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

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

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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة /الشھداء | 280001: المؤسسة  

صغیر بیرم   منصف 15083280 مقبول105.60  بـالمسیلة17-03-2001

حریزي   أنس 15083279 جید207.50  بـالمسیلة05-01-2002

العمري   أحمد سامي 15083349 مقبول305.90  بـالمسیلة04-02-2002

فرج   منیة 15083277 قریب من الجید406.50  بـالمسیلة18-02-2002

شنوفي   محمد األمین 15083339 جید جدا508.30  بـالمسیلة27-02-2002

بوخالفة   أحمد 15083330 مقبول605.70  بـالمسیلة05-04-2002

حداد   منار 15083273 ممتاز709.20  بـالمسیلة02-06-2002

عالل   محمد لمین 15083334 ممتاز809.20  بـسطیف09-08-2002

دالي   أحمد أمین 15083336 قریب من الجید906.60  بـبرج بوعریریج24-08-2002

غضبان   محمد األمین 15083341 جید جدا1008.30  بـالمسیلة24-08-2002

صغیر بیرم   منال 15083271 قریب من الجید1106.80  بـالمسیلة31-08-2002

بوعزیز   ملك 15083289 جید جدا1208.40  بـالمسیلة29-09-2002

كداد   محمد یازید 15083347 جید جدا1308.20  بـالمسیلة11-10-2002

أوصیف   نور الھدى 15083302 جید جدا1408.90  بـالمسیلة25-11-2002

بدار   لینة احسان 15083325 ممتاز1509.40  بـالمسیلة20-12-2002

غربي   محمد 15083332 قریب من الجید1606.90  بـبرج بوعریریج21-12-2002

قاسمي   أشرف 15083426 مقبول1705.90  بـالمسیلة02-12-1999

زاولي   المعتز باهللا وائل 15083445 قریب من الجید1806.30  بـالمسیلة03-05-2000

كتاب   أسامة 15083421 قریب من الجید1906.90  بـالمسیلة06-05-2001

بدیار   أسماء 15083413 قریب من الجید2006.50  بـالمسیلة07-07-2001

برابح   مروة 15083399 جید2107.60  بـالمسیلة07-08-2001

مجنح   المھدي 15083446 جید2207.00  بـالمسیلة12-11-2001

بن نعامة   أسماء 15083414 جید جدا2308.90  بـالمسیلة14-02-2002

تمار   لیلیا 15083366 جید جدا2408.40  بـحجوط20-06-2002

881من1:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة /الشھداء | 280001: المؤسسة  

زید الخیل   میساء 15083386 جید جدا2508.30  بـالمسیلة19-07-2002

بكة   أیة 15083376 ممتاز2609.50  بـالمسیلة24-07-2002

بكیر   أسامة 15083422 جید جدا2708.50  بـالمسیلة03-08-2002

خشعي   أسماء 15083419 جید جدا2808.50  بـالمسیلة06-08-2002

بن عمرة   أشرف ریان 15083430 جید2907.60  بـالمسیلة08-09-2002

رابني   أیة 15083378 قریب من الجید3006.30  بـالمسیلة01-11-2002

عمرون   مریم 15083396 ممتاز3109.20  بـالمسیلة17-11-2002

بختي   أیة 15083380 قریب من الجید3206.90  بـالمسیلة30-01-2003

سالم   امنة ملك 15083443 ممتاز3309.40  بـالمسیلة09-03-2003

بركة   اكرام 15083479 جید جدا3408.30  بـالمسیلة30-06-2001

دغة   اسالم الدین 15083476 جید جدا3508.50  بـالمسیلة16-08-2001

بودیلمي   بدر الدین 15083491 جید جدا3608.70  بـالمسیلة09-01-2002

بوزیدي   بلقاسم 15083487 جید3707.70  بـبني مسوس27-03-2002

باي راقد   ایناس 15083469 جید3807.40  بـالمسیلة30-03-2002

قریشي   بھاء الدین 15083498 ممتاز3909.10  بـالمسیلة03-06-2002

سریر   دالل 15083502 جید4007.10  بـالمسیلة28-07-2002

بن مخفي   ایناس فریال 15083471 جید جدا4108.20  بـالمسیلة12-08-2002

براھم شاوش   العمري 15083463 جید جدا4208.60  بـسطیف13-08-2002

زاوي   جنین 15083514 قریب من الجید4306.90  بـالمسیلة10-10-2002

سماح   خالد 15083523 جید4407.10  بـدرقینة29-10-2002

قنفود   ایمن عزوز 15083468 جید جدا4508.70  بـالمسیلة30-10-2002

دیلمي   بشرى 15083497 جید جدا4608.60  بـالمسیلة13-11-2002

قرة   دعاء 15083548 جید جدا4708.50  بـالمسیلة08-12-2002

بن جعیمة   یاسمین 15083527 جید جدا4808.90  بـالمسیلة03-01-2003

بوقرة   حسام 15083541 جید جدا4908.00  بـحیدرة22-01-2003

حواسي   بدر الدین 15083493 جید جدا5008.20  بـالمسیلة10-02-2003

قمرة   یسرى ریھام 15083545 جید جدا5108.80  بـالمسیلة30-03-2003

زروق   یونس حمودي 15083565 جید5207.40  بـالمسیلة06-05-2000

سي محمد   رامي 15083582 مقبول5305.00  بـالمسیلة18-10-2000

881من2:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة /الشھداء | 280001: المؤسسة  

ربعي   رضوان السبتي 15083598 قریب من الجید5406.50  بـالمسیلة16-08-2001

ذیاب   شیماء 15083638 جید جدا5508.90  بـالمسیلة10-05-2002

قانة   شیماء 15083639 قریب من الجید5606.50  بـالمسیلة09-06-2002

بن صالح   شیماء 15083641 جید جدا5708.90  بـالمسیلة27-07-2002

سالم   ریان 15083591 مقبول5805.00  بـالمسیلة13-08-2002

بن الشیخ   رندة 15083574 جید جدا5908.30  بـالمسیلة01-10-2002

جریو   رضا 15083596 ممتاز6009.20  بـالمسیلة15-10-2002

شعبان   شیماء 15083644 ممتاز6109.30  بـالمسیلة26-10-2002

دحماني   سمیرة 15083627 جید جدا6208.00  بـالمسیلة11-11-2002

جوابري   صالح الدین 15083617 قریب من الجید6306.60  بـالمسیلة01-01-2003

دلوم   یوسف 15083571 جید جدا6408.60  بـالمسیلة02-01-2003

شاكر   یوسف العربي 15083572 جید جدا6508.50  بـالمسیلة13-01-2003

لعمارة   زیاد 15083664 جید6607.00  بـبوسعادة31-10-1999

صدیقي   سیف الدین 15083670 قریب من الجید6706.50  بـالمسیلة01-04-2001

حمالوي   زیاد 15083666 قریب من الجید6806.80  بـالمسیلة13-03-2002

بریوة   عبد الرؤوف 15083745 جید6907.20  بـالمسیلة10-04-2002

یحیاوي   زكریاء رابح 15083683 جید7007.50  بـالمسیلة24-07-2002

العیدي   زكریاء 15083680 جید جدا7108.70  بـالمسیلة03-08-2002

مخفي   سعید 15083686 جید7207.70  بـالمسیلة28-08-2002

دحیري   شھیناز 15083693 جید جدا7308.30  بـالمسیلة07-11-2002

سعدي   كریمة 15083713 جید جدا7408.60  بـالمسیلة08-12-2002

بحري   سھیل 15083690 جید7507.40  بـالمسیلة11-12-2002

مناصري   سید علي رابح 15083668 جید جدا7608.50  بـالمسیلة17-12-2002

دلوم   عائشة 15083726 قریب من الجید7706.00  بـالمسیلة20-12-2002

قفي   عبد النور 15083731 جید7807.30  بـالمسیلة01-01-2003

بودیلمي   عادل 15083724 جید7907.70  بـالمسیلة02-01-2003

تیتوم   زھیة 15083695 جید جدا8008.00  بـالمسیلة21-01-2003

عریوة   عبد الحمید 15083738 جید جدا8108.20  بـالمسیلة27-02-2003

میھوبي   زینب 15083663 ممتاز8209.00  بـالمسیلة21-03-2003

881من3:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة /الشھداء | 280001: المؤسسة  

عیساوي   إبراھیم 15083787 قریب من الجید8306.40  بـالمسیلة20-08-2001

زایدي   إیناس 15083791 ممتاز8409.20  بـالمسیلة08-04-2002

قرباص   عدنان عمر 15083767 جید8507.00  بـالمسیلة17-06-2002

لخضر حمینة   عبد العزیز 15083763 جید8607.50  بـالمسیلة25-06-2002

یحیات   فیصل المھدي 15083775 جید جدا8708.90  بـالمسیلة01-07-2002

عثماني   إسحاق 15083802 جید8807.00  بـالمسیلة23-07-2002

شیخ   ھدیل 15083796 قریب من الجید8906.80  بـالمسیلة13-10-2002

وردي   إبراھیم 15083788 قریب من الجید9006.80  بـالمسیلة11-11-2002

قرین   إیثار بلقیس 15083793 ممتاز9109.00  بـبرج الغدیر11-01-2003

بن عمر   عبد العزیز 15083764 جید جدا9208.70  بـالمسیلة03-03-2003

881من4:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة -عمرون المختار | 280002: المؤسسة  

بن خالد   أنور 15083283 جید107.70  بـالمسیلة03-03-2002

قاودي   محمد 15083329 قریب من الجید206.00  بـالمسیلة11-03-2002

بتقة   أیمن 15083320 جید307.50  بـالمسیلة27-03-2002

دومي   أنیس عبد اهللا 15083278 مقبول405.70  بـالمسیلة28-03-2002

بن عیسى   مالك 15083268 جید507.80  بـالمسیلة02-04-2002

عشور   أیمن 15083321 قریب من الجید606.00  بـالمسیلة03-04-2002

بن زاوي   نریمان 15083296 جید جدا708.50  بـالمسیلة30-06-2002

سعودي   ماجد 15083290 قریب من الجید806.00  بـالمسیلة18-07-2002

نواصري   محمد علي 15083351 جید جدا908.60  بـسیدي عیسى05-09-2002

بوذینة   محمد عمران 15083352 مقبول1005.00  بـالمسیلة08-09-2002

شنان   أماني 15083265 جید جدا1108.00  بـالمسیلة11-09-2002

بن حمیدوش   أحمد 15083331 مقبول1205.40  بـالمسیلة30-09-2002

العایب   منار 15083275 جید جدا1308.60  بـالمسیلة28-11-2002

فلتان   ماریة 15083291 قریب من الجید1406.90  بـالمسیلة12-12-2002

رحالي   ندى 15083295 جید1507.00  بـالمسیلة02-01-2003

عمرون   أمجد 15083287 جید جدا1608.40  بـالمسیلة30-01-2003

رزقي   نور الھدى 15083313 جید جدا1708.60  بـتبسة13-02-2003

مھدي   امنة 15083442 قریب من الجید1806.40  بـالمسیلة17-03-2001

مقیرش   الحاج بلقاسم 15083450 جید1907.00  بـالمسیلة27-03-2001

زغوغ   أكرم 15083435 مقبول2005.60  بـالمسیلة14-10-2001

قاقي   أیة 15083374 جید2107.20  بـاوالد سیدي ابراھیم31-01-2002

بختي   أسماء 15083415 جید2207.00  بـالمسیلة16-03-2002

برة   أیوب 15083388 جید جدا2308.80  بـالمسیلة22-06-2002

بشیري   أكرم 15083436 جید2407.70  بـالمسیلة24-07-2002

881من5:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة -عمرون المختار | 280002: المؤسسة  

زبیري   أیوب 15083389 جید جدا2508.50  بـالمسیلة01-08-2002

ولھي   انتصار 15083448 قریب من الجید2606.30  بـالمسیلة02-09-2002

صدیقي   المعتز باهللا 15083444 جید جدا2708.10  بـالمسیلة10-10-2002

رحنبي   أیة 15083377 مقبول2805.40  بـالمسیلة13-10-2002

زیداني   میلیسا 15083367 جید2907.40  بـبجایة27-10-2002

شبیرة   لقمان عبد الحكیم 15083437 جید جدا3008.60  بـبوسعادة09-12-2002

حاج دودو   مروة 15083401 قریب من الجید3106.20  بـالمسیلة26-12-2002

یعقوبي   أشواق 15083434 قریب من الجید3206.40  بـقسنطینة28-12-2002

میمون   أشرف 15083428 جید جدا3308.70  بـالمسیلة09-01-2003

ختیم   أیة 15083379 جید3407.30  بـالبرج22-01-2003

عمرون   أسیة 15083425 جید3507.10  بـالمسیلة01-03-2003

جعیجع   أیة فرح 15083382 ممتاز3609.60  بـالمسیلة11-03-2003

بوزكري   أصیل علي الدین 15083424 جید جدا3708.10  بـالمسیلة14-04-2003

بن علي   خولة 15083552 قریب من الجید3806.20  بـواد سوف24-07-2000

عریوة   یاسر 15083531 جید3907.80  بـالمسیلة11-02-2001

بوعافیة   خالد 15083521 جید4007.20  بـالمسیلة23-07-2001

بن حمودة   دنیا 15083515 قریب من الجید4106.40  بـالمسیلة25-11-2001

قدور   اكرام 15083480 جید4207.50  بـالمسیلة05-01-2002

عمرون   اكرام 15083481 جید جدا4308.00  بـالمسیلة22-02-2002

بورحلة   بشیر 15083495 جید جدا4408.70  بـالمسیلة21-03-2002

عمرون   دالل 15083501 جید جدا4508.70  بـالمسیلة21-03-2002

بن النوي   بالل 15083485 جید جدا4608.40  بـبرج بوعریریج29-06-2002

جدي   اكرام 15083482 مقبول4705.50  بـالمسیلة18-08-2002

عاشور   خلیدة 15083518 جید4807.20  بـالمسیلة26-09-2002

روابح   اسالم 15083475 مقبول4905.50  بـالمسیلة22-12-2002

ختیم   ذكرى 15083483 جید5007.80  بـالبرج22-01-2003

بوسعدیة   سمیرة 15083626 قریب من الجید5106.10  بـالمسیلة14-09-2001

دومي   صالح الدین 15083602 مقبول5205.60  بـالمسیلة20-09-2001

یحیاوي   سارة 15083630 مقبول5305.00  بـالمسیلة08-01-2002

881من6:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة -عمرون المختار | 280002: المؤسسة  

میھوبي   رضوان 15083597 جید5407.30  بـالمسیلة22-03-2002

میاح   یوسف 15083568 قریب من الجید5506.70  بـالمسیلة13-05-2002

سعیدي   صالح الدین 15083614 جید جدا5608.60  بـالمسیلة13-07-2002

صیاح   صالج شمس الدین 15083619 قریب من الجید5706.20  بـالمسیلة11-10-2002

بوعبد اهللا   زین الدین 15083650 جید5807.70  بـالمسیلة15-10-2002

كربال   یونس 15083564 جید جدا5908.30  بـالمسیلة19-11-2002

بختي   ریان عبد الرؤوف 15083593 ممتاز6009.10  بـالمسیلة27-11-2002

عقون   رانیة 15083579 جید6107.50  بـالمسیلة30-11-2002

عمرون   رانیة نریمان 15083581 جید6207.50  بـالمسیلة30-11-2002

جدي   صالح الدین 15083616 قریب من الجید6306.50  بـالمسیلة09-12-2002

حربي   شاھیناز 15083634 مقبول6405.50  بـالجلفة15-01-2003

حماني   ریان 15083592 جید جدا6508.70  بـبئر قصد علي02-02-2003

مزعاش   ریھام دعاء 15083594 قریب من الجید6606.00  بـالمسیلة03-02-2003

بن مرزوق   سارة 15083632 ممتاز6709.00  بـسیدي عیسى01-03-2003

بكري   سلسبیل 15083628 جید6807.40  بـالمسیلة23-03-2003

قریشي   عبد الرحمن 15083746 جید جدا6908.10  بـالمسیلة12-09-2001

قارة   عبد الحق 15083741 جید7007.90  بـالمسیلة23-03-2002

عزي   كریمة 15083702 مقبول7105.80  بـالمسیلة15-05-2002

مزعاش   زواوي 15083697 جید7207.00  بـالمسیلة23-06-2002

سالمي   عماد الدین 15083717 جید جدا7308.40  بـالمسیلة03-07-2002

عبد الحفیظ   عبد النور 15083730 ممتاز7409.10  بـالمسیلة01-08-2002

مرنیز   زكریاء 15083681 جید جدا7508.60  بـالمسیلة08-09-2002

بریكي   شوقي 15083698 قریب من الجید7606.40  بـالمسیلة30-12-2002

سرایش   صھیب 15083696 جید جدا7708.00  بـالمسیلة12-01-2003

بن طلھ   عبد اهللا بھاء الدین 15083734 جید7807.70  بـالمسیلة19-01-2003

بوھمیلة   عبد الغفور 15083765 جید جدا7908.80  بـعنابة21-09-2000

أحمد عزي   فارس عبد الرحیم 15083770 جید جدا8008.90  بـالمسیلة22-01-2002

قریشي   فریال 15083778 جید8107.70  بـالمسیلة10-08-2002

ختیم   ھیثم سعید 15083792 ممتاز8209.10  بـالمسیلة24-08-2002

881من7:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة -عمرون المختار | 280002: المؤسسة  

درایعیة   ھناء 15083781 جید جدا8308.70  بـسوق أھراس21-01-2003

881من8:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة -مویسات الفضیل | 280008: المؤسسة  

عزي   نورالھدى 15083314 جید107.20  بـالمسیلة14-01-2002

ساسوي   نور 15083301 جید207.90  بـبسكرة07-05-2002

عطري   أمین 15083285 مقبول305.20  بـالمسیلة23-05-2002

زاوي   نادیة 15083292 جید جدا408.00  بـالمسیلة20-07-2002

دھیمي   نصر الدین 15083297 مقبول505.10  بـالمسیلة31-07-2002

زغوغ   أحالم 15083324 جید جدا608.00  بـالمسیلة12-09-2002

عیمر   محمد اسالم 15083346 مقبول705.10  بـالمسیلة09-10-2002

بختي   أمة الودود زینب 15083269 جید جدا808.90  بـالمسیلة13-10-2002

دیلمي   منار 15083276 جید جدا908.60  بـالمسیلة12-03-2003

نطاح   أشرف 15083427 مقبول1005.20  بـالمسیلة20-06-2002

شیكوش   أیة 15083381 جید جدا1108.20  بـالمسیلة29-03-2003

بشاش   مریم شیماء 15083397 جید جدا1208.80  بـالمسیلة12-04-2003

سعیدي   حسام الدین 15083542 قریب من الجید1306.60  بـالمسیلة16-07-2001

بن طالب   خدیجة 15083537 جید جدا1408.40  بـالمسیلة25-11-2001

منصور   العمریة 15083464 جید جدا1508.50  بـالمسیلة10-06-2002

بن عزوز   جاسر محمد 15083532 جید جدا1608.10  بـبرج بوعریرج04-07-2002

خوجة   حمزة 15083519 جید جدا1708.30  بـالمسیلة12-08-2002

اوصیف   حسن شمس الدین 15083538 جید جدا1808.10  بـالمسیلة27-08-2002

عالل   بثینة 15083489 جید1907.50  بـالمسیلة23-11-2002

زروقة   حیاة 15083534 جید جدا2008.00  بـالمسیلة17-01-2003

شبیكة   ابتسام 15083465 جید جدا2108.70  بـالمسیلة03-02-2003

بغدادي   دعاء 15083549 قریب من الجید2206.80  بـالمسیلة09-03-2003

نش   زین الدین 15083647 قریب من الجید2306.40  بـالمسیلة16-10-2001

بن نخلة   شیماء 15083637 قریب من الجید2406.60  بـالمسیلة12-11-2001

881من9:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة -مویسات الفضیل | 280008: المؤسسة  

شیكوش   زین الدین 15083648 جید جدا2508.40  بـالمسیلة20-04-2002

بن صوشة   رمیساء شھراء زاد 15083577 جید2607.70  بـالمسیلة11-06-2002

علي كفسي   شیماء 15083643 قریب من الجید2706.50  بـالمسیلة15-10-2002

بن صوشة   سیف الدین اسالم 15083673 جید2807.40  بـالمسیلة11-06-2002

قرة   زكریاء 15083679 جید2907.50  بـالمسیلة30-06-2002

الوخش   كمال 15083700 قریب من الجید3006.40  بـالمسیلة22-08-2002

عزي   عالء الدین طھ 15083716 جید جدا3108.30  بـالمسیلة03-09-2002

عمیش   عبید 15083766 قریب من الجید3206.80  بـبومرداس06-08-2001

سلموني   عیسى 15083768 جید3307.90  بـالمسیلة12-09-2001

بومھدي   فریال 15083776 قریب من الجید3406.30  بـالمسیلة07-11-2001

زكار   فاطمة الزھراء 15083771 جید جدا3508.40  بـالمسیلة20-03-2002

قانة   فریال 15083777 جید3607.50  بـالمسیلة15-06-2002

شیكوش حمینة   فاطمة دنیا 15083773 جید3707.60  بـالمسیلة09-08-2002

غربي   فتیحة 15083774 جید3807.30  بـسطیف27-03-2003

881من10:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة -حي النصر الجدیدة | 280009: المؤسسة  

قروم   محمد أمین 15083335 جید جدا108.00  بـالمسیلة02-01-2002

زاوي   أنفال 15083281 جید جدا208.30  بـالمسیلة31-01-2002

قلیل   منار 15083272 ممتاز309.30  بـالمسیلة13-03-2002

زرواق   محمد الھادي 15083344 قریب من الجید406.50  بـالمسیلة05-12-2002

بن سلیمان   أنفال 15083282 جید507.80  بـالمسیلة23-12-2002

زارد   مریم 15083394 مقبول605.10  بـالمسیلة20-01-2001

مغازي   مریم 15083395 جید707.20  بـالمسیلة10-08-2001

یاحي   أسماء 15083416 جید807.30  بـالمسیلة17-05-2002

غضبان   أسماء 15083418 جید907.50  بـالمسیلة21-06-2002

حریزي   أیوب 15083390 مقبول1005.00  بـالمسیلة09-08-2002

میلي   محمد عصام 15083363 مقبول1105.60  بـالمسیلة25-08-2002

عجابي   انتصار 15083449 جید جدا1208.60  بـالمسیلة16-10-2002

ربعي   احمد 15083472 مقبول1305.00  بـالمسیلة30-04-2001

ذباح   ابراھیم 15083466 جید1407.10  بـالمسیلة30-07-2001

بطاط   جابر 15083525 مقبول1505.10  بـالمسیلة07-10-2001

بشیري   بشرى 15083496 جید1607.60  بـالمسیلة09-01-2002

زاوي   بدر الدین 15083492 جید1707.70  بـالمسیلة31-01-2002

بودینة   یحي تقي الدین 15083536 جید جدا1808.30  بـالمسیلة18-03-2002

بن ثابت   اسماعیل 15083477 جید جدا1908.70  بـالمسیلة27-06-2002

ذباح   سمیة 15083624 مقبول2005.70  بـالمسیلة22-06-2000

العشي   صلیحة 15083625 قریب من الجید2106.80  بـبوسعادة07-06-2001

عریوة   صالح الدین 15083613 قریب من الجید2206.50  بـالمسیلة14-02-2002

موساوي   ریم غنیة 15083586 جید جدا2308.00  بـالمسیلة15-04-2002

عنیبة   شیماء 15083640 جید جدا2408.00  بـالمسیلة27-06-2002

881من11:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة -حي النصر الجدیدة | 280009: المؤسسة  

لعوبي   شیماء 15083642 جید جدا2508.60  بـالمسیلة11-08-2002

مختاري   شیماء 15083645 جید2607.60  بـالمسیلة20-11-2002

طالبي   سارة 15083631 جید جدا2708.30  بـبرج بوعریرج01-01-2003

غرسالن   زكریا 15083678 جید2807.30  بـالمسیلة11-09-2002

ختیم   كریم 15083701 جید2907.10  بـفرنسا22-09-2002

خوجة   عال 15083715 قریب من الجید3006.60  بـالمسیلة06-12-2002

مزور   ھدیل 15083795 جید3107.20  بـالمسیلة14-06-2002

عبد الرزاق   إیمان 15083790 مقبول3205.90  بـالمسیلة06-01-2003

لعجال   وھیبة 15083821 جید3307.50  بـالمسیلة11-01-2001

بن عزي   وفاء 15083819 جید جدا3408.40  بـالمسیلة02-03-2002

عجابي   وفاء 15083820 جید جدا3508.00  بـالمسیلة14-07-2002

دھوم   إكرام 15083815 جید3607.10  بـالمسیلة17-08-2002

881من12:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة - مسكن924حي  | 280015: المؤسسة  

لخنش   أیمن 15083316 جید107.00  بـالمسیلة31/10/2000

مخالفیة   نبیلة 15083294 قریب من الجید206.60  بـالمسیلة14/12/2000

بوخلط   أیمن 15083318 مقبول305.70  بـالمسیلة14/12/2001

بن طیبة   أیمن 15083319 قریب من الجید406.90  بـالمسیلة18/01/2002

وردي   آمنة 15083263 جید جدا508.80  بـالمسیلة16/06/2002

داللجة   نعمة 15083300 جید جدا608.80  بـالمسیلة06/08/2002

دحدوح   منار 15083274 جید707.70  بـالمسیلة06/10/2002

قیقان   أماني 15083266 جید807.80  بـالمسیلة17/10/2002

نصري   محمد أكرم 15083337 جید907.00  بـالمسیلة03/01/2003

بورزق   محمد ابراھیم 15083345 قریب من الجید1006.50  بـالمسیلة15/01/2003

سرایش   أشواق 15083432 قریب من الجید1106.70  بـالمسیلة06/04/2002

سالمي   مروة 15083400 جید1207.70  بـالمسیلة14/04/2002

صحراوي   أسماء 15083417 قریب من الجید1306.60  بـالمسیلة27/05/2002

ضیف   العمري 15083452 ممتاز1409.00  بـالمسیلة06/07/2002

حلیتیم   أشواق 15083433 ممتاز1509.20  بـالمسیلة31/07/2002

میرة   آیة 15083369 جید1607.20  بـالمسیلة25/10/2002

لجلط   آیة 15083370 قریب من الجید1706.20  بـالمسیلة09/12/2002

عیمر   آیة 15083372 مقبول1805.40  بـالمسیلة12/01/2003

ھاللي   أحمد عصام الدین 15083364 جید1907.00  بـالمسیلة16/01/2003

بوكرش   آیة 15083373 قریب من الجید2006.50  بـالمسیلة14/03/2003

زالقي   توفیق 15083500 جید جدا2108.00  بـالمسیلة11/01/2002

بن شعبان   اشرف بھاء الدین 15083478 ممتاز2209.20  بـالمسیلة31/05/2002

سویح   دعاء 15083547 جید2307.20  بـالمسیلة14/09/2002

ذوادي   یاسمین 15083526 جید2407.80  بـالمسیلة04/11/2002

881من13:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة - مسكن924حي  | 280015: المؤسسة  

رقاد   خلود 15083520 جید2507.40  بـالمسیلة05/04/2003

خوجة   رانیة 15083578 مقبول2605.80  بـالمسیلة02/05/2001

سعداوي   رضا 15083595 قریب من الجید2706.60  بـالمسیلة07/04/2002

بورنان   یونس 15083563 قریب من الجید2806.00  بـمجانة08/04/2002

دھوم   سندس 15083622 مقبول2905.10  بـالمسیلة09/08/2002

عمروش   شیماء نور اهللا 15083646 جید3007.30  بـالمسیلة26/08/2002

صواش   رندة 15083575 جید جدا3108.40  بـالمسیلة08/11/2002

بن شعبان   ریمة 15083587 ممتاز3209.20  بـالمسیلة04/12/2002

بن خلیفة   رفیق 15083600 جید جدا3308.00  بـالمسیلة13/01/2003

قلیل   طارق 15083633 قریب من الجید3406.40  بـالمسیلة19/01/2003

عمرون   صالح الدین 15083618 قریب من الجید3506.80  بـالمسیلة27/02/2003

العایب   رائد 15083585 جید جدا3608.90  بـالمسیلة03/04/2003

بوذینة   علجیة 15083722 قریب من الجید3706.40  بـالمسیلة04/03/2001

أوذینة   عبد اهللا 15083732 قریب من الجید3806.50  بـالمسیلة15/08/2001

بن حمیدة   عبد الرؤوف 15083743 جید3907.90  بـالمسیلة22/03/2002

روان   عبد الرؤوف 15083744 جید4007.70  بـالمسیلة29/03/2002

وضاح   عبد الغني 15083750 جید جدا4108.00  بـالمسیلة02/05/2002

مھیة   زھیة 15083694 جید جدا4208.20  بـالمسیلة19/07/2002

بن سراي   عبد الرحیم 15083747 جید4307.70  بـالمسیلة27/10/2002

سویح   زكریاء 15083682 مقبول4405.50  بـالمسیلة02/01/2003

شنیح   شعیب 15083685 جید4507.90  بـالمسیلة19/03/2003

بوخلط   إلیاس 15083782 جید4607.30  بـالمسیلة10/04/1999

بن عطیة   فرید 15083779 قریب من الجید4706.90  بـالمسیلة13/02/2002

بوزید   ھاجر 15083783 جید4807.10  بـالمسیلة01/04/2002

بوخالفة   ھاجر 15083784 قریب من الجید4906.60  بـالمسیلة18/05/2002

قیقان   فاطمة الزھرة 15083772 جید جدا5008.90  بـالمسیلة31/07/2002

ذوادي   ھارون 15083786 مقبول5105.70  بـالمسیلة03/08/2002

صماح   عفاف 15083769 ممتاز5209.00  بـالمسیلة27/10/2002

خوجة   ھیفاء 15083797 جید جدا5308.30  بـالمسیلة05/03/2003

881من14:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة - مسكن924حي  | 280015: المؤسسة  

بن زاوي   إكرام 15083813 قریب من الجید5406.40  بـالمسیلة03/02/2002

عابي   وائل 15083818 جید5507.70  بـالمسیلة04/08/2002

881من15:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة - مسكن32حي  | 280016: المؤسسة  

موساوي   أمین 15083284 جید جدا108.70  بـقابس13/01/2002

العایب   محمد علي 15083350 قریب من الجید206.80  بـالمسیلة30/07/2002

ختیم   محمد حذیفة 15083348 مقبول305.40  بـالمسیلة26/10/2002

لكحالي   محمد المصطفى 15083342 مقبول405.60  بـالمسیلة26/11/2002

صوشي   مروة نور الیقین 15083402 قریب من الجید506.60  بـالمسیلة20/12/2001

دحدوح   امیرة 15083451 مقبول605.30  بـالمسیلة08/04/2002

حركات   مرام 15083393 جید جدا708.20  بـالمسیلة04/06/2002

بن یطو   امال 15083447 جید جدا808.50  بـالمسیلة17/07/2002

جغدالي   محمود 15083368 جید جدا908.10  بـالمسیلة03/08/2002

ربعي   محسن إسالم 15083385 جید1007.00  بـالمسیلة29/10/2002

خشعي   آیة 15083371 قریب من الجید1106.70  بـالمسیلة17/12/2002

حبوش   محمد وسیم 15083365 جید1207.60  بـالمسیلة29/12/2002

موساوي   أشرف بھاء الدین 15083429 مقبول1305.80  بـیابوس10/01/2003

خلف اهللا   ایمن 15083467 مقبول1405.20  بـالمسیلة09/07/2001

شاكر   خالد بھاء الدین 15083524 مقبول1505.00  بـالمسیلة21/09/2001

بن مبروكة   یسرى فاطمة الزھراء 15083546 جید جدا1608.30  بـالمسیلة02/06/2002

بوناب   ایة یاسمین 15083474 جید جدا1708.30  بـالمسیلة16/06/2002

داود   یاسین 15083530 جید1807.90  بـالمسیلة03/08/2002

صوالحي   زینب 15083652 مقبول1905.00  بـالمسیلة30/04/2002

راجع   یوسف 15083570 قریب من الجید2006.50  بـالمسیلة03/06/2002

حجاب   زین الدین 15083649 جید جدا2108.20  بـالمسیلة18/09/2002

زایدي   عبد الرزاق 15083748 مقبول2205.60  بـالمسیلة13/10/2001

اوذینة   شروق نور العین 15083676 جید جدا2308.90  بـالمسیلة12/04/2002

بن صفا   عاصم 15083725 جید جدا2408.60  بـالمسیلة04/08/2002

881من16:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة - مسكن32حي  | 280016: المؤسسة  

بن داني   سید احمد 15083667 قریب من الجید2506.40  بـوھران04/11/2002

بوغرارة   ھدیل 15083794 مقبول2605.60  بـالمسیلة13/06/2002

881من17:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة - مسكن الجدیدة924مجمع  | 280017: المؤسسة  

داللجة   أیمن 15083317 مقبول105.30  بـالمسیلة17/08/2001

نقاز   أیمن عبد الرزاق 15083323 جید جدا208.50  بـالمسیلة01/03/2002

بودیلمي   أیمن 15083322 جید307.10  بـالمسیلة03/01/2003

مریني   أیوب 15083387 مقبول405.80  بـسطیف05/05/2001

مجاھد   مولود 15083440 قریب من الجید506.50  بـالمسیلة11/08/2001

صنادلة   موسى اكرم 15083441 جید607.30  بـالمسیلة24/01/2002

خلف اهللا   أسامة 15083423 جید707.80  بـالمسیلة10/09/2002

دحمون   مھدیة 15083439 ممتاز809.80  بـالمسیلة02/12/2002

وھاب   أیوب 15083392 قریب من الجید906.20  بـقالمة22/12/2002

بوغرارة   حبیب اهللا 15083533 مقبول1005.20  بـالمسیلة13/04/1999

شترة   یعقوب 15083550 قریب من الجید1106.60  بـالمسیلة23/01/2001

مفتاح   حدة 15083535 قریب من الجید1206.50  بـالمسیلة21/04/2001

صیقع   یاسین 15083529 قریب من الجید1306.80  بـالمسیلة19/03/2002

عطاهللا   حسناء 15083540 مقبول1405.70  بـالمسیلة14/05/2002

عطااهللا   حسین 15083544 قریب من الجید1506.70  بـالمسیلة14/05/2002

رنجي   بثینة 15083488 مقبول1605.00  بـالمسیلة05/06/2002

شبابحة   بسمة 15083494 جید جدا1708.90  بـالمسیلة11/07/2002

غربي   حنان 15083513 جید1807.80  بـالمسیلة11/07/2002

دریسي   حفصة 15083551 قریب من الجید1906.60  بـالمسیلة19/11/2002

بورنان   سلیمة 15083623 مقبول2005.70  بـبني مسوس11/08/2001

طیایبة   رمیصاء 15083576 مقبول2105.40  بـالمسیلة12/08/2002

دھمش   یوسف عالء الدین 15083573 قریب من الجید2206.00  بـالمسیلة23/08/2002

رقیق   زین العابدین 15083651 جید2307.80  بـبرج بوعریریج09/01/2003

عوینة   رانیة 15083580 جید جدا2408.40  بـالمسیلة27/01/2003

881من18:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-1-المسیلة| المسیلة - مسكن الجدیدة924مجمع  | 280017: المؤسسة  

سعادة   عبد البارئ 15083735 جید2507.20  بـالمسیلة17/01/2001

عبد المولى   عبد الرؤوف 15083742 مقبول2605.80  بـالمسیلة29/08/2001

یطو   شھیناز 15083692 قریب من الجید2706.10  بـالمسیلة24/09/2001

لعزیري   عبد الحق 15083740 جید2807.40  بـالمسیلة04/12/2001

صواش   عامر 15083723 جید جدا2908.80  بـالمسیلة05/02/2002

بشیر   عبد النور 15083729 جید3007.60  بـالمسیلة25/02/2002

حمیدي   سیف الدین 15083671 جید3107.60  بـالمسیلة25/06/2002

داللجة   زكریا 15083677 جید3207.80  بـالمسیلة12/07/2002

خلف اهللا   سعد 15083684 جید جدا3308.10  بـالمسیلة04/08/2002

حریزي   عبد الرزاق 15083749 جید3407.90  بـالمسیلة17/10/2002

لوكال   عماد الدین 15083718 جید جدا3508.00  بـالمسیلة15/11/2002

مراد   شرف الدین 15083674 مقبول3605.00  بـالمسیلة31/03/2003

باطلي   ھاجر 15083785 قریب من الجید3706.30  بـالمسیلة05/11/2002

صحراوي   إكرام 15083814 جید جدا3808.20  بـبوسعادة07/07/2002

بلعید   ولید 15083816 مقبول3905.50  بـالمسیلة15/08/2002

881من19:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة /عبد الحمید بن بادیس | 280023: المؤسسة  

ملیلي   اسماعیل 15083949 مقبول105.30  بـالمسیلة24/04/2000

بن القبي   اسماعیل ابراھیم 15083952 جید207.70  بـالمسیلة05/06/2002

بن حمیدوش   موني 15083941 جید307.80  بـالمسیلة11/09/2002

زیتوني   تسنیم إحسان 15083961 جید407.80  بـالمسیلة16/09/2002

جمیات   اسماعیل 15083951 جید جدا508.20  بـالمسیلة01/10/2002

زریق   أحمد 15083888 جید607.10  بـالمسیلة20/10/2002

شاكر   حنان 15083970 مقبول705.30  بـالمسیلة23/10/2002

طویر   أسماء 15083916 مقبول805.90  بـالمسیلة03/11/2002

ساسي   آیة 15083900 جید جدا908.70  بـالمسیلة11/11/2002

مخیش   أكرم 15083939 قریب من الجید1006.70  بـالمسیلة12/11/2002

عمرون   لحسن 15083907 مقبول1105.30  بـالمسیلة02/12/2002

معوش   السعید عبد الواحد 15083947 جید جدا1208.70  بـالمسیلة08/12/2002

مخلوفي   بتول 15083958 جید1307.80  بـالمسیلة03/01/2003

بوضریسة   أصیل 15083917 جید1407.50  بـالمسیلة13/01/2003

قاضي   محمد األمین 15083891 مقبول1505.20  بـالمسیلة23/01/2003

بن شعبان   محمد شمس الدین 15083895 قریب من الجید1606.90  بـالمسیلة01/02/2003

ملوكي   أشواق 15083933 قریب من الجید1706.00  بـالمسیلة11/02/2003

صغیر   محمد األمین 15083892 جید1807.50  بـالمسیلة29/03/2003

ساسي   جابر 15083993 جید1907.10  بـالمسیلة16/09/1999

زروقة   سماح 15084039 مقبول2005.50  بـالمسیلة06/05/2001

بن عیسى   دنیا 15083983 ممتاز2109.20  بـالمسیلة17/01/2002

والي   یاسمین 15083995 ممتاز2209.70  بـالمسیلة17/04/2002

راعي   ختام 15083999 جید جدا2308.50  بـالمسیلة22/04/2002

خلدون   روضة رشا 15084038 مقبول2405.60  بـالمسیلة29/04/2002

881من20:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة /عبد الحمید بن بادیس | 280023: المؤسسة  

طباخ   رباب فاطمة 15084033 قریب من الجید2506.40  بـالمسیلة10/07/2002

شعالن   شرف بھاء الدین 15084068 جید2607.60  بـالمسیلة13/07/2002

عبد الحفیظ   شمس الدین 15084050 مقبول2705.70  بـالمسیلة15/07/2002

بن صوشة   سمیر 15084048 مقبول2805.10  بـالمسیلة27/08/2002

بختي   رانیة 15084018 مقبول2905.20  بـالمسیلة31/08/2002

حماني   شیماء لمیس 15084059 مقبول3005.50  بـقسنطینة21/09/2002

صدوق   سرور 15084069 قریب من الجید3106.80  بـالمسیلة08/10/2002

مخالفیة   شرف 15084067 مقبول3205.90  بـالمسیلة09/11/2002

أوسالم   یوسف 15084014 جید3307.60  بـالمسیلة09/11/2002

ولھة   دنیا 15083986 جید جدا3408.10  بـالمسیلة13/12/2002

یعقوبي   رامي بوضیاف 15084021 جید جدا3508.10  بـفرنسا31/12/2002

بن محمد   ریاض عالء الدین 15084037 جید جدا3608.00  بـسطیف14/01/2003

بوسكرة   رؤیا صفیة 15084015 قریب من الجید3706.40  بـالمسیلة04/02/2003

بوھالي   دینا 15084000 جید جدا3808.40  بـالمسیلة03/08/2003

سالمي   سفیان 15084082 مقبول3905.80  بـالمسیلة15/11/2000

حماني   عبیر عائشة 15084115 مقبول4005.70  بـالمسیلة13/05/2001

وكال   عماد الدین 15084097 جید4107.10  بـالمسیلة30/06/2002

بوطالب   شھیناز عبیر 15084089 قریب من الجید4206.70  بـالمسیلة13/02/2003

حجاب   عباد 15084102 جید4307.60  بـالمسیلة22/02/2003

بن حمیدوش   عبد الحق 15084107 قریب من الجید4406.40  بـالمسیلة08/03/2003

براھم شاوش   ماریة 15083847 جید4507.10  بـالمسیلة06/05/2002

قراس   ماریة 15083848 قریب من الجید4606.70  بـالمسیلة23/05/2002

بورحلة   نورین 15083864 ممتاز4709.40  بـالمسیلة13/06/2002

لعجال   نور الھدى شیماء 15083863 جید4807.10  بـالمسیلة05/08/2002

بھلول   آدم 15083866 مقبول4905.40  بـعنابة07/10/2002

بختي   لینة 15083870 قریب من الجید5006.90  بـالمسیلة28/11/2002

طالعي   ناصر الدین 15083850 مقبول5105.20 -المسیلة - بـبوسعادة 27/12/2002

عمرون   نور الھدى 15083862 مقبول5205.30  بـالمسیلة26/01/2003

عباس   مجدي 15084171 جید5307.10  بـباتنة01/06/2002

881من21:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة /عبد الحمید بن بادیس | 280023: المؤسسة  

خلفات   إخالص 15084153 جید5407.60  بـالمسیلة24/06/2002

جمیات   فاروق 15084137 قریب من الجید5506.40  بـالمسیلة03/08/2002

صالح   ھدیل 15084156 جید5607.40  بـالمسیلة30/08/2002

881من22:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة -ساسي لخضر  | 280024: المؤسسة  

صدوق   اسماعیل 15083950 جید جدا108.90  بـالمسیلة16/04/2002

زیان   أشرف 15083918 مقبول205.00  بـالمسیلة23/05/2002

العیدي   بسمة مروة 15083960 ممتاز309.60  بـالمسیلة29/08/2002

تومي   مریم 15083913 قریب من الجید406.30  بـالمسیلة13/09/2002

سعیدحیمر   آیة 15083898 ممتاز509.40  بـبرج بوعریریج20/09/2002

خودیر   آیة 15083899 مقبول605.60  بـالمسیلة31/10/2002

معیوف   بشرى 15083963 مقبول705.80  بـالمسیلة30/11/2002

سفاري   محمد رضوان 15083894 مقبول805.50  بـالمسیلة07/12/2002

منصور   محمد 15083889 جید907.90  بـالمسیلة17/12/2002

سالمي   آیة 15083901 جید1007.30  بـالمسیلة22/12/2002

بزیو   احمد فارس 15083948 جید1107.00  بـالمسیلة29/12/2002

حریزي   رمزي 15084017 مقبول1205.80  بـالمسیلة30/05/2001

ختیم   دنیا 15083985 جید جدا1308.60  بـالمسیلة08/08/2002

عوینة   سیف الدین 15084065 جید1407.00  بـالمسیلة30/09/2002

حسناوي   شیماء 15084058 قریب من الجید1506.70  بـالمسیلة20/05/2003

عبد الرزاق   سھیلة 15084088 قریب من الجید1606.50  بـالمسیلة15/04/2001

عمرون   عماد الدین 15084095 قریب من الجید1706.50  بـالمسیلة13/02/2002

بن بریمة   عبدالغني 15084114 مقبول1805.50  بـالمسیلة22/04/2002

سالمي   قصي علي عثمان 15084093 جید1907.10  بـالمسیلة17/07/2002

شواف   شفیة 15084083 قریب من الجید2006.50  بـالمسیلة13/07/2002

قرقب   عز الدین 15084119 قریب من الجید2106.60  بـالمسیلة12/12/2002

شاكر   ملیك 15083846 جید2207.40  بـالمسیلة17/07/2001

سالمي   نریمان 15083854 قریب من الجید2306.60  بـالمسیلة30/10/2001

فرحاتي   أمینة 15083842 مقبول2405.10  بـبسكرة24/06/2002

881من23:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة -ساسي لخضر  | 280024: المؤسسة  

عالوة   ندى 15083852 مقبول2505.10  بـالمسیلة02/07/2002

بدیرة   أماني 15083835 جید جدا2608.30  بـالمسیلة18/11/2002

دمدوم   نور 15083860 جید2707.60  بـالمسیلة30/11/2002

لعایب   مبروك ولید 15083855 مقبول2805.30  بـالمسیلة29/03/2003

سفاري   ھند 15084146 جید2907.90  بـالمسیلة02/12/2001

زروقة   وفاء 15084169 قریب من الجید3006.30  بـالمسیلة04/12/2001

جغدالي   وائل مراد 15084165 مقبول3105.90  بـالمسیلة05/03/2002

شلیحي   وصال 15084167 جید3207.00  بـالمسیلة27/04/2002

بوخلط   فاروق ضیاء الدین 15084138 جید جدا3308.80  بـالمسیلة06/08/2002

یوسفي   فرح 15084144 جید3407.10  بـالمسیلة16/09/2002

عوینة   فؤاد 15084134 مقبول3505.10  بـالمسیلة09/12/2002

بوضیاف   وصال 15084168 جید جدا3608.80  بـالمسیلة03/01/2003

881من24:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة -بن مخفي محمد | 280025: المؤسسة  

لباني   مریم 15083912 ممتاز109.20  بـالمسیلة30/03/2002

حواش   مروان 15083914 مقبول205.40  بـالمسیلة01/09/2002

سعودي   بھاء الدین 15083966 جید307.40  بـالمسیلة18/09/2002

علواني   أحمد 15083887 جید407.50  بـالمسیلة09/10/2002

فرات   تسعدیت 15083964 جید507.20  بـالمسیلة16/11/2002

بن یونس   أشواق 15083932 مقبول605.10  بـالمسیلة27/01/2003

فیاللي   خدیجة 15084002 مقبول705.80  بـالمسیلة14/06/2002

سعودي   رمیصاء 15084016 جید807.30  بـالمسیلة25/10/2002

شبیح   حسام 15084006 مقبول905.40  بـالمسیلة17/11/2002

سلطان   ماسینیسا 15083849 مقبول1005.30  بـأقبو بجایة21/01/2002

بن بلخیر   منال 15083836 جید1107.20  بـالمسیلة30/10/2002

زیتوني   إكرام 15084162 جید1207.20  بـالمسیلة19/05/2002

شریفي   ولید 15084164 جید1307.40  بـالمسیلة10/07/2002

مزراق   فاتح صالح الدین 15084135 قریب من الجید1406.90  بـالمسیلة09/09/2002

شاكر   وردة 15084166 مقبول1505.30  بـالمسیلة25/09/2002

علواني   فاطمة الزھراء 15084140 مقبول1605.30  بـالمسیلة09/10/2002

881من25:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة -الرجاء | 280026: المؤسسة  

عزي   ثامر 15083957 قریب من الجید106.00  بـالبمسیلة17/04/2000

بوشاللق   مسعود 15083919 مقبول205.00  بـالمسیلة25/04/2001

بوخرص   أكرم 15083935 مقبول305.30  بـالمسیلة21/12/2001

قریشي   محمد 15083882 جید407.20  بـالمسیلة29/01/2002

عزي   آیة 15083896 قریب من الجید506.20  بـالمسیلة19/05/2002

مناصري   أكرم 15083938 جید جدا608.30  بـالمسیلة31/05/2002

زرقین   مھدي 15083940 جید707.80  بـالمسیلة01/08/2002

بوخرص   آیة 15083897 ممتاز809.00  بـالمسیلة09/08/2002

قصري   أحمد 15083886 قریب من الجید906.60  بـالمسیلة11/08/2002

نابي   جمال 15083968 مقبول1005.60  بـالمسیلة14/09/2002

بلجودي   أحمد آدم 15083890 ممتاز1109.40  بـالمسیلة02/10/2002

برة   تركیة 15083959 جید جدا1208.90  بـالمسیلة26/01/2003

خمیسة   حفیظة 15084008 جید1307.00  بـالمسیلة18/06/2000

مسعودي   شیراز حوریة 15084063 مقبول1405.30  بـالمسیلة26/09/2001

دحماني   جمیلة 15083987 قریب من الجید1506.90  بـالمسیلة21-12-2001

دخوش   رامي 15084019 جید1607.50  بـالمسیلة03/06/2002

دحمون   شیماء 15084057 جید جدا1708.60  بـالمسیلة17/06/2002

أوذینة   سالف 15084046 قریب من الجید1806.90  بـالمسیلة19/07/2002

بوطالب   خلود 15083989 جید1907.50  بـالمسیلة22/07/2002

وزیني   جمیلة 15083988 جید جدا2008.60  بـالمسیلة31/08/2002

بلعربي   حیدر أكرم 15084003 قریب من الجید2106.40  بـالمسیلة03/10/2002

موسود   حنین 15083982 مقبول2205.50  بـالمسیلة14/12/2002

حروز   عبد الرؤوف 15084109 قریب من الجید2306.20  بـالمسیلة05/03/2002

قانة   عبد النور 15084104 قریب من الجید2406.00  بـالمسیلة13/04/2002

881من26:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة -الرجاء | 280026: المؤسسة  

عرباوي   عمر عالء الدین 15084101 جید جدا2508.40  بـالمسیلة08/06/2002

ربعي   كریم 15084092 مقبول2605.40  بـالمسیلة18/06/2002

بلقاسم   عمر 15084099 مقبول2705.70  بـالمسیلة22/08/2002

مقران   عبد الحق 15084106 جید2807.20  بـالمسیلة07/10/2002

بن یونس   سھام 15084087 جید جدا2908.60  بـالمسیلة20/11/2002

محمودي   عبد الغني 15084113 جید جدا3008.30  بـالمسیلة29/01/2003

بلجودي   نور الدین 15083861 مقبول3105.50  بـالمسیلة02/07/2001

بوقندورة   أنیس 15083838 جید3207.90  بـالمسیلة13/06/2002

عنیبة   لمیس 15083845 مقبول3305.50  بـالمسیلة08/08/2002

برة   أیمن محمد 15083868 مقبول3405.90  بـالمسیلة13/02/2003

جنجاب   إیمان السعدیة 15084151 قریب من الجید3506.60  بـالمسیلة29/05/2002

سفار   ھدى 15084154 جید3607.90  بـالمسیلة24/06/2002

دوسن   فتح الدین 15084141 جید3707.00  بـالمسیلة11/07/2002

دودو   إیمان صفاء 15084152 جید جدا3808.70  بـالمسیلة19/07/2002

بوطالب   وئام 15084170 جید جدا3908.20  بـالمسیلة22/07/2002

بلحسین   فضیلة 15084145 جید جدا4008.80  بـالمسیلة26/08/2002

بلجودي   فتیحة 15084142 جید4107.60  بـالمسیلة15/12/2002

881من27:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة -خرشي محمد | 280032: المؤسسة  

روان   لویزة 15083942 مقبول105.20  بـالمسیلة03/09/2000

شریفي   أحمد 15083883 مقبول205.80  بـالمسیلة17/03/2002

قوادریة   أیة 15083903 جید307.30  بـالمسیلة25/03/2002

شیخ   أیة 15083904 قریب من الجید406.60  بـالمسیلة07/07/2002

بریكي   أیة 15083905 جید507.40  بـالمسیلة25/07/2002

زغبة   البشیر 15083944 جید607.40  بـالمسیلة13/10/2002

روان   یاسین 15083998 قریب من الجید706.50  بـالمسیلة29/05/1999

بن طرشة   سلسبیل 15084052 جید807.70  بـالمسیلة14/01/2002

تحي   رامي 15084020 جید907.40  بـبرج بوعریریج13/07/2002

خرشي   سماح 15084041 قریب من الجید1006.20  بـالمسیلة26/07/2002

براخلیة   دنیا 15083984 جید1107.00  بـالمسیلة29/07/2002

دري   سارة 15084054 مقبول1205.50  بـالمسیلة04/09/2002

بن حمودة   یاسمین 15083996 جید1307.70  بـالمسیلة28/10/2002

عبدلي   عبد الرشید 15084111 مقبول1405.50  بـالمسیلة26/05/2000

كحالي   سھام 15084086 مقبول1505.60  بـالمسیلة08/04/2002

حمادي   صفیة 15084084 قریب من الجید1606.30  بـالمسیلة05/06/2002

بختي   عبد الرؤوف 15084110 مقبول1705.60  بـالمسیلة12/07/2002

شریفي   زھرة 15084091 جید1807.00  بـالمسیلة24/11/2002

خرشي   أمنة 15083832 جید1907.00  بـالمسیلة19/02/2002

خرشي   أمیرة 15083844 جید جدا2008.30  بـالمسیلة08/09/2002

بن یمینة   إكرام 15084161 مقبول2105.70  بـالمسیلة05/02/2002

خرشي   إسالم سیف الدین 15084158 جید جدا2208.10  بـالمسیلة09/03/2002

عبد الرحیم   إلیاس 15084147 قریب من الجید2306.30  بـالمسیلة07/06/2002

881من28:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5-4- المسیلة| المسیلة -شایب ربي العید | 280033: المؤسسة  

بوذینة   أسماء 15083915 قریب من الجید106.30  بـالمسیلة21/02/2002

بدیرة   لطفي 15083920 جید207.80  بـالمسیلة26/06/2002

كرمیش   محمد رضا 15083893 جید307.40  بـالمسیلة18/07/2002

بلیصق   خالد 15083992 مقبول405.00  بـالمسیلة03/12/2001

بدیرة   شمس الدین 15084049 جید507.50  بـالمسیلة20/03/2002

بن قنة   یونس 15084011 مقبول605.90  بـالمسیلة25/06/2002

بوذینة   حسناء 15084004 قریب من الجید706.60  بـالمسیلة26/10/2002

مكي   حسني 15084005 مقبول805.20  بـالمسیلة22/12/2002

لعمارة   زھیة 15084090 جید جدا908.20  بـالمسیلة07/02/2002

بلعید   عبد الكریم 15084112 جید1007.60  بـالمسیلة09/10/2002

بن لطرش   نصیرة 15083856 مقبول1105.90  بـالمسیلة29/08/2002

لعشلش   نوریة 15083865 مقبول1205.00  بـالمسیلة01/09/2002

علیلي   فخر الدین 15084143 قریب من الجید1306.30  بـالمسیلة20/01/2002

علیلي   إبراھیم 15084149 جید1407.60  بـالمسیلة03/05/2002

كتاب   ھاجر 15084148 مقبول1505.50  بـالمسیلة17/10/2002

881من29:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5-4- المسیلة| سالمي موسى المسیلة  | 280034: المؤسسة  

بوعافیة   مریم 15083911 قریب من الجید106.00  بـالمسیلة24/02/2002

بدیرة   أكرم 15083937 مقبول205.60  بـالمسیلة11/04/2002

شقرة   بلقاسم 15083955 جید307.10  بـالمسیلة23/09/2002

حاج لعروسي   یونس 15084012 قریب من الجید406.60  بـالمسیلة03/07/2002

قفي   نسري 15083858 مقبول505.00  بـالمسیلة21/12/2002

بلمكي   ھدیل 15084155 مقبول605.70  بـالمسیلة30/06/2002

881من30:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -بن عیسى مولود | 280040: المؤسسة  

ناغل   وھیبة 15084763 جید107.90  بـالمسیلة27-09-2002

بن حوة   وصال 15084758 قریب من الجید206.30  بـالمسیلة30-12-2002

كوكة   یسرى 15084519 جید307.40  بـالمسیلة21-05-2002

بن الذیب   دلولة 15084503 مقبول405.60  بـالمسیلة29-05-2002

عروسي   بشرى 15084488 قریب من الجید506.60  بـالمسیلة21-09-2002

خلف اهللا   رندة 15084542 قریب من الجید606.50  بـالمسیلة25-03-2002

بن حمیدوش   رشا 15084564 مقبول705.20  بـالمسیلة23-04-2002

كوكة   شیماء ایناس 15084610 جید807.00  بـالمسیلة01-08-2002

دخوش   سارة 15084601 قریب من الجید906.20  بـالمسیلة03-10-2002

بن رجم   سماح 15084569 جید1007.50  بـالمسیلة20-11-2002

سماعیلي   صابرین 15084599 مقبول1105.90  بـالمسیلة06-02-2003

وردي   منى 15084197 جید1207.40  بـالمسیلة22-02-2002

بن الذیب   نعمة 15084243 جید جدا1308.20  بـالمسیلة17-07-2002

كوكة   نور الھدى 15084249 مقبول1405.60  بـالمسیلة07-10-2002

فقاس   محمد االمین 15084305 مقبول1505.50  بـبرج الغدیر30-01-2002

بن خلیل   محمد االمین 15084306 جید1607.20  بـالمسیلة23-05-2002

صغیر بیرم   محمد اسالم 15084310 جید1707.70  بـالمسیلة22-07-2002

جغدالي   محمد شكیب 15084317 قریب من الجید1806.60  بـالمسیلة16-09-2002

بوسعدیة   اكرم 15084457 جید1907.40  بـالمسیلة15-01-2002

حاج حفصي   الحاج 15084405 مقبول2005.60  بـالمسیلة23-01-2002

بن الطاھر   ایة 15084446 قریب من الجید2106.30  بـالمسیلة04-02-2002

بن الذیب   مفتاح احمد 15084393 جید2207.90  بـالمسیلة12-03-2002

شنوقة   انیس فاتح 15084403 قریب من الجید2306.50  بـعنابة30-04-2002

بودیلمي   العمریة 15084418 جید2407.00  بـالمسیلة06-05-2002

881من31:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -بن عیسى مولود | 280040: المؤسسة  

شریفي   اكرام 15084460 مقبول2505.70  بـالمسیلة12-05-2002

قادري   الطیب 15084410 قریب من الجید2606.80  بـالمسیلة15-05-2002

بن صفا   مصعب 15084384 قریب من الجید2706.60  بـالمسیلة10-06-2002

زید الخیر   ایمان البتول 15084442 مقبول2805.30  بـالمسیلة14-06-2002

بن طاھر   مھدي 15084394 قریب من الجید2906.00  بـالمسیلة04-08-2002

نغبیل   امال 15084401 مقبول3005.80  بـالمسیلة14-10-2002

عاید   ایمان 15084441 جید جدا3108.50  بـالمسیلة12-11-2002

لدغم شیكوش   أشرف عالء الدین 15084382 جید3207.80  بـالمسیلة07-01-2003

بن الذیب   احسان 15084449 مقبول3305.80  بـالمسیلة16-01-2003

881من32:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -بن الصدیق السعید | 280041: المؤسسة  

محمدي   خالد اسالم 15084509 جید107.60  بـالمسیلة10-08-2001

خربوش   یسرى 15084520 ممتاز209.70  بـبن عكنون07-08-2002

ریزوق زغالش   یحي شھاب 15084515 قریب من الجید306.90  بـالمسیلة04-01-2003

بروبي   سید احمد 15084617 جید407.50  بـالشلف19-08-2002

بعلي   زیان 15084616 مقبول505.20  بـالمسیلة06-12-2002

بن حمیدوش   فتیحة أسماء 15084711 جید607.60  بـالمسیلة09-08-2002

بوضیاف   منار 15084195 جید جدا708.00  بـالمسیلة29-01-2002

شاكر   محمد اشرف 15084312 ممتاز809.00  بـالجزائر19-07-2002

صغیر بیرم   أحمد 15084296 مقبول905.80  بـالمسیلة19-10-2002

لعروسي قرین   محمد بدر الدین 15084313 جید جدا1008.70  بـالمسیلة14-01-2003

عریس   مریم 15084357 جید1107.20  بـالمسیلة08-02-2003

بوخرص   اكرام 15084459 مقبول1205.70  بـالمسیلة21-12-2001

قارة   الزھرة 15084414 جید1307.50  بـالمسیلة29-06-2002

میلي   ایمن 15084438 جید1407.00  بـالمسیلة20-10-2002

معوش   اسماء 15084454 مقبول1505.60  بـالمسیلة06-12-2002

بن خرباش   مسعود 15084385 جید1607.90  بـالمسیلة20-03-2003

عوینة   اسالم 15084453 قریب من الجید1706.80  بـالمسیلة25-03-2003

881من33:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -نوي مھیدي جمیلة | 280042: المؤسسة  

بوعافیة   وفاء 15084762 جید جدا108.10  بـالمسیلة25-02-2003

زغبة   خلود 15084504 جید207.10  بـالمسیلة24-04-2002

قانة   خیرة 15084517 مقبول305.60  بـالمسیلة21-12-2002

وزیني   یمینة 15084500 جید407.60  بـالمسیلة15-01-2003

عریوة   رمزي 15084545 قریب من الجید506.20  بـالمسیلة24-11-2001

ولھة   راشدة نسرین 15084554 جید جدا608.60  بـالمسیلة07-09-2002

فضیل   زینة 15084612 جید707.70  بـالمسیلة06-10-2002

لخنش   سارة 15084602 جید جدا808.00  بـالمسیلة13-10-2002

عریوة   یعقوب زیاد 15084532 قریب من الجید906.90  بـالمسیلة21-11-2002

عز الدین   ریاض 15084561 جید جدا1008.40  بـالمسیلة20-12-2002

حجاب   ریم 15084557 مقبول1105.50  بـالمسیلة21-12-2002

بن الصغیر   فاروق 15084706 جید جدا1208.20  بـالمسیلة29-01-2002

لطرش   عز الدین 15084702 جید1307.50  بـالمسیلة11-08-2002

قاقي   علي 15084658 مقبول1405.30  بـالمسیلة15-11-2002

عوینة   نوال 15084246 جید جدا1508.50  بـالمسیلة25-09-2002

غالب   مالك حور العین 15084190 جید جدا1608.80  بـالمسیلة28-09-2002

غالب   نادیة ابتھال 15084218 جید جدا1708.20  بـالمسیلة28-09-2002

عریوة   أمیمة زكیة 15084203 جید1807.00  بـالمسیة15-03-2003

عالمي   مروى 15084363 جید جدا1908.50  بـالمسیلة23-03-2002

شاكر   مریم 15084356 ممتاز2009.10  بـالمسیلة20-12-2002

بوذینة   ایمان 15084439 قریب من الجید2106.70  بـالمسیلة21-03-2002

میھوبي   امال 15084400 جید جدا2208.50  بـالمسیلة02-06-2002

عریوة   انار 15084402 جید2307.90  بـالمسیلة20-11-2002

عریوة   الربح 15084407 جید2407.90  بـالمسیلة01-01-2003

881من34:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -نوي مھیدي جمیلة | 280042: المؤسسة  

خلف اهللا   العمري 15084417 جید2507.30  بـالمسیلة04-01-2003

بوزاھر   اكرم 15084458 مقبول2605.40  بـالمسیلة27-01-2003

881من35:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -رجم عبد القادر | 280043: المؤسسة  

الوزیر   ولید 15084751 جید جدا108.00  بـالمسیلة22-05-2002

سبع   والء كریمة 15084749 مقبول205.60  بـالمسیلة22-09-2002

بلقاسم   ھشام 15084748 قریب من الجید306.80  بـالمسیلة25-11-2002

بن محمد   یامنة 15084506 جید407.80  بـالمسیلة28-05-2001

عمروش   یاسین 15084512 قریب من الجید506.10  بـالمسیلة06-04-2002

مرزوقي   جمال الدین 15084493 قریب من الجید606.50  بـالمسیلة19-04-2002

بلحسین   بشرى 15084487 جید جدا708.20  بـالمسیلة07-08-2002

أحمد میلي   خالد 15084508 قریب من الجید806.80  بـالمسیلة23-08-2002

حتحات   یحي عماد الدین 15084516 مقبول905.30  بـالمسیلة08-09-2002

زغبة   ریھام 15084563 قریب من الجید1006.10  بـالمسیلة23-02-2002

شریاف   زین الدین 15084611 جید جدا1108.70  بـالجزائر21-03-2002

أحمد میلي   زینب 15084613 مقبول1205.00  بـالمسیلة26-03-2002

شیكوش   شیماء 15084606 قریب من الجید1306.30  بـالمسیلة29-03-2002

زقور   خولة 15084534 جید جدا1408.40  بـالمسیلة11-05-2002

لدغم شیكوش   سمیر 15084589 جید1507.20  بـالمسیلة27-08-2002

بوبعایة   سلسبیل 15084593 ممتاز1609.00  بـالمسیلة24-12-2002

بكیر   صالح الدین 15084583 مقبول1705.60  بـالمسیلة28-02-2003

عزاز   رمیساء 15084543 جید1807.30  بـالمسیلة12-03-2003

سلیمان قاضي   صفاء 15084637 قریب من الجید1906.90  بـالمسیلة28-02-2002

بلحسین   عبد الناصر 15084666 مقبول2005.60  بـالمسیلة22-06-2002

قارة   عبد الحمید 15084683 قریب من الجید2106.90  بـالمسیلة03-07-2002

بوخلط   عبد الجبار 15084684 جید2207.70  بـالمسیلة26-07-2002

محمدي   سفیان 15084640 جید2307.10  بـالمسیلة09-02-2003

جغدالي   ندى الریحان 15084234 مقبول2405.80  بـالمسیلة01-10-2001

881من36:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -رجم عبد القادر | 280043: المؤسسة  

خلفات   مالك 15084188 جید2507.80  بـالمسیلة05-01-2002

یحیاوي   أیمن 15084256 جید2607.40  بـتطاوین18-03-2002

تعقیلت   أمیرة 15084207 جید جدا2708.70  بـالجزائر03-04-2002

بوغدیري   أیمن 15084258 ممتاز2809.40  بـبسكرة22-04-2002

فلتان   منصر 15084201 قریب من الجید2906.40  بـالمسیلة13-10-2002

بن زیان   أحالم 15084269 جید3007.70  بـالمسیلة16-10-2002

نصري   نزیم 15084238 جید جدا3108.30  بـالمسیلة21-10-2002

زغبة   أمیرة خلود 15084213 جید3207.80  بـالمسیلة16-11-2002

سلیم   نرمین 15084235 مقبول3305.40  بـالمسیلة29-01-2003

جنجاب   آسیة 15084370 قریب من الجید3406.70  بـالمسیلة12-01-2002

مزراق   محمد عبد الرحمان 15084320 قریب من الجید3506.30  بـالمسیلة18-01-2002

عیمر   لینة ھدیل 15084283 قریب من الجید3606.40  بـالمسیلة25-03-2002

رقیق برة   آیة فاطمة 15084345 مقبول3705.00  بـالمسیلة28-03-2002

عطیة   محمد 15084291 قریب من الجید3806.80  بـالمسیلة20-05-2002

بن مختار   محمد نسیم 15084301 مقبول3905.10  بـالمسیلة11-06-2002

زطال   مریم 15084351 جید4007.10  بـالبویرة14-06-2002

بلحسین   أسماء 15084364 جید جدا4108.70  بـالمسیلة07-08-2002

بودیعة   محمد أسامة 15084302 قریب من الجید4206.80  بـالمسیلة10-08-2002

دیلمي   آیة مریم 15084344 جید جدا4308.40  بـالمسیلة04-09-2002

لشخب   أیوب 15084348 قریب من الجید4406.40  بـخنشلة12-09-2002

بكة   محمد كمال 15084319 جید جدا4508.10  بـالمسیلة06-10-2002

غشام   مریم البتول 15084359 جید4607.00  بـالمسیلة17-02-2003

صغیور   آیات 15084334 قریب من الجید4706.10  بـالمسیلة17-03-2003

زاوي   مریم 15084358 قریب من الجید4806.40  بـالمسیلة19-04-2003

بشیري   بالل 15084464 قریب من الجید4906.30  بـالمسیلة01-03-2002

بركات   ادریس الیاس 15084447 مقبول5005.60  بـالمسیلة11-08-2002

زید الخیر   ایناس 15084443 جید جدا5108.90  بـالمسیلة17-09-2002

ریزوق زغالش   بلقیس 15084468 مقبول5205.80  بـالمسیلة30-09-2002

بن الذیب   الزھرة مالك 15084416 قریب من الجید5306.10  بـالمسیلة18-01-2003

881من37:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -رجم عبد القادر | 280043: المؤسسة  

مزراق   ایناس فرح 15084444 جید5407.80  بـالمسیلة28-09-2003

881من38:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -جنان الكبیر | 280044: المؤسسة  

شیكوش   حمینة سالي 15084501 مقبول105.60  بـالمسیلة21-07-2002

شارف   حوریة 15084537 مقبول205.30  بـالمسیلة01-02-2002

خرخاش   ریمة 15084558 مقبول305.00  بـالمسیلة22-04-2002

بن التومي   رحاب 15084560 قریب من الجید406.70  بـالمسیلة27-11-2002

سلماني   عماد الدین 15084653 مقبول505.90  بـالمسیلة26-01-2002

دري   فاطمة الزھراء 15084708 جید جدا608.50  بـالمسیلة17-03-2002

طیوب   فاطمة الزھراء انتصار 15084710 جید جدا708.00  بـالمسیلة09-04-2002

حجاب   فاطمة الزھراء نسرین 15084709 جید جدا808.50  بـالمسیلة08-06-2002

بن التومي   عبد الرؤوف 15084689 قریب من الجید906.50  بـالمسیلة17-01-2003

رزیق   أیمن 15084257 مقبول1005.10  بـالمسیلة05-04-2002

بن یحي   أیمن 15084263 مقبول1105.80  بـالمسیلة15-09-2002

بن التومي   نصیرة 15084241 جید1207.50  بـالمسیلة25-10-2002

یوسفي   أمیرة 15084211 مقبول1305.20  بـالمسیلة24-02-2003

لقمة   نسیمة 15084239 جید جدا1408.20  بـالمسیلة27-03-2003

عباسي   أحمد رامي 15084316 جید1507.50  بـالمسیلة01-05-2002

شاكر   مریم 15084352 قریب من الجید1606.20  بـالمسیلة28-06-2002

سفار   آیة 15084339 جید1707.10  بـالمسیلة09-08-2002

بن التومي   محمد 15084294 قریب من الجید1806.20  بـالمسیلة14-08-2002

سفار   مروة 15084361 جید1907.70  بـالمسیلة28-10-2002

بن خرخاش   لینة 15084281 مقبول2005.10  بـالمسیلة15-11-2002

علي زغالش   أحمد 15084298 مقبول2105.20  بـالمسیلة30-01-2003

رحالي   لطفي عبد الرحمن 15084386 مقبول2205.00  بـالمسیلة31-03-2001

ھجرسي   أكرم 15084388 جید2307.30  بـالمسیلة06-01-2002

881من39:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -61 أكتوبر 17ابتدائیة م  | 280050: المؤسسة  

ضیف اهللا   ھبة 15084731 جید جدا108.70  بـالمسیلة16-05-2002

دیلمي   وسام بدور 15084761 جید جدا208.30  بـالمسیلة03-02-2003

عجابي   یاسمین 15084510 جید جدا308.00  بـالمسیلة26-06-2002

مزعاش   یحي ابراھیم 15084514 مقبول405.10  بـالمسیلة23-12-2002

بلمختار   حنان 15084496 قریب من الجید506.50  بـالمسیلة30-03-2003

بوخرص   رانیة 15084548 جید جدا608.80  بـالمسیلة05-07-2002

سالمي   رانیة 15084549 مقبول705.10  بـالمسیلة01-12-2002

معروف   رانیا 15084547 جید807.50  بـالمسیلة21-02-2003

أوصیف   فیصل عبد الباقي 15084713 مقبول905.80  بـالمسیلة28-02-2002

حاج حفصي   عبد العزیز 15084699 جید جدا1008.10  بـالمسیلة11-04-2002

عبد الرحمن زغالش   عبد الكریم 15084696 جید1107.80  بـالمسیلة29-06-2002

قریشي   كنزي 15084648 جید1207.20  بـباتنة08-07-2002

لعیدي   كریمة 15084649 قریب من الجید1306.70  بـالمسیلة12-10-2002

مزراق   نور الھدى عائشة 15084252 قریب من الجید1406.30  بـالمسیلة21-12-2002

رجم   أنیس عبد الرؤوف 15084200 جید1507.80  بـالمسیلة18-03-2003

حاج حفصي   آیة 15084341 جید جدا1608.10  بـالمسیلة26-09-2002

خلیفة   الھام 15084420 قریب من الجید1706.70  بـالمسیلة20-10-2001

بلواضح   ابتھال 15084432 جید1807.90  بـالمسیلة14-08-2002

یاحي   مولود 15084396 مقبول1905.30  بـالمسیلة12-09-2002

غضبان   الزھرة 15084415 مقبول2005.60  بـالمسیلة06-11-2002

بوطغان   أكرم 15084390 جید جدا2108.10  بـبرج بوعریریج27-11-2002

دودو   اكرام 15084462 جید2207.30  بـالمسیلة28-12-2002

881من40:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة / فاتح نوفمبر | 280051: المؤسسة  

مرزوقي   ھبة الرحمان 15084735 مقبول105.20  بـالمسیلة22-06-2002

طیابیة   ھیثم اسماعیل 15084741 جید جدا208.50  بـالمسیلة19-11-2002

لعمارة   وصال 15084759 مقبول305.70  بـالمسیلة13-01-2003

فلوسیة   بسمة 15084485 جید جدا408.50  بـالمسیلة25-01-2003

بلیدة   ریان 15084559 مقبول505.30  بـالمسیلة03-01-2002

بورحلة   روان 15084568 قریب من الجید606.30  بـالمسیلة18-04-2002

بختي   رائد كرم الدین 15084555 مقبول705.70  بـقالمة17-08-2002

بوشاللق   صخریة شھیناز 15084620 جید جدا808.00  بـالمسیلة06-02-2003

عیمر   سحر 15084619 قریب من الجید906.00  بـالمسیلة25-02-2003

بوبعایة   فیصل الطیب 15084712 قریب من الجید1006.20  بـالمسیلة07-03-2002

موسى   فھد 15084714 جید جدا1108.00  بـالمسیلة19-03-2002

خنوس   عبد الرحمان 15084691 قریب من الجید1206.00  بـالمسیلة30-05-2002

نابي   عبد المالك 15084665 قریب من الجید1306.40  بـالمسیلة27-06-2002

لشھب   عثمان عبدالرحیم 15084661 جید1407.30  بـالمسیلة04-07-2002

میھوبي   عبد الباسط 15084682 مقبول1505.40  بـالمسیلة25-07-2002

خضار   عبد القادر 15084698 مقبول1605.40  بـالمسیلة16-12-2002

بوزیدي   فاطمة 15084707 جید1707.70  بـالمسیلة17-01-2003

بومالیة   منال 15084191 جید جدا1808.40  بـالمسیلة30-04-2002

لعجال   ندى 15084232 مقبول1905.50  بـالمسیلة17-05-2002

جبایلي   أیمن 15084262 مقبول2005.00  بـالمسیلة05-07-2002

عمرور   ماریة 15084216 قریب من الجید2106.90  بـالمسیلة24-07-2002

غضبان   منار 15084196 قریب من الجید2206.60  بـالمسیلة08-09-2002

ساسي   یمینة 15084204 مقبول2305.60  بـالمسیلة04-11-2002

بوناب   نسیبة 15084240 جید2407.70  بـالمسیلة23-11-2002

881من41:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة / فاتح نوفمبر | 280051: المؤسسة  

بن مختار   أیمن 15084266 قریب من الجید2506.00  بـبرھوم24-01-2003

غضبان   نور الھدى 15084251 جید2607.50  بـالمسیلة17-07-2003

بجاوي   محمد منصف 15084300 جید2707.30  بـبرج بوعریریج29-03-2002

بن میمونة   محمد رمزي 15084315 جید2807.40  بـالمسیلة28-06-2002

تواتي   مریم 15084354 مقبول2905.70  بـسیدي عیسى17-08-2002

بوسعید   آیة 15084343 جید3007.20  بـعین الصفراء21-10-2002

تیطراوي   محمد االمین 15084307 قریب من الجید3106.60  بـالمسیلة24-12-2002

بوزیدي   لخضر 15084347 جید3207.10  بـالمسیلة03-02-2003

عزوز   أسامة 15084369 جید جدا3308.90  بـالمسیلة27-03-2003

ملیاني   اكرام 15084461 مقبول3405.30  بـالمسیلة09-07-2002

سالم   الصدیق 15084411 جید3507.00  بـالمسیلة30-07-2002

خوجة   الطاھر عماد الدین 15084409 مقبول3605.80  بـالمسیلة06-11-2002

بنیة   اكرام 15084463 جید جدا3708.70  بـالمسیلة23-01-2003

بن موسى   العارم تركیة 15084419 جید3807.60  بـالمسیلة09-02-2003

مناصري   مھدي أیوب 15084395 جید3907.50  بـالمسیلة13-02-2003

881من42:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -شنیح محمد |  280052: المؤسسة  

دودو   بشرى 15084489 جید107.60  بـالمسیلة08-10-2002

بریكي   راضیة 15084552 جید207.30  بـالمسیلة10-06-2001

رجم   صالح عبد الستار 15084596 ممتاز309.10  بـالمسیلة08-07-2002

بكري   رامي 15084550 جید407.60  بـالمسیلة18-09-2002

بن عادل   شیماء 15084609 مقبول505.50  بـالمسیلة24-11-2002

حشادي   سارة 15084603 جید جدا608.40  بـالمسیلة18-03-2003

شریط   دعاء 15084531 جید جدا708.20  بـعنابة24-08-2003

عنان   عبد الرحیم 15084693 ممتاز809.20  بـعین ولمان16-02-2002

بن خالد   زكریاء 15084634 جید907.20  بـالمسیلة04-08-2002

بوزیدي   عیسى 15084701 جید1007.80  بـالمسیلة16-11-2002

براھیمي   كریمة 15084650 مقبول1105.80  بـالمسیلة03-12-2002

بوضریسة   عبد المؤمن ابراھیم 15084664 جید جدا1208.40  بـالمسیلة22-12-2002

محساس   ھانیة مالك 15084716 جید جدا1308.10  بـالمسیلة27-02-2003

سماعیلي   عاشور 15084660 قریب من الجید1406.50  بـالمسیلة03-05-2003

عیسي   أمیرة بشرى 15084212 جید جدا1508.70  بـالمسیلة21-04-2002

كولوقلي   أمینة زھرة 15084205 جید جدا1608.40  بـالحمامات01-07-2002

شایب الدور   لینا 15084270 ممتاز1709.20  بـالجزائر28-07-2002

علي شیكوش   نسیم 15084237 جید جدا1808.20  بـالمسیلة19-09-2002

شاكر   ماریة 15084217 قریب من الجید1906.80  بـالمسیلة22-11-2002

سقاقیف   مامة 15084215 جید2007.90  بـسیق04-12-2002

دیلمي   أمال 15084183 جید جدا2108.20  بـالمسیلة26-03-2003

دشوشة   ملیكة 15084214 جید2207.10  بـالمسیلة16-04-2003

مزراق   آیة 15084335 جید2307.60  بـبرج بوعریریج04-02-2002

بوداود   محمد 15084290 جید جدا2408.10  بـالمسیلة12-04-2002

881من43:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -شنیح محمد |  280052: المؤسسة  

حاج معطي   آیة 15084336 جید جدا2508.00  بـالمسیلة15-06-2002

جریو   لیلى 15084284 ممتاز2609.20  بـالمسیلة22-06-2002

قصري   أحمد سعید عبد الرؤوف 15084318 جید2707.80  بـالمسیلة23-06-2002

بایو   محمد 15084292 قریب من الجید2806.90  بـالجلفة05-07-2002

نواصري   آیة 15084337 جید2907.20  بـالمسیلة14-07-2002

مقري   مریم 15084353 مقبول3005.00  بـالمسیلة21-07-2002

بكري   محمد یعقوب 15084314 جید جدا3108.70  بـالمسیلة16-09-2002

صیود   محمد العید 15084309 جید3207.10  بـالمسیلة05-10-2002

سلیمي   محمد الصغیر 15084308 قریب من الجید3306.00  بـسطیف21-12-2002

غرابي   مرام 15084350 جید جدا3408.80  بـالمسیلة13-01-2003

محواس   محمد اسالم 15084311 جید3507.40  بـالمسیلة24-01-2003

والي   أشواق وصال 15084387 جید جدا3608.10  بـالمسیلة26-04-2002

دبش   السعید 15084412 مقبول3705.30  بـالمسیلة09-07-2002

وعواع   ایمان 15084440 جید جدا3808.70  بـالمسیلة02-08-2002

صحراوي   مصطفى وسیم 15084383 جید جدا3908.00  بـالمسیلة30-12-2002

881من44:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة - مسكن600حي  | 280058: المؤسسة  

مداني   وردة 15084755 ممتاز109.00  بـالرویبة24-08-2002

حمالوي   إیمان 15084738 قریب من الجید206.30  بـالمسیلة01-10-2002

رزوق   بدور 15084482 جید307.20  بـالصمة01-06-2002

راجعي   تفاؤل 15084490 مقبول405.50  بـالمسیلة12-09-2002

جغدالي   عبد الرحیم 15084692 مقبول505.70  بـالمسیلة23-07-2000

كربیع   عبد الباسط 15084681 قریب من الجید606.00  بـالمسیلة23-02-2002

سالمي   عبداهللا 15084700 جید707.30  بـالمسیلة07-07-2002

بوسماحة   عبد الحق 15084687 جید807.60  بـالقبة15/11/2002

كرارسي   ھاجر 15084720 جید907.00  بـالمسیلة12-12-2002

بوساق   عبد المؤمن 15084663 مقبول1005.40  بـالمسیلة08-05-2003

بورحلة   أنیس 15084198 قریب من الجید1106.80  بـسیدي بلعباس26-05-2002

عوینة   نھى 15084245 جید1207.10  بـالمسیلة02-06-2002

بوساق   أمیرة 15084210 جید1307.10  بـالمسیلة23-08-2002

العیدي   أمیمة 15084202 قریب من الجید1406.30  بـالمسیلة29-08-2002

مكي   آالء 15084182 جید1507.30  بـالمسیلة10-09-2002

سالم   نور اإلسالم 15084253 مقبول1605.20  بـالمسیلة14-12-2002

بلعمري   أحمد 15084289 جید1707.40  بـالمسیلة25-02-2002

العیفة   محمد المنتصر 15084304 مقبول1805.40  بـالمسیلة31-12-2002

عالل   مروة 15084362 جید جدا1908.20  بـالمسیلة03-02-2003

بن مراح   لینة 15084282 جید2007.70  بـعنابة18-08-2003

مزعاش   اسمھان سماسم 15084455 قریب من الجید2106.90  بـالمسیلة24-07-2002

مریجة   أشرف 15084381 جید2207.40  بـالمسیلة30-07-2002

سفار طبي   أكرم شمس الدین 15084391 جید جدا2308.30  بـالمسیلة02-01-2003

881من45:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -حریزي فرحات | 280059: المؤسسة  

بلعایبة   إیمان 15084737 جید107.70  بـالمسیلة18-03-2002

دیقش   وحید 15084753 قریب من الجید206.10  بـالمسیلة30-04-2002

بورحلة   وصال 15084756 ممتاز309.10  بـالمسیلة22-05-2002

عسعوس   ھبة 15084732 جید جدا408.80  بـقسنطینة11-07-2002

بن أم ھاني   ھیثم 15084740 قریب من الجید506.20  بـبوسعادة18-09-2002

حفظ اهللا   وائل 15084752 ممتاز609.20  بـتبسة13-10-2002

فلتان   وصال 15084760 جید جدا708.20  بـالمسیلة18-05-2003

سالمي   ھبة اهللا 15084733 جید807.20  بـالمسیلة27-06-2003

طییابة   بسمة 15084484 جید جدا908.20  بـبرج بوعریریج29-07-2002

عوامر   صالح الدین 15084581 مقبول1005.00  بـالمسیلة17-04-2002

مخالفیة   شیماء 15084607 قریب من الجید1106.90  بـبئر قاصد علي08-08-2002

لجدل   شیماء 15084608 جید1207.70  بـالمسیلة15-10-2002

دلوم   زینب 15084615 جید1307.70  بـالمسیلة01-11-2002

سالمي   یوسف 15084541 جید جدا1408.30  بـالمسیلة21-11-2002

بریكي   سندس 15084588 جید جدا1508.10  بـالمسیلة17-03-2003

ملیاني   صالح الدین 15084584 جید جدا1608.50  بـبوسغادة04-11-2003

معروف   عبد الحق 15084685 جید جدا1708.40  بـالمسیلة26-02-2002

لزرق   صھیب 15084644 قریب من الجید1806.10  بـالمسیلة20-05-2002

بسعي   ھاجر 15084717 جید جدا1908.70  بـبرج بوعریریج22-06-2002

بن یحي   صفوة 15084641 مقبول2005.40  بـالمسیلة01-08-2002

مفتي   عبد الكریم 15084697 جید2107.80  بـسیدي محمد31-08-2002

بوعبداهللا   ھاني عبد الرحمان 15084715 قریب من الجید2206.20  بـالمسیلة27-09-2002

بختي   زكیة 15084632 مقبول2305.30  بـالمسیلة01-10-2002

خرباشي   ھاجر 15084718 جید2407.60  بـالمسیلة01-10-2002

881من46:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -حریزي فرحات | 280059: المؤسسة  

بوزیان   فارس عبد الرحیم 15084705 جید2507.80  بـالمسیلة22-10-2002

مشقق   سھیلة 15084643 مقبول2605.80  بـالمسیلة04-03-2003

مرازقیة   أمیرة 15084208 ممتاز2709.10  بـبرج بوعریریج04-04-2002

شقرة   أماني 15084184 قریب من الجید2806.90  بـالمسیلة20-04-2002

مھدي   نور 15084247 جید جدا2908.50  بـالمسیلة15-05-2002

مخلوفي   نجم الدین 15084220 ممتاز3009.00  بـرأس الوادي23-05-2002

قاسمي   أیمن 15084260 جید جدا3108.00  بـبوسعادة03-06-2002

حبیش   أماني دعاء 15084187 ممتاز3209.00  بـالمسیلة14-06-2002

عاشوري   نور الھدى 15084248 جید جدا3308.10  بـالمسیلة18-06-2002

سعود   أنیس 15084199 جید جدا3408.90  بـالمسیلة27-06-2002

عیمر   أماني 15084185 مقبول3505.50  بـالمسیلة06-09-2002

كحالي   نور الھدى 15084250 جید جدا3608.10  بـالمسیلة27-10-2002

میھوبي   نریمان 15084236 جید جدا3708.60  بـالمسیلة24-12-2002

آیت قاسي آعراب   ندى 15084233 جید جدا3808.60  بـبرج بوعریریج19-01-2003

غفصي   آیة إیناس 15084346 مقبول3905.40  بـالمسیلة23-10-2001

داود   محمداألمین 15084333 قریب من الجید4006.90  بـالمسیلة26-12-2001

غربي   أسماء ھناء 15084366 جید جدا4108.30  بـبرج بوعریریج02-06-2002

عرعار   مریم 15084355 جید4207.50  بـالمسیلة13-09-2002

سالم   آیة 15084342 جید4307.50  بـالمسیلة04-10-2002

فضیل   محمد وسیم 15084332 جید4407.60  بـالبلیدة29-10-2002

بن یطو   محمد منجي 15084299 جید4507.20  بـالمسیلة18-11-2002

حاج حفصي   أكرم 15084389 مقبول4605.30  بـالمسیلة26-06-2002

881من47:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -كعیش جلول | 280060: المؤسسة  

بورویس   إیمان 15084736 قریب من الجید106.90  بـالمسیلة09-02-2002

وضاح   بشرى 15084486 جید جدا208.50  بـالمسیلة24-02-2002

وضاح   صالح الدین 15084570 جید307.70  بـأوالد منصور24-02-2002

بورویس   رانیا 15084546 قریب من الجید406.30  بـالمسیلة18-02-2003

صحراوي   عماد الدین 15084654 جید507.10  بـالمسیلة30-11-2002

بورویس   أیمن 15084259 مقبول605.50  بـالمسیلة05-05-2002

ضنبري   أسماء 15084365 جید جدا708.40  بـأوالد منصور08-11-2002

بورویس   المدني 15084399 جید807.00  بـالمسیلة29-03-2002

مھني   البشیر 15084404 قریب من الجید906.10  بـأوالد منصور17-09-2002

881من48:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -رواق | 280061: المؤسسة  

نعیمي   ھجیرة 15084743 مقبول105.30  بـالمسیلة20-01-2002

وضاح   إیمان 15084739 مقبول205.90  بـالمسیلة30-11-2002

نعیمي   حیاة 15084513 مقبول305.20  بـبوسعادة15-07-2002

قرطوف   رشید 15084566 جید407.40  بـالمسیلة14-05-2002

زیان   حوریة 15084539 قریب من الجید506.80  بـالمسیلة04-11-2002

بلخیر   سوسن 15084647 جید607.60  بـالمسیلة26-12-1999

شولي   عباس 15084662 مقبول705.70  بـالمسیلة20-03-2002

لملومة   ھاجر 15084719 مقبول805.10  بـالمسیلة23-11-2002

881من49:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 8-6- المسیلة| المسیلة -دھمش العمري.ش | 280062: المؤسسة  

بدیار   خولة 15084535 مقبول105.90  بـالمسیلة25-10-2002

881من50:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة -مخلوفي كمال | 280068: المؤسسة  

عالم   أنور 15084786 مقبول105.60  بـالمسیلة10-02-2002

بن عیسى   أیمن 15084808 قریب من الجید206.90  بـالمسیلة03-07-2002

العیفة   أم السعد نور الھدى 15084774 مقبول305.40  بـالمسیلة19-09-2002

مرابط   بثینة 15084885 ممتاز409.50  بـسیدي عیسى24-05-2002

زالقي   مروة 15084874 جید جدا508.40  بـالمسیلة30-05-2002

مقري   محمد 15084830 جید607.30  بـالمسیلة27-08-2002

سلموني   دنیا 15084890 جید جدا708.70  بـالمسیلة11-09-2002

فراحتیة   مریم 15084859 جید807.30  بـالمسیلة11-11-2002

طالب   آیة 15084851 قریب من الجید906.50  بـالمسیلة30-11-2002

مھیدي   محمد 15084834 مقبول1005.40  بـالمسیلة20-12-2002

سعدي   دنیا 15084892 جید جدا1108.70  بـالمسیلة23-12-2002

بن یونس   كنزة 15084978 جید جدا1208.40  بـالمسیلة02-05-2002

صالحي   شیماء 15084952 جید جدا1308.50  بـالمسیلة20-07-2002

بوضیاف   سماح 15084942 جید1407.50  بـالمسیلة10-05-2003

بورحلة   ھاجر 15085025 مقبول1505.20  بـالمسیلة11-02-2002

سویسي   إبراھیم الخلیل 15085032 جید1607.40  بـالمسیلة23-03-2002

بركات   ھدیل 15085040 جید1707.10  بـالمسیلة29-07-2002

بشاش   وصال 15085053 مقبول1805.70  بـالمسیلة02-03-2003

881من51:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة -سلیتان الدراجي | 280069: المؤسسة  

بوداود   أماني 15084776 جید جدا108.20  بـالمسیلة10-01-2002

بن علیة   أمیمة 15084787 مقبول205.20  بـالمسیلة24-05-2002

مقري   نور الھدى 15084798 مقبول305.90  بـالمسیلة27-05-2002

لحرش   أیمن 15084809 ممتاز409.20  بـالمسیلة09-08-2002

حاج عتو   نضال 15084795 جید507.40  بـالمسیلة18-10-2002

جدیات   نور الھدى 15084799 جید607.80  بـالمسیلة21-10-2002

بوكریف   لیزا 15084856 قریب من الجید706.50  بـأقبو02-04-2000

بن قبي   مھدي صالح 15084881 مقبول805.10  بـالمسیلة08-09-2001

كرمیش   یحي محمد 15084908 جید جدا908.00  بـالمسیلة23-03-2002

بوعون   محمد العربي 15084844 مقبول1005.60  بـالمسیلة05-05-2002

غشام   یاسمین 15084900 ممتاز1109.20  بـالمسیلة02-06-2002

بلمختار   خدیجة 15084909 قریب من الجید1206.40  بـالمسیلة03-06-2002

عیسو   یاسمین 15084901 جید جدا1308.60  بـالمسیلة30-06-2002

بن مبروكة   یاسین 15084902 جید جدا1408.20  بـالمسیلة23-07-2002

بن عمرة   محمد زین الدین 15084845 جید جدا1508.10  بـالمسیلة15-09-2002

شویشرة   دنیا ھیام 15084893 جید1607.50  بـزیغود یوسف قسنطینة14-10-2002

أحمد عزي   آیة 15084849 قریب من الجید1706.20  بـالمسیلة24-10-2002

سلماني   محمود 15084846 مقبول1805.00  بـالمسیلة30-10-2002

حضرباش   یسرى 15084913 جید1907.30  بـالمسیلة12-11-2002

مسیلي   أحمد 15084832 ممتاز2009.00  بـالمسیلة21-11-2002

خلفة   أحمد الساسي كرم 15084843 جید2107.50  بـالمسیلة20-12-2002

شیخون   لیندة 15084825 ممتاز2209.60  بـالمسیلة23-01-2003

صحراوي   أسامة 15084877 مقبول2305.50  بـالمسیلة31-01-2003

غضبان   بدر الدین 15084886 جید جدا2408.80  بـالمسیلة06-03-2003

881من52:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة -سلیتان الدراجي | 280069: المؤسسة  

عوینة   أیوب 15084857 قریب من الجید2506.60  بـالمسیلة27-03-2003

مباركي   یعقوب 15084926 مقبول2605.10  بـالمسیلة12-03-2001

جعفر   عبد الرحمن 15084997 جید2707.00  بـالمسیلة09-03-2002

بدیار   فاطمة الزھراء 15085007 مقبول2805.20  بـالمسیلة28-05-2002

بن جعفر   صفاء 15084960 جید2907.90  بـالمسیلة24-06-2002

دھمش   فرحات 15085012 جید3007.90  بـالمسیلة12-08-2002

علي كفسي   قرآن 15084980 جید3107.50  بـالمسیلة16-09-2002

غرس اهللا   ریم 15084935 مقبول3205.80  بـالمسیلة23-10-2002

لحرش   عمار 15084985 مقبول3305.00  بـالمسیلة01-11-2002

بوقزولة   فلة 15085005 قریب من الجید3406.10  بـالمسیلة29-11-2002

زرقاط   رانیة فتیحة 15084932 ممتاز3509.60  بـالمسیلة30-11-2002

براھیمي   كریم 15084979 جید جدا3608.50  بـالمسیلة30-11-2002

لعیفة   عبد المالك 15084994 جید3707.60  بـالمسیلة14-01-2003

مقري   زكیة 15084957 جید3807.80  بـالمسیلة29-01-2003

زرواق   رضا 15084938 قریب من الجید3906.80  بـالمسیلة02-03-2003

بلحاج   زینب 15084955 جید جدا4008.30  بـالمسیلة24-03-2003

فارسي   صوفیا 15084976 جید جدا4108.70  بـبرج بوعربربج17-05-2003

لصفر   إبراھیم 15085031 قریب من الجید4206.00  بـالمسیلة19-11-2001

طبي   ولید 15085052 مقبول4305.30  بحكم بـالمسیلة2002

سكر   إكرام 15085046 جید4407.40  بـالمسیلة24-01-2002

غضبان   وصال مسعودة 15085054 جید4507.20  بـالمسیلة05-02-2002

نابي   إكرام 15085047 قریب من الجید4606.00  بـالمسیلة20-04-2002

دوغة   إیناس سرور 15085037 مقبول4705.70  بـالمسیلة27-06-2002

عمرون   ھاحر 15085024 جید4807.20  بـالمسیلة07-07-2002

أحمد   إكرام 15085049 جید4907.20  بـالمسیلة13-08-2002

دبش   ھیبة 15085039 قریب من الجید5006.70  بـالمسیلة15-08-2002

ركبي   ھبة 15085028 قریب من الجید5106.50  بـالمسیلة26-02-2003

881من53:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة -محمدي الحسین | 280070: المؤسسة  

غربي   أیمن 15084806 مقبول105.80  بـالمسیلة03-07-2001

العیفة   ناجي 15084793 مقبول205.40  بـالمسیلة16-01-2002

لصقع   نور الھدى 15084800 جید307.00  بـالمسیلة16-01-2003

بن یحي   جمال 15084889 جید407.30  بـالمسیلة26-03-2002

شیكوش   محمد 15084829 قریب من الجید506.90  بـالمسیلة19-04-2002

شیكوش   محمد األمین 15084839 جید607.60  بـالمسیلة19-05-2002

خلف اهللا   لینة 15084824 جید جدا708.40  بـالمسیلة04-07-2002

رقیق برة   محمد أنور 15084836 قریب من الجید806.20  بـالمسیلة14-09-2002

بن عمارة   حیاة 15084907 جید جدا908.20  بـتغنیف17-10-2002

نابي   آسیة 15084878 جید1007.60  بـالمسیلة17-11-2002

سعیدي   مریم 15084860 جید جدا1108.30  بـالمسیلة19-11-2002

لعیفة   دنیا 15084891 قریب من الجید1206.10  بـالمسیلة28-11-2002

میلي   یاسین 15084903 جید جدا1308.90  بـالمسیلة04-04-2003

أحمد قاضي   سمیة 15084945 قریب من الجید1406.60  بـالمسیلة27-01-2002

كدوش   عمر 15084988 قریب من الجید1506.80  بـالمسیلة09-02-2002

بلبال   عالء الدین 15084982 جید جدا1608.60  بـالمسیلة24-04-2002

بن یحي   عبد الحمید 15084996 جید جدا1708.70  بـالمسیلة17-07-2002

بوزید   فتیحة 15085010 جید جدا1808.80  بـالمسیلة30-07-2002

علوش   عائشة 15084989 جید جدا1908.70  بـالمسیلة31-07-2002

شیكوش   رضوان بلقاسم 15084940 جید2007.90  بـالمسیلة21-09-2002

شرشار   یونس 15084928 جید2107.30  بـالشطیة الشلف09-10-2002

لدغم شیكوش   ھشام 15085042 مقبول2205.90  بـبرج بوعریریج27-07-2000

بن جعفر   إكرام 15085048 قریب من الجید2306.30  بـالمسیلة22-04-2002

بالعدة   ھبة اهللا 15085029 جید جدا2408.60  بـالمسیلة22-04-2002

881من54:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة -محمدي الحسین | 280070: المؤسسة  

بلبال   إسالم مدني 15085041 جید جدا2508.10  بـالمسیلة24-05-2002

بن یونس   ھیثم جالل الدین 15085038 جید2607.70  بـالمسیلة12-11-2002

881من55:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة -المنظر الجمیل | 280076: المؤسسة  

شعبان   منال 15084777 قریب من الجید106.10  بـالمسیلة08-09-2001

رمضان شیكوش   آمنة 15084775 جید جدا208.30  بـالمسیلة12-02-2002

دیلمي   منى آیة اهللا 15084782 مقبول305.40  بـالمسیلة17-03-2002

سي سریر   نور الندى 15084797 جید407.90  بـالمسیلة04-07-2002

ختیم   منار 15084779 جید جدا508.70  بـالمسیلة17-07-2002

بشیري   أمیرة 15084790 جید607.80  بـالمسیلة21-07-2002

زیتوني   أیمن بدر الدین 15084811 جید جدا708.40  بـالمسیلة22-11-2002

قاضي   ملك 15084792 قریب من الجید806.80  بـالمسیلة23-12-2002

جراد   أنھار 15084785 ممتاز909.30  بـالمسیلة24-02-2003

عماري   دلیلة 15084896 جید جدا1008.00  بـالمسیلة04-01-2002

بختي   داود 15084906 جید1107.90  بـالمسیلة18-05-2002

صغیر بیرم   جمیلة 15084897 ممتاز1209.70  بـالمسیلة25-06-2002

وردي   خدیجة 15084910 ممتاز1309.20  بـالمسیلة18-07-2002

فلیاشي   آیة أحالم 15084855 ممتاز1409.70  بـالمسیلة02-08-2002

باھي   أكرم 15084880 قریب من الجید1506.20  بـالمسیلة08-08-2002

خیرالدین   آیة 15084848 قریب من الجید1606.40  بـالمسیلة25-08-2002

حمدیني   مرام شمس األصیل 15084858 جید جدا1708.30  بـالمسیلة28-08-2002

سعداوي   محمد األمین 15084840 جید1807.00  بـالمسیلة24-09-2002

دحمون   محمد األمین 15084841 جید جدا1908.00  بـالمسیلة14-11-2002

جراد   آیة 15084850 ممتاز2009.30  بـالمسیلة17-11-2002

بن صالح   محمد المین 15084837 جید جدا2108.70  بـالمسیلة22-11-2002

زروقة   محمد 15084833 قریب من الجید2206.20  بـالمسیلة14-12-2002

مقراني   أسماء 15084876 جید2307.20  بـالمسیلة07-03-2003

عموشي   مروة 15084875 مقبول2405.60  بـالمسیلة14-03-2003

881من56:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة -المنظر الجمیل | 280076: المؤسسة  

زبیري   أحمد 15084835 قریب من الجید2506.60  بـالمسیلة27-05-2003

بعلي   سماح 15084941 جید جدا2608.60  بـالمسیلة08-04-2002

بن عیسى   عبد المالك 15084992 جید2707.60  بـالمسیلة27-04-2002

لكحل   سعید 15084959 جید2807.30  بـالمسیلة05-05-2002

بن حمیدوش   فریال 15085011 مقبول2905.70  بـالمسیلة20-06-2002

تباني   كمال 15084977 قریب من الجید3006.60  بـباریس فرنسا05-07-2002

بن مختار   فاطمة الزھراء 15085008 جید جدا3108.20  بـالمسیلة06-07-2002

برة   ریان 15084937 جید3207.50  بـسطیف13-07-2002

عاشور   عالء 15084981 جید جدا3308.40  بـخان یونس فلسطین30-07-2002

لطرش   سلیمة 15084944 قریب من الجید3406.50  بـالمسیلة04-08-2002

بوضیاف   طاھر 15084950 جید جدا3508.30  بـالقبة الجزائر04-08-2002

عوادي   علي 15084986 جید جدا3608.20  بـالمسیلة06-08-2002

تباني   سلسبیل 15084947 جید3707.60  بـالمسیلة18-08-2002

بوستة   عبداهللا 15084999 جید جدا3808.60  بـبریكة باتنة01-09-2002

مقدود   رامي 15084933 قریب من الجید3906.90  بـالمسیلة06-09-2002

الغة   سمیر 15084946 جید4007.30  بـالمسیلة07-09-2002

مھیة   شیماء 15084953 مقبول4105.40  بـالمسیلة05-10-2002

قیشوم   سلسبیل 15084948 جید4207.30  بـالمسیلة21-10-2002

قاضي   شیماء 15084954 جید4307.70  بـالمسیلة27-10-2002

لقمة   فاطمة الزھراء 15085009 جید جدا4408.80  بـالمسیلة28-10-2002

بن الذیب   علي ھاشم 15084987 جید4507.10  بـالمسیلة14-11-2002

بشیري   عماد الدین أشرف 15084984 جید4607.50  بـالمسیلة06-12-2002

سماعیلي   سفیان 15084963 مقبول4705.40  بـالمسیلة19-01-2003

علي زغالش   عبد الجلیل 15084995 قریب من الجید4806.10  بـالمسیلة13-02-2003

قسمیة   إبتسام 15085030 جید4907.40  بـالمسیلة30-01-2002

لخضاري   إیناس 15085035 جید5007.40  بـالمسیلة29-05-2002

علي شیكوش   إیمان 15085034 جید جدا5108.40  بـالمسیلة04-08-2002

علي زغالش   ھبة 15085026 مقبول5205.80  بـالمسیلة03-12-2002

صفصاف   إسكندر 15085044 جید5307.50  بـالبوني عنابة04-03-2003

881من57:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة -سیدي الغزلي | 280077: المؤسسة  

حمراوي   أمیمة شرین 15084789 ممتاز109.20  بـالمسیلة27-11-2002

بلفقاس   جیھان 15084911 مقبول205.50  بـالمسیلة01-11-2002

عویدیدي   آیة مالك 15084852 مقبول305.40  بـالمسیلة16-02-2003

میمون   خلیل 15084895 جید جدا408.00  بـالمسیلة27-04-2003

عالم   خولة 15084927 قریب من الجید506.60  بـالمسیلة09-05-2002

عوادي   عائشة 15084990 جید607.70  بـالمسیلة04-10-2002

بن عیسى   وفاء 15085055 قریب من الجید706.70  بـالمسیلة01-07-2002

881من58:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة - مسكن642حي  | 280078: المؤسسة  

فضیل   أیمن 15084805 قریب من الجید106.00  بـالمسیلة08-01-2001

عویدیدي   منار 15084778 قریب من الجید206.10  بـالمسیلة12-04-2002

حاج دودو   أیمن 15084810 جید307.20  بـالمسیلة07-09-2002

محمد سعد   أیمن طاھر 15084812 مقبول405.80  بـالمسیلة03-12-2002

والي   نورالھدى 15084801 جید507.10  بـالمسیلة18-12-2002

ذوادي   منار 15084780 قریب من الجید606.00  بـالمسیلة02-01-2003

بن عمرة   نبیل 15084794 جید جدا708.30  بـالمسیلة21-02-2003

لخنش   السعید 15084884 جید جدا808.10  بـالمسیلة24-02-2002

سریر   آیة منیرة 15084853 جید907.00  بـالمسیلة27-03-2002

دیلمي   الحسین 15084883 جید1007.00  بـالمسیلة07-04-2002

ونوغي   خالد 15084899 جید جدا1108.70  بـالمسیلة04-05-2002

خوني   تیسیر 15084887 جید1207.50  بـفرنسا09-05-2002

مخلوف   تقي الدین 15084888 مقبول1305.20  بـالمسیلة16-09-2002

ساجي   یاسین 15084904 جید1407.60  بـالمسیلة19-05-2003

بورنان   رانیة 15084930 مقبول1505.80  بـالمسیلة10-03-2002

خلیفي   سھام 15084974 قریب من الجید1606.40  بـالمسیلة17-04-2002

قدیشي   إلیاس 15085013 ممتاز1709.00  بـالمسیلة27-04-2002

جعیجع   دعاء 15084924 جید جدا1808.10  بـالمسیلة28-05-2002

بن عیسى   عبدالرحمان أسامة 15085002 قریب من الجید1906.90  بـالمسیلة03-06-2002

غشام   عبدالسالم 15085003 جید2007.80  بـالمسیلة09-07-2002

غمیض   عیدة ملك 15085004 قریب من الجید2106.30  بـالمسیلة31-07-2002

لخنش   رانیة شھیناز 15084931 مقبول2205.30  بـالمسیلة03-09-2002

فلیاشي   صفاء 15084961 مقبول2305.20  بـالمسیلة16-09-2002

بوراس   عبدالنور 15084998 جید2407.70  بـالمسیلة17-12-2002

881من59:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 10-9- المسیلة| المسیلة - مسكن642حي  | 280078: المؤسسة  

بن زاوي   صفاء 15084962 مقبول2505.10  بـالمسیلة16-03-2003

میھوبي   عائشة سھى 15084991 جید2607.40  بـالمسیلة15-04-2003

رویبیبي   ولید 15085051 قریب من الجید2706.40  بـالمسیلة30-09-2000

جودي   إكرام 15085045 قریب من الجید2806.20  بـالمسیلة16-01-2002

بتقة   إیناس حوریة 15085036 جید2907.30  بـالمسیلة05-07-2002

مكي   وفاء 15085056 قریب من الجید3006.40  بـالمسیلة23-11-2002

خباط   إكرام 15085050 جید3107.50  بـالمسیلة03-12-2002

والي   ھبة 15085027 قریب من الجید3206.70  بـالمسیلة03-12-2002

881من60:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 12-11- المسیلة| المسییلة -بوراس عبد الرحمان | 280084: المؤسسة  

خرخاش   أشرف 15085151 قریب من الجید106.10  بـالمسیلة21/04/2001

حریزي   محمد األمین 15085133 قریب من الجید206.10  بـالمسیلة23/08/2001

شالبي   نصر اهللا 15085093 قریب من الجید306.90  بـأوالد سیدي ابراھیم05/09/2001

مسعید   أسامة 15085149 مقبول405.40  بـالمسیلة17/01/2002

فراحتیة   لؤي ضیاء الدین 15085081 قریب من الجید506.10  بـالمسیلة10/02/2002

مكیدش   آمنة 15085067 ممتاز609.10  بـالمسیلة26/02/2002

عمرون   أنفال 15085085 مقبول705.60  بـالمسیلة29/04/2002

زغیشي   آیة 15085140 ممتاز809.60  بـأریس22/05/2002

مداني   لینة 15085122 جید جدا908.30  بـبلیدة02/07/2002

عمرون   محمد األمین 15085135 جید1007.20  بـالمسیلة07/07/2002

فاسي   محمد المرتضى عبد الفتاح 15085137 جید1107.00  بـالمسیلة31/07/2002

دوبة   نسرین 15085095 قریب من الجید1206.80  بـالمسیلة05/08/2002

مقري   منار 15085077 جید جدا1308.70  بـالمسیلة18/08/2002

شاللي   محمود نصر الدین 15085139 قریب من الجید1406.00  بـالمسیلة28/08/2002

أمغار   محمد أشرف 15085131 قریب من الجید1506.70  بـالمسیلة14/10/2002

لعوبي   مسعودة 15085152 جید1607.80  بـالمسیلة21/10/2002

علي شیكوش   ملیكة 15085088 جید جدا1708.70  بـالمسیلة06/12/2002

بعلي   أنس 15085083 جید جدا1808.10  بـالمسیلة28/01/2003

بختي   خولة 15085222 قریب من الجید1906.20  بـالمسیلة02/02/2002

شریف   احمد 15085180 جید2007.50  بـالمسیلة22/04/2002

لوشان   سندس 15085245 جید جدا2108.90  بـالمسیلة23/05/2002

مخلوفي   صالح الدین 15085240 مقبول2205.30  بـسوق اھراس05/08/2002

زیالل   دیلین البتول 15085217 جید2307.00  بـالخروب06/08/2002

علوان   جوھر 15085224 جید2407.90  بـبوغني17/08/2002

881من61:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 12-11- المسیلة| المسییلة -بوراس عبد الرحمان | 280084: المؤسسة  

غالب   بحر عمار عماد الدین 15085192 جید جدا2508.60  بـالمسیلة22/08/2002

بن عیسى   ابراھیم الخلیل 15085178 قریب من الجید2606.50  بـالمسیلة04/09/2002

بوعمار   شیماء 15085255 جید جدا2708.90  بـالمسیلة13/10/2002

بتیش   رمیساء 15085226 قریب من الجید2806.30  بـبرج بو عریریج05/11/2002

دحمان   صالح الدین 15085241 جید2907.20  بـبرج بوعریریج08/11/2002

شریف   یاسین 15085205 جید جدا3008.90  بـالمسیلة28/01/2003

بلقلیل   ضحى 15085252 مقبول3105.50  بـالمسیلة19/02/2003

فلتان   سلیمة 15085246 مقبول3205.90  بـالمسیلة07/03/2003

مرزوقي   سارة نور الیقین 15085251 ممتاز3309.30  بـالمسیلة31/03/2003

بودیة   عبید 15085306 جید جدا3408.00  بـالمسیلة01/02/2002

فریجة   عبد الرحیم سعید 15085303 جید جدا3508.30  بـالمسیلة04/05/2002

شیخاوي   طھ أیوب 15085273 قریب من الجید3606.70  بـالمسیلة07/07/2002

لدغم شیكوش   عبد الباسط 15085299 جید جدا3708.30  بـالمسیلة08/09/2002

غدیري   عماد الدین 15085281 قریب من الجید3806.70  بـالمسیلة09/09/2002

لعیایدة   عبد الرؤوف 15085300 مقبول3905.70  بـالمسیلة06/10/2002

مخناش   عبد الوھاب 15085305 جید4007.60  بـإشمول20/10/2002

مغیش   عماد الدین 15085282 قریب من الجید4106.70  بـالمسیلة25/10/2002

عمرون   كوثر آمنة 15085279 قریب من الجید4206.50  بـالمسیلة04/12/2002

مقري   عبد الرحیم 15085302 جید جدا4308.00  بـالمسیلة29/12/2002

غمیض   عیدة 15085317 مقبول4405.00  بـالمسیلة09/07/2002

غضبان   إلھام مسعودة 15085329 جید4507.80  بـالمسیلة09/02/2003

881من62:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 12-11- المسیلة| المسیلة -2حي النسیج الوحدة  | 280085: المؤسسة  

سلیم   منى 15085079 قریب من الجید106.60  بـالمسیلة16/12/2001

حویشي   أكرم 15085154 مقبول205.40  بـالمسیلة04/04/2002

جالل   منار 15085076 مقبول305.40  بـالمسیلة11/04/2002

شریف   محمد نجیب 15085130 جید جدا408.70  بـالمسیلة23/05/2002

زوید   محمد 15085128 مقبول505.70  بـالمسیلة19/06/2002

حجاب   أیمن 15085117 قریب من الجید606.60  بـالمسیلة02/07/2002

حاج حفصي   منصف 15085084 جید707.50  بـالمسیلة01/08/2002

كحالن   مالك 15085069 مقبول805.60  بـالمسیلة15/09/2002

زغبة   نور الھدى 15085102 جید جدا908.70  بـالمسیلة27/09/2002

شیكوش   منال 15085073 جید1007.60  بـالمسیلة01/10/2002

رملي   البشیر 15085170 مقبول1105.10  بـالمسیلة21/01/2001

شبابحي   خلیل 15085199 جید جدا1208.40  بـالمسیلة22/04/2001

قمرة   دنیا 15085198 جید1307.10  بـالمسیلة19/11/2001

لعمارة   اسامة 15085185 قریب من الجید1406.50  بـالمسیلة16/12/2001

بن صوشة   ریمة 15085232 جید جدا1508.00  بـالمسیلة09/01/2002

حریزي   ایمن عبد الجلیل 15085179 مقبول1605.50  بـالمسیلة05/02/2002

بن صوشة   دالل 15085196 مقبول1705.10  بـسلمان11/04/2002

بعلي   اكرام 15085186 قریب من الجید1806.20  بـالمسیلة14/04/2002

خضراوي   دعاء 15085221 جید1907.70  بـالمسیلة09/07/2002

یوسفي   رشا 15085235 جید2007.30  بـالمسیلة29/07/2002

عشور   رابح 15085230 جید2107.30  بـالمسیلة30/07/2002

عالل   جابر عبد المنعم 15085204 جید2207.90  بـالمسیلة03/09/2002

مبروكي   بالل 15085189 مقبول2305.30  بـالمسیلة23/11/2002

شبیح   رؤى 15085225 جید جدا2408.70  بـالمسیلة27/11/2002

881من63:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 12-11- المسیلة| المسیلة -2حي النسیج الوحدة  | 280085: المؤسسة  

حویشي   رانیة 15085229 جید جدا2508.30  بـالمسیلة30/12/2002

جغدالي   رزان 15085236 ممتاز2609.10  بـالمسیلة03/01/2003

سلیم   اسالم 15085181 جید جدا2708.20  بـالمسیلة12/02/2003

زواق   صالح الدین 15085242 جید جدا2808.80  بـالمسیلة04/05/2003

عبدلي   سھام 15085274 قریب من الجید2906.40  بـالمسیلة30/06/2001

زعیتر   عائدة 15085292 قریب من الجید3006.70  بـالمسیلة21/02/2002

عشور   غنیة 15085284 مقبول3105.90  بـتارمونت02/03/2002

عوفي   علي 15085286 ممتاز3209.20  بـالمسیلة29/03/2002

ابن شنیف   عبد الرؤوف زراري 15085301 جید3307.30  بـالمسیلة19/09/2002

لطرش   عماد الدین 15085283 جید3407.80  بـبرج بوعریریج03/01/2003

شبیح   ھیثم 15085344 جید3507.10  بـالمسیلة04/07/2002

عوفي   ھاجر 15085333 قریب من الجید3606.20  بـالمسیلة23/08/2002

كباھم   فرح 15085327 مقبول3705.20  بـالمسیلة19/09/2002

عمرون   ھارون 15085335 قریب من الجید3806.70  بـالمسیلة01/02/2003

881من64:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 12-11- المسیلة| المسیلة -بن یونس عیسى | 280091: المؤسسة  

حجاب   أیمن 15085106 مقبول105.60  بـالمسیلة15-04-2001

دحدوح   نجاة 15085090 قریب من الجید206.20  بـالمسیلة10-08-2001

ربعي   آمال 15085068 جید307.80  بـالمسیلة21-05-2002

بدیار   نریمان 15085091 قریب من الجید406.10  بـالمسیلة28-05-2002

خلدون   منال 15085072 قریب من الجید506.80  بـالمسیلة09-06-2002

حجاب   مكرم بالل 15085156 جید جدا608.90  بـالمسیلة02-07-2002

عكرمي   أیمن 15085118 قریب من الجید706.10  بـالشلف06-07-2002

برة   أشواق آیة 15085153 جید807.90  بـالمسیلة09-08-2002

خلدون   مریم 15085146 جید جدا908.90  بـالمسیلة17-08-2002

محمد شیكوش   محمد 15085129 جید1007.40  بـالجزائر26-08-2002

عمریو   آیة 15085142 جید1107.00  بـالمسیلة15-10-2002

سالم   لخضر 15085144 قریب من الجید1206.00  بـالمسیلة28-10-2002

بوزیدي   نعیمة 15085097 جید1307.00  بـالمسیلة09-12-2002

ساكر   أكرم 15085155 جید جدا1408.00  بـالمسیلة08-01-2003

برشیش   محمد النذیر 15085136 جید1507.60  بـالشلف31-01-2003

رحمون   مالك 15085070 مقبول1605.80  بـالمسیلة29-05-2003

یعقوبي   أیة سندس 15085143 جید1707.20  بـالمسیلة20-09-2003

حویشي   موسى 15085168 جید1807.60  بـالمسیلة29-09-2000

دخان   بدر الدین 15085191 جید جدا1908.10  بـالمسیلة04-04-2001

قفي   جیھان 15085219 مقبول2005.70  بـالمسیلة11-09-2001

بتقة   دالل 15085195 جید جدا2108.80  بـالمسیلة15-03-2002

وضاح   یاسر 15085206 جید جدا2208.90  بـالمسیلة30-04-2002

بشلم   خدیجة 15085218 قریب من الجید2306.60  بـالمسیلة06-10-2002

بن سعدیة   جلیلة 15085200 مقبول2405.90  بـالمسیلة06-11-2002

881من65:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 12-11- المسیلة| المسیلة -بن یونس عیسى | 280091: المؤسسة  

بوخروبة   بثینة 15085190 قریب من الجید2506.10  بـالمسیلة25-12-2002

جراف   بسمة الدین لینة 15085193 قریب من الجید2606.40  بـالمسیلة09-02-2003

میلي   سماح آیة إیناس 15085239 جید جدا2708.50 فرنسا-  بـلیون 12-02-2003

قاضي   سمیة 15085247 جید2807.90  بـالمسیلة26-02-2003

لكحالي   جمیلة 15085201 ممتاز2909.20  بـالمسیلة02-03-2003

عمرون   ربیعة 15085231 قریب من الجید3006.50  بـالمسیلة14-03-2003

بركة   عبد النور 15085295 قریب من الجید3106.80  بـالمسیلة28-03-2001

سرایش   عبد المعین 15085296 جید3207.10  بـالمسیلة04-05-2002

دحماني   عبد اهللا 15085298 قریب من الجید3306.70  بـالمسیلة03-06-2002

عوینة   صیرینة 15085267 مقبول3405.30  بـالمسیلة07-06-2002

لخنش   عبد الوھاب 15085304 مقبول3505.40  بـالمسیلة11-09-2002

بلمختار   عثمان 15085294 مقبول3605.70  بـالمسیلة14-10-2002

ملوكي   سھیلة 15085278 مقبول3705.70  بـالمسیلة29-12-2002

میرة   ھارون 15085334 مقبول3805.80  بـالمسیلة28-12-2001

مكي   فیصل 15085326 جید3907.90  بـالمسیلة14-06-2002

بن عیسى   إیناس 15085340 جید4007.10  بـالمسیلة05-07-2002

غفصي   إیمان زینب 15085339 مقبول4105.20  بـالمسیلة05-08-2002

میمون   فارس 15085320 قریب من الجید4206.20  بـالمسیلة02-09-2002

خلدون   إیناس 15085342 مقبول4305.50  بـالمسیلة30-10-2002

مجاھد   عصام مولود 15085318 جید جدا4408.70  بـالمسیلة17-11-2002

881من66:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 12-11- المسیلة|  المسیلة 1ج حي النسیج  الوحدة .م.م | 280092: المؤسسة  

بوضیاف   محمد 15085123 مقبول105.60  بـالمسیلة22-09-1998

كیدي   نضال 15085092 مقبول205.70  بـالمسیلة17-04-2001

حجاب   لؤي 15085078 جید307.60  بـالمسیلة03-01-2002

كریبع   لینا 15085121 جید407.60  بـالمسیلة04-01-2002

بوسعدیة   أسامة 15085150 جید507.40  بـالمسیلة05-06-2002

بن موفق   آیة 15085141 جید607.70  بـالمسیلة08-08-2002

بن حمیدة   نعمة اهللا 15085096 جید جدا708.90  بـالمسیلة13-08-2002

عباد   أمحمد 15085087 قریب من الجید806.20  بـخنشلة20-09-2002

حویشي   مریم 15085147 جید907.80  بـالمسیلة10-11-2002

بلعمري   أیوب 15085145 مقبول1005.30  بـالمسیلة21-11-2002

روباش   صبري 15085253 جید1107.70  بـالمسیلة25-11-2001

عیسو   ابتسام 15085177 قریب من الجید1206.60  بـالمسیلة04-02-2002

باللة   رحاب 15085234 جید1307.20  بـالمسیلة11-02-2002

مقاق   سندس 15085243 جید جدا1408.80  بـالمسیلة25-04-2002

دنبري   سندس 15085244 جید1507.20  بـالمسیلة14-05-2002

بزاز   توفیق 15085194 جید جدا1608.50  بـسطیف22-05-2002

قایدي   انتصار 15085169 جید1707.40  بـالمسیلة10-06-2002

بن فیسة   جواد 15085223 جید1807.20  بـغیلزان04-07-2002

سدیرة   الطاھر 15085174 جید جدا1908.70  بـبرج بوعریریج21-08-2002

شارف   رضوان 15085237 مقبول2005.30  بـالمسیلة21-09-2002

زغبة   حمزة 15085203 قریب من الجید2106.60  بـالمسیلة21-11-2002

بن حمیدوش   رمیصاء فاطمة 15085227 جید جدا2208.90  بـالمسیلة08-12-2002

زروقة   شیماء 15085256 قریب من الجید2306.70  بـالمسیلة19-03-2003

غشام   ریان 15085233 جید جدا2408.00  بـالمسیلة29-03-2003

881من67:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 12-11- المسیلة|  المسیلة 1ج حي النسیج  الوحدة .م.م | 280092: المؤسسة  

زاوي   علجیة 15085291 مقبول2505.50  بـالمسیلة09-12-2001

قمرة   سیف الدین 15085268 قریب من الجید2606.10  بـالمسیلة08-04-2002

عالل   علي 15085287 جید جدا2708.10  بـالمسیلة06-07-2002

بوخلط   سھیل 15085277 مقبول2805.70  بـالمسیلة28-07-2002

وناس   فتیحة 15085325 قریب من الجید2906.40  بـالجزائر07-01-2001

شارف   إكرام 15085346 ممتاز3009.00  بـالمسیلة16-02-2002

دھمش   عفاف 15085319 قریب من الجید3106.70  بـالمسیلة22-06-2002

شارف   إیمان 15085338 قریب من الجید3206.20  بـالمسیلة02-07-2002

عمرون   وائل 15085349 جید3307.80  بـالمسیلة03-07-2002

فالي   ھدیل 15085345 جید جدا3408.70  بـالمسیلة27-11-2002

شادي   فاطمة 15085322 جید3507.20  بـالمسیلة02-03-2003

881من68:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 12-11- المسیلة| المسیلة -بركة رمضان | 280093: المؤسسة  

بوغرارة   رانیة 15085228 قریب من الجید106.30  بـالمسیلة17-01-2001

بوغرارة   بالل 15085188 جید207.50  بـالمسیلة16-08-2002

بوذینة   صفاء 15085271 مقبول305.70  بـالمسیلة18-09-2002

بوغرارة   ھاجر 15085330 مقبول405.60  بـالمسیلة14-01-2001

بوذینة   وفاء 15085353 قریب من الجید506.40  بـالمسیلة07-12-2001

881من69:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 13-المسیلة| المسیلة -مجمع حي السوق القدیمة | 280095: المؤسسة  

خلیف   یسمینة 15085490 مقبول105.10  بـالمسیلة11-10-1997

قاودي   البشیر 15085443 جید جدا208.00  بـورقلة26-01-2000

حریزي   خلیصة 15085480 جید جدا308.00  بـالمسیلة21-02-2002

عماري   العربي 15085449 جید جدا408.00  بـالمسیلة28-02-2002

لعشي   ایناس 15085454 قریب من الجید506.30  بـالمسیلة23-06-2002

دھیمي   اكرام 15085470 مقبول605.60  بـالمسیلة22-08-2002

لعججات   خدیجة 15085486 مقبول705.50  بـالمسیلة21-09-2002

مقران   مصطفى 15085439 مقبول805.10  بـالمسیلة14-11-2002

سیساوي   راضیة 15085518 مقبول905.70  بـالمسیلة09-02-2002

عیساني   شھیناز 15085570 جید جدا1008.80  بـالمسیلة24-02-2002

بوعزیز   شروق 15085548 جید1107.20  بـالمسیلة19-03-2002

میساوي   قصیدة 15085573 قریب من الجید1206.20  بـالمسیلة30-06-2002

جیلط   ضیاء الدین 15085540 جید1307.80  بـالمسیلة13-07-2002

نعیمي   سارة 15085537 جید1407.20  بـالمسیلة21-07-2002

زوبیري   فرید 15085615 مقبول1505.00  بـالمسیلة04-09-2001

عرسالن   ھاجر 15085617 قریب من الجید1606.20  بـالمسیلة18-09-2002

881من70:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 13-المسیلة| المسیلة - مسكن1200مجمع حي  | 280096: المؤسسة  

قارة   نسرین 15085382 قریب من الجید106.80  بـالمسیلة17-09-2001

لجلط   نور الدین 15085386 جید207.50  بـالمسیلة09-02-2002

مھشي   أمیرة 15085378 جید307.70  بـالمسیلة02-12-2002

بوعلي   أدم 15085392 ممتاز409.20  بـالمسیلة30-08-2003

تركي   مروان 15085428 جید507.40  بـالمسیلة07-01-2001

شترة   حسني 15085489 جید607.30  بـالمسیلة19-03-2001

بودیلمي   یوسف 15085499 جید707.10  بـالمسیلة30-09-2001

صحراوي   بدر الین 15085475 قریب من الجید806.20  بـالمسیلة27-02-2002

شترة   اكرام 15085468 جید907.90  بـالمسیلة18-03-2002

جلید   جمال الدین 15085477 مقبول1005.90  بـزرالدة08-09-2002

شترة   خولة 15085498 قریب من الجید1106.20  بـالمسیلة09-11-2002

شبابحة   أیوب 15085426 جید جدا1208.10  بـالمسیلة10-11-2002

لجدل   یاسمین 15085483 جید جدا1308.30  بـالمسیلة10-12-2002

حمالوي   فتحي 15085604 جید1407.70  بـبرج بوعررریج09-09-2000

بن قنة   شعیب 15085552 جید جدا1508.30  بـالمسیلة25-12-2000

شبابحة   سارة 15085539 مقبول1605.70  بـالمسیلة10-11-2002

بسطي   وسام 15085633 قریب من الجید1706.60  بـالمسیلة12-04-2002

عزیزي   ھوید 15085631 جید جدا1808.80  بـالمسیلة29-07-2002

881من71:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 13-المسیلة| المسیلة -سھیلي الدیلمي | 280100: المؤسسة  

عدیلیة   محمد 15085394 جید جدا108.10  بـالصمة01-03-1999

مسھل   محمد االمین 15085400 مقبول205.70  بـالمسیلة09-10-2000

بن طاھر   محمد 15085395 مقبول305.00  بـالمسیلة21-03-2001

لبوازدة   نوریة 15085390 جید407.30  بـالمسیلة20-09-2001

عمرون   محمد العید 15085402 قریب من الجید506.90  بـالمسیلة05-02-2002

كرمیش   نعمة 15085383 جید جدا608.20  بـالمسیلة16-02-2002

عمرون   نور الھدى 15085387 جید جدا708.90  بـالمسیلة16-02-2002

داود   نور الھدى 15085388 جید جدا808.80  بـالمسیلة07-03-2002

بن صالح   أمیمة 15085371 قریب من الجید906.20  بـالمسیلة28-03-2002

بن نخلة   أمیرة 15085377 جید1007.20  بـالمسیلة29-07-2002

بختي   لبنى 15085379 جید1107.80  بـالمسیلة10-08-2002

مسعودي   أمین 15085374 جید1207.90  بـسیدي احمد27-08-2002

مسعودي   أمینة اریج 15085376 قریب من الجید1306.00  بـسیدي أمحمد27-08-2002

لعیدي   أمینة 15085375 جید جدا1408.50  بـالمسیلة29-08-2002

حجاب   منار 15085367 جید1507.80  بـالمسیاة16-09-2002

منصوري   محمد أسامة 15085399 جید1607.30  بـالمسیلة23-09-2002

جویبة   أدم 15085391 جید جدا1708.80  بـالمسیلة03-11-2002

جعیجع   محمد زكریاء 15085403 جید1807.90  بـالمسیلة15-11-2002

لجلط   أمیمة 15085373 قریب من الجید1906.00  بـالمسیلة21-12-2002

بوزیدي   ندى الریحان 15085380 مقبول2005.50  بـالمسیلة25-01-2003

ضمبري   محمد الصادق 15085401 جید جدا2108.40  بـالمسیلة03-02-2003

بن زیان   الطیب 15085448 مقبول2205.60  بـالمسیلة29-12-1998

العیفة   أسامة عبد اهللا 15085435 مقبول2305.50  بـالمسیلة05-12-2000

شادي   لخضر زین الدین 15085423 مقبول2405.10  بـالمسیلة18-10-2001

881من72:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 13-المسیلة| المسیلة -سھیلي الدیلمي | 280100: المؤسسة  

بن سعدیة   رمیصاء سلسبیل 15085504 قریب من الجید2506.00  بـالمسیلة19-01-2002

زریق   المھدي 15085441 مقبول2605.00  بـالمسیلة30-01-2002

مزعاش   أسیة 15085437 جید2707.90  بـالمسیلة04-02-2002

مزعاش   الیاس 15085445 مقبول2805.90  بـالمسیلة04-02-2002

بلحاج   الحسن 15085446 جید2907.90  بـالمسیلة11-02-2002

بلحاج   الحسین 15085447 جید جدا3008.10  بـالمسیلة11-02-2002

نصري   یاسمین 15085482 جید3107.80  بـالمسیلة13-02-2002

جغلول   خدیجة سندس 15085488 جید جدا3208.70  بـالمسیلة01-03-2002

سحیم   أیة 15085417 جید جدا3308.80  بـالمسیلة08-03-2002

فتحي   أیةمالك 15085422 جید جدا3408.10  بـالمسیلة25-03-2002

عیمر   انصاف منار 15085442 جید3507.40  بـالمسیلة01-04-2002

بلفول   امین 15085444 قریب من الجید3606.80  بـالمسیلة07-04-2002

عریوة   حسام 15085492 جید جدا3708.90  بـالمسیلة11-04-2002

داسة   دنیا 15085478 مقبول3805.50  بـالمسیلة22-05-2002

بن یطو   رمیصاء 15085503 قریب من الجید3906.30  بـالمسیلة23-05-2002

خضور   ابراھیم الخلیل 15085452 قریب من الجید4006.80  بـالمسیلة29-06-2002

سعداوي   أسامة بن عبد الرزاق 15085434 جید4107.50  بـالمسیلة06-07-2002

داود   مروة 15085430 قریب من الجید4206.40  بـالمسیلة18-07-2002

مسعودي   أیوب 15085425 مقبول4305.80  بـسیدي امحمد27-08-2002

والي   أیة إنصاف 15085421 جید جدا4408.40  بـالمسیلة28-09-2002

غضبان   احمد ریاض 15085465 جید4507.50  بـالمسیلة29-09-2002

سھیلي   أیة مالك 15085419 قریب من الجید4606.40  بـالمسیلة08-10-2002

غضبان   یاسن 15085481 قریب من الجید4706.90  بـالمسیلة10-10-2002

سلیمي   أشرف 15085438 جید جدا4808.00  بـعین الملح21-10-2002

دیلمي   یوسف 15085500 جید4907.20  بـالمسیلة27-10-2002

بزایو   مریم 15085427 جید جدا5008.30  بـالمسیلة30-10-2002

بورنان   أیة قمیر 15085420 جید5107.40  بـالمسیلة01-12-2002

دھیلیس   عصام 15085595 مقبول5205.60  بـالمسیلة05-04-1998

صحراوي   عبد الباقي 15085585 جید5307.00  بـالمسیلة21-05-2001

881من73:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 13-المسیلة| المسیلة -سھیلي الدیلمي | 280100: المؤسسة  

عقریب ردینة   قطرة الندى 15085574 قریب من الجید5406.00  بـالمسیلة01-01-2002

بوخروبة   سمیة 15085534 جید5507.40  بـالمسیلة11-01-2002

بركة   صالح الدین 15085526 قریب من الجید5606.00  بـالمسیلة25-01-2002

بلعید   فاروق 15085599 جید جدا5708.00  بـالمسیلة25-01-2002

ضیف اهللا   سلمى 15085525 جید جدا5808.60  بـالمسیلة01-03-2002

قارة   صالح الدین 15085527 جید جدا5908.10  بـالمسیلة02-03-2002

عجیني   شیماء 15085541 قریب من الجید6006.40  بـالمسیلة04-03-2002

بتقة   عائشة 15085580 جید6107.90  بـالمسیلة11-03-2002

براخلیة   عماد الدین 15085576 مقبول6205.30  بـالمسیلة19-04-2002

مسھل   عبد المؤمن 15085583 مقبول6305.30  بـالمسیلة09-05-2002

غضبان   كوثر 15085572 جید جدا6408.60  بـالمسیلة25-05-2002

لجلط   سعید 15085553 مقبول6505.90  بـالمسیلة30-05-2002

محمد السعید   صھیب 15085571 جید جدا6608.10  بـتیارت03-06-2002

لخنش   صالح الدین 15085528 مقبول6705.20  بـالمسیلة23-06-2002

سباعي   فاطمة 15085600 قریب من الجید6806.20  بـالمسیلة02-07-2002

یعقوبي   سھام 15085567 جید6907.90  بـالمسیلة12-07-2002

عوینة   غفران 15085596 مقبول7005.30  بـالمسیلة19-07-2002

سدیرة   زكریاء 15085551 جید جدا7108.00  بـالمسیلة22-07-2002

بن شعبان   سارة 15085538 قریب من الجید7206.80  بـالمسیلة24-07-2002

بن صالح   فاطمة الزھراء 15085602 جید جدا7308.60  بـالمسیلة17-08-2002

خلف اهللا   عبد الرؤوف 15085587 جید جدا7408.20  بـالمسیلة19-08-2002

میھوبي   شروق 15085549 جید جدا7508.70  بـالمسیلة24-08-2002

برابح   فادي رفیق 15085598 جید7607.90  بـالمسیلة29-08-2002

سالمي   عبد الجلیل 15085586 مقبول7705.60  بـالمسیلة30-08-2002

خرشي   صالح الدین 15085529 جید7807.10  بـبسیدي امحمد02-09-2002

قانة   فاطمة الزھراء 15085603 مقبول7905.70  بـالمسیلة16-09-2002

خلفاوي   شیماء 15085543 جید جدا8008.30  بـالمسیلة21-10-2002

بوعوینة   عبد القادر 15085589 جید8107.20  بـالمسیلة23-10-2002

عدوي   عبد الواحد 15085591 مقبول8205.10  بـالمسیلة26-10-2002

881من74:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 13-المسیلة| المسیلة -سھیلي الدیلمي | 280100: المؤسسة  

سحنون   سندس 15085531 قریب من الجید8306.30  بـالمسیلة30-10-2002

مسقم   سندس 15085532 مقبول8405.40  بـالمسیلة20-11-2002

لعیدي   عبدالغني 15085594 قریب من الجید8506.80  بـالمسیلة09-12-2002

شعباني   صالح الدین 15085530 جید8607.00  بـالمسیلة02-06-2003

عبدلي   إكرام 15085626 مقبول8705.20  بـالمسیلة18-07-1999

عدیلیة   إكرام 15085627 مقبول8805.40  بـالصمة01-04-2001

بورنان   إسالم 15085623 جید جدا8908.50  بـالمسیلة01-01-2002

غضبان   إكرام 15085628 جید9007.40  بـالمسیلة27-06-2002

غشام   إكرام 15085629 مقبول9105.40  بـالمسیلة04-09-2002

شالبي   إیمان 15085618 جید9207.80  بـالمسیلة30-09-2002

صدوق   وداد شفاء 15085632 جید9307.30  بـالمسیلة04-10-2002

زغبة   ھشام 15085625 جید9407.90  بـالمسیلة22-10-2002

خوجة   وسیم عبد الستار 15085634 جید9507.10  بـالمسیلة29-11-2002

بورنان   إیناس 15085620 ممتاز9609.10  بـالمسیلة31-01-2003

881من75:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 13-المسیلة| المسیلة -حیمر عبد الرحمان | 280101: المؤسسة  

ابن طالب   محمد 15085397 جید107.70  بـالمسیلة16-04-2002

بیرم   أمباركة سمیة 15085368 جید207.90  بـالمسیلة21-04-2002

علواني   أبو بكر 15085385 مقبول305.20  بـالمسیلة11-05-2002

دش   أمیمة 15085372 جید407.70  بـالمسیلة01-06-2002

دیلمي   أیمن 15085393 قریب من الجید506.10  بـالمسیلة15-06-2002

مقران   أحمد 15085398 جید607.10  بـالمسیلة24-07-2002

بحاش   نضال 15085381 جید707.30  بـالمسیلة13-08-2002

عریوة   أنفال 15085370 قریب من الجید806.40  بـالمسیلة10-09-2002

بوضیاف   نور الھدى 15085389 جید907.20  بـالمسیلة30-09-2002

والي   مخلوف 15085404 جید1007.40  بـالمسیلة29-01-2003

جراد   ابراھیم 15085450 جید1107.60  بـالمسیلة14-07-2001

صوالحي   اكرام 15085469 جید جدا1208.30  بـالمسیلة13-05-2002

جیلط   بالل 15085473 قریب من الجید1306.20  بـالمسیلة25-06-2002

دوغة   أیة 15085418 قریب من الجید1406.10  بـالمسیلة26-06-2002

حواسي   دعاء 15085494 قریب من الجید1506.20  بـالمسیلة22-07-2002

دیلمي   خولة 15085497 مقبول1605.60  بـالمسیلة17-08-2002

شتیح   آیة 15085415 مقبول1705.90  بـالمسیلة06-09-2002

مرنیز   مروة 15085431 قریب من الجید1806.20  بـالمسیلة10-11-2002

بدار   یسرى 15085493 جید1907.80  بـالمسیلة14-11-2002

جیاب   مقیم عبد النور 15085440 قریب من الجید2006.80  بـالمسیلة25-11-2002

شتیح   اكرام 15085471 قریب من الجید2106.40  بـالمسیلة27-11-2002

بتقة   یوسف 15085501 مقبول2205.20  بـالمسیلة27-11-2002

لحوار   بالل 15085474 مقبول2305.70  بـالمسیلة15-01-2003

عشام   سفیان 15085565 جید2407.20  بـالمسیلة04-12-2001

881من76:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 13-المسیلة| المسیلة -حیمر عبد الرحمان | 280101: المؤسسة  

قاقي   رابح السعید 15085517 جید2507.40  بـالمسیلة18-03-2002

بریكي   رمزي 15085515 قریب من الجید2606.30  بـبني مسوس29-07-2002

محروق   ریمة 15085519 مقبول2705.40  بـالمسیلة14-11-2002

جنجاب   عبد الرؤوف 15085588 جید2807.30  بـالمسیلة30-11-2002

العیفة   سندس 15085533 جید جدا2908.10  بـالمسیلة22-04-2003

والي   رانیا 15085516 جید3007.50  بـبني مسوس23-04-2003

قرمیط   ھیام 15085621 جید3107.00  بـالمسیلة17-06-2002

بلصیق   وئام 15085635 مقبول3205.60  بـالمسیلة07-01-2003

881من77:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 14- المسیلة | 14المسیلة -اشبیلیا الجدیدة | 280110: المؤسسة  

حجاب   دنیا 15085729 قریب من الجید106.10  بـالمسیلة13-01-2002

بن یطو   أنس 15085652 جید207.30  بـالمسیلة18-04-2002

قاضي   آیة 15085696 جید جدا308.30  بـالمسیلة24-04-2002

طابي   نور اإلسالم 15085664 مقبول405.10  بـالمسیلة27-04-2002

قرة   آیة 15085697 جید جدا508.60  بـالمسیلة22-06-2002

بلفول   أشواق 15085715 جید607.00  بـالمسیلة01-07-2002

ربحاوي   آیة 15085698 جید جدا708.50  بـالمسیلة14-08-2002

ضیف اهللا   بشرى 15085728 قریب من الجید806.20  بـالمسیلة17-08-2002

میزي   آیة 15085699 جید907.90  بـالمسیلة27-08-2002

مھني   محمد 15085677 جید1007.40  بـالمسیلة11-11-2002

ساكر   أنیس 15085651 قریب من الجید1106.30  بـالمسیلة27-11-2002

ربیعي   مالك لینة 15085647 جید1207.70  بـالمسیلة12-12-2002

لعمارة   أیوب 15085704 قریب من الجید1306.40  بـالمسیلة02-02-2003

سحنون   عبد الصمد 15085833 جید1407.60  بـالمسیلة15-10-2001

بلخیري   سارة 15085781 ممتاز1509.30  بـالمسیلة14-02-2002

شبلي   عبد اهللا 15085824 جید1607.50  بـالمسیلة22-03-2002

بن قنة   زبیدة 15085784 جید1707.50  بـالمسیلة28-05-2002

طیایبة   خلود 15085746 جید جدا1808.40  بـالمسیلة29-05-2002

صدوق   شمس األصیل 15085780 ممتاز1909.60  بـالمسیلة16-06-2002

موفق   زھرة الیاسمین 15085810 جید2007.90  بـالمسیلة27-06-2002

بن یحي   زكیة شھلة 15085801 جید2107.30  بـالمسیلة02-07-2002

خناش   سارة 15085782 جید2207.50  بـالمسیلة22-07-2002

ساسي   سارة 15085783 مقبول2305.80  بـالمسیلة11-08-2002

محامدیة   خیرالدین 15085750 جید جدا2408.10  بـبرج بوعریریج12-08-2002

881من78:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 14- المسیلة | 14المسیلة -اشبیلیا الجدیدة | 280110: المؤسسة  

بوطي   سندس 15085777 جید جدا2508.40  بـالمسیلة07-09-2002

سدیرة   روان 15085773 جید جدا2608.90  بـالمسیلة09-09-2002

صغیري   یوسف 15085756 قریب من الجید2706.40  بـالمسیلة29-09-2002

زواوي   رشا خلود الجنة 15085770 جید2807.50  بـالمسیلة02-11-2002

سلیم   وحید 15085883 جید2907.50  بـالمسیلة13-05-2000

شاللي   إكرام 15085878 جید3007.10  بـالمسیلة14-02-2002

جرار   إیمان 15085870 مقبول3105.50  بـالمسیلة20-05-2002

دشوشة   ھدیل 15085873 جید جدا3208.20  بـالمسیلة04-08-2002

شاللي   فاطمة 15085855 قریب من الجید3306.20  بـالمسیلة31-12-2002

881من79:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 14- المسیلة | 14المسیلة -غالب السعید | 280111: المؤسسة  

حنافي   حمزة 15085733 جید107.30  بـالمسیلة04-03-2000

معمري   الطاھر 15085720 جید جدا208.20  بـالمسیلة05-01-2001

صواش   نسرین 15085660 قریب من الجید306.30  بـلمسیلة10-02-2001

بورزق   أكرم 15085716 جید407.60  بـالمسیلة09-03-2001

سلیم   أحالم 15085669 قریب من الجید506.10  بـالمسیلة19-07-2001

لدغم شیكوش   أنور 15085654 مقبول605.50  بـالمسیلة27-02-2002

علیة   لمیاء 15085655 جید707.40  بـالمسیلة23-03-2002

سلیم   مریم 15085705 مقبول805.00  بـالمسیلة17-04-2002

مقران   أسامة 15085710 مقبول905.20  بـالمسیلة24-04-2002

معیوف   منار 15085650 قریب من الجید1006.20  بـالمسیلة02-07-2002

سباع   أكرم 15085717 قریب من الجید1106.80  بـالمسیلة28-08-2002

بوطبیق   نور الھدى 15085663 جید جدا1208.60  بـالمسیلة09-09-2002

بن أمھاني   ایوب صابر 15085723 قریب من الجید1306.50  بـالمسیلة28-09-2002

مبروكي   مریم 15085706 جید1407.10  بـالمسیلة21-12-2002

جمیات   نوراسمھان 15085666 قریب من الجید1506.10  بـالمسیلة18-03-2003

حاج مھدي   أنفال 15085653 جید جدا1608.30  بـالمسیلة28-03-2003

زبیري   سفیان 15085805 جید1707.10  بـالمسیلة25-11-2001

عریوة   رندة 15085762 جید1807.50  بـالمسیلة27-01-2002

بالي   جھاد 15085753 قریب من الجید1906.80  بـالمسلة01-02-2002

دحدوح   عبد الرحمان 15085831 جید جدا2008.60  بـبوسعادة10-03-2002

شعبي   عالء الدین 15085814 جید2107.80  بـالمسیلة28-05-2002

رحمون   زھرة 15085809 قریب من الجید2206.60  بـأوالد یعیش02-06-2002

طرشي   سلیم 15085778 قریب من الجید2306.40  بـالمسیلة26-06-2002

بلخیر   شیماء 15085796 قریب من الجید2406.10  بـالمسیلة20-09-2002

881من80:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 14- المسیلة | 14المسیلة -غالب السعید | 280111: المؤسسة  

ونوغي   یوسف 15085757 جید جدا2508.60  بـالمسیلة22-10-2002

محواس   یحیى محمد األمین 15085749 جید جدا2608.00  بـالمسیلة09-02-2003

بن یونس   فاطمة الزھراء 15085856 جید جدا2708.30  بـالمسیلة08-05-2002

میمون   عبد القادر 15085846 جید جدا2808.20  بـالمسیلة09-08-2002

إبراھیمي   إسالم 15085874 قریب من الجید2906.90  بـالمسیلة28-09-2002

ضیف   وائل 15085880 جید3007.80  بـالمسیلة01-10-2002

ونوغي   ھند 15085863 مقبول3105.50  بـالمسیلة22-10-2002

881من81:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 14- المسیلة| المسیلة -2مجمع اشبیلیا رقم  | 280112: المؤسسة  

شبیكة   نصر الدین 15085659 مقبول105.60  بـالمسیلة23-07-2001

بن خیر الدین   بلحاج 15085725 مقبول205.10  بـالمسیلة25-10-2001

بشیري   محمد األمین 15085680 جید جدا308.10  بـعین الملح31-05-2002

شردون   حمزة 15085735 جید جدا408.50  بـالبلیدة12-06-2002

العمري   اسراء فاطمة مالك 15085724 جید جدا508.70  بـالمسیلة20-08-2002

براح   لینة 15085671 مقبول605.40  بـالمسیلة19-12-2002

بوشارب   عبد المؤمن 15085820 جید707.30  بـمقرة12-08-2001

سقاي   حسام الدین 15085751 جید جدا808.10  بـالمسیلة20-03-2002

وقاف   علي الھادي 15085818 جید جدا908.90  بـالمسیلة01-04-2002

نعیجي   عبد الباسط 15085825 مقبول1005.10  بـالمسیلة09-05-2002

سالمي   عبد الناصر 15085821 جید1107.40  بـالمسیلة12-06-2002

براح   شروق 15085800 جید جدا1208.10  بـالمسیلة25-06-2002

تیطوم   جھاد 15085754 جید1307.10  بـونوغة01-08-2002

بن عزوز   رانیة 15085765 جید جدا1408.00  بـالمسیلة23-08-2002

حجاب   عماد 15085815 مقبول1505.40  بـالمسیلة21-09-2002

بن یونس   خالد ریاض 15085748 مقبول1605.00  بـالمسیلة29-09-2002

بودیلمي   عائشة 15085819 جید جدا1708.70  بـلمسیلة17-10-2002

شیكوش   یوسف محمد األمین 15085760 مقبول1805.80  بـالمسیلة22-10-2002

غویني   زینب 15085798 جید1907.30  بـبن سرور30-10-2002

خوجة   رائد أمیر 15085767 قریب من الجید2006.50  بـالمسیلة23-11-2002

خناش   عماد الدین 15085817 جید جدا2108.80  بـالمسیلة06-12-2002

میمون   شیماء 15085797 جید2207.20  بـالمسیلة26-12-2002

بن سراي   یوسف 15085759 مقبول2305.60  بـالمسیلة29-12-2002

شیة   عماد 15085816 جید2407.70  بـالمسیلة04-02-2003

881من82:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 14- المسیلة| المسیلة -2مجمع اشبیلیا رقم  | 280112: المؤسسة  

شیخ   إبراھیم 15085869 جید2507.20  بـبوسعادة14-10-2001

بلواضح   فیروز 15085860 ممتاز2609.00  بـالمسیلة13-06-2002

قانة   وصال أشواق 15085885 جید2707.30  بـالمسیلة14-06-2002

مبرك   إسراء 15085876 ممتاز2809.40  بـالمسیلة24-09-2002

محروق   وداد 15085882 جید2907.60  بـالمسیلة26-03-2003

881من83:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 14- المسیلة | 14المسیلة - مسكن608حي  | 280113: المؤسسة  

یاحي   نورة 15085667 مقبول105.50  بـلمسیلة22-05-2000

بعلي   محمد األمین 15085679 جید207.10  بـالمسیلة17-10-2001

عبد الكبیر   أیمن 15085668 جید جدا308.00  بـحمام الضلعة13-01-2002

عیسو   محمد فضل الرحممن 15085682 جید جدا408.30  بـالمسیلة09-03-2002

طیوب   مروان 15085707 جید507.00  بـالمسیلة05-05-2002

غربي   بدر الدین 15085726 جید607.40  بـالمسیلة24-05-2002

بورحلة   لیلى 15085672 مقبول705.20  بـبرج بوعریریج28-05-2002

حتحات   محمد 15085676 قریب من الجید806.80  بـالمسیلة12-06-2002

بودوح   أیوب 15085703 مقبول905.30  بـالحمادیة06-11-2002

بورحلة   مخلوف 15085684 قریب من الجید1006.90  بـالمسیلة06-12-2002

لغبش   مروة 15085709 قریب من الجید1106.90  بـالمسیلة22-12-2002

زغاد   رشدي 15085771 مقبول1205.60  بـالمسیلة08-01-2000

عطااهللا   شھیرة 15085808 مقبول1305.50  بـالمسیلة17-01-2002

شطة   كریم 15085811 جید1407.30  بـالمسیلة30-01-2002

بریش   رحمة 15085768 قریب من الجید1506.80  بـبوسعادة08-04-2002

قانة   عبد الرحمان 15085832 جید1607.70  بـالمسیلة28-05-2002

عیش   عبد الحق 15085830 جید جدا1708.40  بـالمسیلة15-09-2002

حویش   خلود 15085747 جید جدا1808.30  بـالمسیلة17-10-2002

عمریو   رانیة 15085766 ممتاز1909.30  بـالمسیلة28-10-2002

سعدي   یوسف 15085758 جید2007.50  بـالمسیلة15-12-2002

بورحلة   عبد الغني 15085847 مقبول2105.80  بـالمسیلة24-04-2001

قسمیة   ھبة الرحمان 15085868 جید2207.10  بـحمام الضلعة04-06-2002

غربي   ھدى 15085872 مقبول2305.90  بـالمسیلة05-07-2002

بوعایة   عقیل 15085852 جید2407.00  بـالمسیلة10-08-2002

881من84:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 14- المسیلة | 14المسیلة - مسكن608حي  | 280113: المؤسسة  

غربي   عبد الوھاب 15085849 جید جدا2508.60  بـلمسیلة27-09-2002

زروتي   وصال أم الخیر 15085884 مقبول2605.90  بـالمسیلة01-11-2002

غضبان   إنتصار میسون 15085862 جید جدا2708.20  بـالمسیلة12-11-2002

عبد الكبیر   فاطنة 15085857 جید2807.10  بـحمام الضلعة12-11-2002

دیلمي   عبد الغفور 15085848 جید جدا2908.30  بـالمسیلة01-03-2003

881من85:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 15- المسیلة| المسیلة  -1مجمع میدان سباق الخیل  | 280119: المؤسسة  

بشیري   ھاجر 15086180 مقبول105.10  بـبوسعادة17/11/2001

یتوجي   إنتصار 15086176 جید207.70  بـالمسیلة27/03/2002

مجاھد   عبد الرؤوف 15086160 جید307.10  بـالمسیلة28/06/2002

بن الذیب   عبد الطیف 15086163 مقبول405.80  بـبرج بوعریریج06/07/2002

خراشي   فارس 15086172 جید507.70  بـالمسیلة12/09/2002

سدیرة   عبیر 15086166 قریب من الجید606.50  بـالمسیلة11/11/2002

بلموفق   إبراھیم 15086184 جید707.60  بـالمسیلة27/11/2002

مشقق   فلة 15086169 مقبول805.50  بـسلمان23/12/2002

لحواو   عبلة منار 15086154 جید جدا908.60  بـالمسیلة05/02/2003

دحماني   نزار 15085928 جید1007.60  بـالمسیلة14/01/2002

حموش   لمیاء 15085919 جید1107.80  بـعنابة23/04/2002

بورویس   منار 15085904 قریب من الجید1206.20  بـالمسیلة04/05/2002

بریك   نسرین 15085932 جید1307.90  بـالمسیلة29/05/2002

ریزوق زغالش   منار 15085906 جید1407.80  بـالمسیلة12/07/2002

رایس   مالك 15085900 جید1507.50  بـالمسیلة12/08/2002

بودراي   نجاة 15085926 جید1607.30  بـالمسیلة18/08/2002

جالمدة   نزار 15085929 قریب من الجید1706.60  بـعنابة24/09/2002

بلھادي   أنیس 15085912 جید جدا1808.10  بـالمسیلة27/09/2002

ساري   أماني 15085898 جید جدا1908.40  بـسطیف01/11/2002

بوكاري   نبیلة 15085924 مقبول2005.30  بـالمسیلة23/11/2002

عجابي   أنغام رویدة 15085916 قریب من الجید2106.70  بـالمسیلة13/02/2003

ضباب   مالك دنیا زاد 15085902 مقبول2205.10  بـالمسیلة02/03/2003

كیدي   الرمیصاء 15086029 قریب من الجید2306.60  بـالمسیلة07/07/2001

مجدل   محمد أألمین 15085970 مقبول2405.30  بـالمسیلة07/09/2001

881من86:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 15- المسیلة| المسیلة  -1مجمع میدان سباق الخیل  | 280119: المؤسسة  

یاحي   محمد 15085962 مقبول2505.30  بـالمسیلة12/12/2001

عایب   نور الھدى 15085948 جید جدا2608.70  بـالمسیلة06/02/2002

خوجة   اسماء 15086034 مقبول2705.40  بـالمسیلة27/02/2002

قرنة   لیدیا 15086002 جید جدا2808.70  بـالقبة19/03/2002

بوعافیة   آیة 15085985 جید جدا2908.70  بـبرھوم02/05/2002

بلحاج   محمد أألمین 15085971 جید جدا3008.50  بـالمسیلة13/05/2002

وقاف   محمد األمین 15085973 مقبول3105.20  بـالمسیلة29/05/2002

خیراني   آیة 15085997 مقبول3205.60  بـالمسیلة25/07/2002

زبالي   بالل 15086035 قریب من الجید3306.80  بـالمسیلة27/07/2002

خوجة   أشرف 15086017 مقبول3405.70  بـالمسیلة22/08/2002

یعالوي   محمد ابراھیم 15085975 جید جدا3508.20  بـالمسیلة25/09/2002

طابي   أحمد یاسین 15085976 قریب من الجید3606.80  بـالمسیلة17/10/2002

جبالحي   نور الھدى 15085950 جید3707.40  بـحمام الضلعة30/10/2002

دیلمي   أحمد 15085965 ممتاز3809.10  بـسیدي عیسى01/11/2002

سماعیني   أیوب 15086005 جید جدا3908.30  بـالمسیلة17/11/2002

عجیلي   آدم 15085953 جید4007.40  بـالمسیلة05/12/2002

تواتي   العید 15086031 جید جدا4108.30  بـالمسیلة22/04/2003

غضبان   رمیصاء 15086080 مقبول4205.20  بـالمسیلة13/06/2002

دومي   خلیصة 15086060 جید جدا4308.30  بـالمسیلة23/06/2002

عزرم   ریھام 15086103 جید جدا4408.80  بـالمسیلة23/06/2002

عوینة   یاسمین 15086064 قریب من الجید4506.60  بـالمسیلة24/06/2002

بریكي   صبرینة 15086121 مقبول4605.90  بـالمسیلة28/06/2002

حویشي   رانیا 15086084 جید4707.60  بـالمسیلة30/06/2002

بن عمر   یاسین 15086068 جید4807.20  بـالمسیلة30/06/2002

زرواق   شریفة 15086125 جید4907.60  بـبوسعادة16/07/2002

دومي   جمال 15086053 مقبول5005.70  بـالممسیلة17/07/2002

رمضان شیكوش   تسنیم خیرة 15086047 قریب من الجید5106.50  بـالمسیلة24/07/2002

لكحالي   یاسمین 15086065 جید5207.70  بـالمسیلة28/07/2002

بوغرارة   رابح 15086096 جید5307.40  بـالمسیلة05/08/2002

881من87:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 15- المسیلة| المسیلة  -1مجمع میدان سباق الخیل  | 280119: المؤسسة  

رقیق   رمزي 15086083 جید5407.40  بـحمام الضلعة17/08/2002

دیلمي   یاسمین 15086066 جید5507.10  بـالمسیلة24/09/2002

طرشي   بھاء الدین 15086049 مقبول5605.10  بـالمسیلة03/11/2002

براح   یاسر 15086070 جید جدا5708.10  بـالمسیلة04/12/2002

باي راقد   إیناس 15086196 جید5807.40  بـالمسیلة11/02/2002

غضبان   إیناس 15086197 ممتاز5909.30  بـالمسیلة24/03/2002

العایب   ھدیل 15086205 جید جدا6008.10  بـالمسیلة10/06/2002

العایب   ھیثم 15086201 جید جدا6108.80  بـالمسیلة10/06/2002

عوینة   وسیم تاقي الدین 15086216 جید جدا6208.80  بـالمسیلة20/06/2002

عالوي   إكرام 15086212 جید6307.00  بـالمسیلة23/07/2002

زعیتر   ھدیل 15086206 مقبول6405.90  بـالمسیلة16/08/2002

معزوزي   وصال 15086213 جید جدا6508.00  بـسیدي عیش29/08/2002

بن یطو   ھدیل كنزة 15086207 جید6607.50  بـالمسیلة06/10/2002

جدي   إیناس 15086199 جید6707.30  بـالمسیلة10/12/2002

لنصاب   فاتنة 15086220 قریب من الجید6806.60  بـزریبة الوادي21-04-2003

881من88:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 15- المسیلة| المسیلة - جویلیةالجدیدة 05مجمع حي  | 280120: المؤسسة  

دبش   عبد الباسط 15086159 قریب من الجید106.30  بـالمسیلة23/11/2001

ولھة   فاطمة الزھراء 15086174 مقبول205.40  بـالمسیلة22/12/2001

صنادلة   ھارون 15086181 جید307.30  بـالمسیلة23/02/2002

خلف اهللا   فارس 15086171 ممتاز409.10  بـالمسیلة31/07/2002

وضاح   عبد الباري 15086158 ممتاز509.20  بـالمسیلة23/10/2002

بن زاوي   إلیاس 15086178 قریب من الجید606.00  بـالمسیلة24/02/2003

بوقرة   أنس 15085913 قریب من الجید706.10  بـالمسیلة23/01/2002

قانة   أمال 15085897 قریب من الجید806.50  بـالمسیلة25/03/2002

دیلمي   أمیرة 15085921 جید907.10  بـالمسیلة28/05/2002

برة   منار 15085905 جید جدا1008.40  بـالمسیلة07/06/2002

جفال   لمیاء 15085920 قریب من الجید1106.80  بـالمسیلة02/08/2002

مكیدش   نھلة 15085934 قریب من الجید1206.60  بـالمسیلة17/10/2002

لخنش   نسرین 15085933 مقبول1305.40  بـالمسیلة22/11/2002

شتوح   أحالم 15085957 جید1407.60  بـمجانة18/02/2002

بلباي   آدم عطیة 15085954 جید1507.40  بـالمسیلة11/03/2002

سایب   أحالم 15085958 جید جدا1608.60  بـالمسیلة31/07/2002

شعبان   نور ألھدى 15085947 قریب من الجید1706.70  بـرأس الوادي06/08/2002

عبد الكریم   البشیر 15086025 جید1807.60  بـالمسیلة24/08/2002

بعلي   محمد 15085964 مقبول1905.70  بـالمسیلة28/09/2002

مجناح   أسامة 15086015 مقبول2005.70  بـالمسیلة30/09/2002

بركات   ایمن إسماعیل 15086033 قریب من الجید2106.80  بـباتنة23/01/2003

كحول   مریم 15086010 جید2207.90  بـالمسیلة08/06/2003

بشار   حسین أألسد 15086076 مقبول2305.40  بـبریكة29/03/2000

ولھات   عماد الدین 15086135 قریب من الجید2406.00  بـالمسیلة18/03/2001

881من89:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 15- المسیلة| المسیلة - جویلیةالجدیدة 05مجمع حي  | 280120: المؤسسة  

جغدالي   سھیلة 15086130 قریب من الجید2506.10  بـالمسیلة17/04/2002

حریزي   رشا 15086105 مقبول2605.80  بـالحمادیة01/08/2002

زقعار   خیرة 15086074 جید جدا2708.00  بـمسیف30/08/2002

لخضر فراح   سوسن 15086132 جید2807.90  بـالمسیلة03/10/2002

بوخلط   رقیة 15086106 جید جدا2908.00  بـالمسیلة08/10/2002

سعدي   صابرین 15086117 جید جدا3008.20  بـالمسیلة20/10/2002

تومي   شروق 15086126 مقبول3105.90  بـالمسیلة15/11/2002

مقري   حفصة 15086078 مقبول3205.20  بـالمسیلة08/12/2002

میزي   خدیجة إسمھان 15086073 جید3307.30  بـالمسیلة14/02/2003

شكیب   صالح 15086116 جید جدا3408.20  بـالمسیلة20/07/2003

ذبیح   وصال شھیناز 15086214 ممتاز3509.30  بـالمسیلة11/05/2002

دش   ھدى 15086204 جید3607.40  بـالمسیلة03/08/2002

عویش   إحسان 15086208 قریب من الجید3706.20  بـتندوف11/09/2002

881من90:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 15- المسیلة| المسیلة -2مجمع میدان سباق الخیل  | 280121: المؤسسة  

عریوة   إجالل 15086185 قریب من الجید106.70  بـالمسیلة07/02/2002

شردود   غادة 15086151 جید207.50  بـالمسیلة04/05/2002

عمرور   عبد الرزاق 15086162 مقبول305.00  بـالمسیلة09/05/2002

شقرة   عماد الدین 15086146 قریب من الجید406.70  بـالمسیلة30/05/2002

بن دمة   عبد الكریم 15086164 قریب من الجید506.80  بـالمسیلة10/08/2002

الغربي   عائشة 15086152 قریب من الجید606.50  بـمناعة26/08/2002

زھار   علي 15086148 قریب من الجید706.40  بـتیزي وزو22/09/2002

والي   عبد الوھاب 15086165 مقبول805.70  بـالمسیلة03/11/2002

نقاز   عائشة 15086153 قریب من الجید906.90  بـالمسیلة24/12/2002

بشیري   علي ولي الدین 15086150 جید جدا1008.30  بـالمسیلة18/03/2003

لجلط   ألسعید 15085923 مقبول1105.60  بـالمسیلة29/09/2001

عمرون   منصف 15085915 جید1207.00  بـالمسیلة03/01/2002

قارة   أنور 15085918 جید جدا1308.20  بـالمسیلة01/04/2002

قمرة   لؤي 15085909 جید جدا1408.00  بـالمسیلة21/06/2002

زرواق   منار 15085907 جید جدا1508.30  بـبرج بوعریریج26/07/2002

ساسي   أنیس 15085911 مقبول1605.40  بـالمسیلة05/09/2002

طالب   منال 15085903 مقبول1705.20  بـالمسیلة13/09/2002

صالحي   نجمة 15085925 جید1807.90  بـالمسیلة17/09/2002

عزوق   منار 15085908 جید جدا1908.80  بـالمسیلة14/10/2002

محمودي   نضال 15085930 جید2007.30  بـبرج بوعریریج15/10/2002

بن فحیمة   لمیس 15085922 قریب من الجید2106.70  بـالمسیلة05/11/2002

بن عبد الوھاب   مالك 15085901 جید جدا2208.80  بـبرج بوعریریج08/11/2002

برة   أبو بكر الصدیق 15085935 قریب من الجید2306.40  بـالمسیلة27/11/2002

روان   أسامة 15086014 قریب من الجید2406.10  بـالمسیلة26/08/2001

881من91:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 15- المسیلة| المسیلة -2مجمع میدان سباق الخیل  | 280121: المؤسسة  

نابي   أیمن قدور 15085956 قریب من الجید2506.30  بـالمسیلة17/09/2001

فریجة   آدم 15085952 مقبول2605.30  بـالمسیلة15/11/2001

لخنش   آیة 15085984 قریب من الجید2706.10  بـالمسیلة07/03/2002

سعادة   الخیر إسالم 15086027 قریب من الجید2806.40  بـالمسیلة08/04/2002

بلولحي   مصطفى 15086018 جید2907.80  بـعین الحجل16/04/2002

معاش   محمد ریاض 15085977 جید جدا3008.30  بـالمسیلة27/05/2002

عدوي   أسماء 15086012 قریب من الجید3106.60  بـالمسیلة12/07/2002

بن حلیمة   محمد أألمین 15085972 قریب من الجید3206.40  بـعین قروي13/07/2002

مداني   نور الھدى 15085949 ممتاز3309.40  بـالمسیلة17/07/2002

دحماني   نور اإلسالم 15085951 مقبول3405.00  بـالمسیلة30/07/2002

حشروف   محمد إسالم 15085979 جید3507.20  بـالمسیلة03/08/2002

قرة   نور 15085946 قریب من الجید3606.60  بـالمسیلة12/08/2002

قوادر   محمد األمین 15085974 قریب من الجید3706.30  بـالمسیلة05/10/2002

حسني   آیة 15085998 جید جدا3808.50  بـالمسیلة08/10/2002

بلخیر   آیة 15085999 مقبول3905.30  بـالمسیلة19/10/2002

بشیري   محمد علي 15085978 مقبول4005.10  بـالمسیلة24/10/2002

دوفي   أسماء 15086013 مقبول4105.40  بـالمسیلة27/10/2002

غدادة   آیة 15086000 قریب من الجید4206.20  بـالمسیلة03/11/2002

معروف   آیة 15086001 مقبول4305.80  بـالمسیلة25/11/2002

طرشي   لینة 15085959 ممتاز4409.30  بـالمسیلة02/12/2002

غضبان   أحمد 15085967 جید جدا4508.00  بـالمسیلة09/12/2002

بن یطو   محمد 15085968 جید جدا4608.60  بـالمسیلة19/12/2002

قاضي   مریم 15086008 قریب من الجید4706.60  بـالمسیلة31/12/2002

عجابي   مریم 15086009 ممتاز4809.00  بـالمسلة08/01/2003

شنیتي   أكرم 15086020 مقبول4905.80  بـالمسیلة13/03/2003

بن حلیمة   رمزي 15086082 قریب من الجید5006.50  بـالمسیلة17/12/2000

بوخادم   خولة 15086079 قریب من الجید5106.80  بـحمام الضلعة29/05/2001

نویوة   شكیب 15086127 قریب من الجید5206.30  بـالمسیلة26/06/2001

عالل   یمینة آیة نجوم 15086059 ممتاز5309.10  بـالمسیلة03/01/2002

881من92:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 15- المسیلة| المسیلة -2مجمع میدان سباق الخیل  | 280121: المؤسسة  

شتیح   یاسمین 15086062 ممتاز5409.00  بـالمسیلة07/01/2002

سلطان   یاسمین 15086063 ممتاز5509.40  بـالمسیلة07/03/2002

قتني   ریان 15086098 جید5607.90  بـالقبة02/04/2002

عمریو   زكریاء 15086128 مقبول5705.70  بـالمسیلة05/04/2002

بوعایة   سندس سلسبیل 15086113 ممتاز5809.10  بـالمسیلة07/04/2002

سراي   دنیا 15086058 جید5907.40  بـالمسیلة10/04/2002

شادي   ریھان 15086104 قریب من الجید6006.80  بـالمسیلة17/04/2002

عبد العزیز   جمانة 15086055 جید6107.40  بـالمسیلة13/05/2002

شقرة   سیف الدین 15086124 قریب من الجید6206.90  بـالمسیلة30/05/2002

بوسدرایة   شیماء الزھراء 15086123 جید جدا6308.30  بـباتنة12/06/2002

لعمارة   ریان 15086099 مقبول6405.10  بـالمسیلة14/06/2002

لبیدي   رفیدة 15086107 قریب من الجید6506.00  بـبرج الغدیر30/06/2002

بورزق   رانیة 15086085 قریب من الجید6606.40  بـالمسیلة12/07/2002

قرة   توفیق 15086050 قریب من الجید6706.80  بـالمسیلة12/08/2002

كباھم   حافظ 15086071 جید6807.50  بـالمسیلة23/08/2002

جعیجع   حسام 15086075 مقبول6905.60  بـالمسیلة28/08/2002

نویوة   صالح الدین 15086111 مقبول7005.70  بـالمسیلة29/08/2002

حیمر   توفیق 15086051 مقبول7105.60  بـالمسیلة10/09/2002

تومي   شیماء 15086122 مقبول7205.90  بـالمسیلة27/09/2002

دخوش   رابح 15086097 مقبول7305.90  بـالمسیلة29/10/2002

نقاز   ریان 15086100 قریب من الجید7406.70  بـالمسیلة14/11/2002

سنوسي   ریان 15086101 جید جدا7508.90  بـالمسیلة26/11/2002

مداني   صفاء 15086129 ممتاز7609.00  بـالمسیلة02/04/2003

زغبة   ھیثم 15086200 جید جدا7708.40  بـالمسیلة18/02/2002

تخ   وئام 15086218 جید جدا7808.60  بـحمام الضلعة09/05/2002

غضبان   إیناس 15086198 جید7907.10  بـالمسیلة24/05/2002

بورزق   إسالم 15086209 قریب من الجید8006.10  بـالمسیلة05/06/2002

مشتة   إكرام 15086211 ممتاز8109.50  بـالمنصورة15/07/2002

بریش   وئام 15086219 جید جدا8208.00  بـالمسیلة30/07/2002

881من93:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 15- المسیلة| المسیلة -2مجمع میدان سباق الخیل  | 280121: المؤسسة  

قطوش   ھیثم 15086202 جید8307.50  بـالمسیلة04/09/2002

881من94:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 16- المسیلة| المسیلة -المجمع الجدید حي التساھمي  | 280127: المؤسسة  

دغة   أنفال 15086237 قریب من الجید106.40  بـالمسیلة03-12-2002

شریك   أمجد 15086240 جید جدا208.10  بـالمغیر21-12-2002

العرباوي   خلود 15086303 جید جدا308.40  بـزرالدة03-02-2002

صدیقي   ریھام 15086316 جید جدا408.80  بـالمسیلة12-05-2002

بیراز   فریال 15086363 جید507.40  بـالمسیلة28-05-2002

بوساق   خلود 15086304 ممتاز609.10  بـالمسیلة14-06-2002

حمیدي   جمال الدین 15086300 جید جدا708.00  بـالمسیلة16-06-2002

العیفة   حیدرمھند 15086310 جید جدا808.30  بـالمسیلة17-08-2002

ھاشمي   ھدیل 15086367 جید جدا908.40  بـالمسیلة06-09-2002

زعباط   أیوب 15086280 قریب من الجید1006.40  بـالقبة28-10-2002

عالل   خولة 15086312 جید جدا1108.50  بـالمسیلة03-12-2002

عبدا لسالم   قمر 15086345 جید جدا1208.70  بـحمام الضلعة20-01-2003

قصري   أسامة 15086286 قریب من الجید1306.60  بـسیدي عیسى21-01-2003

والي   أسماء 15086285 جید جدا1408.00  بـالمسیلة24-02-2003

سعیدي   رزقي 15086390 جید1507.50  بـتیزي وزو22-10-2000

عمرون   وائل 15086388 جید1607.40  بـالمسیلة15-05-2002

بن قونیة   ولید 15086387 جید جدا1708.10  بـسیدي عیسى24-06-2002

بوغرارة   إسحاق 15086380 مقبول1805.00  بـالمسیلة09-07-2002

بن عادل   إكرام 15086386 مقبول1905.50  بـالبلیدة28-01-2003

881من95:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 16- المسیلة| المسیلة -المویلحة الشمالیة  | 280128: المؤسسة  

طھاري   نوال 15086247 قریب من الجید106.50  بـالخروب11-06-2002

سماحي   أحالم 15086256 مقبول205.70  بـالمسیلة20-12-2002

نقاز   یاسین 15086307 قریب من الجید306.50  بـالمسیلة26-07-2001

قنور   صالح 15086319 مقبول405.60  بـالمسیلة26-07-2002

خالفي   بلقاسم 15086294 جید جدا508.30  بـالمسیلة24-09-2002

قنور   سیف 15086337 قریب من الجید606.50  بـالمسیلة15-10-2002

طھاري   خدیجة 15086309 قریب من الجید706.30  بـالمسیلة27-12-2002

خرخاش   إكرام 15086384 قریب من الجید806.20  بـالمسیلة08-05-2002

881من96:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 16- المسیلة| المسیلة -المجمع المدرسي المویلحة  | 280129: المؤسسة  

غربي   أیمن 15086249 قریب من الجید106.80  بـالمسیلة29-05-1997

قمرة   مباركة 15086245 مقبول205.10  بـالمسیلة01-01-1999

عالل   أحمد 15086259 مقبول305.40  بـالمسیلة07-09-2000

قمرة   نورالدین 15086248 قریب من الجید406.80  بحكم بـالمسیلة2001

عبد الكبیر   أنور 15086238 مقبول505.10  بـالمسیلة17-06-2001

بورحلة   منیة 15086233 مقبول605.30  بـالمسیلة06-07-2001

عطوي   محمد 15086260 قریب من الجید706.10  بـالمسیلة26-01-2002

بلھادي   أمال 15086230 قریب من الجید806.30  بـالمسیلة20-02-2002

راجع   أماني 15086231 جید907.10  بـالمسیلة18-05-2002

مھني   أیمن 15086251 مقبول1005.20  بـالمنصورة07-06-2002

خفاق   أحمد أكرم فراس 15086265 مقبول1105.50  بـالمسیلة21-06-2002

رزق اهللا   أنفال 15086236 جید جدا1208.00  بـالمسیلة19-07-2002

بوزیدي   أیمن 15086252 مقبول1305.30  بـالمسیلة22-07-2002

سعدي   أیمن 15086255 جید جدا1408.60  بـالمسیلة21-12-2002

لعطلي   محمد 15086262 جید جدا1508.90  بـبریكة29-12-2002

بوقرة   رشیدة 15086317 مقبول1605.80  بـالمسیلة12-12-2000

حریزي   شھیناز 15086342 مقبول1705.30  بـالمسیلة24-02-2001

مویسات   عالء الدین 15086346 مقبول1805.70  بـالمسیلة30-06-2001

سالمي   مسعودة 15086288 مقبول1905.40  بـالمسیلة22-07-2001

سباع   علي 15086349 مقبول2005.80  بـالمسیلة19-12-2001

سالمي   حنان 15086301 قریب من الجید2106.30  بـالمسیلة01-01-2002

عیش   كنزة 15086344 جید جدا2208.80  بـالمسیلة24-01-2002

بن مبارك   ریھام 15086315 جید جدا2308.40  بـالمسیلة18-02-2002

شلباب   بثینة 15086295 مقبول2405.30  بـالمسیلة22-03-2002

881من97:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 16- المسیلة| المسیلة -المجمع المدرسي المویلحة  | 280129: المؤسسة  

سالمي   فاطمة بنت أحمد 15086362 مقبول2505.50  بـالمسیلة06-05-2002

جبري   خدیجة 15086308 قریب من الجید2606.50  بـالمسیلة01-06-2002

دغفل   صابر 15086332 جید جدا2708.80  بـالمسیلة27-07-2002

بقیرة   سارة 15086334 جید2807.10  بـالمسیلة17-08-2002

عوینة   بالل 15086293 مقبول2905.80  بـبرج بوعریریج11-09-2002

رحلي   ریمة 15086314 جید جدا3008.20  بـالمسیلة16-09-2002

شلباب   شیماء 15086336 مقبول3105.90  بـالمسیلة06-10-2002

حریزي   عماد الدین 15086347 جید جدا3208.20  بـالمسیلة30-11-2002

بن عویرة   ھیثم 15086366 جید جدا3308.00  بـالمسیلة01-12-2002

غویني   مروان 15086284 جید جدا3408.70  بـبن سرور06-02-2003

بوخالفة   الزھرة 15086291 جید3507.10  بـالمسیلة15-02-2003

زقیلیش   وسیم 15086389 قریب من الجید3606.00  بـالمسیسلة03-01-2002

دھیلس   إكرام 15086382 جید3707.80  بـالمسیلة21-01-2002

بایزید   إكرام 15086383 جید جدا3808.00  بـالمسیلة05-05-2002

طویل   إكرام 15086385 قریب من الجید3906.10  بـالمسیلة13-06-2002

881من98:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 16- المسیلة| المسیلة -سالمي سلیم | 280130: المؤسسة  

بایزید   محمد 15086258 جید107.00  بـالمسیلة15-01-2000

صیدون   لیندة 15086257 قریب من الجید206.40  بـالمسیلة17-06-2000

سلماني   ماریة 15086244 جید307.80  بـالمسیلة15-03-2002

مقران   أمیرة 15086241 مقبول405.30  بـالمسیلة15-06-2002

مكي   أمینة 15086239 جید جدا508.20  بـالمسیلة26-07-2002

سالمي   أنیس 15086234 جید607.60  بـالمسیلة10-08-2002

بونویقة   أنیس 15086235 مقبول705.50  بـالمسیلة25-09-2002

موسى   ملیكة 15086243 مقبول805.20  بـالمسیلة02-10-2002

موسى   محمد األمین 15086266 مقبول905.30  بـالمسیلة10-10-2002

حسیني   دنیا 15086302 قریب من الجید1006.20  بـالمسیلة24-11-1998

جبالحي   صھیب 15086343 جید1107.20  بـالمسیلة07-01-1999

بوزید   شیماء 15086335 جید1207.30  بـالمسیسلة03-02-1999

مكي   علي 15086348 قریب من الجید1306.60  بـالمسیلة08-03-1999

مكي   عصام 15086358 مقبول1405.80  بـالمسیلة01-03-2000

سبع   خالد 15086305 مقبول1505.40  بـالمسیلة11-09-2000

سباع   سفیان 15086341 قریب من الجید1606.90  بـالمسیلة13-12-2001

سعودي   سمیر 15086331 جید1707.40  بـالمسیلة08-01-2002

عطوي   عبد الكریم 15086354 مقبول1805.90  بـالمسیلة09-01-2002

مكي   ابراھیم خلیل 15086292 مقبول1905.50  بـالمسیلة12-01-2002

سحنون   ھیثم 15086365 قریب من الجید2006.30  بـالمسیلة30-04-2002

بالي   عبد الغني 15086355 قریب من الجید2106.90  بـالمسیلة17-05-2002

ضیف   إلیاس 15086364 قریب من الجید2206.60  بـالمسیلة13-07-2002

روبي   سارة 15086333 جید جدا2308.80  بـالمسیلة16-07-2002

بعلي   رانیة 15086313 مقبول2405.20  بـالمسیلة29-07-2002

881من99:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 16- المسیلة| المسیلة -سالمي سلیم | 280130: المؤسسة  

مقران   عبد الرؤوف 15086351 جید2507.90  بـالمسیلة17-09-2002

بایزید   إكرام 15086381 قریب من الجید2606.30  بـالمسیلة13-01-2001

881من100:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 17- المسیلة| المسیلة - مسكن700حي  | 280136: المؤسسة  

غربي   عبد اهللا 15086619 مقبول105.70  بـالمسیلة02-12-1999

یحي   عالء الدین 15086612 قریب من الجید206.00  بـالمسیلة19-02-2001

زقور   صالح الدین 15086565 مقبول305.20  بـالمسیلة24-02-2001

فراحتیة   شھره 15086606 قریب من الجید406.30  بـالمسیلة17-07-2001

فراحتیة   سلیمة 15086569 مقبول505.80  بـالمسیلة11-08-2001

لعجال   ساره 15086576 جید607.70  بـالمسیلة07-01-2002

فندة   سلمى 15086563 جید جدا708.80  بـالمسیلة10-02-2002

شابي   عبد الرحمان 15086626 جید807.60  بـسیدي أمحمد27-02-2002

طبي   عبد العزیز أنیس 15086630 قریب من الجید906.40  بـالمسیلة30-03-2002

حجاب   سھیلة 15086601 جید جدا1008.80  بـالمسیلة17-04-2002

بوعویرة   ریھام 15086562 جید جدا1108.90  بـسیدي عیسى25-04-2002

جریو   عبد الرحیم 15086628 مقبول1205.40  بـالمسیلة03-05-2002

بن نخلة   سھیلة 15086602 جید جدا1308.80  بـالمسیلة17-05-2002

خلیفة   عبد الرحمان 15086627 قریب من الجید1406.70  بـالمسیلة28-05-2002

بن شالھ   صالح الدین 15086566 جید جدا1508.00  بـالمسیلة30-05-2002

زواوي   عبد الرؤوف 15086625 قریب من الجید1606.10  بـلمسیلة31-05-2002

قطاطفة   عبد السالم 15086629 قریب من الجید1706.50  بـالمسیلة24-06-2002

بوطبیق   فلة 15086635 مقبول1805.30  بـالمسیلة25-06-2002

داود   عز الدین 15086633 جید1907.00  بـالمسیلة06-07-2002

سواعدیة   غفران 15086634 جید2007.70  بـالمسیلة10-07-2002

قرطي   زین الدین 15086581 جید2107.40  بـالمسیلة28-07-2002

شعالل   سیفاكس 15086585 مقبول2205.20  بـتازمالت01-08-2002

عمرون   عبد اهللا 15086622 قریب من الجید2306.50  بـالمسیلة28-08-2002

زروق   رحمة 15086559 جید جدا2408.20  بـالمسیلة05-09-2002

881من101:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 17- المسیلة| المسیلة - مسكن700حي  | 280136: المؤسسة  

بقھ   رامي 15086556 جید2507.80  بـالمسیلة19-12-2002

العیفة   سندس 15086568 جید2607.80  بـالمسیلة20-12-2002

مسعودي   فارس 15086638 قریب من الجید2706.00  بـالمسیلة27-12-2002

معوش   ندى الریحان 15086416 قریب من الجید2806.70  بـالمسیلة06-01-2001

حسان بلیدي   آیة 15086457 جید2907.00  بـالمسیلة07-01-2002

دوشھ   محمد سالمي نور الدین 15086454 ممتاز3009.00  بـالمسیلة06-02-2002

سواعدیة   آیة 15086458 جید جدا3108.70  بـالمسیلة08-02-2002

عیسي   أمیرة 15086411 جید جدا3208.90  بـالمسیلة24-02-2002

خربوش   أمال 15086400 جید جدا3308.00  بـالمسیلة02-03-2002

دخوش   منال 15086403 جید جدا3408.30  بـالمسیلة03-05-2002

تواتیت   منار 15086407 ممتاز3509.10  بـالمسیلة07-06-2002

مزراق   محمد عبد اللطیف 15086455 قریب من الجید3606.60  بـالمسیلة17-06-2002

سواعدیة   محمد 15086435 جید3707.80  بـالمسیلة02-07-2002

نویوة   أمیرة 15086412 جید3807.30  بـالمسیلة12-07-2002

قطوش   منال 15086406 جید3907.30  بـالمسیلة04-10-2002

فضة   آیة 15086462 مقبول4005.40  بـالمسیلة19-11-2002

رحلي   نور الھدى 15086425 مقبول4105.20  بـالمسیلة23-11-2002

بورویس   محمد 15086439 قریب من الجید4206.20  بـالمسیلة10-12-2002

زواوي   أماني 15086401 قریب من الجید4306.70  بـالمسیلة11-12-2002

حجاب   آیة الرحمان 15086464 قریب من الجید4406.80  بـالمسیلة21-12-2002

عمرون   لحسن مختار 15086465 جید جدا4508.70  بـالمسیلة23-12-2002

قارة   محمد األمین 15086452 مقبول4605.40  بـالمسیلة26-12-2002

قطوش   منیھ 15086409 جید جدا4708.20  بـالمسیلة09-02-2003

بن مخفي   نور الدین 15086423 جید4807.50  بـالمسیلة10-05-2003

رحلي   یعقوب 15086536 مقبول4905.90  بـالمسیلة25-05-2001

جوادي   یحي 15086529 مقبول5005.30  بـالمسیلة13-07-2001

بوناب   بشرى 15086507 قریب من الجید5106.20  بـأوالد ماضي27-10-2001

حجاب   حسن أیوب 15086532 قریب من الجید5206.50  بـالمسیلة21-03-2002

ذبیحي   یاسر 15086525 جید جدا5308.60  بـالمسیلة13-04-2002

881من102:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 17- المسیلة| المسیلة - مسكن700حي  | 280136: المؤسسة  

لعشاش   دعاء 15086533 جید5407.30  بـالمسیلة21-07-2002

میره   داود 15086526 جید جدا5508.50  بـالمسیلة09-08-2002

دیلمي   خیر الدین 15086531 قریب من الجید5606.50  بـالمسیلة06-09-2002

یطو   خلود 15086519 جید جدا5708.60  بـالمسیلة11-10-2002

بوعفاس   یحي 15086530 مقبول5805.00  بـالمسیلة17-11-2002

قاسمي   خلود 15086520 جید جدا5908.20  بـالمسیلة16-12-2002

عمرون   السعدي 15086501 جید6007.30  بـالمسیلة23-12-2002

جودي   دعاء 15086535 قریب من الجید6106.90  بـالمسیلة05-01-2003

میھوبي   بدر الدین 15086506 جید6207.60  بـالمسیلة29-01-2003

فراحتیة   إخالص 15086659 مقبول6305.50  بـالمسیلة12-11-2000

سواعدیة   إیمان 15086657 مقبول6405.40  بـالمسیلة08-02-2001

حواسي   إكرام 15086671 مقبول6505.50  بـالمسیلة28-11-2001

زالقي   فاطمة الزھراء 15086650 مقبول6605.60  بـالمسیلة06-02-2002

لبیدي   ھدیل إیناس 15086662 جید جدا6708.30  بـالمسیلة13-09-2002

أوذینة   إسراء 15086669 جید6807.90  بـالمسیلة19-10-2002

مسیلى   إكرام 15086674 جید6907.40  بـحمام الضلعة01-11-2002

بقھ   وائل 15086677 جید جدا7008.40  بـالمسیلة19-12-2002

بن یحي   ھدیل وصال 15086663 جید جدا7108.40  بـالمسیلة03-06-2003

881من103:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 17- المسیلة| المسیلة - مسكن270حي  | 280137: المؤسسة  

رضوان   علي 15086613 مقبول105.50  بـالمسیلة26-12-1999

عمرون   شعیب 15086587 جید207.80  بـالمسیلة02-08-2000

بلحوت   یونس 15086550 قریب من الجید306.10  بـالمسیلة19-01-2001

بن حمزة   شوقي 15086607 قریب من الجید406.50  بـباتنة06-06-2001

عجیني   رائد فراس 15086557 ممتاز509.30  بـالمسیلة18-09-2001

خمیسة   علي 15086614 مقبول605.30  بـالمسیلة01-11-2001

نویوة   شفاء 15086589 جید جدا708.20  بـالمسیلة10-02-2002

غانمي   علي 15086615 جید807.10  بـالمسیلة16-02-2002

سراي   سیف الدین 15086584 جید جدا908.70  بـالمسیلة18-02-2002

بوزیدي   یوسف 15086554 جید جدا1008.60  بـالمسیلة20-03-2002

جدي   شیماء 15086577 جید جدا1108.00  بـالمسیلة04-04-2002

جیلط   شیماء 15086578 مقبول1205.50  بـحمام الضلعة06-06-2002

زغالش   سالي فرح 15086574 جید1307.70  بـالمسیلة26-06-2002

بن خلف اهللا   صھیب سیف الدین 15086604 قریب من الجید1406.40  بـالمسیلة14-07-2002

صالحي   صالح الدین 15086567 قریب من الجید1506.90  بـالمسیلة22-08-2002

محمد شیكوش   رمیصاء 15086555 قریب من الجید1606.40  بـالمسیلة25-08-2002

فنیش   كمال 15086609 قریب من الجید1706.60  بـبرج بوعریریج28-08-2002

شبلي   كریم 15086610 مقبول1805.50  بـالمسیلة25-09-2002

عبد الرزاق   صھیب 15086603 قریب من الجید1906.50  بـالمسیلة27-09-2002

مفتاح   زھرة 15086605 جید جدا2008.40  بـالمسیلة01-10-2002

حمیش   قمر 15086611 جید جدا2108.00  بـسیدي عیسى12-10-2002

بدار   فاتح نور الدین 15086636 جید جدا2208.00  بـالمسیلة01-11-2002

بن عزوز   یونس 15086552 جید2307.40  بـالمسیلة24-12-2002

میھوبي   سمیر 15086572 جید2407.80  بـالمسیلة19-02-2003

881من104:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 17- المسیلة| المسیلة - مسكن270حي  | 280137: المؤسسة  

عبد الكبیر   ساریة 15086575 جید2507.10  بـالمسیلة24-02-2003

بوداود   زین العابدین 15086582 جید2607.00  بـالمسیلة05-03-2003

سعد المال   أسامة 15086481 قریب من الجید2706.60  بـالمسیلة03-05-1999

بن یونس   لینة 15086431 قریب من الجید2806.00  بـالمسیلة25-01-2001

سالم   مبارك 15086414 جید2907.30  بـالمسیلة05-04-2001

بلعریبي   مروان 15086475 مقبول3005.80  بـالمسیلة03-10-2001

محمدي   محمد األمین 15086450 جید3107.60  بـالمسیلة10-02-2002

غانمي   أدھم 15086468 جید جدا3208.50  بـالمسیلة19-02-2002

فراحتیة   محمد 15086434 قریب من الجید3306.60  بـالمسیلة16-04-2002

عمیش   مصطفى 15086486 جید جدا3408.00  بـالمسیلة13-05-2002

دیلمي   نسرین 15086419 جید جدا3508.50  بـالمسیلة13-05-2002

بحري   أسامة 15086484 جید جدا3608.50  بـالمسیلة29-05-2002

دھوم   منصف 15086410 جید جدا3708.10  بـالمسیلة02-06-2002

لقلیظ   آیة 15086460 قریب من الجید3806.70  بـالمسیلة10-06-2002

بن صالح   منال 15086404 قریب من الجید3906.70  بـالمسیلة15-07-2002

طیابي   نریمان 15086417 جید جدا4008.40  بـمنصورة15-07-2002

عبد الصمد   أسماء 15086480 قریب من الجید4106.10  بـالمسیلة20-07-2002

بن یطو   نور الھدى 15086424 جید جدا4208.20  بـالمسیلة20-07-2002

بوطبیق   أیمن سمیر 15086429 مقبول4305.90  بـالمسیلة23-08-2002

ولھة   مروة 15086476 جید4407.90  بـالمسیلة31-08-2002

تلي   مریم 15086472 قریب من الجید4506.70  بـالمسیلة08-09-2002

دھمش   مریم 15086473 قریب من الجید4606.10  بـالمسیلة18-09-2002

قروم   أیة 15086463 جید4707.70  بـالمسیلة21-09-2002

عطاهللا   مروة 15086478 مقبول4805.70  بـالمسیلة13-10-2002

قعودي   محمد العربي 15086453 جید4907.40  بـالمسیلة10-12-2002

والي   منى 15086408 ممتاز5009.00  بـالمسیلة08-01-2003

حمریط   أیھم 15086467 جید جدا5108.60  بـالمسیلة13-03-2003

عمیش   بالل 15086503 قریب من الجید5206.70  بـالمسیلة10-12-2000

بن طرشة   خلیل 15086513 مقبول5305.50  بـالمسیلة15-12-2000

881من105:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 17- المسیلة| المسیلة - مسكن270حي  | 280137: المؤسسة  

بعلي   بدر الدین 15086505 مقبول5405.40  بـالمسیلة10-05-2001

مزراق   جھید 15086538 جید5507.10  بـالمسیلة28-05-2001

نایلي   خلود 15086518 ممتاز5609.20  بـبرج بوعریریج17-05-2002

تیطراوي   بالل شرف الدین 15086504 جید جدا5708.60  بـالحراش06-06-2002

نغبیل   بشرى 15086508 قریب من الجید5806.50  بـالمسیلة25-06-2002

بلباي   أكرم بھاء الدین 15086500 قریب من الجید5906.30  بـالمسیلة05-09-2002

رماضنیة   خلیل 15086514 جید6007.80  بـالمسیلة08-11-2002

دھیلیس   ھواري 15086675 مقبول6105.80  بـالمسیلة25-04-2001

سویح   فاطمة الزھراء إ یناس 15086651 قریب من الجید6206.70  بـالمسیلة20-08-2001

فراحتیة   إسالم 15086665 قریب من الجید6306.30  بـالمسیلة14-11-2001

عثامنیة   إدریس 15086664 جید6407.30  بـالمسیلة22-04-2002

مقیرش   ولید نبیل 15086676 جید6507.60  بـالمسیلة22-06-2002

بن حمیدوش   ھدیل 15086661 قریب من الجید6606.50  بـالمسیلة25-06-2002

علي زغالش   إسالم كریم 15086666 جید6707.80  بـالمسیلة11-08-2002

مسقم   ھبة 15086655 جید6807.10  بـالمسیلة07-09-2002

عمرون   إسراء 15086670 جید6907.40  بـالمسیلة07-12-2002

بن جدو   ھالة 15086653 جید7007.90  بـالمسیلة08-03-2003

عاللي   عبدالرحیم 15086679 جید7107.90  بـقالمة10-11-2002

881من106:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 17- المسیلة| المسیلة  -4 تجزئة 270حي.مج | 280138: المؤسسة  

بن دودة   عبد النور 15086618 قریب من الجید106.50  بـالحمادیة11-06-1999

سعادة   كمال 15086608 جید207.30  بـالمسیلة29-07-2000

سواعدیة   ریمة 15086558 قریب من الجید306.00  بـالمسیلة05-05-2001

شبابحة   عبد اهللا 15086621 مقبول405.60  بـالمسیلة19-11-2001

ترون   سمیر 15086571 مقبول505.50  بـالمسیلة22-05-2002

قطوش   عبد المالك 15086617 مقبول605.90  بـالمسیلة31-05-2002

بلخیر   سلسبیل 15086573 مقبول705.70  بـالمسیلة25-11-2002

وضاح   أشواق 15086488 قریب من الجید806.60  بـالمسیلة18-07-2002

بن ناصر   نعمة 15086421 جید907.10  بـالمسیلة23-07-2002

أوعیل   أكرم 15086489 جید جدا1008.50  بـالمسیلة31-07-2002

عبد اللطیف   منال 15086405 قریب من الجید1106.50  بـبن سرور09-08-2002

فراحتیة   محمد 15086437 جید1207.10  بـالمسیلة01-09-2002

فراحتیة   آیة 15086461 جید1307.70  بـالمسیلة15-09-2002

بن خالد   محمد 15086438 قریب من الجید1406.90  بـالمسیلة04-12-2002

دحماني   محمد األمین 15086451 قریب من الجید1506.10  بـالمسیلة19-12-2002

جراردة   نسرین 15086420 جید جدا1608.80  بـالمسیلة24-12-2002

جودي   لینة 15086432 جید1707.80  بـالمسیلة22-01-2003

بزة   خولة 15086539 جید1807.80  بـالمسیلة02-06-1999

بزة   یاسین 15086524 مقبول1905.50  بـالمسیلة17-05-2001

صخارة   العیاشي 15086502 مقبول2005.50  بـالمسیلة09-06-2001

فراحتیة   خالد 15086522 قریب من الجید2106.80  بـالمسیلة22-08-2001

لجلط   حمزة 15086517 مقبول2205.30  بـالمسیلة09-02-2002

لعشاش   دنیا 15086511 جید جدا2308.20  بـالمسیلة08-04-2002

لعرابي   دنیا 15086512 مقبول2405.00  بـمجانة16-04-2002

881من107:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 17- المسیلة| المسیلة  -4 تجزئة 270حي.مج | 280138: المؤسسة  

شنیح   جمیلة 15086515 جید2507.20  بـالمسیلة10-07-2002

زیدي   یاسمین 15086523 جید2607.50  بـقایس20-09-2002

ساتة   دعاء 15086534 جید2707.80  بـالمسیلة24-09-2002

بدیرة   حنان 15086509 جید2807.60  بـالمسیلة07-12-2002

مخالفیة   حبیب 15086528 جید2907.90  بـالمسیلة11-12-2002

ساكر   حنان 15086510 جید جدا3008.80  بـالمسیلة17-02-2003

سرایش   إبتسام 15086656 جید جدا3108.30  بـالمسیلة28-02-2002

مخالفیة   وردة 15086678 جید جدا3208.00  بـالمسیلة01-03-2002

جدید   إكرام 15086672 جید جدا3308.60  بـالمسیلة27-05-2002

مكي   إكرام 15086673 قریب من الجید3406.60  بـالمسیلة04-06-2002

سفار   ھشام 15086667 مقبول3505.30  بـالمسیلة19-07-2002

فاید   ھیثم ضیاء الدین 15086660 مقبول3605.30  بـالمسیلة13-09-2002

مسقم   ھاجر 15086654 جید3707.30  بـالمسیلة31-12-2002

881من108:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 18- المسیلة| المسیلة - مسكن 346حي  | 280144: المؤسسة  

بیصار   عبد الحمید 15086794 مقبول105.70  بـالمسیلة22/07/2000

لشھب   فارس 15086807 قریب من الجید206.40  بـالمسیلة04/02/2002

عمرون   فتحي سیف االسالم 15086810 قریب من الجید306.80  بـالمسیلة16/02/2002

حاج مھدي   عبد النور 15086792 مقبول405.80  بـالمسیلة11/03/2002

دش   عبد القادر عالء الدین 15086800 جید جدا508.00  بـالمسیلة01/04/2002

عقون   ھدیل غفران 15086816 جید607.80  بـالمسیلة02/04/2002

سباع   عنتر 15086789 قریب من الجید706.90  بـالمسیلة11/04/2002

تروني   إسحاق 15086817 ممتاز809.50  بـالمسیلة23/05/2002

حریزي   ھاجر 15086812 مقبول905.60  بـالمسیلة30/05/2002

حریزي   عبد الحكیم 15086795 قریب من الجید1006.70  بـالبمسیلة02/06/2002

بدة   إلیاس 15086811 قریب من الجید1106.80  بـالمسیلة04/06/2002

حریزي   عبد الرحمن 15086796 جید1207.20  بـالمسیلة31/07/2002

حریزي   عبداهللا 15086802 جید1307.20  بـالمسیلة31/07/2002

صحرواي   عبد الصمد 15086798 قریب من الجید1406.30  بـالمسیلة04/08/2002

یحیاوي   فارس أنیس 15086808 قریب من الجید1506.40  بـالمسیلة16/08/2002

بختاوي   إكرام 15086818 جید جدا1608.50  بـالمسیلة19/09/2002

عزاز   ھبة اهللا ھدیل 15086813 جید1707.90  بـالمسیلة27/10/2002

دومي   وصال 15086820 قریب من الجید1806.50  بـالمسیلة12/11/2002

بركات   ھدى 15086814 جید1907.00  بـششار02/12/2002

صحراوي   مروان 15086716 قریب من الجید2006.20  بـالمسیلة16/09/1999

أوذینة   نریمان 15086701 مقبول2105.30  بـالمسیلة23/07/2001

ونوغي   مریم 15086712 قریب من الجید2206.50  بـالمسیلة09/11/2001

عریوة   أمینة 15086694 ممتاز2309.20  بـالمسیلة22/01/2002

بسطي   أمیرة نور الھدى 15086695 مقبول2405.20  بـالمسیلة30/01/2002

881من109:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 18- المسیلة| المسیلة - مسكن 346حي  | 280144: المؤسسة  

شترة   أمیمة 15086693 قریب من الجید2506.60  بـالمسیلة08/02/2002

بورویس   محمد بوعالم 15086707 مقبول2605.90  بـالمسیلة27/02/2002

مزعاش   أكرم 15086721 جید جدا2708.20  بـالمسیلة14/03/2002

بن یونس   آماني 15086691 جید2807.80  بـالمسیلة08/04/2002

سالمي   مریم 15086714 قریب من الجید2906.90  بـالمسیلة08/04/2002

غالب   أكرم أمین 15086723 ممتاز3009.00  بـالمسیلة23/04/2002

مزعاش   آمنة 15086690 جید جدا3108.40  بـالمسیلة01/05/2002

سعادة   آیة 15086708 قریب من الجید3206.20  بـالمسیلة22/05/2002

بن یونس   الطیب 15086726 قریب من الجید3306.00  بـالمسیلة15/06/2002

بن النخلة   أشواق 15086718 جید3407.80  بـالمسیلة28/06/2002

بن صفا   أیمن 15086704 مقبول3505.00  بـالمسیلة06/07/2002

بن لعوبي   أكرم 15086722 قریب من الجید3606.00  بـالمسیلة06/08/2002

حریزي   نبیل 15086697 مقبول3705.60  بـالمسیلة29/08/2002

دحمون   أشواق 15086719 مقبول3805.90  بـالمسیلة04/10/2002

بركات   مریم 15086715 جید3907.60  بـششار02/12/2002

بوزیدي   زكریاء 15086773 مقبول4005.10  بـالمسیلة24/06/2001

بورویس   شھاب أحمد مبارك 15086774 مقبول4105.00  بـالمسیلة19/11/2001

حتحات   حمزة عبد الرؤوف 15086745 جید جدا4208.20  بحكم بـالمسیلة2002

دحماني   ریان 15086760 جید4307.90  بـالمسیلة12/01/2002

عزاز   اسراء 15086740 قریب من الجید4406.90  بـالمسیلة23/01/2002

میرة   جازیة 15086751 قریب من الجید4506.30  بـالمسیلة04/02/2002

شایب ربي   جابر 15086747 جید جدا4608.50  بـالمسیلة24/02/2002

بوخروبة   حلیم 15086742 جید جدا4708.20  بـالمسیلة01/05/2002

حیمر   شمس الدین 15086767 جید4807.30  بـالمسیلة10/06/2002

عطا اهللا   دنیا 15086741 جید4907.30  بـالمسیلة24/06/2002

شبیح   كمال الدین 15086776 جید جدا5008.00  بـالمسیلة28/06/2002

فراحتیة   ضیاء الدین 15086769 قریب من الجید5106.10  بـالمسیلة09/07/2002

دومیر   یاسمین 15086748 جید5207.10  بـالمسیلة22/08/2002

شقلوفة   یاسین 15086750 جید5307.20  بـالمسیلة30/08/2002

881من110:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 18- المسیلة| المسیلة - مسكن 346حي  | 280144: المؤسسة  

سعد الدین   خالد سیف اهللا 15086746 قریب من الجید5406.70  بـالمسیلة29/09/2002

ملیاني   رائد تقي الدین 15086758 جید جدا5508.40  بـالمسیلة11/10/2002

موسعي   سارة 15086768 جید جدا5608.90  بـالمسیلة12/11/2002

صحراوي   یحى 15086753 جید جدا5708.80  بـالمسیلة22/11/2002

ملیاني   ریان ھبة اهللا 15086761 جید جدا5808.40  بـالمسیلة22/02/2003

881من111:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 18- المسیلة| المسیلة  -05التجزئة .م.مج | 280145: المؤسسة  

حاج العربي   عمر 15086790 قریب من الجید106.90  بـالمسیلة18/01/2002

لطرش   عبد الصمد 15086797 قریب من الجید206.10  بـالمسیلة11/04/2002

بن زید   ھدیل 15086815 قریب من الجید306.40  بـالمسیلة24/09/2002

بن عادل   عبد الباسط 15086793 قریب من الجید406.90  بـالمسیلة08/02/2003

غضبان   عبد الماجد 15086791 جید جدا508.70  بـالمسیلة30/04/2003

صالحي   محمد لمین 15086706 مقبول605.60  بـسلمان05/07/2001

بن عمر   منصف 15086692 قریب من الجید706.40  بـالمسیلة19/06/2002

بوضیاف   محمد أنیس 15086705 مقبول805.50  بـالمسیلة30/06/2002

لعزیري   نسرین 15086702 قریب من الجید906.20  بـالمسیلة09/12/2002

سالمي   ندى 15086699 مقبول1005.90  بـالمسیلة29/12/2002

بن ناصر   كریم 15086777 قریب من الجید1106.40  بـالمسیلة19/01/2001

فراحتیة   زیاد 15086771 مقبول1205.00  بـالمسیلة22/11/2001

شبابحة   رزقیة 15086762 قریب من الجید1306.40  بـالمسیلة17/03/2002

فراحتیة   قمر 15086778 مقبول1405.30  بـالمسیلة06/04/2002

داللجة   صھیب 15086775 مقبول1505.40  بـالمسیلة30/04/2002

عمرور   سحنون 15086770 جید جدا1608.60  بـالمسلة27/07/2002

فراحتیة   رفیق 15086763 قریب من الجید1706.80  بـالمسیلة15/09/2002

فراحتیة   خولة 15086757 قریب من الجید1806.60  بـالمسیلة17/09/2002

881من112:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 18- المسیلة| المسیلة - الصم البكم  | 280151: المؤسسة  

فاضلي   عیسى 15086804 جید107.30  بـسیدي عیسى15-03-1999

بن زیة   عبیر 15086803 مقبول205.90  بـسیدي عیسى21-06-2000

بن أقوام   فلة 15086806 جید307.10  بـالمسیلة06-12-2001

شریك   نجیب 15086700 قریب من الجید406.10  بـعین الحضراء04-10-1999

زبیدرو   رحمة 15086759 قریب من الجید506.20  بـمقرة19-01-1998

مصطفاوي   دینا 15086752 جید607.30  بـمقرة08-07-1998

عمرون   دلیلة 15086743 مقبول705.40  بـأوالد دراج28-12-1999

سعداوي   یمینة 15086744 جید807.30  بـأوالد سیدي ابراھیم16-06-2000

بوترعة   صالح الدین 15086764 قریب من الجید906.80  بـمقرة23-02-2001

881من113:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -حجاب لھول  | 280157: المؤسسة  

فراحتیة   عبد النور 15087205 مقبول105.20  بـالمسیلة26/04/1999

دحماني   عبد اهللا 15087212 قریب من الجید206.70  بـالمسیلة25/09/1999

عریبي   سعیدة 15087158 جید307.70  بـالمسیلة16/01/2000

بورحلة   عادل 15087198 قریب من الجید406.50  بـالمسیلة03/04/2001

صافي   شروق 15087147 قریب من الجید506.00  بـالمسیلة10/04/2001

شبابحة   صھیب 15087167 قریب من الجید606.00  بـالمسیلة26/05/2001

بالعدة   عائشة 15087199 قریب من الجید706.50  بـالمسیلة03/11/2001

فراحتیة   عمار 15087194 جید807.20  بـالمسیلة30/11/2001

لبعیر   سھام 15087164 جید907.90  بـالمسیلة07/12/2001

محمد سعد   عمر 15087196 جید1007.70  بـالمسیلة01/02/2002

بلطرش   عبد النور 15087209 جید1107.40  بـالمسیلة06/07/2002

طوینة   زین العابدین 15087140 قریب من الجید1206.30  بـالمسیلة26/08/2002

بن خالد   عبد المؤمن 15087202 جید1307.50  بـالمسیلة26/09/2002

حجاب   شیماء 15087139 قریب من الجید1406.70  بـالمسیلة09/10/2002

دحماني   عمر 15087197 قریب من الجید1506.50  بـالمطارفة15/10/2002

طوینة   عالء 15087189 جید جدا1608.30  بـالمسیلة15/11/2002

زیتوني   عبد الباسط 15087215 قریب من الجید1706.60  بـالمسیلة20/11/2002

دحماني   عبد الباسط 15087216 قریب من الجید1806.50  بـالمسیلة26/11/2002

صغیر بیرم   إلیاس 15087285 قریب من الجید1906.20  بـالمسیلة12/04/1996

عرسالن   عبیر 15087245 جید2007.90  بـالمسیلة18/04/2000

بلقلیل   عبدو 15087247 قریب من الجید2106.20  بـأوالد دراج11/12/2001

شرید   ولید 15087320 مقبول2205.70  بـالمسیلة28/01/2002

روان   إكرام 15087312 جید جدا2308.30  بـالمسیلة21/03/2002

حجاب   إیمان 15087296 قریب من الجید2406.30  بـالمطارفة16/04/2002

881من114:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -حجاب لھول  | 280157: المؤسسة  

بودیلمي   فاطمة الزھراء 15087267 جید2507.30  بـالمسیلة20/04/2002

حجاب   ھند 15087284 جید جدا2608.00  بـالمسیلة06/05/2002

سرایش   إبراھیم 15087295 جید2707.50  بـالمسیلة23/05/2002

دغیش   عبد الرؤوف 15087232 مقبول2805.30  بـالمسیلة27/05/2002

بورزق   عصام الدین 15087249 جید جدا2908.10  بـالمسیلة30/06/2002

بختي   عبد الكریم 15087240 جید3007.60  بـالمسیلة25/07/2002

طیایبة   فتحي 15087269 قریب من الجید3106.70  بـالمسیلة17/08/2002

میرة   عبد العزیز 15087242 جید3207.20  بـالمسیلة19/12/2002

بن حمیدة   إیناس 15087299 قریب من الجید3306.30  بـالمسیلة02/01/2003

دخوش   ھیثم 15087300 مقبول3405.80  بـالمسیلة13/03/2003

ذوادي   سمیر 15087109 جید جدا3508.00  بـالمسیلة18/09/2001

معاش   صابر 15087118 مقبول3605.20  بـالمسیلة13/04/2002

محروق   صالح الدین 15087099 قریب من الجید3706.20  بـالمسیلة04/08/2002

عمریو   صالح الدین 15087100 قریب من الجید3806.70  بـالمسیلة14/08/2002

بن صوشة   سلسبیل 15087114 مقبول3905.10  بـالمسیلة03/09/2002

بلطرش   شمس الدین 15087112 قریب من الجید4006.70  بـالمسیلة11/11/2002

قواسمیة   خالد 15087031 مقبول4105.40  بـالمسیلة27/02/2000

العمري   خلیل 15087015 قریب من الجید4206.20  بـالمسیلة06/02/2002

بوخلط   بالل 15086996 مقبول4305.30  بـالمسیلة21/04/2002

دحماني   حنان 15087010 مقبول4405.80  بـالمسیلة10/05/2002

بوطبیق   حسین 15087045 جید جدا4508.10  بـالمسیلة23/07/2002

بركات   خولة 15087052 ممتاز4609.00  بـالمسیلة04/10/2002

میرة   العیاشي 15086962 مقبول4705.30  بـالمسیلة28/06/2001

سوالمیة   أسامة 15086941 جید4807.90  بـالمسیلة16/07/2001

والي   أسامة 15086942 مقبول4905.50  بـالمسیلة25/12/2001

نصر اهللا   العمري 15086961 جید5007.10  بـالمسیلة02/01/2002

لعجال   أكرم 15086949 قریب من الجید5106.70  بـالمسیلة29/06/2002

فراحتیة   ابتسام 15086963 قریب من الجید5206.70  بـالمسیلة29/09/2002

كرمیش   ایمن 15086967 قریب من الجید5306.10  بـالمسیلة07/11/2002

881من115:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -حجاب لھول  | 280157: المؤسسة  

قواسمیة   نور الھدى 15086863 جید5407.30  بـالمسیلة10/10/1999

عالوي   أنور 15086845 مقبول5505.70  بـالمسیلة16/01/2001

بودیلمي   أیمن 15086869 مقبول5605.60  بـالمسیلة23/03/2001

بوداود   لمیس 15086849 جید5707.90  بـالمسیلة13/09/2001

سعداوي   نور الھدى 15086865 مقبول5805.80  بـالمسیلة30/01/2002

جریوي   أنس 15086844 جید جدا5908.50  بـالمسیلة03/10/2002

ربیع   نور الدین 15086860 جید جدا6008.80  بـالمسیلة16/10/2002

سوالمیة   أیمن 15086881 جید6107.40  بـالمسیلة10/06/2001

دخوش   أیوب 15086917 جید6207.30  بـالمسیلة06/02/2002

مطرفي   أیناس 15086889 جید جدا6308.50  بـالمسیلة06/03/2002

دحماني   أیة 15086913 جید6407.70  بـالمسیلة23/04/2002

لشھب   أیوب 15086918 مقبول6505.90  بـالمسیلة17/07/2002

رنجي   لیث 15086909 جید جدا6608.40  بـالمسیلة13/10/2002

بوجالل   أیة 15086914 مقبول6705.10  بـالمسیلة04/11/2002

سرایش   محمد 15086902 جید6807.30  بـالمسیلة16/11/2002

عبدلي   وسیلة 15087332 جید6907.10  بـالمسیلة16/08/2002

881من116:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -لخنش بن عبد اهللا  | 280158: المؤسسة  

بدیار   شافیة 15087133 جید107.70  بـالمسیلة06/01/2002

شبیكة   عبد اللطیف 15087211 مقبول205.40  بـمسیف17/03/2002

بورنان   إكرام 15087318 جید307.90  بـالمسیلة25/12/2002

بورنان   إسالم 15087306 قریب من الجید406.10  بـالمسیلة30/12/2002

أذینة   إكرام 15087319 جید507.00  بـالمسیلة04/02/2003

زروتي   سلیم 15087106 قریب من الجید606.00  بحكم بـالمسیلة2003

فاید   بدر الدین 15087003 جید707.10  بـحمام الضلعة13/01/2002

بوشاللق   حبیبة 15087036 قریب من الجید806.60  بـالمسیلة01/04/2002

برینیس   رنجة 15087061 قریب من الجید906.20  بـالمسیلة17/10/2002

میمون   تقي الدین 15087006 جید1007.10  بـالمسیلة04/02/2003

بن الصفا   مروان عبد الستار 15086936 مقبول1105.80  بـالمسیلة13/12/2002

زغبة   نور الدین 15086862 جید1207.70  بـالمسیلة12/12/2002

عوینة   نعمة 15086858 جید1307.10  بـالمسیلة07/01/2003

بن لشھب   أیمن 15086885 قریب من الجید1406.30  بـالمسیلة15/07/2001

بدیار   محمد األمین 15086903 جید1507.30  بـالمسیلة16/04/2002

بورنان   أیوب 15086919 قریب من الجید1606.20  بـالمسیلة17/11/2002

میمون   أیوب 15086920 قریب من الجید1706.90  بـالمسیلة18/03/2003

881من117:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -زغبة عمر  | 280159: المؤسسة  

بوزیدي   سعید 15087157 جید107.50  بـالمسیلة02-02-2001

مخفي   شھیناز 15087166 مقبول205.90  بـالمسیلة25-04-2002

بدیار   كریمة 15087186 جید307.40  بـالمسیلة17-08-2002

جدي   صغیناز 15087154 جید جدا408.20  بـالمسیلة26-08-2002

لمرور   شھرزاد 15087182 جید507.40  بـالمسیلة26-09-2002

عمرون   إكرام 15087314 قریب من الجید606.40  بـالمسیلة10-07-2002

ساسي   بثینة 15087002 قریب من الجید706.60  بـالمسیلة19-10-2002

ساسي   العمري 15086960 مقبول805.50  بـالمسیلة04-11-2001

صغیري   مولود 15086952 قریب من الجید906.90  بـالمسیلة27-09-2002

جبالحي   مفتاح 15086950 قریب من الجید1006.40  بـالمسیلة06-01-2003

سریش   نصر الدین 15086857 قریب من الجید1106.40  بـالمسیلة15-12-2002

ساسي   محمود 15086907 جید1207.10  بـالمسیلة04-09-2002

صغیري   محمد األمین 15086904 جید جدا1308.00  بـالمسیلة14-09-2002

881من118:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -مناصري بلقاسم  | 280160: المؤسسة  

كحالي   عزیز 15087250 قریب من الجید106.00  بـالمسیلة05/05/1999

881من119:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -الروكاد الجدیدة  | 280166: المؤسسة  

بن ناصر   عائشة 15087200 جید جدا108.10  بـالمسیلة02-02-2002

زالقي   عماد الدین 15087193 قریب من الجید206.50  بـالمسیلة19-02-2002

صغیري   زھرة 15087181 مقبول305.30  بـالمسیلة31-07-2002

عمرون   شیماء 15087138 جید407.00  بـالمسیلة11-08-2002

لشھب   قیس 15087187 قریب من الجید506.80  بـالمسیلة19-08-2002

زالقي   شرف الدین 15087146 قریب من الجید606.50  بـالمسیلة26-08-2002

بالعدة   قیس 15087188 جید707.00  بـالمسیلة01-10-2002

لحمر   صباح 15087134 مقبول805.00  بـالمسیلة04-11-2002

العایز   صھیب 15087170 قریب من الجید906.20  بـالمسیلة20-11-2002

لحمر   عبد الحكیم 15087231 مقبول1005.50  بـالمسیلة09-05-2002

بتقة   عبیر 15087246 جید جدا1108.30  بـالمسیلة20-12-2002

میمون   سلسبیل آمنة 15087115 جید1207.20  بـالمسیلة17-06-2002

بن مخفي   صالح الدین 15087103 مقبول1305.70  بـالمسیلة14-11-2002

مناع   بشرى 15087004 مقبول1405.20  بـالمسیلة02-03-2001

فراحتیة   جالل 15087008 قریب من الجید1506.20  بـالمسیلة12-10-2001

بن معتوق   یعقوب 15087047 جید جدا1608.50  بـالمسیلة17-02-2002

حمریط   رتیبة 15087069 مقبول1705.30  بـسلمان المسیلة19-03-2002

لحمر   خلیصة 15087018 جید1807.90  بـالمسیلة29-03-2002

نور   ایوب 15086983 قریب من الجید1906.70  بـالمسیلة30-03-2002

كشرود   خدیجة 15087040 جید2007.80  بـالمسیلة29-04-2002

عمرون   احمد رامي 15086982 مقبول2105.40  بـالمسیلة28-05-2002

مناصریة   خوخة 15087055 جید2207.30  بـالمسیلة30-06-2002

حلیتیم   یسري 15087046 قریب من الجید2306.70  بـالمسیلة05-08-2002

شودار   اكرم 15086993 قریب من الجید2406.00  بـالمسیلة27-09-2002

881من120:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -الروكاد الجدیدة  | 280166: المؤسسة  

بن سعدیة   تومیة 15087007 قریب من الجید2506.40  بـالمسیلة10-11-2002

عمرون   یوسف 15087060 جید2607.80  بـالمسیلة20-11-2002

ملیاني   رمزي 15087066 قریب من الجید2706.60  بـالمسیلة25-12-2002

بلطرش   مریم 15086932 جید جدا2808.40  بـالمسیلة19-03-2002

مداح   ایمن 15086966 جید2907.00  بـالمسیلة06-05-2002

عمرون   مروان 15086935 جید3007.30  بـالمسیلة08-12-2002

بن عمر   أیمن 15086886 جید جدا3108.00  بـالمسیلة24-03-2002

881من121:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| الجدید الروكاد المسیلة .م.مج | 280167: المؤسسة  

عمرون   عبد النور 15087206 قریب من الجید106.10  بـالمسیلة06-08-2001

عمرون   عالء الدین 15087190 مقبول205.20  بـالمسیلة16-09-2001

كربال   شروق 15087148 جید جدا308.80  بـالمسیلة22-01-2002

فرج اهللا   صفوان 15087162 جید جدا408.40  بـالمسیلة16-06-2002

حملة   زكریاء 15087150 جید جدا508.30  بـعین ارنات  سطیف11-08-2002

شیكوش   سارة 15087131 قریب من الجید606.00  بـالمسیلة07-01-2003

میرة   عبیر 15087244 جید707.70  بحكم بـالمسیلة2000

میلي   فتیحة 15087270 مقبول805.80  بـالمسیلة13-01-2002

نابي   عبد الرحمان 15087235 قریب من الجید906.30  بـالمسیلة02-10-2002

بلعمري   فیصل 15087282 مقبول1005.90  بـالحمامات  الجزائر20-11-2002

كتاب   اكرم 15086992 جید جدا1108.60  بـالمسیلة20-02-2002

بتقة   جیھان 15087042 قریب من الجید1206.30  بـالمسیلة22-06-2002

بن طالب   اسالم 15086985 جید جدا1308.20  بـالمسیلة08-12-2002

دخوش   اسراء 15086990 جید جدا1408.20  بـالمسیلة11-12-2002

لعمارة   امیرة 15086956 قریب من الجید1506.60  بـالمسیلة08-09-2002

سعیدي   ماجد 15086850 قریب من الجید1606.30  بـالمسیلة10-10-2000

زوریق   محمد 15086897 قریب من الجید1706.10  بـالمیسلة10-05-2002

لعجال   آیة 15086910 مقبول1805.10  بـالمسیلة29-12-2002

حجاب   ولید 15087331 مقبول1905.90  بـالمسیلة14-06-2002

881من122:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -حفصي بوجملین  | 280168: المؤسسة  

خیراني   صھیب 15087168 جید جدا108.20  بـالمسیلة03-01-2002

سعدي   عبد الباقي 15087217 مقبول205.60  بـالمسیلة30-01-2002

خلیفة   شعیب 15087155 جید جدا308.50  بـالمسیلة24-07-2002

سبع   علي 15087195 جید407.60  بـالمسیلة29-07-2002

شودار   صفاء 15087160 ممتاز509.10  بـالمسیلة06-10-2002

كرمیش   زكریاء 15087151 جید جدا608.50  بـالمسیلة11-10-2002

جویلم   عبد الوھاب 15087243 قریب من الجید706.90  بـالمسیلة21-02-2002

خرخاش   عبد الرؤوف 15087233 قریب من الجید806.50  بـالمسیلة20-10-2002

دوعة   عبد الصمد 15087238 مقبول905.20  بـالمسیلة18-03-2003

عبد الرحیم   ریان 15087084 قریب من الجید1006.00  بـالمسیلة12-12-2001

عمري   رشیدة 15087091 جید1107.00  بـالمسیلة28-02-2002

قادري   صالح الدین 15087101 مقبول1205.00  بـالمسیلة17-10-2002

عاشوري   بلقاسم 15086998 قریب من الجید1306.30  بـالمسیلة21-02-2002

بتقة   بشرى 15087005 قریب من الجید1406.10  بـالمسیلة11-05-2002

ملیك   خولة 15087051 قریب من الجید1506.70  بـالمسیلة03-07-2002

بوسعدیة   یاسین 15087034 قریب من الجید1606.10  بـالمسیلة14-08-2002

زیتوني   حدة 15087038 مقبول1705.70  بـالمسیلة03-09-2002

فراحتیة   حمزة 15087019 جید1807.30  بـالمسیلة16-09-2002

بتقة   اشواق 15086991 قریب من الجید1906.60  بـالمسیلة28-10-2002

دفاف   خولة 15087053 قریب من الجید2006.70  بـالمسیلة31-10-2002

شاكي   خلیل 15087016 جید جدا2108.30  بـالمسیلة22-11-2002

عیساوي   ایمن 15086965 قریب من الجید2206.90  بـاوالد دراج المسیلة08-04-2001

بحاش   الیاس 15086954 قریب من الجید2306.50  بـحمام الضلعة المسیلة08-06-2001

بتقة   امیرة 15086955 قریب من الجید2406.70  بـالمسیلة06-05-2002

881من123:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -حفصي بوجملین  | 280168: المؤسسة  

شودار   مروة 15086937 جید جدا2508.30  بـالمسیلة06-10-2002

ربیع   نور الھدى 15086866 جید2607.50  بـالمسیلة11-07-2002

ھجرس   منال 15086838 مقبول2705.70  بـالمسیلة31-08-2002

881من124:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -مزعاش أحمد  | 280174: المؤسسة  

بوطبیق   عبد اهللا 15087214 قریب من الجید106.20  بـالمسیلة12-09-2001

مزعاش   عبد النور 15087207 جید207.50  بـالمسیلة22-09-2001

مزعاش   عبد الحلیم 15087220 قریب من الجید306.90  بـالمسیلة31-12-2001

وقاف   صباح 15087135 مقبول405.10  بـالمسیلة25-12-2002

مزعاش   عبد العزیز 15087241 مقبول505.50  بـالمسیلة04-10-1999

موسى   إیناس 15087298 مقبول605.60  بـالمسیلة21-08-2002

سماعیلي   سارة 15087120 مقبول705.80  بـالمسیلة31-10-2002

بوبعایة   اسحاق 15086989 مقبول805.80  بـالمسیلة24-03-2002

سماعیلي   خدیجة 15087041 مقبول905.60  بـالمسیلة18-11-2002

مزعاش   الزھرة 15086959 مقبول1005.10  بـالمسیلة25-03-2001

مزعاش   مریم 15086933 قریب من الجید1106.80  بـالمسیلة14-08-2002

دومي   مروة 15086938 مقبول1205.50  بـالمسیلة10-11-2002

دومي   مریم 15086934 قریب من الجید1306.20  بـالمسیلة22-11-2002

دومي   أمنة 15086831 جید1407.30  بـالمسیلة10-11-2002

شادي   محمد 15086893 مقبول1505.60  بـالمسیلة06-01-2001

مزعاش   أحمد 15086896 مقبول1605.80  بـالمسیلة11-03-2002

881من125:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة -الطلبة  | 280175: المؤسسة  

دومي   كنزة 15087184 قریب من الجید106.30  بـالمسیلة18-04-2002

بركة   شھرزاد 15087183 جید207.10  بـالمسیلة27-11-2002

لبقع   سعیدة 15087159 مقبول305.80  بـالمسیلة11-12-2002

بركة   إكرام 15087313 جید407.90  بـالمسیلة04-06-2002

رحمون   رمیصاء 15087062 جید جدا508.50  بـالمسیلة03-07-2002

خیذري   الطاھر 15086958 قریب من الجید606.60  بـعین الریش31-12-1999

بركة   أكرم 15086948 مقبول705.10  بـالمسیلة06-06-2002

بركة   نور الھدى 15086867 جید جدا808.40  بـالمسیلة05-10-2002

لمونس   محسن فاروق 15086916 جید907.40  بـبوسعادة07-02-2003

881من126:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة - عمروش ابراھیم  | 280181: المؤسسة  

عیسو   عبد النور 15087208 قریب من الجید106.30  بـالمسیلة09-01-2002

عمروش   صھیب 15087169 مقبول205.00  بـالمسیلة04-02-2002

خیذري   سعاد 15087152 قریب من الجید306.70  بـحمام الضلعة09-10-2002

بوخرص   طارق 15087132 قریب من الجید406.00  بـالمسیلة16-10-2002

عمروش   عبد الرزاق 15087236 جید جدا508.00  بـالمسیلة15-03-2002

دیلمي   ھاجر 15087291 جید جدا608.10  بـالمسیلة19-05-2002

حسناوي   إلیاس 15087286 جید جدا708.40  بـالمسیلة14-08-2002

دبش   شمس الدین 15087111 مقبول805.50  بـالمسیلة17-04-2002

حسناوي   رحمة 15087083 جید جدا908.80  بـالمسیلة05-09-2002

شاللي   حنان 15087009 قریب من الجید1006.40  بـالمسیلة26-12-2000

دبش   رابح 15087068 قریب من الجید1106.60  بـالمسیلة24-03-2002

حسناوي   یعقوب 15087049 قریب من الجید1206.00  بـالمسیلة02-10-2002

شتیح   مریم 15086931 قریب من الجید1306.10  بـالمسیلة07-01-2002

سالم   منیر 15086843 مقبول1405.00  بـالمسیلة01-05-2002

دبش   منال 15086837 جید1507.70  بـالمسیلة04-06-2002

بوخرس   محمد 15086890 جید1607.50  بـالمسیلة25-06-1999

عمروش   أیمن 15086882 قریب من الجید1706.00  بـالمسیلة12-06-2001

كحالي   أحمد 15086900 جید جدا1808.00  بـالمسیلة12-10-2002

881من127:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة - شتیح المداني  | 280182: المؤسسة  

تومي   فریال 15087283 جید جدا108.90  بـالمسیلة31/05/2001

بوراس   إسالم 15087305 جید207.10  بـالمسیلة08/05/2002

تومي   ھاجر 15087292 جید جدا308.40  بـالمسیلة31/05/2002

مطرفي   ھدیل 15087303 قریب من الجید406.40  بـالمسیلة22/06/2002

زریق   إكرام 15087317 قریب من الجید506.20  بـالمسیلة15/12/2002

سدرایة   صابرین 15087119 قریب من الجید606.70  بـالمسیلة03/10/2002

ناجي   رشا 15087088 جید707.00  بـالمسیلة03/12/2002

زریق   یعقوب 15087048 جید807.80  بـالمسیلة05/05/2002

زریق   یاسر 15087035 مقبول905.00  بـالمسیلة27/07/2002

تومي   حسناء 15087043 جید جدا1008.60  بـالمسیلة09/10/2002

مطرفي   رانیا 15087067 ممتاز1109.50  بـالمسیلة12/10/2002

عمروش   أسماء 15086940 قریب من الجید1206.30  بـالمسیلة07/01/2002

زریق   أمیرة 15086848 جید1307.10  بـالمسیلة11/11/2002

ناجي   أیة 15086911 مقبول1405.00  بـالمسیلة24/12/2001

خلیفي   أیة 15086912 قریب من الجید1506.30  بـالمسیلة09/04/2002

زریق   وفاء 15087333 مقبول1605.70  بـالمسیلة23/01/2002

881من128:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 21-19- المسیلة| المسیلة - مزریر الجنوبیة  | 280183: المؤسسة  

سعداوي   ایناس 15086970 جید107.00  بـالنسیلة16/06/2002

طالب   أیمن متولي 15086888 مقبول205.90  بـالمسیلة30/05/2002

سالم   أحمد 15086898 جید307.20  بـالمسیلة28/06/2002

881من129:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 23- المسیلة| المسیلة - سالمي البشیر  | 280189: المؤسسة  

كرمیش   إیمان 15087521 مقبول105.00  بـالمسیلة28-08-2001

شنان   عبد القادر 15087501 قریب من الجید206.60  بـالمسیلة13-10-2001

دبي   ھند 15087515 مقبول305.50  بـالمسیلة10-07-2002

دبي   فاطمة 15087512 جید407.70  بـالمسیلة19-12-2002

سعیداني   عبد اهللا 15087494 جید507.20  بـالمسیلة30-12-2002

طبي   عالء الدین 15087479 مقبول605.20  بـالمسیلة22-08-2000

طبي   ریاض 15087447 مقبول705.00  بـالمسیلة18-10-2000

دفاف   رشدي 15087451 مقبول805.00  بـالمسیلة02-12-2001

خمیسة   سناء 15087455 مقبول905.80  بـالمسیلة07-06-2002

شنان   زكریاء 15087473 جید1007.10  بـالمسیلة13-08-2002

بوضریسة   صبرین 15087465 مقبول1105.50  بـالمسیلة15-12-2002

بوضریسة   زیاد 15087470 قریب من الجید1206.30  بـالمسیلة16-12-2002

شنان   سلمى 15087453 جید1307.70  بـالمسیلة24-12-2002

طبي   ضرار 15087464 جید1407.40  بـالمسیلة10-01-2003

قلقول   دنیا 15087414 جید1507.40  بـالمسیلة09-10-2001

قلقول   خدیجة 15087424 قریب من الجید1606.70  بـالمسیلة02-02-2002

دبي   لینة 15087370 جید جدا1708.80  بـالمسیلة27-03-2002

قرباص   خلیل 15087418 مقبول1805.30  بـالمسیلة13-04-2002

عبد الرحیم   أسماء 15087381 جید جدا1908.20  بـالمسیلة17-04-2002

ونان   یاسین 15087421 مقبول2005.20  بـالمسیلة04-06-2002

بن التومي   محمد صالح الدین 15087374 قریب من الجید2106.10  بـالمسیلة27-07-2002

بوضریسة   محمود 15087375 جید2207.90  بـالمسیلة30-08-2002

ونان   حنان 15087411 جید2307.40  بـالمسیلة31-08-2002

بوضریسة   بھاء الدین 15087409 جید جدا2408.30  بـالمسیلة07-11-2002

881من130:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 23- المسیلة| المسیلة - سالمي البشیر  | 280189: المؤسسة  

بلعجوز   حنان 15087412 مقبول2505.70  بـالمسیلة09-11-2002

خمیسة   آیة 15087376 مقبول2605.50  بـالمسیلة12-11-2002

دلوم   نور 15087363 مقبول2705.30  بـالمسیلة15-12-2002

ونلن   منار 15087345 قریب من الجید2806.70  بـالمسیلة24-03-2003

881من131:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 23- المسیلة| المسیلة - بوخمیسة الجنوبیة  | 280190: المؤسسة  

علجي   عبیر 15087504 جید107.20  بـالمسیلة19-01-2002

سالمي   عبد الغني 15087502 مقبول205.80  بـالمسیلة21-02-2002

زغاد   إشراق 15087528 جید جدا308.20  بـالمسیلة08-10-2002

بوقرة   عبیر 15087507 مقبول405.10  بـالمسیلة03-01-2003

بوقرة   سھیر 15087476 جید جدا508.10  بـالمسیلة25-07-2002

علجي   صالح الدین 15087454 قریب من الجید606.30  بـالمسیلة19-08-2002

دفاف   دنیا 15087416 قریب من الجید706.00  بـالمسیلة17-06-2002

تباني   بثینة 15087407 مقبول805.70  بـالمسیلة29-09-2002

زغاد   نجیب 15087356 جید جدا908.60  بـالمسیلة04-02-2003

881من132:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 23- المسیلة| المسیلة -المجمع المدرسي بوخمیسة  | 280191: المؤسسة  

دفاف   إسحاق 15087527 مقبول105.60  بـالمسیلة27-02-2002

سلیم   عبیر 15087506 قریب من الجید206.60  بـالمسیلة19-04-2002

سیلم   عبد السالم 15087500 قریب من الجید306.80  بـالمسیلة04-07-2002

دفاف   إیمان 15087523 قریب من الجید406.30  بـالمسیلة20-09-2002

دفاف   نجاة 15087355 مقبول505.60  بـالمسیلة19-02-2002

سیلم   نوح 15087362 قریب من الجید606.10  بـالمسیلة10-11-2002

881من133:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 23- المسیلة| المسیلة -معمري عمر  | 280192: المؤسسة  

بن التومي   ھاجر 15087518 قریب من الجید106.70  بـالمسیلة17-03-2002

طیب الشریف   عبد المومن 15087495 جید جدا208.70  بـالمسیلة27-06-2002

سیلم   إیمان 15087522 قریب من الجید306.00  بـالمسیلة03-08-2002

بن التومي   سارة 15087463 جید407.60  بـالمسیلة25-05-2002

سیلم   سمیرة 15087459 قریب من الجید506.00  بـالمسیلة28-12-2002

كفسي   بالل 15087405 قریب من الجید606.10  بـالمسیلة19-03-2002

سیلم   الربیعي 15087399 قریب من الجید706.70  بـالمسیلة11-06-2002

سیلم   أسامة 15087383 قریب من الجید806.10  بـالمسیلة24-08-2002

دومة   بثینة 15087408 قریب من الجید906.10  بـالمسیلة22-11-2002

881من134:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 23- المسیلة| المسیلة -امحمدي محمد  | 280193: المؤسسة  

بلقرع   سارة 15087462 قریب من الجید106.10  بـالمسیلة23-12-2000

بلعایبة   سلیمة 15087456 مقبول205.60  بـالمسیلة01-04-2002

دحیري   سمیر 15087458 مقبول305.10  بـالعش09-09-2002

بلعایبة   نبیلة 15087354 مقبول405.80  بـالمسیلة21-11-2000

بلقرع   أمیرة 15087349 قریب من الجید506.30  بـالمسیلة19-07-2001

بن دودة   مونة 15087395 جید607.20  بحكم بـالمسیلة2002

لعمارة   أنور 15087347 جید707.30  بـالحمادیة15-01-2002

881من135:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 1أوالد دراج - سلمان الغربیة  | 280199: المؤسسة  

بعجي   شھیناز 15087895 مقبول105.90  بـالمسیلة04-04-2002

بن سالم   فاروق الھیثم 15087970 قریب من الجید206.30  بـسلمان17-09-2002

حناش   ھند 15087981 جید307.80  بـالمسیلة29-10-2002

بن الشیخ   فراس 15087976 جید جدا408.00  بـسلمان06-11-2002

عطوي   رضوان 15087835 جید507.70  بـسلمان11-04-2002

بعجي   یاسمین 15087791 جید جدا608.00  بـالمسیلة29-01-2003

بعجي   المیلود 15087726 مقبول705.70  بـسلمان04-06-2002

محروق   ابتھال 15087740 جید807.00  بـالمسیلة05-08-2002

بن الشیخ   مالك 15087559 جید جدا908.10  بـالمسیلة25-10-2002

881من136:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 1أوالد دراج - الغزالي  | 280200: المؤسسة  

دغیش   ولید 15088018 قریب من الجید106.80  بـالمسیلة13-10-2002

سعادة   وصال 15088021 جید207.50  بـالمسیلة15-11-2002

عمرون   إكرام 15088016 جید307.70  بـالمسیلة26-11-2002

دغیش   طارق 15087869 قریب من الجید406.60  بـالمسیلة02-09-2001

بن معتوق   سالف 15087858 مقبول505.90  بـسلمان04-12-2001

مھدي   عمار 15087925 جید جدا608.30  بـسلمان29-01-2002

شرحرح   عبد الرؤوف 15087937 قریب من الجید706.10  بـسلمان01-02-2002

لكحل   شیماء 15087871 جید جدا808.10  بـالمسیلة15-02-2002

دغیش   عماد 15087921 مقبول905.40  بـسلمان01-03-2002

مختاري   عادل 15087930 جید1007.60  بـالمسیلة20-06-2002

مشقق   سھیل الحواس 15087893 قریب من الجید1106.30  بـالمسیلة10-07-2002

بن طالب   عبد الباسط 15087936 جید1207.30  بـسلمان06-11-2002

مشقق   سناء 15087859 جید1307.30  بـسلمان05-03-2003

سعادة   عقبة 15087961 جید جدا1408.50  بـسلمان08-02-2002

داود   فاطمة الزھراء 15087973 جید1507.90  بـسلمان26-06-2002

تاھمي   فتحي 15087974 جید1607.80  بـسلمان21-07-2002

حمریط   فراس 15087975 جید جدا1708.20  بـالمسیلة14-08-2002

ساكر   إیناس 15087990 قریب من الجید1806.80  بـالمسیلة07-11-2002

شرحرح   ھارون 15087986 جید1907.50  بـسلمان30-12-2002

بركة   ھمام 15087980 جید2007.80  بـالمسیلة27-01-2003

بركات   إیمان 15087989 جید2107.40  بـسلمان17-02-2003

سعادة   رذینة 15087827 جید2207.20  بـسلمان11-04-2002

بزاف   یونس 15087818 مقبول2305.40  بـسلمان20-04-2002

رواق   صالح الدین 15087845 مقبول2405.00  بـسلمان31-08-2002

881من137:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 1أوالد دراج - الغزالي  | 280200: المؤسسة  

سعادة   رقیة 15087837 جید2507.30  بـسلمان13-12-2002

بن معتوق   رنجة 15087822 جید2607.40  بـالمسیلة10-02-2003

سعادة   دنیا 15087781 قریب من الجید2706.80  بـسلمان08-05-2002

بن حمیدة   خلود 15087789 مقبول2805.80  بـالمسیلة21-12-2002

شرحرح   أكرم 15087714 مقبول2905.70  بـسلمان11-12-2001

بن معتوق   معاذ 15087720 جید جدا3008.20  بـالمسیلة11-07-2002

حمریط   لخضر 15087673 جید جدا3108.00  بـالمسیلة11-02-2001

بوقرة   مروة 15087682 جید جدا3208.40  بـسلمان13-01-2002

بدة   آیة 15087665 مقبول3305.20  بـسلمان15-06-2002

بن عیسى   مریم 15087678 جید جدا3408.40  بـسلمان15-09-2002

دائرة   آیة اهللا 15087671 جید3507.20  بـالمسیلة09-11-2002

بن معتوق   آیة 15087667 مقبول3605.90  بـسلمان10-11-2002

مجناح   مریة 15087680 جید جدا3708.70  بـسلمان30-11-2002

بلعقون   آیة 15087670 مقبول3805.40  بـسلمان28-03-2003

مھدي   أنفال 15087570 جید3907.20  بـالمسیلة14-03-2001

بن مبروك   نور الھدى 15087613 جید جدا4008.20  بـسلمان28-01-2002

مھدي   نسرین 15087606 قریب من الجید4106.40  بـسطیف05-02-2002

مشقق   أحمد 15087633 مقبول4205.60  بـسلمان26-07-2002

برابح   منال 15087563 جید جدا4308.40  بـسلمان12-08-2002

مشقق   منیرة 15087568 مقبول4405.30  بـسلمان29-10-2002

دیلمي   ندى 15087588 مقبول4505.00  بـسلمان05-12-2002

881من138:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 1أوالد دراج - السواعدیة  | 280201: المؤسسة  

بركات   عبد النور 15087934 مقبول105.80  بـالمسیلة07-05-2002

مختاري   سیف الدین 15087884 جید207.70  بـسلمان04-12-2002

بركات   فارح 15087967 قریب من الجید306.30  بـسلمان05-04-2002

حمریط   عفاف 15087962 قریب من الجید406.20  بـسلمان23-06-2002

مختاري   بثینة 15087766 مقبول505.20  بـالمسیلة24-08-2001

مختاري   بثینة 15087768 مقبول605.60  بـسلمان24-02-2002

بركات   بشرى 15087772 قریب من الجید706.60  بـالبراكتیة18-11-2002

مختاري   أكرم 15087715 جید جدا808.20  بـسلمان13-02-2002

بركات   محي الدین 15087672 جید907.60  بـالمسیلة27-09-2002

بركات   مریم 15087679 جید1007.30  بـالمسیلة01-12-2002

بركات   لیلى 15087627 جید1107.50  بـالمسیلة19-03-2002

بركات   أمیرة 15087577 جید1207.10  بـالمسیلة27-09-2002

بركات   ماجدة 15087581 جید1307.50  بـالبراكتیة14-10-2002

881من139:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج | أوالد دراج -حمریط السعید عرقوب المیزابة  | 280202: المؤسسة  

بوبقرة   سھیلة 15087894 مقبول105.10  بـسلمان03-01-2002

بوبقرة   فؤاد 15087966 جید207.00  بـالبراكتیة10-01-2002

طجین   فاطمة 15087971 جید307.00  بـالمسیلة16-03-2002

بوبقرة   عبیر 15087958 جید جدا408.10  بـالمسیلة21-10-2002

مختاري   بالل 15087762 جید جدا508.10  بـالمسیلة04-04-2002

بركات   أشرف 15087706 قریب من الجید606.90  بـسلمان13-01-2002

881من140:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 1أوالد دراج - لغرابة  | 280203: المؤسسة  

بن یحي   سماح 15087841 مقبول105.30  بـسلمان26-02-2002

عطیت اهللا   صالح الدین 15087843 مقبول205.80  بـالمسیلة03-03-2002

عطیت اهللا   أمیرة 15087575 جید جدا308.00  بـسلمان15-01-2002

بن یحي   أیمن 15087620 جید407.40  بـسلمان04-08-2002

عطیت اهللا   نصر الدین 15087595 جید جدا508.20  بـسلمان30-09-2002

881من141:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 1أوالد دراج - المھادة  | 280204: المؤسسة  

مھدي   حنین 15087777 جید جدا108.30  بـالمسیلة18-01-2002

مھدي   نھاد 15087609 جید207.30  بـالمسیلة20-02-2002

881من142:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 2أوال دراج-صغیري سعد  سلمان الشرقیة  | 280210: المؤسسة  

عمرون   إسمھان 15088010 مقبول105.50  بـالمسیلة27-02-2002

زعیتر   إكرام 15088013 قریب من الجید206.50  بـسلمان07-05-2002

بن معتوق   وردة 15088020 جید307.40  بـسلمان23-05-2002

مشقق   عماد الدین 15087923 مقبول405.00  بـسلمان14-12-2001

طویرات   عبد الباسط 15087935 مقبول505.90  بـالمسیلة05-01-2002

مجناح   عماد 15087920 جید جدا608.20  بـسلمان01-02-2002

عطاهللا   كنزة 15087910 جید707.60  بـالمسیلة12-02-2002

داود   عالء الدین 15087917 جید807.00  بـالمسیلة14-06-2002

محشوش   شیماء 15087873 مقبول905.60  بـسلمان30-06-2002

بركات   شیماء 15087874 مقبول1005.60  بـسلمان04-10-2002

بوسعدیة   صالح الدین 15087856 مقبول1105.30  بـالمسیلة27-11-2002

لزامي   زینب 15087880 مقبول1205.50  بـالمسیلة02-03-2003

محروق   فؤاد 15087964 مقبول1305.10  بـالمسیلة25-02-1998

بعجي   ھیبة 15087994 جید1407.10  بـسلمان12-09-2002

خلیفي   إیمان 15087988 جید1507.30  بـسلمان01-10-2002

طویرات   فاطمة 15087972 مقبول1605.00  بـالمسیلة16-12-2002

عطاهللا   ریان 15087828 مقبول1705.60  بـسلمان12-04-2001

مجناح   رامي 15087824 مقبول1805.50  بـسلمان02-10-2001

مجناح   رشیدة 15087836 جید جدا1908.00  بـسلمان01-05-2002

حماش   رندة 15087821 قریب من الجید2006.20  بـالمسیلة28-07-2002

مجناح   جھاد 15087813 قریب من الجید2106.00  بـسلمان08-09-2002

مجناح   جھینة 15087816 مقبول2205.10  بـسلمان08-09-2002

زعیتر   حمزة 15087785 قریب من الجید2306.00  بـالمسیلة07-08-2000

بن یحي   حذیفة 15087792 قریب من الجید2406.30  بحكم بـسلمان2001

881من143:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 2أوال دراج-صغیري سعد  سلمان الشرقیة  | 280210: المؤسسة  

بلجود   بثینة 15087767 قریب من الجید2506.90  بـالمسیلة17-02-2002

مجناح   حمزة 15087786 قریب من الجید2606.70  بـسلمان19-04-2002

عمرون   حمزة 15087787 قریب من الجید2706.90  بـسلمان31-07-2002

مھدي   العیاشي 15087736 مقبول2805.60  بـسلمان30-04-2002

دائرة   السبتي 15087733 جید جدا2908.80  بـسلمان20-05-2002

بوتشیشة   موسى 15087724 مقبول3005.30  بـالمسیلة21-08-2002

عمرون   أسماء 15087687 جید3107.70  بـسلمان09-05-2002

داود   مروة 15087684 جید3207.10  بـسلمان20-06-2002

برینیس   محمد سیف الحق 15087662 مقبول3305.50  بـسلمان14-07-2002

قندوز   أحمد حیدر 15087658 مقبول3405.00  بـالمسیلة04-09-2002

عبلي   أسامة 15087693 جید جدا3508.10  بـالمسیلة26-01-2003

بركة   محمد 15087629 جید3607.10  بـسلمان19-03-2001

مختاري   محمد 15087630 مقبول3705.00  بـالمسیلة25-09-2001

بلقلیل   منار 15087564 جید3807.50  بـسلمان09-01-2002

یوسفي   لیلى 15087626 مقبول3905.00  بـسلمان04-03-2002

كشرود   آمال 15087557 مقبول4005.60  بـالمسیلة05-04-2002

طویرات   نضال 15087590 جید4107.00  بـسلمان24-05-2002

بلقلیل   لمیس 15087578 جید جدا4208.10  بـالمسیلة31-05-2002

قیمر   نسیم 15087591 مقبول4305.60  بـسلمان02-10-2002

881من144:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 2أوالد دراج -ساسي محمد  | 280211: المؤسسة  

بن خدیجة   عمار 15087927 جید107.20  بـالمسیلة07-09-2002

بزاف   عائشة 15087931 قریب من الجید206.40  بـالمسیلة27-09-2002

زعیتر   سماح 15087842 قریب من الجید306.70  بـسلمان17-11-2002

لقمة   جمال 15087776 مقبول405.30  بـالمسیلة20-02-2002

محمد السعید   أكرم 15087717 قریب من الجید506.20  بـالمسیلة13-06-2002

محمد السعید   لزھر 15087712 قریب من الجید606.10  بـالمسیلة06-12-2002

محمد السعید   مروة 15087683 قریب من الجید706.10  بـسلمان26-05-2002

شراق   أسامة 15087690 جید807.90  بـالمسیلة29-07-2002

مناهللا   محمد الھادي 15087656 جید جدا908.00  بـسلمان29-10-2002

شراق   أیمن 15087617 جید1007.20  بـسلمان05-02-2002

مناهللا   آمال 15087558 قریب من الجید1106.20  بـسلمان15-11-2002

881من145:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 3عبد الحمید بن بادیس أوالد دراج | 280217: المؤسسة  

كشرود   إكرام 15088014 مقبول105.20  بـسلمان20-07-2002

مجناح   ھویدة 15088017 جید جدا208.40  بـالمسیلة21-07-2002

بشیري   ھدیل 15088007 جید جدا308.90  بـسلمان18-01-2003

مغیش   سعاد 15087888 مقبول405.20  بـالمسیلة13-04-1999

حمریط   سلسبیل 15087864 جید507.90  بـسلمان02-07-2002

أحمد   زكریا 15087887 مقبول605.40  بـالمسیلة04-01-2003

جغابة   ھاجر 15087984 جید707.40  بـسلمان16-05-2001

حاجي   عیسى 15087959 قریب من الجید806.10  بـسلمان05-01-2002

بومالیة   ھیثم 15087992 جید جدا908.80  بـسلمان15-01-2002

زعیتر   إلیاس 15087982 قریب من الجید1006.00  بـسلمان16-02-2002

بركات   ھیام 15087991 قریب من الجید1106.20  بـالمسیلة17-02-2002

بعجي   فطیمة 15087977 ممتاز1209.20  بـسلمان02-05-2002

عیشوش   فطیمة الزھراء 15087979 جید1307.20  بـبرھوم12-05-2002

بریك   صالح الدین 15087844 جید1407.20  بـالمسیلة11-08-2002

بن صوشة   رمزي 15087823 جید1507.50  بـسلمان20-08-2002

زعبار   رحاب 15087833 قریب من الجید1606.40  بـبرھوم07-11-2002

حمریط   رافع 15087826 قریب من الجید1706.30  بـالمسیلة15-12-2002

عوف   ریان 15087832 جید1807.50  بـعین بسام15-12-2002

بن حمیدة   دعاء 15087810 جید1907.50  بـسلمان13-02-2003

سویح   دنیا 15087779 قریب من الجید2006.10  بـسلمان29-12-2001

بكري   بلقاسم 15087764 جید2107.80  بـالمسیلة13-03-2002

بركات   خلود 15087788 ممتاز2209.00  بـالمسیلة28-03-2002

محروق   دنیا 15087783 قریب من الجید2306.50  بـسلمان09-11-2002

بن شریف   الغالیة 15087735 مقبول2405.50  بـسلمان13-12-2001

881من146:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 3عبد الحمید بن بادیس أوالد دراج | 280217: المؤسسة  

جیدل   موسى 15087723 مقبول2505.30  بـسلمان01-01-2002

بركات   أكرم محمد األمین 15087719 جید جدا2608.00  بـالمسیلة07-01-2002

بزاف   أكرم 15087716 قریب من الجید2706.80  بـسلمان25-03-2002

روباش   ابراھیم 15087742 جید جدا2808.30  بـالمسیلة10-07-2002

سویح   أشرف 15087707 جید2907.20  بـبوحمادو16-09-2002

زنات   أشرف 15087708 قریب من الجید3006.70  بـالمسیلة02-10-2002

بن حمیدة   أشرف 15087710 جید جدا3108.00  بـالمسیلة17-12-2002

بن حوة   أشرف 15087695 جید3207.00  بـالمسیلة10-09-1999

نش   أسماء 15087685 جید3307.80  بـالمسیلة18-11-1999

سامعي   أسامة مسعود 15087694 ممتاز3409.10  بـسلمان01-01-2002

شایب   أیوب 15087675 جید جدا3508.90  بـالمسیلة12-04-2002

خوجة   محمد یوسف 15087659 قریب من الجید3606.30  بـبوسعادة21-07-2002

مھدي   أسامة 15087692 جید جدا3708.50  بـسلمان09-09-2002

صدوقي   محمد وسیم 15087663 جید3807.00  بـالقبة30-01-2003

حمریط   آمنة 15087556 ممتاز3909.20  بـالمسیلة09-02-2002

سویح   أحالم 15087625 جید جدا4008.00  بـسلمان25-03-2002

بركات   أحمد األمین 15087638 جید جدا4108.50  بـالمسیلة21-07-2002

دوغة   ماریة سمیة 15087582 جید جدا4208.00  بـالمسیلة03-11-2002

بن حمیدة   محمد األمین 15087641 جید جدا4308.10  بـسلمان08-11-2002

مختاري   أمیمة 15087571 قریب من الجید4406.30  بـسلمان13-11-2002

مختاري   محمد األمین 15087642 مقبول4505.30  بـسلمان27-11-2002

حمریط   محمد السعید 15087644 قریب من الجید4606.30  بـسلمان01-12-2002

یوسفي   نسرین 15087607 مقبول4705.90  بـالمسیلة07-12-2002

قریشي   محمد االسالم 15087643 مقبول4805.50  بـالمسیلة01-01-2003

دیلمي   نسرین 15087608 جید جدا4908.80  بـسلمان18-01-2003

881من147:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 3دراج.مجمع سلمان الشرقیة أ | 280218: المؤسسة  

محروق   وحید 15088019 قریب من الجید106.20  بـسلمان10-04-2002

عطاهللا   وفاء 15088023 مقبول205.70  بـسلمان17-08-2002

محمد السعید   سلسبیل 15087863 جید307.10  بـسلمان18-03-2002

محمد السعید   عماد الدین 15087924 مقبول405.40  بـالمسیلة17-08-2002

بومالیة   شیماء 15087875 جید507.10  بـسلمان27-10-2002

طھیر   فارس 15087969 قریب من الجید606.30  بـسلمان07-07-2002

مختاري   ھاجر 15087985 جید جدا708.40 المسیلة. بـ02-09-2002

بن معتوق   حسناء 15087806 مقبول805.20  بـسلمان02-03-2001

دیلمي   یونس 15087819 مقبول905.80  بـسلمان22-04-2002

بومالیة   جھینة 15087815 مقبول1005.60  بـسلمان01-07-2002

برابح   یوسف 15087820 قریب من الجید1106.90  بـسلمان23-12-2002

بطاش   دنیا 15087778 قریب من الجید1206.20  بـالمسیلة05-03-2001

سعودي   بثینة 15087769 قریب من الجید1306.80  بـسلمان07-05-2002

بن خدیجة   دالل 15087774 مقبول1405.30  بـسلمان15-10-2002

حاشي   المسعود 15087727 قریب من الجید1506.50  بـالمسیلة12-04-2001

برابح   المعتز باهللا 15087729 جید جدا1608.40  بـالمسیلة11-04-2002

حمریط   ایھاب 15087745 مقبول1705.70  بـبوسعادة21-10-2002

لقمة   أحمد رامي 15087660 قریب من الجید1806.10  بـسلمان27-03-2002

مختاري   أبو بكر 15087610 قریب من الجید1906.60  بـسلمان06-04-2001

حاشي   أحالم 15087624 جید2007.60  بـسلمان11-03-2002

برابح   أحمد 15087632 قریب من الجید2106.10  بـسلمان10-06-2002

سویح   منال 15087562 مقبول2205.90  بـالمسیلة09-07-2002

عطاهللا   لمیس 15087579 جید2307.70  بـسلمان18-11-2002

881من148:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 3العقید عمیروش أوالد دراج  | 280219: المؤسسة  

أعطیة   كریمة 15087912 جید107.40  بـسلمان27-03-2002

بوجالل   سراج الدین 15087885 مقبول205.40  بـبوسعادة13-12-2002

بوجالل   فؤاد 15087965 مقبول305.70  بـسلمان13-02-2001

حمریط   ھدیل 15087995 قریب من الجید406.30  بـالمسیلة28-03-2002

بوجالل   یعقوب 15087811 مقبول505.40  بـسلمان12-05-2001

بوجالل   بشرى 15087771 قریب من الجید606.50  بـسلمان01-08-2002

حمریط   أسامة 15087691 قریب من الجید706.20  بـالمسیلة01-09-2002

بوجالل   آیة 15087666 جید جدا808.00  بـالمسیلة04-10-2002

بوجالل   محمد الھادي 15087657 جید907.20  بـالمسیلة16-11-2002

عطیة   منار 15087566 قریب من الجید1006.50  بـالمسیلة01-02-2002

881من149:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 3أوالد دراج - براكتیة برابح  | 280220: المؤسسة  

برابح   شیماء 15087872 قریب من الجید106.90  بـسلمان16-02-2002

بومالیة   عواطف 15087963 جید207.60  بـالمسیلة03-09-2002

بن معتوق   أسماء 15087688 مقبول305.00  بـالمسیلة14-05-2002

بومالیة   نادیة 15087585 قریب من الجید406.20  بـالمسیلة11-02-2002

برابح   نور الھدى 15087614 مقبول505.30  بـالمسیلة24-12-2002

881من150:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1أوالد دراج  | 3أوالد دراج -البزازفة  | 280221: المؤسسة  

سبیح   سمیة 15087861 مقبول105.90  بـالمسیلة16-08-2002

سبیح   دنیا 15087780 جید207.10  بـسلمان12-04-2002

تومي   آیة 15087664 جید307.20  بـالمسیلة21-02-2002

قواري   نزیھة 15087593 جید407.00  بـسلمان16-07-2002

بن طالب   محمد األمین 15087640 جید507.60  بـالمسیلة21-10-2002

881من151:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4أوالد دراج  | 4دراج.المجمع المدرسي سلمان داود محمد أ | 280227: المؤسسة  

زنات   عبد الباقي 15088297 مقبول105.20  بـبرھوم03-03-1999

سویح   عبد الحكیم 15088300 مقبول205.00  بـسلمان06-03-2000

بوجالل   فراح 15088320 جید307.60  بـالخروب04-07-2002

بوھالي   ھاجر 15088324 قریب من الجید406.80  بـالمسیلة12-07-2002

بوجالل   عقبة 15088310 جید جدا508.00  بـالمسیلة14-07-2002

دحمان   عبیر 15088305 جید جدا608.00  بـالمسیلة07-08-2002

لبوازدة   عبد الحمید 15088299 قریب من الجید706.50  بـالمسیلة10-08-2002

طبي   غنیة 15088288 جید جدا808.10  بـبوقاعة21-11-2002

قاضي   قمر 15088271 قریب من الجید906.10  بـالمسیلة10-11-2001

طمطام   شیماء 15088247 جید1007.50  بـالمسیلة17-01-2002

مھدي   ضرار 15088243 جید جدا1108.10  بـالمسیلة11-03-2002

بوراس   ضیاء الدین 15088241 جید1207.90  بـسلمان16-04-2002

مھدي   عماد الدین 15088275 جید1307.50  بـالمسیلة02-05-2002

مختاري   سیف الدین 15088254 جید جدا1408.90  بـسلمان11-07-2002

سعادة   شكیب 15088255 جید جدا1508.40  بـالمسیلة20-07-2002

محمد السعید   سلسبیل 15088236 جید جدا1608.50  بـالمسیلة24-08-2002

عقاقني   شیماء 15088249 قریب من الجید1706.80  بـسلمان18-10-2002

فندة   سھیلة 15088263 جید1807.30  بـسلمان01-11-2002

رزیقات   زكریاء 15088256 جید1907.10  بـالمسیلة10-11-2002

مرزوق   سارة 15088239 جید2007.90  بـمستغانم23-05-2003

بركات   خلیل 15088189 مقبول2105.30  بـالمسیلة27-07-2000

سعودي   جابر 15088192 مقبول2205.30  بـسلمان17-08-2000

خلیفي   صالح الدین 15088224 مقبول2305.70  بـسلمان05-12-2001

طھیر   خولة 15088209 جید2407.70  بـسلمان07-02-2002

881من152:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 4أوالد دراج  | 4دراج.المجمع المدرسي سلمان داود محمد أ | 280227: المؤسسة  

قندوز   دنیا 15088187 مقبول2505.50  بـالمسیلة19-02-2002

سعادة   رباب 15088216 جید2607.70  بـالمسیلة09-05-2002

بومالیة   یاسمین 15088194 جید2707.20  بـالمسیلة11-07-2002

فالي   یاسین 15088200 جید جدا2808.50  بـبالرحال20-07-2002

بلیزاك   حسن معین 15088205 قریب من الجید2906.20  بـسلمان23-07-2002

قواري   رفیدة 15088221 ممتاز3009.20  بـسلمان26-08-2002

سعید   جیھان 15088204 مقبول3105.00  بـسلمان23-10-2002

عریس   رفیدة 15088223 قریب من الجید3206.30  بـالمسیلة10-11-2002

حمریط   جالل الدین 15088175 جید3307.90  بـسلمان28-01-2002

عماري   تقي الدین 15088164 جید3407.60  بـبئر العاتر22-03-2002

عماري   الھام 15088140 ممتاز3509.00  بـسلمان23-04-2002

خباط   ایمان 15088148 ممتاز3609.30  بـشلغوم العید11-06-2002

سفاري   الھام 15088141 جید جدا3708.30  بـالعلمة08-07-2002

مختاري   اكرام 15088156 جید جدا3808.50  بـسلمان21-08-2002

مشقق   بشرى 15088163 قریب من الجید3906.30  بـالمسیلة30-11-2002

بن صوشة   محمد 15088072 قریب من الجید4006.80  بـالجرف11-01-1999

لزامي   أیمن 15088063 قریب من الجید4106.70  بـالمسیلة26-06-1999

شاكي   أیمن 15088065 مقبول4205.90  بـالمسیلة16-10-1999

طویرات   أمینة 15088049 مقبول4305.90  بـسلمان02-08-2000

بن شریف   أیمن 15088067 قریب من الجید4406.20  بـسلمان24-01-2001

مجناح   أیمن 15088068 قریب من الجید4506.30  بـسلمان22-04-2001

بركات   محمد 15088075 مقبول4605.50  بـالمسیلة11-09-2001

مھدي   منار 15088041 جید جدا4708.00  بـالمسیلة04-02-2002

تح   أمال 15088038 مقبول4805.60  بـالمسیلة03-04-2002

زیتوني   نسیم 15088056 جید جدا4908.50  بـالمسیلة03-06-2002

بن شریف   أحالم 15088069 قریب من الجید5006.20  بـالمسیلة30-06-2002

بركات   نور الھدى 15088060 مقبول5105.40  بـالمسیلة08-08-2002

برابح   أنفال 15088046 جید جدا5208.70  بـالمسیلة09-08-2002

بومالیة   أنس 15088044 مقبول5305.20  بـسلمان23-08-2002

881من153:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 4أوالد دراج  | 4دراج.المجمع المدرسي سلمان داود محمد أ | 280227: المؤسسة  

حمریط   أماني 15088040 جید جدا5408.50  بـسلمان07-10-2002

خلیفي   منار 15088042 قریب من الجید5506.10  بـسلمان17-10-2002

كشرود   أشواق 15088115 مقبول5605.00  بـالمسیلة22-12-2001

برابح   اناس 15088125 مقبول5705.10  بـسلمان17-02-2002

بوجالل   أكرم 15088120 مقبول5805.70  بـالمسیلة07-03-2002

شاكي   أشواق 15088117 جید5907.80  بـسلمان07-04-2002

بوجالل   أسیا 15088113 جید جدا6008.10  بـسلمان30-04-2002

علندة   آیة 15088095 قریب من الجید6106.90  بـالمسیلة08-07-2002

روباش   أكرم 15088121 جید6207.70  بـالمسیلة17-07-2002

بعجي   أیوب 15088100 مقبول6305.50  بـالمسیلة24-10-2002

برابح   آیة 15088096 مقبول6405.20  بـالمسیلة21-11-2002

بومالیة   محمد 15088089 قریب من الجید6506.90  بـسلمان27-12-2002

لبوخ   أحمد 15088090 مقبول6605.50  بـسلمان21-03-2003

زعیتر   وائل 15088343 قریب من الجید6706.90  بـسلمان22-07-2002

881من154:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4أوالد دراج  | 4أوالد دراج -براكتیة المركزیة  | 280228: المؤسسة  

قسمیة   فاطمة الزھراء 15088317 جید جدا108.80  بـسلمان16-05-2002

بركات   عز الدین 15088309 مقبول205.20  بـالبوني01-06-2002

بركات   سیف الدین 15088253 قریب من الجید306.30  بـسلمان13-08-2001

بركات   دنیا 15088188 قریب من الجید406.80  بـالمسیلة04-11-2002

حاشي   رزیقة 15088220 مقبول505.50  بـالبراكتیة02-12-2002

حمریط   یاسمین 15088195 قریب من الجید606.40  بـالمسیلة13-12-2002

بوجالل   نریمان 15088055 قریب من الجید706.50  بـالمسیلة03-03-2002

حمریط   لمنیفي 15088037 مقبول805.90  بـسلمان22-07-2002

قسمیة   مفیدة 15088122 مقبول905.60  بـسلمان06-06-2002

زنات   محمد 15088088 قریب من الجید1006.50  بـسلمان27-06-2002

881من155:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4أوالد دراج  | 4أوالد دراج - جمیات رابح  | 280229: المؤسسة  

جمیات   شیماء 15088250 جید107.40  بـسلمان23-07-2003

بوراس   الیاس 15088138 قریب من الجید206.20  بـسلمان28-01-2002

جریدة   ایمان 15088145 قریب من الجید306.90  بـالمسیلة03-02-2002

براھیمي   اكرام 15088152 جید407.40  بـالمسیلة08-02-2002

جمیات   جالل 15088172 جید507.40  بـسلمان18-03-2002

جمیات   جالل 15088173 قریب من الجید606.80  بـالمسیلة04-04-2002

جمیات   ایمان 15088146 جید707.60  بـزرالدة16-04-2002

جمیات   ایمان 15088147 جید جدا808.90  بـالمسیلة11-05-2002

جریدة   اكرام 15088154 جید907.20  بـسلمان11-06-2002

زنات   اكرام 15088157 قریب من الجید1006.80  بـالمسیلة26-11-2002

جمیات   أحمد 15088071 قریب من الجید1106.00  بـسلمان14-04-1997

براھیمي   آیة 15088094 جید جدا1208.10  بـسلمان14-05-2002

881من156:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4أوالد دراج  | 4أوالد درج -بكري عبد القادر الجرف  | 280236: المؤسسة  

بكري   عبد الحلیم 15088298 مقبول105.30  بـالمسیلة08-08-2002

ذوادي   عبد الرحمان 15088302 مقبول205.90  بـبرج بوعریریج26-09-2002

عبد العزیز   فادیة 15088312 جید307.50  بـالمسیلة18-10-2002

مھني   زینو 15088251 مقبول405.90  بـالمسیلة22-09-1999

بكري   شیماء 15088248 قریب من الجید506.60  بـالجرف05-04-2002

بكري   عالء الدین 15088273 مقبول605.60  بـالمسیلة09-05-2002

مطبوع   صباح 15088240 جید707.70  بـسلمان01-07-2002

مطبوع   سفیان 15088261 مقبول805.30  بـالمسیلة13-08-2002

مكي   كامیلیا لمیس 15088269 جید907.60  بـبني مسوس15-12-2002

بكري   صفي الدین 15088259 جید جدا1008.20  بـالمسلیلة25-12-2002

بركات   رانیة 15088213 جید1107.50  بـالجرف11-06-2002

سعدي   ایوب 15088149 قریب من الجید1206.10  بـالجرف28-06-2002

بكري   ثابت 15088160 جید جدا1308.60  بـبرج بوعریریج29-06-2002

بركات   الیمامة 15088137 جید1407.70  بـالمسیلة27-08-2002

عبد العزیز   أیمن 15088066 مقبول1505.30  بـسلمان08-10-2000

مغیش   أماني 15088039 جید جدا1608.30  بـالمسیلة09-04-2002

طھاري   نور الھدى 15088061 قریب من الجید1706.50  بـبوفاریك07-11-2002

خبیزي   نسرین 15088057 مقبول1805.00  بـسلمان14-11-2002

فراحتیة   نسرین 15088058 جید1907.70  بـالمسیلة30-11-2002

مختاري   میمونة 15088092 جید جدا2008.30  بـالمسیلة15-02-2002

بكري   أسامة 15088112 مقبول2105.30  بـسلمان10-06-2002

881من157:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4أوالد دراج  | 5أوالد دراج -بكري لخضر لعرایب  | 280237: المؤسسة  

بكري   فاتن 15088311 جید107.70  بـسلمان23-01-2003

بن خلیفة   ضیاء الدین 15088242 قریب من الجید206.70  بـالمسیلة24-05-2002

بكري   حفصة 15088207 جید جدا308.00  بـسلمان04-10-2002

بكري   بھیجة 15088166 مقبول405.70  بـسلمان23-02-2002

بن خلیفة   آمنة حنین 15088036 قریب من الجید506.90  بـالمسیلة09-03-2002

بكري   محمد المعتصم 15088091 مقبول605.40  بـالمسیلة11-08-2002

881من158:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4أوالد دراج  | 5أوالد دراج -أوالد دھیم  | 280238: المؤسسة  

غربي   علي 15088289 مقبول105.50  بـسلمان20-04-2001

شایب ربي   علي 15088290 قریب من الجید206.70  بـسلمان06-03-2002

قدوري   سارة 15088238 مقبول305.70  بـسلمان04-10-2001

قدوري   یمینة 15088190 مقبول405.90  بـالمسیلة08-09-2002

موسى/ قدوري   أسماء 15088111 جید جدا508.30  بـسلمان05-01-2003

881من159:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4أوالد دراج | بن صوشة - كشرود الطاھر  | 280244: المؤسسة  

بخوش   فیصل 15088319 قریب من الجید106.70  بـسلمان31-07-2002

بن صوشة   عبد الرحمن 15088301 جید جدا208.50  بـسلمان11-09-2002

شطة   إیمان 15088325 جید جدا308.50  بـالمسیلة12-09-2002

بن صوشة   عبد النور 15088292 جید407.10  بـالمسیلة29-11-2002

بوغرارة   شیماء 15088245 جید507.30  بـالجرف08-03-1999

بن صوشة   زھرة 15088264 مقبول605.90  بـالمسیلة22-08-2000

بخوش   صابر 15088237 قریب من الجید706.90  بـالمسیلة23-07-2001

بن صوشة   شیماء 15088246 جید807.90  بـسلمان13-11-2001

بن صوشة   كریمة 15088270 جید جدا908.90  بـسلمان04-05-2002

بریك   عالء الدین 15088274 جید1007.00  بـالمسیلة07-10-2002

بلقلیل   زیاد 15088252 قریب من الجید1106.10  بـسلمان16-02-2003

غردي   جمال 15088174 مقبول1205.40  بـالمسیلة08-04-2000

بن الطیب   بوعالم 15088169 قریب من الجید1306.60  بـالمسیلة20-01-2002

بریك   اكرام 15088153 مقبول1405.90  بـالمسیلة20-04-2002

بخوش   محمد 15088074 مقبول1505.20  بـالمسیلة30-04-2001

لعجال   لیندة 15088070 جید جدا1608.10  بـالمسیلة12-01-2002

بن صوشة   أمیمة 15088047 ممتاز1709.10  بـسلمان19-02-2002

بلقلیل   أسماء 15088107 جید1807.40  بـالجرف15-03-2002

بخوش   ھشام 15088338 مقبول1905.70  بـالمسیلة21-08-2000

بن صوشة   ھیثم 15088336 جید2007.40  بـسلمان28-01-2001

بخوش   وسام 15088345 جید جدا2108.70  بـسلمان22-11-2002

881من160:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4أوالد دراج | بن صوشة -خالفیل  | 280245: المؤسسة  

قنفود   إنتصار 15088323 جید جدا108.70  بـالجرف29-05-2002

أحمد   عبد الباسط 15088296 جید207.90  بـالمسیلة29-10-2002

بن قسمیة   صبرینة 15088244 قریب من الجید306.30  بـسلمان21-08-2001

شقرة   رمزي 15088212 قریب من الجید406.10  بـالمسیلة06-11-2002

قنفود   احالم 15088144 جید507.60  بـسلمان21-07-2002

قندوز   أشواق 15088116 جید جدا608.60  بـالمسیلة18-02-2002

بن حوة   إكرام 15088340 قریب من الجید706.90  بـالمسیلة20-12-2001

بلحاج   وسام 15088344 جید جدا808.90  بـسلمان07-07-2002

881من161:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المطارفة | مشتة عمرون المطارفة  | 280251: المؤسسة  

عمرون   مالك 15088359 جید107.00  بـالمسیلة02-04-2002

عمرون   أمیرة 15088365 قریب من الجید206.30  بـالمسیلة25-10-2002

عمرون   ھنادي 15088480 مقبول305.20  بـالمسیلة21-05-2002

عمرون   إسالم خالد 15088488 قریب من الجید406.30  بـالمسیلة01-06-2002

عمرون   كاھنة 15088461 ممتاز509.40  بـالمسیلة04-07-2002

عمرون   إبتسام 15088484 قریب من الجید606.80  بـالمسیلة11-07-2002

عمرون   شفیة 15088459 جید707.00  بـالمسیلة03-08-2002

عمرون   ھبة اهللا 15088483 جید جدا808.90 أوالد دراج- بـسلمان21-09-2002

بركات   فاتح 15088478 قریب من الجید906.20 سطیف-  بـعین أزال09-12-2002

881من162:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المطارفة | عریبي علي المطارفة  | 280252: المؤسسة  

بوطبیق   جمیلة 15088417 مقبول105.30  بـالمسیلة22-07-2000

زریق   حمزة 15088419 مقبول205.30  بـالمسیلة15-03-2002

زریق   خولة 15088426 مقبول305.60  بـالمسیلة06-09-2002

881من163:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المطارفة | بودیلمي رابح المطارفة  | 280253: المؤسسة  

خرشي   نجم الدین 15088366 قریب من الجید106.00  بـالمسیلة07-07-2001

معیش   أمیرة 15088364 مقبول205.20  بـالمسیلة22-08-2001

مناع   أشواق 15088396 مقبول305.00  بـالمسیلة24-04-2002

دیلمي   أسامة 15088390 مقبول405.80  بـالمسیلة27-04-2002

صغیري   یوسف 15088428 جید507.10  بـالمسیلة09-05-2002

مزعاش   أحمد 15088378 قریب من الجید606.20  بـالبویرة08-07-2002

عداد   سارة 15088441 جید جدا708.90  بـالعوینات08-10-2002

دیلمي   خدیجة 15088424 مقبول805.20  بـالمسیلة11-10-2002

دلوم   شیماء 15088444 مقبول905.00  بـالمسیلة25-11-2002

جعفر   خلود 15088420 جید1007.20  بـالعقلة30-11-2002

زیتون   لطفي عادل 15088395 قریب من الجید1106.10  بـمھدیة20-05-2003

شریفي   عیسى 15088475 جید1207.30  بـالمسیلة26-01-2002

عمرون   عبد الباقي األمین 15088467 مقبول1305.90  بـالمسیلة28-01-2002

دلوم   عبد الوحید 15088472 جید1407.10  بـالمسیلة28-04-2002

سرایش   سوسن عبیر 15088460 قریب من الجید1506.20  بـالمسیلة11-05-2002

دومة   إیمان 15088486 مقبول1605.10  بـالقبة05-11-2002

بوطالب   آیةالرحمان 15088491 مقبول1705.00  بـمعسكر30-12-2002

881من164:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المطارفة | بوداود السعید المطارفة  | 280254: المؤسسة  

عالوي   رقیة 15088433 قریب من الجید106.00  بـالمسیلة23-04-2002

ربیح   روان 15088434 مقبول205.80  بـالمسیلة16-05-2002

لقریز   محمد 15088380 قریب من الجید306.30  بـعین الریش21-11-2002

زوالي   نعیم 15088369 مقبول405.00  بـالمسیلة05-02-2003

جعفر   عمار 15088462 مقبول505.90  بـالمسیلة11-04-1999

881من165:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المطارفة | مرنیز موسى المطارفة  | 280255: المؤسسة  

وكال   صالح الدین 15088435 جید107.40  بـالمسیلة18-10-2001

مرنیز   آیة 15088382 مقبول205.60  بـالمسیلة19-02-2002

مرنیز   بالل 15088410 قریب من الجید306.60  بـالمسیلة28-08-2002

مرنیز   شیماء 15088445 جید407.10  بـالمسیلة30-12-2002

881من166:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 1عدي لقبالة .أ-عرعار الصدیق  | 280262: المؤسسة  

صیقع   ھاني 15088820 جید107.20  بـأوالد عدي لقبالة11-03-2001

جمیات   عز الدین 15088809 جید207.00  بـالمسیلة22-01-2002

زنات   فارح 15088813 مقبول305.40  بـسلمان22-03-2002

عرعار   عبدالباسط 15088806 مقبول405.80  بـالمسیلة20-06-2002

تاھمي   إیمان 15088827 جید507.20  بـأوالد عدي لقبالة16-10-2002

تاھمي   عبیر 15088808 جید607.20  بـالمسیلة07-12-2002

فالي   علي 15088768 قریب من الجید706.50  بـالمسیلة03-04-2002

شبابحي   سعید 15088736 جید807.10  بـالمسیلة16-05-1999

عطوي   صفوت 15088740 قریب من الجید906.70  بـبرھوم06-06-1999

علي صوشة   صبرینة 15088716 مقبول1005.80  بـالمسیلة23-09-2001

روباش   سیف الدین 15088728 جید1107.90  بـالمسیلة08-04-2002

روباش   شیماء 15088719 جید1207.60  بـالمسیلة16-05-2002

ذوادي   سیف الدین 15088730 قریب من الجید1306.90  بـبرج بوعریریج02-08-2002

تاھمي   حسناء 15088658 مقبول1405.90  بـالمسیلة09-02-2001

مرزوق   سماح 15088686 جید جدا1508.40  بـأوالد عدي لقبالة06-06-2001

شبابحي   یسرى 15088659 جید جدا1608.20  بـسلمان07-08-2001

روباش   رقیة 15088684 جید جدا1708.30  بـالمسیلة16-05-2002

عطوي   رضوان 15088682 قریب من الجید1806.70  بـالمسیلة22-08-2002

خشاب   حدة 15088654 مقبول1905.40  بـالمسیلة13-10-2002

عطوي   راضیة 15088677 مقبول2005.70  بـالمسیلة08-11-2002

روباش   یسرى 15088660 جید جدا2108.40  بـالمسیلة16-12-2002

عالل   بثینة 15088621 مقبول2205.30  بـالمسیلة26-01-2000

محروق   جمال 15088630 جید جدا2308.30  بـسلمان03-02-2001

صدیقي   حمزة 15088640 مقبول2405.80  بـبرھوم19-08-2001

881من167:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 1عدي لقبالة .أ-عرعار الصدیق  | 280262: المؤسسة  

قرساس   الطیب 15088614 ممتاز2509.40  بـبرھوم24-02-2002

عالل   البشیر 15088610 جید2607.60  بـسلمان22-04-2002

زالقي   أشواق 15088604 جید2707.30  بـبرھوم23-04-2002

سعودي   الحمالوي 15088611 جید جدا2808.50  بـسلمان15-05-2002

مقورة   ذكرى 15088616 ممتاز2909.10  بـسلمان27-09-2002

محروق   نعیمة 15088533 ممتاز3009.00  بـالمسیلة20-02-1999

زین   مراد 15088579 مقبول3105.70  بـسلمان02-12-2000

شبابحي   أمیرة 15088519 قریب من الجید3206.10  بـسلمان20-12-2000

عماري   أنفال 15088511 مقبول3305.80  بـبرھوم18-12-2001

علي صوشة   میساء 15088572 ممتاز3409.60  بـبرھوم05-02-2002

ولھي   أمیمة 15088514 جید جدا3508.40  بـالمسیلة16-03-2002

روباش   أماني 15088504 جید3607.50  بـالمسیلة14-04-2002

بن سالم   مالك 15088507 جید جدا3708.10  بـالمسیلة28-05-2002

تباني   آیة 15088569 مقبول3805.00  بـبرھوم24-06-2002

تركي   أشرف 15088589 جید3907.50  بـسلمان02-07-2002

روباش   أمینة 15088517 جید4007.60  بـسلمان08-07-2002

مرزوق   أیمن 15088556 جید جدا4108.70  بـبرھوم12-07-2002

روباش   محمد سفیان 15088568 قریب من الجید4206.90  بـسلمان03-10-2002

ھرامة   منار 15088509 جید جدا4308.10  بـالبرج12-10-2002

تباني   آسماء 15088585 قریب من الجید4406.20  بـسلمان20-10-2002

عطوي   أمین عبد الحي 15088516 قریب من الجید4506.20  بـالمسیلة20-10-2002

عطیت اهللا   أمین 15088515 جید4607.30  بـالمسیلة29-11-2002

قرساس   لینة 15088561 جید4707.60  بـالمسیلة03-12-2002

عماري   أدم 15088538 جید4807.90  بـالمسیلة28-12-2002

عطوي   وائل 15088853 قریب من الجید4906.60  بـالمسیلة18-02-2002

مقورة   وئام نور الھدى 15088858 جید5007.80  بـبرھوم01-05-2002

عطوي   وائل 15088854 جید جدا5108.00  بـالمسیلة03-09-2002

881من168:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 1عدي لقبالة .یوسفي عمر أ | 280263: المؤسسة  

یوسفي   فاتح 15088812 قریب من الجید106.40  بـسلمان04-06-2002

بوجالل   غادة 15088773 قریب من الجید206.50  بـالمسیلة19-12-2000

بوجالل   سھام 15088752 مقبول305.40  بـالمسیلة26-09-2002

بوراس   صلیحة 15088710 قریب من الجید406.30  بـأوالد عدي لقبالة09-01-2002

یوسفي   رزیقة 15088683 جید507.50  بـسلمان10-04-2002

بوجالل   أكرم 15088606 قریب من الجید606.30  بـالمسیلة26-12-2000

زنات   بدر الدین 15088625 قریب من الجید706.30  بـالمسیلة16-08-2002

بوراس   الحسین 15088613 قریب من الجید806.20  بـالمسیلة18-11-2002

یوسفي   أكرم 15088608 جید جدا908.00  بـالمسیلة17-12-2002

زنات   أیمن 15088539 قریب من الجید1006.80  بـسلمان27-12-1997

881من169:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 1عدي لقبالة .طریق الطلبة أ | 280264: المؤسسة  

عابي   إیمان 15088825 مقبول105.90  بـسلمان18-10-2000

یوسفي   عبد السالم 15088803 قریب من الجید206.80  بـسلمان09-02-2002

زیتوني   ھیثم 15088830 مقبول305.60  بـالمسیلة04-08-2002

شبابحي   عبد الحق 15088787 جید407.60  بـالمسیلة15-01-2002

زھار   كریمة 15088762 قریب من الجید506.20  بـبرھوم12-04-2002

شبابحي   عمیروش 15088769 قریب من الجید606.70  بـالمسیلة26-05-2002

طیبي   صھیب 15088753 قریب من الجید706.40  بـالمسیلة19-06-2002

فلتان   صدام 15088723 قریب من الجید806.80  بـالمسیلة02-02-2002

قرساس   سیف الدین 15088727 قریب من الجید906.70  بـالمسیلة14-02-2002

عابي   صالح الدین 15088702 جید1007.20  بـسلمان04-04-2002

عطوي   زین الدین 15088721 مقبول1105.00  بـبرھوم19-08-2002

مكي   رمیصاء 15088672 قریب من الجید1206.70  بـالمسیلة17-06-2002

عطاهللا   خولة 15088666 مقبول1305.40  بـسلمان24-06-2002

مكي   خولة 15088667 مقبول1405.80  بـالمسیلة03-07-2002

ساسي   جھاد 15088664 جید جدا1508.50  بـالمسیلة08-12-2002

ھباش   دنیا 15088633 ممتاز1609.00  بـسطیف19-01-2002

مكي   نادیة 15088521 مقبول1705.60  بـالمسیلة17-04-2001

فلتان   نورة 15088537 مقبول1805.90  بـبرھوم02-08-2001

علي صوشة   نصار 15088528 جید1907.70  بـبرھوم24-03-2002

ملیك   أسامة 15088588 قریب من الجید2006.80  بـالمسیلة19-05-2002

بوجالل   مریم 15088580 مقبول2105.70  بـسلمان08-06-2002

عطوي   منار 15088508 جید جدا2208.50  بـالمسیلة24-09-2002

زیتوني   وائل 15088855 مقبول2305.50  بـالمسیلة04-09-2002

881من170:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 1عدي لقبالة .أ-علي صوشة الجمعي  | 280265: المؤسسة  

علي صوشة   إكرام 15088835 جید جدا108.90  بـالمسیلة07-01-2002

عمیش   عبد الرؤوف 15088789 قریب من الجید206.10  بـأوالد عدي لقبالة02-01-2002

مرزوق   سلیم 15088706 جید307.50  بـأوالد عدي لقبالة27-02-2002

علي صوشة   شرف الدین 15088732 جید407.40  بـبرھوم05-11-2002

كتفي   لزھر 15088601 جید507.90  بـالمسیلة23-05-2002

دغیش   أیوب 15088576 جید607.90  بـالمسیلة08-01-2002

علي صوشة   أحالم 15088560 ممتاز709.00  بـالمسیلة10-01-2002

بودراعة   نجاح 15088525 جید جدا808.10  بـالمسیلة03-03-2002

علي صوشة   أیوب 15088577 قریب من الجید906.40  بـبرھوم11-04-2002

بقریش   مروان 15088581 جید1007.50  بـالمسیلة18-08-2002

881من171:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 1عدي لقبالة .أ-رواق سعید  | 280266: المؤسسة  

ھوشات   عبد اهللا 15088783 جید107.00  بـسلمان23-02-2001

صوشة   خالد 15088651 جید جدا208.00  بـبرھوم05-01-2002

شھلي   یعقوب 15088662 قریب من الجید306.10  بـسلمان18-12-2002

حموش   أشواق 15088603 قریب من الجید406.70  بـسلمان10-03-2002

881من172:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 1عدي لقبالة .أ-رواق الرزقي  | 280267: المؤسسة  

فالي   زھیر 15088754 مقبول105.00  بـسلمان28-08-2001

فالي   سناء 15088704 جید207.25  بـسلمان31-03-2001

881من173:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 1عدي لقبالة .أ-الشرفة-دیفل محمد الطیب  | 280268: المؤسسة  

نقاش   عبیر 15088807 مقبول105.25  بـبرھوم13-08-2001

فاطمي   سھام 15088751 مقبول205.50  بـبرھوم15-05-2002

نقاش   عائشة 15088775 قریب من الجید306.75  بـبرھوم23-01-2003

نقاش   ضیاء الدین 15088715 قریب من الجید406.25  بـبرھوم26-11-2002

نقاش   مروة 15088584 قریب من الجید506.25  بـالمسیلة09-03-2004

881من174:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 2أوالد عدي لقبالة - عطوي موسى  | 280274: المؤسسة  

نجاعي   ھنادي 15088817 قریب من الجید106.00  بـسلمان05-08-2002

حشروف   إكرام 15088839 جید جدا208.40  بـالمسیلة27-11-2002

عطوي   شوقي 15088757 مقبول305.70  بحكم بـأوالد عدي لقبالة2001

تومیات   عبد المالك 15088778 مقبول405.40  بـالبوني17-07-2001

بوعافیة   عمار 15088766 مقبول505.10  بـبرھوم25-07-2001

برابري   شوقي 15088758 جید جدا608.10  بـبرھوم15-02-2002

برابري   كنزة 15088760 جید707.50  بـبرھوم23-03-2002

عطوي   عبد النور 15088781 قریب من الجید806.00  بـالمسیلة05-12-2002

تومیات   صالح الدین 15088701 مقبول905.30  بـأوالد عدي لقبالة24-01-2001

برابري   شیماء 15088717 قریب من الجید1006.90  بـبرھوم21-11-2001

حفاف   سمیة 15088709 قریب من الجید1106.90  بـالمسیلة31-01-2002

نجاعي   سیف الدین 15088726 قریب من الجید1206.60  بـبرھوم11-02-2002

بوعافیة   شیماء 15088718 جید جدا1308.20  بـبرھوم23-03-2002

عطوي   شرین 15088731 جید1407.10  بـبرھوم01-10-2002

حفاف   ریان 15088679 قریب من الجید1506.20  بـبرھوم01-05-2002

تباني   رامي 15088675 قریب من الجید1606.00  بـالمسیلة02-07-2002

برابري   النواري 15088609 مقبول1705.80  بـبرھوم13-12-2001

برابري   دنیا 15088634 مقبول1805.00  بـبرھوم14-03-2002

نجاعي   خلیصة 15088638 جید1907.70  بـسلمان10-04-2002

جمعي   بثینة 15088622 ممتاز2009.10  بـسلمان01-05-2002

مرھون   بلقیس 15088619 جید جدا2108.90  بـبرھوم25-05-2002

عطوي   أشواق 15088605 جید2207.00  بـالمسیلة31-05-2002

عطوي   بالل 15088617 جید2307.20  بـسلمان18-11-2002

عطوي   أنور 15088512 مقبول2405.70  بـأوالد عدي لقبالة30-08-2000

881من175:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 2أوالد عدي لقبالة - عطوي موسى  | 280274: المؤسسة  

نجاعي   أسامة 15088587 قریب من الجید2506.90  بـبرھوم12-04-2001

بوعافیة   نسرین 15088531 قریب من الجید2606.60  بـبرھوم20-10-2001

عطوي   أحالم 15088559 مقبول2705.80  بـبرھوم18-12-2001

عطوي   مروة 15088582 جید2807.90  بـسلمان04-05-2002

تومیات   مروة 15088583 قریب من الجید2906.80  بـالمسیلة01-06-2002

بوعطیة   نسرین 15088532 جید3007.30  بـبرھوم18-11-2002

مرھون   وفاء 15088856 قریب من الجید3106.60  بـبرھوم08-05-2002

881من176:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 2عدي لقبالة .أ-تركي عبد الحمید  | 280275: المؤسسة  

مقورة   إسالم 15088834 جید جدا108.70  بـالمسیلة25-06-2002

مقورة   خالد 15088652 جید207.00  بـالمسیلة23-01-2002

مقورة   خیر الدین 15088657 جید جدا308.20  بـبرھوم10-12-2002

كشیدة   أیوب 15088575 جید407.80  بحكم بـأوالد عدي لقبالة2002

صدیقي   ندى الریحان 15088527 قریب من الجید506.70  بـبرھوم28-07-2002

تركي   أشرف 15088590 قریب من الجید606.80  بـبرھوم02-08-2002

شاكي   وائل 15088852 قریب من الجید706.80  بـبرھوم16-01-2001

881من177:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 2أوالد عدي لقبالة - األخوة دري  | 280276: المؤسسة  

زین   إیمان 15088826 جید جدا108.10  بـالمسیلة06-12-2001

زین   ھاجر 15088823 ممتاز209.10  بـبرھوم06-03-2002

زین   فؤاد 15088810 جید307.20  بـالمسیلة22-04-2002

سعید   فارس 15088814 جید407.00  بـاوالد عدي لقبالة08-05-2002

ابریر   ھناء 15088816 جید507.00  بـالمسیلة30-05-2002

بناصر   ھاجر 15088824 ممتاز609.20  بـبرھوم24-10-2002

بناصر   كنزة 15088759 جید707.20  بـبرھوم04-01-2002

دري   عامر 15088771 جید جدا808.20  بـبرھوم08-04-2002

زین   عبد الرؤوف 15088790 جید907.60  بـسلمان22-09-2002

سعید   عبد النور 15088782 جید1007.90  بـالمسیلة29-01-2003

بناصر   زكریاء 15088733 جید1107.20  بـبرھوم17-10-2002

سعید   سارة 15088713 جید1207.70  بـبرھوم03-11-2002

سعید   خیر الدین 15088656 جید جدا1308.60  بـالمسیلة18-04-2002

تباني   ثامر 15088620 جید جدا1408.10  بـبرھوم17-05-2002

881من178:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 2-عدي لقبالة . مسكن أ100مجمع حي  | 280277: المؤسسة  

تومیات   إكرام 15088836 قریب من الجید106.90  بـأوالد عدي لقبالة27-04-2002

بوجالل   إسالم 15088833 جید207.60  بـالمسیلة19-05-2002

زین   إلیاس 15088818 جید جدا308.50  بـسلمان16-06-2002

زیتوني   إكرام 15088837 قریب من الجید406.80  بـأوالد عدي لقبالة28-08-2002

غضبان   إكرام 15088838 جید جدا508.00  بـبرھوم26-10-2002

روباش   فاتن 15088811 جید جدا608.40  بـسلمان26-02-2003

روباش   كریمة 15088761 قریب من الجید706.30  بـبرھوم05-09-2001

لعلى   سمیرة 15088711 قریب من الجید806.60  بـبرھوم14-01-2002

قدور   سعاد 15088735 جید جدا908.40  بـالمسیلة22-03-2002

إبریر   زكریاء 15088734 مقبول1005.90  بـسلمان31-10-2002

مقورة   شیماء 15088720 جید1107.60  بـبرھوم30-12-2002

ذوادي   سماح 15088687 جید جدا1208.70  بـبرھوم03-02-2002

بوجالل   ریان 15088678 قریب من الجید1306.40  بـسلمان26-04-2002

حفاف   رفیدة 15088685 جید جدا1408.10  بـسلمان27-06-2002

نقاش   حنین 15088632 ممتاز1509.00  بـالمسیلة10-01-2002

مقورة   دنیا 15088636 قریب من الجید1606.90  بـبرھوم05-11-2002

شحام   بالل 15088618 جید جدا1708.20  بـالمسیلة16-12-2002

جمیات   محمد 15088562 مقبول1805.20  بـسلمان19-06-2001

روباش   أیمن 15088554 جید1907.60  بـبرھوم31-07-2001

محروق   مالك 15088506 جید جدا2008.30  بـعین أسمارة10-01-2002

عیمر   محمد 15088564 جید جدا2108.60  بـبرھوم30-01-2002

حمودة   أماني 15088505 جید2207.80  بـالمسیلة22-06-2002

كشیدة   أمال 15088502 جید2307.00  بـبرھوم18-07-2002

تباني   أحمد رؤوف 15088567 جید جدا2408.70  بـسلمان26-07-2002

881من179:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 2-عدي لقبالة . مسكن أ100مجمع حي  | 280277: المؤسسة  

عشب   آیة 15088570 قریب من الجید2506.10  بـسلمان28-07-2002

خشاب   آیة 15088571 مقبول2605.10  بـالمسیلة22-10-2002

بوجالل   أمال 15088503 جید2707.00  بـسلمان14-12-2002

881من180:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 2عدي لقبالة .أ-مرھون احمد  | 280278: المؤسسة  

مرھون   زینة 15088722 جید107.25  بـبرھوم07-07-2003

قطوش   نجاة 15088524 مقبول205.25  بـبرھوم16-06-2002

881من181:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2-1أوالد عدي لقبالة  | 2عدي لقبالة .أ-  عطوي محمد  | 280279: المؤسسة  

عطوي   عبد الرحمان 15088801 مقبول105.75  بـبرھوم09-02-2003

حفاف   عمار 15088767 قریب من الجید206.75  بـبرھوم10-08-2001

حفاف   سیف الدین 15088729 جید307.25  بـبرھوم05-06-2002

حفاف   سناء 15088705 مقبول405.75  بـبرھوم05-11-2002

عطوي   میساء 15088573 جید507.00  بـبرھوم11-12-2002

881من182:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3أوالد عدي لقبالة -ساسي الحواس  | 280286: المؤسسة  

عابي   علي 15089091 جید107.50  بـسلمان15-01-2001

خلیفي   كریمة 15089081 جید207.90  بـبرھوم18-03-2001

عریبي   عبد اهللا 15089100 مقبول305.80  بـالمسیلة10-06-2001

بوعافیة   عبد الرؤوف 15089103 قریب من الجید406.40  بـالمسیلة04-08-2001

عابي   شھیناز 15089077 مقبول505.70  بـسلمان09-12-2001

فنیش   علي 15089092 قریب من الجید606.30  بـالمسیلة16-01-2002

رواق   عبد الرحمان 15089105 قریب من الجید706.50  بـالمسیلة21-05-2002

حمودة   عماد 15089090 جید جدا808.00  بـبرھوم03-09-2002

فالي   سھیر 15089078 جید907.20  بـالمسیلة17-09-2002

عابي   كریمة 15089084 جید جدا1008.80  بـسلمان16-10-2002

عشب   سیف الدین 15089072 جید1107.80  بـالمسیلة02-11-2002

خلیفي   عبد الحفیظ 15089102 مقبول1205.10  بـبرھوم17-12-2002

عابي   صارة 15089055 قریب من الجید1306.50  بـالمسیلة17-02-2000

عابي   ریاض 15089040 مقبول1405.70  بـالمسیلة09-08-2001

خشاب   حسناء 15089027 مقبول1505.60  بـبرج بوعریریج14-08-2002

حمومة   صبرینة 15089056 قریب من الجید1606.60  بـبرھوم28-12-2002

عریبي   حنین 15089001 مقبول1705.70  بـسلمان08-06-2001

بوالعیش   ایناس 15088978 قریب من الجید1806.10  بـطاھیر17-10-2001

بوجالل   اكرام 15088987 جید جدا1908.90  بـالمسیلة05-02-2002

معنان   الصادق عماد الدین 15088972 مقبول2005.50  بـسیدي عقبة03-03-2002

شبابحي   ایمان 15088977 جید2107.50  بـالمسیلة18-04-2002

سعید   بھاء الدین 15088999 جید جدا2208.10  بـالمسیلة10-05-2002

شریط   بشرى 15088997 قریب من الجید2306.60  بـالمسیلة20-06-2002

عابي   بسمة 15088995 ممتاز2409.10  بـبرھوم23-06-2002

881من183:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3أوالد عدي لقبالة -ساسي الحواس  | 280286: المؤسسة  

عریبي   اكرام 15088990 مقبول2505.30  بـسلمان15-08-2002

بوراس   بدر الین 15088994 مقبول2605.40  بـالمسیلة15-09-2002

شریط   اكرام 15088992 قریب من الجید2706.50  بـبرھوم09-10-2002

عابي   حمزة 15089007 مقبول2805.10  بـسلمان08-12-2002

عابي   اكرم 15088985 مقبول2905.40  بـالمسیلة16-12-2002

تومي   مریم 15088947 جید3007.20  بـسلمان18-04-2001

عابي   مروان 15088949 مقبول3105.00  بـالمسیلة09-08-2001

حمودة   منال 15088875 مقبول3205.50  بـسلمان29-08-2001

عابي   نعیمة 15088894 جید3307.80  بـبرھوم22-09-2001

روباش   محمد 15088926 مقبول3405.70  بـسلمان31-10-2001

زین   أشواق 15088957 قریب من الجید3506.00  بـالمسیلة20-02-2002

عابي   منصف 15088880 مقبول3605.30  بـأوالد عدي لقبالة15-05-2002

روباش   أسماء 15088951 قریب من الجید3706.40  بـسلمان04-06-2002

طیبي   منال 15088877 قریب من الجید3806.00  بـبرھوم04-06-2002

دیلمي   نسرین 15088891 جید3907.40  بـبرھوم23-07-2002

عابي   محمد 15088931 قریب من الجید4006.50  بـسلمان29-09-2002

زین   مالك 15088874 قریب من الجید4106.00  بـسلمان13-10-2002

شقرة   أنور السادات 15088881 قریب من الجید4206.10  بـالمسیلة14-11-2002

شریط   محمد 15088932 جید4307.40  بـسلمان29-11-2002

حمودة   ھارون 15089135 قریب من الجید4406.90  بـالمسیلة26-03-2002

عریبي   فارس 15089128 مقبول4505.50  بـالمسیلة12-06-2002

تركي   ھدیل 15089137 جید4607.20  بـسلمان14-06-2002

زنات   وسیم 15089149 قریب من الجید4706.50  بـالمسیلة29-06-2002

عریبي   وسام 15089148 قریب من الجید4806.70  بـسلمان12-09-2002

حموش   ھبة 15089136 قریب من الجید4906.60  بـالمسیلة17-09-2002

881من184:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3أوالد عدي لقبالة - مسكن 208مجمع حي  | 280287: المؤسسة  

حمومة   سوالف 15089079 جید جدا108.10  بـالمسیلة01-12-2000

عابي   عماد 15089088 مقبول205.20  بـالمسیلة15-02-2001

جمیات   عبد النور 15089098 مقبول305.60  بـالمسیلة04-10-2001

بوراس   سفیان 15089075 جید جدا408.20  بـسلمان18-02-2002

محروق   زكریاء 15089073 جید507.30  بـسلمان10-04-2002

عماري   عبد القادر 15089108 جید جدا608.30  بـالمسیلة29-05-2002

لحمر   سھیلة 15089076 جید جدا708.60  بـالمسیلة04-06-2002

خشاب   خولة 15089032 مقبول805.10  بـأوالد عدي لقبالة02-02-2000

روباش   رمزي 15089035 مقبول905.20  بـالمسیلة21-08-2000

عماري   جھینة 15089031 مقبول1005.80  بـبرھوم16-12-2001

یوسفي   رامي 15089037 مقبول1105.90  بـالمسیلة06-05-2002

حمومة   ریاض 15089041 قریب من الجید1206.50  بـبرھوم18-06-2002

مقورة   رونق 15089046 جید1307.20  بـالمسیلة25-12-2002

یوسفي   رفیدة 15089045 ممتاز1409.40  بـالمسیلة26-05-2003

روباش   اسالم 15088980 ممتاز1509.50  بـسلمان23-06-2002

مرزوق   بثینة 15088993 ممتاز1609.30  بـالمسیلة02-12-2002

محروق   أمال 15088871 مقبول1705.90  بـالمسیلة18-08-2000

كشیدة   أحالم 15088921 جید1807.70  بـسلمان23-12-2000

حمومة   مریم 15088945 مقبول1905.20  بـسلمان17-01-2001

بوراس   میساء 15088938 جید2007.10  بـالمسیلة05-07-2001

فالي   محمد 15088927 جید2107.00  بـسلمان11-12-2001

حمومة   نادیة 15088886 مقبول2205.90  بـسلمان22-01-2002

لبوخ   أمیمة 15088882 قریب من الجید2306.30  بـالمسیلة15-02-2002

روباش   نعمة اهللا 15088892 جید2407.30  بـسلمان28-02-2002

881من185:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3أوالد عدي لقبالة - مسكن 208مجمع حي  | 280287: المؤسسة  

شبابحي   نصیرة 15088889 جید جدا2508.50  بـالمسیلة05-05-2002

حمریط   أشواق 15088958 قریب من الجید2606.20  بـالمسیلة07-05-2002

تلي   محمود 15088937 ممتاز2709.10  بـالمسیلة21-08-2002

بوراس   محمد 15088930 مقبول2805.80  بـسلمان04-09-2002

خشاب   عبیر 15089122 مقبول2905.70  بـالمسیلة07-03-2002

روباش   ھاجر 15089133 جید3007.70  بـبرھوم09-03-2002

بوراس   ھدیل 15089138 جید3107.30  بـالمسیلة25-09-2002

881من186:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3أوالد عدي لقبالة -دریدش عمر  | 280288: المؤسسة  

عابي   عالء 15089085 جید107.00  بـسیدي عیسى20-07-2002

عماري   محمد 15088933 جید207.70  بـالمسیلة13-02-2003

عابي   وئام 15089150 مقبول305.70  بـبرھوم04-12-2001

881من187:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3أوالد عدي لقبالة -لعویجي البشیر  | 280294: المؤسسة  

عویجي   عبد النور 15089097 قریب من الجید106.10  بـسلمان08-10-2000

بورحلة   سیف الدین 15089071 جید جدا208.10  بـالمسیلة14-04-2001

جمیات   عالء الدین 15089086 قریب من الجید306.70  بـالمسیلة12-09-2001

لعویجي   عائشة 15089095 جید407.20  بـسلمان11-04-2002

حماني   سعد 15089074 قریب من الجید506.70  بـالمسیلة17-04-2002

بورحلة   كریمة 15089082 جید607.30  بـسلمان15-07-2002

عریبي   سوسن حنین 15089080 جید707.20  بـالمسیلة13-11-2002

تومي   زینة 15089070 جید جدا808.80  بـالمسیلة17-11-2002

لعویجي   عالء الدین 15089087 ممتاز909.10  بـالمسیلة31-12-2002

جمیات   دیلمي 15089023 قریب من الجید1006.20  بـبرھوم07-12-1999

عویجي   صابر 15089052 مقبول1105.90  بحكم بـالمسیلة2000

شبابحي   سماح 15089047 قریب من الجید1206.80  بـأوالد عدي لقبالة10-01-2001

لعویجي   رانیة 15089036 مقبول1305.90  بـسلمان28-11-2001

بوراس   دحمان 15089024 قریب من الجید1406.20  بـالمسیلة29-03-2002

غضبان   ریمة 15089038 قریب من الجید1506.30  بـالمسیلة18-04-2002

لعویجي   شیماء 15089057 جید1607.80  بـسلمان13-05-2002

بوراس   رفیدة 15089044 جید1707.80  بـسلمان23-05-2002

لعویجي   رحاب 15089039 جید1807.00  بـالمسیلة26-05-2002

محروق   شیماء 15089058 قریب من الجید1906.70  بـبرھوم28-05-2002

جمیات   رضوان 15089043 جید2007.70  بـسلمان11-07-2002

سعیدة   سلسبیل 15089050 قریب من الجید2106.30  بـسلمان13-08-2002

بوراس   یحي 15089025 جید جدا2208.10  بـسلمان04-10-2002

عریبي   یوسف 15089034 قریب من الجید2306.70  بـالمسیلة13-11-2002

عویجي   دعاء 15089029 مقبول2405.40  بـسلمان15-11-2002

881من188:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3أوالد عدي لقبالة -لعویجي البشیر  | 280294: المؤسسة  

روباش   خلیل 15089004 مقبول2505.50  بـالمسیلة22-02-2001

تومي   دنیا 15089003 جید2607.50  بـسلمان29-10-2001

فالي   اكرام 15088986 قریب من الجید2706.00  بـسلمان26-12-2001

رواق   اسحاق 15088984 جید جدا2808.30  بـالمسیلة06-05-2002

حماني   خلیصة 15089005 جید2907.00  بـسلمان11-06-2002

لعویجي   حمزة 15089006 جید جدا3008.90  بـسلمان30-06-2002

یوسفي   ایناس 15088979 جید جدا3108.90  بـالمسیلة20-09-2002

شھلي   اكرام 15088991 قریب من الجید3206.80  بـسلمان24-09-2002

توم   جمال الدین 15089000 جید3307.00  بـالمسیلة18-11-2002

لعویجي   ابراھیم 15088975 قریب من الجید3406.20  بـالمسیلة15-12-2002

غضبان   أیمن 15088899 مقبول3505.20  بـسلمان09-11-1998

جمیات   مراد 15088944 مقبول3605.70  بـسلمان25-06-2000

عیمر   محمد شوقي 15088936 قریب من الجید3706.60  بـسلمان10-08-2000

بوراس   محمد 15088925 جید3807.90  بـالمسیلة20-07-2001

عطاهللا   نجاة 15088888 قریب من الجید3906.10  بـالمسیلة15-09-2001

روباش   منال 15088876 جید4007.30  بـسلمان03-01-2002

مرزوق   أسامة 15088954 مقبول4105.60  بـسلمان16-02-2002

بوراس   أماني 15088872 جید جدا4208.40  بـسلمان20-03-2002

یوسفي   أیمن 15088904 قریب من الجید4306.50  بـالمسیلة01-04-2002

جریدة   محمد 15088928 جید4407.40  بـسلمان27-05-2002

بوراس   لمیاء 15088883 جید جدا4508.20  بـالمسیلة23-07-2002

خشاب   أیمن- 15088907 مقبول4605.50  بـالمسیلة11-08-2002

عطاهللا   منال 15088878 مقبول4705.20  بـالمسیلة01-10-2002

بن معتوق   لبنة 15088885 مقبول4805.00  بـالمسیلة11-10-2002

محروق   أشرف 15088955 جید4907.40  بـالمسیلة16-11-2002

لعویجي   محمد لمین 15088934 جید5007.90  بـسلمان16-11-2002

روباش   لینة 15088922 جید جدا5108.60  بـسلمان31-12-2002

جمیات   أسماء 15088952 جید5207.80  بـسلمان25-02-2003

لعویجي   نزیھة 15088890 قریب من الجید5306.60  بـسلمان07-03-2003

881من189:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3أوالد عدي لقبالة -لعویجي البشیر  | 280294: المؤسسة  

روباش   وائل 15089141 جید5407.90  بـالمسیلة07-02-2002

لعویجي   عیسى 15089123 قریب من الجید5506.40  بـالمسیلة14-02-2002

حمومة   فخر الدین 15089129 مقبول5605.90  بـسلمان27-02-2002

بوراس   وسام 15089146 مقبول5705.40  بـسلمان14-05-2002

قویدري   وحید 15089145 جید5807.30  بـالمسیلة01-08-2002

بوراس   ھاني 15089132 مقبول5905.70  بـالمسیلة20-09-2002

حمومة   عبد الوھاب 15089120 جید جدا6008.40  بـسلمان24-10-2002

جمیات   ولید 15089140 جید6107.40  بـالمسیلة30-12-2002

881من190:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3عطاء اهللا السھلي أوالد عدي لقبالة  | 280295: المؤسسة  

دیلمي   عبد المنعم 15089096 جید107.80  بـالمسیلة09-02-2002

فنیش   عبد النور 15089099 جید جدا208.90  بـالمسیلة23-03-2002

شبابحي   عبد الرؤوف 15089104 جید307.50  بـسلمان13-09-2002

تركي   كریمة 15089083 جید جدا408.80  بـبرھوم14-10-2002

شبابحي   شیماء 15089069 جید507.80  بـالمسیلة10-11-2002

علي صوشة   سمیر 15089049 قریب من الجید606.40  بـأوالد عدي لقبالة04-07-2001

محروق   صالح 15089051 جید جدا708.50  بـالمسیلة15-01-2002

لعویجي   سارة 15089054 قریب من الجید806.20  بـالمسیلة18-01-2002

معتوق   صالح الدین 15089048 قریب من الجید906.60  بـمیلة06-06-2002

شبابحي   رضوان 15089042 قریب من الجید1006.70  بـالمسیلة25-06-2002

ولھة   یاسر 15089022 قریب من الجید1106.50  بـبرھوم24-08-2002

رغدي   خلود 15089019 قریب من الجید1206.40  بـالمسیلة19-09-2002

مرزوق   السعدیة 15088974 جید1307.00  بـبرھوم12-08-2001

لبیدي   ایمان 15088976 جید جدا1408.20  بـسلمان04-01-2002

كشیدة   اكرام 15088989 ممتاز1509.50  بـبرھوم25-05-2002

لعویجي   اسالم عالء الدین 15088983 جید جدا1608.50  بـالمسیلة14-07-2002

زنات   اسالم 15088982 جید جدا1708.50  بـسلمان20-01-2003

لعویجي   أسماء 15088950 قریب من الجید1806.30  بـسلمان13-10-2001

روباش   أیوب 15088940 قریب من الجید1906.80  بـالمسیلة02-02-2002

لبیدي   أیوب 15088941 قریب من الجید2006.10  بـالمسیلة23-02-2002

علي صوشة   أیوب 15088942 جید2107.70  بـبرھوم25-02-2002

فالي   المیة 15088884 جید جدا2208.60  بـسلمان10-04-2002

شبابحي   أیمن 15088906 مقبول2305.60  بـالمسیلة15-05-2002

لعویجي   أیوب 15088943 جید جدا2408.40  بـسلمان15-06-2002

881من191:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3أوالد عدي لقبالة   | 3عطاء اهللا السھلي أوالد عدي لقبالة  | 280295: المؤسسة  

بن ناصر   نادیة 15088887 قریب من الجید2506.60  بـسلمان07-07-2002

مرزوق   مریم 15088948 جید جدا2608.80  بـبرھوم20-09-2002

قرساس   أیمن 15088920 جید جدا2708.90  بـالمسیلة21-10-2002

عطاهللا   أماني 15088873 جید2807.70  بـسلمان22-10-2002

فنیش   أسماء 15088953 جید جدا2908.60  بـسلمان16-09-2003

بن معتوق   عبیر 15089121 مقبول3005.70  بـسلمان10-01-2002

علي صوشة   ھاجر 15089134 جید3107.20  بـأالد عدي لقبالة08-05-2002

سعید   ھدیل 15089139 جید جدا3208.60  بـبرھوم07-11-2002

شحام   فرحات 15089131 جید جدا3308.10  بـسلمان18-11-2002

881من192:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| السوامع | سعداوي الھاشمي سد الرخائل السوامع  | 280301: المؤسسة  

سعودي   وصال 15089370 مقبول105.10  بـالمسیلة22-01-2003

نویصر   سیف الدین 15089318 مقبول205.60  بـالمسیلة31-05-2001

بوقرة   عبد المالك 15089341 مقبول305.80  بـالبرج17-07-2001

لعایز   شعیب 15089324 قریب من الجید406.00  بـالمسیلة03-02-2002

نویصر   عمار 15089339 جید507.10  بـخباب11-04-2002

نویصر   فاروق 15089350 قریب من الجید606.80  بـالمسیلة18-05-2002

نجاعي   فؤاد 15089349 مقبول705.70  بـالمسیلة03-08-2002

نویصر   شیماء 15089312 جید جدا808.30  بـالمسیلة27-11-2002

دخوش   زكریا 15089320 جید جدا908.20  بـالمسیلة12-01-2003

طالب   صھیب 15089331 جید1007.00  بـالمسیلة23-01-2003

لعلمي   خلود 15089264 مقبول1105.30  بـالمسیلة19-09-2000

طالب   حیاة 15089269 مقبول1205.90  بـسد الرخایل08-04-2002

طالب   رضا 15089288 قریب من الجید1306.40  بـالمسیلة23-06-2002

لعایز   راضیة 15089283 قریب من الجید1406.80  بـالمسیلة19-09-2002

خلیفي   حوریة 15089278 مقبول1505.40  بـالمسیلة29-09-2002

مجنح   سارة 15089299 جید1607.40  بـالمسیلة06-11-2002

نویصر   خدیجة 15089272 قریب من الجید1706.30  بـالمسیلة18-12-2002

نویصر   خولة 15089277 جید1807.70  بـالمسیلة20-01-2003

العایز   الحسین 15089211 قریب من الجید1906.10  بـالمسیلة16-11-1999

ن/ طالب   ایمن  15089222 جید2007.80  بـالمسیلة03-04-2001

نویصر   الیاس 15089200 جید2107.10  بـالمسیلة07-10-2001

لعلمي   الھام 15089217 جید2207.00  بـالمسشیلة02-01-2002

نجاعي   بدر الدین 15089240 جید جدا2308.30  بـالمسیلة07-04-2002

طالب   مروة 15089194 جید2407.10  بـالمسیلة23-06-2002

881من193:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة| السوامع | سعداوي الھاشمي سد الرخائل السوامع  | 280301: المؤسسة  

طالب   بثینة 15089239 قریب من الجید2506.30  بـالمسیلة05-08-2002

طالب   انور 15089198 مقبول2605.80  بـالمسیلة11-08-2002

شطة   لمیاء 15089166 جید2707.50  بـالمسیلة18-08-2002

لعلمي   ابتسام 15089219 قریب من الجید2806.70  بـالمسیلة22-09-2002

سعودي   اسراء 15089228 جید جدا2908.70  بـسلمان24-09-2002

طالب   نسیبة 15089174 جید جدا3008.60  بـالمسیلة22-12-2002

دخوش   أسماء 15089195 قریب من الجید3106.80  بـرأس الواد10-01-2003

881من194:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| السوامع | السوامع - خباب  | 280302: المؤسسة  

العایز   شیماء 15089311 جید جدا108.70  بـالمسیلة16-05-2002

زغوان   سارة 15089297 قریب من الجید206.80  بـالمسیلة08-05-2002

طالب   انور 15089197 مقبول305.70  بـالمسیلة13-06-1999

العایز   دنیا 15089245 مقبول405.90  بـالمسیلة18-01-2002

لعجال   نسرین 15089175 مقبول505.00  بـالمسیلة13-06-2002

لعجال   اشواق 15089229 قریب من الجید606.70  بـالمسیلة09-01-2003

لعجال   احالم 15089224 قریب من الجید706.30  بـالمسیلة01-02-2003

881من195:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| السوامع | السوامع -خیراني الصخري الدخاخشة  | 280303: المؤسسة  

بحري   ولید 15089369 جید جدا108.20  بـالمسیلة30-08-2002

دخوش   شعیب 15089325 جید207.60  بـالمسیلة20-03-2002

بحري   حفصة 15089275 جید307.90  بـالمسیلة09-01-2002

دخوش   حمزة 15089263 قریب من الجید406.00  بـالمسیلة18-09-2002

خلیفي   مروة 15089192 مقبول505.20  بـالمسیلة27-04-2001

دخوش   اكرم 15089232 قریب من الجید606.50  بـالمسیلة30-10-2001

دخوش   ایمن 15089221 مقبول705.90  بـالمسیلة04-03-2002

مھیة   أمین عبد الرؤوف 15089163 جید جدا808.60  بـالمسیلة08-05-2002

دخوش   آیة 15089188 مقبول905.70  بـالمسیلة11-07-2002

تواتي   جمیل 15089249 قریب من الجید1006.10  بـالمسیلة04-03-2003

881من196:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| السوامع | السوامع - حجاب الطاھر الجرابعة  | 280304: المؤسسة  

لعزیري   إكرام 15089368 جید جدا108.00  بـالمسیلة25-06-2002

لعزیري   زینة 15089313 مقبول205.50  بـالمسیلة21-01-2002

بحري   سارة 15089298 قریب من الجید306.90  بـالمسیلة09-06-2002

لعزیري   رندة 15089280 مقبول405.70  بـالمسیلة31-08-2002

لعزیري   ریان 15089285 مقبول505.40  بـالمسیلة24-11-2002

لعزیري   رشیدة 15089289 قریب من الجید606.40  بـالمسیلة09-12-2002

لعزیري   مریم 15089189 جید جدا708.10  بـالمسیلة10-02-2002

لعزیري   العید 15089216 مقبول805.20  بـالمسیلة18-02-2002

بحري   احمد 15089226 قریب من الجید906.60  بـالمسیلة20-11-2002

881من197:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| السوامع | السوامع - عیواز عبد الحفیظ عین بوحمادو  | 280305: المؤسسة  

شقرة   وھیبة 15089371 جید جدا108.20  بـالمسیلة02-07-2002

سعودي   إیمان 15089364 قریب من الجید206.00  بـالمسیلة19-07-2002

شطة   عمار 15089338 قریب من الجید306.60  بـالمسیلة25-12-1999

صواش   عبیر 15089347 مقبول405.20  بـالمسیلة29-04-2002

سعودي   زكریاء 15089322 جید507.00  بـسطیف11-07-2002

قارة   شروق 15089319 قریب من الجید606.80  بـالمسیلة20-08-2002

صواش   حمزة 15089262 مقبول705.80  بـالمسیلة16-04-2001

قیمر   خولة 15089276 جید807.80  بـالمسیلة02-04-2002

شلباب   روان 15089291 جید جدا908.00  بـالمسیلة21-02-2003

مجنح   نور الھدى 15089177 قریب من الجید1006.50  بـالمسیلة23-01-1999

شقرة   الیاس 15089199 مقبول1105.60  بحكم بـالسوامع2000

صواش   النوي 15089196 قریب من الجید1206.40  بـالمسیلة16-05-2000

لحمر   الشریف 15089213 جید1307.80  بـالمسیلة16-09-2000

صواش   أمال 15089161 قریب من الجید1406.80  بـالمسیلة08-05-2002

محمد/ سعودي   دنیا  15089247 قریب من الجید1506.90  بـالمسیلة02-08-2002

سخارة   نرجس 15089172 مقبول1605.20  بـبئر قصد علي06-08-2002

صواش   مریم 15089190 قریب من الجید1706.80  بـعین ارنات09-10-2002

عیواز   مروان 15089191 جید1807.20  بـالمسیلة22-10-2002

881من198:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| السوامع | لغوق عبد الرحمان أوالد عبد اهللا السوامع  | 280306: المؤسسة  

لغوق   فاطمة الزھراء 15089361 جید جدا108.30  بـالمسیلة08-03-2003

سالمي   زینب 15089314 مقبول205.80  بـالمسیلة25-02-1999

لغوق   صونیة 15089333 جید جدا308.50  بـتاجنانت18-08-2002

سعداوي   راضیة 15089282 جید407.70  بـالمسیلة02-08-2002

لغوق   السعدي 15089214 جید جدا508.50  بـالمسیلة06-01-2001

سالمي   دنیا 15089244 مقبول605.00  بـالمسیلة30-08-2001

لغوق   الرمیصاء 15089212 جید جدا708.50  بـالمسیلة03-12-2001

بوقرة   اكرام 15089234 جید807.20  بـالمسیلة01-06-2002

881من199:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| السوامع | لغبش العیفةعواسة السوامع  | 280307: المؤسسة  

دحمان   زكریاء 15089321 مقبول105.50  بـسلمان15-08-2000

دحمان   عبد النور 15089343 جید جدا208.50  بـالمسیلة15-05-2002

قروش   عبد النور 15089344 قریب من الجید306.60  بـالمسیلة17-06-2002

دحمان   عبد الفتاح 15089346 قریب من الجید406.10  بـعواسة18-08-2002

دحمان   صھیب 15089330 مقبول505.30  بـالمسیلة13-09-2002

غربي   سھیلة 15089328 قریب من الجید606.30  بـالمسیلة12-10-2002

دحمان   كنزة 15089334 جید707.60  بـعواسة13-10-2002

غربي   خلود 15089265 قریب من الجید806.70  بـالمسیلة03-10-2000

برابح   رانیة 15089281 مقبول905.40  بـعواسة01-11-2000

مقالتي   شیماء 15089300 جید جدا1008.10  بـعواسة11-02-2002

دحمان   سناء 15089294 جید جدا1108.10  بـسلمان07-08-2002

سویح   محمد لمین 15089184 قریب من الجید1206.40  بـسلمان06-11-2001

مقالتي   اسامة 15089227 مقبول1305.80  بـسلمان20-12-2001

دحمان   محمد االمین 15089185 قریب من الجید1406.00  بـعواسة01-03-2002

مقالتي   المیة 15089168 مقبول1505.20  بـعواسة11-08-2002

مقالتي   محمد 15089183 جید1607.50  بـعواسة01-11-2002

دحمان   نسیمة 15089173 مقبول1705.80  بـعواسة10-11-2002

881من200:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| السوامع | السكومة السوامع  | 280308: المؤسسة  

عقاقني   عدالن 15089348 قریب من الجید106.20  بـالمسیلة12-12-1999

سلیماني   زینب 15089316 جید207.00  بـالمسیلة01-06-2002

مغیش   عماد 15089337 جید307.70  بـالمسیلة11-06-2002

مغیش   ریاض 15089287 جید جدا408.40  بـبوحمادو13-10-2002

عسول   اكرام 15089233 جید جدا508.30  بـلوذاني03-02-2002

مقران   لمیاء 15089165 قریب من الجید606.10  بـسلمان20-03-2002

مغیش   مروة 15089193 جید جدا708.00  بـسلمان16-04-2002

غربي   محمود 15089186 قریب من الجید806.00  بـسلمان19-08-2002

كحول   منیر 15089162 جید907.70  بـالمسیلة09-10-2002

ساسوي   بسمة 15089242 مقبول1005.30  بـسلمان12-11-2002

881من201:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| السوامع | مكیدش  الدھیمي الخبن السوامع  | 280309: المؤسسة  

لعلمي   زیاد 15089317 مقبول105.20  بـالمسیلة22-06-2001

صواش   شھیناز 15089329 جید جدا208.80  بـالمسیلة15-02-2003

جلطان   سلیمة 15089295 جید307.10  بـالمسیلة03-06-2002

خلیفي   لبنى 15089169 مقبول405.50  بـالمسیلة19-07-2000

شودار   نوارة 15089176 مقبول505.90  بـالمسیلة23-10-2000

خلیفي   دنیا 15089243 جید607.40  بـالمسیلة07-06-2001

سعیدي   أیمن 15089179 قریب من الجید706.50  بـسلمان30-06-2001

صواش   ابراھیم 15089220 جید807.10  بـالمسیلة22-04-2002

نجاعي   دنیا 15089246 جید907.70  بـالمسیلة28-09-2002

881من202:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 1الحریة المعاضید  | 280315: المؤسسة  

بلفار   عبد المنعم 15089634 قریب من الجید106.90  بـالمسیلة30-01-2002

نش   إیمان 15089666 قریب من الجید206.80  بـالمسیلة20-06-2002

نش   إبتھال 15089665 جید جدا308.10  بـالمسیلة11-11-2002

شناتي   فوزي 15089657 قریب من الجید406.50  بـالمسیلة25-11-2002

حویدش   قیس 15089617 مقبول505.00  بحكم بـالمعاضید1997

سرایش   شمس الدین 15089587 مقبول605.70  بـالمسیلة13-01-2002

بریكات   علي 15089620 جید جدا708.20  بـالمسیلة19-04-2002

نش   رضوان 15089566 قریب من الجید806.70  بـالمسیلة13-12-2001

نش   رامي 15089553 جید907.20  بـالمسیلة01-01-2002

بلفار   حبیبة 15089538 مقبول1005.30  بـالمسیلة28-04-2002

مخالفیة   یسرى 15089548 جید جدا1108.30  بـالمسیلة27-12-2002

بن عمر   رفیق 15089567 جید1207.10  بـالمسیلة31-01-2003

نش   أوسامة 15089493 مقبول1305.10  بـباب الوادي23-07-2000

بلفار   بشرى 15089507 قریب من الجید1406.90  بـالمسیلة24-04-2002

نش   أكرم عبد الجبار 15089489 قریب من الجید1506.10  بـالمسیلة20-08-2002

نش   أسامة شرف الدین 15089465 جید1607.80  بـالمسیلة23-05-2002

بلفار   نور الھدى 15089409 جید1707.70  بـالمعاضید28-07-2002

بلفار   مروة 15089455 قریب من الجید1806.80  بـالمسیلة09-09-2002

881من203:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 1موسى بركات المعاضید  | 280316: المؤسسة  

فار   عبد العزیز 15089645 جید107.70  بـالمسیلة12-02-2001

سرایش   ھدى 15089670 جید207.00  بـالمسیلة26-05-2002

براخلیة   عبد المطلب 15089637 جید جدا308.30  بـالمعاضید24-08-2002

طیبش   سیف 15089599 قریب من الجید406.30  بـالمسیلة09-06-2002

بن لعلى   ضیاء الدین 15089594 قریب من الجید506.20  بـالمسیلة01-07-2002

بلفار   دنیا أشواق 15089516 جید607.20  بـالمسیلة10-05-2002

بریكات   بثینة 15089506 جید جدا708.20  بـالمسیلة28-10-2002

تحي   بشرى 15089509 جید جدا808.70  بـالمسیلة05-09-2003

رماضنیة   أحمد 15089416 قریب من الجید906.40  بـالمسیلة05-01-2002

طیبش   آمال 15089382 جید1007.90  بـالمسیلة31-01-2002

بریكات   محمد 15089420 قریب من الجید1106.70  بـالمسیلة19-10-2002

طیبش   مروان 15089450 مقبول1205.20  بـالمسیلة31-10-2002

بریكات   نضال 15089401 قریب من الجید1306.40  بـالمسیلة05-11-2002

881من204:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 1المعاضید- ساحة الشھداء   | 280317: المؤسسة  

نش   عبد الرزاق 15089641 جید107.20  بـالمسیلة25-01-2002

بن طالب   عبد الباسط 15089639 جید جدا208.80  بـالمسیلة24-10-2002

سالمي   ضیاء الدین 15089593 مقبول305.40  بـالمسیلة02-01-2002

قصري   صھیب 15089613 جید407.10  بـالمسیلة30-01-2003

بن میمونة   حسام الدین 15089545 جید507.40  بـالمسیلة31-08-2002

بریكات   خلود 15089534 جید607.70  بـالمسیلة27-10-2002

بن طالب   جاسم 15089537 مقبول705.20  بـالمسیلة04-12-2002

بلوذیني   محمد 15089415 مقبول805.70  بـالمسیلة26-12-2001

براخلیة   أسامة 15089459 جید جدا908.50  بـالمسیلة09-03-2002

سرایش   نور الھدى 15089408 جید1007.20  بـالمسیلة31-03-2002

نقاش   أسامة 15089460 جید جدا1108.40  بـالمسیلة17-04-2002

بلفار   مسینیسا 15089466 قریب من الجید1206.70  بـمقلع31-05-2002

نش   أمال 15089383 قریب من الجید1306.40  بـالمسیلة09-11-2002

سحیسح   ندى 15089400 جید1407.20  بـالمسیلة06-03-2003

بریكات   أمینة 15089390 مقبول1505.30  بـالرغایة08-03-2003

بلفار   إسالم 15089683 قریب من الجید1606.90  بـالمسیلة15-08-2002

881من205:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 1الصغیر بلعریبي المعاضید  | 280318: المؤسسة  

مناصریة   إلھام 15089659 ممتاز109.50  بـالمسیلة03-03-2002

قواسمیة   ضیاءالدین 15089595 مقبول205.00  بـالمسیلة21-05-2002

روان   خیر الدین 15089541 ممتاز309.00  بـالمسیلة21-10-2002

روان   رحمة 15089558 مقبول405.50  بـالمعاضید02-01-2003

روان   المیلود 15089495 مقبول505.00  بـالمعاضید05-06-2001

بن بلخیر   أكرم 15089487 جید607.50  بـالمعاضید07-03-2002

بن بلخیر   خلیل 15089517 جید707.25  بـالمسیلة07-04-2002

بالعدة   الشریف 15089498 جید807.75  بـالقبة26-04-2002

قواسمیة   أنیس 15089386 مقبول905.00  بـالمسیلة30-12-2000

بن بلخیر   محفوظ 15089444 مقبول1005.00  بـالمسیلة08-11-2001

روان   مروة 15089454 جید جدا1108.00  بـالمسیلة13-05-2002

زیتوني   ولید 15089690 جید1207.25  بـالمسیلة02-12-2001

881من206:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 1موسى بالعدة المعاضید  | 280319: المؤسسة  

لعرابي   عزیزة 15089650 قریب من الجید106.20  بـالمسیلة01-07-2001

زیتوني   غالیة 15089632 قریب من الجید206.90  بـالمسیلة23-01-2003

عفافسة   زھیة 15089611 قریب من الجید306.80  بـالمسیلة10-04-2002

ضیف اهللا   سمیة 15089583 قریب من الجید406.80  بـالمسیلة27-04-2002

عفافسة   سلیمة 15089582 جید507.10  بـالمسیلة13-07-2002

عفافسة   خضرة 15089547 مقبول605.80  بـالمسیلة17-11-2001

مناصریة   محمد 15089432 قریب من الجید706.30  بـالمسیلة07-01-2003

روان   نسرین 15089403 مقبول805.50  بـالحراش15-02-2003

881من207:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 2نسال الجلود إبراھیم المعاضید  | 280325: المؤسسة  

بن طالب   إبتسام 15089663 جید جدا108.40  بـالمسیلة28-02-2002

بلفار   ھیام 15089669 جید207.10  بـالمعاضید09-08-2002

نش   ھدیل 15089671 جید307.20  بـالمسیلة04-11-2002

بیصار   عبد الوارث 15089646 جید407.40  بـالمسیلة07-11-2002

سرایش   كنزة 15089616 قریب من الجید506.10  بـالمسیلة09-01-2002

بلفار   سامیة 15089590 مقبول605.70  بـالمسیلة24-03-2002

بریكات   حمزة 15089532 مقبول705.10  بـالمسیلة20-03-2000

سرایش   خلود 15089533 جید807.50  بـالمسیلة19-06-2002

قیقان   حسام 15089543 جید907.40  بـالمسیلة16-08-2002

سواعدیة   ریاض 15089564 قریب من الجید1006.30  بـالمسیلة20-09-2002

سرایش   ریان 15089561 جید1107.00  بـالمسیلة10-10-2002

سرایش   أكرم 15089485 مقبول1205.30  بـالمسیلة18-06-2000

بریكات   بثینة 15089503 مقبول1305.10  بـالمسیلة25-04-2002

بن طاطة   بثینة 15089505 جید جدا1408.30  بـالمسیلة22-06-2002

بولنوار   جلیلة لمیس 15089520 جید1507.50  بـعین الملح24-10-2002

ضیف اهللا   أكرم 15089488 قریب من الجید1606.50  بـالمسیلة30-10-2002

سوالمیة   مكین 15089484 جید جدا1708.30  بـالمسیلة05-02-2003

بن عادل   أیوب 15089445 مقبول1805.00  بـالمسیلة10-01-2001

بن طرشة   آیة 15089436 مقبول1905.30  بـالمسیلة18-12-2001

بوسعدیة   ملیكة سامیة 15089394 جید2007.00  بـبني مسوس22-01-2002

سرایش   نھلة 15089404 جید2107.30  بـالمسیلة09-04-2002

بن عادل   آیة 15089438 جید2207.10  بـالمسیلة04-06-2002

بن زید   مالك 15089384 قریب من الجید2306.60  بـالمسیلة05-06-2002

بلفار   أسامة 15089463 جید2407.50  بـالمسیلة08-09-2002

881من208:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة| المعاضید  | 2نسال الجلود إبراھیم المعاضید  | 280325: المؤسسة  

بن میمونة   آیة 15089440 قریب من الجید2506.50  بـالمسیلة22-12-2002

بن طالب   مروان 15089452 جید2607.80  بـالمعاضید08-02-2003

بلفار   أمجد 15089393 جید جدا2708.20  بـالمسیلة10-03-2003

نش   إسحاق 15089684 جید2807.30  بـالمسیلة25-05-2002

881من209:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 2المعاضید-جلود محمد  | 280326: المؤسسة  

بن عمر   إیمان 15089668 قریب من الجید106.40  بـالمسیلة20-09-2002

بن رحال   عز الدین 15089649 مقبول205.90  بـالمعاضید12-11-2002

فراحتیة   عماد 15089619 جید307.90  بـالمسیلة20-03-2002

بن عمر   سھام 15089609 مقبول405.20  بـالمسیلة08-06-2002

موفق   شیماء 15089598 قریب من الجید506.70  بـالمسیلة12-03-2003

بلعمري   رباب 15089557 مقبول605.30  بـالمسیلة02-07-2001

عثامنیة   بثینة 15089504 مقبول705.10  بـالمسیلة08-05-2002

عثامنیة   دنیا 15089514 جید807.30  بـالمسیلة09-07-2002

بن عزوز   جلیلة 15089519 قریب من الجید906.60  بـالمسیلة31-07-2002

قریشي   آسیة 15089468 مقبول1005.50  بـالمسیلة16-01-2002

بن عثمان   أیمن 15089412 قریب من الجید1106.80  بـالمسیلة16-11-2002

881من210:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 3المعاضید- جعونة-الطیب بن عمر  | 280332: المؤسسة  

بن عمر   فاتن 15089652 ممتاز109.30  بـالمسیلة20-02-2002

جراردة   إبتسام 15089664 قریب من الجید206.20 المسیلة. بـ05-04-2002

بوسعدیة   فریال 15089656 قریب من الجید306.10  بـالمسیلة01-02-2003

صید   عائشة 15089633 قریب من الجید406.00  بـالمسیلة09-02-2003

بن فحیمة   عمر 15089621 مقبول505.20  بـالمسیلة13-03-2000

لعجیني   سامي 15089589 قریب من الجید606.30  بـالمسیلة26-11-2001

بن عادل   سعد 15089601 قریب من الجید706.20  بـالمسیلة02-01-2003

بن غانم   خولة 15089550 جید807.60  بـالمسیلة19-12-2001

جدید   رومیسا 15089568 ممتاز909.00  بـسلمان25-01-2002

بن غانم   حسام 15089544 مقبول1005.80  بـالمسیلة06-11-2002

لبوازدة   حیاة 15089540 جید1107.40  بـالمسیلة23-03-2003

بوزعرورة   مولود 15089492 مقبول1205.30  بـالمسیلة10-06-2000

جراردة   أكرم 15089486 قریب من الجید1306.50  بـالمسیلة22-07-2001

لبوازدة   الربح إیمان 15089497 جید جدا1408.60  بـالمسیلة15-03-2002

بن عادل   موني 15089491 جید1507.20  بـالمسیلة23-10-2002

لبوازدة   بشرى 15089508 قریب من الجید1606.60  بـالمسیلة15-11-2002

بوخرص   أشواق 15089483 مقبول1705.50  بـالمسیلة27-12-2002

بلعمري   ابراھیم 15089501 جید1807.80  بـالمسیلة02-04-2003

اسماعیل/ لبوازدة   محمد  15089433 قریب من الجید1906.50  بـبرج بوعریریج28-12-1999

صید   نور الھدى 15089407 جید جدا2008.60  بـالحراش10-03-2002

لبوازدة   آیة 15089437 جید جدا2108.20  بـالمسیلة11-05-2002

شناتي   لمیاء 15089391 جید2207.70  بـالمسیلة27-05-2002

صید   محمد 15089418 جید2307.30  بـالمسیلة03-06-2002

زیتوني   محمد 15089421 جید جدا2408.20  بـالمسیلة01-01-2003

881من211:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة| المعاضید  | 3المعاضید- جعونة-الطیب بن عمر  | 280332: المؤسسة  

عطوي   أحمد لمین 15089435 مقبول2505.90  بـالمسیلة19-02-2003

حمداتني   خلود 15089695 جید2607.70  بـالطاھیر11-05-2002

بوسعدیة   إكرام 15089686 قریب من الجید2706.10  بـالمسیلة21-05-2002

فندة   إكرام 15089687 مقبول2805.90  بـالمسیلة01-06-2002

881من212:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 3المعاضید- لخمیسي بلطرش  | 280333: المؤسسة  

فراحتیة   عبد اللطیف 15089638 قریب من الجید106.70  بـسلمان03-08-2000

ونان   إلھام 15089660 مقبول205.80  بـالمسیلة16-03-2002

بن غانم   سعد الدین 15089602 قریب من الجید306.00  بـالمسیلة07-06-2002

العایب   یونس 15089551 مقبول405.40  بـالمسیلة11-12-2001

فراحتیة   رانیة 15089552 جید507.90  بـالمسیلة02-09-2002

لطرش   العیاشي 15089500 مقبول605.20  بـالمسیلة29-09-1999

بن میمونة   نوال 15089405 مقبول705.20  بـالمسیلة27-09-2000

فراحتیة   وردة 15089693 قریب من الجید806.80  بـالمسیلة30-05-2001

881من213:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 3المعاضید- محمد بن عادل  | 280335: المؤسسة  

لبوازدة   ھالة 15089661 قریب من الجید106.80  بـالمسیلة03-09-2001

لبوازدة   صبرینة 15089596 جید207.20  بـالمسیلة03-09-2001

قراس   شفیقة 15089607 جید جدا308.10  بـالمسیلة17-01-2002

فراحتیة   حیاة 15089539 جید407.20  بـالمسیلة02-08-2001

لبوازدة   النوي 15089494 جید جدا508.60  بـسلمان26-01-2002

قراس   إكرام 15089688 جید جدا608.50  بـالمسیلة12-10-2002

881من214:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 3المعاضید- ابراھیم بلعمري  | 280336: المؤسسة  

بوسعدیة   فاتن 15089653 مقبول105.30  بـالمسیلة28-12-2002

بوسعدیة   عبیر 15089648 جید207.70  بـالمسیلة24-02-2003

بوسعدیة   سارة 15089591 مقبول305.40  بـالمسیلة24-04-2002

بن عمر   شیماء 15089597 جید407.20  بـسلمان26-09-2002

بوسعدیة   ریاض 15089563 قریب من الجید506.90  بـالمسیلة06-08-2002

لبوازدة   السعدیة 15089499 مقبول605.40  بـسلمان28-12-2000

بوسعدیة   جالل 15089510 جید جدا708.30  بـسلمان19-04-2002

بوسعدیة   دنیا 15089513 قریب من الجید806.00  بـالمسیلة30-04-2002

لبوازدة   نسرین 15089402 قریب من الجید906.90  بـالمسیلة23-01-2002

بوسعدیة   آیة 15089439 قریب من الجید1006.20  بـالمسیلة08-06-2002

شناتي   مسعود 15089471 جید1107.60  بـالمسیلة05-11-2002

بوسعدیة   إكرام 15089685 قریب من الجید1206.10  بـالمسیلة28-01-2002

881من215:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید  | 3المعاضید-لمحصب  | 280337: المؤسسة  

صید   سعیدة 15089604 مقبول105.10  بـسلمان08-12-2000

881من216:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید -الزیتون| المعاضید -أول نوفمبر  | 280344: المؤسسة  

بلطرش   ھشام 15089907 قریب من الجید106.90  بـالمسیلة05-03-2002

بن شعبان   عبد العزیز 15089873 مقبول205.20  بـالمعاضید21-09-1999

دحماني   شھرازاد 15089855 مقبول305.50  بـالمسیلة20-07-2001

بوخروبة   عبد العزیز 15089874 جید407.10  بـالمسیلة05-03-2002

نویوة   عبد الباري 15089869 جید جدا508.40  بـالمسیلة14-07-2002

نویوة   عفراء 15089879 ممتاز609.00  بـالمسیلة14-07-2002

معاش   عبد العلي 15089872 قریب من الجید706.50  بـالمسیلة16-02-2003

علیلي   شعبان 15089837 مقبول805.00  بـالمسیلة20-08-1999

دحماني   شعبان 15089838 مقبول905.10  بـالمسیلة19-08-2001

معاش   شیماء 15089827 مقبول1005.90  بـالمسیلة14-05-2002

قوادریة   ریمة 15089810 قریب من الجید1106.60  بـالمسیلة28-06-2002

علیلي   ریان 15089812 مقبول1205.80  بـالمسیلة19-08-2002

دحماني   رانیة 15089805 قریب من الجید1306.00  بـالمسیلة23-11-2002

فراحتیة   منار 15089710 قریب من الجید1406.20  بـالمسیلة30-06-2001

لعشاش   ملیكة 15089713 قریب من الجید1506.00  بـالمسیلة01-03-2002

دحماني   آیة نور اإلسالم 15089735 جید1607.90  بـالمسیلة25-05-2002

بلطرش   نسرین 15089720 جید1707.00  بـالمسیلة04-06-2002

علیلي   نصیر 15089719 جید1807.50  بـالمسیلة24-10-2002

881من217:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید -الزیتون| المعاضید - بیدي شعبان  | 280345: المؤسسة  

قطوش   إكرام 15089909 جید107.60  بـالمسیلة09-07-2001

بوخروبة   وسام 15089917 جید جدا208.50  بـالمسیلة25-12-2002

بوخروبة   فریال 15089884 مقبول305.90  بـالمعاضید13-05-2001

لعرابة   عادل 15089864 جید407.80  بـالمسیلة29-01-2002

قوادریة   فریال 15089885 جید جدا508.50  بـالمسیلة02-02-2002

لبادي   زھرة 15089856 مقبول605.60  بـالمسیلة20-07-2002

دحماني   فاطمة 15089881 مقبول705.20  بـالمسیلة13-12-2002

نویوة   علي 15089863 قریب من الجید806.80  بـالمسیلة01-01-2003

لعشاش   شیماء 15089825 قریب من الجید906.40  بـالمسیلة02-09-2000

بن خالد   ریان 15089811 مقبول1005.70  بـالمسیلة18-10-2001

بزة   راضیة 15089807 مقبول1105.30  بـالمسیلة17-11-2001

تومي   زین الدین 15089833 قریب من الجید1206.80  بـالمسیلة20-02-2002

قوادریة   سارة 15089823 جید1307.50  بـالمسیلة24-02-2002

رزیقات   صفیة 15089839 جید جدا1408.30  بـالمسیلة01-03-2002

بوخروبة   سامیة 15089819 قریب من الجید1506.30  بـالمسیلة01-04-2002

رزیقات   شیماء 15089828 قریب من الجید1606.40  بـالمسیلة15-05-2002

شبابحة   راضیة 15089808 جید1707.70  بـالمسیلة26-09-2002

رزیقات   رضا 15089813 مقبول1805.10  بـالمعاضید02-11-2002

شبابحة   منال 15089709 جید1907.00  بـالمسیلة10-07-2000

بزة   نریمان 15089717 مقبول2005.60  بـالمسیلة03-11-2000

نویوة   محمد خلیل 15089733 قریب من الجید2106.50  بـالمسیلة12-07-2001

رزیقات   خدیجة 15089788 جید2207.30  بـالمسیلة29-10-2001

لبادي   أكرم 15089755 قریب من الجید2306.00  بـالمسیلة30-12-2001

رزیقات   خولة 15089792 مقبول2405.60  بـالمسیلة03-01-2002

881من218:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة| المعاضید -الزیتون| المعاضید - بیدي شعبان  | 280345: المؤسسة  

شبابحة   أسامة 15089743 مقبول2505.60  بـالمسیلة17-04-2002

دحماني   أسماء 15089741 قریب من الجید2606.20  بـالمسیلة19-04-2002

بن خالد   بالل 15089768 جید جدا2708.00  بـالمسیلة26-04-2002

شبابحة   محمد 15089731 مقبول2805.40  بـالمسیلة04-07-2002

لبادي   آمال 15089706 مقبول2905.40  بـالمسیلة07-08-2002

قطوش   نادیة 15089714 جید3007.70  بـالمسیلة04-11-2002

دحماني   محمد عبد الجلیل 15089734 جید3107.70  بـالمسیلة26-12-2002

لعشاش   دنیا 15089778 قریب من الجید3206.10  بـالمسیلة21-01-2003

لعشاش   منى 15089711 مقبول3305.90  بـالمسیلة01-02-2003

881من219:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید -الزیتون| المعاضید - بن خالد أحمد  | 280346: المؤسسة  

بعارسیة   إسحاق 15089908 مقبول105.30  بـالمسیلة09-12-2001

بلطرش   عزیز 15089877 مقبول205.30  بـالمسیلة18-06-2000

شبابحة   كریمة 15089860 قریب من الجید306.80  بـالمسیلة19-07-2002

دحماني   فرح 15089883 قریب من الجید406.40  بـالمسیلة03-02-2003

لعشاش   زین الدین 15089832 قریب من الجید506.30  بـالمسیلة25-05-2001

بن شعبان   شیماء 15089826 جید607.00  بـالمسیلة24-04-2002

لعشاش   سلیمة 15089817 جید707.50  بـالمسیلة23-03-2003

شبابحة   دنیا 15089776 مقبول805.20  بـالمسیلة16-11-2001

بن شعبان   الخیر 15089764 مقبول905.30  بـالمسیلة28-06-2002

دحماني   امال 15089762 جید1007.00  بـالمسیلة28-09-2002

بن لطرش   أمال 15089708 مقبول1105.10  بـالمسیلة07-02-2003

881من220:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید -الزیتون| مجمع الزیتون  | 280347: المؤسسة  

شبابحة   إكرام 15089913 جید107.40  بـالمعاضید27-08-2002

شبابحة   إیمان 15089894 جید207.80  بـالمسیلة08-07-2002

لعرابة   عبد النور 15089866 جید307.30  بـالمسیلة21-08-2002

معاش   زكریاء 15089836 مقبول405.10  بـالمسیلة16-08-2000

بن لطرش   شیماء 15089830 قریب من الجید506.20  بـالمسیلة21-02-2003

لبادي   نورة 15089722 مقبول605.30  بـالمسیلة03-10-2001

بن شعبان   أحالم 15089727 مقبول705.00  بـالمعاضید13-04-2002

نویوة   خالد 15089784 مقبول805.10  بـالمعاضید02-09-2002

شبابحة   أكرم 15089756 مقبول905.90  بـالمسیلة15-09-2002

لعججات   آسیة 15089744 قریب من الجید1006.60  بـالمسیلة13-11-2002

881من221:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| المعاضید -الزیتون| الخلوة المعاضید  | 280348: المؤسسة  

علیلي   إسالم 15089905 مقبول105.60  بـالمسیلة29-10-2001

علیلي   إكرام 15089910 قریب من الجید206.80  بـالمسیلة30-05-2002

بن حمودة   إكرام 15089911 جید307.70  بـالمسیلة12-06-2002

علیلي   وئام 15089918 مقبول405.80  بـالمسیلة23-02-2003

لعشاش   إسالم 15089906 قریب من الجید506.20  بـالمسیلة02-03-2003

طوینة   كریم 15089858 مقبول605.20  بـالمسیلة26-09-1999

عرسالن   فاطمة الزھرة 15089882 قریب من الجید706.60  بـالمسیلة13-02-2001

بعارسیة   عزیز 15089878 مقبول805.30  بـالمعاضید09-12-2001

عرسالن   عبد الباسط 15089870 قریب من الجید906.90  بـالمسیلة27-10-2002

لعرابة   محمد 15089730 قریب من الجید1006.50  بـالمسیلة19-06-2002

لعشاش   رمیصاء 15089794 جید جدا1108.00  بـالمسیلة11-12-2002

لعشاش   یاسر 15089786 مقبول1205.80  بـالمسیلة07-03-2003

علیلي   نجود 15089716 مقبول1305.40  بـالمسیلة28-03-2003

881من222:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-أول نوفمبر  | 280354: المؤسسة  

زواوي   عزیز 15090247 مقبول105.60  بـبرھوم29/05/2000

عباس   إیمان 15090266 جید207.80  بـمقرة01/05/2001

مداني   ھاجر 15090261 قریب من الجید306.40  بحكم بـمقرة2002

ضیف   عبد الحق 15090230 جید407.80  بـمقرة08/02/2002

شین   إلیاس 15090258 مقبول505.70  بـبریكة03/03/2002

میھون   فاطمة الزھراء 15090254 جید جدا608.00  بـبریكة11/03/2002

بیبي   عبد الرؤوف 15090231 جید جدا708.60  بـمقرة27/03/2002

العمري زقار   إیمان 15090268 جید جدا808.70  بـعین ولمان28/03/2002

رحاب   عبد الجبار 15090229 جید907.60  بـمقرة02/04/2002

بن نوي   عبد الرؤوف 15090232 مقبول1005.90  بـالمسیلة05/05/2002

متاح   عبد الرحیم 15090237 جید1107.10  بـالمسیلة18/09/2002

لفرك   عبیر 15090244 جید1207.90  بـبریكة23/10/2002

حمیش   عبد الرؤوف 15090233 قریب من الجید1306.60  بـمقرة25/02/2003

بوراس   سوالف الویزة 15090196 قریب من الجید1406.30  بـبریكة26/01/2002

دریدي   عماد الدین 15090202 جید1507.60  بـمقرة30/04/2002

حموش   عائشة 15090206 جید1607.20  بـعین التوتة31/07/2002

قاسمي   شھیماز 15090192 ممتاز1709.60  بـمقرة16/08/2002

شكاروة   سید علي 15090182 جید1807.20  بـراس العقبة22/09/2002

حفیظي   زیاد 15090180 جید جدا1908.10  بـمقرة24/12/2002

طالب   إكرام 15090294 مقبول2005.50  بـعین ولمان12/01/2002

معزوزي   إیناس 15090284 مقبول2105.90  بـمقرة02/06/2002

شریف   إیمان 15090280 جید2207.40  بـالمسیلة27/07/2002

بوشارب   إكرام 15090301 جید2307.00  بـالمسیلة29/10/2002

شنن   طارق سیف االسالم 15090158 جید جدا2408.80  بـمقرة25/04/2002

881من223:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-أول نوفمبر  | 280354: المؤسسة  

العلمي   صالح الدین 15090138 قریب من الجید2506.70  بـمقرة11/07/2002

العربي   سندس 15090141 جید2607.00  بـبریكة14/07/2002

مكدور   سلسبیل 15090149 جید2707.00  بـمقرة07/11/2002

بالل   رحمة 15090116 مقبول2805.50  بـمقرة08/08/2000

شنافي   یوسف 15090108 مقبول2905.30  بـبریكة05/04/2001

قنیفي   یحیى 15090084 جید جدا3008.60  بـمقرة22/02/2002

عیشوش   یوسف 15090109 ممتاز3109.10  بـمقرة25/06/2002

زواوي   خدیجة 15090085 قریب من الجید3206.10  بـمقرة04/08/2002

بیشوم   یونس 15090105 مقبول3305.20  بـبریكة06/08/2002

العلجي   یوسف 15090111 مقبول3405.40  بـمقرة26/08/2002

حلیتیم   جھاد 15090095 جید جدا3508.60  بـالمسیلة02/09/2002

موھون   خولة 15090103 قریب من الجید3606.20  بـبلعائبة01/02/2003

لعبون   مصعب 15090035 جید جدا3708.20  بـالعلمة11/04/2002

شریف   أسامة 15090032 مقبول3805.10  بـمقرة14/06/2002

بیبي   لزھر 15090038 مقبول3905.90  بـمقرة14/08/2002

عمور   أسامة 15090033 مقبول4005.30  بـمقرة13/12/2002

لمین   تقوى 15090060 مقبول4105.80  بـعین ولمان15/12/2002

العلجي   مروة 15090016 جید4207.20  بـمقرة10/12/2000

راجي   أیمن 15089983 مقبول4305.10  بـمقرة12/12/2001

مقدر   آیة 15090002 ممتاز4409.20  بـمقرة19/02/2002

أبحري   مریمة 15090015 جید جدا4508.70  بـمقرة20/03/2002

حساني   آیة 15090003 ممتاز4609.20  بـبرھوم22/03/2002

بشیش   نبیلة 15089949 مقبول4705.90  بـمقرة02/05/2002

شریف   آیة 15090004 جید جدا4808.50  بـمقرة25/05/2002

بدار   أنیس 15089936 جید جدا4908.00  بـمقرة31/05/2002

بیبي   أحالم 15089988 جید5007.50  بـمقرة14/07/2002

بوزیدي   نجاة 15089951 جید جدا5108.60  بـالمسیلة19/08/2002

بن ناصر   أیوب 15090013 مقبول5205.60  بـمقرة19/09/2002

معطاوي   نوراالسالم 15089964 جید جدا5308.80  بـالمسیلة09/10/2002

881من224:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-أول نوفمبر  | 280354: المؤسسة  

بن علیة   آدم 15089980 جید5407.30  بـالحراش20/10/2002

واضح   أماني 15089931 ممتاز5509.20  بـبرھوم24/10/2002

عزیل   لینا 15089989 جید جدا5608.50  بـبریكة01/01/2003

881من225:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-دمان علي  | 280355: المؤسسة  

بوشارب   ھبة الرحمان 15090264 جید جدا108.30  بـمقرة24/02/2002

دمان   عبد الرحمان 15090236 مقبول205.50  بـمقرة12/03/2002

بوشارب   فرحات 15090256 مقبول305.00  بـمقرة24/04/2002

ذبیح   عدالن 15090245 جید جدا408.30  بـالمسیلة28/01/2003

ذبیحي   عبد اهللا 15090213 جید507.40  بـبرھوم18/10/2001

شریف   سھام 15090190 قریب من الجید606.80  بـمقرة11/04/2002

شریف   عماد الدین 15090203 ممتاز709.10  بـبرھوم11/05/2002

ذبیحي   كریم 15090198 مقبول805.10  بـمقرة21/08/2002

ذبیحي   عبد المؤمن 15090207 جید907.50  بـالمسیلة17/12/2002

ذبیح   إیناس 15090283 قریب من الجید1006.50  بـبریكة14/06/2001

دمان   ھدى 15090286 جید1107.30  بـمقرة31/05/2002

سعیدي   وائل 15090304 مقبول1205.70  بـبرھوم07/08/2002

شریف   شیماء 15090160 قریب من الجید1306.10  بـبرھوم24/08/2001

دمان   رزیقة 15090133 قریب من الجید1406.40  بـالمسیلة13/10/2001

شریف   سندس 15090140 جید جدا1508.80  بـبرھوم21/01/2002

شریف   سارة 15090152 جید جدا1608.60  بـمقرة15/02/2002

سعیدي   سمیر 15090144 مقبول1705.50  بـمقرة30/04/2002

ذبیح   شمس الدین 15090147 جید1807.70  بـبرھوم25/05/2002

سعیدي   زین الدین 15090166 قریب من الجید1906.70  بـمقرة27/09/2002

شریف   صالح الدین 15090139 مقبول2005.50  بـبریكة24/10/2002

دمان   سلسبیل 15090150 قریب من الجید2106.70  بـمقرة24/12/2002

دمان   یاسین 15090083 قریب من الجید2206.90  بـمقرة29/07/2001

ذبیح   حسام الدین 15090090 قریب من الجید2306.30  بـبریكة29/06/2002

ذبیح   یسرى 15090093 جید2407.50  بـبرھوم04/11/2002

881من226:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-دمان علي  | 280355: المؤسسة  

بوشارب   حمزة 15090079 قریب من الجید2506.50  بـمقرة18/01/2003

دمان   الطیب 15090047 قریب من الجید2606.20  بـالمسیلة21/10/2000

سعیدي   المیلود 15090042 مقبول2705.00  بـمقرة04/05/2001

بوشارب   الشریف 15090048 مقبول2805.50  بـبریكة11/05/2002

شریف   بالل 15090055 قریب من الجید2906.50  بـبرھوم05/06/2002

بوشارب   نسرین 15089953 قریب من الجید3006.50  بـمقرة13/02/2002

قاسمي   نوال 15089959 جید جدا3108.80  بـمقرة17/02/2002

شریف   منار 15089935 ممتاز3209.00  بـبرج بوعریریج21/05/2002

ذبیح   محمد 15089995 جید جدا3308.90  بـمقرة02/06/2002

ذبیح   آیة 15090005 جید جدا3408.50  بـسطیف25/08/2002

دمان   آیة 15090007 جید3507.70  بـالمسیلة22/10/2002

دمان   نور الھدى 15089963 ممتاز3609.20  بـمقرة01/12/2002

بوشارب   نورة 15089979 مقبول3705.20  بـالمسیلة02/12/2002

دمان   محمد العثیمین 15090000 ممتاز3809.20  بـمقرة13/01/2003

بوشارب   أمیرة 15089944 جید3907.00  بـبریكة05/02/2003

881من227:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-محمد لخضر الشاذلي | 280356: المؤسسة  

بشیش   فیروز 15090255 قریب من الجید106.20  بـمقرة29/08/2001

حمیدات   عزالدین 15090246 مقبول205.70  بـنقاوس25/12/2001

حاجیح   عبد الغاني 15090241 مقبول305.00  بـمقرة01/02/2002

حمیدات   عبد العزیز 15090242 جید407.80  بـمقرة07/07/2002

میھون   عبد الرؤوف أمین 15090234 جید جدا508.10  بـبلعائبة01/09/2002

بوعفار   سھى 15090191 جید607.10  بـمسیلة25/01/2002

بشیش   سھیر 15090195 جید جدا708.50  بـمقرة26/04/2002

شیبوب   عبد النور 15090209 جید جدا808.20  بـمقرة17/06/2002

بوعبداهللا   سعد 15090188 مقبول905.50  بـالمسیلة10/07/2002

بوترعة   عبد اهللا 15090215 مقبول1005.80  بـمقرة23/07/2002

بوعبداهللا   وصال 15090306 جید جدا1108.50  بـبرھوم20/02/2002

مصطفاوي   ھیام 15090285 جید1207.10  بـمقرة31/03/2002

بشیش   إكرام 15090297 جید1307.00  بـمقرة07/04/2002

قنیفي   ھشام 15090291 جید جدا1408.20  بـبریكة08/10/2002

مقدر   ھدیل 15090288 قریب من الجید1506.70  بـمقرة18/01/2003

مصطفاوي   رضا 15090129 مقبول1605.00  بـمقرة01/02/2002

بن ھداد   صالح الدین 15090137 قریب من الجید1706.10  بـمقرة25/06/2002

شموري   شیماء 15090163 جید1807.60  بـمقرة12/08/2002

قادري   شیماء 15090164 جید1907.30  بـمقرة29/09/2002

خیري   شیماء 15090165 جید2007.90  بـمقرة29/12/2002

بوعزیز   رحمة 15090117 جید جدا2108.20  بـبریكة23/02/2002

ذبیحي   یونس 15090104 مقبول2205.90  بـمقرة10/04/2002

قاسمي   یوسف 15090112 جید2307.60  بـالمسیلة14/10/2002

بوترعة   أشواق 15090039 جید2407.00  بـمقرة10/09/2002

881من228:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-محمد لخضر الشاذلي | 280356: المؤسسة  

زیاني   نوال 15089958 مقبول2505.30  بـمقرة25/05/1999

بیبي   محمد 15089992 مقبول2605.10  بـمقرة30/04/2000

حمیش   ماریة 15089945 قریب من الجید2706.20  بـالمسیلة08/02/2002

العلمي   لیلى 15089990 قریب من الجید2806.30  بـمقرة04/03/2002

حاجیح   نسرین 15089954 مقبول2905.40  بـمقرة11/03/2002

بوعفار   منال 15089934 جید3007.30  بـمقرة10/06/2002

حمیدات   نور الیقین 15089962 ممتاز3109.00  بـمقرة11/06/2002

بوعفار   نسرین 15089955 مقبول3205.10  بـمقرة13/06/2002

بشیش   أبوبكر الصدیق 15089961 قریب من الجید3306.40  بـمقرة29/06/2002

العقون   نسرین 15089956 قریب من الجید3406.90  بـمقرة13/07/2002

بن ھداد   أیوب 15090014 مقبول3505.40  بـمقرة19/11/2002

مصطفاوي   نورة 15089968 جید3607.60  بـمقرة30/11/2002

881من229:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-سحنون عیسى  | 280357: المؤسسة  

جیدل   عبد الكریم 15090239 جید107.90  بـمقرة14/01/2001

جیدل   عبد الغني 15090240 جید207.70  بـعین ولمان26/06/2001

راجي   عفاف 15090248 جید307.20  بـمقرة01/07/2002

راجي   زكریاء 15090186 جید407.20  بـبریكة21/11/2001

بن نوي   وردة 15090305 قریب من الجید506.80  بـمقرة05/11/2001

زبیدور   إسحاق 15090292 جید607.90  بـمقرة18/03/2002

جیدل   شامة 15090151 قریب من الجید706.30  بـمقرة15/11/2001

زبیدور   سارة 15090153 جید807.40  بـمقرة10/07/2002

جیدل   خولة 15090097 قریب من الجید906.60  بـمقرة20/01/2001

راجي   خولة 15090100 جید جدا1008.80  بـمقرة22/04/2002

بوشلوح   لزھر 15090037 جید1107.70  بـمقرة23/02/2002

راجي   مباركة 15089947 مقبول1205.70  بـبریكة08/06/2001

راجي   منال 15089933 مقبول1305.10  بـمقرة27/03/2002

راجي   مختار 15090008 قریب من الجید1406.10  بـمقرة28/05/2002

881من230:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-برك بوخالفة  | 280358: المؤسسة  

ریغي   ھاجر 15090262 قریب من الجید106.30  بـمقرة28/06/2002

ھبال   عبد اللطیف 15090212 جید207.70  بـبرھوم31/07/2002

لمین   ولید 15090303 قریب من الجید306.40  بـالمسیلة14/07/2002

مكاري   إیمان 15090281 قریب من الجید406.20  بـالمسیلة22/10/2002

حیطاش   حسام 15090089 قریب من الجید506.80  بـمقرة16/08/2002

حیطاش   خلود 15090080 قریب من الجید606.00  بـمقرة27/12/2002

مكاري   دنیا 15090065 قریب من الجید706.90  بـبریكة25/01/2002

لوصیف   أسامة 15090031 مقبول805.40  بـمقرة13/05/2002

بكیري   أحالم 15089987 جید907.90  بـمقرة17/04/2002

رحاب   میسم 15090009 مقبول1005.50  بـمقرة21/07/2002

مكاري   آیة 15090006 جید1107.30  بـبرھوم13/10/2002

881من231:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-فرج أحمد  | 280359: المؤسسة  

بن ناصر   عبیر 15090243 جید107.70  بـبریكة11/09/2002

بن ناصر   كوثر 15090200 قریب من الجید206.40  بـمقرة25/11/2001

فرج   عبد النور 15090211 جید جدا308.20  بـمقرة11/01/2003

فرج   زیاد 15090181 قریب من الجید406.40  بـمقرة30/01/2003

دریدي   إیمان 15090279 قریب من الجید506.90  بـبریكة29/03/2002

دریدي   شمس الدین 15090146 جید607.80  بـمقرة03/04/2002

دریدي   جمال الدین 15090062 جید707.10  بـمقرة10/08/2001

فرج   محمد 15089994 جید807.80  بـالمسیلة28/02/2002

بن ناصر   ملیة 15089941 جید جدا908.00  بـبرھوم11/09/2002

881من232:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-مجمع أوالد مبروك-بن ناصر عمار | 280360: المؤسسة  

العقوني   عبد الرزاق 15090238 قریب من الجید106.50  بـسطیف14/11/2001

بوحفص   شیماء 15090159 جید207.10  بـمقرة04/01/2001

بوشلیق   سارة 15090154 جید307.90  بـمقرة11/07/2002

حلیلو   أنور 15089939 مقبول405.70  بـمقرة25/03/2001

عابد   مروة 15090017 مقبول505.30  بـبریكة08/07/2002

حلیلو   أیمن 15089985 قریب من الجید606.10  بـمقرة06/08/2002

بوشلیق   أمیرة 15089943 جید707.20  بـمقرة06/12/2002

881من233:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1مقرة  | 1مقرة-مجمع طریق المالح الجدید  | 280361: المؤسسة  

فرج   فاتن 15090249 قریب من الجید106.40  بحكم بـمقرة2001

بلومي   ھارون 15090263 قریب من الجید206.70  بـباتنة05/05/2001

شموري   إبراھیم 15090265 قریب من الجید306.50  بـمقرة10/10/2001

سالمي   فاطمة 15090253 قریب من الجید406.90  بـمقرة04/03/2002

قنیفي   قمر 15090201 قریب من الجید506.70  بـبرھوم17/04/1998

بوترعة   عبد الباسط 15090218 جید جدا608.40  بـمقرة10/12/2002

بوترعة   إكرام 15090299 قریب من الجید706.20  بـبریكة03/09/2002

باي   ازدھار 15090052 مقبول805.80  بـالمسیلة22/02/2002

كویسي   العید 15090050 قریب من الجید906.00  بـمقرة22/02/2002

عقوني   باسم 15090056 قریب من الجید1006.80  بـالمسیلة22/03/2002

دریدي   بدرالدین 15090057 مقبول1105.90  بـمقرة14/06/2002

شموري   أحمد 15089991 جید1207.60  بـمقرة02/05/1999

حافي   لمیاء 15089940 مقبول1305.70  بـمقرة05/05/2001

مكدور   نورالھدى 15089966 جید جدا1408.00  بـالمسیلة18/06/2001

بوعفار   منصف 15089937 قریب من الجید1506.90  بـبریكة06/08/2001

شموري   نورالھدى 15089967 مقبول1605.10  بـمقرة29/11/2001

بن ناصر   أیوب 15090012 قریب من الجید1706.50  بـمقرة04/06/2002

مصطفاوي   محمد 15089998 جید1807.10  بـمقرة15/10/2002

بوترعة   نھى 15089957 جید جدا1908.70  بـمقرة25/02/2003

881من234:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2مقرة  | 2مقرة-الشھداء  | 280367: المؤسسة  

بعیري   عمار 15090446 مقبول105.60  بـالمسیلة03/06/2001

حاجي   صونیة 15090438 جید207.30  بحكم بـمقرة2002

حساني   عبیر 15090456 جید307.20  بـصالح باي29/01/2002

بن ھداد   علیة 15090447 قریب من الجید406.70  بـمقرة03/04/2002

شالي   زكریاء 15090433 جید جدا508.40  بـبرھوم03/05/2002

سعیدي   زوینة 15090439 جید جدا608.10  بـمقرة05/06/2002

دریھم   شیماء 15090429 مقبول705.60  بـمقرة24/07/2002

سعیدي   شاكر 15090424 قریب من الجید806.40  بـمقرة06/11/2002

محمدي   عبد اهللا 15090449 مقبول905.60  بـمقرة03/03/2003

فرج   میساء 15090347 قریب من الجید1006.20  بـبرھوم19/08/2000

قریشي   حیاة 15090391 جید1107.40  بـذراع بن خدة05/11/2000

واضح   منار 15090318 جید1207.20  بـبریكة07/10/2001

شین   یاسمین 15090390 قریب من الجید1306.70  بـبرھوم21/01/2002

شین   حیاة 15090392 مقبول1405.30  بـمقرة15/02/2002

بن العبد   لیزا 15090346 ممتاز1509.10  بـالبویرة17/02/2002

سعدي   ربیعة 15090401 مقبول1605.90  بـالمسیلة11/03/2002

حاجي   تسنیم 15090376 قریب من الجید1706.50  بـمقرة20/03/2002

عباس   آیة 15090343 جید جدا1808.30  بـمقرة22/03/2002

قاضي   جھینة 15090397 قریب من الجید1906.80  بـمقرة21/05/2002

عباس   انصاف 15090367 قریب من الجید2006.60  بـمقرة24/05/2002

زبیدور   مریم 15090348 جید جدا2108.10  بـمقرة18/06/2002

متاح   اقبال 15090373 مقبول2205.60  بـبرھوم24/07/2002

ذبیح   رفیق 15090404 جید جدا2308.60  بـمقرة19/09/2002

حاجیح   إیمان 15090480 مقبول2405.90  بـمقرة26/03/2002

881من235:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 2مقرة  | 2مقرة-الشھداء  | 280367: المؤسسة  

حمیدات   فریدة 15090472 جید2507.80  بـبریكة05/10/2002

881من236:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2مقرة  | 2مقرة-العلجي محمد  | 280368: المؤسسة  

قاسمي   سیف الدین 15090431 قریب من الجید106.10  بـعین ولمان05/11/2002

ناصف   سارة 15090422 جید جدا208.30  بـالمسیلة07/11/2002

مرواني   زلیخة 15090419 جید جدا308.50  بـمقرة18/11/2002

سالمي   سارة 15090423 جید جدا408.30  بـمقرة08/12/2002

دعاس   عبد الرزاق 15090452 مقبول505.10  بـمقرة10/12/2002

منصور   دنیا 15090383 قریب من الجید606.90  بـمقرة13/02/2000

حاجیح   أمینة 15090324 مقبول705.70  بـبرھوم14/01/2002

رزوقي   محمد 15090338 جید جدا808.20  بـمقرة28/04/2002

العلجي   منار 15090319 مقبول905.10  بـمقرة27/07/2002

منصور   لبنى 15090329 قریب من الجید1006.00  بـمسیلة14/08/2002

رباحي   آیة 15090344 جید جدا1108.40  بـمقرة26/09/2002

شنافي   فاروق 15090471 قریب من الجید1206.50  بـبریكة31/03/2001

ذبیح   إلھام 15090474 جید جدا1308.80  بـبرھوم08/05/2002

بلعمري   عیاش 15090468 جید جدا1408.00  بـمقرة26/06/2002

العلجي   ھاشم ضیاء الدین 15090478 جید جدا1508.20  بـبرھوم22/10/2002

شریفي   ھاني 15090476 مقبول1605.00  بـمقرة28/10/2002

881من237:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2مقرة  | 2مقرة-خیري الطیب | 280369: المؤسسة  

خیري   زین الدین 15090430 جید107.80  بـمقرة02/07/2001

مكاري   شیماء 15090428 جید207.10  بـمقرة17/05/2002

حمیدات   سلیمان 15090417 جید جدا308.50  بـبرھوم18/10/2002

خیري   صفیة 15090435 جید407.50  بـمقرة23/12/2002

مكاري   حمیدة 15090387 قریب من الجید506.30  بحكم بـمقرة2000

حمیدات   حسني 15090394 مقبول605.60  بـمقرة10/04/2000

لمویسي   ریمة 15090402 قریب من الجید706.10  بـبرھوم07/05/2002

خیري   مروة 15090350 مقبول805.90  بـمقرة11/05/2002

حمیدات   أماني 15090317 جید907.10  بـالمسیلة13/06/2002

حضري   توفیق 15090379 مقبول1005.80  بـبرھوم14/06/2002

خیري   رضوان 15090403 قریب من الجید1106.50  بـالمسیلة11/07/2002

قاسمي   حنان 15090382 جید1207.90  بـمقرة14/07/2002

لمین   عزالدین 15090469 جید1307.20  بـبرھوم19/04/2001

881من238:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2مقرة  | 2مقرة-شالي النوي | 280370: المؤسسة  

شامي   زكریاء 15090432 قریب من الجید106.30  بحكم بـمقرة2001

خلیفي   زھرة 15090437 جید207.00  بـمقرة02/04/2001

سالمي   عبد النور 15090448 مقبول305.80  بـمقرة29/07/2001

داللي   سمیة 15090418 جید جدا408.10  بـمقرة24/09/2001

شامي   كریم رضا 15090440 قریب من الجید506.00  بـالمسیلة30/10/2001

شمي   زھیر 15090436 جید607.50  بـمقرة12/02/2002

شامي   قمر 15090442 قریب من الجید706.30  بـمقرة16/03/2002

رباحي   ضیاء الدین 15090426 جید807.20  بـمقرة03/09/2002

داللي   خلیصة 15090388 مقبول905.30  بـمقرة06/03/2001

خلیفي   دنیا 15090384 جید1007.00  بـمقرة02/04/2001

شامي   جمال الدین 15090381 مقبول1105.30  بـمقرة27/04/2001

شامي   ماجدة 15090327 قریب من الجید1206.50  بـمقرة23/07/2001

خلیفي   مھدي 15090354 جید1307.40  بـمقرة23/10/2001

شالي   أسامة 15090352 جید1407.30  بـمقرة04/11/2001

سالمي   منیر 15090321 جید1507.30  بـمقرة04/11/2001

داللي   أحالم 15090336 جید جدا1608.50  بـمقرة14/01/2002

شامي   خدیجة 15090393 جید1707.60  بـمقرة29/09/2002

داللي   وسیم 15090485 جید جدا1808.50  بـبرھوم24/01/2002

شامي   ھارون 15090477 قریب من الجید1906.10  بـبرھوم08/03/2002

شامي   وئام 15090486 جید جدا2008.90  بـمقرة22/08/2002

داللي   إسحاق 15090481 جید2107.40  بـمقرة22/11/2002

881من239:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2مقرة  | 2مقرة-واضح ابراھیم | 280371: المؤسسة  

واضح   عبد السالم 15090453 مقبول105.10  بـمقرة15/01/2002

واضح   ضیاء الدین 15090425 جید جدا208.40  بـبرھوم20/06/2002

واضح   لبنى 15090328 مقبول305.00  بـعین ولمان04/07/1999

جوادة   منیر 15090320 قریب من الجید406.50  بـصالح باي15/12/1999

واضح   ربیحة 15090400 جید جدا508.10  بـمقرة15/06/2001

واضح   دنیا زاد 15090385 قریب من الجید606.70  بـبرھوم08/11/2001

واضح   سلمى 15090405 مقبول705.00  بـمقرة26/01/2002

واضح   نجمة 15090330 جید807.10  بـمقرة01/04/2002

دعاس   ذكرى 15090374 قریب من الجید906.50  بـبرھوم03/05/2002

واضح   محمد ضیاء الدین 15090341 مقبول1005.20  بـبرھوم30/06/2002

واضح   أمیر 15090325 قریب من الجید1106.30  بـمقرة03/09/2002

واضح   مخلص 15090342 قریب من الجید1206.90  بـالمسیلة20/11/2002

واضح   بثینة 15090375 جید1307.10  بـعین ولمان03/02/2003

قاصري   ھاني 15090475 جید1407.10  بـصالح باي03/06/2001

واضح   إیمان 15090479 جید1507.80  بـبرھوم26/12/2001

واضح   عبیر 15090467 مقبول1605.00  بـبرھوم05/02/2002

واضح   إكرام 15090483 جید جدا1708.10  بـبرھوم14/11/2002

881من240:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2مقرة  | 2المرابعة-مجمع قاصري عیسى  | 280372: المؤسسة  

طالب   شمس الدین 15090420 مقبول105.00  بـمقرة27/12/2000

طالب   عماد 15090445 مقبول205.50  بـبرھوم20/06/2001

مریش   شمس الدین 15090421 جید جدا308.70  بـمقرة04/03/2002

طالب   صفاء 15090434 قریب من الجید406.70  بـمقرة22/11/2002

طالب   صالح الدین 15090406 مقبول505.20  بـمقرة09/01/2000

مریش   أیمن 15090334 مقبول605.60  بـمقرة03/10/2000

مریش   خلیصة 15090389 مقبول705.40  بـمقرة04/06/2001

طالب   مروان 15090349 جید جدا808.10  بـمقرة15/02/2002

بكیري   أمیمة 15090322 قریب من الجید906.00  بـعین ولمان15/03/2002

بكیري   نور 15090333 جید جدا1008.30  بـبرھوم26/05/2002

مریش   المیة 15090326 قریب من الجید1106.20  بـعین ولمان15/10/2002

ریغي   تقوى اهللا 15090378 جید جدا1208.80  بـالمسیلة24/12/2002

881من241:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3مقرة  | 3مقرة-بن ناصر علي | 280378: المؤسسة  

باي   إكرام 15090723 مقبول105.90  بـمقرة19/12/2001

بن ناصر   إلھام 15090711 مقبول205.90  بـمقرة04/05/2002

باي   إیمان 15090718 جید307.30  بـمقرة02/07/2002

باي   إلیاس 15090710 قریب من الجید406.60  بـمقرة11/07/2002

بوشلیق   عفاف 15090700 جید507.70  بـمقرة03/09/2002

باي   فیصل 15090705 قریب من الجید606.50  بـمقرة14/10/2002

مقدر   إكرام 15090725 قریب من الجید706.40  بـمقرة19/10/2002

بن ناصر   ھند 15090709 قریب من الجید806.50  بـبرھوم03/11/2002

باي   زین الدین 15090647 قریب من الجید906.10  بـبرھوم17/12/2001

بن ناصر   عبد الرحیم 15090679 جید1007.00  بـمقرة20/02/2002

باي   شھیناز 15090660 قریب من الجید1106.60  بـبریكة29/06/2002

باي   شروق 15090652 مقبول1205.80  بـالمسیلة08/07/2002

مكدور   صالح الدین 15090618 مقبول1305.10  بـمقرة06/05/2002

موسى/ باي   شیماء  15090636 جید1407.90  بـمقرة16/05/2002

باي   ریان 15090609 مقبول1505.60  بـالمسیلة04/08/2002

باي   جھینة 15090598 جید1607.80  بـمقرة24-10-2002

مكدور   نسرین 15090513 جید1707.50  بـمقرة05/02/2002

باي   منال 15090499 مقبول1805.20  بـالمسیلة06/08/2002

باي   یاسمین 15090581 مقبول1905.10  بـالمسیلة21/08/2002

بن ناصر   أكرم 15090564 مقبول2005.80  بـمقرة27/08/2002

بن ناصر   محمد 15090527 جید2107.60  بـمقرة03/09/2002

بن ناصر   آیة 15090531 مقبول2205.90  بـمقرة04/11/2002

باي   أیة 15090532 قریب من الجید2306.30  بـالمسیلة19/11/2002

بن ناصر   أسامة 15090552 جید2407.00  بـمقرة23/03/2003

881من242:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3مقرة  | 3مقرة-واضح المسعود بن محمد  | 280379: المؤسسة  

بن ناصر   ھاجر 15090714 جید107.20  بـمقرة25/07/2002

واضح   إبتھال 15090717 جید جدا208.40  بـعین ولمان16/09/2002

بوعفار   عبد الودود 15090697 قریب من الجید306.60  بـبریكة28/11/2002

مكدور   عبد العالي 15090684 مقبول405.30  بحكم بـمقرة2002

طالب   عبد اهللا 15090672 جید507.30  بـمقرة04/01/2002

عجیمي   عبد الرزاق 15090680 جید607.70  بـبریكة30/03/2002

دمان   سھلة 15090659 جید707.20  بـالمسیلة03/05/2002

بن ناصر   سعد الیزید 15090657 جید807.20  بـالمسیلة29-06-2002

قاسمي   زكریاء 15090656 قریب من الجید906.00  بـالقبة06/09/2002

خالف   عبد الناصر 15090668 جید1007.90  بـمقرة17/09/2002

قاصري   عبد الرحمان 15090678 جید1107.80  بـبریكة08/02/2003

بن ناصر   شیماء 15090631 قریب من الجید1206.30  بـمقرة04/09/2001

مھرة   سالم 15090622 جید جدا1308.70  بـمقرة01/12/2001

بن ناصر   سمیة 15090621 قریب من الجید1406.30  بـبرھوم20/02/2002

شموري   رحیمة 15090610 مقبول1505.80  بـبریكة26/04/2002

جوادة   خولة 15090601 جید جدا1608.60  بـمقرة21/06/2002

بن ناصر   سماح 15090616 جید1707.40  بـمقرة28/08/2002

دیلمي   شیماء 15090632 جید1807.80  بـعزابة22/09/2002

ناصف   صباح 15090627 قریب من الجید1906.30  بـمقرة06/11/2002

باكري   شیماء 15090634 قریب من الجید2006.10  بـمقرة12/11/2002

شموري   شیماء 15090635 جید جدا2108.50  بـمقرة14/11/2002

بن ناصر   طالل 15090615 جید2207.70  بـالمسیلة01/12/2002

قاصري   رحمة 15090608 جید2307.80  بـبریكة08/02/2003

ھبال   نبیل 15090510 قریب من الجید2406.10  بـمقرة29/06/1999

881من243:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3مقرة  | 3مقرة-واضح المسعود بن محمد  | 280379: المؤسسة  

دیلمي   دنیا 15090575 مقبول2505.30  بـمقرة06/05/2001

دیلمي   بشرى 15090572 جید2607.00  بـبرھوم19/06/2001

علیلي   نصیرة 15090511 قریب من الجید2706.30  بـمقرة11/07/2001

سویكر   دنیا 15090577 مقبول2805.50  بـمقرة16/11/2001

بوشلوح   لبنى 15090506 مقبول2905.50  بـمقرة13/02/2002

شریفي   أیوب 15090536 جید3007.80  بـبرھوم15/02/2002

بن ناصر   أحالم 15090522 جید جدا3108.70  بـمقرة18/02/2002

حلیتیم   نوفل 15090516 قریب من الجید3206.70  بـمقرة27/02/2002

شنافي   منیرة 15090501 جید3307.20  بـمقرة31/03/2002

شموري   آسیة 15090556 جید جدا3408.30  بـمقرة02/06/2002

سعدي   محمد الحشاني 15090529 قریب من الجید3506.00  بـمقرة22/07/2002

فرج   أمیرة 15090502 قریب من الجید3606.30  بـمقرة01/08/2002

بوترعة   أشرف 15090558 قریب من الجید3706.10  بـمقرة28/10/2002

باي   المیة 15090505 جید3807.60  بـمقرة11/11/2002

بن ناصر   لبنى 15090507 مقبول3905.80  بـمقرة02/12/2002

بوترعة   محي الدین 15090533 جید جدا4008.70  بـمقرة03/12/2002

881من244:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3مقرة  | 3قریة لخراریب مقرة-مجمع خیري رابح  | 280380: المؤسسة  

كویسي   إسحاق 15090722 مقبول105.50  بـبریكة23/04/2002

بوشلیق   فریال 15090706 جید جدا208.40  بـمقرة21/07/2002

بوشلیق   غادة 15090667 مقبول305.40  بـمقرة22/05/2002

مصطفاوي   شروق 15090654 قریب من الجید406.20  بـبریكة06/10/2002

بوشلیق   سارة 15090624 جید507.00  بـمقرة15/05/2002

مقدر   صالح الدین 15090619 جید جدا608.10  بـمقرة09/06/2002

مصطفاوي   سارة 15090625 جید707.60  بـمقرة26/02/2003

بوترعة   أسامة سیف الدین 15090555 مقبول805.20  بـبرھوم01/10/2000

بوشلیق   آیة 15090530 جید907.50  بـمقرة27/05/2001

الحشاني/ مصطفاوي   أسامة  15090553 مقبول1005.50  بـمقرة16/01/2002

مكدور   أحمد 15090525 جید جدا1108.40  بـمقرة27/01/2002

مصطفاوي   المھدي 15090566 جید1207.10  بـبریكة05/09/2002

881من245:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4مقرة | مقرة -بیبي الشریف  | 280386: المؤسسة  

علیلي   ھاجر 15090841 مقبول105.40  بـمقرة22/02/1998

بحري   وردة 15090847 مقبول205.00  بـمقرة12/12/2000

علیلي   فاطمة الزھرة 15090837 مقبول305.30  بـمقرة18/04/2002

ساسي   إكرام 15090845 مقبول405.30  بـمقرة06/07/2002

بن ھداد   ھاجر 15090842 قریب من الجید506.30  بـمقرة21/07/2002

بیبي   فیروز 15090838 جید607.40  بـمقرة14/10/2002

بیبي   وائل 15090846 قریب من الجید706.30  بـبریكة13/02/2003

بدار   سھیر 15090805 جید807.00  بـمقرة18/04/2000

جعفر   منال 15090737 مقبول905.80  بـمقرة06/09/2000

بیبي   عبد المطلب 15090810 قریب من الجید1006.00  بـمقرة16/01/2001

جحیش   عزالدین 15090826 قریب من الجید1106.60  بـمقرة28/01/2001

دیلمي   حمزة 15090771 جید1207.50  بـمقرة20/02/2001

جحیش   عبد العزیز 15090822 قریب من الجید1306.00  بـخنشلة31/08/2001

بالل   شمس الدین 15090795 قریب من الجید1406.90  بـمسیلة16/10/2001

سعدي   عبد الرؤوف 15090815 قریب من الجید1506.60  بـمسیلة02/01/2002

طبال   أیوب عبد الرحیم 15090752 جید جدا1608.50  بـمقرة25/01/2002

بالل   نھال 15090744 جید جدا1708.60  بـمقرة29/01/2002

بن ھداد   عبد السالم 15090820 جید1807.70  بـالمسیلة02/02/2002

ضیفلي   رمزي 15090791 جید1907.30  بـمقرة05/02/2002

بیبي   أیمن 15090746 جید2007.80  بـبریكة01/04/2002

دحاح   أسامة سیف الدین 15090758 جید جدا2108.80  بـبریكة20/04/2002

جعفر   عبد الرؤوف 15090816 جید2207.20  بـمقرة10/06/2002

مخلوف   یونس 15090789 جید2307.90  بـمقرة16/06/2002

دیلمي   عبد الرحمان 15090817 مقبول2405.80  بـمقرة27/07/2002

881من246:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 4مقرة | مقرة -بیبي الشریف  | 280386: المؤسسة  

بن ھداد   خولة 15090788 جید2507.60  بـمسیلة01/08/2002

شمي   أسامة 15090757 جید2607.50  بـالمسیلة15/08/2002

سالمي   عصام 15090825 قریب من الجید2706.90  بـمقرة29/08/2002

فروحات   سارة 15090799 ممتاز2809.20  بـالمسیلة10/09/2002

ضیف   منار أم الخیر 15090740 مقبول2905.50  بـالمسیلة09/10/2002

جعفر   عبد المولى 15090812 جید3007.20  بـالمسیلة12/11/2002

جعفر   تقي الدین 15090770 جید جدا3108.80  بـالمسیلة20/11/2002

جعفر   راضیة 15090793 جید3207.80  بـالمسیلة20/11/2002

عبد الغاني/ بالل   مروة  15090754 جید جدا3308.30  بـالمسیلة22/12/2002

سعدي   أحمد شمس الدین 15090749 قریب من الجید3406.30  بـمقرة07/01/2003

جوبر   أیوب 15090751 مقبول3505.30  بـمقرة19/01/2003

جوبر   عبیر 15090824 مقبول3605.40  بـمقرة08/02/2003

علیلي   مسعود 15090759 قریب من الجید3706.50  بـمقرة09/02/2003

بیبي   بثینة 15090769 جید3807.70  بـبریكة13/02/2003

بن ھداد   بایة 15090767 جید3907.20  بـالمسیلة15/02/2003

سعدي   عبد الكریم 15090821 مقبول4005.50  بـمقرة29/03/2003

881من247:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4مقرة | مقرة -علیلي البشیر | 280387: المؤسسة  

جعفر   فضیلة 15090839 قریب من الجید106.50  بـبرھوم21/02/2002

أبحري   أبوالقاسم 15090745 جید207.10  بـمقرة17/12/2000

حوض   خیرالدین 15090775 جید جدا308.50  بحكم بـمقرة2001

جنان   صلیحة 15090794 قریب من الجید406.70  بحكم بـمقرة2001

عمیري   أكرم 15090761 جید جدا508.10  بـمقرة09/02/2001

جعفر   أیوب 15090750 جید607.20  بـمقرة14/02/2001

جنان   صدام 15090802 جید707.40  بـمقرة25/02/2001

جنان   یوسف 15090790 جید807.50  بـمقرة16/07/2001

بالل   سوالف 15090806 جید907.20  بـبریكة09/10/2001

جنان   محمد 15090748 جید1007.00  بـمقرة26/11/2001

سعدي   اسحاق 15090765 جید جدا1108.10  بـمقرة12/12/2001

عمیري   عبد اهللا 15090811 مقبول1205.00  بـمقرة19/12/2001

بالل   عبد الرحیم 15090818 جید1307.70  بـمقرة22/01/2002

بالل   سلسبیل 15090796 جید جدا1408.70  بـالمسیلة10/02/2002

أبحري   خدیجة 15090773 جید جدا1508.90  بـمقرة16/02/2002

بوضیاف   شروق 15090803 جید جدا1608.90  بـمقرة25/05/2002

لخذاري   ایمان 15090764 جید جدا1708.90  بـمقرة15/07/2002

مخلوف   سارة 15090798 جید1807.30  بـمقرة14/08/2002

بدار   أشواق 15090760 جید جدا1908.30  بـمقرة20/08/2002

ضیف   منیرة 15090742 جید جدا2008.20  بـمقرة06/09/2002

جنان   عبد الوھاب 15090823 قریب من الجید2106.00  بـبریكة28/10/2002

لخذاري   خدیجة 15090774 جید جدا2208.20  بـمقرة09/11/2002

أبحري   المیة 15090743 جید2307.80  بـمقرة14/11/2002

881من248:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4مقرة | مقرة -شریف موسى | 280388: المؤسسة  

شریف   كمال 15090807 مقبول105.00  بـبریكة01/06/1999

قنیفي   عبد الحمید 15090813 قریب من الجید206.00  بـبرھوم11/02/2000

قنیفي   الطاھر 15090762 جید307.00  بـبرھوم26/05/2001

شریف   اعمر 15090766 مقبول405.30  بـبریكة04/09/2001

شریف   عبد السالم 15090819 جید جدا508.80  بـمقرة17/01/2002

شریف   دعاء 15090776 جید جدا608.00  بـبرھوم01/03/2002

شریف   شافیة 15090800 جید جدا708.80  بـمقرة07/04/2002

شریف   ابراھیم 15090763 جید جدا808.10  بـمقرة26/04/2002

شریف   راضیة 15090792 جید جدا908.10  بـمقرة06/05/2002

دمان   ضیاء الدین 15090801 ممتاز1009.30  بـالمسیلة02/06/2002

شریف   أسامة 15090756 قریب من الجید1106.20  بـبرھوم10/07/2002

شریف   عبد النور 15090809 قریب من الجید1206.20  بـمقرة18/07/2002

شریف   صفاء 15090804 قریب من الجید1306.10  بـمقرة30/09/2002

881من249:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5مقرة | مقرة -بوعافیة الطیب | 280394: المؤسسة  

حاجي   رشدي 15090932 مقبول105.50  بحكم بـمقرة2000

حاجي   نور الھدى 15090871 مقبول205.80  بـبرھوم05/01/2001

حاجي   صالح الدین 15090934 مقبول305.20  بـمقرة20/03/2001

حاجي   نوال 15090869 قریب من الجید406.70  بـمقرة07/07/2001

فرحاتي   سلمى 15090933 قریب من الجید506.00  بـمقرة11/09/2001

حاجي   لبنى 15090867 جید607.40  بحكم بـمقرة2002

فرحاتي   أحالم 15090877 جید جدا708.50  بـبرھوم03/04/2002

حاجي   شمس الدین 15090936 مقبول805.70  بـمقرة26/05/2002

حاجي   صابر عبد االلھ 15090938 مقبول905.70  بـبرھوم16/07/2002

نوري   مالك 15090858 جید جدا1008.00  بـبرھوم02/09/2002

حاجي   أیمن 15090876 جید جدا1108.30  بـبریكة11/10/2002

حاجي   دلیلة 15090922 جید جدا1208.10  بـمقرة18/11/2002

حاجي   الطیب 15090895 قریب من الجید1306.30  بـبرھوم05/02/2003

قویسي   منى 15090861 جید1407.00  بـمقرة02/03/2003

فرحاتي   بسمة 15090917 قریب من الجید1506.40  بـمقرة06/03/2003

حاجي   منال 15090859 قریب من الجید1606.60  بـالمسیلة20/03/2003

حاجي   فارس 15090983 مقبول1705.00  بـمقرة06/06/2001

فرحاتي   عبد الباقي 15090971 قریب من الجید1806.80  بـبریكة10/08/2001

حاجي   عبد الرحمان 15090974 مقبول1905.40  بـالرغایة11/12/2001

حاجي   عبد الكریم 15090976 مقبول2005.30  بـمقرة07/04/2002

حاجي   عبد الجلیل 15090972 مقبول2105.00  بـبرھوم30/06/2002

حاجي   عبد الرحمان 15090975 جید2207.00  بـمقرة02/07/2002

فرحاتي   عبدالودود 15090978 جید جدا2308.10  بـمقرة19/07/2002

عشور   كتیبة 15090968 قریب من الجید2406.10  بـبرھوم17/09/2002

881من250:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 5مقرة | مقرة -بوعافیة الطیب | 280394: المؤسسة  

حاجي   سید علي 15090958 مقبول2505.50  بـبرھوم13/11/2002

881من251:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5مقرة | مقرة -حاجي مبارك | 280395: المؤسسة  

حاجي   صالح الدین 15090935 قریب من الجید106.20  بـبرھوم25/05/2001

حاجي   محمد 15090879 قریب من الجید206.10  بـبرھوم14/09/2001

حاجي   لزھر 15090893 قریب من الجید306.00  بـبرھوم08/10/2001

حركات/حاجي   ایمان 15090909 قریب من الجید406.10  بـبرھوم12/10/2001

حاجي   ساعد 15090942 قریب من الجید506.40  بـبرھوم18/11/2001

محمد الطیب/حاجي   أنور 15090862 قریب من الجید606.30  بـمقرة13/03/2002

حاجي   حنان 15090920 مقبول705.30  بـبرھوم14/03/2002

حاجي   ملیكة 15090866 قریب من الجید806.50  بـمقرة21/05/2002

حاجي   مسعود 15090892 جید907.10  بـالمسیلة24/06/2002

حاجي   نور الھدى 15090872 جید1007.40  بـبرھوم01/07/2002

حاجي   لدمیة 15090882 قریب من الجید1106.30  بـبرھوم25/07/2002

حاجي   محمد الطاھر 15090881 جید1207.20  بـبرھوم05/08/2002

حاجي   أسامة 15090890 جید جدا1308.10  بـمقرة06/11/2002

الھادي/حاجي   ایمان 15090908 جید جدا1408.10  بـبرھوم23/11/2002

المسعود/حاجي   أنور 15090863 قریب من الجید1506.60  بـبرھوم03/12/2002

حاجي   أمیرة 15090865 جید جدا1608.30  بـالمسیلة27/12/2002

حاجي   فریدة 15090986 جید1707.60  بـعین الخضراء08/06/2002

حاجي   عبد الودود 15090977 جید1807.20  بـمقرة21/08/2002

حاجي   سھام 15090965 مقبول1905.80  بـبرھوم16/09/2002

حاجي   عبد الحكیم 15090973 مقبول2005.70  بـبرھوم28/10/2002

حاجي   كنزة 15090967 جید جدا2108.80  بـمقرة28/10/2002

محمد الشریف/ حاجي   فریدة 15090987 جید2207.60  بـبرھوم21/11/2002

فرحاتي   زكریاء 15090961 جید2307.80  بـمقرة25/12/2002

محمد/ حاجي   فاتح 15090981 مقبول2405.00  بـبرھوم29/12/2002

881من252:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5مقرة | مقرة -حاجي قسوم | 280396: المؤسسة  

بوعافیة   موسى 15090894 قریب من الجید106.50  بـبرھوم26/01/1999

بوعافیة   صبرینة 15090943 قریب من الجید206.30  بـمقرة25/12/1999

صحراوي   خلیل 15090921 قریب من الجید306.30  بـبرھوم16/05/2000

حاجي   بالل 15090912 قریب من الجید406.90  بـبرھوم11/06/2000

سمون   رابح 15090929 قریب من الجید506.60  بـبریكة21/06/2000

صحراوي   أیمن 15090874 مقبول605.60  بـبرھوم24/03/2001

صحراوي   أسامة 15090887 قریب من الجید706.60  بـمقرة31/03/2001

بوعافیة   رابح 15090930 مقبول805.90  بـبریكة10/05/2001

حاجي   بركاھم 15090915 مقبول905.50  بـمقرة06/06/2001

صحراوي   شیماء 15090944 قریب من الجید1006.30  بـبرھوم06/09/2001

بوعافیة   محمد 15090878 قریب من الجید1106.10  بـبرھوم06/09/2001

حاجي   بشرى 15090918 جید جدا1208.60  بحكم بـمقرة2002

بوعافیة   أسامة 15090888 جید1307.90  بـمقرة05/01/2002

حاجي   أشرف 15090891 قریب من الجید1406.50  بـمقرة28/06/2002

سمون   یوسف 15090927 جید1507.10  بـمقرة14/08/2002

حاجي   شیماء 15090947 ممتاز1609.00  بـمقرة13/11/2002

سمون   منار 15090860 جید جدا1708.20  بـبریكة24/11/2002

سمون   بركاھم 15090916 قریب من الجید1806.00  بـبریكة15/12/2002

فرحاتي   عتیقة 15090980 قریب من الجید1906.80  بحكم بـمقرة2002

صحراوي   صحراء 15090959 قریب من الجید2006.70  بـبرھوم17/01/2002

سمون   إكرام 15090993 قریب من الجید2106.80  بـبریكة27/04/2002

سمون   فطوم 15090988 جید جدا2208.60  بـبریكة12/11/2002

صحراوي   إیمان 15090992 ممتاز2309.20  بـبرھوم23/11/2002

881من253:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 5مقرة | مقرة -بوعافیة قویدر | 280397: المؤسسة  

كاكا   محمد االمین 15090880 قریب من الجید106.10  بـعزیل عبدالقادر27/11/2001

كاكة   مروة 15090886 جید207.20  بـبرھوم16/01/2002

كاكا   سارة 15090939 جید جدا308.60  بـعین الخضراء26/01/2002

فرحاتي   رمزي 15090928 مقبول405.60  بـبرھوم03/03/2002

فرحاتي   نصار 15090868 قریب من الجید506.10  بـالمسیلة28/03/2002

كاكة   ایمان 15090897 جید607.80  بـعزیل عبد القادر14/05/2002

حاجي   أسامة 15090889 قریب من الجید706.70  بـبرھوم04/07/2002

فرحاتي   مراد 15090884 قریب من الجید806.80  بـبرھوم15/09/2002

حاجي   نور الھدي 15090873 جید907.30  بـمقرة14/10/2002

حاجي   سفیان 15090964 مقبول1005.20  بحكم بـمقرة2000

فرحاتي   سیف الدین 15090960 جید1107.00  بـبرھوم08/05/2002

فرحاتي   علي 15090970 قریب من الجید1206.70  بـبرھوم02/07/2002

كاكة   وئام 15090996 قریب من الجید1306.60  بـبریكة16/11/2002

881من254:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| مقرة -القشایش | القشایش -عاشور العربي  | 280403: المؤسسة  

عیشوش   عبد الرحیم 15091142 مقبول105.30  بـبریكة12/07/2001

عیشوش   شیماء 15091114 جید جدا208.50  بـمقرة17/09/2001

بوعزیز   عالءالدین 15091135 مقبول305.60  بـبشار04/02/2002

بوعزیز   زینب 15091120 مقبول405.90  بـمقرة08/02/2002

بوعزیز   عائشة 15091136 مقبول505.80  بـمقرة24/04/2002

شنن   سمیحة 15091109 مقبول605.90  بـبریكة27/05/2002

عیشوش   شھرزاد 15091131 جید جدا708.40  بـمقرة07/07/2002

عیشوش   عبد الرحمان 15091141 قریب من الجید806.20  بـبرھوم22/07/2002

سایبي   شریفة 15091123 جید جدا908.10  بـالمسیلة31/07/2002

المبروك/بوعزیز   زین الدین 15091119 مقبول1005.50  بـمقرة08/09/2002

بوعزیز   صفاء 15091127 جید1107.80  بـعین اولمان28/09/2002

جعالب   سعیدة 15091126 جید1207.80  بـالمسیلة07/10/2002

محمد/بوعزیز   زین الدین  15091118 قریب من الجید1306.60  بـمقرة20/10/2002

عیشوش   سلسبیل تاج الھدى 15091111 قریب من الجید1406.80  بـصالح باي07/11/2002

عیشوش   عبد العالي 15091146 جید1507.30  بـمقرة11/11/2002

صالح/ عیشوش   شیماء 15091116 قریب من الجید1606.60  بـبریكة13/11/2002

شنن   بثینة 15091063 مقبول1705.40  بـمقرة03/02/2000

شنن   الیزید 15091044 جید جدا1808.20  بحكم بـمقرة2001

شنن   نور الدین 15091019 مقبول1905.20  بـمقرة02/01/2001

رواري   سالف 15091096 مقبول2005.50  بـمقرة14/01/2001

شنان   حدة 15091076 قریب من الجید2106.00  بـمقرة29/03/2001

مكاوي   ریمھ 15091089 مقبول2205.90  بـمقرة02/11/2001

عیشوش   أسماء 15091036 قریب من الجید2306.30  بـبریكة03/12/2001

عیشوش   خولة 15091083 جید2407.20  بـبریكة03/12/2001

881من255:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة| مقرة -القشایش | القشایش -عاشور العربي  | 280403: المؤسسة  

سایب   أیوب 15091029 قریب من الجید2506.40  بـمقرة11/01/2002

بوعزیز   مسعودة 15091040 جید2607.50  بـبرھوم28/01/2002

بوحفص   مسعودة 15091041 مقبول2705.70  بـمقرة07/02/2002

مكاوي   مروان 15091033 جید2807.20  بـسطیف15/03/2002

عیشوش   جابر 15091072 جید2907.30  بـبرھوم16/03/2002

بلحوت   حسام 15091079 مقبول3005.90  بـبریكة16/03/2002

سایب   منار 15091009 مقبول3105.60  بـمقرة04/05/2002

جعالب   احمد یاسین 15091059 جید جدا3208.50  بـمقرة09/05/2002

عیشوش   نعیمة 15091018 جید3307.70  بـمقرة14/05/2002

بوعزیز   ایناس 15091058 قریب من الجید3406.90  بـبریكة23/05/2002

عیساني   یعقوب 15091081 مقبول3505.40  بـمقرة27/07/2002

شنن   أسامة 15091038 جید3607.80  بـبرھوم26/08/2002

عیشوش   یاسین 15091073 جید جدا3708.30  بـبرھوم09/09/2002

عیشوش   آیة 15091026 جید3807.50  بـمقرة11/09/2002

شنان   رانیة 15091087 جید3907.70  بـالمسیلة28/09/2002

جعالب   منار 15091010 مقبول4005.30  بـالمسیلة07/10/2002

عیشوش   االوراسي 15091043 جید4107.00  بـمقرة17/11/2002

بوعزیز   رمضان 15091085 جید4207.50  بـمقرة19/11/2002

رواري   أسامة 15091039 جید جدا4308.40  بـمقرة14/01/2003

سایب   ھدیر 15091172 مقبول4405.10  بـمقرة11/04/2001

عیشوش   عبد العزیز 15091158 جید جدا4508.10  بحكم بـبرھوم2002

بوحفص   فطیمة الزھراء 15091169 قریب من الجید4606.30  بـمقرة02/09/2002

عیشوش   وصال 15091175 قریب من الجید4706.70  بـبرھوم06/12/2002

قشي   عبداهللا 15091160 قریب من الجید4806.50  بـمقرة18/12/2002

881من256:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| مقرة -القشایش | شوق محمد  | 280404: المؤسسة  

العیفاوي   سمیر 15091110 جید جدا108.50  بـبریكة17/05/2000

العیفاوي   عبد القادر 15091145 جید جدا208.70  بـمقرة05/02/2001

العیفاوي   عالء الدین 15091132 جید جدا308.40  بـمقرة25/01/2002

عایب   سید علي 15091121 جید جدا408.10  بـمقرة30/01/2002

عایب   شیماء 15091115 جید جدا508.80  بـمقرة01/03/2002

جوابري   سیف الدین 15091122 جید جدا608.90  بـمقرة01/04/2002

غانس   زھیر 15091130 ممتاز709.20  بـمقرة27/08/2002

جابر   سعید 15091125 جید جدا808.50  بـمقرة16/10/2002

ناجي   حسان 15091080 جید جدا908.30  بـبریكة22/01/1999

عایب   مریم 15091032 جید1007.80  بـمقرة27/01/2000

العیفاوي   أنور 15091011 جید جدا1108.50  بحكم بـمقرة2001

جابر   نصر الدین 15091016 جید جدا1208.50  بحكم بـمقرة2001

شوق   بوثینة 15091066 جید جدا1308.00  بـمقرة29/09/2001

غانس   لبنى 15091014 جید جدا1408.30  بـمقرة11/01/2002

عایب   أیوب 15091030 جید جدا1508.90  بـبریكة10/02/2002

ناجي   لبنى 15091015 جید1607.50  بـمقرة12/02/2002

عایب   الصالح 15091045 ممتاز1709.00  بـمقرة15/03/2002

عایب   دنیا 15091068 جید جدا1808.70  بـمقرة10/04/2002

الغیفاوي   رشدي 15091092 جید1907.40  بـمقرة18/06/2002

جابر   حیاة 15091075 جید جدا2008.70  بـمقرة21/07/2002

جابر   رزق اهللا 15091093 جید2107.30  بـمقرة03/11/2002

غانس   أسماء 15091037 جید جدا2208.30  بـمقرة16/11/2002

حاجي   یوسف 15091084 جید جدا2308.50  بـبریكة15/12/2002

عایب   حلیمة 15091069 جید جدا2408.60  بـمقرة28/12/2002

881من257:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة| مقرة -القشایش | شوق محمد  | 280404: المؤسسة  

العیفاوي   فوزي 15091170 جید جدا2508.50  بـمقرة30/10/2002

غانس   عبد الفتاح 15091159 جید2607.90  بـمقرة22/12/2002

881من258:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| مقرة -القشایش | الجدید القشایش .م.بوحفص دحمان م | 280405: المؤسسة  

شنن   سھلة 15091128 قریب من الجید106.00  بـمقرة06/05/2001

شنن   سمیة 15091108 مقبول205.70  بـمقرة13/08/2001

شنن   سھام 15091129 مقبول305.60  بـمقرة26/07/2002

عشور   شرف الدین 15091124 جید407.70  بـالمسیلة27/08/2002

عشور   محمد 15091022 مقبول505.60  بـبریكة02/01/1999

عیشوش   حمزة 15091070 مقبول605.10  بـمقرة02/05/2000

عشور   مروة 15091034 جید707.40  بـمقرة18/08/2000

مكاوي   رضوان 15091090 جید807.60  بحكم بـمقرة2001

رقیق   لبنى 15091013 جید907.30  بـمقرة18/01/2001

بریكات   النذیر 15091042 ممتاز1009.00  بـعزیل عبد القادر14/09/2001

بوحفص   رضوة 15091091 جید جدا1108.20  بـسطیف16/12/2001

مكاوي   حدة 15091077 قریب من الجید1206.70  بـالمسیلة08/01/2002

بوحفص   أیوب 15091031 جید جدا1308.60  بـبرھوم01/03/2002

عشور   اكرام 15091062 جید1407.60  بـمقرة28/04/2002

عشوش   صالح الدین 15091095 قریب من الجید1506.50  بـمقرة28/04/2002

عشور   ابتسام 15091046 جید1607.30  بـبرھوم20/07/2002

بوحفص   رانیة 15091086 جید جدا1708.40  بـبرھوم08/09/2002

عیشوش   عبد العزیز 15091157 جید جدا1808.30  بـمقرة18/09/2000

شنن   فارس 15091167 مقبول1905.60  بـمقرة16/02/2001

بوحفص   وسیلة 15091176 جید2007.00  بـمقرة11/03/2001

عشور   ولید 15091173 مقبول2105.40  بـبرھوم28/10/2001

بوحفص   ولید 15091174 قریب من الجید2206.70  بـباتنة03/01/2002

شنن   عزالدین 15091163 جید2307.20  بـمقرة20/05/2002

شنن   ھدى 15091171 جید جدا2408.10  بـمقرة18/08/2002

881من259:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| مقرة -القشایش | القشایش -رحماني محمود  | 280406: المؤسسة  

قنیفي   عبد الحق 15091140 مقبول105.10  بـمقرة12/12/1999

قنیفي   زین الدین 15091117 قریب من الجید206.70  بـمقرة07/08/2000

قنیفي   عبد الباسط 15091138 مقبول305.90  بـمقرة25/12/2000

قنیفي   صابر 15091112 جید407.80  بـمقرة13/01/2001

قنیفي   عبد الحلیم 15091139 جید507.90  بـمقرة16/05/2002

شریف   محمد 15091023 مقبول605.80  بـبریكة27/03/2001

قنیفي   خدیجة 15091078 جید707.40  بـمقرة12/10/2001

قنیفي   نور الدین 15091020 قریب من الجید806.00  بـبریكة10/11/2001

قنیفي   تقوى 15091065 جید جدا908.20  بـبریكة12/01/2002

قنیفي   أمال 15091007 جید1007.40  بـمقرة23/05/2002

قنیفي   جمال الدین 15091067 جید جدا1108.50  بـمقرة31/10/2002

قنیفي   فارس 15091166 جید1207.40  بحكم بـمقرة2001

قنیفي   عبیر 15091162 قریب من الجید1306.10  بـمقرة24/11/2002

881من260:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 1برھوم-عالوة السعادي  | 280412: المؤسسة  

رحماني   وردة 15091642 مقبول105.60  بـبرھوم03-05-2002

لمیش   وائل 15091638 جید207.30  بـبرھوم03-09-2002

سایب   عمار 15091537 مقبول305.70  بـالمسیلة02-08-2000

نویوة   إسحاق 15091620 مقبول405.80  بـالمسیلة14-12-2000

فاطمي   ھارون 15091599 جید507.30  بـبرھوم24-11-2001

براھیمي   ھدیل 15091609 جید607.80  بـبرھوم06-02-2002

بوعلیة   إلیاس 15091595 جید جدا708.60  بـالمسیلة15-03-2002

سعادي   عبد العزیز 15091565 جید جدا808.50  بـبرھوم12-04-2002

میمي   عبیر 15091572 جید جدا908.70  بـبسكرة20-05-2002

حشروف   ھنادي 15091593 مقبول1005.60  بـالمسیلة02-08-2002

خلوفي   فاتن 15091587 مقبول1105.20  بـالمسیلة09-09-2002

بشیر   فوزي 15091592 جید جدا1208.60  بـبرھوم28-10-2002

شریف   عبد الوھاب 15091568 جید1307.90  بـمقرة19-11-2002

قنیفي   إیمان 15091605 قریب من الجید1406.00  بـبرھوم22-11-2002

سخري   إسالم 15091617 قریب من الجید1506.40  بـبرھوم02-01-2003

شریف   عماد الدین 15091525 قریب من الجید1606.70  بـبرھوم09-11-2001

خوري   قمر الدین 15091522 جید1707.60  بـبرھوم12-06-2002

زیان   شرف الدین 15091500 جید جدا1808.10  بـالمسیلة20-01-2003

لكحل   شمس 15091468 مقبول1905.60  بـالمسیلة29-07-2001

رحماني   سندس 15091462 مقبول2005.40  بـبرھوم20-02-2002

شوبار   رمیسة 15091440 مقبول2105.90  بـبرھوم07-03-2002

فاطمي   رحمة 15091444 ممتاز2209.20  بـالمسیلة09-05-2002

عثامنة   صالح الدین 15091461 مقبول2305.80  بـبرھوم03-08-2002

بشیر   سامي 15091473 مقبول2405.70  بـبرھوم24-08-2002

881من261:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 1برھوم-عالوة السعادي  | 280412: المؤسسة  

قرقب   صالح 15091474 مقبول2505.50  بـبرھوم28-10-2002

مغني   رومیساء 15091454 قریب من الجید2606.80  بـبرھوم23-01-2003

حفاف   خلیل 15091402 جید2707.60  بـبرھوم08-02-2002

قطوش   تقوي 15091389 مقبول2805.10  بـبرھوم11-07-2002

حشایشي   جابر 15091407 جید جدا2908.00  بـالمسیلة28-10-2002

حشایشي   تقي الدین 15091388 قریب من الجید3006.20  بـبرھوم09-01-2003

بوستة   بشري 15091374 جید جدا3108.30  بـالمسیلة17-03-2002

مشري   أسامة 15091303 مقبول3205.10  بـالمسیلة14-05-2002

عثامنة   مریم 15091287 جید جدا3308.30  بـبرھوم31-05-2002

رداوي   مریم 15091290 جید3407.80  بـبرھوم25-12-2002

زھیر   أشواق 15091308 جید جدا3508.30  بـبرھوم02-01-2003

العیاشي   منیر 15091198 مقبول3605.70  بـالمسیلة06-08-2000

لمیش   أنور 15091201 قریب من الجید3706.10  بـراس الواد28-12-2001

نواوي   منیر 15091199 جید جدا3808.00  بـالمسیلة16-01-2002

سایب   نور 15091217 قریب من الجید3906.40  بـبرھوم14-05-2002

رزیق   أمل 15091187 مقبول4005.20  بـبرھوم04-08-2002

عیفاوي   أمیرة 15091205 جید جدا4108.70  بـبرھوم12-09-2002

سعادي   نور 15091218 قریب من الجید4206.50  بـبرھوم28-10-2002

مساعدي   أنیس 15091200 جید4307.20  بـبرھوم03-12-2002

دري   محمد أمین 15091249 مقبول4405.40  بـبرھوم21-09-2001

حفاف   محمد لمین 15091247 مقبول4505.20  بـبرھوم13-11-2001

عیشوش   محمد 15091244 مقبول4605.80  بحكم بـمقرة2002

عطابي   محمد األمین 15091255 جید4707.80  بـبرھوم03-01-2002

بوحالة   أیمن 15091242 جید4807.90  بـبرھوم11-01-2002

رداوي   آیة 15091269 ممتاز4909.20  بـبرج بو عریریج16-03-2003

881من262:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 1برھوم-غرابي عیسى | 280413: المؤسسة  

غرابي   عامر 15091542 جید جدا108.30  بـبرھوم22-01-2002

غرابي   عبد الكریم 15091562 جید جدا208.40  بـبرھوم16-02-2002

غرابي   سندس 15091464 جید جدا308.50  بـبرھوم07-11-2002

غرابي   جمال الدین 15091395 جید جدا408.50  بـبرھوم22-01-2002

غرابي   بلقیس 15091363 قریب من الجید506.20  بـبرھوم26-12-2001

غرابي   أسامة 15091302 جید607.50  بـالمسیلة10-02-2002

عشور   السعید 15091323 مقبول705.60  بـبرھوم08-05-2002

غرابي   منار 15091196 جید جدا808.40  بـالمسیلة12-03-2002

غرابي   أیمن 15091240 مقبول905.10  بـبرھوم13-04-2001

بورزق   لیاس 15091264 ممتاز1009.40  بـسیدي امحمد02-01-2002

881من263:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 1برھوم-جحیش شعبان | 280414: المؤسسة  

یحیاوي   ولید 15091637 قریب من الجید106.20  بـالمسیلة01-09-2002

بوبكر   عبد الكریم 15091560 مقبول205.20  بـبرھوم24-12-2000

نویري   إسحاق 15091622 جید307.80  بـبرھوم04-03-2003

مسعودي   صبرینة 15091487 مقبول405.10  بـبرھوم25-07-2002

مساعدي   طھ خلیل 15091510 قریب من الجید506.00  بـبرھوم03-08-2002

یحیاوي   شعیب 15091506 جید607.30  بـالمسیلة01-09-2002

تلي   صبرینة 15091488 جید707.90  بـالمسیلة06-09-2002

غرابي   ریان 15091445 جید جدا808.90  بـبرھوم17-01-2002

غرابي   صابرین 15091475 جید جدا908.30  بـبرھوم07-02-2002

مساعدي   رانیا 15091443 مقبول1005.60  بـبرھوم13-02-2002

حشایشي   سلسبیل 15091471 قریب من الجید1106.60  بـالمسیلة22-08-2002

غرابي   خولة 15091422 قریب من الجید1206.50  بـالمسیلة01-09-2001

لدلي   دنیا 15091398 مقبول1305.50  بـبرج بوعریریج01-06-2002

رداوي   دنیا ھبة الرحمان 15091399 جید جدا1408.70  بـبرھوم05-06-2002

طھیر   بثینة 15091369 قریب من الجید1506.30  بـبرھوم02-02-2002

غرابي   بثینة 15091370 جید1607.10  بـبرھوم07-04-2002

بلیزاك   امجد 15091319 جید1707.10  بـبرھوم05-11-2000

شالخ   مریم 15091289 قریب من الجید1806.90  بـبرھوم02-11-2002

ھذلي   نور الیقین 15091220 جید1907.60  بـالمسیلة24-03-2002

قطوش   أمیمة 15091202 جید2007.60  بـبرھوم23-05-2002

فرحاني   أماني 15091192 جید2107.00  بـبرھوم16-06-2002

نواوي   نضال 15091210 مقبول2205.50  بـبرھوم04-11-2002

غزال   آیة 15091265 جید2307.50  بـبرھوم07-05-2001

سلیني   أیوب 15091274 مقبول2405.00  بـبرھوم14-06-2001

881من264:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 1برھوم-جحیش شعبان | 280414: المؤسسة  

فاطمي   آیة 15091267 قریب من الجید2506.20  بـالمسیلة01-04-2002

قطوش   محمد نور الیقین 15091252 جید جدا2608.80  بـبرھوم16-12-2002

881من265:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 1برھوم-دري عمار | 280415: المؤسسة  

حفاف   وردة 15091641 جید107.10  بـأوالدعدي لقبالة07/01/2002

نویري   شیماء 15091490 قریب من الجید206.40  بـبرھوم02/02/2002

مرزوقي   عماد الدین 15091526 جید جدا308.20  بـالمسیلة09/07/2002

حفاف   سفیان 15091508 جید407.00  بـأوالدعدي لقبالة25/10/2002

حفاف   سیف الدین 15091498 مقبول505.70  بـالمسیلة06/12/2002

مرزوقي   رمزي 15091441 مقبول605.60  بـبرھوم14/01/2002

مرزوقي   یونس 15091425 مقبول705.70  بـبرھوم02/06/2001

رباحي   خولة 15091423 مقبول805.50  بـعین طایة03/11/2001

ناصر   یعقوب 15091417 جید جدا908.30  بـبرھوم03/12/2002

مرزوقي   ایمان 15091343 جید جدا1008.00  بـالمسیلة24/06/2002

881من266:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 1برھوم-عزوز الحشاني | 280416: المؤسسة  

عزوز   ھبة 15091600 جید جدا108.50  بـمقرة07-08-2002

زواوي   عنتر 15091539 قریب من الجید206.20  بـالمسیلة25-11-2002

عزوز   زینب 15091494 قریب من الجید306.20  بـبرھوم19-06-2002

عزوز   سیف الدین 15091497 قریب من الجید406.90  بـبرھوم18-08-2002

عزوز   أشواق 15091307 جید جدا508.40  بـبریكة19-02-2002

عزوز   أحمد 15091246 جید607.10  بـالمسیلة01-12-2002

881من267:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 1برھوم-بوزیدي محمد | 280417: المؤسسة  

قطوش   إیمان 15091604 قریب من الجید106.80  بـبرھوم04-11-2002

بوزیدي   أماني 15091194 قریب من الجید206.40  بـبرھوم14-10-2002

نعیجة   أیوب 15091276 قریب من الجید306.80  بـبرھوم22-12-2002

881من268:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 2برھوم-كریم مبروك | 280423: المؤسسة  

دري   عبد الوھاب 15091567 مقبول105.10  بـبرھوم16/08/2001

عزري   ھاجر 15091597 قریب من الجید206.60  بـبرھوم12/10/2002

حاجیسي   عبیر 15091573 قریب من الجید306.10  بـبرھوم29/10/2002

تركي   صوریة 15091519 مقبول405.40  بـبرھوم20/01/2001

بروبي   سفیان 15091507 قریب من الجید506.90  بـبرھوم03/10/2001

برابري   شرف الدین 15091499 جید جدا608.20  بـبرھوم08/03/2002

كریم   زوینة 15091518 قریب من الجید706.30  بـسعیدة29/05/2002

عزوز   شكیب 15091502 جید جدا808.80  بـبرھوم25/07/2002

رداوي   عالء الدین 15091524 مقبول905.00  بـالمسیلة02/11/2002

منصوري   یوسف 15091437 مقبول1005.40  بـبرھوم24/09/2001

غرابي   رفیدة 15091451 جید1107.60  بـبرھوم25/02/2002

بلیزاك   یوسف بدر االسالم 15091438 مقبول1205.70  بـبرھوم26/06/2002

منصوري   سندس 15091463 مقبول1305.70  بـبرھوم01/07/2002

بوقفة   تھاني 15091391 جید جدا1408.20  بـالمسیلة17/05/2002

ھبوب   یحي 15091410 جید جدا1508.10  بـبرھوم12/08/2002

شوبار   اسحاق 15091356 مقبول1605.50  بـبرھوم14/09/1999

بروبي   ایوب 15091353 قریب من الجید1706.80  بـبرھوم15/04/2002

بروبي   اسحاق 15091357 جید1807.70  بـبرھوم23/04/2002

عماري   اسماء 15091354 قریب من الجید1906.70  بـبرھوم12/06/2002

بروبي   ایة 15091350 جید2007.40  بـالمسیلة16/08/2002

بلحوت   اكرام 15091359 جید2107.10  بـالمسیلة03/11/2002

شوبار   امیمة 15091316 جید جدا2208.80  بـبرھوم10/06/2002

كریم   مروان 15091291 جید جدا2308.20  بـبرھوم12/06/2002

منصوري   مروة 15091295 قریب من الجید2406.10  بـبرھوم03/08/2002

881من269:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 2برھوم-كریم مبروك | 280423: المؤسسة  

زاھر   انور 15091315 قریب من الجید2506.30  بـبرھوم10/09/2002

بشیر   نعمة اهللا 15091216 جید جدا2608.10  بـبرھوم08/07/2002

لمین   نور الھدى 15091222 جید2707.00  بـبرھوم17/07/2002

خالف   نجیب اهللا 15091209 جید2807.40  بـبریكة14/10/2002

رحماني   أحمد ضیاء الدین 15091261 جید جدا2908.90  بـبرھوم30/04/2002

عطابي   محمد زكریاء 15091263 جید3007.80  بـالمسیلة03/05/2002

نویري   محمد االمین 15091258 ممتاز3109.00  بـتیارت19/12/2002

881من270:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 2برھوم-أول نوفمبر | 280424: المؤسسة  

عیشوش   وحیدة 15091640 مقبول105.60  بـبرھوم27-01-2002

قطوش   إبتھال 15091603 مقبول205.20  بـبرھوم03-11-2001

ھماش   عبد النور 15091546 قریب من الجید306.50  بـبرھوم24-11-2001

فالك   إخالص 15091606 جید جدا408.30  بـبرھوم22-02-2002

حمداوي   عبد المؤمن 15091543 جید جدا508.30  بـبرھوم13-09-2002

رداوي   فراس 15091589 ممتاز609.00  بـسیدي عیسى07-10-2002

واضح   عبد اللطیف 15091547 قریب من الجید706.90  بـالمسیلة03-12-2002

خلوفي   إكرام 15091625 مقبول805.30  بـبرھوم18-12-2002

عمران   عبد القادر 15091563 قریب من الجید906.70  بـالمسیلة08-01-2003

رحماني   إخالص 15091607 ممتاز1009.10  بـبرھوم23-01-2003

رحمانى   إسراء 15091623 مقبول1105.90  بـبرھوم19-02-2003

لمین   عبد المؤمن 15091544 جید1207.90  بـبرھوم07-05-2003

سایب   صالح الدین 15091459 مقبول1305.90  بـبرھوم29-09-2001

سلیني   یوسف بو زیان 15091439 قریب من الجید1406.40  بـبرھوم09-01-2003

قطوش   درة 15091414 جید جدا1508.60  بـبرھوم31-01-2003

بیدي   بشري 15091372 قریب من الجید1606.80  بـبرھوم23-02-2000

قطوش   بشري 15091375 جید جدا1708.30  بـبرھوم25-10-2002

برباش   بدر الدین 15091371 جید جدا1808.20  بـبرھوم12-02-2003

موھوب   مریم 15091288 جید1907.90  بـوادي الزناتي12-10-2002

رداوي   أكرم 15091309 جید2007.80  بـبرج بوعریریج22-10-2002

مرزوقي   أمیمة امة اهللا 15091203 مقبول2105.70  بـبرھوم07-03-2002

مسعودي   أماني 15091193 جید جدا2208.40  بـبرھوم26-08-2002

مقورة   آیة ھیام بلقیس 15091270 جید جدا2308.70  بـبرھوم12-06-2002

881من271:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 3برھوم-غرابي الشاللي | 280430: المؤسسة  

سلیني   وصال 15091643 جید107.90  بـبرھوم06/11/2002

رحماني   وصال 15091644 جید207.30  بـبرھوم09/11/2002

خاوي   ھدیل 15091608 جید307.00  بـبریكة04/08/2001

غزال   عبد الكریم 15091561 قریب من الجید406.00  بـبرھوم20/01/2002

ریغي   ھبة الرحمان 15091602 قریب من الجید506.00  بـبرج بوعریریج24/03/2002

بوقرة   ھدیل 15091611 جید607.70  بـبرھوم06/04/2002

قادري   عبد الرزاق 15091557 مقبول705.20  بـالمسیلة06/07/2002

یحیاوي   ھدیل 15091613 جید جدا808.20  بـبرھوم12/07/2002

غرابي   والء 15091626 جید907.70  بـبرھوم28/09/2002

قطوش   علي زین العابدین 15091541 جید جدا1008.50  بـبرھوم08/12/2002

نایلي   عبد الباسط 15091548 قریب من الجید1106.60  بـبرھوم29/12/2002

غزال   صھیب سیف الدین 15091516 جید جدا1208.50  بـبرھوم20/08/2002

ھماك   زیاد 15091496 جید جدا1308.00  بـالمسیلة10/04/2003

بن عیسى   ریان 15091446 ممتاز1409.10  بـبرھوم03/02/2002

شرقي   رمزي 15091442 جید1507.60  بـبرھوم09/03/2002

مالك   حسام الدین 15091415 جید1607.90  بـعین البیضاء09/04/2002

خاوي   یعقوب 15091416 قریب من الجید1706.60  بـبرھوم15/04/2002

دیلمي   تقي الدین 15091387 قریب من الجید1806.90  بـبرھوم09/05/2002

خاوي   خولة 15091424 ممتاز1909.00  بـمقرة31/10/2002

حمداوي   حنین 15091396 جید2007.60  بـالمسیلة14/02/2003

شریف   بثینة 15091368 مقبول2105.40  بـبرھوم27/10/2001

عیساني   أسماء 15091297 جید جدا2208.20  بـبرھوم17/02/2002

فالك   أصالة 15091304 جید جدا2308.80  بـبرھوم11/03/2002

قطوش   أساور 15091305 جید جدا2408.10  بـبرھوم20/03/2002

881من272:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 3برھوم-غرابي الشاللي | 280430: المؤسسة  

عماري   مروة 15091294 جید جدا2508.10  بـبرھوم27/05/2002

بطش   ابتھال 15091326 جید2607.40  بـبرھوم10/07/2002

قطوش   أسماء 15091298 جید جدا2708.30  بـبرھوم28/10/2002

شریف   أسماء 15091299 مقبول2805.40  بـبرھوم18/02/2003

خاوي   آدم 15091226 جید2907.70  بـبرھوم15/05/2002

شریف   آمنة 15091188 قریب من الجید3006.30  بـبرھوم20/08/2002

لمیش   أماني 15091195 جید جدا3108.60  بـالمسیلة11/11/2002

حشایشي   نبیلة 15091207 مقبول3205.20  بـبرھوم05/04/2003

غزال   محمد الطیب 15091259 قریب من الجید3306.10  بـبرھوم19/06/2000

حاجي   أحالم 15091243 جید3407.10  بـبرھوم19/01/2001

حاجي   أیوب 15091275 قریب من الجید3506.30  بـبرھوم05/08/2001

قطوش   أیمن 15091241 قریب من الجید3606.20  بـبرھوم23/12/2001

حاجي   آیة 15091266 جید جدا3708.50  بـمقرة30/01/2002

رحماني   محمد محي الدین 15091253 قریب من الجید3806.80  بـبرھوم27/02/2002

سلیني   محي الدین 15091271 قریب من الجید3906.80  بـبرھوم05/07/2002

قطوش   آیة 15091268 مقبول4005.00  بـبرھوم03/09/2002

سائب   محمد سیف الحق 15091262 ممتاز4109.30  بـسطیف08/01/2003

881من273:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 3برھوم-ھذلي محمد | 280431: المؤسسة  

رحماني   وصال 15091645 جید107.00  بـبرھوم18/11/2002

ساتة   ھدیل 15091610 ممتاز209.20  بـالمسیلة13/02/2002

حمودي   عقبة 15091575 جید307.70  بـالمسیلة15/06/2002

وناني   ھدیل 15091612 جید407.20  بـبرھوم03/07/2002

ھذلي   ھدیل 15091614 ممتاز509.30  بـبرھوم29/09/2002

حاجي   عبد العزیز 15091566 مقبول605.90  بـبرھوم09/10/2002

العایبي   عبد الرحمان 15091554 مقبول705.10  بـبرھوم09/11/2002

غرابي   شروق 15091501 مقبول805.30  بـبرھوم23/06/2001

غرابي   شیماء 15091491 قریب من الجید906.50  بـبرھوم16/07/2002

رحماني   زین الدین 15091493 جید جدا1008.00  بـبرھوم18/08/2002

بوقفة   سوزان 15091520 قریب من الجید1106.10  بـبرھوم04/03/2003

خاوي   سلوى 15091472 مقبول1205.20  بـبرھوم12/12/2001

سلیني   ریان 15091448 مقبول1305.10  بـبرھوم10/07/2002

قطوش   رفیدة 15091453 مقبول1405.70  بـبرھوم11/11/2002

منصور   خالد 15091403 مقبول1505.60  بـبرھوم04/01/1999

غرابي   خالد 15091405 قریب من الجید1606.70  بـبرھوم13/01/2001

غرابي   بھاء الدین 15091390 مقبول1705.40  بـبرھوم19/09/2001

منصور   دنیا 15091397 مقبول1805.20  بـبرھوم02/11/2001

غرابي   خدیجة 15091412 ممتاز1909.40  بـبرھوم24/02/2002

العایب   بثینة 15091366 مقبول2005.20  بـبرھوم06/01/2001

عطابي   اشواق 15091358 جید جدا2108.30  بـبرھوم12/03/2002

بوزیدي   بالل 15091361 جید2207.80  بـبرھوم22/04/2002

قطوش   اثیر 15091338 جید جدا2308.40  بـبرھوم16/10/2002

قطوش   مروة 15091292 مقبول2405.20  بـبرھوم05/02/2001

881من274:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 3برھوم-ھذلي محمد | 280431: المؤسسة  

زھیر   الیزید 15091321 مقبول2505.40  بـبرھوم18/07/2002

تركي   امیرة 15091320 مقبول2605.10  بـالمسیلة27/11/2002

فالك   نورة 15091225 مقبول2705.00  بـالمسیلة17/01/2002

رحماني   أمال 15091190 جید جدا2808.30  بـبرھوم13/02/2002

سایح   آالء الرحمان 15091191 جید جدا2908.70  بـعین ازال25/08/2002

15091245 رحماني   محمد جید3007.20  بـبرج بعریریج15/02/2002

881من275:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 3حي السالم-رحماني بلقاسم | 280432: المؤسسة  

دریسي   وداد 15091639 جید107.20  بـبرھوم29/12/2001

فالك   وسیم شمس الدین 15091646 قریب من الجید206.80  بـبرھوم09/09/2002

صحراوي   عبد السالم 15091558 مقبول305.90  بـبرھوم30/04/2000

نقاش   فاتح 15091588 قریب من الجید406.40  بـبرھوم07/07/2001

زھیر   عبد الرحیم 15091555 مقبول505.70  بـالمسیلة02/10/2001

خلیفي   ھاني 15091596 قریب من الجید606.20  بـبرھوم09/11/2002

ھبوب   ھدیل 15091615 جید جدا708.90  بـبرھوم01/12/2002

عامر   عبد الصمد 15091559 قریب من الجید806.50  بـالمسیلة09/12/2002

منصور   شعیب 15091505 قریب من الجید906.40  بـوادي الزناتي23/03/2001

فالك   عملد الدین 15091523 جید جدا1008.70  بـبرھوم12/06/2002

بودربالة   رفیدة 15091452 جید جدا1108.80  بـبرھوم10/03/2002

رحماني   دنیاھند 15091400 جید1207.10  بـالمسیلة24/08/2002

یوسفي   خالد 15091406 جید جدا1308.10  بـسیدي امحمد29/09/2002

غرابي   ایمن 15091339 مقبول1405.30  بـبرھوم29/08/2000

بن عریب   ایوب 15091352 مقبول1505.40  بـبرھوم09/09/2001

كریم   بلقیس 15091364 مقبول1605.10  بـالمسیلة20/02/2002

نویري   احمد بھاء الدین 15091348 جید1707.20  بـالمسیلة25/02/2002

بوبكر   ایمان 15091344 قریب من الجید1806.80  بـبرھوم21/10/2002

رحماني   ایة 15091351 قریب من الجید1906.10  بـبرھوم20/11/2002

عطابي   الحواس 15091322 مقبول2005.20  بـعین ولمان28/01/1999

رحماني   مروة 15091293 مقبول2105.20  بـبرھوم18/01/2002

رداوي   مھند 15091311 جید2207.80  بـبرھوم26/01/2002

بوزیدي   امیمة ورد المنى 15091317 مقبول2305.90  بـبرھوم27/05/2002

زھیر   الویزة 15091324 جید2407.20  بـسلمان01/06/2002

881من276:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3- 1برھوم  | 3حي السالم-رحماني بلقاسم | 280432: المؤسسة  

قندوز   انصاف 15091314 ممتاز2509.20  بـالمسیلة12/06/2002

سلیني   امل 15091312 جید2607.00  بـبرھوم24/07/2002

قطوش   لمیس 15091206 جید2707.60  بـالقبة28/04/2000

شعنبي   نور ھان 15091223 جید جدا2808.00  بـبرھوم12/01/2002

سحنون   منار 15091197 جید جدا2908.10  بـبرھوم17/04/2002

بلیزاك   نور االیمان 15091219 جید جدا3008.30  بـالمسیلة13/06/2002

بودربالة   نور الیقین 15091221 جید جدا3108.10  بـبرھوم29/12/2002

فاطمي   محمد موالي 15091254 قریب من الجید3206.70  بـبرھوم26/01/2002

رحماني   محمد ضیاء الدین 15091260 ممتاز3309.00  بـبرھوم30/01/2002

رداوي   محمد أمیر الدین 15091250 جید3407.50  بـبرھوم23/07/2002

رحماني   محمد نور االسالم 15091251 مقبول3505.90  بـبرھوم02/01/2003

881من277:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4برھوم  | 4برھوم-عطابي أحمد | 280438: المؤسسة  

ھبوب   طارق 15091787 جید107.40  بـالمسیلة27/10/2002

عامر   جازیة 15091766 قریب من الجید206.70  بـالمسیلة07/12/2002

بوضیاف   نسرین 15091678 مقبول305.90  بـمقرة08/08/2001

دریسي   نجیب 15091674 جید407.80  بـبرھوم23/01/2002

جحیش   نبراس 15091672 مقبول505.10  بـبرھوم31/03/2002

رداوي   محمد 15091687 جید جدا608.10  بـالمسیلة31/08/2002

بوضیاف   أسماء 15091721 جید جدا708.20  بـبرھوم28/10/2002

بركات   محمد محي الدین 15091689 جید807.00  بـبرھوم02/01/2003

یحیاوي   وداد 15091836 جید جدا908.10  بـبرھوم12/02/2002

طیبي   ھبة الرحمان 15091833 جید جدا1008.30  بـالمسیلة12/06/2002

ضریف   ھدى 15091834 قریب من الجید1106.70  بـبرھوم20/07/2002

881من278:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4برھوم  | 4برھوم-زھیر عباس  | 280439: المؤسسة  

كیرواني   یعقوب 15091770 قریب من الجید106.80  بـبرھوم20/04/2002

ھماك   یسرى 15091768 مقبول205.80  بـالمسیلة18/05/2002

كیرواني   اكرام 15091757 مقبول305.70  بـبرھوم14/10/2002

ھماش   لزھر 15091726 مقبول405.70  بـبرھوم07/01/2002

جحیش   أسماء 15091720 قریب من الجید506.60  بـبرھوم08/08/2002

ورطي   الطاھر 15091732 قریب من الجید606.90  بـبرھوم26/11/2002

زھیر   نادیة 15091671 مقبول705.00  بـبرھوم16/12/2002

زھیر   عبد الحلیم 15091819 جید جدا808.10  بـبرھوم24/09/2002

مھناوي   عبیر 15091826 جید907.60  بـبرھوم30/09/2002

881من279:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4برھوم  | 4برھوم-خالدي السعید | 280440: المؤسسة  

حمادي   حنان 15091762 جید107.00  بـبرھوم14/11/2001

حمادي   ثابت 15091759 قریب من الجید206.90  بـالمسیلة25/11/2001

حمادي   خولة 15091772 قریب من الجید306.10  بحكم بـبرھوم2002

حمادي   سلمى 15091777 جید407.50  بـبرھوم07/11/2002

حمادي   عبد المنعم 15091818 جید جدا508.40  بـبرھوم20/02/2001

881من280:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4برھوم  | 4برھوم-بوزیدي سعد | 280441: المؤسسة  

بروبي   خیر الدین 15091767 مقبول105.50  بـبرھوم31/03/1999

عماري   سندس نور الھناء 15091782 جید جدا208.50  بـبرھوم09/05/2002

زھیر   سلسبیل 15091784 مقبول305.90  بـبرھوم23/06/2002

ناصف   ریمة 15091774 جید407.70  بـالمسیلة07/11/2002

رباحي   رقیة 15091776 قریب من الجید506.90  بـبرھوم09/11/2002

رحابي   سلمى 15091778 مقبول605.50  بـبرھوم18/11/2002

حشایشي   جمال الدین 15091761 جید707.60  بـبرھوم28/01/2003

جعیل   اكرام 15091741 جید807.20  بـعین البیضاء29/12/2000

مشري   اكرام 15091743 ممتاز909.00  بـبرھوم09/02/2002

مساعدي   آیة 15091693 جید جدا1008.20  بـالمسیلة22/02/2002

مخلوف   مروان 15091719 قریب من الجید1106.30  بـبرھوم14/03/2002

بن ھنایة   موسى 15091728 مقبول1205.00  بـبرھوم16/03/2002

ملیزي   أنفال 15091666 قریب من الجید1306.70  بـبرھوم21/03/2002

حشایشي   آیة 15091694 ممتاز1409.20  بـالمسیلة26/04/2002

زھیر   الیاس 15091731 مقبول1505.90  بـأوالد تبان27/06/2002

بلخیر   محمد بھاء الدین 15091691 قریب من الجید1606.80  بـبرھوم03/07/2002

لمین   لخمیسي 15091692 قریب من الجید1706.70  بـعین ولمان13/07/2002

خاوي   محمد األمین 15091690 قریب من الجید1806.90  بـالمسیلة31/07/2002

حشایشي   الھام 15091734 جید1907.20  بـبرھوم27/08/2002

رحماني   ایناس فاطمة الزھرة 15091739 جید2007.80  بـسطیف07/09/2002

بشیر   أماني 15091660 جید جدا2108.60  بـالمسیلة17/09/2002

لمین   لقمان 15091727 جید2207.60  بـبرھوم10/10/2002

عمران   مریم 15091718 جید جدا2308.40  بـبرھوم03/11/2002

حفاف   ایناس 15091738 جید2407.10  بـالمسیلة06/11/2002

881من281:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 4برھوم  | 4برھوم-بوزیدي سعد | 280441: المؤسسة  

سلمي   ملك ھبة اهللا 15091670 جید جدا2508.80  بـبرھوم29/11/2002

بوضیاف   آیة 15091709 جید2607.70  بـالمسیلة02/04/2003

برباش   عبد الوھاب 15091825 مقبول2705.20  بـبرھوم22/06/2001

لمین   فیروز 15091829 جید جدا2808.30  بـبرھوم13/12/2001

رداوي   قیس 15091814 قریب من الجید2906.70  بـبرھوم03/03/2002

خاوي   ھدیل 15091835 جید جدا3008.80  بـبرھوم22/04/2002

نواوي   ھنیدة 15091831 جید جدا3108.30  بـبرھوم08/06/2002

میمي   عبد الوارث 15091824 جید3207.80  بـبرھوم11/07/2002

رداوي   شھیناز 15091811 جید3307.50  بـبرھوم15/07/2002

غرابي   صفاء 15091808 جید جدا3408.00  بـبرھوم30/08/2002

طیب باي   زكریا 15091807 مقبول3505.90  بـالمسیلة10/11/2002

شعنبي   عماد الدین 15091815 قریب من الجید3606.70  بـبرھوم21/12/2002

ھذلي   صھیب 15091812 جید جدا3708.20  بـبرھوم08/01/2003

881من282:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4برھوم  | 4برھوم-رزیق ابراھیم | 280442: المؤسسة  

رزیق   سیف االسالم 15091792 مقبول105.60  بـبرھوم02/02/1999

حمادي   شمس الدین 15091783 قریب من الجید206.80  بـالمسیلة14/05/1999

بدار   رائد تاج الدین 15091773 جید307.80  بحكم بـمقرة2002

قاسمي   یاسین 15091765 جید407.30  بـبرھوم15/02/2002

عامر   شرف الدین 15091795 جید جدا508.40  بـبرھوم24/02/2002

حمادي   شیماء 15091788 ممتاز609.40  بـبرھوم07/03/2002

زھیر   ثامر 15091758 جید707.20  بـبرھوم11/03/2002

سالمة   سندس 15091780 جید جدا808.00  بـبرھوم10/09/2002

خلدون   صابر 15091785 جید907.80  بـبرھوم02/12/2002

زھیر   خلیل 15091764 مقبول1005.60  بـبرھوم24/01/2003

خلدون   ندى 15091673 جید1107.00  بـبرھوم09/02/2001

نویري   نسرین 15091677 جید1207.50  بـبرھوم24/03/2001

رزیق   اخالص 15091735 قریب من الجید1306.40  بـبرھوم16/07/2001

خالدي   مریم 15091716 قریب من الجید1406.20  بـبرھوم13/09/2001

ھبوب   آمنة 15091657 مقبول1505.90  بـالمسیلة29/01/2002

عامر   نسرین 15091679 جید جدا1608.00  بـبرھوم04/02/2002

عامر   منار 15091664 جید1707.50  بـبرھوم18/03/2002

خالد   موسى 15091729 جید1807.90  بـبرھوم20/04/2002

عامر   ایناس 15091736 مقبول1905.50  بـبرھوم27/04/2002

رزیق   منال 15091662 جید جدا2008.40  بـبرھوم17/05/2002

دومیر   آیة 15091707 جید2107.70  بـرأس الوادي23/05/2002

حشایشي   اكرام 15091744 مقبول2205.40  بـبرھوم29/05/2002

عامر   أمینة 15091668 جید2307.30  بـبرھوم19/06/2002

ھبوب   أمجد 15091669 جید جدا2408.00  بـبرھوم26/06/2002

881من283:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 4برھوم  | 4برھوم-رزیق ابراھیم | 280442: المؤسسة  

رزیق   محمد نور الیقین 15091688 قریب من الجید2506.70  بـبرج بوعریریج24/07/2002

نویري   منیر 15091665 جید جدا2608.30  بـبرھوم08/08/2002

تركي   آیة 15091708 جید جدا2708.80  بـبرھوم12/08/2002

رزیق   الھام 15091733 مقبول2805.40  بـبرھوم21/08/2002

حمودي   أصالة 15091722 مقبول2905.40  بـبرھوم02/09/2002

خالد   ایناس 15091737 جید جدا3008.10  بـبرھوم05/09/2002

عامر   آیة بنت عبد الحق 15091711 جید جدا3108.80  بـبرھوم10/09/2002

عامر   اسالم 15091740 جید جدا3208.60  بـالمسیلة24/09/2002

تركي   أمنیة 15091658 جید3307.20  بـبرھوم27/09/2002

عامر   أماني 15091661 جید جدا3408.20  بـالمسیلة19/11/2002

خلدون   أیوب 15091714 مقبول3505.60  بـبرھوم02/12/2002

زھیر   وصال 15091837 قریب من الجید3606.60  بـبرھوم24/01/2002

رزیق   وفاء 15091838 مقبول3705.90  بـبرھوم23/02/2002

ھماك   علیاء 15091816 جید جدا3808.60  بـبرھوم01/03/2002

رزیق   عبد الرحمان 15091822 جید3907.30  بـبرھوم07/08/2002

رزیق   عمر عزالدین 15091817 جید جدا4008.00  بـبرھوم06/09/2002

عامر   عبد الحق 15091820 جید4107.10  بـبرھوم23/12/2002

881من284:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 4برھوم  | 4برھوم-مفتاح عیاش أوالد بوضیاف | 280443: المؤسسة  

بوضیاف   شروق 15091796 جید جدا108.10  بـبرھوم30/01/2001

نویري   شیماء 15091790 جید جدا208.70  بـالمسیلة24/04/2002

بن ضیاف   یعقوب 15091771 جید جدا308.20  بـبرھوم18/07/2002

خلدون   المھدي 15091730 قریب من الجید406.20  بـبرھوم16/09/2000

بوصالح   أیمن 15091685 جید507.20  بـبرھوم02/01/2002

بوضیاف   أشرف 15091725 مقبول605.60  بـالمسیلة12/02/2002

خلدون   أیوب 15091713 جید جدا708.50  بـبرھوم15/03/2002

بوصالح   اكرام 15091746 جید جدا808.20  بـبرھوم25/07/2002

881من285:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| الدھاھنة | الدھاھنة -عبد الحمید بن بادیس | 280449: المؤسسة  

عماري   وسیم 15091950 مقبول105.30  بـبرھوم11-09-2002

شابي   بادیس 15091878 مقبول205.60  بـبرھوم20-07-1998

شابي   بالل 15091876 مقبول305.80  بـبرھوم02-06-2000

شابي   أسامة 15091869 قریب من الجید406.90  بـبرھوم10-06-2000

رحماني   مریم 15091864 مقبول505.10  بـبرھوم16-02-2001

حدیدي   لؤي عبد القدوس 15091853 جید607.60  بـبرھوم18-01-2002

طیبي   زكریا عبد المؤمن 15091920 جید707.90  بـبرھوم04-02-2002

سلیني   شیماء 15091912 جید جدا808.60  بـبرھوم19-02-2002

حمودي   عقبة عبد المؤمن 15091933 جید جدا908.00  بـبرھوم31-03-2002

مغني   ضیاء الدین 15091909 قریب من الجید1006.00  بـبرھوم22-04-2002

حمودي   محمد 15091860 قریب من الجید1106.40  بـبرھوم05-05-2002

حمودي   مؤمون محمد محي الدین 15091851 جید جدا1208.10  بـالمسیلة22-07-2002

سعادي   خلود 15091883 قریب من الجید1306.20  بـبرھوم09-08-2002

سعادي   صالح الدین 15091904 جید1407.90  بـالدھاھنة17-08-2002

سعادي   موسي 15091872 مقبول1505.80  بـالدھاھنة17-08-2002

حاجي   خولة 15091885 قریب من الجید1606.20  بـبرھوم27-09-2002

صریاك   نور الھدى 15091856 قریب من الجید1706.40  بـمقرة30-10-2002

قندوز   المعتز ضیاء الدین 15091873 قریب من الجید1806.80  بـالمسیلة12-02-2003

ھذلي   سمیر سیف الدین 15091905 قریب من الجید1906.70  بـبرھوم03-03-2003

عماري   براءة 15091882 جید2007.50  بـبرھوم09-03-2003

881من286:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| الدھاھنة | الدھاھنة -صالح الدین األیوبي | 280450: المؤسسة  

عیساني   إكرام 15091949 جید107.60  بـبرھوم17-02-2002

نواوي   صالح الدین 15091903 مقبول205.70  بـبرھوم09-04-2000

نواوي   یونس 15091886 قریب من الجید306.60  بـبرھوم14-02-2002

نواوي   إسحاق 15091938 قریب من الجید406.40  بـبرھوم18-02-2002

حمداوي   عبد الجلیل 15091929 قریب من الجید506.50  بـبرھوم15-03-2002

عماري   شعیب 15091921 جید جدا608.50  بـمقرة12-04-2002

نواوي   ھیثم 15091937 مقبول705.40  بـبرھوم25-06-2002

حمودي   أیمن 15091857 مقبول805.90  بـبرھوم08-07-2002

حمودي   أیوب 15091862 جید907.00  بـبرھوم04-12-2002

881من287:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| الدھاھنة | الدھاھنة -أبوبكر الصدیق | 280451: المؤسسة  

بوصالح   میادة 15091861 جید107.80  بـبرھوم29-04-1999

عزري   مروة 15091865 مقبول205.70  بحكم بـالدھاھنة2002

شعنبي   قمر 15091923 جید307.00  بـبرھوم02-02-2002

سالمة   ھاجر 15091935 مقبول405.50  بـبرھوم08-04-2002

عزري   مروة 15091866 جید جدا508.30  بـالمسیلة09-05-2002

بوصالح   رانیا 15091888 جید جدا608.20  بـبرھوم21-05-2002

شعنبي   أمیمة 15091855 ممتاز709.00  بـبرھوم31-05-2002

سماتي   آمال 15091849 جید جدا808.10  بـبرھوم11-07-2002

عزري   بدر الدین 15091881 مقبول905.60  بـبرھوم17-07-2002

مفتاح   منار 15091852 جید1007.40  بـالمسیلة04-10-2002

سالمة   ضیاء الدین 15091910 جید1107.50  بـبرھوم12-10-2002

مفتاح   سلسبیل 15091907 مقبول1205.50  بـبرھوم19-10-2002

مفتاح   أحالم 15091858 قریب من الجید1306.90  بـالمسیلة23-10-2002

بوصالح   شریف 15091918 قریب من الجید1406.70  بـبرھوم15-11-2002

بوصالح   شریف 15091919 قریب من الجید1506.20  بـعزابة22-02-2003

نویري   أسماء 15091868 مقبول1605.00  بـبرھوم16-03-2003

سالمة   بثینة 15091880 قریب من الجید1706.40  بـالمسیلة30-03-2003

881من288:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| الدھاھنة | الدھاھنة -خالد بن الولید  | 280452: المؤسسة  

بشیر   وسیم 15091951 جید107.90  بـبرھوم03-01-2003

بوطي   عیسى 15091932 مقبول205.70  بـبرھوم14-11-2001

قاسمي   زیاد 15091915 جید307.70  بـبرھوم22-02-2002

رحابي   كریمة 15091922 جید جدا408.10  بـبرھوم25-02-2002

بشیر   عبد الرحیم 15091930 جید507.20  بـبرھوم10-03-2002

یحیاوي   زینب 15091914 جید607.20  بـبرھوم15-04-2002

مساعدي   مروة 15091867 مقبول705.80  بـبرھوم07-11-2003

881من289:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| الدھاھنة | الدھاھنة -عمر بن الخطاب | 280453: المؤسسة  

رداوي   غادة 15091927 مقبول105.40  بـبرھوم28-06-2001

رداوي   قیس 15091924 مقبول205.80  بـالمسیلة09-02-2002

رداوي   لیلى 15091859 جید جدا308.30  بـالمسیلة09-02-2002

معتوقي   بثینة 15091879 مقبول405.40  بـبرھوم21-04-2002

رداوي   أمیمة 15091854 جید507.00  بـبرھوم07-05-2002

برباش   اخالص 15091875 جید607.20  بـبرھوم17-06-2002

رداوي   بالل 15091877 قریب من الجید706.10  بـبرھوم21-06-2002

رداوي   رفیدة 15091902 مقبول805.30  بـبرھوم07-08-2002

راوي   زیاد 15091916 قریب من الجید906.00  بـالمسیلة12-09-2002

رداوي   الطاھر 15091874 مقبول1005.50  بـبرھوم07-01-2003

881من290:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| الدھاھنة | لذرار -رداوي شعبان | 280454: المؤسسة  

دري   عماد 15091925 مقبول105.70  بـبرھوم31-08-2001

دري   عمر 15091926 مقبول205.00  بـبرھوم22-01-2002

برباش   أمال 15091850 جید جدا308.20  بـالمسیلة14-06-2002

دري   شیماء 15091913 جید407.90  بـبرھوم21-07-2002

برباش   ریحانة 15091901 جید507.40  بـبرھوم20-09-2002

881من291:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1عین الخضراء  | 1عین الخضراء-بالل الشریف  | 280460: المؤسسة  

بركاتي   ھارون 15092162 ممتاز109.00  بـبرھوم31-10-2002

عیساني   عصام 15092137 قریب من الجید206.30  بـمقرة28-04-2001

بركاتي   فضة 15092145 قریب من الجید306.40  بـبرھوم09-04-2002

سفیان   غفران 15092140 مقبول405.30  بـبسكرة09-08-2002

بتة   شیماء 15092095 جید507.70  بـالمسیلة15-03-2001

بركاتي   سلمى 15092074 مقبول605.10  بـبرھوم24-08-2001

شعراوي   زكریاء 15092099 جید707.30  بـبسكرة24-12-2001

سفیان   سارة 15092090 جید جدا808.90  بـبرھوم27-05-2002

بركاتي   ریان 15092066 ممتاز909.00  بـسطیف12-06-2002

بركات   رحیل 15092069 قریب من الجید1006.90  بـبرھوم04-12-2002

شیكر   ابراھیم 15092013 مقبول1105.00  بـبرھوم15-03-2001

سفیان   أشرف 15091993 قریب من الجید1206.70  بـبرھوم22-12-2001

بركات   میادة 15091983 جید1307.80  بـبرھوم13-01-2002

بطوش   أمینة 15091965 قریب من الجید1406.70  بـبرھوم06-06-2002

ھبیرة   أیمن 15091979 جید جدا1508.30  بـبوسعادة13-06-2002

شریف   خدیجة 15092043 قریب من الجید1606.90  بـبرھوم04-08-2002

881من292:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1عین الخضراء  | 1عین الخضراء-دریسي السعید | 280461: المؤسسة  

دومیر   عبد العزیز 15092133 مقبول105.90  بحكم بـعین الخضراء2001

دومیر   سھیر 15092115 جید207.00  بـبرھوم08-03-2003

ضیف   صونیة 15092116 قریب من الجید306.10  بـبرھوم15-04-2003

دریسي   زكریاء 15092100 مقبول405.90  بـالمسیلة15-06-2002

دومیر   روفیدة 15092073 جید جدا508.20  بـبرھوم22-07-2002

دریسي   حنان 15092036 جید607.20  بـبرھوم01-12-1999

دریسي   نسرین 15091973 قریب من الجید706.90  بـبرھوم25-03-2000

دومیر   أكرم 15091998 جید جدا808.30  بـالمسیلة13-05-2001

دومیر   جمال 15092035 جید907.80  بـعین الخضراء08-12-2001

تبان   اكرام 15092024 قریب من الجید1006.80  بـعین الخضراء05-01-2002

حرشاوي   بثینة 15092027 مقبول1105.70  بـبرھوم08-01-2002

ضیف   خلود 15092039 مقبول1205.70  بـبرھوم15-05-2002

دریسي   بھاء الدین 15092034 مقبول1305.10  بـمقرة12-07-2002

دومیر   خیر الدین 15092045 جید جدا1408.40  بـبرھوم04-08-2002

دریسي   اكرام 15092025 جید1507.30  بـالمسیلة04-10-2002

دومیر   یاسمینة 15092041 مقبول1605.50  بـعین الخضراء25-01-2003

881من293:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1عین الخضراء  | 1عین الخضراء-السقاي الزھمي | 280462: المؤسسة  

صولي   ھبة اهللا 15092164 جید جدا108.10  بـبرھوم31-10-2002

عزوزي   عادل 15092124 مقبول205.70  بـبریكة25-02-1999

سقاي   علي 15092123 قریب من الجید306.90  بـبرھوم16-03-2002

زروقي   قیس 15092121 ممتاز409.10  بـعین الخضراء15-06-2002

زاھم   كنزة 15092118 قریب من الجید506.60  بـبرھوم31-10-2002

حاجیح   سلیمة 15092084 مقبول605.90  بـسطیف03-08-2001

عریبي   سلسبیل 15092088 جید707.60  بـسطیف16-08-2002

حمیدي   ضیاء الدین 15092092 قریب من الجید806.60  بـبرھوم15-12-2002

حمیدي   مصعب 15091997 قریب من الجید906.70  بـعین الخضراء21-04-2001

ناشي   لمیس 15091967 قریب من الجید1006.90  بـبرھوم13-01-2002

صولي   أسامة 15091990 جید جدا1108.30  بـبرھوم03-03-2002

زررقي   أیمن 15091978 مقبول1205.90  بـبرھوم05-06-2002

زعمون   نجیة 15091971 جید جدا1308.00  بـبریكة20-06-2002

زاھم   جوھر 15092049 جید جدا1408.60  بـبرھوم10-07-2002

881من294:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1عین الخضراء  | 1عین الخضراء-بشیر العیاشي  | 280463: المؤسسة  

زروخي   ھدى 15092169 قریب من الجید106.40  بـالمسیلة18-01-2002

ناصري   عبد الرؤوف 15092130 مقبول205.70  بـبرھوم19-01-2002

زروخي   عبد الوھاب 15092135 جید307.10  بـعین الخضراء09-03-2002

صابري   شھیناز 15092113 مقبول405.10  بـبرھوم24-06-2002

رحالي   عبد العزیز 15092134 جید507.30  بـالمسیلة06-10-2002

زروخي   شمس الدین 15092086 مقبول605.10  بـبرھوم27-11-2000

زروخي   سلسبیل 15092087 قریب من الجید706.70  بـعین الخضراء02-02-2002

تباني   سندس 15092080 جید جدا808.00  بـعین الخضراء16-02-2002

زروخي   سارة 15092091 جید907.40  بـعین الخضراء08-06-2002

زروخي   سندس 15092081 جید جدا1008.70  بـالمسیلة16-11-2002

ذویبي   نور الیقین 15091974 ممتاز1109.10  بـعین الخضراء09-02-2002

زروخي   بدرالدین 15092030 جید جدا1208.60  بـالمسیلة16-04-2002

رحالي   اسامة محمد 15092020 جید جدا1308.80  بـعین الخضراء09-11-2002

زروخي   اسحاق 15092022 قریب من الجید1406.60  بـبرھوم24-11-2002

تباني   أسماء 15091989 قریب من الجید1506.00  بـبرھوم05-12-2002

رحالي   أشرف 15091995 جید1607.20  بـالمسیلة09-03-2003

881من295:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 1عین الخضراء  | 1عین الخضراء-لخضر رقیق | 280464: المؤسسة  

شیخي   ھیثم 15092167 قریب من الجید106.60  بـبرھوم05-05-2002

خلیفي   ھبة الرحمان 15092165 جید جدا208.30  بـبرھوم06-01-2003

مالك   صفاء 15092112 جید جدا308.10  بـبریكة07-10-2000

جناوي   ھنادي 15092147 مقبول405.10  بـبرھوم11-11-2001

طرشي   عز الدین 15092136 ممتاز509.10  بـبرھوم24-04-2002

طواھري   فائزة 15092141 مقبول605.20  بـبرھوم08-06-2002

شرقي   عبد الستار 15092132 جید707.80  بـبرھوم01-08-2002

نویكس   ھنادي 15092148 ممتاز809.40  بـبرھوم06-08-2002

جالل   شوقي 15092117 جید جدا908.50  بـبرھوم28-09-2002

ھمیسي   ھاجر 15092150 قریب من الجید1006.30  بـبرھوم13-10-2002

ظریف   عبد الرؤوف 15092131 جید جدا1108.40  بـبرھوم23-11-2002

تجوري   شیماء 15092094 مقبول1205.20  بـالجمیل17-10-2000

طرشي   رضا 15092070 مقبول1305.40  بـبرھوم17-07-2001

شریك   سلمى 15092075 جید جدا1408.30  بـبرھوم15-02-2002

طھوري   رائد 15092064 جید جدا1508.10  بـبرھوم02-05-2002

جالل   ریاض 15092068 جید جدا1608.40  بـمقرة06-05-2002

شعراوي   رفیق 15092071 جید1707.70  بـبرھوم26-06-2002

طویل   شیماء 15092096 قریب من الجید1806.90  بـبرھوم05-08-2002

حسني   شرف الدین 15092098 جید1907.20  بـبرھوم12-09-2002

مسلم   سعد الدین 15092101 جید جدا2008.50  بـبرھوم18-02-2003

مسلم   ایوب 15092018 قریب من الجید2106.10  بـبرھوم22-12-2000

لعالوي   ندى 15091970 جید2207.70  بـعین الخضراء12-01-2002

بركات   بشرى 15092032 جید2307.40  بـعین الخضراء19-01-2002

ھبیرة   میسون 15091984 ممتاز2409.40  بـبرھوم31-03-2002

881من296:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 1عین الخضراء  | 1عین الخضراء-لخضر رقیق | 280464: المؤسسة  

مسلم   امیمة 15092012 جید جدا2508.50  بـبرھوم06-04-2002

طرشي   مروان 15091986 قریب من الجید2606.20  بـمقرة03-05-2002

بركات   میمونة 15091982 جید جدا2708.90  بـبرھوم17-06-2002

لبوخ   ایمان 15092015 جید جدا2808.90  بـبرھوم20-06-2002

بركاتي   رمیصاء 15092050 جید2907.60  بـالمسیلة21-06-2002

مسلم   رمزي 15092051 جید3007.20  بـبرھوم19-07-2002

شرقي   نور السادات 15091975 جید3107.40  بـبرھوم01-08-2002

طواھري   أسماء 15091988 جید جدا3208.00  بـمقرة01-11-2002

تباني   محمد عبد الرؤوف 15091981 ممتاز3309.30  بـالمسیلة21-11-2002

طرشي   ایة الرحمن 15092017 مقبول3405.70  بـمقرة08-12-2002

بركات   أصالة 15091992 قریب من الجید3506.60  بـبرھوم31-12-2002

طلحي   اسحاق 15092023 مقبول3605.80  بـسطیف31-01-2003

شریك   بثینة 15092028 ممتاز3709.60  بـالمسیلة15-05-2003

881من297:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 2عین الخضراء-طعشوش المبروك | 280470: المؤسسة  

شیخي   ھارون 15092543 قریب من الجید106.00  بـمقرة11-02-2002

فاضل   ھبة الرحمن 15092545 جید207.50  بـبرھوم26-02-2002

لعالوي   إسماعیل ریان 15092556 ممتاز309.10  بـبرھوم27-05-2002

طواھري   وھیبة 15092566 جید407.00  بـبرھوم09-06-2002

وحشي   وائل 15092560 جید507.40  بـبرھوم06-07-2002

كیمور   ھیثم 15092550 قریب من الجید606.80  بـبرھوم21-10-2002

دیلمي   ھاني 15092535 قریب من الجید706.70  بـالمسیلة15-11-2002

شعراوي   إیمان 15092549 مقبول805.10  بـبرھوم16-11-2002

سفیان   إسالم 15092555 جید جدا908.30  بـالمسیلة26-12-2002

العطري   فارس 15092512 جید جدا1008.60  بـبرھوم08-05-2002

زراري   فاطمة الزھراء 15092513 قریب من الجید1106.70  بـبرھوم06-09-2002

طھراوي   قتیبة 15092484 مقبول1205.70  بـالمسیلة24-11-2002

دیلمي   شیماء 15092442 جید1307.10  بـبرھوم14-05-2002

شریك   سعاد 15092454 جید جدا1408.50  بـسطیف03-08-2002

ضیف   شروق 15092451 قریب من الجید1506.80  بـالمسیلة23-10-2002

صالحي   شیماء 15092445 جید1607.90  بـبرھوم28-11-2002

لعالوي   كریمان 15092470 جید جدا1708.70  بـعین الخضراء05-12-2002

العطري   صفوة اهللا 15092460 جید جدا1808.00  بـبرھوم08-01-2003

رحمون   شیماء سلسبیل 15092446 جید1907.20  بـبرھوم26-02-2003

معیري   سندس 15092414 جید جدا2008.00  بـبرھوم29-01-2002

شیخي   حسام 15092370 جید جدا2108.00  بحكم بـعین الخضراء2002

مالك   بن بولعید 15092342 مقبول2205.20  بـعین الخضراء16-03-2002

رقیق   تقي الدین 15092354 جید جدا2308.20  بـبرھوم29-05-2002

حمادي   اسماعیل 15092335 جید جدا2408.70  بـبرج بوعریریج01-08-2002

881من298:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 2عین الخضراء-طعشوش المبروك | 280470: المؤسسة  

جناوي   المھدي 15092304 مقبول2505.60  بـبرھوم28-05-2000

جناوي   المبروك 15092303 جید2607.60  بـمقرة28-04-2002

دومیر   مروة 15092283 جید جدا2708.80  بـبئر األبیض14-10-2002

طعشوش   مھدي 15092301 جید جدا2808.60  بـبرھوم11-04-2003

طھراوي   نجیب 15092212 مقبول2905.60  بـعین الخضراء30-09-2000

شیخي   محمد 15092248 جید3007.00  بـالمسیلة08-11-2001

كرایفي   محسن 15092260 مقبول3105.10  بـالمسیلة03-01-2002

رحمون   أیمن 15092245 جید جدا3208.10  بـالمسیلة27-02-2002

مالك   مریم 15092269 جید جدا3308.10  بـبرھوم25-05-2002

كیمور   مالك 15092187 جید3407.50  بـبرھوم04-07-2002

اعبید   نجالء 15092210 جید جدا3508.60  بـبرھوم10-07-2002

حمادي   نھلة 15092222 جید جدا3608.20  بـسطیف11-08-2002

تباني   مریم 15092270 جید3707.00  بـبرھوم27-10-2002

حمادي   آیة 15092258 قریب من الجید3806.40  بـالمسیلة24-11-2002

جناوي   نور الدین 15092236 مقبول3905.50  بـبوسعادة10-12-2002

دریسي   آیات 15092253 قریب من الجید4006.40  بـبرھوم05-03-2003

قاسمي   أمینة 15092201 قریب من الجید4106.50  بـبرھوم16-03-2003

881من299:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 2عین الخضراء-عبد اهللا بركاتي  | 280471: المؤسسة  

مسلم   إبتھال 15092547 جید107.50  بـبرھوم17-12-2001

ھمیسي   ھاجر 15092538 قریب من الجید206.70  بـبرھوم07-01-2002

شیخي   إكرام 15092559 جید307.00  بـبرھوم07-11-2002

شرقي   عبد المجید 15092495 قریب من الجید406.00  بـبریكة26-07-2001

دریسي   فاتح 15092510 قریب من الجید506.70  بـراس الواد03-01-2002

درسي   فاتح 15092511 جید607.10  بـمقرة21-07-2002

بركاتي   عبد اهللا 15092496 جید جدا708.30  بـالمسیلة10-08-2002

یاحي   عبد الرزاق 15092502 جید جدا808.40  بـبرھوم27-12-2002

ضیف   زكریاء 15092452 مقبول905.70  بـالمسیلة08-02-2002

شرعة   شعیب 15092456 جید1007.90  بـعین ولمان27-11-2002

جناوي   شھد 15092462 جید جدا1108.90  بـالمسیلة24-01-2003

زعمون   سلمى 15092411 قریب من الجید1206.10  بـبسكرة15-09-2001

عیدون   یونس 15092389 جید جدا1308.90  بـبرھوم26-05-2002

حمادي   رھام فطیمة 15092409 جید جدا1408.00  بـبرھوم04-09-2002

بركاتي   سندس 15092417 قریب من الجید1506.40  بـبرھوم24-10-2002

عیفاوي   خولة 15092388 جید جدا1608.40  بـالمسیلة17-11-2002

ضیف   جمال عبد الناصر 15092356 قریب من الجید1706.40  بـبرھوم21-08-2001

شرقي   حسام 15092369 مقبول1805.30  بـبرھوم16-09-2001

خلیفي   تقوى 15092355 جید جدا1908.10  بـبرھوم30-08-2002

شتاح   یاسین 15092366 قریب من الجید2006.40  بـبرھوم25-10-2002

یحوي   بثینة 15092349 قریب من الجید2106.60  بـبرھوم10-11-2002

یاحي   الباھي 15092306 قریب من الجید2206.60  بـبرھوم10-06-2002

سالمي   أسامة 15092286 قریب من الجید2306.40  بـراس الواد05-07-2002

دباش   أشواق 15092289 جید جدا2408.10  بـبرھوم24-08-2002

881من300:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 2عین الخضراء-عبد اهللا بركاتي  | 280471: المؤسسة  

صالحي   أكرم 15092294 مقبول2505.80  بـالمسیلة25-09-2002

بوعافیة   آیة الرحمان 15092259 مقبول2605.00  بـالمسیلة10-08-2001

ضیف   مباركة 15092207 قریب من الجید2706.40  بـبوسعادة02-03-2002

یحوي   أنس 15092193 مقبول2805.40  بـالمسیلة17-04-2002

بوھالي   محمد شمس الدین 15092250 جید جدا2908.70  بـوادي الزنا تي05-07-2002

وحشي   مروة 15092272 جید جدا3008.60  بـبرھوم07-07-2002

نوري   نورالھدى 15092241 مقبول3105.90  بـمقرة25-07-2002

لعماري   منال 15092188 جید3207.50  بـالمسیلة31-08-2002

عیساني   آیة 15092255 قریب من الجید3306.40  بـمقرة07-09-2002

شیخي   آیة 15092256 جید3407.40  بـسطیف11-09-2002

یحوي   نصر الدین 15092218 جید جدا3508.50  بـالمسیلة25-09-2002

شریك   أمیمة 15092200 قریب من الجید3606.40  بـبرھوم07-01-2003

رملي   نور االسالم 15092235 مقبول3705.80  بـالمسیلة20-01-2003

العیاشي   أنفال 15092197 جید جدا3808.00  بـمقرة17-02-2003

881من301:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 2عین الخضراء-مباركي الحمالوي | 280472: المؤسسة  

وحشي   ھاجر 15092541 قریب من الجید106.70  بـبرھوم14-10-2002

یحیاوي   عبیر 15092504 مقبول205.50  بـبسكرة21-03-2002

العناق   عفاف 15092506 جید307.40  بـبرھوم18-11-2002

معروف   سیف الدین 15092450 جید407.40  بـبرھوم14-03-2002

حامي   صھیب 15092464 قریب من الجید506.00  بـبرھوم25-03-2002

وحشي   سعد الدین 15092455 جید607.10  بـبرھوم19-05-2002

وحشي   رشا 15092404 جید707.50  بـبرھوم05-03-2002

حامي   اسماء 15092334 مقبول805.30  بـعین الخضراء05-02-2000

حامي   ایمن 15092319 قریب من الجید906.10  بـمقرة25-03-2002

العطراوي   اسالم 15092321 قریب من الجید1006.40  بـبرھوم01-04-2002

یحیاوي   اماني 15092305 جید1107.10  بـبرھوم29-04-2002

العطراوي   نجیب 15092214 قریب من الجید1206.70  بـبرھوم15-07-2002

881من302:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 2عین الخضراء-شنافي عبد اهللا | 280473: المؤسسة  

شریخ   ھانیة 15092536 قریب من الجید106.50  بـمسیف24-09-2002

بورایة   عیسى 15092505 جید جدا208.70  بـبرھوم11-05-2002

قاسمي   عاشور 15092490 جید307.40  بـبرھوم11-07-2002

شریخ   شمس الدین 15092433 قریب من الجید406.50  بـبرھوم07-11-2001

شریخ   سلسبیل 15092434 جید507.70  بـبرھوم25-06-2002

حسني   صھیب 15092466 مقبول605.60  بـالمسیلة08-12-2002

شرحة   سالف 15092412 جید707.60  بـبرج وعریریج09-10-2002

شریخ   رانیة 15092398 جید807.20  بـبرھوم30-10-2002

حسني   حنان 15092357 جید907.80  بـالمسیلة05-05-2002

سعدون   معاذ 15092297 جید جدا1008.00  بـورقلة20-08-2002

شرحة   أحالم 15092246 جید1107.20  بـبرھوم24-08-2001

شریخ   أنیس 15092192 جید1207.10  بـالمسیلة20-06-2002

881من303:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 2عین الخضراء-یحیاوي محمد | 280474: المؤسسة  

جعیل   وسام 15092565 جید107.00  بـبرھوم12-02-2001

جعیل   ھاجر 15092537 مقبول205.10  بـبرھوم01-12-2001

شرقي   ھاجر 15092539 جید307.90  بـبرھوم04-02-2002

عیالن   عنتر 15092488 مقبول405.50  بـبرھوم19-06-1999

شرقي   ھند 15092522 جید507.00  بـبرھوم19-03-2001

میھوبي   عمران 15092489 قریب من الجید606.60  بـبریكة15-03-2002

شرقي   عبدالقادر 15092503 جید707.70  بـبرھوم04-06-2002

رقیق   عماد محي الدین 15092487 جید807.80  بـبرھوم02-11-2002

میھوبي   ھناء 15092521 جید جدا908.00  بـسطیف06-11-2002

حمدیني   شیماء 15092440 مقبول1005.80  بـبرھوم02-08-2001

میھوبي   شیماء 15092444 قریب من الجید1106.50  بـبرھوم06-10-2002

شرقي   رانیة 15092396 مقبول1205.20  بـبرھوم05-01-2001

وحشي   رفیق 15092408 جید جدا1308.80  بـبرھوم26-02-2002

میھوبي   رقیة 15092406 جید جدا1408.40  بـبرھوم15-03-2002

جعیل   رفیدة 15092407 قریب من الجید1506.00  بـبرھوم19-03-2002

نكوري   سندس 15092416 جید1607.10  بـبرھوم14-05-2002

شرقي   رانیا 15092395 جید جدا1708.00  بـبرھوم26-10-2002

شرقي   حیاة 15092367 مقبول1805.20  بـالمسیلة11-04-2000

وحشي   اكرم 15092339 مقبول1905.30  بـبرھوم04-09-2001

جعیل   باسم 15092344 قریب من الجید2006.10  بـبریكة28-01-2002

شرقي   حمزة 15092362 جید2107.10  بـبرھوم19-03-2002

جعیل   اسالم 15092333 جید2207.40  بـالمسیلة21-05-2003

شرقي   مسعود 15092287 مقبول2305.40  بـبرھوم13-01-2002

میھوبي   مھدي 15092300 مقبول2405.90  بـبرھوم29-01-2002

881من304:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 2عین الخضراء-یحیاوي محمد | 280474: المؤسسة  

حمدیني   الصدیق 15092314 جید جدا2508.10  بـبرھوم15-08-2002

شرقي   أسماء 15092285 جید2607.20  بـالمسیلة01-10-2002

یحوي   لیلیا 15092251 جید جدا2708.00  بـبرھوم15-11-2002

881من305:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 2عین الخضراء-مجمع الناحیة الشرقیة | 280475: المؤسسة  

معروف   ھبة 15092544 قریب من الجید106.80  بـبرھوم13-08-2002

ضیف   ھالة 15092534 قریب من الجید206.10  بـبرھوم30-12-2002

مبرك   فؤاد 15092507 جید307.30  بـعین الخضراء26-01-2002

بطاش   عبد الحق 15092500 مقبول405.50  بـسلمان04-06-2002

مخلوف   فرح 15092515 جید507.00  بـبرھوم10-08-2002

بركاتي   رشا 15092403 مقبول605.50  بـبرھوم22-10-2000

مباركي   خولة 15092387 مقبول705.40  بـبرھوم22-08-2001

جناوي   سمیة 15092420 جید807.40  بـبرھوم20-07-2002

مباركي   اسحاق 15092337 مقبول905.50  بـالمسیلة25-12-2001

بكوش   السعدیة 15092315 مقبول1005.80  بـبرھوم13-02-2001

بركاتي   الیاس 15092312 قریب من الجید1106.50  بـالمسیلة01-02-2002

العیاشي   ایة الرحمن 15092320 جید1207.00  بـعین الخضراء11-05-2002

بركاتي   أنیس 15092191 قریب من الجید1306.20  بـبرھوم07-12-2001

معروف   أمیرة 15092205 جید1407.80  بـمقرة14-04-2002

حناش   منصف 15092195 جید جدا1508.30  بـالمسیلة28-07-2002

881من306:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 3عین الخضراء-معروف عبد القادر | 280482: المؤسسة  

العطري   عالء الدین 15092486 جید جدا108.50  بـبرھوم03-09-2002

اعبید   ضیاء الدین 15092439 مقبول205.40  بـبرھوم30-08-2002

دومیر   شمس األصیل 15092421 قریب من الجید306.60  بـبرھوم26-02-2002

ضیف   بشرى 15092351 مقبول405.80  بـالمسیلة17-07-1999

حامي   آیة 15092254 جید جدا508.10  بـالمسیلة23-04-2001

لبوخ   نبیلة 15092208 مقبول605.90  بحكم بـعین الخضراء2002

نوي   أمیرة 15092204 جید جدا708.10  بـبریكة28-03-2002

لبوخ   أمال 15092185 جید جدا808.10  بـبرھوم25-06-2002

لبوخ   نسرین 15092221 جید جدا908.50  بـالمسیلة23-08-2002

881من307:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 3عین الخضراء-جریدي النوي | 280483: المؤسسة  

مبرك   ھبة الرحمان 15092546 مقبول105.60  بـبرھوم12-01-2002

قرقب   ھند 15092533 جید207.50  بـسطیف27-05-2002

شریك   عبد الرؤوف 15092501 قریب من الجید306.30  بـبرھوم28-03-2002

زیان   فؤاد 15092509 جید407.80  بـبرھوم29-12-2002

زیان   صھیب 15092465 مقبول505.90  بـبرھوم28-06-2002

شریك   زھرة 15092468 جید جدا608.40  بـسطیف19-07-2002

بن علیة   رانیا 15092393 مقبول705.90  بـبرھوم04-02-2000

ناجي   رانیا 15092394 مقبول805.90  بـبئر االبیض01-09-2001

بن علیة   رمیصاء احالم 15092391 قریب من الجید906.20  بـالمسیلة23-05-2002

خدیجة.   شریك 15092368 مقبول1005.50  بـبرھوم25-01-2002

رحمون   اسامة 15092336 مقبول1105.90  بـبرھوم25-02-2002

جریدي   یاسمین 15092365 جید جدا1208.50  بـسطیف05-08-2002

كیمور   اسالم 15092322 مقبول1305.50  بـبرھوم25-11-2002

شریك   نسرین 15092219 مقبول1405.60  بـعین الخضراء15-01-2000

زرقاوي   لبنى 15092206 جید1507.10  بـبرھوم15-06-2001

مبرك   نسیم 15092216 قریب من الجید1606.90  بـالمسیلة13-02-2002

زیان   نجوى 15092215 قریب من الجید1706.60  بـبرھوم11-04-2002

881من308:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 3عین الخضراء-حمراوي العید | 280484: المؤسسة  

دخان   ھاجر 15092540 جید107.60  بـعین الخضراء27-04-2002

طیبي   وائل 15092562 قریب من الجید206.10  بـالمسیلة21-09-2002

طویل   عائدة 15092491 جید307.30  بـبرھوم23-02-2002

زرقاوي   سعاد 15092453 قریب من الجید406.10  بـبرھوم18-05-1999

طبي   ضیاء الدین 15092438 جید507.20  بـبرھوم23-12-2001

رملي   صفیة 15092459 جید607.70  بـالمسیلة27-11-2002

طیبي   سلسبیل 15092435 قریب من الجید706.80  بـالمسیلة15-12-2002

رملي   ریاض 15092402 مقبول805.80  بـبرھوم09-11-2000

رملي   سندس 15092413 قریب من الجید906.20  بـبرھوم03-01-2001

مخلوف   حفیظة 15092385 مقبول1005.20  بـبرھوم24-08-2001

طھراوي   یسرى 15092383 جید1107.10  بـبرھوم15-10-2002

طویل   بحرة 15092350 مقبول1205.70  بـعین الخضراء09-08-1997

رملي   خلیل 15092358 مقبول1305.80  بـالمسیلة18-03-1998

جناوي   یسرى 15092372 مقبول1405.30  بـبرھوم21-11-2000

مخلوف   خلود 15092364 قریب من الجید1506.70  بـبرھوم03-09-2001

مخلوف   بثینة 15092348 جید جدا1608.80  بـبرھوم08-10-2002

طواھري   لقمان 15092295 جید1707.20  بـبرھوم04-03-2002

مخلوف   نجیب 15092211 مقبول1805.10  بـالمسیلة08-09-1999

مخلوف   أنوار 15092198 مقبول1905.20  بـبرھوم10-01-2002

مخلوف   أیوب 15092263 جید2007.50  بـبرھوم14-01-2002

مخلوف   محسن 15092261 جید جدا2108.50  بـالمسیلة18-01-2002

مخلوف   أماني 15092186 مقبول2205.00  بـالمسیلة13-02-2002

جبالي   آمال 15092184 قریب من الجید2306.60  بـبرھوم04-03-2002

طیبي   مراد 15092268 مقبول2405.10  بـبرھوم16-06-2002

881من309:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 3عین الخضراء-مسكن98المجمع المدرسى الجدید | 280485: المؤسسة  

حسني   وردة 15092564 مقبول105.90  بـبرھوم16-12-2001

طویل   ھدیل 15092554 جید207.90  بـبرھوم12-10-2002

معروف   فریدة 15092516 قریب من الجید306.20  بـبریكة30-05-2000

حجیسي   شاكر 15092437 جید جدا408.70  بـبرھوم05-12-2001

مالك   سھام 15092461 جید جدا508.80  بـمقرة13-01-2002

یحیاوي   كریمة 15092471 جید جدا608.60  بـالمسیلة16-02-2002

طھراوي   شیماء 15092441 جید707.30  بـمقرة12-03-2002

ظریف   سفیان 15092457 جید807.70  بـمقرة17-07-2002

رحمون   خولة 15092386 جید907.50  بـسطیف05-05-2001

حسني   رانیة 15092397 قریب من الجید1006.20  بـبریكة16-06-2002

ظریف   اكرام 15092340 جید جدا1108.50  بـعین الخضراء23-03-2002

لبوخ   حسام 15092371 جید1207.20  بـالمسیلة26-07-2002

شرحبیل   بشرى 15092353 جید جدا1308.30  بـعین الحجل10-11-2002

لعالوي   خلیل 15092359 قریب من الجید1406.60  بـمقرة17-11-2002

بوقرة   خلیل عماد الدین 15092361 جید جدا1508.30  بـبرھوم24-11-2002

حاجي   العید 15092316 مقبول1605.60  بحكم بـبرھوم2001

بركاتي   البشیر 15092307 قریب من الجید1706.60  بـبرھوم13-12-2001

العیاشي   الیاس 15092311 قریب من الجید1806.20  بـبرھوم17-01-2002

بكوش   ابتسام 15092317 مقبول1905.90  بـعین الخضراء16-02-2002

لبوخ   أكرم 15092293 جید جدا2008.30  بـعین الخضراء24-02-2002

معروف   أسماء 15092284 قریب من الجید2106.30  بـبرھوم17-05-2002

حجیسي   الیمین 15092309 جید2207.70  بـبرھوم01-12-2002

معروف   نور 15092233 قریب من الجید2306.30  بـالمسیلة19-05-2000

یحیاوي   نور االسالم 15092234 قریب من الجید2406.80  بـبرھوم12-02-2002

881من310:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3-2عین الخضراء  | 3عین الخضراء-مسكن98المجمع المدرسى الجدید | 280485: المؤسسة  

سعیدي   محمد 15092249 جید2507.70  بـبرھوم05-03-2002

خرزي   مروة 15092271 جید2607.80  بـبریكة21-04-2002

مبرك   نجیب 15092213 جید جدا2708.20  بـالمسیلة28-04-2002

ظریف   نسرین 15092220 جید2807.00  بـمقرة28-05-2002

العطري   منصف 15092194 جید جدا2908.10  بـالمسیلة11-07-2002

عزوزة   أیوب 15092265 ممتاز3009.10  بـبرھوم12-09-2002

حمادي   مرام 15092266 ممتاز3109.00  بـمقرة09-10-2002

881من311:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| بلعایبة | بلعایبة - بوحفص القریشي  | 280490: المؤسسة  

حدید   ھاجر 15092799 مقبول105.20  بحكم بـبلعایبة2001

حدید   فاروق 15092786 قریب من الجید206.00  بـبریكة14/05/2002

مكاوي   فارس 15092785 مقبول305.00  بـمقرة08/10/2002

قشیش   عتیقة 15092778 مقبول405.10  بـالمسیلة02/12/2002

قندول   عبد الحق 15092760 مقبول505.80  بـمقرة24/06/2001

قشي   سعید 15092732 مقبول605.00  بـبریكة06/10/2001

بوزید   عالء 15092742 قریب من الجید706.90  بـمقرة19/02/2002

بوزید   علي 15092745 مقبول805.30  بـبریكة14/05/2002

حدید   صفیة 15092734 قریب من الجید906.10  بـالمسیلة11/09/2002

ماضي   عمیروش 15092746 مقبول1005.00  بـبلعایبة13/10/2002

عشور   عبد الجبار 15092758 قریب من الجید1106.80  بـمقرة11/11/2002

دلیح   شیماء 15092728 مقبول1205.10  بـبریكة18/12/2002

عاشور   وائل 15092830 مقبول1305.60  بـبرھوم07/06/2002

بوزید   ولید 15092829 مقبول1405.20  بـبریكة09/09/2002

بوزید   إكرام 15092828 جید جدا1508.00  بـمقرة16/11/2002

بوزید   شیماء 15092715 مقبول1605.40  بـمقرة05/09/2001

قندول   خیر الدین 15092681 قریب من الجید1706.70  بـمقرة05/01/2002

مكاوي   خدیجة 15092680 مقبول1805.60  بـمقرة06/03/2002

ناجي   رمزي 15092694 جید1907.50  بـمقرة14/06/2002

عشور   خضرة 15092683 قریب من الجید2006.20  بـمقرة14/07/2002

بوزیدي   رابح 15092699 مقبول2105.70  بـبریكة16/10/2002

مكاوي   خولة 15092688 قریب من الجید2206.40  بـمقرة05/11/2002

بوزید   أمال 15092577 قریب من الجید2306.50  بـبریكة05/11/2000

قشیش   أیمن 15092601 مقبول2405.10  بـبلعایبة09/12/2000

881من312:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة| بلعایبة | بلعایبة - بوحفص القریشي  | 280490: المؤسسة  

قشي   مھدي 15092647 مقبول2505.50  بـبلعایبة10/03/2001

بوزید   حنین 15092658 قریب من الجید2606.90  بـمقرة16/03/2001

قشیش   أمال 15092578 جید2707.90  بـبریكة29/07/2001

ناقص   نعیم 15092595 جید2807.70  بـبریكة03/09/2001

عشور   نسیبة 15092594 جید جدا2908.00  بـبریكة26/04/2002

مكاوي   بدرة 15092655 جید3007.40  بـبریكة05/05/2002

عشور   بشرى 15092657 جید جدا3108.30  بـبریكة31/05/2002

عشور   دنیا 15092660 جید جدا3208.20  بـبریكة08/07/2002

بوزید   أسامة 15092640 جید3307.50  بـمقرة11/09/2002

قشیش   لیندة 15092604 مقبول3405.60  بـبریكة29/09/2002

عیساني   لمیاء 15092586 مقبول3505.80  بـبریكة13/11/2002

881من313:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| بلعایبة | بلعایبة -خزاري عثمان  | 280491: المؤسسة  

خزاري   فریدة 15092793 مقبول105.70  بحكم بـبلعایبة2001

قاسمي   إیمان 15092805 مقبول205.10  بـبریكة23-04-2002

قاسمي   إكرام 15092815 جید307.90  بـبریكة26-07-2002

العیفاوي   فتیحة 15092790 مقبول405.70  بـالجزار08-08-2002

جراوي   إكرام 15092816 قریب من الجید506.90  بـبریكة05-11-2002

العیفاوي   عقیلة 15092783 مقبول605.40  بـبرھوم30-11-2002

عیش   عبد اهللا 15092754 مقبول705.30  بـمقرة02-05-2002

العیفاوي   عبد الرزاق 15092763 قریب من الجید806.90  بـقالمة08-07-2002

العقون   وسام كامیلیة 15092833 مقبول905.80  بـبرھوم04-03-2002

خزاري   ورود 15092831 مقبول1005.30  بـبریكة28-08-2002

خزاري   زلیخة 15092708 مقبول1105.20  بـبریكة25-05-2000

بربیش   خولة 15092686 قریب من الجید1206.10  بـبریكة12-06-2000

خزاري   یوسف 15092689 مقبول1305.00  بحكم بـبلعایبة2002

عیش   راویة 15092700 مقبول1405.50  بـمقرة26-04-2002

خزاري   مفیدة 15092646 مقبول1505.00  بـبریكة07-10-2000

خزاري   أكرم 15092643 قریب من الجید1606.00  بـبریكة17-10-2000

سایب   لزھر 15092642 مقبول1705.20  بحكم بـبریكة2001

العقون   نور الھدى 15092596 مقبول1805.10  بـبریكة05-08-2001

خزاري   ندى 15092591 مقبول1905.60  بـبریكة09-09-2001

صحراوي   المنذر 15092650 قریب من الجید2006.40  بـالمسیلة23-03-2002

رواري   محمد عبده 15092610 جید2107.80  بـبلعایبة02-08-2002

درار   مبروك 15092593 مقبول2205.80  بـمقرة07-08-2002

العقون   دنیا 15092662 قریب من الجید2306.00  بـبریكة21-11-2002

881من314:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| بلعایبة | بلعایبة - العقون البشیر  | 280492: المؤسسة  

جعالب   عشور 15092780 قریب من الجید106.10  بـمقرة03/04/2001

جعالب   ھند 15092797 مقبول205.00  بـمقرة11/01/2002

یحوي   إسماعیل 15092810 جید307.90  بـمقرة28/01/2002

جعالب   إكرام 15092814 قریب من الجید406.60  بـبریكة12/02/2002

جعالب   شھاب 15092736 مقبول505.10  بـبریكة25/05/2002

جعالب   حمزة 15092677 جید جدا608.20  بـمقرة20/03/2001

جعالب   رابح 15092698 جید جدا708.50  بـمقرة04/06/2001

جعالب   سمیة 15092707 مقبول805.80  بـمقرة13/08/2001

جعالب   یوسف 15092690 قریب من الجید906.40  بـمقرة09/01/2002

جعالب   خالد 15092679 جید1007.50  بـمقرة21/04/2002

جعالب   شیماء 15092716 جید جدا1108.70  بـمقرة17/06/2002

جعالب   سامیة 15092712 مقبول1205.80  بـمقرة09/09/2002

جعالب   رحمة 15092701 مقبول1305.00  بـمقرة18/09/2002

جعالب   رانیة 15092696 قریب من الجید1406.00  بـمقرة25/12/2002

جعالب   مریم 15092629 مقبول1505.40  بـبریكة02/05/2000

جعالب   السوفي 15092653 مقبول1605.30  بـبریكة04/12/2000

جعالب   أیوب 15092616 مقبول1705.00  بـبرھوم12/05/2001

جعالب   مروان 15092632 مقبول1805.40  بـبریكة08/06/2001

جعالب   أمیرة 15092587 جید جدا1908.10  بـبریكة07/01/2002

جعالب   محمد أمین 15092608 قریب من الجید2006.90  بـتیسمسیلت24/05/2002

جعالب   محمد 15092607 مقبول2105.00  بـمقرة14/06/2002

جعالب   دنیا 15092661 مقبول2205.40  بـمقرة25/08/2002

جعالب   نور الھدى 15092598 جید2307.90  بـمقرة10/11/2002

جعالب   مریم 15092631 جید جدا2408.00  بـمقرة10/12/2002

881من315:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة| بلعایبة | بلعایبة - رباني أحمد  | 280493: المؤسسة  

ثابتي   فوزیة 15092795 مقبول105.10  بـبلعایبة22-09-2001

عیش   عصماء 15092779 قریب من الجید206.40  بـبریكة17-02-2002

عیش   فؤاد 15092784 قریب من الجید306.50  بـبریكة18-07-2002

عیش   إیناس 15092808 مقبول405.20  بـبریكة16-12-2002

عیش   عبیر 15092766 قریب من الجید506.20  بـبریكة21-12-2001

عیش   أسامة 15092639 مقبول605.80  بـبلعایبة26-10-2000

عیش   المیلود 15092651 قریب من الجید706.10  بـبلعایبة17-03-2001

عیش   خلیصة 15092666 مقبول805.00  بـمقرة02-08-2001

عیش   خلیدة 15092664 قریب من الجید906.70  بـبریكة22-11-2001

عیش   موسى 15092649 جید1007.20  بـبلعایبة04-05-2002

یعیش   نور الھدى 15092597 مقبول1105.80  بـبریكة31-05-2002

881من316:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 1بلعایبة-الشیخ رابح | 280499: المؤسسة  

عبد القادر/طیب باي   إكرام 15093363 قریب من الجید106.50  بـبلعایبة23-12-2001

عامر   إكرام 15093354 جید207.30  بـبلعایبة28-04-2002

كمال/ طیب باي   إكرام 15093361 جید307.00  بـبلعایبة22-07-2002

طیب باي   فائزة 15093301 مقبول405.20  بـبلعایبة10-02-2001

طیب باي   ھاجر 15093313 مقبول505.20  بـبلعایبة10-03-2001

طیب باي   فؤاد 15093285 مقبول605.20  بـمقرة04-11-2001

عامر   عبد القادر 15093263 قریب من الجید706.30  بـمقرة23-01-2002

عامر   ساعد 15093151 مقبول805.50  بـالحامة29-07-2001

طیب باي   سعاد 15093169 قریب من الجید906.20  بـبلعایبة10-10-2001

طیب باي   رحمة 15093101 مقبول1005.80  بـبلعایبة05-07-2002

شنافي   اكرم 15093011 جید1107.90  بـبریكة21-04-2002

موسى/طیب باي   بالل 15093018 مقبول1205.50  بـبریكة13-08-2002

عبد الحفیظ/ طیب باي   بالل 15093017 قریب من الجید1306.90  بـمقرة12-10-2002

طیب باي   بثینة 15093020 جید جدا1408.50  بـبریكة02-11-2002

طیب باي   مروان 15092961 مقبول1505.10  بـمقرة11-06-2002

مباركي   نور الھدى 15092918 جید1607.10  بـالحامة31-03-2001

881من317:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 1بلعایبة-زروقي أحمد  | 280500: المؤسسة  

الشریف/ حفیظي   إكرام 15093360 مقبول105.50  بـمقرة15-11-2002

مكي   ھدى 15093329 مقبول205.60  بحكم بـمقرة2002

قوریش   فارس 15093298 قریب من الجید306.20  بـبلعایبة09-01-2002

قادري   ھاجر 15093314 جید جدا408.50  بـمقرة28-03-2002

عیسى/ مكي   ھاجر 15093316 جید507.70  بـبلعایبة08-04-2002

لحسن/ قوریشي   فاطمة الزھرة 15093300 جید جدا608.50  بـبلعایبة09-06-2002

ثابتي   إیمان 15093325 مقبول705.70  بـمقرة27-06-2002

مكي   عزیزة 15093281 قریب من الجید806.50  بـبلعایبة09-12-2000

خلیف   عامر 15093207 مقبول905.30  بـبلعایبة04-02-2001

مكي   عبد الباسط 15093224 مقبول1005.50  بـمقرة26-03-2002

مكي   عمار 15093201 جید جدا1108.70  بـمقرة17-04-2002

مكي   عبد النور 15093218 مقبول1205.60  بـبلعایبة24-08-2002

قریش   عبد النور 15093219 جید1307.00  بـبرھوم22-10-2002

مكي   سارة 15093147 مقبول1405.10  بـبلعایبة27-08-2001

حفیظي   شیماء 15093157 جید1507.50  بـمقرة23-12-2002

ثابتي   خولة 15093076 مقبول1605.30  بـبریكة03-03-2000

مكي   یاسمینة 15093061 مقبول1705.50  بـبریكة20-01-2002

حفیظي   حمزة 15093053 جید1807.00  بـبریكة16-05-2002

سعیدي   یاسین 15093062 قریب من الجید1906.80  بـبریكة20-10-2002

مكي   خلود 15093056 مقبول2005.70  بـمقرة06-12-2002

حفیظ   السعید 15093000 جید2107.40  بـبریكة09-10-2000

مكي   احالم 15093010 مقبول2205.80  بـمقرة16-04-2001

عبد الحمید/ مكي   جالل 15093033 جید2307.00  بـمقرة01-08-2002

حفیظي   دالل 15093028 جید جدا2408.40  بـمقرة23-01-2003

881من318:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 1بلعایبة-زروقي أحمد  | 280500: المؤسسة  

زرزور   منیرة 15092862 جید2507.40  بـبلعایبة11-11-2000

ثلبتي   محمد 15092934 جید جدا2608.40  بـمقرة04-06-2002

قوریش   منى 15092857 مقبول2705.10  بـالبلیدة27-08-2002

مكي   المیة 15092873 قریب من الجید2806.40  بـبلعایبة07-10-2002

مكي   منیة 15092860 جید2907.00  بـمقرة22-12-2002

881من319:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 1بلعایبة-قریش رابح | 280501: المؤسسة  

شیخ   فرید 15093304 مقبول105.10  بـمقرة28-01-2002

مدیاني   عبد القادر 15093262 جید جدا208.30  بـبرھوم08-09-2001

شیخ   عبد المالك 15093213 مقبول305.00  بـمقرة22-05-2002

بن جودي   عبد الحق 15093233 مقبول405.30  بـبریكة14-10-2002

بلجودي   سعید 15093173 جید507.00  بـبریكة15-04-2002

بن جودي   كنزة 15093182 قریب من الجید606.90  بـبلعایبة09-06-2002

بن جودي   سمیحة 15093124 جید707.60  بـمقرة16-08-2002

مدیاني   زلیخة 15093125 قریب من الجید806.70  بـمقرة29-09-2002

بن جودي   رحمة 15093102 جید جدا908.50  بـبریكة29-11-2002

بن جودي   بالل 15093015 جید جدا1008.40  بـبریكة28-12-2002

بن جودي   نزیھة 15092906 قریب من الجید1106.20  بـبلعایبة28-04-2002

بلجودي   نعیمة 15092909 مقبول1205.50  بـبلعایبة25-05-2002

881من320:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 1بلعایبة-دیلمي المحفوظ | 280502: المؤسسة  

عزیري   وداد 15093364 قریب من الجید106.00  بـالحامة05-11-2000

عزري   إكرام 15093351 قریب من الجید206.80  بـبریكة21-02-2002

عزیري   عبد الحكیم 15093229 مقبول305.30  بـبلعایبة10-11-1999

العاقل   عمیروش 15093205 جید407.60  بـمقرة15-09-2000

عبد الكریم/ عزري   عبد الرحیم 15093254 قریب من الجید506.60  بـبلعایبة23-09-2000

العاقل   عبد الغني 15093265 مقبول605.10  بـمقرة27-12-2000

عزیري   عدیلة 15093277 مقبول705.90  بـبلعایبة23-02-2002

العاقل   عبد الحمید 15093228 مقبول805.90  بـبریكة16-06-2002

عزیري   عبد العالي 15093266 قریب من الجید906.30  بـالحامة25-06-2002

عزیري   زكیة 15093164 قریب من الجید1006.40  بـبلعایبة16-04-2001

عزري   شیماء 15093155 مقبول1105.60  بـمقرة18-10-2001

عایب   سامیة 15093133 مقبول1205.70  بـبلعایبة02-06-2002

عزیري   دلیلة 15093051 مقبول1305.50  بـبریكة08-12-2001

عزري   خدیجة 15093066 مقبول1405.30  بـبلعایبة01-01-2002

عزري   خیر الدین 15093070 قریب من الجید1506.70  بـبلعایبة03-03-2002

عزیري   حمزة 15093054 مقبول1605.40  بـبریكة27-08-2002

العاقل   العید 15093004 جید1707.70  بـبلعایبة30-01-2000

الجمعي/ العاقل   ابراھیم 15093009 جید1807.80  بـالحامة31-10-2002

العاقل   أكرم 15092977 مقبول1905.50  بـمقرة21-03-2002

عزري   أمال 15092846 جید2007.30  بـبلعایبة05-02-2000

العاقل   أمال 15092847 قریب من الجید2106.70  بـبلعایبة23-04-2001

عمار/ عزري   أحالم 15092928 قریب من الجید2206.10  بـمقرة14-08-2002

المداني/ عزري   أحالم 15092927 مقبول2305.80  بـالحامة31-10-2002

881من321:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 1بلعایبة-سعیدي لخضر  | 280503: المؤسسة  

دھیمي   عبد الرزاق 15093256 مقبول105.60  بـمقرة08-12-2000

ثابتي   سلمى 15093114 مقبول205.30  بـبلعایبة17-06-2001

العایب   رحمة 15093103 قریب من الجید306.10  بـبریكة16-12-2002

ثلبتي   مرزاقة 15092957 جید407.50  بـبلعایبة05-01-2002

طیب باي   مالك 15092851 قریب من الجید506.10  بـمقرة10-09-2000

881من322:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 1بلعایبة-طیب باي الطاھر  | 280504: المؤسسة  

عزیري   إكرام 15093352 قریب من الجید106.30  بـمقرة03-04-2002

العایب   ھارون 15093317 قریب من الجید206.60  بـبلعایبة16-07-2000

شیخ   إیمان 15093324 قریب من الجید306.30  بـبسكرة28-01-2002

شیخ   إنصاف 15093309 جید جدا408.90  بـبلعایبة09-02-2002

طیب باي   عبد المالك 15093212 مقبول505.70  بـبریكة02-01-2002

عزري   سعاد 15093168 قریب من الجید606.00  بـبلعایبة05-06-2001

شیخ   سامي 15093131 جید707.60  بـبلعایبة26-02-2002

شیخ   سلسبیل 15093129 جید807.10  بـبلعایبة10-11-2002

شیخ   جمیلة 15093052 مقبول905.60  بـبسكرة31-12-2002

بن مكي   بسام 15093023 جید جدا1008.30  بـبریكة18-03-2002

شیخ   لھاللي 15092979 قریب من الجید1106.50  بحكم بـبلعایبة2001

عایب   مروة 15092965 جید1207.20  بـبریكة10-01-2003

شیخ   أمیرة 15092870 مقبول1305.20  بـبلعایبة21-05-2001

881من323:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 1بلعایبة-مجمع قریة الثوابت | 280505: المؤسسة  

ثابتي   عبد النور 15093215 مقبول105.60  بـبریكة30-01-2001

قوریش   عماد 15093196 مقبول205.70  بـبریكة26-01-2002

قریشي   عبیر 15093272 مقبول305.50  بـبریكة05-02-2002

قریش   عبد الناصر 15093214 مقبول405.10  بـبرھوم18-07-2002

ثابتي   عادل 15093208 جید507.50  بـبریكة03-12-2002

ثابتي   رمضان 15093085 قریب من الجید606.40  بـبلعایبة23-12-2001

بكري   بلقیس 15093019 مقبول705.20  بـواد العثمانیة10-07-2001

بكري   محي الدین 15092951 مقبول805.70  بـبریكة12-08-1999

بكیري   مروة 15092963 مقبول905.30  بـبریكة07-05-2000

ثابتي   نادیة 15092876 مقبول1005.70  بـبریكة22-09-2000

881من324:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 2بلعایبة-جعالب الباھي | 280511: المؤسسة  

لخذاري   وئام 15093369 مقبول105.30  بـبریكة08/09/2001

قندوز   إكرام 15093353 جید207.30  بـبرھوم04/04/2002

بلحوت   فتح الدین 15093302 قریب من الجید306.10  بـمقرة18/04/2002

بوزید   إناس 15093308 جید407.50  بـمقرة29/07/2002

بوزید   عامر 15093206 مقبول505.60  بحكم بـبلعایبة1999

العاقل   عائشة 15093209 مقبول605.60  بـمقرة17/06/2001

بوزید   عبد النور 15093216 مقبول705.20  بـبریكة29/10/2001

قندوز   شمس 15093126 جید807.50  بـبریكة05/02/2001

بوزیدي   شمس 15093127 مقبول905.60  بـبلعایبة24-02-2002

حوض   ریان 15093104 جید1007.60  بـمقرة06/11/2002

بوزید   ریان 15093105 جید1107.00  بـبرھوم30/11/2002

قندوز   رانیا یاسمین 15093098 قریب من الجید1206.10  بـبریكة19/12/2002

قندوز   دنیا 15093046 قریب من الجید1306.00  بـبلعایبة06/09/2001

یحوي   خدیجة 15093067 جید1407.20  بـبریكة15/01/2002

بوزید   خالد 15093059 مقبول1505.50  بـبلعایبة29/01/2002

بوزید   خولة 15093079 جید1607.60  بـبلعایبة10/08/2002

بوزیدي   حدة 15093064 مقبول1705.70  بـمقرة02-11-2002

بوزید   بالل 15093014 جید1807.50  بـبریكة02/05/2002

بوزید   الھواري 15093006 ممتاز1909.20  بـمقرة19/07/2002

قشیش   جلة 15093034 مقبول2005.10  بـبریكة11/09/2002

یحوي   بدر الدین 15093021 جید2107.10  بـبریكة16/09/2002

بوزید   مروة 15092964 جید2207.70  بحكم بـبلعایبة2001

عشور   مروان 15092960 جید جدا2308.30  بـمقرة14/10/2001

بوزیدي   أیوب 15092954 قریب من الجید2406.20  بـمقرة06/10/2002

881من325:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 2بلعایبة-جعالب الباھي | 280511: المؤسسة  

بوزید   أكرم 15092978 مقبول2505.50  بـمقرة27/12/2002

حوض   نجمة 15092885 قریب من الجید2606.20  بـمقرة19/04/2002

قادري   نور الدین 15092916 جید2707.70  بـمقرة04/06/2002

بوزید   أنور 15092865 قریب من الجید2806.10  بـبریكة21/07/2002

بوزید   أیمن 15092924 جید جدا2908.10  بـبرھوم27/08/2002

881من326:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 2بلعایبة-العقون السعید | 280512: المؤسسة  

قندوز   إكرام 15093357 قریب من الجید106.70  بـمقرة14/10/2002

بوزید   فریدة 15093305 جید207.30  بـبرھوم13/03/2002

سعودي   غنیة 15093203 مقبول305.60  بحكم بـبلعایبة2002

بوزید   عبیر 15093274 مقبول405.80  بـمقرة28/02/2002

قندوز   زیدان 15093159 مقبول505.40  بـبریكة02-09-1998

بوزید   شیماء 15093154 جید607.10  بحكم بـبلعایبة2001

بوزیدي   سیف الدین 15093162 جید707.20  بـمقرة12/12/2002

قندوز   سامي 15093130 مقبول805.20  بـبریكة07/01/2001

بوزید   حیزیة 15093072 مقبول905.80  بـمقرة12/03/2000

قندوز   دنیا 15093047 جید1007.00  بـبریكة05/01/2002

بوزید   رندة 15093084 جید1107.30  بـمقرة14/06/2002

بوزید   توفیق 15093026 جید1207.10  بـمقرة11/02/1998

بوزید   النوي 15092982 مقبول1305.00  بـمقرة23/12/2000

بوزید   نبیل 15092879 جید1407.50  بـبریكة11/07/1999

بوزید   أیمن 15092921 قریب من الجید1506.00  بـبریكة03/08/1999

قندوز   ناریمان 15092878 قریب من الجید1606.10  بـبریكة02/09/2002

قندوز   منال 15092854 قریب من الجید1706.70  بـبریكة18/11/2002

881من327:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 2بلعایبة-سایب البشیر | 280513: المؤسسة  

الزایدي/ قندوز   إكرام  15093358 قریب من الجید106.50  بـبلعایبة20/01/2002

جعالب   وفاء 15093367 قریب من الجید206.90  بـبریكة16/06/2002

قندوز   إسحاق جمال الدین 15093347 جید جدا308.60  بـبریكة08/04/2003

قندوز   فضیلة 15093306 جید جدا408.30  بـبریكة13/01/2002

قندوز   إیمان 15093323 جید جدا508.70  بـبریكة27/01/2002

قندوز   إبتسام 15093319 مقبول605.50  بـبریكة19/08/2002

حوض   عزیز 15093280 مقبول705.00  بـمقرة25/03/2002

قندوز   عبیر 15093275 جید807.70  بـمقرة10/06/2002

قندوز   عبد الحلیم 15093227 جید907.10  بـمقرة24/06/2002

قندوز   عبد الرؤوف 15093246 جید1007.50  بـمقرة21/07/2002

قندوز   شیماء 15093156 مقبول1105.30  بـبریكة08/01/2002

قندوز   شكري 15093166 جید1207.00  بـبریكة10/11/2002

قندوز   زین الدین 15093158 مقبول1305.00  بـبرھوم15/12/2002

ماضي   سلسبیل 15093128 قریب من الجید1406.00  بـبریكة13/07/2002

قندوز   خولة 15093078 جید1507.10  بـمقرة10/07/2002

قندوز   مونیا 15092980 مقبول1605.70  بحكم بـبلعایبة2001

جعالب   أشرف 15092972 مقبول1705.00  بـبریكة23/09/2002

العقون   مالك 15092852 مقبول1805.70  بـبریكة18/04/2001

قندوز   أمال 15092849 مقبول1905.60  بـمقرة16/04/2002

الساسي/ قندوز   منى  15092858 قریب من الجید2006.70  بـمقرة10/09/2002

عبد المالك/ قندوز   منى  15092859 جید جدا2108.10  بـبلعایبة29/09/2002

881من328:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 2بلعایبة-حوض محمد | 280514: المؤسسة  

حوض   إبتسام 15093318 مقبول105.70  بحكم بـبلعایبة2001

حوض   إسمھان 15093335 مقبول205.00  بـمقرة07/07/2002

عیشوش   عبیر 15093273 قریب من الجید306.80  بـبریكة14/02/2002

حوض   عبد الباسط 15093223 جید جدا408.10  بـمقرة09/03/2002

سایب   عبلة 15093210 مقبول505.60  بـمقرة07/04/2002

قاسمي   كمال 15093181 جید607.40  بـبریكة10/08/2002

سایب   أسماء 15092966 قریب من الجید706.50  بـبریكة07/03/2002

حوض   منال 15092853 قریب من الجید806.70  بـمقرة30/12/2001

سایب   أمال 15092848 جید جدا908.20  بـمقرة16/04/2002

حوض   مدني 15092929 قریب من الجید1006.90  بـالمسیلة15/09/2002

881من329:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 2--1بلعایبة  | 2بلعایبة-مجمع قریة المھادة | 280515: المؤسسة  

قاسمي   عیاشة 15093276 جید107.50  بـمقرة23/09/2002

قاسمي   شھناز 15093178 مقبول205.00  بـبرھوم16/08/2002

ماضي   حسام الدین 15093073 قریب من الجید306.30  بـبریكة22/07/2002

نواري   محمد السعید 15092949 جید407.80  بحكم بـبلعایبة2000

ماضي   أحمد 15092935 مقبول505.00  بـبریكة16/08/2002

ماضي   أنور 15092866 مقبول605.30  بـمقرة18/08/2002

881من330:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3بلعایبة  | 3بلعایبة-لعجال الرحابي | 280521: المؤسسة  

بكور   عبد العالي 15093599 قریب من الجید106.20  بـبریكة22/10/2001

خالف   عبد الرحیم 15093591 جید جدا208.90  بـبریكة25/02/2002

نوي   ھناء 15093615 قریب من الجید306.60  بـبریكة04/05/2002

بكور   فاتح 15093605 قریب من الجید406.00  بـبریكة12/07/2002

بكور   عبد الحق 15093588 قریب من الجید506.90  بـمقرة21/11/2002

سراح   سارة 15093541 جید جدا608.10  بـبریكة02/12/2000

شریك   صالح 15093538 مقبول705.60  بـبریكة25/03/2001

سراح   سلسبیل 15093535 جید807.30  بـبریكة11/12/2001

رباني   سوسن 15093565 قریب من الجید906.60  بـبریكة07/01/2002

بكور   زینب 15093548 جید جدا1008.70  بـبریكة15/03/2002

عامر   عالءالدین 15093569 جید1107.00  بـبریكة02/06/2002

عامر   سھیلة 15093561 جید1207.50  بـمقرة07/12/2002

نوي   خلود 15093497 جید1307.20  بـبریكة16/10/2002

سراح   أیمن 15093407 مقبول1405.70  بـبریكة04/10/2000

سراح   السعدي 15093463 مقبول1505.70  بـمقرة16/04/2001

سراح   نبیل 15093395 مقبول1605.10  بـبریكة30/05/2001

لعجال   مسعودة 15093455 مقبول1705.40  بـبریكة11/01/2002

لكحل   مروة 15093438 قریب من الجید1806.00  بـبریكة06/03/2002

بوخالفة   مائسة 15093394 جید1907.10  بـمقرة13/04/2002

عامر   أمال 15093382 مقبول2005.80  بـمقرة06/05/2002

لعجال   أمیرة 15093390 مقبول2105.80  بـمقرة11/08/2002

عامر   مریم 15093434 جید2207.00  بـمقرة17/09/2002

شریك   أمیرة 15093392 جید2307.30  بـبریكة25/11/2002

بكور   أسماء 15093441 مقبول2405.40  بـبریكة01/12/2002

881من331:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3بلعایبة  | 3بلعایبة-لعجال الرحابي | 280521: المؤسسة  

دراس   أسماء 15093442 جید2507.30  بـبریكة28/12/2002

مرھون   میساء 15093652 قریب من الجید2606.60  بـبلعایبة2000خالل 

سراح   ھارون 15093630 مقبول2705.70  بـمقرة01/09/2001

سراح   إكرام 15093645 مقبول2805.40  بـبریكة15/03/2002

لكحل   إكرام 15093647 جید2907.80  بـبریكة25/06/2002

بكور   إسماعیل 15093641 مقبول3005.00  بـمقرة23/12/2002

881من332:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3بلعایبة  | 3بلعایبة-لعجال ابراھیم | 280522: المؤسسة  

ثابتي   عبد الرزاق 15093592 مقبول105.30  بحكم بـبلعایبة1997

ثابتي   عبد القادر 15093597 قریب من الجید206.50  بحكم بـبلعایبة2001

العقون   عبد السالم 15093594 مقبول305.20  بـبریكة25/12/2001

سطوف   عبد الكریم 15093596 قریب من الجید406.90  بـبریكة24/01/2002

لعجال   عزیزة 15093604 قریب من الجید506.70  بـمقرة19/02/2002

سعودي   فریال 15093611 جید607.00  بـبریكة28/02/2002

بوعزیز   عدالن 15093601 قریب من الجید706.30  بـبلعایبة11/05/2002

سعودي   عبد المالك 15093582 مقبول805.30  بـالمسیلة23/07/2002

شمشام   فاطمة الزھراء 15093609 جید907.10  بـبریكة19/05/2003

قاسمي   سفیان 15093558 مقبول1005.30  بـبریكة31/07/2001

سعودي   سلمى 15093532 جید1107.50  بـبریكة16/01/2002

مكاوي   عالء الدین 15093568 جید جدا1208.20  بـبریكة06/02/2002

حوض   كوثر 15093567 جید جدا1308.60  بـبریكة10/06/2002

العیفاوي   زیان 15093549 قریب من الجید1406.60  بـبریكة09-11-2002

العقون   شھیناز 15093562 جید1507.60  بـبریكة13/11/2002

عیش   سیف الدین 15093552 مقبول1605.10  بـبریكة25/12/2002

سعودي   یحي 15093502 مقبول1705.10  بـبلعایبة14/04/2002

جراوي   یوسف 15093514 مقبول1805.70  بـبریكة09/05/2002

نباطي   رمیساء 15093517 مقبول1905.30  بـبریكة05/09/2002

سعودي   حنان 15093488 جید2007.10  بـمقرة06/09/2002

خزاري   دنیا 15093491 قریب من الجید2106.40  بـمقرة06/11/2002

ناقص   لمیاء 15093389 مقبول2205.70  بـبریكة03-01-2001

سعودي   لیلى 15093410 جید2307.00  بـمقرة04/07/2001

بربیش   أیوب 15093431 قریب من الجید2406.80  بـبلعایبة05/01/2002

881من333:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

مسیلة | 3بلعایبة  | 3بلعایبة-لعجال ابراھیم | 280522: المؤسسة  

سعودي   بالل 15093467 مقبول2505.10  بـبریكة14/01/2002

سعودي   نور 15093402 جید جدا2608.20  بـبریكة02/02/2002

دراس   نور الدین 15093405 قریب من الجید2706.70  بـبریكة13/02/2002

ماضي   العربي 15093466 ممتاز2809.50  بـبریكة25/02/2002

عیش   مروان ولي الدین 15093436 ممتاز2909.40  بـبریكة01/05/2002

مكاوي   العیاشي 15093465 قریب من الجید3006.80  بـبرھوم24/08/2002

سعودي   نسرین 15093398 قریب من الجید3106.10  بـبریكة08/09/2002

سنوسي   أسامة 15093450 قریب من الجید3206.00  بـتیارت14/12/2002

قاسمي   أسماء 15093443 قریب من الجید3306.60  بـبریكة02/01/2003

طیب باي   وسیلة 15093649 جید جدا3408.20  بحكم بـبلعایبة2002

بوخالفة   وئام 15093651 جید جدا3508.40  بـبریكة07/06/2002

لعجال   وفاء 15093650 جید3607.90  بـبریكة13/06/2002

زیوش   ھارون 15093633 مقبول3705.20  بـبریكة14/06/2002

سعودي   إبتسام 15093634 مقبول3805.70  بـمقرة26/07/2002

881من334:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3بلعایبة  | 3بلعایبة-بكور العیاشي | 280523: المؤسسة  

بكور   ھناء 15093614 جید جدا108.00  بـبلعایبة26/02/2002

دراس   عبیر 15093600 جید207.40  بـبریكة13/06/2002

لكحل   فتیحة 15093610 مقبول305.70  بـبلعایبة01/07/2002

دراس   شرف الدین 15093553 مقبول405.50  بحكم بـبلعایبة2001

زیوش   صفیة 15093559 ممتاز509.00  بـبریكة08/06/2002

دراس   زین الدین 15093546 مقبول605.60  بـبریكة18/11/2002

سراح   یوسف 15093515 مقبول705.30  بـبریكة28/09/2002

ذرار   بھاء اهللا 15093482 مقبول805.20  بـبریكة11/12/2002

دراس   مدیحة 15093418 مقبول905.00  بـبریكة26/10/2000

دراس   مروة 15093437 مقبول1005.60  بـبریكة06/08/2001

زیوش   منار 15093384 قریب من الجید1106.80  بـبریكة26/01/2002

زیوش   أسامة 15093445 جید1207.50  بـبلعایبة27/01/2002

بكور   أشرف 15093454 مقبول1305.80  بـمقرة08/11/2002

زیوش   لزھر 15093456 مقبول1405.80  بـبریكة06/02/2003

ذرار   مروة 15093440 مقبول1505.90  بـمقرة24/03/2003

881من335:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

مسیلة | 3بلعایبة  | 3بلعایبة-بوعزیز محمد | 280524: المؤسسة  

العربي   عبد الكریم 15093595 مقبول105.90  بـبریكة15/04/2000

بوعزیز   ھاجر 15093617 قریب من الجید206.50  بـمقرة25/12/2001

بوعزیز   عبد الرؤوف 15093589 مقبول305.20  بـبرھوم29/08/2002

بوعزیز   حمزة 15093494 مقبول405.40  بـبریكة02/05/1998

سعیدي   محفوظ 15093430 قریب من الجید506.70  بـبریكة10/04/2001

بوعزیز   أسامة 15093446 قریب من الجید606.50  بـمقرة29/01/2002

بوعزیز   آسیة 15093451 جید جدا708.40  بـمقرة25/05/2002

بوعزیز   آمنة 15093380 جید807.00  بـمقرة13/09/2002

عربي   مروة 15093439 قریب من الجید906.70  بـمقرة05/10/2002

بوعزیز   إیمان 15093637 قریب من الجید1006.80  بـبریكة11/04/2002

بوعزیز   ھارون 15093632 قریب من الجید1106.00  بـبلعایبة05/05/2002

زیتوني   إیمان 15093638 جید1207.30  بـبریكة31/05/2002

881من336:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3بلعایبة  | 3بلعایبة-مجمع قریة أوالد زمیرة | 280525: المؤسسة  

یعیش   عیاش 15093602 مقبول105.20  بـمقرة07/05/2001

لعجال   فاطمة الزھراء 15093608 مقبول205.80  بـمقرة10/08/2001

یعیش   علیة 15093580 مقبول305.30  بـمقرة23/12/2002

عیش   سعیدة 15093555 قریب من الجید406.80  بـبریكة08/04/2001

یعیش   سامیة 15093539 قریب من الجید506.90  بـبلعایبة16/04/2002

لعجال   دنیا 15093490 جید607.70  بـمقرة02/02/2002

یعیش   برھان الدین 15093481 جید707.00  بـبریكة01/05/2002

عیش   نعیمة 15093399 قریب من الجید806.00  بـمقرة09/12/2001

لعجال   مروان 15093435 جید907.80  بـبریكة27/02/2002

عیش   منیرة 15093386 جید جدا1008.70  بـبلعایبة21/04/2002

عیش   إكرام 15093644 قریب من الجید1106.20  بـبلعایبة12/01/2002

بوخالفة   إكرام 15093646 جید1207.50  بـمقرة25/05/2002

881من337:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 1حمام الضلعة- مسكن79حي  | 280531: المؤسسة  

دشوشة   إكرام 15094142 جید جدا108.20  بـالمسیلة08-02-2002

مرزوقي   إیمان 15094122 جید207.80  بـالمسیلة20-04-2002

قرین   إكرام 15094145 قریب من الجید306.50  بـحمام الضلعة13-06-2002

حمودي   إسماعیل 15094134 جید407.80  بـحمام الضلعة17-06-2002

لعلي   ھناء 15094114 جید جدا508.40  بـالمسیلة01-07-2002

خلیف   إیمان 15094124 جید جدا608.40  بـحمام الضلعة07-07-2002

عمراي   علیاء 15094045 جید جدا708.50  بـالمسیلة17-08-2001

بابش   شعیب 15094016 جید807.60  بـحمام الضلعة08-06-2002

عروسي   صفاء 15094022 مقبول905.20  بـالمسیلة16-08-2002

غزال   عبد الرشید 15094078 مقبول1005.60  بـحمام الضلعة25-05-1998

شنوف   عبد اهللا 15094063 جید1107.60  بـالمسیلة30-07-2001

شیتور   عز الدین 15094087 جید1207.20  بـحمام الضلعة03-02-2002

بلعباس   عصام 15094088 جید جدا1308.30  بـالمسیلة18-03-2002

محادي   عیسى 15094083 مقبول1405.70  بـالمسیلة21-04-2002

شرید   عبد السالم 15094079 جید جدا1508.10  بـحمام الضلعة20-09-2002

مریشیش   عبد التواب 15094066 جید1607.90  بـالمسیلة09-12-2002

قرین   عبد الرحیم 15094076 جید جدا1708.40  بـحمام الضلعة16-01-2003

لعمراي   زكریاء 15093999 جید1807.40  بـحمام الضلعة12-06-2001

بوطي   سعاد 15094001 جید جدا1908.10  بـحمام الضلعة24-11-2001

عروسي   زینب 15093984 جید جدا2008.20  بـحمام الضلعة01-04-2002

شرید   صابر 15093968 قریب من الجید2106.30  بـحمام الضلعة01-04-2002

غزال   شیماء 15093974 جید جدا2208.10  بـحمام الضلعة29-04-2002

بن السعدي   شمس الدین 15093962 جید2307.50  بـحمام الضلعة13-05-2002

حریزي   سلسبیل 15093965 جید2407.90  بـحمام الضلعة20-07-2002

881من338:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 1حمام الضلعة- مسكن79حي  | 280531: المؤسسة  

كریم   زین الدین 15093983 جید2507.10  بـحمام الضلعة07-08-2002

غزال   زكیة 15093998 قریب من الجید2606.10  بـحمام الضلعة15-10-2002

عمراي   رؤة 15093917 ممتاز2709.10  بـحمام الضلعة12-04-2002

عیشاوي   رانیة 15093919 مقبول2805.30  بـالمسیلة20-04-2002

سعودي   یوسف 15093914 مقبول2905.80  بـحمام الضلعة18-07-2002

حمادي   خولة 15093912 مقبول3005.70  بـحمام الضلعة24-11-2002

قلمین   سماح 15093939 مقبول3105.40  بـحمام الضلعة15-12-2002

جالل   حسام الدین 15093889 جید جدا3208.00  بـحمام الضلعة19-03-2002

موساوي   جھاد 15093894 جید جدا3308.90  بـالمسیلة11-04-2002

علواني   دعاء 15093893 قریب من الجید3406.90  بـالمسیلة11-05-2002

مجدوب   خولة 15093900 جید3507.00  بـحمام الضلعة27-05-2002

فاید   خلیل 15093867 قریب من الجید3606.30  بـالمسیلة23-08-2002

قروش   خلود 15093875 جید جدا3708.90  بـالمسیلة04-12-2002

بابش   موسى 15093825 جید3807.90  بـالمسیلة08-07-2002

بوخادم   موسى 15093826 قریب من الجید3906.50  بـحمام الضلعة16-09-2002

خلیف   اشواق 15093842 جید جدا4008.00  بـحمام الضلعة25-12-2002

فقریش   مراد 15093776 قریب من الجید4106.90  بـحمام الضلعة11-02-2002

مھدي   أسماء 15093787 جید4207.20  بـحمام الضلعة14-02-2002

بوراس   أیوب 15093771 قریب من الجید4306.20  بـحمام الضلعة24-02-2002

لعلي   مروة 15093784 ممتاز4409.00  بـبرج بوعریریج11-06-2002

شاللي   نور الدین 15093714 جید4507.10  بـالبویرة07/07/2000

عبد الكبیر   آیة 15093751 قریب من الجید4606.40  بـالمسیلة19-11-2000

فاید   لبنة 15093682 مقبول4705.90  بـحمام الضلعة23-08-2001

زواوي   أم الخیر 15093662 قریب من الجید4806.30  بـالمسیلة04-01-2002

سعودي   نبیل 15093690 جید جدا4908.10  بـالمسیلة15-02-2002

حریزي   نضال 15093696 جید5007.60  بـحمام الضلعة02-05-2002

خیر   محمد لزھر 15093744 قریب من الجید5106.80  بـحمام الضلعة31-07-2002

مجادي   منار 15093667 جید5207.00  بـحمام الضلعة19-10-2002

حرایز   نعیم 15093712 جید5307.50  بـحمام الضلعة09-12-2002

881من339:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 1حمام الضلعة-زواق المسعود | 280532: المؤسسة  

بعوش   إسالم 15094133 مقبول105.90  بـالمسیلة01-06-2002

بعوش   سعاد 15094012 جید207.90  بـحمام الضلعة11-01-2002

عالل   عماد 15094039 مقبول305.50  بـالمسیلة07-04-2002

فایدي   سھیلة 15094027 جید407.30  بـحمام الضلعة27-04-2002

مسھل   شروق 15093996 مقبول505.20  بـالمسیلة16-07-2002

زواك   وسام 15094165 مقبول605.20  بـالمسیلة13-07-2002

فقریش   خالد 15093877 مقبول705.40  بـحمام الضلعة21-02-2002

زواق   بثینة 15093846 جید جدا808.00  بـالمسیلة26-04-2002

شنوف   أكرم 15093818 قریب من الجید906.50  بـحمام الضلعة20-06-2002

فایدي   نصر الدین 15093698 جید1007.80  بـحمام الضلعة28-05-2002

881من340:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 1حمام الضلعة-بن حلیمة الشریف | 280533: المؤسسة  

بن حلیمة   ھبة 15094118 جید جدا108.00  بـحمام الضلعة18-11-2002

بن حلیمة   سعاد 15094014 قریب من الجید206.80  بـالمسیلة31-10-2002

سعیدان   عماد 15094040 جید307.30  بـحمام الضلعة25-12-2002

زیان   زینو 15093985 قریب من الجید406.40  بـالمسیلة26-04-2002

جدو   سلسبیل 15093964 جید507.80  بـحمام الضلعة14-07-2002

زیان   سیف اإلسالم 15093994 قریب من الجید606.10  بـحمام الضلعة10-02-2003

شردون   یوسف 15093915 مقبول705.10  بـالمسیلة31-12-2002

بن حلیمة   ریاض 15093933 جید807.90  بـحمام الضلعة01-01-2003

عبد السالم   یاسمین 15093882 جید جدا908.50  بـبومرداس05-07-2002

حواسي   بالل 15093843 قریب من الجید1006.70  بـحمام الضلعة03-12-2001

رضوان   أیوب 15093773 مقبول1105.40  بـحمام الضلعة14-04-2002

حواسي   محمد 15093736 جید جدا1208.10  بـالمسیلة18-05-2002

بن حلیمة   نفیسة 15093713 ممتاز1309.00  بـحمام الضلعة05-06-2002

عبد السالم   محمد 15093738 مقبول1405.90  بـالمسیلة26-07-2002

شردون   نضال 15093697 جید جدا1508.70  بـالمسیلة16-10-2002

شردون   أحمد ضیاء الدین 15093749 جید جدا1608.00  بـالمسیلة22-11-2002

881من341:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 1حمام الضلعة-عبد السالم السایح | 280534: المؤسسة  

قرطوفة   إبراھیم 15094120 قریب من الجید106.60  بـمجانة25-09-2001

خنوف   علي 15094043 مقبول205.90  بـحمام الضلعة19-02-2002

بحاش   زیاد 15093988 جید307.20  بـحمام الضلعة12-02-2002

خلیف   السعید 15093835 مقبول405.40  بـتارمونت01-12-2001

خنوف   الطاھر 15093834 قریب من الجید506.80  بـحمام الضلعة11-02-2002

خنوف   الربح 15093831 جید607.10  بـالمسیلة04-07-2002

حلفایة   أیمن 15093720 جید707.10  بـحمام الضلعة07-11-2000

جالل   أنور 15093673 جید807.90  بـحمام الضلعة16-03-2002

881من342:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 1حمام الضلعة-میساوي مخلوف | 280535: المؤسسة  

قروش   فاطمة الزھراء 15094095 جید107.90  بـبرج بو عریریج16-08-2001

قروش   سمیة 15093949 قریب من الجید206.90  بـحمام الضلعة16-12-2000

قروش   توفیق 15093864 جید جدا308.10  بـحمام الضلعة10-02-2001

حفصي   الزھراء 15093837 قریب من الجید406.20  بـحمام الضلعة24-12-1999

881من343:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 1حمام الضلعة-مھدي عبد الرحمان | 280536: المؤسسة  

مھدي   ھدى 15094129 قریب من الجید106.10  بـالمسیلة11-08-2002

خیدري   كمال 15094035 جید207.10  بحكم بـعین الریش2001

نعیج   صھیب 15094032 مقبول305.60  بـحمام الضلعة02-11-2002

بحاش   زیاد 15093989 قریب من الجید406.00  بـالمسیلة14-09-2002

حریزي   وسام 15094166 جید جدا508.40  بـحمام الضلعة14-12-2002

موسعي   راشد 15093924 جید جدا608.60  بـالمسیلة31-03-2002

حریزي   ریان 15093932 قریب من الجید706.10  بـالمسیلة17-11-2002

بن الصغیر   رانیة 15093921 قریب من الجید806.30  بـالمسیلة18-12-2002

حریزي   خولة 15093898 جید907.10  بـحمام الضلعة12-02-2002

فاید   الصادق االمین 15093832 جید جدا1008.30  بـالمسیلة22-03-2002

محامدیة   أیوب 15093770 جید جدا1108.50  بـبرج بوعریریج03-02-2002

نعیجي   نعناعة 15093701 قریب من الجید1206.20  بـحمام الضلعة27-01-2002

حریزي   محمد لطفي 15093743 جید1307.50  بـالمسیلة26-05-2002

حریزي   مایسة 15093680 جید1407.60  بـالمسیلة22-06-2002

فاید   ندى 15093693 قریب من الجید1506.60  بـحمام الضلعة27-08-2002

حریزي   نجالء 15093692 قریب من الجید1606.00  بـحمام الضلعة16-10-2002

881من344:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 1حمام الضلعة-قروم صالح | 280537: المؤسسة  

حرایز   إسالم 15094132 قریب من الجید106.60  بـالمسیلة15-02-2002

عبد الكبیر   إكرام 15094144 مقبول205.20  بـحمام الضلعة11-06-2002

حرایز   سامیة 15093967 جید307.30  بـحمام الضلعة04-06-2002

بلحوت   یوسف 15093913 جید407.00  بـحمام الضلعة23-03-2002

881من345:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 2حمام الضلعة-شنیحات محمد  | 280543: المؤسسة  

میلودي   ھشام 15094135 قریب من الجید106.40  بـحمام الضلعة14-04-2002

عالل   إناس 15094116 قریب من الجید206.70  بـحمام الضلعة07-12-2002

عروسي   إكرام 15094149 جید جدا308.10  بـحمام الضلعة31-12-2002

فاید   عبد المؤمن 15094050 جید407.90  بـبحمام الضلعة17-02-2002

موساوي   عباس 15094049 جید507.30  بـالمسیلة07-07-2002

فاید   سفیان 15094024 قریب من الجید606.40  بـالمسیلة27-07-2002

فاید   سھرة 15094033 مقبول705.20  بـحمام الضلعة31-07-2002

عبد الكبیر   صفاء 15094021 جید807.10  بـالمسیلة11-08-2002

جدو   عالء الدین 15094036 جید907.50  بـحمام الضلعة13-09-2002

فاید   صفاء 15094023 قریب من الجید1006.80  بـحمام الضلعة27-01-2003

حریزي   عالء الدین 15094037 جید1107.40  بـالمسیلة05-03-2003

سعودي   عالء الدین 15094038 جید1207.00  بـحمام الضلعة14-03-2003

تواتیت   عبد النور 15094062 قریب من الجید1306.80  بـحمام الضلعة17-03-2002

فاید   عیسى 15094084 جید1407.50  بـحمام الضلعة21-04-2002

مھدي   عصام 15094089 مقبول1505.80  بـحمام الضلعة28-07-2002

عروسي   فاطیمة الزھراء 15094099 جید جدا1608.00  بـحمام الضلعة03-09-2002

فاید   عبد القدوس 15094082 قریب من الجید1706.20  بـالمسیلة19-09-2002

دشوشة   عبد الرحمان 15094073 جید جدا1808.10  بـالمسیلة30-10-2002

مقران   عبد الرحمان 15094074 جید1907.80  بـالمسیلة12-11-2002

طابي   زیدان 15093991 مقبول2005.60  بـالمسیلة31-01-2002

عبد الكبیر   شیماء 15093975 قریب من الجید2106.10  بـحمام الضلعة23-05-2002

نعیجي   سر الھدى 15093995 جید جدا2208.00  بـالمسیلة21-06-2002

عوینة   زین الدین 15093982 جید2307.20  بـحمام الضلعة31-07-2002

لعجال   زكریاء 15094000 جید2407.20  بـالمسیلة08-11-2002

881من346:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 2حمام الضلعة-شنیحات محمد  | 280543: المؤسسة  

بن عربیة   وائل 15094163 جید2507.70  بـحمام الضلعة23-11-2002

مریشیش   وصال 15094168 جید2607.50  بـحمام الضلعة14-02-2003

مقران   وصال 15094169 قریب من الجید2706.90  بـحمام الضلعة25-02-2003

مخلوفي   شمس 15093951 مقبول2805.40  بـحمام الضلعة01-03-2002

مھدي   صالح الدین 15093943 قریب من الجید2906.90  بـحمام الضلعة01-04-2002

مھدي   صالح الدین 15093944 مقبول3005.70  بـحمام الضلعة17-06-2002

قرین   رمیسة 15093918 مقبول3105.30  بـحمام الضلعة17-07-2002

زروتي   جھینة 15093896 قریب من الجید3206.50  بـالمسیلة11-05-2002

بوزربة   خولة 15093901 جید3307.50  بـحمام الضلعة16-08-2002

رقیق   یزید 15093892 جید جدا3408.80  بـحمام الضلعة16-10-2002

منصور   یحي 15093887 مقبول3505.60  بـالمسیلة10-03-2003

عشور   أكرم 15093816 قریب من الجید3606.00  بـالمسیلة16-01-2002

طالب   لزھر 15093813 قریب من الجید3706.90  بـحمام الضلعة29-03-2002

عیشاوي   لزھر 15093814 جید3807.50  بـحمام الضلعة05-09-2002

حویش   بشرى 15093851 قریب من الجید3906.70  بـالمسیلة28-03-2003

سعودي   أیوب 15093772 قریب من الجید4006.60  بـحمام الضلعة21-03-2002

عبد الكبیر   مروة 15093785 جید4107.60  بـالمسیلة11-08-2002

دشوشة   آیة 15093766 قریب من الجید4206.70  بـحمام الضلعة14-10-2002

بولعراس   أشرف 15093800 جید جدا4308.10  بـالمسیلة24-11-2002

حمادي   أنیس 15093670 قریب من الجید4406.70  بـحمام الضلعة28-04-2002

عالل   أمیمة رھام 15093675 جید جدا4508.20  بـالمسیلة09-11-2002

عبد الكبیر   ملیكة 15093678 قریب من الجید4606.80  بـحمام الضلعة04-02-2003

محادي   أنیس 15093671 جید4707.80  بـالمسیلة21-07-2003

881من347:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 2حمام الضلعة-جودي المیلود | 280544: المؤسسة  

فاید   إكرام 15094141 ممتاز109.10  بـحمام الضلعة15-01-2002

بوقرة   إسحاق 15094137 ممتاز209.00  بـالمسیلة19-01-2002

طیوب   إكرام 15094147 جید307.70  بـحمام الضلعة17-07-2002

حروز   إكرام 15094148 جید407.10  بـحمام الضلعة01-10-2002

دغفل   غنیة 15094042 جید507.50  بـحمام الضلعة14-01-2002

مشتة   شعیب 15094018 جید607.50  بـحمام الضلعة31-10-2002

عبد الكبیر   شھیناز 15094030 جید جدا708.80  بـحمام الضلعة26-12-2002

بختاوي   فایزة 15094094 جید جدا808.50  بـالمسیلة26-06-2002

حمادي   زیاد 15093987 جید907.80  بـحمام الضلعة02-01-2002

قرین   زین الدین 15093981 جید جدا1008.20  بـحمام الضلعة31-03-2002

حفصي   شیماء 15093977 قریب من الجید1106.90  بـحمام الضلعة02-08-2002

حدیدان   وئام 15094171 جید جدا1208.90  بـحمام الضلعة12-06-2002

عروسي   وائل 15094162 جید1307.40  بـالمسیلة07-07-2002

حواسي   رانیة 15093920 مقبول1405.30  بـالمسیلة30-06-2002

عبد العزیز   جابر عبد الصمد 15093880 قریب من الجید1506.80  بـالمسیلة09-11-2002

كریم   بشرى 15093850 قریب من الجید1606.80  بـحمام الضلعة24-05-2002

حفصي   بالل 15093844 قریب من الجید1706.70  بـحمام الضعة14-09-2002

قلمین   أسامة 15093792 جید1807.50  بـحمام الضلعة18-01-2002

رایس   أسامة 15093794 مقبول1905.40  بـحمام الضلعة22-04-2002

صحراوي   مریم 15093778 مقبول2005.30  بـحمام الضلعة01-05-2002

مھدي   آیة 15093763 قریب من الجید2106.00  بـحمام الضلعة03-05-2002

عابد   أریحة 15093780 جید جدا2208.10  بـالمسیلة05-08-2002

سعدي   محسن 15093767 مقبول2305.40  بـالمسیلة03-12-2002

شاللي   أحالم 15093730 مقبول2405.00  بـسیدي عیسى25-05-2000

881من348:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 2حمام الضلعة-جودي المیلود | 280544: المؤسسة  

عمراي   محمد 15093735 مقبول2505.80  بـحمام الضلعة15-01-2002

موساوي   آمال 15093665 جید2607.00  بـحمام الضلعة09-10-2002

عابد   ناصف عبد الواحد 15093688 جید جدا2708.30  بـالمسیلة25-11-2002

عشور   نور الھدى 15093718 جید2807.30  بـالمسیلة26-12-2002

881من349:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 2حمام الضلعة-قلمین محمد | 280545: المؤسسة  

قلمین   إكرام 15094143 قریب من الجید106.50  بـحمام الضلعة28-04-2002

سعدي   ھدیل 15094130 جید جدا208.30  بـحمام الضلعة18-01-2003

صغیور   عبلة 15094047 مقبول305.90  بـحمام الضلعة28-03-2002

سعدي   عبد الرحیم 15094075 مقبول405.60  بـحمام الضلعة14-12-2001

قلمین   فاطمة الزھراء 15094096 جید507.80  بـحمام الضلعة13-06-2002

صغیور   صالح الدین محمد االمین 15093948 جید607.80  بـالمسیلة19-01-2003

قلمین   یاسین 15093883 جید707.90  بـحمام الضلعة30-10-2002

صغیور   الھام 15093838 جید جدا808.40  بـحمام الضلعة15-07-2002

قلمین   أكرم بن كمال 15093821 جید907.10  بـحمام الضلعة18-11-2002

قلمین   أكرم بن اسعید 15093820 جید1007.80  بـالمسیلة28-01-2003

صغیور   المنتصر باهللا 15093827 قریب من الجید1106.90  بـالمسیلة03-02-2003

قلمین   أیمن 15093722 مقبول1205.30  بـحمام الضلعة17-08-2001

881من350:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 2حمام الضلعة-بابش محمد | 280546: المؤسسة  

زروقي   شھیناز 15094028 جید107.20  بـحمام الضلعة29-01-2002

عبد الكبیر   غفران 15094092 قریب من الجید206.70  بـحمام الضلعة08-12-2002

مجادي   عبد الحلیم 15094067 قریب من الجید306.80  بـالمسیلة05-02-2003

مجادي   سارة 15093970 قریب من الجید406.90  بـحمام الضلعة05-06-2002

سفاري   صالح 15093941 مقبول505.50  بـالمسیلة24-09-2002

مجادي   خلود 15093872 جید جدا608.40  بـالمسیلة27-05-2002

شرید   أسامة 15093793 مقبول705.80  بـحمام الضلعة20-04-2002

زاوش   مروة 15093783 جید جدا808.70  بـحمام الضلعة29-05-2002

881من351:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 3حمام الضلعة-جعیجع بوقرة | 280552: المؤسسة  

بحاش   إكرام بنت عبد القادر 15094151 جید جدا108.00  بـحمام الضلعة12-12-2001

بحاش   إكرام بنت رشید 15094150 قریب من الجید206.00  بـحمام الضلعة05-03-2002

عمالي   إسحاق 15094138 جید307.50  بـحمام الضلعة18-03-2002

روابحي   فطوم 15094113 جید جدا408.30  بـالمسیلة05-06-2002

زاوي   إكرام 15094146 جید507.20  بـحمام الضلعة13-07-2002

بحاش   ھناء 15094115 جید607.40  بـحمام الضلعة21-11-2002

شالبي   صفاء 15094020 قریب من الجید706.00  بـالمسیلة01-06-2002

بحاش   عبد المالك جھاد 15094051 جید جدا808.20  بـالمسیلة01-09-2002

مجاھد   عز الدین 15094086 قریب من الجید906.20  بـحمام الضلعة29-04-2000

بوھدي   عبد الباسط 15094064 قریب من الجید1006.90  بـحمام الضلعة15-10-2000

حدیدان   عبد الرحمان 15094072 مقبول1105.30  بـحمام الضلعة14-10-2001

مھدي   عیسى 15094085 جید جدا1208.10  بـحمام اتلضلعة06-06-2002

حریزي   عبد الرؤوف 15094070 مقبول1305.60  بـالمسیلة06-08-2002

ھادي   عبد الرزاق 15094077 جید1407.70  بـحمام الضلعة13-08-2002

جالل   فیروز 15094100 قریب من الجید1506.60  بـحمام الضلعة16-09-2002

بولعراس   زیدان 15093990 مقبول1605.90 فرنسا-  بـكراي05-01-2001

مریشیش   شیماء 15093972 مقبول1705.50  بـالمسیلة26-11-2001

عمالي   سارة 15093969 جید جدا1808.00  بـحمام الضلعة04-02-2002

شالبي   وئام 15094170 قریب من الجید1906.60  بـحمام الضلعة17-03-2002

فاید   وئام 15094172 جید جدا2008.00  بـحمام الضلعة04-09-2002

جالل   ریان 15093929 جید2107.10  بـحمام الضلعة28-04-2002

زعیتر   ریان 15093931 جید جدا2208.20  بـحمام الضلعة28-08-2002

دحماني   صالح الدین 15093945 جید2307.70  بـالمسیلة22-09-2002

بلعباس   راضیة 15093923 قریب من الجید2406.80  بـحمام الضلعة09-10-2002

881من352:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 3حمام الضلعة-جعیجع بوقرة | 280552: المؤسسة  

تواتیت   یوسف االمین 15093916 جید جدا2508.00  بـحمام الضلعة18-04-2003

زعیتر   حسین 15093891 قریب من الجید2606.10  بـحمام الضلعة28-11-2000

بعوش   حدة 15093886 جید2707.80  بـالمسیلة25-02-2002

فاید   دنیا 15093866 جید جدا2808.20  بـحمام الضلعة18-05-2002

عریبي   حسام الدین 15093890 قریب من الجید2906.20  بـحمام الضلعة21-08-2002

دراي   خلف 15093870 قریب من الجید3006.70  بـحمام الضلعة19-02-2003

حریزي   بدر الدین آدم 15093847 قریب من الجید3106.10  بـالمسیلة31-08-2002

بحاش   السعید 15093836 جید جدا3208.10  بـحمام الضلعة05-03-2003

موساوي   أسامة 15093789 جید جدا3308.00  بـالمسیلة26-02-2000

زغوبي   مخلوف 15093750 مقبول3405.50  بـتازمالت02-12-2001

دحماني   ندى وصال 15093695 مقبول3505.60  بـحمام الضلعة08-07-2002

حیرش   محمد یازید 15093747 جید3607.50  بـحمام الضلعة30-08-2002

مریشیش   أیمن سیف الدین 15093729 جید جدا3708.50  بـحمام الضلعة25-09-2002

قسمیة   محمد السعید 15093745 جید جدا3808.40  بـحمام الضلعة03-12-2002

مجاھد   محمد لمین 15093742 جید جدا3908.10  بـحمام الضلعة26-12-2002

زروق   نور الدین 15093715 مقبول4005.10  بـحمام الضلعة26-12-2002

دحماني   ناھد 15093689 مقبول4105.40  بـحمام الضلعة31-03-2003

881من353:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 3حمام الضلعة-عربیة دحمان | 280553: المؤسسة  

بحاش   إبتھال 15094119 جید107.40  بـحمام الضلعة19-04-2002

بحاش   إیمان 15094123 ممتاز209.70  بـحمام الضلعة03-05-2002

حدیدان   إیناس 15094127 جید307.30  بـحمام الضلعة09-07-2002

زاوش   عالوة 15094041 قریب من الجید406.30  بـالمسیلة30-08-1999

علواني   شوقي 15094034 جید جدا508.20  بـالمسیلة22-05-2002

زاوش   سعدة 15094015 جید607.00  بـحمام الضلعة02-11-2002

مریشیش   سعید صالح الدین 15094019 مقبول705.20  بـحمام الضلعة06-12-2002

عبد الكبیر   فلة 15094093 قریب من الجید806.60  بـحمام الضلعة14-07-2002

عبد الكبیر   عبد الباسط 15094065 جید جدا908.60  بـالمسیلة31-08-2002

فاید   شروق ھدیل 15093997 جید جدا1008.10  بـالمسیلة27-03-2002

بن بھطول   سیف الدین 15093993 قریب من الجید1106.80  بـحمام الضلعة07-07-2002

بحاش   شمس الدین 15093963 جید1207.80  بـالمسیلة19-11-2002

خشعي   وصال 15094167 جید1307.70  بـحمام الضلعة26-11-2002

جعیجع   رشا 15093934 جید جدا1408.60  بـالمسیلة10-04-2002

بحاش   روان 15093937 مقبول1505.30  بـالمسیلة16-07-2002

سعودي   رفیدة 15093936 جید جدا1608.50  بـحمام الضلعة22-07-2002

صحراوي   صالح 15093940 جید1707.90  بـحمام الضلعة14-08-2002

قرین   سلمى 15093938 جید1807.50  بـحمام الضلعة17-08-2002

مقدود   صالح الدین 15093946 جید1907.80  بـالمسیلة20-10-2002

جعیجع   تقي الدین 15093862 جید2007.30  بـحمام الضلعة10-06-2002

حمودي   حازم 15093881 جید2107.30  بـونوغة12-07-2002

حاج محمد   خلود 15093874 قریب من الجید2206.60  بـالقلیعة08-09-2002

بلعید   بشائر 15093849 مقبول2305.80  بـحمام الضلعة17-10-2001

حروز   المسعود 15093829 جید2407.10  بـحمام الضلعة01-03-2002

881من354:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 3حمام الضلعة-عربیة دحمان | 280553: المؤسسة  

شیتور   مرام 15093774 قریب من الجید2506.80  بـالمسیلة02-01-2003

كنان   نور الھدى 15093717 جید2607.20  بـالمسیلة03-10-2001

دشوشة   أیمن 15093725 مقبول2705.40  بـحمام الضلعة17-03-2002

حفصي   محمد توفیق 15093746 جید2807.50  بـحمام الضلعة21-09-2002

فاید   أنور 15093674 مقبول2905.70  بـحمام الضلعة21-10-2002

عبد الكبیر   نورھان 15093719 جید جدا3008.50  بـالمسیلة12-12-2002

881من355:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 3حمام الضلعة-حي محمد بوضیاف | 280554: المؤسسة  

بوزربة   إكرام 15094140 قریب من الجید106.40  بـآقبو01-01-2002

خشعي   إیناس 15094128 قریب من الجید206.00  بـحمام الضلعة06-08-2002

عبد الكبیر   عبد الصمد 15094080 جید307.20  بـحمام الضلعة25-04-2002

عطوي   عبد الرؤوف 15094071 قریب من الجید406.80  بـالمسیلة05-10-2002

خلیف   شیماء 15093978 مقبول505.10  بـحمام الضلعة18-09-2002

حرایز   شیماء 15093979 قریب من الجید606.40  بـالمسیلة25-12-2002

حبیل   ریان 15093930 مقبول705.30  بـحمام الضلعة01-06-2002

حرایز   رائد 15093925 قریب من الجید806.40  بـالمسیلة02-06-2002

حمودي   حیاة 15093885 جید جدا908.00  بـحمام الضلعة17-07-2002

بوراس   جھاد 15093895 جید جدا1008.40  بـالمسیلة23-11-2002

نعیجي   اسحاق 15093841 جید جدا1108.60  بـحمام الضلعة15-01-2002

ربیع   أسامة 15093790 قریب من الجید1206.70  بـحمام الضلعة24-12-2001

منصور   أیوب 15093769 مقبول1305.00  بـحمام الضلعة24-01-2002

شنوف   أیمن 15093723 مقبول1405.70  بـالمسیلة01-11-2001

ساسي   ناصر 15093686 مقبول1505.40  بـأمشدالة15-08-2002

زاوش   أیمن 15093728 جید جدا1608.30  بـحمام الضلعة15-09-2002

عطوي   أحالم 15093731 قریب من الجید1706.40  بـحمام الضلعة07-12-2002

881من356:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3 -1حمام الضلعة  | 3حمام الضلعة-ساقیة روحھا | 280555: المؤسسة  

غرابي   إیمان 15094125 مقبول105.80  بـحمام الضلعة28-07-2002

خمیس   فطیمة 15094112 جید جدا208.60  بـحمام الضلعة19-08-2002

بلحوت   عزیز 15094090 مقبول305.90  بـحمام الضلعة04-10-2002

خمیس   شیماء 15093980 قریب من الجید406.00  بـالمسیلة23-02-2003

غرابي   ریمة 15093927 جید507.50  بـحمام الضلعة26-12-2002

زواق   آمنة 15093664 ممتاز609.00  بـالمسیلة11-04-2003

881من357:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 4حمام الضلعة-منصوري النوي | 280561: المؤسسة  

ھدروق   عبد الرؤوف 15094504 مقبول105.30  بـالمسیلة01-11-1999

سعدي   عادل 15094493 مقبول205.70  بـحمام الضلعة19-06-2001

دراج   عبد الكریم 15094511 قریب من الجید306.80  بـحمام الضلعة21-02-2002

بدوش   قصي 15094483 جید جدا408.50  بـالمسیلة30-06-2002

فاید   زھیرة 15094466 مقبول505.60  بـحمام الضلعة17-03-2003

رحالي   شیماء 15094452 جید جدا608.30  بـحمام الضلعة21-03-2003

بوقرة   ریان 15094412 جید707.40  بـالمسیلة13-04-2002

عدوي   رمزي 15094404 جید جدا808.50  بـحمام الضلعة28-07-2002

حویش   یسرى 15094391 قریب من الجید906.70  بـحمام الضلعة04-12-2002

سعودي   رؤیة 15094399 جید جدا1008.50  بـحمام الضلعة09-02-2003

كریم   راضیة 15094409 قریب من الجید1106.80  بـحمام الضلعة25-03-2003

عنیزة   ایوب 15094338 قریب من الجید1206.80  بـحمام الضلعة01-01-2002

قرین   بالل 15094342 جید جدا1308.10  بـحمام الضلعة07-05-2002

نطاح   بشرى 15094351 جید جدا1408.00  بـحمام الضلعة19-08-2002

عشور   دنیا 15094359 جید جدا1508.10  بـحمام الضلعة03-12-2002

دغفل   یازید 15094372 مقبول1605.80  بـحمام الضلعة05-12-2002

قرین   ایوب 15094339 قریب من الجید1706.90  بـحمام الضلعة13-12-2002

نطاح   الزھرة 15094333 جید1807.00  بـحمام الضلعة18-12-2002

عشور   بثینة 15094346 جید1907.10  بـحمام الضلعة25-12-2002

فاید   خلیل الدین 15094361 جید جدا2008.70  بـحمام الضلعة27-03-2003

زعیتر   منال 15094189 قریب من الجید2106.00  بـحمام الضلعة14-09-2000

قرین   أماني 15094187 جید2207.60  بـحمام الضلعة11-09-2001

جالل   آیة 15094259 مقبول2305.30  بـالمسیلة06-01-2002

قرین   منار 15094191 قریب من الجید2406.10  بـحمام الضلعة13-01-2002

881من358:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 4حمام الضلعة-منصوري النوي | 280561: المؤسسة  

حروز   نور الھدى 15094220 جید جدا2508.00  بـحمام الضلعة17-04-2002

حمادي   نرجس 15094208 ممتاز2609.10  بـالمسیلة22-04-2002

لماني   آیة 15094260 جید2707.00  بـحمام الضلعة21-06-2002

غزال   أماني 15094188 جید جدا2808.40  بـبوسعادة03-07-2002

راجعي   أحمد 15094251 قریب من الجید2906.90  بـالمسیلة04-08-2002

ببون   محمود 15094257 جید3007.50  بـحمام الضلعة15-10-2002

كریم   أمال 15094186 جید3107.00  بـحمام الضلعة19-10-2002

آیت أومغار   آیة 15094263 قریب من الجید3206.10  بـحمام الضلعة26-12-2002

881من359:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 4حمام الضلعة-لطرش الطاھر | 280562: المؤسسة  

صغیري   إكرام 15094563 قریب من الجید106.70  بـحمام الضلعة09-01-2002

مرزوقي   إكرام 15094564 جید جدا208.20  بـحمام الضلعة03-04-2002

صغیري   فرح 15094543 جید جدا308.50  بـالمسیلة15-05-2002

مرزوقي   فریال 15094545 مقبول405.90  بـالمسیلة06-07-2002

خیر   ھارون 15094552 جید507.70  بـالمسیلة07-09-2002

ناصري   عقبة 15094534 قریب من الجید606.20  بـحمام الضلعة25-12-2002

ضیف   عماد الدین 15094486 مقبول705.60  بـحمام الضلعة15-04-2001

حروز   عصام 15094520 جید807.50  بـحمام الضلعة16-04-2002

موسود   عالء الدین 15094484 جید جدا908.20  بـالمسیلة20-04-2002

مسیلي   عبد اللطیف 15094501 قریب من الجید1006.10  بـالمسیلة18-07-2002

فارح   علي 15094491 جید1107.10  بـالمسیلة02-08-2002

عمالي   عائشة 15094497 جید1207.80  بـحمام الضلعة22-08-2002

جالل   عبد المؤمن 15094498 مقبول1305.30  بـبرھوم26-08-2002

فاید   عارف الدین 15094495 قریب من الجید1406.40  بـحمام الضلعة11-12-2002

مرزوقي   سلسبیل 15094440 جید1507.90  بـالمسیلة05-07-2002

صغیور   زینب 15094453 جید جدا1608.60  بـحمام الضلعة11-11-2002

قلمین   شیماء 15094451 قریب من الجید1706.10  بـالمسیلة26-11-2002

صغیور   خیر الدین 15094388 مقبول1805.00  بـحمام الضلعة29-05-2002

جالل   راضیة 15094408 مقبول1905.70  بـحمام الضلعة08-08-2002

كریم   رضوان 15094419 قریب من الجید2006.70  بـحمام الضلعة24-10-2002

صغیور   ثابت حبیب اهللا 15094345 قریب من الجید2106.10  بـالمسیلة22-12-2002

مرزوقي   مصطفى 15094298 مقبول2205.10  بـالمسیلة19-05-2002

مرادي   الحسین 15094315 جید2307.50  بـحمام الضلعة08-07-2002

منجحي   مروان 15094290 جید2407.60  بـحمام الضلعة17-07-2002

881من360:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 4حمام الضلعة-لطرش الطاھر | 280562: المؤسسة  

سعد اهللا   الربح 15094317 مقبول2505.00  بـحمام الضلعة07-09-2002

عاید   مروة 15094292 قریب من الجید2606.80  بـبرج بو عریریج05-12-2002

صالحي   موسى 15094307 جید2707.70  بـحمام الضلعة12-12-2002

طیوب   أنور 15094195 مقبول2805.10  بـحمام الضلعة22-11-2001

مرزوقي   منیر 15094193 مقبول2905.70  بـبرج بو عریریج15-02-2002

بن حلیمة   نور اإلسالم 15094222 جید3007.30  بـالمسیلة10-03-2002

زعیتر   آیة 15094261 جید جدا3108.00  بـالمسیلة11-07-2002

دراعي   نور االسالم 15094219 قریب من الجید3206.90  بـالمسیلة23-08-2002

عربیة   نصر الدین 15094210 جید3307.30  بـحمام الضلعة03-09-2002

قلمین   آیة 15094262 جید3407.40  بـحمام الضلعة08-09-2002

میزي   نوارة توبة 15094216 جید جدا3508.20  بـحمام الضلعة13-04-2003

881من361:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 4حمام الضلعة-حویش ابراھیم | 280563: المؤسسة  

غربي   عائشة 15094496 مقبول105.30  بـحمام الضلعة16-01-2002

حیرش   عمر 15094492 قریب من الجید206.80  بـحمام الضلعة18-03-2002

جالل   راویة 15094410 مقبول305.50  بـحمام الضلعة18-06-2002

دراج   خدیجة 15094386 مقبول405.30  بـحمام الضلعة31-07-2002

صوشي   سلمى 15094420 جید جدا508.30  بـحمام الضلعة29-08-2002

عاید   بشرى 15094354 مقبول605.50  بـحمام الضلعة09-12-2002

قرطي   محمد 15094250 جید707.10  بـالمسیلة16-03-2002

غربي   أیوب 15094272 قریب من الجید806.80  بـالمسیلة08-11-2002

غربي   محمد 15094254 جید907.80  بـالمسیلة08-11-2002

881من362:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 4حمام الضلعة-عوامري السعید | 280564: المؤسسة  

مھني   وئام 15094585 جید جدا108.20  بـحمام الضلعة16-08-2002

بوساق   فریال 15094544 جید جدا208.40  بـحمام الضلعة31-01-2002

فتحي   إیمان 15094554 قریب من الجید306.30  بـحمام الضلعة26-05-2002

فتحي   ولید 15094569 جید407.10  بـالمسیلة09-09-2002

بلعباس   فارس 15094538 جید507.80  بـالمسیلة13-10-2002

جالل   فاطمة الزھراء 15094540 جید جدا608.70  بـحمام الضلعة23-10-2002

صغیري   فضیلة 15094546 مقبول705.70  بـحمام الضلعة06-11-2002

صدیقي   إسالم 15094559 مقبول805.00  بـحمام الضلعة11-12-2002

روابحي   عز الدین 15094518 مقبول905.90  بـحمام الضلعة28-06-2000

بدوش   عبد المالك 15094500 جید جدا1008.80  بـحمام الضلعة05-03-2002

مسیلي   زكریاء 15094456 جید جدا1108.60  بـحمام الضلعة10-02-2002

طابي   شیماء 15094446 قریب من الجید1206.40  بـحمام الضلعة18-05-2002

طابي   كنزة 15094469 جید1307.60  بـحمام الضلعة18-05-2002

مقدود   شیماء 15094447 جید جدا1408.00  بـحمام الضلعة22-06-2002

زروقي   شیماء 15094448 قریب من الجید1506.60  بـالمسیلة08-08-2002

تواتیت   سوسن 15094468 جید1607.10  بـالمسیلة30-10-2002

بلعید   سلسبیل 15094441 جید جدا1708.50  بـالمسیلة20-12-2002

صغیري   خضرة 15094389 قریب من الجید1806.00  بـحمام الضلعة04-02-2001

حروز   رمیصاء 15094400 مقبول1905.60  بـالمسیلة19-12-2001

مسیلي   صالح الدین 15094422 مقبول2005.80  بـحمام الضلعة27-06-2002

زعیتر   بشرى 15094352 قریب من الجید2106.40  بـالمسیلة30-08-2002

قلمین   حنان 15094358 مقبول2205.00  بـالمسیلة30-11-2002

سعودي   أسماء 15094294 جید2307.70  بـالمسیلة03-01-2002

طابي   موسى 15094305 جید2407.90  بـالمسیلة01-06-2002

881من363:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 4حمام الضلعة-عوامري السعید | 280564: المؤسسة  

ربیع   أیمن 15094233 قریب من الجید2506.70  بـحمام الضلعة14-08-1997

حمادي   محمد 15094248 قریب من الجید2606.40  بـالمسیلة03-03-2002

غربي   أمینة 15094198 مقبول2705.80  بـحمام الضلعة15-04-2002

بلعباس   منصور 15094194 جید2807.60  بـالمسیلة19-04-2002

سحنون   محب الدین 15094264 جید جدا2908.70  بـحمام الضلعة27-04-2002

جالل   أیمن 15094237 جید جدا3008.20  بـحمام الضلعة23-08-2002

موسود   أمیمة 15094196 جید3107.80  بـالمسیلة24-11-2002

881من364:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 5حمام الضلعة-راجعي عبد اهللا | 280571: المؤسسة  

زعیتر   إیمان 15094553 قریب من الجید106.30  بـحمام الضلعة30-04-2002

صغیري   ھدى 15094558 جید جدا208.30  بـالمسیلة18-05-2002

فتحي   إكرام 15094567 جید جدا308.40  بـالمسیلة29-06-2002

بوخاري   عبد الرحمان عبد الرحیم 15094507 قریب من الجید406.20  بـالمسیلة08-08-2002

صغیري   سعد 15094457 قریب من الجید506.20  بـالمسیلة03-07-2002

راجعي   سالف 15094434 قریب من الجید606.80  بـحمام الضلعة22-07-2002

فتحي   شیماء 15094449 جید جدا708.30  بـالمسیلة16-08-2002

راجعي   شعیب 15094459 مقبول805.40  بـالمسیلة21-11-2002

بوساق   سعیدة 15094460 قریب من الجید906.00  بـحمام الضلعة23-12-2002

بوسكرة   رضوان 15094416 مقبول1005.60  بـحمام الضلعة25-07-2000

لعجال   حیاة 15094384 مقبول1105.10  بـحمام الضلعة07-10-2001

فتحي   رضوان 15094417 مقبول1205.30  بـحمام الضلعة23-02-2002

مرزوقي   خدیجة 15094385 مقبول1305.50  بـحمام الضلعة05-06-2002

طابي   خولة 15094393 جید1407.10  بـالمسیلة09-06-2002

طیوب   رضوان 15094418 قریب من الجید1506.90  بـحمام الضلعة30-08-2002

فتحي   جمال 15094357 قریب من الجید1606.60  بـحمام الضلعة31-03-2002

بوخاري   یاسمین 15094371 قریب من الجید1706.00  بـالمسیلة19-06-2002

صغیري   خلیدة 15094364 جید جدا1808.10  بـالمسیلة20-06-2002

عریس   الدراجي 15094312 مقبول1905.70  بـحمام الضلعة14-11-2001

فتحي   أسامة 15094295 قریب من الجید2006.60  بـحمام الضلعة03-12-2001

بن صیفیة   مروة 15094291 جید2107.30  بـحمام الضلعة31-05-2002

خناش   نوال 15094214 قریب من الجید2206.40  بـحمام الضلعة28-03-2001

بوسكرة   لیندة 15094240 جید2307.30  بـحمام الضلعة10-10-2001

لعجال   محاد السعید 15094258 مقبول2405.70  بـحمام الضلعة01-01-2002

881من365:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 5حمام الضلعة-راجعي عبد اهللا | 280571: المؤسسة  

مسیلي   لمیاء 15094199 جید جدا2508.10  بـالمسیلة27-08-2002

مقدود   أمین سیف االسالم 15094197 جید جدا2608.00  بـالمسیلة12-09-2002

بن صحرى   أمال 15094185 مقبول2705.40  بـالمسیلة25-09-2002

بحالط   محمد 15094252 جید2807.90  بـالمسیلة06-10-2002

فتحي   أحمد 15094253 جید2907.10  بـحمام الضلعة09-10-2002

زعیتر   محمد االمین 15094256 جید3007.00  بـحمام الضلعة14-10-2002

881من366:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 5حمام الضلعة-بلعباس أحمد | 280572: المؤسسة  

بوھدي   ھاجر 15094551 جید107.70  بـالمسیلة17-11-2002

حمادي   ربح الماشي 15094411 جید جدا208.30  بـحمام الضلعة21-10-2001

بوسكرة   بشرى 15094350 جید جدا308.00  بـالمسیلة08-07-2002

حیرش   أسماء 15094293 جید407.30  بـحمام الضلعة02-10-2000

سعد اهللا   الحواس 15094316 قریب من الجید506.60  بـحمام الضلعة19-11-2002

صوشي   لؤي 15094192 جید607.90  بـالمسیلة24-01-2002

سعد اهللا   نور الھدى 15094221 جید جدا708.50  بـحمام الضلعة25-07-2002

سعد اهللا   أیوب 15094269 جید جدا808.60  بـحمام الضلعة02-08-2002

881من367:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 5حمام الضلعة-مرزوقي السعید | 280573: المؤسسة  

مرزوقي   فؤاد 15094536 قریب من الجید106.60  بـحمام الضلعة11-01-2002

شردون   صھیب 15094465 مقبول205.40  بـالمسیلة03-06-2002

طابي   راضیة 15094407 مقبول305.70  بـحمام الضلعة13-01-2002

مرزوقي   خولة 15094392 جید407.40  بـحمام الضلعة11-04-2002

سعیدان   یوسف 15094398 مقبول505.40  بـالمسیلة13-08-2002

مرزوقي   مفتاح 15094301 مقبول605.20  بـحمام الضلعة18-01-2002

بن صحراء   الضو 15094320 جید جدا708.60  بـحمام الضلعة29-03-2002

مرزوقي   أحالم 15094239 قریب من الجید806.40  بـحمام الضلعة16-08-2000

عزیزي   محمد 15094243 قریب من الجید906.50  بـالمسیلة29-05-2001

جبالحي   أیوب 15094270 قریب من الجید1006.90  بـحمام الضلعة04-09-2002

881من368:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 6حمام الضلعة-بئر ماضي  | 280579: المؤسسة  

محمودي   وسام 15094583 جید جدا108.40  بـالمسیلة18-05-2002

رایس   عبد الحمید 15094502 مقبول205.70  بـحمام الضلعة03-11-2002

بوزربة   سیف الدین 15094454 جید جدا308.40  بـالمسیلة17-01-2002

قروم   صابر 15094443 مقبول405.10  بـالمسیلة01-06-2002

طالب   شھیناز 15094463 قریب من الجید506.90  بـحمام الضلعة26-08-2002

طیھار   سناء 15094437 جید جدا608.60  بـالمسیلة01-11-2002

مشتة   سلوى 15094442 جید جدا708.30  بـالمسیلة14-11-2002

نطاح   رمزي 15094405 جید جدا808.30  بـالمسیلة29-08-2002

بوطي   یاسر 15094383 مقبول905.30  بـالمسیلة16-09-2002

طالب   ریان 15094413 جید1007.30  بـحمام الضلعة21-12-2002

بوروبة   ایمان 15094336 قریب من الجید1106.70  بـحمام الضلعة17-03-2001

عشور   خلود 15094367 مقبول1205.20  بـحمام الضلعة25-08-2001

مشتة   ایمان 15094337 جید جدا1308.50  بـالمسیلة01-02-2002

مشتة   اكرام 15094341 جید جدا1408.30  بـحمام الضلعة06-02-2002

دشوشة   الھام 15094334 مقبول1505.70  بـالمسیلة27-02-2002

بوروبة   بشرى 15094349 جید1607.10  بـالمسیلة07-07-2002

رایس   خلیل 15094360 جید1707.10  بـحمام الضلعة02-01-2003

سعودي   بالل 15094344 جید1807.60  بـحمام الضلعة27-03-2003

بلحوت   مروان 15094286 مقبول1905.40  بـحمام الضلعة05-01-2000

بوطي   امیرة 15094314 جید2007.90  بـحمام الضلعة13-04-2002

طالب   البشیر 15094309 قریب من الجید2106.90  بـحمام الضلعة09-03-2003

معیلبي   مباركة 15094203 قریب من الجید2206.20  بحكم بـسیدي ھجرس1999

محمودي   منال 15094190 مقبول2305.70  بـحمام الضلعة09-02-2002

غربي   نجاة 15094206 جید2407.40  بـالمسیلة07-05-2002

881من369:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 6حمام الضلعة-حرایز الدراجي | 280580: المؤسسة  

صریدي   إكرام 15094566 مقبول105.80  بـالمسیلة03-06-2002

حرایز   شیماء 15094450 قریب من الجید206.60  بـالمسیلة22-09-2002

بوراس   خالد 15094369 مقبول305.60  بـالمسیلة30-05-2002

حرایز   نھى 15094213 جید جدا408.10  بـالمسیلة17-06-2002

881من370:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 6حمام الضلعة-حرابي الطابي  | 280581: المؤسسة  

شریف   علي 15094490 قریب من الجید106.80  بـحمام الضلعة04-12-2000

قویدري   قدور 15094472 مقبول205.70  بـالمسیلة11-01-2000

قویدري   سمیرة 15094439 جید307.20  بـحمام الضلعة01-01-2001

قویدري   سناء 15094436 مقبول405.20  بـحمام الضلعة19-02-2001

یطو   شیماء 15094445 مقبول505.60  بـحمام الضلعة15-04-2002

خلیف   خولة 15094394 جید جدا608.10  بـحمام الضلعة14-09-2002

یطو   دلیلة 15094363 جید707.70  بـالمسیلة20-09-2001

عروسي   الطاوس 15094319 جید807.30  بـحمام الضلعة26-09-2001

شریف   أحمد 15094245 مقبول905.70  بـحمام الضلعة04-10-2001

یطو   محجوبة 15094265 جید1007.20  بـحمام الضلعة14-07-2002

یطو   نجالء 15094205 قریب من الجید1106.40  بـحمام الضلعة15-11-2002

881من371:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 6حمام الضلعة-بلحوت بلقاسم | 280582: المؤسسة  

شرید   وھیبة 15094584 جید107.00  بـحمام الضلعة05-03-1999

بوعلي   إلیاس 15094549 مقبول205.00  بـالمسیلة10-02-2002

بحاش   شھرة 15094467 جید307.10  بـحمام الضلعة27-11-2002

بلحوت   خدیجة 15094387 جید407.30  بـالمسیلة25-08-2002

بوراس   مفتاح 15094302 جید جدا508.20  بـحمام الضلعة23-01-2002

بلحوت   السعید 15094322 مقبول605.60  بـحمام الضلعة02-04-2002

شرید   نعیمة 15094212 قریب من الجید706.30  بـحمام الضلعة29-10-1999

شرید   مالك 15094202 جید807.30  بـالمسیلة24-06-2001

طالب   أیمن 15094236 جید جدا908.00  بـحمام الضلعة06-03-2002

حرابي   نبیل 15094204 جید1007.40  بـالمسیلة18-07-2002

بوزربة   أمال 15094184 جید جدا1108.20  بـحمام الضلعة25-08-2002

بلحوت   نجوى 15094207 قریب من الجید1206.20  بـحمام الضلعة14-12-2002

881من372:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6-4حمام الضلعة  | 6حمام الضلعة-بوزربة عبد الرحمان | 280583: المؤسسة  

حرایز   عماد الدین 15094487 جید107.00  بـحمام الضلعة18-02-2002

عابد   عبد العزیز 15094512 قریب من الجید206.30  بـالمسیلة18-03-2002

بشیري   عادل 15094494 جید جدا308.20  بـحمام الضلعة17-06-2002

صریدي   شعیب 15094458 جید407.30  بـالمسیلة25-07-2002

بشیري   بشرى 15094347 جید جدا508.30  بـونوغة27-01-2002

حمودي   بالل 15094343 مقبول605.70  بـالمسیلة04-09-2002

بشیري   مونیا 15094303 قریب من الجید706.80  بـحمام الضلعة20-06-2002

یطو   مریم 15094285 مقبول805.90  بـحمام الضلعة05-12-2002

دشوشة   محفوظ 15094266 جید جدا908.80  بـحمام الضلعة16-08-2002

خمیس   محفوظ 15094267 قریب من الجید1006.10  بـحمام الضلعة17-09-2002

881من373:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1تارمونت  | 1تارمونت-عالل عمر | 280589: المؤسسة  

رحلي   مریم 15094618 جید107.70  بـالمسیلة09-02-1999

رحلي   البشیر 15094629 جید207.90  بـحمام الضلعة09-09-2000

رحلي   أمیرة 15094600 جید جدا308.30  بـحمام الضلعة21-02-2001

عالل   محمد ریاض 15094611 جید جدا408.10  بـحمام الضلعة31-03-2001

رقیق   رانیا 15094659 جید جدا508.80  بـبرج بوعریریج23-08-2001

بوھالل   نسرین 15094604 جید607.70  بـالمسیلة24-09-2001

عالل   أكرم 15094626 جید707.10  بـالمسیلة27-05-2002

عالل   آیة اهللا 15094613 جید807.00  بـالمسیلة20-07-2002

بوقرة   سمیة 15094669 جید جدا908.80  بـالمسیلة29-07-2002

عالل   سندس 15094668 جید1007.40  بـالمسیلة23-08-2002

عالل   لخضر بركات 15094614 جید جدا1108.30  بـالمسیلة20-10-2002

زاوش   حمامة 15094635 جید جدا1208.70  بـحمام الضلعة09-12-2002

حروز   فیروز 15094709 جید1307.60  بـحمام الضلعة31-03-2000

حروز   إسالم 15094723 جید1407.60  بـالمسیلة26-11-2001

علواني   إكرام 15094725 جید جدا1508.90  بـالمسیلة03-01-2002

عالل   إبتسام 15094719 قریب من الجید1606.30  بـالمسیلة11-03-2002

بعوش   ھیثم 15094722 مقبول1705.40  بـحمام الضلعة29-06-2002

بورزق   فاطمة الزھراء 15094708 جید1807.20  بـحمام الضلعة22-10-2002

881من374:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1تارمونت  | 1تارمونت-جعیجع السعید | 280590: المؤسسة  

عالل   ثامر 15094633 جید107.10  بـتارمونت01-04-1998

بوھالل   مریم 15094619 جید207.50  بـالمسیلة18-08-2000

بشیري   یاسین 15094650 جید307.30  بـحمام الضلعة05-09-2001

جعیجع   خدیجة 15094653 ممتاز409.60  بـحمام الضلعة23-05-2002

بن التومي   أشواق 15094624 جید507.00  بـطولقة31-05-2002

جعیجع   آمنة 15094596 ممتاز609.20  بـحمام الضلعة07-06-2002

عالل   شیماء 15094671 قریب من الجید706.90  بـحمام الضلعة24-06-2002

بوقرة   سوسن 15094685 جید جدا808.10  بـحمام الضلعة18-07-2002

جعیجع   أحمد 15094610 جید907.70  بـالمسیلة01-08-2002

جعیجع   فریال 15094711 ممتاز1009.00  بـحمام الضلعة10-09-2002

عالل   إكرام 15094731 قریب من الجید1106.00  بـالمسیلة23-09-2002

جعیجع   إسحاق 15094724 جید1207.90  بـالمسیلة07-12-2002

881من375:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1تارمونت  | 1تارمونت-جعیجع الدراجي | 280591: المؤسسة  

جعیجع   لیندة 15094609 مقبول105.60  بـالمسیلة15-06-2001

بوقرة   آیة 15094612 ممتاز209.30  بـحمام الضلعة27-02-2002

بورزق   شھیناز 15094681 ممتاز309.10  بـالمسیلة17-04-2002

دحماني   یونس 15094658 جید جدا408.60  بـحمام الضلعة10-05-2002

عالل   شھیناز 15094682 جید جدا508.40  بـالمسیلة15-05-2002

بورزق   رفاه 15094663 جید جدا608.20  بـحمام الضلعة20-08-2002

جعیجع   حذیفة 15094651 جید جدا708.00  بـالمسیلة26-08-2002

عالل   الزھراء 15094630 جید جدا808.10  بـالمسیلة12-09-2002

جعیجع   نضال 15094603 جید جدا908.10  بـالمسیلة13-09-2002

عالل   نور الدین 15094605 جید1007.80  بـالمسیلة15-09-2002

جعیجع   أشواق 15094625 جید جدا1108.30  بـالمسیلة20-11-2002

عالل   شھد 15094680 ممتاز1209.10  بـالمسیلة20-12-2002

عالل   زاھر 15094670 جید جدا1308.20  بـالمسیلة28-12-2002

عالل   أشرف 15094622 جید جدا1408.00  بـالمسیلة24-02-2003

سباع   عائشة 15094699 جید1507.80  بـالمسیلة09-01-2002

صحراوي   ھیثم 15094721 جید جدا1608.80  بـتارمونت20-01-2002

بوقرة   عبد الواحد 15094703 جید جدا1708.50  بـحمام الضلعة17-11-2002

881من376:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1تارمونت  | 1تارمونت-عبد الكبیر بلقاسم | 280592: المؤسسة  

عبد الكبیر   أمینة 15094599 مقبول105.80  بـحمام الضلعة21-05-2001

عبد الكبیر   لبنى 15094602 جید207.50  بـالمسیلة26-10-2001

عبد الكبیر   شرف الدین 15094678 قریب من الجید306.20  بـالمسیلة12-01-2002

عشور   أیمن 15094607 مقبول405.30  بـحمام الضلعة08-02-2002

عبد الكبیر   زین الدین 15094672 جید507.50  بـالمسیلة12-08-2002

عبد الكبیر   رابح 15094660 مقبول605.60  بـالمسیلة04-09-2002

عبد الكبیر   أمین 15094598 مقبول705.00  بـحمام الضلعة06-11-2002

عشور   إلیاس 15094713 جید807.10  بـالمسیلة07-07-2002

881من377:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1تارمونت  | 1تارمونت-عاشور ابراھیم | 280593: المؤسسة  

حروز   رضوان 15094662 جید جدا108.40  بـحمام الضلعة12-12-2001

خلیف   خدیجة 15094652 جید207.70  بـحمام الضلعة23-12-2001

خلیف   خولة 15094656 ممتاز309.40  بـحمام الضلعة18-04-2002

عشور   زوبیدة 15094684 جید407.60  بـالمسیلة04-08-2002

عشور   خلیفة 15094648 جید507.60  بـالمسیلة01-11-2002

خلیف   أیمن 15094608 مقبول605.80  بـالمسیلة15-11-2002

خلیف   صالح الدین 15094667 قریب من الجید706.70  بـتارمونت24-11-2002

عشور   ربیعة 15094661 جید807.80  بـحمام الضلعة17-12-2002

خلیف   ھالة 15094716 جید جدا908.40  بـحمام الضلعة21-11-2001

خلیف   إلھام 15094715 جید جدا1008.50  بـالمسیلة20-03-2002

خلیف   كریم 15094696 قریب من الجید1106.40  بـتارمونت06-11-2002

صحراوي   إخالص 15094720 جید1207.60  بـحمام الضلعة27-12-2002

881من378:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1تارمونت  | 1تارمونت-بوقرة قویدر | 280594: المؤسسة  

خرفي   سیف 15094674 قریب من الجید106.00  بـحمام الضلعة27-04-2001

عربیة   یعقوب 15094655 قریب من الجید206.80  بـحمام الضلعة20-05-2001

عربیة   سیف 15094675 جید307.00  بـحمام الضلعة21-11-2001

عربیة   مروة 15094620 جید407.00  بـحمام الضلعة19-01-2002

عربیة   رفیدة 15094664 جید507.90  بـحمام الضلعة25-05-2002

حروز   زین الدین 15094673 جید607.10  بـحمام الضلعة12-09-2002

بوقرة   المسعود 15094628 جید جدا708.10  بـحمام الضلعة20-11-2002

عربیة   أیوب 15094617 قریب من الجید806.20  بـحمام الضلعة20-12-2002

بوقرة   زكریاء 15094679 مقبول905.80  بـالمسیلة12-01-2003

بوقرة   أشرف 15094621 جید1007.70  بـالجزائر25-01-2003

عربیة   إكرام 15094727 جید1107.70  بـالمسیلة04-01-2002

بوقرة   إكرام 15094730 جید1207.20  بـحمام الضلعة02-04-2002

881من379:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1تارمونت  | 2تارمونت-عیشاوي محمد | 280600: المؤسسة  

بوقرة   المیلود 15094627 جید جدا108.20  بـتارمونت10-06-2000

دغفل   الزواوي 15094631 قریب من الجید206.90  بـحمام الضلعة06-11-2001

دشوشة   لطفي 15094623 جید307.30  بـالمسیلة15-01-2002

دشوشة   نور الھدى 15094606 ممتاز409.20  بـحمام الضلعة29-01-2002

شادي   اسعید 15094632 جید507.40  بـحمام الضلعة02-02-2002

خشعي   خلود 15094649 قریب من الجید606.80  بـحمام الضلعة02-03-2002

عیشاوي   حسام الدین 15094654 جید جدا708.20  بـحمام الضلعة07-03-2002

دشوشة   مالك صالح الدین 15094601 جید807.20  بـحمام الضلعة10-04-2002

بوقرة   صھیب 15094683 جید907.30  بـالمسیلة02-06-2002

دشوشة   أیوب 15094615 جید1007.10  بـحمام الضلعة05-07-2002

حمودي   خولة 15094657 جید جدا1108.00  بـحمام الضلعة27-07-2002

بوقرة   أیوب 15094616 جید جدا1208.10  بـالمسیلة29-07-2002

بوقرة   دنیا شراز 15094647 جید جدا1308.70  بـالمسیلة19-11-2002

دشوشة   سماح 15094665 ممتاز1409.00  بـالمسیلة25-11-2002

حمودي   حنان 15094646 جید1507.50  بـحمام الضلعة17-12-2002

شادي   بدر الدین 15094634 جید جدا1608.80  بـالمسیلة24-12-2002

فقریش   عبیر 15094705 جید جدا1708.10  بـحمام الضلعة01-01-2002

بوقرة   ھارون 15094717 جید1807.90  بـحمام الضلعة04-01-2002

دشوشة   عبیر 15094706 جید جدا1908.40  بـالمسیلة15-01-2002

دشوشة   فریال 15094710 جید2007.70  بـالمسیلة18-01-2002

خمیس   إكرام 15094729 جید2107.90  بـحمام الضلعة15-02-2002

بوقرة   عبد الحق 15094701 قریب من الجید2206.70  بـحمام الضلعة25-04-2002

دشوشة   عبد النور 15094700 جید جدا2308.20  بـتارمونت21-06-2002

حمودي   عبد الودود 15094704 جید2407.10  بـالمسیلة22-07-2002

881من380:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1تارمونت  | 2تارمونت-عیشاوي محمد | 280600: المؤسسة  

بوقرة   عبیر 15094707 جید2507.60  بـالمسیلة21-08-2002

دشوشة   عبد القادر 15094702 جید جدا2608.20  بـحمام الضلعة26-09-2002

شادي   فریال 15094712 ممتاز2709.00  بـحمام الضلعة08-12-2002

شرید   ولید 15094732 جید جدا2808.50  بـالمسیلة24-12-2002

881من381:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1تارمونت  | 2تارمونت-جفافلة سعد | 280601: المؤسسة  

شرید   سیف الدین 15094677 جید107.50  بـالمسیلة29-04-2002

حمودي   إكرام 15094726 جید جدا208.30  بـالمسیلة03-01-2002

شرید   إكرام 15094728 قریب من الجید306.70  بـتارمونت20-01-2002

شرید   ھبة 15094718 جید407.70  بـالمسیلة12-02-2002

حمودي   علي 15094698 جید جدا508.30  بـالمسیلة16-06-2002

881من382:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 1ونوغة-شریفي محمد | 280607: المؤسسة  

لوكال   وصال 15094993 مقبول105.80  بـحمام الضلعة09-02-2003

طرشي   ھناء 15094955 ممتاز209.00  بـالمسیلة07-12-2001

بوعویرة   فھیمة 15094954 جید جدا308.80  بـحمام الضلعة12-02-2002

براح   فائز عماد الدین 15094952 جید جدا408.80  بـالمسیلة17-03-2002

رحالي   وائل حبیب الرحمن 15094982 ممتاز509.20  بـالمسیلة16-05-2002

سلماني   فاروق 15094947 جید607.70  بـحمام الضلعة23-06-2002

بورنان   إكرام 15094980 قریب من الجید706.00  بـالمسیلة20-10-2002

دوشة   فرح 15094953 مقبول805.30  بـحمام الضلعة06-12-2002

زكري   إسالم 15094969 جید907.70  بـحمام الضلعة27-12-2002

سلماني   سكینة 15094903 جید1007.20  بـالمسیلة10-02-2002

تیطوم   عالء الدین 15094913 جید جدا1108.30  بـبرج بوعریریج12-02-2002

طرشي   زكریاء 15094904 جید1207.50  بـالمسیلة16-03-2002

بورحلة   كنانة 15094910 قریب من الجید1306.30  بـحمام الضلعة05-04-2002

بن شویخ   عبد الحلیم 15094926 جید جدا1408.10  بـالمسیلة16-06-2002

شریفي   عبد الباري 15094925 جید جدا1508.10  بـحسین داي02-07-2002

بختي   عماد الدین 15094915 جید1607.10  بـحمام الضلعة14-08-2002

براح   صفوة 15094907 جید جدا1708.80  بـحمام الضلعة02-11-2002

براح   عبد الرؤوف 15094929 جید جدا1808.40  بـحمام الضلعة21-01-2003

شریفي   ریمة 15094872 جید جدا1908.90  بـحمام الضلعة06-02-2002

عثماني   حیاة 15094854 جید جدا2008.50  بـحمام الضلعة24-03-2002

قسمیة   دعاء 15094860 ممتاز2109.10  بـونوغة17-04-2002

براح   سندس 15094879 جید جدا2208.40  بـحمام الضلعة19-04-2002

شریفي   دعاء 15094861 جید جدا2308.30  بـونوغة09-10-2002

بوضیاف   تقي الدین 15094846 قریب من الجید2406.90  بـحمام الضلعة23-03-2003

881من383:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 1ونوغة-شریفي محمد | 280607: المؤسسة  

تیطوم   محمد وافي 15094781 مقبول2505.40  بـسیدي عیسى19-01-2002

زیازیة   لطیفة 15094810 قریب من الجید2606.50  بـحمام الضلعة08-03-2002

سلطاني   أسامة 15094807 قریب من الجید2706.20  بـحمام الضلعة02-05-2002

زروال   مھدي 15094820 جید جدا2808.80  بـالمسیلة26-05-2002

طرشي   أرام یافا 15094802 جید جدا2908.10  بـالمسیلة01-06-2002

طرشي   منار 15094746 قریب من الجید3006.60  بـحمام الضلعة05-07-2002

رحالي   نیسان 15094753 قریب من الجید3106.70  بـحمام الضلعة05-07-2002

زیازیة   آیة نسرین 15094798 جید3207.10  بـالمسیلة12-08-2002

بریك   آسیة 15094809 جید3307.10  بـالمسیلة17-08-2002

رقیق   ابراھیم 15094826 جید3407.00  بـالمسیلة13-09-2002

لعوبي   محمد 15094771 قریب من الجید3506.80  بـحمام الضلعة14-09-2002

صیقع   آیة 15094796 جید3607.70  بـالمسیلة27-10-2002

عویر   لینة 15094766 جید3707.10  بـالمسیلة24-11-2002

براح   نریمان 15094755 مقبول3805.80  بـحسین داي10-12-2002

غرزولي   أكرم 15094817 مقبول3905.50  بـحمام الضلعة26-12-2002

تیطراوي   آمال 15094744 مقبول4005.20  بـالمسیلة01-01-2003

جنیدي   أیوب 15094801 جید4107.20  بـالمسیلة07-03-2003

881من384:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 1ونوغة-سلطاني عاشور  | 280608: المؤسسة  

دوشة   إكرام 15094976 جید جدا108.60  بـحمام الضلعة02-05-2002

طیھار   إكرام 15094977 جید207.80  بـحمام الضلعة28-07-2002

دوشة   إیاد 15094965 جید جدا308.70  بـحمام الضلعة12-08-2002

بورحلة   إیناس 15094963 جید جدا408.60  بـالمسیلة29-01-2003

بلحاج   عبد المجید 15094923 قریب من الجید506.90  بـحمام الضلعة14-02-2002

جغلولي   عبد السالم 15094930 جید جدا608.60  بـالمسیلة23-04-2002

حیمد   عبد اللطیف 15094924 جید707.80  بـحمام الضلعة11-06-2002

بلحاج   سارة 15094894 جید جدا808.40  بـالمسیلة03-09-2002

جغلولي   عبد الحق 15094928 مقبول905.50  بـسیدي عیسى09-09-2002

رقیق   عماد الدین 15094917 جید1007.30  بـالمسیلة26-10-2002

یمین   رانیة حنین 15094869 جید جدا1108.70  بـالمسیلة09-06-2002

جغلولي   روفیدة 15094876 قریب من الجید1206.50  بـونوغة10-07-2002

لكحل   یوسف 15094866 جید1307.80  بـحمام الضلعة02-08-2002

بلحاج   خلود 15094853 جید جدا1408.40  بـحمام الضلعة19-08-2002

تیطراوي   محمد أمجد 15094776 جید1507.50  بـحمام الضلعة06-09-2002

بوشاكر   ناجي بدر الدین 15094752 جید1607.70  بـحمام الضلعة26-10-2002

881من385:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 2ونوغة-طالح المسعود | 280614: المؤسسة  

شاللي   إكرام 15094975 جید107.10  بـالمسیلة30-03-2002

عویرة   فاطمة 15094948 ممتاز209.00  بـحمام الضلعة10-05-2002

بن عویرة   ھیام 15094964 ممتاز309.20  بـالمسیلة19-07-2002

مشطة   عبد النور 15094922 جید جدا408.20  بـونوغة05-04-2002

دوشة   عبد القادر 15094931 جید507.30  بـالمسیلة23-11-2002

شاللي   شراز 15094902 جید جدا608.20  بـالمسیلة23-01-2003

عقبي   رانیة 15094868 قریب من الجید706.70  بـالمسیلة22-04-2002

عقبي   ریام 15094873 جید807.80  بـالمسیلة26-09-2002

بن عویرة   ثریا 15094843 جید جدا908.10  بـحمام الضلعة29-12-2002

شاللي   محمد خلیل 15094778 جید1007.20  بـالمسیلة14-02-2002

عیساوي   لؤي 15094747 جید1107.00  بـالمسیلة06-05-2002

خضري   محمد أمیر 15094777 جید جدا1208.50  بـونوغة18-05-2002

رحالي   نریمان 15094754 مقبول1305.60  بـالمسیلة29-06-2002

یمین   آیة 15094795 جید1407.50  بـالمسیلة12-08-2002

عقبي   نسرین 15094757 جید1507.80  بـونوغة11-09-2002

شاللي   أحمد أمین 15094775 جید جدا1608.50  بـالمسیلة23-01-2003

881من386:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 2ونوغة-بوشاكر محمد | 280615: المؤسسة  

طھیري   إیمان 15094960 مقبول105.60  بـحمام الضلعة02-10-2001

سالم   إبتسام 15094957 ممتاز209.20  بـالمسیلة24-04-2002

زكري   شعیب 15094905 جید جدا308.70  بـالمسیلة19-08-2002

سالم   رشاد 15094874 قریب من الجید406.60  بـالمسیلة26-05-2002

سعودي   دنیا 15094849 جید جدا508.70  بـالمسیلة19-08-2002

سلماني   یونس 15094865 جید607.80  بـحمام الضلعة14-02-2003

عیساوي   نور الدین 15094760 جید707.40  بـالمسیلة03-03-2002

بوضیاف   آیة 15094797 جید جدا808.30  بـحمام الضلعة27-11-2002

881من387:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 2ونوغة-بوضیاف بلقاسم | 280616: المؤسسة  

مومو   إیمان 15094959 قریب من الجید106.10  بـالمسیلة13-05-2001

سعیدي   عبد الوكیل 15094932 جید207.30  بـالمسیلة28-06-2002

جعیدري   زولیخة 15094909 قریب من الجید306.00  بـونوغة23-07-2002

بوضیاف   أمینة 15094749 جید جدا408.30  بـحمام الضلعة19-05-2002

ثامر   محمد 15094770 مقبول505.80  بـحمام الضلعة20-05-2002

بن شویخ   بثینة 15094831 جید607.90  بـحمام الضلعة27-06-2002

سلماني   محمد رؤوف 15094779 جید707.20  بـحمام الضلعة18-11-2002

بوضیاف   محمد لمین 15094774 مقبول805.00  بـحمام الضلعة13-12-2002

881من388:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 3ونوغة-خضراوي محمد  | 280622: المؤسسة  

بلخیر   إخالص 15094962 جید جدا108.90  بـالمسیلة09-03-2002

محمدي   عبیر 15094943 ممتاز209.20  بـحمام الضلعة24-03-2002

یاحي   إیمان 15094961 جید جدا308.80  بـحمام الضلعة28-05-2002

تیطراوي   إكرام 15094978 قریب من الجید406.40  بـالمسیلة11-08-2002

رحالي   إسراء 15094973 جید جدا508.40  بـالمسیلة13-08-2002

قریشي   إكرام 15094979 قریب من الجید606.80  بـسیدي عیسى24-08-2002

معوش   ھدیل 15094966 جید707.80  بـالمسیلة24-08-2002

دحماني   إدریس 15094967 جید807.00  بـحمام الضلعة02-11-2002

میزي   إلیاس 15094956 قریب من الجید906.80  بـحمام الضلعة07-12-2002

عیسي   عبیر 15094945 جید جدا1008.80  بـحمام الضلعة08-02-2003

معوش   شھاب الدین 15094908 مقبول1105.50  بـحمام الضلعة31-01-2002

خوجة   شیماء 15094899 قریب من الجید1206.70  بـحمام الضلعة28-03-2002

معوش   صالح 15094893 جید1307.30  بـحمام الضلعة07-01-2003

عطار   علي 15094920 جید1407.30  بـالمسیلة11-02-2003

لیتوجي   زیاد 15094900 قریب من الجید1506.50  بـالمسیلة25-02-2003

تیطراوي   سمیر 15094881 قریب من الجید1606.30  بـحمام الضلعة05-11-2001

تونسي   حسام الدین 15094857 جید جدا1708.10  بـرغایة11-04-2002

خوجة   جھاد 15094862 جید جدا1808.70  بـالمسیلة27-07-2002

بن قونیة   جالل 15094848 جید جدا1908.50  بـبرج الكیفان11-10-2002

تیطراوي   حمزة 15094852 قریب من الجید2006.20  بـحمام الضلعة12-10-2002

الھادي   سندس 15094880 قریب من الجید2106.40  بـالمسیلة17-11-2002

براھیمي   بشرى 15094845 قریب من الجید2206.20  بـالمسیلة25-12-2002

تالي   حسام الدین 15094858 قریب من الجید2306.50  بـحمام الضلعة21-02-2003

شیخي   سلمى 15094877 قریب من الجید2406.60  بـالمسیلة25-12-2003

881من389:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 3ونوغة-خضراوي محمد  | 280622: المؤسسة  

بوزیدي   موسى 15094821 مقبول2505.00  بـحمام الضلعة29-07-1999

عیسي   محمد 15094769 جید جدا2608.40  بـالمسیلة31-03-2002

لیتوجي   آیة 15094794 جید جدا2708.00  بـالمسیلة08-04-2002

تیطراوي   محمود الخطیب 15094782 قریب من الجید2806.90  بـالمسیلة03-09-2002

براھیمي   محمد 15094772 مقبول2905.30  بـحمام الضلعة28-09-2002

لوناس   محمد 15094773 جید3007.80  بـالمسیلة09-01-2003

عیسي   أسماء 15094806 جید3107.30  بـالمسیلة03-02-2003

881من390:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 3ونوغة-خوجة الصغیر | 280623: المؤسسة  

خوجة   إكرام 15094974 ممتاز109.10  بـالمسیلة02-03-2002

خوجة   فاطمة الزھراء 15094951 مقبول205.20  بـالمسیلة08-12-2002

خوجة   شیماء 15094898 قریب من الجید306.60  بـونوغة25-02-2002

عصمان   صفاء 15094906 جید جدا408.80  بـالمسیلة30-03-2002

حبوش   عماد الدین 15094916 جید507.10  بـحمام الضلعة12-09-2002

حبوش   طارق 15094895 جید607.00  بـالمسیلة27-12-2002

سلیماني   حسام 15094856 جید جدا708.60  بـالمسیلة11-07-2002

خوجة   نوارة 15094759 جید807.10  بـالمسیلة08-07-2001

سحنون   أمیرة 15094750 جید جدا908.20  بـحمام الضلعة05-02-2002

عصمان   مروة 15094805 جید1007.20  بـالمسیلة30-03-2002

معوش   أحالم 15094765 جید جدا1108.50  بـونوغة13-05-2002

خوجة   أماني 15094745 جید1207.70  بـالمسیلة19-09-2002

شیخي   ماجدة 15094751 جید1307.50  بـالمسیلة20-09-2002

تیطراوي   نصیرة 15094756 جید1407.30  بـالمسیلة16-01-2003

معوش   مروان 15094804 مقبول1505.90  بـالمسیلة22-01-2003

881من391:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 3ونوغة-نعیجي عمر | 280624: المؤسسة  

خضراوي   إسالم علي 15094970 جید107.80  بـالمسیلة21-02-2002

خطوط   عبیر 15094944 جید جدا208.60  بـالمسیلة07-09-2002

جودي   عبد الحق 15094927 مقبول305.00  بـالمسیلة31-01-2002

خطوط   كنزة 15094911 جید جدا408.60  بـالمسیلة02-02-2002

براھیمي   شاھیناز 15094896 جید جدا508.30  بـحمام الضلعة22-03-2002

جودي   بشرى 15094844 جید607.30  بـحمام الضلعة22-06-2002

لوناس   راضیة حفصة إكرام 15094870 جید جدا708.20  بـالمسیلة26-01-2003

لوناس   بثینة 15094830 جید جدا808.60  بـونوغة08-01-2002

خضراوي   نور الھدى 15094762 مقبول905.50  بـالمسیلة08-02-2002

خطوط   مسعودة 15094812 جید1007.10  بـالمسیلة13-10-2002

عثماني   محمد علي 15094780 جید1107.10  بـونوغة23-10-2002

جودي   مروان 15094803 مقبول1205.40  بـالمسیلة23-11-2002

لوناس   آمنة 15094743 جید1307.50  بـالمسیلة27-01-2003

881من392:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 3ونوغة-بكاي عیسى | 280625: المؤسسة  

عبدلي   إسالم فخر الدین 15094971 قریب من الجید106.60  بـحمام الضلعة23-02-2003

كودري   عماد الدین 15094918 جید207.50  بـالمسیلة04-01-2003

عبد الوھاب   بوبكر 15094847 جید307.30  بـحمام الضلعة18-03-2002

شیخ   نور الھدى 15094763 جید407.20  بـالمسیلة05-12-2002

881من393:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| ونوغة  | 3ونوغة-طیھار الصدیق | 280626: المؤسسة  

تركة   فاطمة الزھراء 15094950 قریب من الجید106.40  بـسیدي عیسى07-08-2001

بورنان   كریمة 15094912 مقبول205.50  بـسیدي عیسى14-12-2001

یطو   سالم 15094882 قریب من الجید306.90  بـالمسیلة10-02-2002

عبد الكبیر   خولة 15094864 جید جدا408.80  بـحمام الضلعة14-06-2002

عبد الكبیر   رمیصاء 15094867 جید جدا508.30  بـالمسیلة05-09-2002

عبد الكبیر   خدیجة 15094855 جید جدا608.50  بـحمام الضلعة01-10-2002

881من394:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

حمام الضلعة-اوالد منصور| حمام الضلعة -بن یونس الھاشمي أوالد منصور | 280632: المؤسسة    | 

المیلود/ عریوة   ھدیل  15095111 جید جدا108.50  بـالمسیلة19-03-2002

بلباي   إكرام 15095113 مقبول205.90  بـالمسیلة13-04-2002

أحمد/ عریوة   ھدیل  15095110 جید307.10  بـالمسیلة28-09-2002

تواتي   ھاجر 15095106 جید407.70  بـالمسیلة18-10-2002

علي عریوة   وائل 15095114 جید507.70  بـالمسیلة07-12-2002

كعیش   شھاب 15095079 مقبول605.70  بـالمسیلة19-12-2001

بلباي   نصار 15095011 مقبول705.70  بـالمسیلة16-02-2002

عریوة   محمد علي 15095023 جید جدا808.30  بـالمسیلة04-03-2002

مجاھد   راضیة 15095064 جید907.20  بـالمسیلة05-03-2002

شایب الراس   صالح الدین 15095071 قریب من الجید1006.90  بـالمسیلة27-03-2002

مجاھد   مباركة نسرین 15095010 مقبول1105.60  بـالمسیلة13-04-2002

بوبعایة   عبد العزیز 15095091 جید جدا1208.40  بـالمسیلة15-05-2002

بلباي   جالل 15095036 مقبول1305.40  بـالمسیلة28-05-2002

بلباي   أیمن 15095015 جید1407.90  بـحمام الضلعة07-06-2002

زارد   سھیل 15095080 مقبول1505.60  بـالمسیلة09-06-2002

مجاھد   ریاض 15095067 مقبول1605.10  بـالمسیلة18-06-2002

جلید   األیھم 15095028 مقبول1705.50  بـالمسیلة19-07-2002

دھیمي   تیماء 15095033 جید1807.10  بـالمسیلة20-07-2002

عریوة   سلمى 15095069 قریب من الجید1906.90  بـالمسیلة23-07-2002

عریوة   حواء 15095058 مقبول2005.20  بـالمسیلة13-10-2002

بونیف   منال 15095006 مقبول2105.60  بـبوسعادة05-11-2002

شایب الراس   أحمد 15095018 قریب من الجید2206.40  بـالمسیلة29-11-2002

شایب الراس   محمد 15095019 جید2307.20  بـالمسیلة29-11-2002

عریوة   یاسمین 15095038 قریب من الجید2406.00  بـالمسیلة05-12-2002

881من395:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

حمام الضلعة-اوالد منصور| حمام الضلعة -بن یونس الھاشمي أوالد منصور | 280632: المؤسسة    | 

دھیمي   محمد العید 15095022 مقبول2505.40  بـالمسیلة14-12-2002

بلباي   الصالح 15095030 مقبول2605.50  بـالمسیلة05-01-2003

بلباي   رشدي 15095068 جید جدا2708.50  بـالمسیلة28-01-2003

881من396:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حمام الضلعة -اوالد منصور| حمام الضلعة -ضیف السعید أوالد منصور | 280633: المؤسسة  

ضیف   ھیثم 15095109 جید107.40  بـالمسیلة14-04-2002

بن یطو   سیف الدین 15095075 جید207.10  بـأوالد منصور09-01-2001

غالب   فاروق 15095092 مقبول305.30  بـالمسیلة09-06-2001

ضیف   ربیحة 15095065 جید جدا408.50  بـالمسیلة20-11-2001

ضیف   العمري 15095032 جید507.40  بـالمسیلة27-02-2002

دعدع   آیة 15095025 ممتاز609.00  بـأوالد منصور02-08-2002

غیاط   بشرى 15095035 جید جدا708.50  بـالمسیلة27-08-2002

ضیف   آدم حبیب الرحمان 15095014 مقبول805.30  بـالمسیلة27-11-2002

بن یطو   یاسمین 15095039 قریب من الجید906.40  بـالمسیلة11-01-2003

881من397:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حمام الضلعة -اوالد منصور| حمام الضلعة -مھیدي ابراھیم أوالد منصور | 280634: المؤسسة  

بن یونس   عبد الحمید 15095089 قریب من الجید106.40  بـالمسیلة02-12-2001

وقاف   كریمة 15095082 قریب من الجید206.40  بـالمسیلة24-01-2002

مفتاح   شعیب 15095077 مقبول305.10  بـالمسیلة18-06-2002

وقاف   شروق 15095076 قریب من الجید406.20  بـالمسیلة11-12-2002

881من398:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حمام الضلعة -اوالد منصور| حمام الضلعة -مكي محمد أوالد منصور | 280635: المؤسسة  

میساوري   سامي 15095073 قریب من الجید106.40  بـالمسیلة02-06-1999

میساوري   حكیم 15095055 مقبول205.00  بـالمسیلة21-06-2000

میساوري   یسرى 15095054 قریب من الجید306.40  بـالمسیلة16-10-2000

میساوري   آدم 15095013 مقبول405.20  بـالمسیلة16-11-2000

موساوي   سفیان 15095078 قریب من الجید506.20  بحكم بـأوالد منصور2001

مكي   كریمة 15095081 مقبول605.00  بـالمسیلة13-01-2001

میساوري   فیصل 15095093 جید707.60  بـالمسیلة17-01-2001

مكي   زینة 15095074 مقبول805.00  بـالمسیلة25-01-2001

فرحات   عالء یونس 15095084 مقبول905.10  بـالمسیلة04-06-2001

مكي   عبد المالك 15095088 جید جدا1008.30  بـالمسیلة17-05-2002

881من399:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حمام الضلعة -اوالد منصور| حمام الضلعة -بولسان أوالد منصور | 280636: المؤسسة  

كیدي   فھیمة 15095104 مقبول105.50  بحكم بـالمسیلة2001

كیدي   عمر 15095085 قریب من الجید206.40  بـأوالد منصور07-12-2000

غالب   نسیم 15095012 مقبول305.50  بـالمسیلة30-05-2002

بتقة   عائشة 15095087 جید جدا408.70  بـالمسیلة28-08-2002

881من400:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الشالل | الشالل -عمر بن الخطاب | 280642: المؤسسة  

بعلي   إیھاب 15095231 جید جدا108.30  بـمسیف28-01-2002

واعر   ھاني عماد الدین 15095230 قریب من الجید206.90  بـالمسیلة24-02-2002

غیروس   وئام 15095236 جید جدا308.00  بـبوسعادة04-07-2002

لعلى   وصال 15095235 جید407.20  بـالمسیلة19-08-2002

عبیدة   فضیل ھواري 15095228 جید جدا508.00  بـالحراش18-09-2002

سحنون   دالل 15095160 جید607.60  بـالشالل11-01-2000

واعر   أحالم الحاجة 15095142 مقبول705.70  بـالمسیلة13-03-2001

طابي   نور الھدى 15095139 قریب من الجید806.40  بـالمسیلة01-08-2001

بوراس   راضیة 15095180 مقبول905.90  بـالشالل04-08-2001

حاشي   عبد العلي 15095209 مقبول1005.10  بـالمسیلة19-12-2001

أوذینة   غنیة 15095200 قریب من الجید1106.50  بـالمسیلة22-12-2001

سیطوف   أكرم 15095153 جید جدا1208.10  بـالمسیلة19-01-2002

واعر   أسامة 15095152 جید1307.80  بـالمسیلة23-02-2002

زرد   یاسر 15095164 مقبول1405.50  بـالمسیلة01-03-2002

جربوعي   عبد المجید 15095207 قریب من الجید1506.30  بـبوسعادة23-04-2002

واعر   سمیر 15095188 قریب من الجید1606.30  بـالمسیلة16-05-2002

روتال   محمد الھادي 15095146 جید1707.90  بـالبلیدة18-05-2002

عالھم   محمد األمین 15095145 جید1807.30  بـبوسعادة25-05-2002

نذیر   ابراھیم 15095156 جید1907.80  بـالمسیلة04-06-2002

نذیر   رشید 15095183 جید جدا2008.70  بـالمسیلة04-06-2002

لعلى   ثابت 15095158 جید2107.80  بـالمسیلة05-06-2002

سحنون   صارة 15095189 جید2207.90  بـالمسیلة07-06-2002

عبدلي   آیة 15095149 ممتاز2309.30  بـسطیف08-06-2002

بوعزیز   محمد سمیر 15095147 جید2407.80  بـالمسیلة13-07-2002

881من401:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الشالل | الشالل -عمر بن الخطاب | 280642: المؤسسة  

لعلى   رحاب أسماء 15095181 جید جدا2508.30  بـبوسعادة07-08-2002

شعبي   الطاھر 15095155 جید2607.90  بـالمسیلة20-09-2002

جربوعي   منیة سھیلة 15095131 جید جدا2708.10  بـالمسیلة23-09-2002

حواص   جیھان 15095165 جید جدا2808.60  بـالمسیلة08-10-2002

أوصیف   انفال 15095154 جید جدا2908.90  بـالمسیلة28-10-2002

محمد شیكوش   منار االسالم 15095129 جید3007.50  بـالمسیلة01-11-2002

غضبان   أمیمة 15095133 ممتاز3109.00  بـالمسیلة21-11-2002

بن یطو   أحمد ضیاء الدین 15095148 مقبول3205.20  بـبوسعادة03-12-2002

واعر   عیشوش 15095212 جید3307.30  بـالمسیلة12-01-2003

واعر   حوریة 15095179 جید جدا3408.50  بـالمسیلة20-01-2003

أوصیف   دعاء ایمان 15095167 قریب من الجید3506.00  بـالمسیلة15-02-2003

جربوع   عالء الدین 15095199 ممتاز3609.00  بـالمسیلة02-03-2003

سالمي   سالف 15095184 جید جدا3708.20  بـبوسعادة01-06-2003

881من402:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الشالل | الشالل -الشالل المركزیة-أوصیف الدراجي | 280643: المؤسسة  

عروس   إكرام 15095233 جید107.60  بـالمسیلة02-08-2002

لعلى   إكرام 15095234 جید جدا208.10  بـالمسیلة04-12-2002

سحنون   عادل 15095206 مقبول305.20  بـالمسیلة12-07-2000

لعلى   زینب 15095192 قریب من الجید406.60  بـالمسیلة15-02-2001

سحنون   عتیقة 15095211 مقبول505.00  بـالشالل25-08-2001

لعمارة   محسن 15095150 قریب من الجید606.50  بـالمسیلة23-11-2001

لعلى   عمران 15095204 مقبول705.50  بـالمسیلة02-12-2001

لصقع   سلیمان 15095187 جید807.00  بـالمسیلة08-12-2001

تمیرة   سندس 15095185 جید جدا908.10  بـاللمسیلة20-01-2002

واعر   حسن 15095166 قریب من الجید1006.40  بـالمسیلة02-02-2002

زرد   فاطمة 15095215 جید1107.70  بـالمسیلة17-02-2002

لعلى   أمینة 15095135 جید1207.80  بـالشالل04-04-2002

سحنون   یونس 15095178 جید جدا1308.80  بـالمسیلة13-04-2002

مقیرش   علي 15095202 قریب من الجید1406.60  بـبوسعادة03-05-2002

عروس   بدر الدین 15095159 جید1507.10  بـالمسیلة08-07-2002

سحنون   أیمن 15095141 جید1607.70  بـالشالل13-07-2002

دبلة   أم كلثوم 15095128 جید1707.70  بـالمسیلة17-10-2002

لعلى   سعاد 15095193 جید1807.10  بـالمسیلة15-11-2002

سحنون   أمیمة ملك 15095134 جید جدا1908.80  بـالمسیلة17-11-2002

لعلى   أحمد منصف 15095144 جید جدا2008.90  بـالمسیلة03-12-2002

881من403:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الشالل | ملكة قاید الشالل  | 280644: المؤسسة  

لعمارة   فھیمة 15095229 جید جدا108.30  بـالمسیلة25-07-2002

مكي   خلیل 15095163 قریب من الجید206.50  بـالمسیلة02-05-2000

لعمارة   سلیمان 15095186 ممتاز309.10  بـالمسیلة01-06-2001

أوذینة   نزیھة 15095136 جید جدا408.00  بـالمسیلة07-08-2001

لعمارة   شعیب 15095194 جید507.70  بـالمسیلة03-12-2001

مكي   فاطمة 15095214 جید607.10  بـالمسیلة19-01-2002

زابي   سوالف 15095196 جید جدا708.50  بـالشالل08-11-2002

لعمارة   دنیا 15095161 مقبول805.30  بـالمسیلة28-11-2002

زابي   طارق 15095190 جید جدا908.10  بـالمسیلة24-12-2002

لعمارة   عبد الرحیم 15095208 جید جدا1008.80  بـالمسیلة02-01-2003

881من404:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الشالل | الصنم الشالل  | 280646: المؤسسة  

سعودي   إكرام 15095232 جید جدا108.80  بـقسنطینة29-06-2002

غربي   اسماء 15095157 جید جدا208.50  بـالمسیلة06-11-2001

سعودي   رشا 15095182 قریب من الجید306.50  بـالمسیلة15-12-2001

سعودي   أسماء 15095151 قریب من الجید406.90  بـالمسیلة04-05-2002

سعودي   زین الدین 15095191 جید جدا508.60  بـالمسیلة23-06-2002

سعودي   عبد العزیز 15095210 قریب من الجید606.00  بـالمسیلة28-08-2002

881من405:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| أوالد ماضي | أوالد ماضي -ثامر المبروك | 280653: المؤسسة  

مقران   عبد اهللا 15095380 قریب من الجید106.40  بـالمسیلة19-12-2001

حتحات   عمر 15095375 قریب من الجید206.40  بـالمسیلة23-12-2001

وضاح   كنزه 15095371 جید307.00  بـالمسیلة19-07-2002

إبراھیمي   شیماء 15095360 جید جدا408.80  بـالمسیلة03-08-2002

میرة   طالل 15095350 جید507.60  بـالمسیلة22-10-2002

عمرون   سماح 15095351 جید جدا608.10  بـالمسیلة10-11-2002

غالب   سھام 15095368 قریب من الجید706.70  بـالمسیلة25-11-2002

قریشي   عادل 15095376 قریب من الجید806.50  بـالمسیلة23-12-2002

جاھل   ھاجر 15095407 قریب من الجید906.00  بـالمسیلة30-08-2002

باي راقد   أحمد 15095266 مقبول1005.40  بـالمسیلة01-03-1998

عمرون   دحمان 15095323 مقبول1105.60  بـالمسیلة16-03-2000

حواش   یوسف 15095326 مقبول1205.80  بـالمسیلة22-03-2000

زیدان   رامي 15095330 مقبول1305.90  بـالمسیلة25-05-2001

والي   نصر الدین 15095262 جید جدا1408.30  بـأوالد ماضي19-09-2001

جدي   یاسمین 15095322 جید جدا1508.70  بـالمسیلة31-03-2002

عوفي   خلیل 15095317 مقبول1605.90  بـالمسیلة25-04-2002

حتحات   منصف المبارك 15095249 جید جدا1708.60  بـالمسیلة21-05-2002

میرة   محمد 15095270 جید1807.70  بـالمسیلة13-06-2002

محمد/ دھیمي   أیة  15095278 جید جدا1908.50  بـالمسیلة28-06-2002

لقرع   محمد خلیل 15095274 جید2007.40  بـالمسیلة02-07-2002

جاھل   أم ھاني 15095247 جید2107.80  بـالمسیلة11-07-2002

جدي   نریمان 15095259 جید2207.50  بـالمسیلة18-07-2002

مسقم   مدیحة 15095282 جید جدا2308.20  بـالمسیلة27-07-2002

بوعنیم   أمیر عبد اإللھ 15095251 ممتاز2409.10  بـقسنطینة19-09-2002

881من406:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| أوالد ماضي | أوالد ماضي -ثامر المبروك | 280653: المؤسسة  

عوفي   محمد األمین 15095273 جید جدا2508.00  بـالمسیلة24-09-2002

میمون   أكرم 15095300 جید2607.10  بـالمسیلة16-10-2002

عكسة   مریم 15095285 جید جدا2708.90  بـبسكرة28-10-2002

قفصي   بشرى 15095312 قریب من الجید2806.20  بـالمسیلة14-11-2002

ثامر   أیة خدیجة 15095281 جید2907.20  بـالمسیبلة25-11-2002

بوناب   أمیرة 15095252 جید3007.20  بـالمسیلة19-12-2002

لزرق   مروة 15095297 قریب من الجید3106.20  بـالمسیلة30-12-2002

881من407:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| أوالد ماضي | أوالد ماضي -األمیر عبد القادر | 280654: المؤسسة  

قمرة   زھیة 15095370 قریب من الجید106.10  بـالمسیلة08-07-2001

معاش   سمیة 15095354 جید207.20  بـالمسیلة23-03-2002

حمالوي   سھام 15095367 جید307.90  بـالمسیلة20-10-2002

عمارة   صالح عبد العلیم 15095356 جید جدا408.80  بـالمسیلة21-02-2003

مزوزي   رابح 15095331 قریب من الجید506.70  بـأوالد ماضي13-04-1999

قمرة   المیة 15095254 مقبول605.90  بحكم بـأوالد ماضي2000

مزوزي   بوعالم 15095314 جید جدا708.40  بـالمسیلة22-05-2001

مزوزي   ریاض 15095336 قریب من الجید806.60  بحكم بـأوالد ماضي2002

الربیع/ مزوزي   اكرام  15095309 مقبول905.00  بـالمسیلة06-03-2002

حمالوي   نصار 15095260 قریب من الجید1006.40  بـأوالد ماضي13-03-2002

مزوزي   بودیسة 15095313 مقبول1105.50  بـالمسیلة27-03-2002

مزوزي   الیاس 15095303 جید1207.20  بـالمسیلة23-04-2002

مزوزي   رندة 15095328 مقبول1305.00  بـأوالد ماضي21-07-2002

ناصر/ مزوزي   اكرام  15095308 جید جدا1408.50  بـالمسیلة08-08-2002

مزوزي   بلقاسم 15095311 مقبول1505.20  بـقسنطینة17-08-2002

مزوزي   ایة 15095306 قریب من الجید1606.90  بـالمسیلة18-08-2002

مزوزي   جابر 15095321 جید1707.30  بـالمسیلة04-09-2002

881من408:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| أوالد ماضي | أوالد ماضي -قارة محمد | 280655: المؤسسة  

سدیرة   زیاد 15095363 قریب من الجید106.10  بـالمسیلة06-01-2002

جرادي   سلمى 15095349 قریب من الجید206.70  بـبوسعادة02-05-2002

بعلي   زیاد 15095364 قریب من الجید306.80  بـالمسیلة22-06-2002

غضبان   شیماء 15095361 جید407.70  بـالمسیلة15-12-2002

مسقم   وئام 15095419 قریب من الجید506.10  بـالمسیلة15-10-1999

مسقم   مزوز 15095299 مقبول605.90  بحكم بـأوالد ماضي1999

عوینة   محمد 15095267 قریب من الجید706.00  بـالمسیلة20-04-2000

زدیرة   رانیة 15095329 قریب من الجید806.60  بحكم بـأوالد ماضي2002

والي   أمینة 15095250 جید جدا908.60  بـالمسیلة08-01-2002

مسقم   نادیة 15095256 جید1007.50  بـالمسیلة23-02-2002

مسقم   ملیكة 15095253 جید جدا1108.00  بـالمسیلة04-03-2002

سدیرة   جمانة 15095315 جید جدا1208.90  بـالمسیلة13-04-2002

مسقم   أماني 15095248 جید جدا1308.40  بـالمسیلة16-04-2002

مسقم   أیة 15095276 مقبول1405.80  بـالمسیلة13-05-2002

بعلي   أیوب 15095283 مقبول1505.40  بـالمسیلة04-06-2002

غضبان   نریمان 15095258 جید جدا1608.30  بـالمسیلة03-07-2002

غضبان   محمد 15095271 مقبول1705.10  بـالمسیلة10-07-2002

صواش   ریم ریان 15095333 جید جدا1808.90  بـالمسیلة03-08-2002

ملیاني   حسن نصر اهللا 15095324 قریب من الجید1906.10  بـالمسیلة19-10-2002

بوشریط   مخلوف 15095275 قریب من الجید2006.00  بـبن سرور03-11-2002

خلیفي   مریم 15095286 ممتاز2109.10  بـالمسیلة25-11-2002

881من409:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| أوالد ماضي | أوالد ماضي -میرة المخلوفي | 280656: المؤسسة  

غالب   قیس 15095374 جید جدا108.40  بـالمسیلة02-08-2001

ذیاب   عبد الحلیم 15095383 جید207.20  بـالمسیلة20-08-2001

غالب   شیماء 15095359 جید جدا308.10  بـالمسیلة25-09-2001

غالب   كریم 15095372 قریب من الجید406.30  بـالمسیلة29-11-2001

مقران   رزیقة 15095348 قریب من الجید506.00  بـالمسیلة05-04-2002

قلیل   إیناس 15095409 جید607.10  بـالمسیلة24-07-2001

قلیل   فریال 15095405 جید707.00  بـالمسیلة26-02-2002

غالب   عبد الوحید 15095399 مقبول805.80  بـالمسیلة12-03-2002

غالب   فاطمة الزھراء 15095404 مقبول905.60  بـأوالد ماضي12-10-2002

قلیل   مریم 15095284 جید1007.10  بـالمسیلة23-01-2001

قلیل   نور الھدى 15095264 جید1107.70  بـالمسیلة15-03-2002

زغوغ   نصار 15095261 جید1207.00  بـالمسیلة24-05-2002

881من410:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| أوالد ماضي | أوالد ماضي -والي امحمد  | 280657: المؤسسة  

غضبان   سمیر 15095355 جید جدا108.00  بـالمسیلة14-02-2002

غضبان   شھیناز 15095369 جید207.50  بـالمسیلة05-04-2002

غضبان   سعید 15095365 جید307.70  بـالمسیلة13-06-2002

حسین/ میمون   عائشة  15095378 قریب من الجید406.80  بـالمسیلة17-06-2002

غضبان   فاطمة الزھراء 15095403 قریب من الجید506.90  بـالمسیلة04-04-1998

صولح   خلیفة 15095319 جید607.80  بـالبرین27-10-2000

میمون   یوسف 15095327 جید جدا708.90  بـالمسیلة07-01-2002

والي   السعید 15095305 مقبول805.90  بـأوالد ماضي10-08-2002

میمون   محب الدین 15095280 جید907.30  بـالمسیلة16-08-2002

میمون   أبو بكر الصدیق 15095263 جید جدا1008.30  بـالمسیلة13-10-2002

میمون   مباركة 15095257 قریب من الجید1106.30  بـالمسیلة19-11-2002

881من411:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| أوالد ماضي | أوالد ماضي -أوالد عبد الحق  | 280658: المؤسسة  

قرنة   نادیة 15095255 قریب من الجید106.30  بـالمسیلة01-07-2001

غیروس   حسین 15095325 مقبول205.00  بـالمسیلة19-02-2002

بوضیاف   دلع 15095320 قریب من الجید306.00  بـالمسیلة17-10-2002

881من412:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| المعاریف | المعاریف -داود المسعود  | 280664: المؤسسة  

بلیل   عمر 15095533 مقبول105.20  بـبوسعادة03/06/2002

بلیل   عبد الرؤوف 15095541 جید207.30  بـبوسعادة09/07/2002

رویبي   إكرام 15095564 قریب من الجید306.50  بـبوسعادة08/08/2002

داود   عبد اهللا 15095538 جید407.70  بـسیدي امحمد11/08/2002

بتقة   إیمان 15095555 قریب من الجید506.40  بـبوسعادة01/09/2002

سلماني   عماد 15095531 جید جدا608.10  بـبوسعادة04/10/2002

زریق   حیاة 15095489 جید707.10  بـالمسیلة15/11/2001

بلیل   رانیا 15095495 جید807.70  بـبوسعادة17/11/2001

فریتیح   منیر 15095435 جید907.30  بـالمسیلة13/02/2002

سویسي   زھیرة نصیرة 15095518 جید جدا1008.40  بـالمسیلة04/06/2002

بلیل   شیماء 15095510 مقبول1105.10  بـبوسعادة02/07/2002

سویسي   یاسر 15095488 جید جدا1208.30  بـبوسعادة04/07/2002

مداسي   سالف امیمة 15095501 ممتاز1309.30  بـالمسیلة20/07/2002

بلیل   آسیة 15095460 جید جدا1408.00  بـبوسعادة11/08/2002

بلیل   منى 15095433 جید جدا1508.30  بـالمسیلة14/08/2002

سلماني   آیة 15095455 قریب من الجید1606.50  بـبوسعادة23/09/2002

بلیل   اسمھان 15095469 جید جدا1708.20  بـبوسعادة21/10/2002

سلماني   زكریاء 15095514 مقبول1805.50  بـالمسیلة23/10/2002

بلیل   خدیجة 15095491 جید جدا1908.60  بـالمسیلة28/11/2002

فریتیح   أسماء 15095459 قریب من الجید2006.70  بـبوسعادة20/12/2002

881من413:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| المعاریف | المعاریف -سلماني عامر | 280665: المؤسسة  

غرباوي   عمار 15095532 قریب من الجید106.30  بـالمسیلة14/08/1999

سلماني   إیمان 15095552 قریب من الجید206.60  بـالمسیلة09/11/1999

ریحاوي   عبد الحلیم 15095539 مقبول305.00  بـعین الحجل08/07/2000

حنافي   فتیحة 15095549 قریب من الجید406.10  بـالمعاریف16/08/2000

بتة   وداد 15095569 مقبول505.80  بـاوالد سیدي ابراھیم05/12/2000

سلماني   عصام 15095544 مقبول605.40  بـبوسعادة09/09/2001

بن زیان   فیروز 15095550 ممتاز709.20  بـبوسعادة20/06/2002

بلیل   إكرام 15095565 جید جدا808.20  بـبوسعادة22/05/2003

حنافي   نورة 15095443 مقبول905.80  بـالجلفة08/11/1996

سلماني   سھام 15095516 مقبول1005.00  بـبوسعادة11/11/1998

سلماني   سھیلة 15095517 مقبول1105.10  بـبوسعادة12/07/2000

بتة   سلمى 15095499 قریب من الجید1206.10  بـالمسیلة29/09/2000

سلماني   العایزة 15095466 جید جدا1308.40  بـالمسیلة13/08/2001

سالم   أیوب 15095456 جید1407.20  بـبوسعادة17/10/2001

سالم   جالل 15095485 مقبول1505.00  بـبوسعادة24/10/2001

لغراب   سماح 15095500 مقبول1605.30  بـالمعاریف14/04/2002

بن ابراھیم   اسمھان 15095468 جید1707.60  بـالرغایة16/06/2002

سلماني   رشا 15095498 جید1807.50  بـبوسعادة07/08/2002

اوذینة   منار 15095432 جید جدا1908.30  بـبوسعادة11/09/2002

سالم   سمیحة 15095506 جید2007.30  بـبوسعادة08/12/2002

881من414:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| المعاریف | المعاریف -بتقة خمیسي  | 280666: المؤسسة  

لعطوي   كریمة 15095530 مقبول105.70  بـالمعاریف26/11/2000

بوطي   ولید 15095568 قریب من الجید206.30  بـبوسعادة07/02/2001

بتقة   عبد الحلیم 15095540 مقبول305.20  بـبوسعادة02/11/2001

دیة   إیمان 15095554 جید407.20  بـبوسعادة10/04/2002

بن أمھاني   إسالم 15095557 مقبول505.60  بـبوسعادة30/04/2002

زراولة   إكرام 15095563 جید607.00  بـبوسعادة23/07/2002

معروف   إیمان 15095556 جید جدا708.50  بـالمسیلة25/09/2002

بن أم ھاني   فارس 15095546 جید807.40  بـالخبانة15/11/2002

سعیدي   فاطنة 15095548 قریب من الجید906.10  بـعین وسارة07/12/2002

دوداري   زیان 15095511 مقبول1005.30  بـالمعاریف20/02/1999

لغراب   ثامر 15095481 جید1107.00  بـبوسعادة25/03/2000

لعطوي   یاسین 15095487 مقبول1205.50  بـالمعاریف08/07/2000

خیذري   ابراھیم 15095467 جید1307.70  بـالمسیلة03/09/2000

خیذري   أحمد 15095450 جید1407.60  بـحمام الضلعة31/01/2001

دیة   صبرینة 15095509 مقبول1505.30  بـعین الملح04/03/2001

كبیر   مروة 15095458 جید جدا1608.40  بـالخبانة22/09/2001

خیذري   الجابري 15095465 جید1707.80  بـالبیرین30/09/2001

سنقرة   ملیكة 15095437 قریب من الجید1806.80  بـبوسعادة17/01/2002

بوطي   محمد 15095451 جید1907.50  بـالمعاریف24/02/2002

بن ام ھاني   بثینة 15095482 جید2007.30  بـبوسعادة11/03/2002

بتقة   أماني 15095431 قریب من الجید2106.80  بـبوسعادة26/04/2002

بتقة   منى زینب 15095434 جید جدا2208.90  بـالمسیلة28/08/2002

لعریبي   محمد 15095453 مقبول2305.90  بـالرغایة25/09/2002

881من415:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| المعاریف | المعاریف -بن یطو أحمد | 280667: المؤسسة  

شحیمة   عامر 15095534 مقبول105.00  بـعین الریش11/08/2001

غربي   عزیز 15095545 مقبول205.20  بـسیدي عامر22/09/2001

لعمارة   إكرام 15095561 مقبول305.80  بـبوسعادة27/01/2002

قرنة   ھاجر 15095551 جید407.10  بـبوسعادة28/03/2002

قرنة   فاطمة 15095547 قریب من الجید506.00  بـبوسعادة28/05/2002

ثوامریة   مفتاح 15095461 جید607.40  بـملیلیحة03/04/1999

محقن   حدة 15095490 جید جدا708.40  بـسیدي عامر20/03/2000

ساسوي   سلیمان 15095503 مقبول805.80  بحكم بـالخبانة2001

نویقة   محمد 15095452 جید907.70  بـبوسعادة05/05/2002

بن یطو   میلود 15095454 مقبول1005.90  بـبوسعادة22/08/2002

احمیدي   امحمد 15095464 قریب من الجید1106.70  بـعین الملح10/10/2002

سالمي   نعیمة 15095442 قریب من الجید1206.20  بـبوسعادة26/11/2002

881من416:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| المعاریف | المعاریف -بتقة قویدر | 280668: المؤسسة  

ضیف اهللا   عیسى 15095543 مقبول105.20  بـالمعاریف28/01/2000

ضیف اهللا   عائشة 15095536 قریب من الجید206.20  بـبوسعادة27/06/2001

دباخ   عادل 15095535 جید307.60  بـبوسعادة15/08/2001

ضیف اهللا   إیمان 15095553 مقبول405.90  بـبوسعادة26/12/2001

ضیف اهللا   إكرام بنت الحامدي 15095567 قریب من الجید506.00  بـالمعاریف24/02/2002

ضیف اهللا   إكرام بنت محمد 15095566 جید607.80  بـالمعاریف24/02/2002

ضیف اهللا   عبد الكریم 15095542 جید707.20  بـبوسعادة19/05/2002

ضیف اهللا   إسحاق 15095560 قریب من الجید806.30  بـاوالد سیدي ابراھیم10/09/2002

ضیف اهللا   ھشام 15095559 مقبول905.10  بـبوسعادة11/11/2002

معاش   إسالم 15095558 مقبول1005.50  بـالمعاریف23/12/2002

معاش   المسعود 15095462 جید1107.00  بحكم بـالمعاریف1999

بناصر   أم الخیر 15095430 قریب من الجید1206.10  بحكم بـالمعاریف2000

ضیف اهللا   المھدي 15095463 قریب من الجید1306.80  بـبوسعادة09/10/2001

معاش   خرفیة 15095492 مقبول1405.90  بـبوسعادة20/01/2002

ضیف اهللا   ریاض 15095496 مقبول1505.90  بـالمعاریف08/06/2002

ضیف اهللا   بالل 15095480 جید جدا1608.40  بـبوسعادة28/06/2002

ضیف اهللا   نادیة 15095438 جید1707.30  بـبوسعادة21/10/2002

ضیف اهللا   أمیمة 15095436 جید جدا1808.40  بـبوسعادة23/12/2002

881من417:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| جبل ثامر | جبل ثامر -شالبي مصطفى  | 280674: المؤسسة  

بن كیحول   عیدة 15095725 قریب من الجید106.10  بـبوسعادة27/02/2001

بن كیحول   عائشة 15095718 قریب من الجید206.80  بـبوسعادة02/05/2001

حربوش   عبد العزیز 15095724 مقبول305.80  بـبوسعادة05/07/2001

منصور   عبد الرؤوف 15095720 مقبول405.00  بـبرج بوعریریج14/12/2001

قماري   كمال 15095712 مقبول505.00  بـاوالد سیدي ابراھیم24/01/2002

عمارة   شیماء 15095696 جید607.90  بـبوسعادة09/05/2002

عمارة   سعیدة 15095703 قریب من الجید706.40  بـالمسیلة19/06/2002

سعیدي   عبد الكریم 15095722 جید807.90  بـالمعاریف07/07/2002

بوضیاف   عبد القادر 15095723 جید907.90  بـبوسعادة20/07/2002

شعالن   قیس 15095713 قریب من الجید1006.70  بـبوسعادة24/08/2002

سراي   صھیب 15095710 مقبول1105.00  بـالمعاریف27/10/2002

ھاشمي   إكرام 15095752 جید1207.70  بـالمعاریف20/06/2002

سلماني   إلیاس 15095743 جید1307.00  بـبوسعادة18/09/2002

طواف   آسیا 15095753 جید جدا1408.30  بـأوالد جالل12-10-2002

عمارة   منیر 15095591 قریب من الجید1506.00  بـبئر قاصد علي22/12/1996

ضیف اهللا   بلحریف 15095650 مقبول1605.50  بـالمعاریف14/01/1999

بسیطة   یمینة 15095659 جید1707.00  بـبوسعادة15/09/2001

لعمارة   رحمة 15095677 جید جدا1808.30  بـالمسیلة26/03/2002

زقعار   أكرم 15095629 مقبول1905.30  بـبوسعادة26/07/2002

حربوش   العالیة 15095646 جید2007.30  بـتیغرغار03/08/2002

طرفایة   حمادة 15095655 جید جدا2108.30  بـمسیف16/11/2002

881من418:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| جبل ثامر | جبل ثامر -بلیل المسعود  | 280675: المؤسسة  

سراي   شریف 15095699 قریب من الجید106.60  بـالمسیلة17/07/1999

بن ابراھیم   سعاد 15095702 جید جدا208.90  بـعین الملح02/12/2001

بوعافیة   زوینة 15095711 قریب من الجید306.80  بـالمعاریف06/07/2002

ھاللي   سفیان 15095707 مقبول405.60  بـبوسعادة30/10/2002

بسیطة   فوزي 15095741 قریب من الجید506.00  بـبوسعادة30/07/2001

عایب   ھناء 15095742 جید جدا608.40  بـالمعاریف05/03/2002

بكاي   ھیثم 15095749 جید جدا708.20  بـبوسعادة21/03/2002

منصور   إلیاس 15095744 جید807.00  بـبوسعادة15/10/2002

منصور   إسالم 15095750 مقبول905.60  بـالمسیلة23/11/2002

بسیطة   ریاض 15095678 مقبول1005.30  بـالمعاریف19/04/2000

بوعافیة   یاسمین 15095663 جید1107.60  بـبوسعادة15/10/2000

ضیف اهللا   دنیا 15095657 مقبول1205.10  بـبوسعادة26/11/2000

حربوش   نجاة 15095598 قریب من الجید1306.20  بـبوسعادة14/01/2001

ضیف اهللا   بشیر 15095654 مقبول1405.00  بـبوسعادة03/09/2001

شعالن   أمیرة 15095594 مقبول1505.80  بـبوسعادة30/12/2001

سلماني   مبروك 15095600 قریب من الجید1606.30  بـالمسیلة18/01/2002

شبنقة   أیمن 15095609 قریب من الجید1706.20  بـبوسعادة26/01/2002

سراي   ماریة 15095596 جید جدا1808.40  بـبوسعادة28/01/2002

سلماني   یاسین 15095664 قریب من الجید1906.70  بـبوسعادة04/03/2002

لطرش   حنان 15095656 جید2007.00  بـبوسعادة24/03/2002

عزوز   رفیق 15095680 قریب من الجید2106.40  بـبوسعادة26/03/2002

عایب   أحمد 15095615 مقبول2205.90  بـبوسعادة28/03/2002

خنوس   المسعود 15095643 مقبول2305.80  بـالمعاریف07/05/2002

سراي   مرزاقة 15095624 جید جدا2408.50  بـبوسعادة13/05/2002

881من419:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| جبل ثامر | جبل ثامر -بلیل المسعود  | 280675: المؤسسة  

سراي   نور 15095605 قریب من الجید2506.80  بـبوسعادة08/08/2002

منصور   داود 15095665 جید2607.40  بـبوسعادة28/09/2002

سراي   نجوى 15095599 جید2707.50  بـبوسعادة07/10/2002

سراي   أیوب 15095622 جید2807.60  بـأوالدسیدي ابراھیم07/01/2003

شتح   حمزة منتصر باهللا 15095662 قریب من الجید2906.30  بـبوسعادة10/01/2003

881من420:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| جبل ثامر | جبل ثامر -قاقي العید  | 280676: المؤسسة  

إسماعیل/دحدوح   شیماء 15095698 قریب من الجید106.10  بـبوسعادة11/07/2001

دحدوح   عمار 15095715 مقبول205.00  بـبوسعادة02/08/2001

مكیدش   شیماء 15095695 مقبول305.00  بـبوسعادة29/12/2001

شریف/دحدوح   شیماء 15095697 جید407.60  بـبوسعادة16/05/2002

دحدوح   ثامر 15095652 قریب من الجید506.30  بـبوسعادة21/04/1998

دحدوح   منیر 15095592 قریب من الجید606.10  بـبوسعادة04/07/1999

دحدوح   النذیر 15095642 قریب من الجید706.40  بـبوسعادة15/08/1999

دحدوح   لویزة 15095641 جید807.20  بـبوسعادة12/01/2000

دحدوح   العوبي 15095647 مقبول905.90  بـبوسعادة27/05/2000

دحدوح   حدة 15095667 جید1007.20  بـالمعاریف24/06/2000

دحدوح   أیمن 15095607 قریب من الجید1106.50  بـبوسعادة21/11/2000

دحدوح   دنیا 15095658 قریب من الجید1206.50  بـبوسعادة17/04/2001

دحدوح   رابح 15095675 جید1307.10  بـبوسعادة21/06/2001

دحدوح   لمیاء 15095593 قریب من الجید1406.00  بـبوسعادة22/11/2001

مبروك/دحدوح   رابح 15095676 جید1507.00  بـبوسعادة14/02/2002

دحدوح   یعقوب 15095669 قریب من الجید1606.60  بـبوسعادة05/03/2002

دحدوح   نورة 15095606 مقبول1705.40  بـبوسعادة11/10/2002

مكیدش   محمد 15095616 مقبول1805.90  بـأوالد سیدي ابراھیم18/10/2002

دحدوح   أحمد 15095617 قریب من الجید1906.10  بـبوسعادة02/11/2002

دحدوح   مبروك 15095601 مقبول2005.80  بـبوسعادة07/12/2002

881من421:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| جبل ثامر | جبل ثامر -أوذینة احمیدة  | 280677: المؤسسة  

بسیطة   علي 15095716 قریب من الجید106.90  بـبوسعادة10/01/2001

شالبي   زھیة 15095708 قریب من الجید206.90  بـبوسعادة02/12/2001

أوذینة   فارس 15095727 قریب من الجید306.00  بـبوسعادة16/12/2001

عمارة   زكریاء 15095701 قریب من الجید406.40  بـبوسعادة06/06/2002

أوذینة   صفاء 15095705 جید507.40  بـبوسعادة19/09/2002

شالبي   إیمان 15095746 جید جدا608.30  بـبوسعادة19/12/2000

بسیطة   إكرام 15095751 جید707.50  بـبریكة21/02/2002

دلیة   لیلى 15095611 قریب من الجید806.80  بـبوسعادة25/04/2002

باي راقد   خولة 15095670 جید907.00  بـبوسعادة25/07/2002

باي راقد   أسماء 15095625 جید1007.80  بـاوالد سیدي ابراھیم11/12/2002

881من422:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| جبل ثامر | جبل ثامر -یاحي عمر  | 280678: المؤسسة  

یاحي   سفیان 15095706 قریب من الجید106.90  بـأوالد سیدي ابراھیم11/06/2002

بریش   إیمان جھان 15095748 جید جدا208.90  بـبوسعادة17/02/2003

لبقع   نصیرة 15095603 قریب من الجید306.70  بحكم بـالبیرین1997

بوحراق   بلقاسم 15095651 قریب من الجید406.70  بـسیدي عیسى17/03/2001

بلقاسمي   محمد 15095613 مقبول505.90  بـبوسعادة26/05/2001

قاقي   رحیل 15095679 قریب من الجید606.60  بـالمعاریف23/09/2001

یاحي   رمیصاء 15095672 مقبول705.20  بـبوسعادة10/12/2001

یاحي   نسیبة 15095602 جید807.80  بـبوسعادة05/06/2002

قاقي   بثینة 15095653 قریب من الجید906.80  بـالمعاریف27/10/2002

شیخ   مریم 15095623 قریب من الجید1006.90  بـبوسعادة24/02/2003

881من423:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| جبل ثامر | جبل ثامر -بعلي السقاي  | 280679: المؤسسة  

لقرلي   سالفة 15095691 جید107.20  بـبوسعادة04/02/2002

زداني   إیمان 15095747 جید207.30  بـبوسعادة22/04/2002

زداني   إلھام 15095745 قریب من الجید306.50  بـبوسعادة26/11/2002

زداني   أحالم 15095610 قریب من الجید406.50  بـبوسعادة05/02/2001

زداني   أسامة 15095626 جید جدا508.00  بـبوسعادة08/04/2001

دوباخ   أیمن 15095608 قریب من الجید606.10  بـبوسعادة24/12/2001

مسقم   نور 15095604 جید707.80  بـبوسعادة08/07/2002

881من424:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -الرقایق القدیمة  | 280685: المؤسسة  

غربي   سمیر 15095867 مقبول105.50  بـالمسیلة19-02-2001

حویشي   سالف 15095864 قریب من الجید206.80  بـالمسیلة13-07-2001

دغة   سالف 15095865 مقبول305.90  بـالمسیلة26-01-2002

غربي   سھى فریال 15095890 جید جدا408.40  بـالمسیلة07-04-2003

قرة   منار 15095766 جید507.00  بـالمسیلة23-06-2002

دغة   یاسمین 15095837 مقبول605.90  بـالمسیلة26-01-2002

حویشي   ریاض 15095847 قریب من الجید706.60  بـالمسیلة27-06-2002

حویشي   رشا 15095850 قریب من الجید806.10  بـالمسیلة20-11-2002

حویشي   بلقیس 15095825 قریب من الجید906.70  بـالمسیلة26-11-2002

881من425:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -الدیالم المركزیة  | 280686: المؤسسة  

دیلمي   وحید 15095949 مقبول105.60  بـالمسیلة13-01-2002

دیلمي   إكرام 15095947 مقبول205.90  بـخطوطي سد الجیر05-08-2002

قلیل   عبد الباسط 15095917 جید307.20  بـالمسیلة04-11-2002

دیلمي   شمس الدین 15095868 جید407.80  بـالمسیلة11-01-2002

دیلمي   شیماء 15095875 ممتاز509.00  بـالمسیلة13-02-2002

دیلمي   صھیب 15095893 جید607.30  بـالمسیلة17-02-2002

دیلمي   صبرینة 15095873 جید707.00  بـالمسیلة28-05-2002

دیلمي   زید الخیر 15095883 مقبول805.10  بـالمسیلة09-08-2002

دیلمي   عماد 15095900 مقبول905.30  بـالمسیلة03-10-2002

قلیل   عماد 15095901 مقبول1005.00  بـالمسیلة10-11-2002

دیلمي   أیمن 15095778 مقبول1105.40  بـخطوطي سد الجیر13-11-2001

دیلمي   محمد یاسین فوزي 15095791 مقبول1205.60  بـالمسیلة22-12-2001

دیلمي   محمد سیف اهللا 15095793 قریب من الجید1306.70  بـسیدي عیسى12-06-2002

دیلمي   منار 15095767 جید جدا1408.40  بـالمسیلة24-09-2002

دیلمي   محمد 15095787 جید1507.50  بـالمسیلة10-12-2002

دیلمي   النذیر 15095818 مقبول1605.80  بـالمسیلة25-01-2001

دیلمي   آسیة 15095813 قریب من الجید1706.50  بـالمسیلة02-06-2002

دیلمي   ریھام 15095849 مقبول1805.20  بـالمسیلة11-11-2002

حاجي   جنین 15095830 ممتاز1909.20  بـالمسیلة29-11-2002

881من426:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر - الزرارقة المركزیة  | 280687: المؤسسة  

بوخروبة   عبد الغني 15095922 قریب من الجید106.90  بـعین الحجل08-01-2002

حفیظي   فؤاد 15095926 جید207.50  بـسیدي عیسى27-06-2002

علیة   طیب 15095881 جید307.90  بـخطوطي سد الجیر15-02-2002

حفیظي   سیف الدین 15095884 جید جدا408.60  بـعین الحجل28-06-2002

حفیظي   زھیة 15095892 مقبول505.90  بـعین الحجل19-09-2002

حفصي   أسماء 15095800 قریب من الجید606.60  بـعین الحجل20-01-2002

حفیظي   نور الھدى 15095777 قریب من الجید706.60  بـعین الحجل06-02-2002

خفیظي   لیلى 15095780 قریب من الجید806.60  بـالمسیلة07-07-2002

بوخروبة   أنیس 15095769 ممتاز909.40  بـعین الحجل25-09-2002

881من427:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -الغزالي  | 280688: المؤسسة  

حفیظي   عسیلة 15095925 قریب من الجید106.00  بـالمسیلة25-02-2002

ربحاوي   إیمان 15095943 مقبول205.00  بـموزایة30-07-2002

عوینة   عبد العزیز 15095923 قریب من الجید306.70  بـالمسیلة03-01-2003

محمودي   عبد المؤمن 15095914 قریب من الجید406.20  بـعین الحجل22-02-2003

حرشایة   سمیة 15095866 قریب من الجید506.30  بـعین الحجل12-03-2000

بوخروبة   عثمان 15095902 مقبول605.50  بـعین الحجل16-11-2001

حفیظي   سعیدة 15095888 قریب من الجید706.50  بـسیدي عیسى22-01-2002

حفیظي   كلثوم 15095899 جید807.80  بـسیدي عیسى17-05-2002

حفیظي   شیماء 15095876 مقبول905.80  بـسیدي عیسى19-06-2002

علیة   شیماء 15095877 مقبول1005.30  بـالمسیلة23-11-2002

عوینة   سامي 15095869 مقبول1105.80  بـسیدي عیسى30-12-2002

طیباوي   ضیاءالدین 15095871 مقبول1205.40  بـالمسیلة28-02-2003

حفیظي   محمد 15095784 مقبول1305.70  بـعین الحجل02-01-2002

حفیظي   ندى 15095774 مقبول1405.20  بـعین الحجل10-01-2002

لطرش   آیة 15095794 قریب من الجید1506.30  بـعین الحجل06-07-2002

حفیظي   أحمد 15095786 مقبول1605.40  بـالمسیلة19-07-2002

محمودي   منال 15095764 جید1707.10  بـالمسیلة27-11-2002

بن عمرة   منال 15095765 مقبول1805.90  بـبومرداس28-12-2002

حفیظي   بلقاسم 15095823 قریب من الجید1906.10  بـسیدي عیسى28-07-2001

ربحاوي   دنیا 15095831 قریب من الجید2006.10  بـسیدي عیسى09-01-2002

حفیظي   تركیة 15095827 قریب من الجید2106.60  بـالمسیلة17-03-2002

علیة   یامنة 15095835 جید2207.40  بـسیدي عیسى12-07-2002

عوینة   بلقاسم 15095824 جید2307.80  بـسیدي عیسى06-10-2002

دیلمي   بوعالم 15095829 قریب من الجید2406.00  بـالمسیلة04-03-2003

881من428:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -الغزالي  | 280688: المؤسسة  

ربحاوي   رحاب 15095846 قریب من الجید2506.10  بـعین الحجل09-03-2003

881من429:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -الفركوسة الكحلة | 280689: المؤسسة  

دغة   إلیاس 15095937 مقبول105.80  بـالمسیلة12-04-2001

مقران   عبد السالم 15095921 مقبول205.40  بـخطوطي سد الجیر08-01-2002

عقاقني   إكرام 15095946 مقبول305.50  بـالمسیلة19-07-2002

دغة   فاطمة الزھراء 15095930 قریب من الجید406.20  بـالمسیلة28-12-2002

دیلمي   ضیاءالحق 15095872 قریب من الجید506.40  بـالمسیلة04-10-2002

لكحل   نعیمة 15095776 جید607.70  بـالمسیلة21-03-2001

دغة   ریاض 15095848 مقبول705.10  بـالمسیلة27-06-2002

881من430:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -الدیالم الجنوبیة | 280690: المؤسسة  

دیلمي   زكي محمد األمین 15095887 قریب من الجید106.50  بـالمسیلة17-05-2002

دیلمي   شیماء 15095878 قریب من الجید206.00  بـالمسیلة07-02-2003

داحي   حسني 15095841 مقبول305.00  بـالمسیلة29-09-2000

دیلمي   خدیجة 15095840 قریب من الجید406.50  بـالمسیلة11-07-2002

881من431:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -رمل الطبیشة | 280691: المؤسسة  

زرد   فاطمة 15095929 مقبول105.30  بـالمسیلة28-04-2002

دھیلیس   الفكاني 15095820 مقبول205.00  بـبوسعادة30-09-2001

881من432:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -الرقایق الشمالیة | 280692: المؤسسة  

دغة   كمال 15095897 مقبول105.70  بـخطوطي سد الجیر28-05-2002

مقاق   أحمد 15095785 جید207.50  بـالمسیلة21-04-2002

دوغة   آمنة 15095763 جید307.80  بـالمسیلة17-06-2002

حویشي   یزید 15095843 جید407.20  بـالمسیلة09-04-2002

881من433:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -التریبة  | 280693: المؤسسة  

بعلي   إبراھیم 15095939 مقبول105.00  بـالمسیلة19-11-2001

881من434:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -المرازقیة  | 280694: المؤسسة  

بن عیسى   فاتح بالل 15095928 مقبول105.60  بـالمسیلة18-06-2003

زناد   حلیمة 15095833 جید207.20  بـعین الملح17-03-1998

881من435:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| خطوطي سد الجیر | خطوطي سد الجیر -سد الجیر  | 280695: المؤسسة  

حرشایة   عبد اهللا 15095915 مقبول105.30  بـعین الحجل06-02-2002

حفصي   إبراھیم 15095941 قریب من الجید206.80  بـعین الحجل05-12-2002

881من436:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الخبانة | الخبانة - معروف موسى  | 280703: المؤسسة  

جبالحي   ھیثم 15096173 مقبول105.40  بـبوسعادة26-10-1999

ھني   فتیحة 15096167 جید جدا208.50  بـبوسعادة09-01-2002

معمري   وئام 15096179 جید جدا308.20  بـالوادي28-07-2002

ھني   وصال امل 15096177 جید جدا408.70  بـبوسعادة12-08-2002

جغام   فردوس 15096170 مقبول505.20  بـبوسعادة04-09-2002

بوشاللق   فاطمة الزھراء 15096165 جید607.50  بـبوسعادة07-12-2002

بشیري   عبد الرزاق 15096140 قریب من الجید706.10  بـبوسعادة13-08-1998

حیمد   عبد النور 15096134 مقبول805.80  بـبوسعادة25-06-2000

جارك   عاصم اسالم 15096132 جید907.30  بـبوسعادة02-01-2002

نویبات   شیماء 15096111 جید جدا1008.70  بـالخبانة10-01-2002

بغدادي   شیماء 15096112 جید جدا1108.80  بـبوسعادة18-01-2002

بركة   شیماء 15096113 قریب من الجید1206.50  بـمسیف19-01-2002

شبیرة   عبیر 15096144 جید1307.90  بـبوسعادة05-02-2002

شني   عفاف 15096148 جید جدا1408.00  بـبوسعادة20-05-2002

نویبات   علي 15096127 جید جدا1508.10  بـبوسعادة04-08-2002

بركة   كمال 15096124 جید1607.70  بـبوسعادة23-08-2002

ام ھاني   عقبة 15096147 جید1707.30  بـبوسعادة23-09-2002

نویبات   علي شمس الدین 15096128 جید1807.60  بـبوسعادة27-11-2002

كشیدة   یاسر 15096069 جید1907.40  بـبوسعادة07-12-1999

بركة   سالم 15096087 مقبول2005.30  بـبوسعادة28-01-2000

شبیرة   یاسین 15096068 جید2107.40  بـبوسعادة28-02-2000

بوبكریة   جویدة 15096078 قریب من الجید2206.50  بـبوسعادة14-05-2001

بوشاللق   دنیا 15096061 جید2307.50  بـبوسعادة05-08-2001

بغدادي   دلیلة 15096063 قریب من الجید2406.80  بـبوسعادة09-02-2002

881من437:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الخبانة | الخبانة - معروف موسى  | 280703: المؤسسة  

رویني   حبیبة 15096071 قریب من الجید2506.90  بـالمسیلة03-04-2002

بلواضح   خلود 15096066 جید جدا2608.80  بـبوسعادة02-05-2002

كشیدة   خیرة 15096074 جید جدا2708.10  بـبوسعادة18-05-2002

بلواضح   سلسبیل 15096094 جید جدا2808.80  بـبوسعادة19-05-2002

بغدادي   خولة 15096075 جید جدا2908.00  بـالخبانة08-07-2002

بركة   سارة 15096096 جید جدا3008.10  بـبوسعادة12-07-2002

بن امھاني   یاسر عبد الرحمان 15096070 جید3107.80  بـبوسعادة21-12-2002

بوشاللق   المسعود 15096011 قریب من الجید3206.10  بـبوسعادة11-10-1999

مویسات   ناجي مروان 15095966 جید3307.80  بـبوسعادة10-12-1999

ناصري   المیلود 15096010 جید3407.30  بـبوسعادة14-06-2000

شني   بالل 15096045 جید3507.50  بـالخبانة24-07-2000

كشیدة   اسامة 15096040 مقبول3605.60  بـالخبانة10-09-2000

شبیكة   الجمعي 15096018 مقبول3705.80  بـمسیف07-10-2000

بوشاللق   نجیب 15095973 قریب من الجید3806.90  بـبوسعادة17-12-2000

جغام   ایمن 15096026 قریب من الجید3906.50  بـبوسعادة03-01-2001

طرفایة   نور الھدى 15095981 قریب من الجید4006.00  بـبوسعادة08-06-2001

لمونس   لیندة 15095982 قریب من الجید4106.40  بـبوسعادة28-11-2001

نوي   محمد علي 15095989 جید4207.10  بـبوسعادة12-12-2001

ام ھاني   احالم 15096029 جید جدا4308.60  بـبوسعادة03-02-2002

زابي   محمد 15095985 جید4407.30  بـبوسعادة03-02-2002

ربعي   نسرین 15095976 جید4507.70  بـالخبانة16-02-2002

امھاني   مریم 15095993 ممتاز4609.40  بـالخبانة16-03-2002

فراحتة   احمد رامي 15096034 جید جدا4708.40  بـخنشلة30-03-2002

بن ام ھاني   السبخي 15096021 قریب من الجید4806.90  بـالخبانة08-04-2002

كشیدة   ابراھیم 15096024 جید4907.20  بـالخبانة10-05-2002

بلواضح   نرجس 15095974 جید5007.00  بـبوسعادة07-06-2002

شتوح   الحاج 15096019 جید جدا5108.20  بـبوسعادة18-07-2002

شبیرة   محمد تقي الدین 15095987 جید5207.50  بـبوسعادة18-08-2002

بوشاللق   مروة 15095994 جید5307.10  بـبوسعادة07-09-2002

881من438:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الخبانة | الخبانة - معروف موسى  | 280703: المؤسسة  

حیمد   بالل 15096047 جید جدا5408.00  بـبوسعادة01-12-2002

بشیري   اسالم 15096037 جید5507.80  بـبوسعادة31-12-2002

زابي   انصاف 15096016 جید5607.50  بـبوسعادة19-03-2003

881من439:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الخبانة | الخبانة -رزق اهللا محمد  | 280704: المؤسسة  

سعیدي   فارس 15096160 مقبول105.40  بـبوسعادة09-08-2001

جبالحي   شیماء 15096114 جید جدا208.40  بـمسیف06-07-2002

شبیرة   عبد الحكیم 15096138 قریب من الجید306.10  بـبوسعادة27-11-2002

ضباب   سناء 15096091 مقبول405.40  بـمسیف12-03-2002

لحرش   حدة 15096072 قریب من الجید506.20  بـمسیف24-03-2002

زقعار   رتیبة 15096081 قریب من الجید606.40  بـمسیف27-03-2002

طرفایة   رحمة 15096082 مقبول705.70  بـمسیف19-05-2002

طرفایة   حنان 15096060 مقبول805.30  بـمسیف28-05-2002

شبلي   حمزة 15096064 جید907.40  بـبوسعادة15-06-2002

جبالحي   سلیمة 15096092 جید1007.30  بـمسیف06-08-2002

ضباب   جابر 15096067 قریب من الجید1106.50  بـمسیف18-08-2002

زلوف   سمیة 15096093 مقبول1205.40  بـالخبانة20-08-2002

رزق اهللا   خوخة 15096077 جید1307.90  بـالخبانة16-09-2002

رزق اهللا   سارة 15096097 قریب من الجید1406.30  بـمسیف19-09-2002

طرفایة   بورحلة 15096049 مقبول1505.70  بـبوسعادة17-11-2000

رزق اهللا   اكرام 15096042 قریب من الجید1606.20  بـالخبانة05-01-2002

طالعي   اكرام 15096043 جید1707.20  بـبوسعادة25-03-2002

ربعي   نھى 15095978 مقبول1805.50  بـمسیف17-04-2002

زلوف   ایمان 15096030 جید جدا1908.60  بـمسیف25-04-2002

ضباب   ایناس 15096031 مقبول2005.20  بـبوسعادة03-05-2002

طالعي   آیة الرحمان 15095992 جید جدا2108.00  بـمسیف21-08-2002

رزق اهللا   منار 15095961 مقبول2205.70  بـالخبانة11-11-2002

ملیاني   المسعود 15096013 قریب من الجید2306.50  بـالخبانة23-11-2002

طرفایة   آیة 15095991 مقبول2405.70  بـمسیف08-02-2003

881من440:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الخبانة | الخبانة - بلواضح الصابري  | 280705: المؤسسة  

طویل   ھاجر 15096172 مقبول105.40  بحكم بـبوسعادة2000

بوشاللق   ولید 15096176 مقبول205.40  بـبوسعادة26-03-2002

غربي   فاطمة الزھراء 15096164 جید307.90  بـبوسعادة09-07-2002

مختاري   فریال 15096169 مقبول405.00  بـبوسعادة17-12-2002

كریطس   عماد 15096125 مقبول505.10  بـبوسعادة18-12-2000

بوشاللق   كمال 15096123 مقبول605.70  بـبوسعادة16-08-2001

بشیري   عبد الصمد 15096141 مقبول705.10  بـمسیف29-12-2001

بوشاللق   عادل 15096130 قریب من الجید806.00  بـبوسعادة10-07-2002

حیمد   عادل 15096131 قریب من الجید906.70  بـبوسعادة26-08-2002

بن ام ھاني   طارق 15096098 مقبول1005.60  بـبوسعادة04-01-2002

نویبات   نبیلة نور الھدى 15095971 مقبول1105.00  بـبوسعادة08-03-2002

مداسي   منال 15095960 قریب من الجید1206.00  بـبوسعادة06-07-2002

بغدادي   اسماء 15096038 مقبول1305.80  بـبوسعادة03-10-2002

شبیرة   اماني 15096015 جید1407.70  بـالمسیلة07-11-2002

881من441:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الخبانة | الخبانة - زابي عامر  | 280707: المؤسسة  

سعودي   ھشام 15096175 قریب من الجید106.80  بـالمسیلة24-11-2000

عیواز   فاطنة 15096166 جید جدا208.80  بـبوسعادة29-11-2001

سعودي   سیف الدین 15096118 مقبول305.00  بـبوسعادة06-07-2001

بلدي   زینب 15096116 جید407.90  بـبوسعادة28-11-2001

عیواز   عبیر 15096146 قریب من الجید506.40  بـبوسعادة04-10-2003

عمران   ناصر 15095967 جید607.20  بـبوسعادة10-01-2002

881من442:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الخبانة | الخبانة - نویبات محمد  | 280708: المؤسسة  

زابي   فاطمة 15096161 جید107.40  بـاوالد سیدي ابراھیم18-01-2002

زابي   خلود 15096065 جید207.90  بـبوسعادة22-02-2002

زابي   خولة 15096076 قریب من الجید306.70  بـاوالد سیدي ابراھیم12-07-2003

بشیري   امیرة 15096020 مقبول405.60  بـمسیف20-09-2002

881من443:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الخبانة | الخبانة - بوشاللق عامر  | 280709: المؤسسة  

غربي   بلخیر 15096048 قریب من الجید106.00  بـبوسعادة05-02-2002

غربي   لطفي 15095997 جید207.20  بـبوسعادة06-05-2002

غربي   الكاملة 15096022 مقبول305.00  بـبوسعادة05-09-2002

881من444:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الخبانة | الخبانة - أم ھاني عمار  | 280710: المؤسسة  

عیمر   ھدى 15096174 جید107.20  بـبوسعادة28-09-2001

نویبات   وئام 15096178 مقبول205.20  بـبوسعادة03-03-2002

لسلت   شیماء 15096110 جید307.00  بـبوسعادة23-04-2000

بشیري   شھلة 15096122 قریب من الجید406.30  بـبوسعادة30-04-2001

رویبح   شعیب 15096120 جید507.70  بـبن سرور10-08-2001

بلواضح   عبد القادر 15096143 مقبول605.10  بـبوسعادة05-01-2002

امھاني   عبیر 15096145 مقبول705.50  بـبوسعادة02-04-2002

بشیري   شیماء 15096115 جید807.60  بـبوسعادة13-08-2002

عبد الرزاق   زینب 15096117 جید907.30  بـالخبانة22-12-2002

مراحي   محمد 15095986 مقبول1005.60  بـسلیم02-06-2002

بغدادي   نبیل 15095969 قریب من الجید1106.20  بـبوسعادة20-09-2002

ام ھاني   نوة 15095979 قریب من الجید1206.90  بـبوسعادة14-11-2002

881من445:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امسیف  | 1زرواق المداني امسیف  | 280716: المؤسسة  

ضباب   فریدة 15096472 قریب من الجید106.80  بـمسیف12-01-2001

بشیري   ھند 15096478 مقبول205.30  بـمسیف05-12-2001

زرواق   عامر 15096441 مقبول305.00  بـمسیف03-05-2002

زقعار   غنیة 15096424 جید جدا408.20  بـبوسعادة13-09-1999

عقاب   صونیا 15096417 جید جدا508.20  بـمسیف01-07-2002

بشیري   صفاء 15096411 جید607.60  بـمسیف01-10-2002

شبیرة   سھیل 15096414 قریب من الجید706.30  بـمسیف29-11-2002

بشیري   رقیة 15096367 مقبول805.80  بـبوسعادة10-02-2001

لمونس   سلیمة 15096376 جید907.10  بـمسیف10-06-2002

بشیري   یزید 15096352 قریب من الجید1006.40  بـبوسعادة06-10-2002

شبیرة   سناء 15096374 مقبول1105.50  بـمسیف29-11-2002

مویسات   اكرام 15096315 قریب من الجید1206.90  بـمسیف03-02-2002

زرواق   ثامر 15096323 مقبول1305.40  بـمسیف02-06-2002

بشیري   ایناس 15096295 قریب من الجید1406.70  بـمسیف06-10-2002

بشیري   موسى 15096248 مقبول1505.50  بـمسیف26-07-2001

ربعي   مریم 15096228 قریب من الجید1606.90  بـمسیف27-02-2002

بونویقة   محمد 15096216 جید1707.70  بـمسیف07-05-2002

ضباب   محمد 15096217 قریب من الجید1806.70  بـمسیف25-07-2002

بودراي   العمري 15096264 قریب من الجید1906.80  بـمسیف28-10-2002

دفي   مسعودة 15096245 جید جدا2008.60  بـمسیف29-10-2002

881من446:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امسیف  | 1زھاني الفضیل امسیف | 280717: المؤسسة  

زھاني   ھیثم 15096493 جید107.60  بـمسیف25-07-2002

سعیدان   عبداهللا 15096461 قریب من الجید206.60  بـمسیف11-01-2002

ضباب   فلة 15096466 قریب من الجید306.40  بـمسیف20-04-2002

ھاللي   ھند 15096479 مقبول405.70  بـمسیف08-06-2002

عبد الحفیظ   ھمام عبدالحق 15096474 جید507.40  بـمسیف22-06-2002

سالمة   عبد النور 15096449 قریب من الجید606.90  بـمسیف03-08-2002

ھاللي   عبد المؤمن 15096445 مقبول705.00  بـمسیف13-08-2002

عقاب   عماد الدین 15096423 جید جدا808.10  بـمسیف16-04-2002

شبیرة   ایة 15096299 مقبول905.10  بـمسیف03-05-2002

زرواق   اسماء 15096303 مقبول1005.90  بـمسیف25-07-2002

زقعار   ایمان 15096293 مقبول1105.30  بـمسیف23-11-2002

زھاني   احالم 15096277 قریب من الجید1206.00  بـمسیف01-02-2002

عبد الحفیظ   امال 15096252 مقبول1305.80  بـبوسعادة24-02-2002

زرواق   مسعودة 15096242 مقبول1405.40  بـمسیف04-04-2002

زرواق   نجاة 15096201 قریب من الجید1506.00  بـمسیف04-04-2002

زھاني   نجاة 15096202 جید1607.10  بـبوسعادة16-04-2002

ھاللي   نوارة 15096206 جید1707.60  بـمسیف18-05-2002

زرواق   محمد زكریا 15096223 قریب من الجید1806.70  بـمسیف05-07-2002

881من447:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امسیف  | 1خلفة أحمد امسیف  | 280718: المؤسسة  

مویسات   ھاجر 15096491 جید107.90  بـمسیف11-11-2002

مویسات   عبد المالك 15096447 مقبول205.20  بـمسیف02-10-2002

مویسات   سراب 15096407 جید307.20  بـالمسیلة15-04-2002

بركة   صالح الدین 15096371 مقبول405.10  بـمسیف05-02-2001

عقاب   خالد 15096346 مقبول505.10  بـبوسعادة16-04-2002

زرواق   اسماء 15096304 جید607.10  بـمسیف09-11-2002

خلفة   ایمان نور الھدى 15096294 مقبول705.80  بـمسیف24-12-2002

بركة   المسعود 15096251 مقبول805.50  بـمسیف10-02-2002

بركة   نبیلة 15096199 قریب من الجید906.30  بـمسیف16-05-2002

خلفة   مالك 15096192 قریب من الجید1006.30  بـالمسیلة08-06-2002

خلفة   مسعودة 15096244 قریب من الجید1106.10  بـمسیف27-09-2002

881من448:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امسیف  | 1شبیرة السعید المراملة امسیف  | 280720: المؤسسة  

شبیرة   وائل 15096496 جید107.70  بـمسیف11-09-2002

شبیرة   سعد الدین 15096410 قریب من الجید206.50  بـمسیف16-09-2002

مختاري   ایمان 15096280 جید307.60  بـمسیف02-07-2002

شبیرة   منى 15096195 قریب من الجید406.00  بـبوسعادة19-12-2002

881من449:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امسیف  | 2زقعار محمد امسیف  | 280726: المؤسسة  

لمونس   عاصم اسالم 15096444 جید107.10  بـمسیف17-04-2002

شبیشب   زھیة 15096415 مقبول205.50  بـمسیف24-11-2001

لمونس   سوسن 15096419 جید307.00  بـبوسعادة28-07-2002

حرزي   صباح 15096397 مقبول405.30  بـمسیف19-09-2002

خلفة   خلود 15096344 مقبول505.40  بـمسیف10-02-2002

بعلي   رحمة 15096361 قریب من الجید606.80  بـبسكرة05-03-2002

لمونس   راضیة 15096359 قریب من الجید706.20  بـمسیف06-03-2002

لمونس   جوھر 15096355 مقبول805.70  بـمسیف22-06-2002

زمیت   جھاد الدین 15096353 قریب من الجید906.80  بـمسیف06-07-2002

بونویقة   حلیمة السعدیة 15096342 مقبول1005.60  بـمسیف23-01-2003

لمونس   اكرم 15096313 جید جدا1108.20  بـمسیف26-01-2002

حرزي   اكرام 15096317 جید جدا1208.50  بـمسیف19-08-2002

لمونس   ایمان 15096292 مقبول1305.50  بـمسیف31-10-2002

لمونس   احالم 15096276 مقبول1405.10  بـمسیف29-04-2001

حرزي   نورة 15096209 جید1507.50  بـمسیف19-05-2002

عبد الحفیظ   الحسین 15096261 جید جدا1608.50  بـبوسعادة07-06-2002

ھاللي   ابراھیم 15096268 جید1707.10  بـمسیف22-07-2002

لمونس   لیندة 15096212 مقبول1805.00  بـمسیف23-09-2002

زھاني   امینة 15096256 جید جدا1908.30  بـمسیف26-09-2002

ھاللي   لینا 15096211 جید جدا2008.10  بـبوسعادة08-10-2002

بشیري   الذوادي 15096253 قریب من الجید2106.60  بـمسیف14-10-2002

ملیاني   ابراھیم 15096269 مقبول2205.00  بـبوسعادة01-11-2002

زمیت   امجاد 15096257 جید2307.20  بـمسیف14-12-2002

زمیت   مروة 15096241 قریب من الجید2406.90  بـمسیف29-01-2003

881من450:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امسیف  | 2حسیني سعد امسیف  | 280727: المؤسسة  

عبد الحفیظ   ھناء 15096475 جید جدا108.10  بـمسیف25-01-2002

یوسف   فطیمة 15096473 جید207.10  بـمسیف29-03-2002

عائب   فائزة 15096470 مقبول305.10  بـمسیف01-04-2002

حرزي   ھناء 15096476 قریب من الجید406.70  بـبوسعادة01-08-2002

حرزي   عبد المولى 15096450 قریب من الجید506.50  بـمسیف16-08-2002

زقعار   عبد الرزاق 15096454 قریب من الجید606.60  بـمسیف02-09-2002

عبد الحفیظ   عبد الوھاب 15096460 جید جدا708.00  بـمسیف18-11-2002

بعلي   طارق 15096395 مقبول805.70  بـمسیف28-12-2001

عقون   زیاد 15096405 جید جدا908.90  بـمسیف19-03-2002

زقعار   كمیلیا 15096420 قریب من الجید1006.20  بـمسیف26-06-2002

ادیر   زكریاء 15096409 جید1107.10  بـسطیف14-07-2002

ناجي   عالء الدین 15096421 مقبول1205.20  بـالمسیلة26-10-2002

عبد الحفیظ   حیزیة 15096349 قریب من الجید1306.10  بـمسیف26-06-2002

عقون   حنان 15096329 مقبول1405.80  بـمسیف28-01-2002

زھاني   بشرى 15096326 قریب من الجید1506.60  بـمسیف09-04-2002

زقعار   اسامة 15096309 مقبول1605.70  بـبوسعادة11-09-2002

زمیت   ایھاب 15096301 جید1707.20  بـبوسعادة10-08-2003

حرزي   احالم 15096275 قریب من الجید1806.40  بـمسیف21-11-2000

زمیت   مفتاح 15096247 جید1907.20  بـبوسعادة14-12-2001

حفیظ   لبنة 15096197 جید2007.90  بـمسیف17-04-2002

زھاني   ایمن السعید 15096274 جید2107.40  بـمسیف01-05-2002

بركة   محمد االمین 15096219 جید2207.10  بـمسیف23-07-2002

عبد الحفیظ   نرجس 15096205 قریب من الجید2306.70  بـبرج بوعریریج29-10-2002

زرواق   ابو بكر علي الدین 15096270 مقبول2405.60  بـمسیف05-12-2002

881من451:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امسیف  | 2حسیني سعد امسیف  | 280727: المؤسسة  

زمیت   لبنى 15096198 قریب من الجید2506.30  بـمسیف14-12-2002

881من452:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امسیف  | 2عایب علي امسیف  | 280728: المؤسسة  

یوسف   وفاء 15096498 قریب من الجید106.00  بـمسیف07-01-2002

ھاشمي   ھدى منار 15096494 جید جدا208.40  بـمسیف27-06-2002

بركة   رشا 15096364 مقبول305.30  بـمسیف19-01-2003

مویسات   لیلى 15096213 جید جدا408.20  بـمسیف07-05-2001

یوسف   ایمان 15096278 مقبول505.80  بـبوسعادة17-07-2001

زرواق   لینا 15096210 مقبول605.80  بـبوسعادة06-03-2002

ھاشمي   الیاس 15096259 مقبول705.50  بـالمسیلة14-12-2002

881من453:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امسیف  | 2حسیني لخضر امسیف  | 280729: المؤسسة  

زرواق   وفاء 15096497 جید107.40  بـمسیف09-11-2001

عقاب   عبد الرحمان 15096451 قریب من الجید206.20  بـمسیف19-07-2000

رباح   عبیر 15096462 مقبول305.00  بـمسیف01-02-2002

قدح   فرح 15096471 قریب من الجید406.00  بـمسیف25-03-2002

حسیني   عبد القادر 15096456 قریب من الجید506.60  بـمسیف12-09-2002

عنیبي   عبیر 15096465 قریب من الجید606.60  بـمسیف25-11-2002

حسیني   سمیرة 15096391 مقبول705.80  بـمسیف12-08-2001

زرواق   سلسبیل 15096392 مقبول805.80  بـالمسیلة21-04-2002

معروف   ضیاء الدین 15096398 قریب من الجید906.50  بـالمسیلة13-01-2003

مویسات   جلیلة 15096341 جید1007.20  بـمسیف31-03-2002

زرواق   رضا 15096366 جید1107.60  بـمسیف08-07-2002

زمیت   اكرام 15096316 جید1207.90  بـمسیف01-03-2002

حفیظ   ایمان 15096291 مقبول1305.60  بـمسیف10-10-2002

زرواق   منار 15096193 جید1407.10  بـمسیف15-01-2002

لمونس   ابتسام 15096267 مقبول1505.80  بـمسیف03-05-2002

حسیني   مسعودة 15096243 ممتاز1609.00  بـمسیف14-07-2002

رباح   محمد الصالح 15096220 مقبول1705.30  بـمسیف01-09-2002

زرواق   نجالء 15096200 قریب من الجید1806.90  بـمسیف13-12-2002

881من454:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الرمانة | لحمیدي صالح الرمانة  | 280735: المؤسسة  

بن عطیة   إكرام 15096712 قریب من الجید106.30  بـبوسعادة10-03-2002

رویبي   إكرام 15096715 جید207.60  بـبوسعادة25-07-2002

زاوي   إكرام 15096716 قریب من الجید306.70  بـبوسعادة18-08-2002

نعمي   وفاء 15096720 مقبول405.90  بـبوسعادة05-09-2002

خالدي   الشیماء 15096577 جید جدا508.90  بـبوسعادة01-02-2002

رویبي   خلود 15096591 جید607.00  بـبوسعادة07-05-2002

الزاوي   أسامة 15096560 مقبول705.00  بـبوسعادة10-05-2002

خنفر   موسى 15096569 قریب من الجید806.10  بـبوسعادة21-05-2002

زوارق   بولنوار 15096585 قریب من الجید906.10  بـبوسعادة20-06-2002

صغیري   دنیا 15096587 قریب من الجید1006.30  بـبوسعادة22-08-2002

لحمیدي   المھدي 15096571 مقبول1105.10  بـبوسعادة21-01-2003

شرابة   مروة دعاء 15096546 قریب من الجید1206.60  بـبوسعادة19-02-2002

رویبي   أماني 15096512 قریب من الجید1306.30  بـبوسعادة10-05-2002

رویبي   آیة 15096536 مقبول1405.50  بـبوسعادة25-07-2002

لوعیل   مروة 15096545 مقبول1505.70  بـبوسعادة23-12-2002

توامة   عدالة 15096684 قریب من الجید1606.00  بـبوسعادة05-04-2001

دراج   فطوم 15096693 جید جدا1708.70  بـبوسعادة07-02-2002

دراج   فاطمة الزھراء 15096689 جید1807.60  بـبوسعادة14-04-2002

بن شریف   عبد الغفور 15096681 جید1907.50  بـبوسعادة09-10-2002

بن زیان   إبراھیم 15096698 جید2007.50  بـبوسعادة23-10-2002

دراج   عماد الدین 15096667 جید2107.20  بـبوسعادة29-10-2002

مراتي   فطیمة 15096692 جید2207.20  بـبوسعادة09-11-2002

دراج   سلیمان 15096629 مقبول2305.70  بحكم بـالحوامد2001

بن شریف   سعاد 15096648 مقبول2405.30  بـبوسعادة14-12-2001

881من455:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الرمانة | لحمیدي صالح الرمانة  | 280735: المؤسسة  

دراج   رشا سلسبیل 15096622 جید2507.80  بـعین الملح14-02-2002

لحمیدي   صابر 15096635 جید2607.20  بـبوسعادة13-09-2002

دراج   رندة 15096611 قریب من الجید2706.70  بـبوسعادة20-09-2002

رویبي   صالح الدین 15096628 مقبول2805.00  بـبوسعادة10-11-2002

شرابة   سیف الدین 15096645 جید2907.20  بـبوسعادة17-11-2002

881من456:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الرمانة | الرمانة -اإلخوة السد  | 280736: المؤسسة  

عویطي   إكرام 15096711 قریب من الجید106.10  بـالحوامد05-01-2002

دفي   وائل 15096717 قریب من الجید206.50  بـالمسیلة24-02-2002

عویطي   ھدیل 15096710 قریب من الجید306.00  بـبوسعادة29-06-2002

بوبكري   الحاج 15096572 جید407.00  بـبوسعادة10-04-2002

عیاط   أشرف 15096564 مقبول505.50  بـبوسعادة21-06-2002

خالیفیة   حسام الدین 15096595 قریب من الجید606.50  بـعنابة28-12-2002

عویطي   منیر 15096514 مقبول705.70  بـبوسعادة27-04-2002

بوزیدي   عیسى 15096685 مقبول805.80  بـبوسعادة01-04-2000

الزاوي   ھاجر 15096696 قریب من الجید906.90  بـالرمانة22-05-2002

لحویبي   فاطمة الزھراء 15096690 جید1007.50  بـبوسعادة05-07-2002

عویطي   عمر 15096669 مقبول1105.80  بـبوسعادة27-07-2002

بشیري   عالء الدین 15096666 قریب من الجید1206.80  بـالمسیلة16-08-2002

دھیلیس   فرید 15096691 جید1307.40  بـبوسعادة18-10-2002

زوارق   شیماء 15096639 قریب من الجید1406.70  بـبوسعادة13-01-2002

دواودة   طارق عز الدین 15096638 جید1507.30  بـبوسعادة07-04-2002

دھیلیس   شیماء 15096640 قریب من الجید1606.50  بـبوسعادة03-06-2002

عویطي   رحاب 15096621 مقبول1705.90  بـبوسعادة16-07-2002

881من457:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الرمانة | الرمانة -دراج سعد  | 280737: المؤسسة  

مسعودي   إیمان 15096709 قریب من الجید106.20  بـبوسعادة19-03-2003

لحمیدي   السعید 15096578 قریب من الجید206.90  بـبوسعادة11-06-2002

لحمیدي   ھاجر 15096695 قریب من الجید306.50  بـبوسعادة01-03-2002

خالدي   شروق 15096646 مقبول405.00  بـالرمانة04-01-2002

السد   رامي 15096614 قریب من الجید506.60  بـالرمانة27-07-2002

بن قاسمي   رفیداء 15096625 جید607.60  بـبوسعادة19-10-2002

مسعودي   سارة 15096637 قریب من الجید706.80  بـبوسعادة02-11-2002

بن داحي   روزه 15096626 قریب من الجید806.90  بـبوسعادة25-12-2002

881من458:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الرمانة | الرمانة ) -أم الشمل(المسمى الرحابي | 280738: المؤسسة  

بن شریف   الخیر 15096574 مقبول105.40  بـبن سرور24-02-2002

قوادري   الطاھر 15096576 مقبول205.20  بـبن سرور09-07-2002

بن شریف   العیاشي 15096581 قریب من الجید306.50  بـبن سرور10-08-2002

قوادري   نور الھدى 15096524 مقبول405.70  بـبوسعادة27-04-2000

قوادري   نورة 15096525 مقبول505.60  بحكم بـبن سرور2001

بن سدیرة   نجوى 15096519 مقبول605.20  بـبن سرور13-02-2002

عبد الالوي   نسرین 15096523 مقبول705.50  بـبن سرور10-06-2002

حشالف   عبد الغني 15096679 مقبول805.60  بـبن سرور16-08-2000

مسلمي   عبد العزیز 15096680 قریب من الجید906.80  بـبن سرور21-01-2001

عبد الالوي   عیسى 15096686 قریب من الجید1006.00  بـبن سرور13-02-2001

بن شریف   إبراھیم 15096697 مقبول1105.80  بـبن سرور20-09-2002

محجوبي   ھالھ 15096694 جید جدا1208.20  بـبوسعادة25-12-2002

بن شریف   زین العابدین 15096642 قریب من الجید1306.70  بـبن سرور10-11-2000

صغیري   رابح 15096615 مقبول1405.80  بـبن سرور14-09-2001

قوادري   رابح بالل 15096616 مقبول1505.00  بـبوسعادة28-03-2002

881من459:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الرمانة | الرمانة -عبد الالوي العمري  | 280739: المؤسسة  

مراد   وداد 15096718 قریب من الجید106.90  بـبن سرور15-08-2001

مراد   وفاء 15096719 قریب من الجید206.20  بـبن سرور30-06-2002

مراد   مالك 15096513 قریب من الجید306.60  بـبن سرور24-09-2002

مراد   أسماء 15096548 مقبول405.60  بـبن سرور23-11-2002

غویني   فاروق 15096688 قریب من الجید506.70  بـبن سرور09-02-2001

مراد   عبیر 15096682 جید607.30  بـبن سرور23-03-2002

عبد الالوي   عبیر 15096683 قریب من الجید706.70  بـبن سرور25-03-2002

بن شریف   صالح الدین 15096627 قریب من الجید806.60  بـبن سرور07-03-2001

عبد الالوي   یونس 15096610 مقبول905.20  بـبن سرور04-01-2002

مراد   رشید 15096623 مقبول1005.90  بـبن سرور28-07-2002

881من460:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الرمانة | الرمانة -سنوسي محمد  | 280740: المؤسسة  

حفایفة   إكرام 15096713 مقبول105.70  بـبوسعادة31-03-2002

بونویرة   محمد الولید 15096533 مقبول205.20  بـالبویرة18-07-2001

خرادل   عطاء اهللا 15096687 جید307.80  بـالقدید21-10-2001

جاللدة   طھ 15096661 قریب من الجید406.70  بـبن سرور25-06-2002

881من461:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم | سیدي ابراھي .أ-بن عبد الرحمان الدیس ذكور  | 280747: المؤسسة  

زحاف   وصال ناھد 15097060 جید جدا108.30  بـأوالد سیدي إبراھیم27-04-2002

لعكیریم   أم الریش 15097065 مقبول205.30  بـالمسیلة17-09-2002

بن صالح   ھدیل 15097050 جید307.70  بـالمسیلة07-03-2003

زحاف   عبد الرحمان السدیسي 15096998 قریب من الجید406.20  بـبوسعادة18-12-2001

شریف   عائشة 15096983 جید جدا508.50  بـأوالد سیدي إبراھیم10-03-2002

عبد الحق   نبیل 15096751 ممتاز609.50  بـأوالد سیدي إبراھیم01-08-2002

ضبابي   نسیبة 15096754 ممتاز709.00  بـبوسعادة17-09-2002

سلیماني   نجم الدین 15096752 جید807.60  بـاوالد سیدي إبراھیم19-09-2002

بن شنقارة   فاتح 15097020 جید907.70  بـبوسعادة26-09-2002

سلیماني   عبد الباسط 15096994 جید1007.10  بـأوالد سیدي إبراھیم14-11-2002

خروبي   ماریة 15096747 جید جدا1108.40  بـأوالد سیدي إبراھیم21-04-2003

بقاش   أكرم 15096820 مقبول1205.40  بـأوالد سیدي إبراھیم21-11-2001

سلیماني   مریم نھال 15096804 جید1307.60  بـبوسعادة09-02-2002

بن مرزوق   أروى 15096812 جید جدا1408.80  بـأوالد سیدي إبراھیم01-06-2002

سلیماني   مروة 15096810 جید1507.70  بـأوالد سیدي إبراھیم19-09-2002

شرقي   أحمد سامي 15096791 مقبول1605.00  بـبوسعادة17-12-2002

بن صالح   علي زین الدین 15096968 جید1707.50  بـأوالد سیدي إبراھیم16-10-2002

بن صالح   صھیب 15096954 جید1807.80  بـأوالد سیدي إبراھیم17-01-2003

صدیقي   رائف عبد الباسط 15096898 جید1907.70  بـأوالد سیدي إبراھیم14-03-2002

ضبابي   سماھر 15096912 قریب من الجید2006.20  بـأوالد سیدي إبراھیم15-06-2002

بھي الدین   شناز 15096913 ممتاز2109.10  بـبوسعادة19-03-2003

حمیدي   األمیر عبد القادر 15096833 مقبول2205.60  بـأوالد سیدي إبراھیم02-07-2002

881من462:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم | ابراھیم .س.بن زروق زروق الدیس بنات أ | 280748: المؤسسة  

ویس   ولید 15097056 مقبول105.30  بـأوالد سیدي إبراھیم27-03-2001

لعروس   فاطمة 15097032 جید207.80  بـبوسعادة05-01-2002

أوباح   فرح الزھرة 15097038 جید جدا308.30  بـأوالد سیدي إبراھیم18-02-2002

شریف   أیمن زین الدین 15096765 قریب من الجید406.00  بـبوسعادة28-05-2001

طیباوي   عبد الرحمان 15096997 مقبول505.10  بـبوسعادة26-08-2001

فضیلي   عابد 15096982 قریب من الجید606.50  بـبوسعادة11-05-2002

شارف   نسرین 15096757 جید707.00  بـالونزة15-09-2002

دحماني   عیسى 15097015 مقبول805.20  بـأوالد سیدي إبراھیم13-11-2002

لغویل   لؤلؤة 15096735 قریب من الجید906.50  بـأوالد سیدي إبراھیم17-12-2002

إبراھیمي   أماني 15096734 جید جدا1008.50 بلجیكا-  بـجون 25-01-2003

بوشامة   محمد یاسین 15096789 قریب من الجید1106.40  بـبوسعدة12-04-2001

فضیلي   أحمد عبد المالك 15096793 جید1207.70  بـاوالد سیدي ابراھیم26/02/2002

منیر   لطفي 15096818 قریب من الجید1306.50  بـأوالد سیدي إبراھیم10-01-2003

لعوفي   سعید 15096945 قریب من الجید1406.00  بـبوسعادة27-07-2001

إبراھیمي   زینب 15096938 قریب من الجید1506.20  بـبوسعادة25-08-2002

بن صالح   سارة 15096932 قریب من الجید1606.00  بـأوالد سیدي إبراھیم15-02-2003

شارف   عالء الدین منصف 15096966 جید1707.70  بـبوسعادة26-03-2003

بن زیتوني   زینب 15096939 جید1807.20  بـأوالد سیدي إبراھیم30-03-2003

زحاف   صالح الدین 15096911 قریب من الجید1906.20  بـأوالد سیدي إبراھیم06-03-2001

مداني   رحیمة 15096903 قریب من الجید2006.20  بـأوالد سیدي إبراھیم16-04-2002

سلیماني   حفصة عائشة 15096891 جید2107.30  بـبوسعادة10-06-2002

لغویل   صالح 15096909 مقبول2205.00  بـبوسعادة09-11-2002

بن سالح   یونس سیف الدین 15096893 قریب من الجید2306.20  بـأوالد سیدي إبراھیم01-12-2002

صغیر   جمانة 15096860 قریب من الجید2406.50  بـسیدي عیسى10-01-2002

881من463:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم | ابراھیم .س.بن زروق زروق الدیس بنات أ | 280748: المؤسسة  

بھي الدین   یمینة إكرام 15096865 مقبول2505.20  بـأوالد سیدي إبراھیم12-03-2002

بن زروق   بثینة 15096857 قریب من الجید2606.90  بـسیدي عیسى23-09-2002

881من464:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم  | 1ابراھیم .س.دحماني بن الزیتوني الكوشة أ | 280749: المؤسسة  

بقاش   إسماعیل 15097051 جید جدا108.40  بـبوسعادة03-02-2001

بوصبع   ھاجر 15097044 قریب من الجید206.00  بـأوالد سیدي إبراھیم29-07-2001

زیتوني   إسحاق 15097053 جید307.30  بـأوالد سیدي إبراھیم16-02-2002

بھي الدین   إبراھیم الخلیل 15097048 جید407.80  بـأوالد سیدي إبراھیم14-01-2003

فلة   غزال 15097017 قریب من الجید506.30  بـأوالد سیدي إبراھیم07-06-2001

بقاش   منعم ھیثم 15096739 مقبول605.50  بـأوالد سیدي إبراھیم02-12-2001

بقاش   عزیزة ھناء 15097019 جید707.40  بـبوسعادة30-05-2002

دحة   عبد النور 15096991 جید807.30  بـبوسعادة17-08-2002

بقاش   عبد الصمد 15097000 مقبول905.20  بـأوالد سیدي إبراھیم07-09-2002

عزیز   عبد المالك 15096989 قریب من الجید1006.30  بـبوسعادة21-12-2002

زیتوني   محمد المداني 15096786 قریب من الجید1106.30  بـأوالد سیدي إبراھیم05-02-2002

حمیدي   محمد الشاللي 15096788 قریب من الجید1206.80  بـأوالد سیدي إبراھیم20-04-2002

دحة   محمد 15096781 جید جدا1308.70  بـبوسعادة02-06-2002

بقاش   أسامة 15096815 قریب من الجید1406.20  بـبوسعادة21-11-2002

بقاش   عمر 15096969 مقبول1505.40  بـأوالد سیدي إبراھیم22-11-1998

حمیدي   كاظم 15096962 قریب من الجید1606.00  بـأوالد سیدي إبراھیم28-01-2000

بن مرزوق   كمال الدین 15096960 مقبول1705.40  بـأوالد سیدي إبراھیم30-06-2001

محمودي   سعدیة 15096946 جید جدا1808.00  بـأوالد سیدي إبراھیم07-02-2002

بشیري   سیف الدین 15096942 مقبول1905.50  بـسیدي عیسى28-08-2002

حمیدي   سلسبیل 15096919 مقبول2005.40  بـأوالد سیدي إبراھیم31-10-2001

لغویل   ریان 15096900 جید2107.10  بـبوسعادة20-04-2002

فلة   خیرة 15096886 جید2207.70  بـأوالد سیدي إبراھیم04-08-2002

881من465:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم  | 2الحي الجدید أوالد سیدي ابراھیم  | 280750: المؤسسة  

مام   ھدیل 15097049 مقبول105.60  بـالمسیلة24-03-2002

بوشوكة   عبد اهللا 15096993 قریب من الجید206.80  بـأوالد سیدي إبراھیم18-10-2002

زیتوني   مرسي 15096805 قریب من الجید306.70  بـأوالد سیدي إبراھیم08-01-2002

مزوز   محمد عماد الدین 15096792 جید407.70  بـأوالد سیدي إبراھیم13-12-2002

بقاش   طارق عز الدین 15096934 قریب من الجید506.40  بـبوسعادة27-08-2001

یحیاوي   سلیمة 15096915 مقبول605.10  بـأوالد سیدي إبراھیم25-01-2002

عبدي   یاسر صالح الدین 15096882 جید707.90  بـالمسیلة06-05-2002

العوبي   الحاج 15096840 مقبول805.20  بـأوالد سیدي إبراھیم15-09-2001

صدیقي   الصدیق 15096842 قریب من الجید906.70  بـبوسعادة09-02-2002

بن زاھیة   بشرى 15096858 قریب من الجید1006.10  بـبوسعادة14-04-2002

حریف   بلقیس 15096853 جید جدا1108.60  بـبوسعادة02-06-2002

881من466:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم  | 1ابراھیم .س.االخوین زبیري جنان الكاف أ | 280751: المؤسسة  

بومھدي   فاضل 15097034 مقبول105.80  بـبوسعادة24-07-2002

فضیلي   إكرام 15097055 جید جدا208.20  بـأوالد سیدي إبراھیم07-10-2002

بوصبع   وصال 15097059 مقبول305.40  بـبوسعادة11-10-2002

طاھري   عبد الودود 15097007 جید407.80  بـأوالد سیدي إبراھیم19-07-2001

وضاح   نبیل 15096749 جید507.30  بـبوسعادة05-12-2001

فضیلي   منیر 15096738 مقبول605.90  بـبوسعادة11-04-2002

دبقة   عدنان عبد الرؤوف 15097011 ممتاز709.10  بـأوالد سیدي إبراھیم01-07-2002

طاھري   عبد اهللا 15096992 مقبول805.00  بـأوالد سیدي إبراھیم25-07-2002

إبراھیمي   عبیر 15097009 قریب من الجید906.70  بـأوالد سیدي إبراھیم11-11-2002

شویدیرة   مروة 15096809 جید1007.60  بـبوسعادة25-08-2002

شویتح   أیوب 15096800 مقبول1105.20  بـأوالد سیدي إبراھیم06-10-2002

إبراھیمي   شمس الدین 15096918 قریب من الجید1206.60  بـأوالد سیدي إبراھیم16-03-2001

جعیط   دنیا زاد 15096862 مقبول1305.90  بـبوسعادة14-02-2002

جعیط   حمزة 15096868 جید جدا1408.20  بـبوسعادة21-07-2002

881من467:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

1-أوالد سیدي ابراھیم  | 1ابر .س.أ- مفترق الطرق-مجمع حمدي السعید  | 280752: المؤسسة    | 

بن عروس   فراح إخالص 15097037 جید جدا108.90  بـأوالد سیدي إبراھیم13-06-2002

زیتوني   وسیم 15097061 جید جدا208.50  بـبوسعادة28-11-2002

رمضاني   عیسى 15097013 جید307.40  بـأوالد موسى22-09-2001

بن لعقاب   أم الخیر 15096731 جید407.70  بـبوسعادة18-03-2002

لغویل   أبوبكر الصدیق 15096761 قریب من الجید506.80  بـبوسعادة10-10-2002

بن عادل   عبد الصمد 15097002 قریب من الجید606.30  بـأوالد سیدي إبراھیم10-01-2003

فرجوخ   مریم 15096801 جید707.30  بـورقلة24-01-2002

بن عبد الرحمن   محمد رضا 15096790 قریب من الجید806.00  بـبوسعادة03-02-2002

الحماس   محمد األمین 15096785 مقبول905.30  بـبوسعادة26-03-2002

ویس   محمد أنس 15096784 مقبول1005.40  بـالجلفة22-08-2002

طرومة   شیماء 15096936 قریب من الجید1106.30  بـعین وسارة21-07-2001

سعدي   شھیناز 15096951 قریب من الجید1206.80  بـأوالد سیدي إبراھیم30-04-2002

بقاش   شاللي أشرف 15096908 مقبول1305.20  بـالبیرین03-01-2000

بوصبع   یونس 15096892 قریب من الجید1406.10  بـأوالد سیدي إبراھیم29-04-2002

إبراھیمي   البشیر حسام 15096839 جید1507.70  بـأوالد سیدي إبراھیم03-05-2002

عرباوي   بوزید 15096859 جید جدا1608.30  بـبوسعادة19-10-2002

881من468:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم - | إ.س.أ-محمد الصدیق بن یحي | 280758: المؤسسة  

یحیاوي   وفاء 15097062 جید جدا108.40  بـبوسعادة05-02-2002

بن كیحول   محمد 15096767 قریب من الجید206.20  بـسیدي عیسى28-06-1998

قوران   نصیرة 15096756 قریب من الجید306.00  بـأوالد سیدي إبراھیم29-01-2002

بن عتیق   آالء 15096732 جید جدا408.70  بـشلغوم العید13-10-2003

دحدوح   أسماء 15096813 مقبول505.90  بـبوسعادة14-11-2000

عاشوري   لخضر 15096799 مقبول605.60  بـوالد سیدي إبراھیم08-12-2000

عزوز   مروان 15096806 قریب من الجید706.20  بـبوسعادة03-07-2001

دحدوح   آیة 15096796 جید807.60  بـبوسعادة07-07-2002

عاشوري   صھیب 15096953 مقبول905.40  بـبوسعادة24-02-2002

دحدوح   صخریة 15096940 جید1007.60  بـبوسعادة25-02-2002

بن السعدي   علي 15096967 قریب من الجید1106.70  بـبوسعادة05-11-2002

دحدوح   سمیر 15096917 قریب من الجید1206.90  بحكم بـأوالد سیدي إبراھیم2002

دوباخ   رشیدة 15096906 مقبول1305.20  بـبوسعادة23-08-2002

یاحي   یاسین 15096881 مقبول1405.00  بـبوسعادة28-12-2002

بن زیان   حمزة 15096866 قریب من الجید1506.90  بـبوسعادة21-05-2001

یاحي   حمزة 15096867 مقبول1605.60  بـبوسعدة07-02-2002

881من469:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم  | 2- ابراھیم.س.أ-عمر بن الخطاب | 280759: المؤسسة  

ضبابي   فضیلة 15097043 مقبول105.70  بـأوالد سیدي إبراھیم18-01-2002

شنیط   لمجد 15096744 مقبول205.40  بـأوالد سیدي إبراھیم18-02-2001

ضبابي   عبد القادر 15097004 مقبول305.10  بـبوسعادة04-05-2001

بابي   أمیمة 15096741 قریب من الجید406.20  بـبوسعادة31-08-2001

ضبابي   أیمن عبد الرحیم 15096766 قریب من الجید506.80  بـأوالد سیدي إبراھیم05-12-2001

بابي   منار 15096737 مقبول605.00  بـأوالد سیدي إبراھیم29-07-2002

بابي   أمین 15096742 مقبول705.50  بـبوسعادة22-08-2002

فضیلي   عبد الناصر 15096990 مقبول805.20  بـبوسعادة14-10-2002

بابي   كوثر 15096963 مقبول905.50  بـبوسعادة02-10-2002

فروج   صفاء 15096948 قریب من الجید1006.00  بـأوالد سیدي إبراھیم06-12-2002

قراري   جواد عبد الرزاق 15096894 قریب من الجید1106.20 فرنسا- الرون -  بـتارار20-07-2001

ضبابي   یوسف 15096896 قریب من الجید1206.40  بـأوالد سیدي إبراھیم30-08-2001

بابي   سلیم 15096914 قریب من الجید1306.10  بـالمسیلة03-03-2002

بوخروبة   أكرم 15096831 جید1407.70  بـأوالد سیدي إبراھیم13-11-2002

فضیلي   اشواق 15096848 مقبول1505.50  بـبوسعادة06-12-2002

881من470:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم  | 2- ابراھیم.س.أ-أبو بكر الصدیق | 280760: المؤسسة  

زبیري   فردوس 15097042 جید جدا108.30  بـأوالد سیدي إبراھیم08-03-2003

زبیري   عبد الجلیل 15096995 مقبول205.60  بـأوالد سیدي إبراھیم18-06-2001

زبیري   عائشة 15096984 قریب من الجید306.20  بـبوسعادة18-04-2002

زبیري   أمینة 15096743 جید407.80  بـبوسعادة12-12-2002

زبیري   مریم 15096802 جید507.30  بـبوسعادة30-07-2002

زبیري   آسیة 15096816 قریب من الجید606.90  بـأوالد سیدي إبراھیم22-03-2003

بوراس   سمیة 15096916 جید جدا708.10  بـأوالد سیدي إبراھیم20-06-2002

قاسمي   رحمون 15096899 جید جدا808.80  بـبوسعادة05-09-2002

زبیري   دعاء 15096890 مقبول905.70  بـأوالد سیدي إبراھیم05-01-2003

بوراس   خدیجة 15096885 جید1007.40  بـأوالد سیدي إبراھیم16-02-2003

زبیري   بثینة 15096856 قریب من الجید1106.10  بـأوالد سیدي إبراھیم29-06-2002

زبیري   بن السنوسي 15096850 مقبول1205.10  بـبوسعادة14-03-2003

881من471:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم  | 2ابر.س.فوضیلي احمد عین الدیس الجدیدة أ | 280761: المؤسسة  

بوطي   عبد العزیز 15097005 مقبول105.30  بـقصر الشاللة05-02-2000

لعكیریم   عبد المالك 15096987 مقبول205.80  بـأوالد سیدي إبراھیم30-04-2002

بن براھیم   نور الدین 15096762 قریب من الجید306.80  بـالرویبة15-08-2002

قرطوفة   محمد 15096783 مقبول405.60  بـالمعاریف14-12-2002

إبراھیمي   حكیمة 15096889 جید507.40  بـعین الحجل15-10-2001

بوحراق   حسینة 15096887 قریب من الجید606.20  بـشاللة العذاورة05-10-2002

أحمیدي   یمینة 15096864 جید707.30  بحكم بـعین الریش2002

881من472:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-أوالد سیدي ابراھیم  | 2ابراھیم .س.لقویزي جلول عین لحنش أ | 280762: المؤسسة  

بھي الدین   عدالن 15097010 مقبول105.50  بـبوسعادة08-08-2002

بھي الدین   مروة 15096807 جید207.40  بـأوالد سیدي إبراھیم21-06-2000

بھي الدین   كنزة 15096961 قریب من الجید306.40  بـبوسعادة10-08-2002

شیخاوي   حكیمة 15096888 جید407.50  بحكم بـالھامل2001

881من473:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4 -3أوالد سیدي ابراھیم  | 3ابراھیم .س.أ-بنزوه المركزیة  | 280768: المؤسسة  

لصفر   إلیاس 15097232 قریب من الجید106.70  بـبوسعادة15-07-2001

دیلمي   ھند 15097230 جید207.70  بـسیدي عامر25-02-2002

بن زاھیة   وصال الوفاء 15097248 قریب من الجید306.10  بـعین وسارة01-03-2002

رحماني   فطوم 15097227 جید جدا408.10  بـسیدي عامر05-03-2002

حساني   إشراق 15097245 جید507.60  بـبوسعادة07-05-2002

حساني   سارة 15097175 قریب من الجید606.10  بـأوالد سیدي إبراھیم11-03-2001

حساني   عائشة 15097200 قریب من الجید706.60  بـسیدي عامر08-01-2002

حساني   أیوب 15097098 جید807.50  بـسیدي عامر09-04-2002

محمدي   محمد 15097088 مقبول905.10  بـبوسعادة13-05-2002

بوعاد   آیة 15097095 جید1007.10  بـبوسعادة01-06-2002

كركادي   أماني 15097076 ممتاز1109.10  بـسیدي عامر05-07-2002

جیالني   عماد الدین 15097192 مقبول1205.70  بـبوسعادة13-07-2002

رحماني   محمد 15097089 قریب من الجید1306.40  بـأوالد سیدي إبراھیم21-07-2002

حساني   فارس 15097214 جید1407.60  بـبوسعادة01-08-2002

رحماني   عیسى 15097211 جید1507.70  بـسیدي عامر11-09-2002

رحماني   مراد 15097099 جید جدا1608.50  بـبوسعادة18-09-2002

طوال   عبیر 15097209 قریب من الجید1706.50  بـسیدي عامر29-09-2002

طوال   فؤاد 15097213 جید1807.70  بـبوسعادة29-09-2002

سالمي   لؤي 15097077 قریب من الجید1906.20  بـبوسعادة04-11-2002

بودیسة   محمد التھامي 15097090 جید2007.60  بـبوسعادة05-11-2002

بوعاد   مریم 15097101 مقبول2105.10  بـبوسعادة15-11-2002

عباسي   عبد الرشید ریان 15097203 قریب من الجید2206.20  بـأوالد سیدي إبراھیم14-12-2002

لصفر   حمزة 15097141 قریب من الجید2306.50  بـبنزوه06-06-2001

حساني   ثامر 15097133 جید جدا2408.20  بـبنزوه01-09-2001

881من474:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4 -3أوالد سیدي ابراھیم  | 3ابراھیم .س.أ-بنزوه المركزیة  | 280768: المؤسسة  

سالمین   خولة 15097149 جید2507.40  بـأوالد سیدي إبراھیم03-05-2002

محمدي   احمد جالل الدین 15097129 قریب من الجید2606.30  بـبوسعادة27-07-2002

محمدي   جابر 15097143 جید2707.90  بـبوسعادة25-10-2002

محمدي   صالح الدین 15097160 جید2807.20  بـبنزوه01-12-2002

881من475:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4 -3أوالد سیدي ابراھیم  | 3أوالد سیدي ابراھیم -حي المویلحة  | 280769: المؤسسة  

عباسي   إیمان 15097238 مقبول105.60  بـسیدي عامر11-03-2001

داودي   إشراق 15097244 مقبول205.30  بـسیدي عامر03-03-2002

لصفر   فطوم بنت علي 15097228 مقبول305.60  بـسیدي عامر08-05-2002

عباسي   إدریس الثاني 15097242 جید407.60  بـبوسعادة22-06-2002

كركادي   وردة 15097247 جید جدا508.60  بـبرج بوعریریج20-07-2002

بلخیر   عامر 15097196 قریب من الجید606.80  بـسیدي عامر10-03-2001

داودي   المختار 15097108 قریب من الجید706.50  بـبوسعادة09-05-2001

طویل   المھدي محمد 15097110 قریب من الجید806.50  بـبوسعادة19-09-2001

داودي   زھیة 15097186 مقبول905.60  بـبنزوه01-11-2001

عباسي   عیدة 15097210 مقبول1005.80  بـسیدي عامر15-12-2001

شیخاوي   حنان 15097139 مقبول1105.20  بحكم بـبنزوه2002

كركادي   حكیمة 15097146 قریب من الجید1206.20  بـبنزوه09-01-2002

كركادي   الزھرة 15097126 جید1307.10  بـبنزوه18-03-2002

شیخاوي   العطرة 15097128 جید1407.10  بـبنزوه01-08-2002

شیخاوي   توفیق 15097136 قریب من الجید1506.80  بـبنزوه22-09-2002

881من476:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4 -3أوالد سیدي ابراھیم  | 4عین خرمام القدیمة أوالد سیدي ابراھیم  | 280775: المؤسسة  

طاھري   ھبة 15097235 مقبول105.30  بـأوالد سیدي إبراھیم28-11-2001

طرفایة   ھناء 15097229 قریب من الجید206.10  بـبوسعادة03-08-2002

دیقش   سعیدة 15097182 قریب من الجید306.90  بـملیلیحة18-11-1999

مام   زینب 15097180 قریب من الجید406.00  بـبوسعادة10-11-2001

بورحلة   سھى 15097184 جید507.80  بحكم بـالمسیلة2002

بلقاضي   مروى 15097102 قریب من الجید606.00  بـعین بسام30-03-2002

طاھري   عبد الجلیل 15097202 قریب من الجید706.70  بـبوسعادة15-06-2002

طاھري   عبد الباسط رفیق 15097201 مقبول805.30  بـبني مسوس18-09-2002

ملیاني   آمال 15097075 مقبول905.40  بـمسیف05-10-2002

بلقلیظ   سھیلة 15097185 قریب من الجید1006.60  بـبنزوه07-12-2002

دیقش   حدة 15097145 مقبول1105.40  بـملیلیحة24-05-2000

طاھري   جاسم 15097144 قریب من الجید1206.70  بـأوالد سیدي إبراھیم12-05-2002

881من477:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4 -3أوالد سیدي ابراھیم  | 4ابراھیم .س.أ) -الطبیشة(لعویشات | 280776: المؤسسة  

بن موفقي   فاطنة 15097226 جید107.20  بحكم بـفیض البطمة2001

نھار   فاطمة 15097225 مقبول205.30  بـبوسعادة30-03-2002

881من478:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4 -3أوالد سیدي ابراھیم  | 4ابراھیم .س.أ-الھضبة عین خرمام  | 280777: المؤسسة  

بوخروبة   ھیثم 15097239 جید107.10  بـأوالد سیدي إبراھیم22-04-2002

لعریبي   كریم 15097190 قریب من الجید206.40  بـعین الحجل16-09-1998

مام   عائشة 15097199 قریب من الجید306.50  بـبوسعادة11-09-2001

مام   أسامة 15097103 مقبول405.30  بـبوسعادة29-09-2001

مام   عبیر 15097208 قریب من الجید506.00  بـبوسعادة14-06-2002

جعیط   ریان 15097156 مقبول605.40  بـأوالدسیدي إبراھیم30-12-2001

میھوبي   رندة 15097151 جید707.10  بـبوسعادة07-07-2002

881من479:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4 -3أوالد سیدي ابراھیم  | 4ابراھیم .س.أ-ذراع الطین  | 280778: المؤسسة  

لغراب   إسماعیل 15097243 قریب من الجید106.00  بـبنزوه25-12-1998

لغراب   عبد الغاني 15097206 مقبول205.10  بـبوسعادة29-05-2000

بورحلة   الطاھر 15097113 جید307.60  بـبوسعادة08-02-2002

محقن   حنان 15097138 مقبول405.80  بـبوسعادة14-07-2000

بورحلة   بدر الدین 15097135 مقبول505.10  بـبوسعادة09-06-2002

881من480:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 1سیدي عامر القدیمة  سیدي عامر  | 280785: المؤسسة  

عزوق   فضیلة 15097661 جید107.00  بـسیدي عامر21-03-1997

بن العیطر   وئام 15097686 جید207.50  بـسیدي عامر02-10-1999

بونباب   ھاجر 15097669 مقبول305.70  بـبوسعادة03-07-2001

وزاني   فیصل 15097660 مقبول405.50  بـسیدي عامر04-06-2002

شعالل   ھجیرة یسرا 15097676 جید507.90  بـالجلفة24-07-2002

بلعروي   وردة 15097684 جید جدا608.70  بـسیدي عامر10-08-2002

بن شیبوط   فوزي 15097665 مقبول705.90  بـبوسعادة08-11-2002

رمضاني   عائشة 15097609 جید جدا808.30  بـالبیرین29-08-1998

مساعد   مباركة 15097275 قریب من الجید906.80  بـسیدي عامر02-09-2000

باي   فاطنة 15097645 جید1007.50  بـبوسعادة05-06-2001

بوالل   عیشة 15097631 جید جدا1108.60  بـسیدي عامر14-02-2002

حدیبي   نور الھدى 15097286 ممتاز1209.20  بـسیدي عامر27-04-2002

ملیكي   أمیر عبد القادر 15097267 جید جدا1308.00  بـسیدي عامر30-04-2002

جدیلي   أنیس 15097265 جید1407.10  بـسیدي عامر12-05-2002

بن زیان   عبد الرزاق 15097623 قریب من الجید1506.90  بـسیدي عامر18-06-2002

زیام   نسیبة 15097280 جید جدا1608.90  بـسیدي عامر27-06-2002

عمران   عبد الغاني 15097628 جید1707.00  بـبوسعادة30-06-2002

بوھادف   عائشة 15097611 مقبول1805.60  بـسیدي عامر20-07-2002

عیجولي   عبد الحمید 15097617 جید جدا1908.90  بـسیدي عامر12-10-2002

قصري   فایزة 15097636 ممتاز2009.30  بـسیدي عامر31-10-2002

شولة   أماني 15097261 ممتاز2109.20  بـسیدي عامر01-12-2002

رزیق   عبد الباسط 15097616 جید2207.20  بـبرھوم03-12-2002

حنة   عبیر 15097630 جید2307.30  بـسیدي عامر14-12-2002

رمضاني   مریم 15097341 مقبول2405.80  بحكم بـسیدي عامر2001

881من481:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 1سیدي عامر القدیمة  سیدي عامر  | 280785: المؤسسة  

بن العیطر   مروان 15097343 جید2507.40  بـسیدي عامر03-04-2001

باي   محمد 15097313 جید2607.50  بـسیدي عامر01-05-2001

بلخیر   محمد المداني 15097326 جید جدا2708.80  بـسیدي عامر15-03-2002

بركاني   محمد 15097318 جید جدا2808.10  بـسیدي عامر11-05-2002

طالب   لخضر 15097338 قریب من الجید2906.20  بـسیدي عامر27-06-2002

عبد الصمد   مراد 15097340 قریب من الجید3006.40  بـسیدي عامر20-09-2002

حدیبي   محمد 15097324 قریب من الجید3106.90  بـبوسعادة07-01-2003

عبد الصمد   محمد اسحاق 15097327 جید3207.10  بـبوسعادة10-01-2003

بن ناصر   لخضر 15097339 قریب من الجید3306.50  بـسیدي عامر05-02-2003

حدیبي   مروة 15097344 جید3407.70  بـسیدي عامر17-02-2003

زیام   عمر 15097595 قریب من الجید3506.20  بـسیدي عامر10-03-2001

بن العیطر   عماد 15097584 مقبول3605.40  بـسیدي عامر30-06-2001

مساعد   سعدیة 15097563 قریب من الجید3706.60  بـسیدي عامر07-10-2001

محمد/حدیبي   عماد الدین 15097586 مقبول3805.50  بـبوسعادة02-05-2002

حدیبي   عماد الدین 15097585 جید جدا3908.40  بـسیدي عامر19-06-2002

بداي   علي 15097590 جید4007.20  بـسیدي عامر01-09-2002

طبوسي   سھام 15097572 مقبول4105.90  بـسیدي عامر03-10-2002

نصلي   سعدیة 15097565 جید4207.80  بـسیدي عامر27-10-2002

فالح   علي 15097592 جید4307.60  بـسیدي عامر27-10-2002

مكتسي   علي 15097593 قریب من الجید4406.60  بـسیدي عامر24-02-2003

بن العیطر   سعاد 15097542 مقبول4505.50  بـبوسعادة05-01-2000

شھیبي   زكریاء 15097538 جید جدا4608.20  بحكم بـسیدي عامر2002

مھدید   صباح 15097522 جید جدا4708.20  بـسیدي عامر06-01-2002

عیجولي   زكریا 15097537 جید جدا4808.20  بـسیدي عامر10-02-2002

صحراوي   سعد 15097545 جید4907.00  بـسیدي عامر30-03-2002

طالب   زینب 15097530 جید5007.80  بـسیدي عامر03-07-2002

حیجولي   شیماء 15097526 جید جدا5108.70  بـسیدي عامر16-11-2002

حرفیش   سعد 15097547 جید جدا5208.20  بـسیدي عامر24-11-2002

شویرب   رحمة 15097480 جید جدا5308.50  بـسیدي عامر17-01-2001

881من482:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 1سیدي عامر القدیمة  سیدي عامر  | 280785: المؤسسة  

سعدي   سماح 15097492 جید جدا5408.20  بـبوسعادة07-08-2001

بن ناصر   خدیجة 15097460 قریب من الجید5506.70  بـسیدي عامر09-09-2001

مكتوت   خضرة 15097464 مقبول5605.00  بـسیدي عامر19-02-2002

دالي   رحمة 15097482 جید5707.30  بـسیدي عامر19-04-2002

زرقیط   ریان 15097485 جید5807.90  بـسیدي عامر21-04-2002

شاللي   رضوان 15097487 مقبول5905.60  بـسیدي عامر11-12-2002

بن بایزید   یحیى 15097446 قریب من الجید6006.80  بـسیدي عامر29-08-1997

عبد الصمد   حامدي بلقاسم 15097438 جید6107.20  بـسیدي عامر29-11-1999

وزاني   حدة 15097444 جید6207.70  بـبوسعادة10-07-2000

مساعد   خلیل 15097429 قریب من الجید6306.60  بـسیدي عامر19-10-2000

باشوش   خالد 15097436 قریب من الجید6406.70  بـسیدي عامر19-01-2001

جدیلي   حدة 15097445 جید6507.80  بـسیدي عامر05-10-2001

بداي   حلیمة 15097431 مقبول6605.00  بـسیدي عامر18-10-2001

بن العیطر   بایزید 15097417 قریب من الجید6706.40  بـسیدي عامر17-02-2002

دحومان   یمینة 15097433 جید جدا6808.40  بـسیدي عامر31-03-2002

بن عاشور   جمیلة 15097432 جید جدا6908.00  بـسیدي عامر01-05-2002

حدیبي   حنین 15097428 جید جدا7008.00  بـبوسعادة17-10-2002

حدیبي   جالل 15097425 قریب من الجید7106.70  بـسیدي عامر04-01-2003

عبد العالي   لطفي 15097373 جید جدا7208.10  بـبوسعادة05-02-2002

شاللي   مصطفى 15097367 جید جدا7308.10  بـسیدي عامر20-02-2002

نصلي   ابراھیم الخلیل 15097393 جید جدا7408.20  بـسیدي عامر21-05-2002

بن ناصر باي   ابراھیم الخلیل 15097394 مقبول7505.80  بـسیدي عامر01-08-2002

دحماني   مزاري 15097363 جید7607.40  بـبوسعادة15-09-2002

العمري   مسعودة 15097372 قریب من الجید7706.80  بـسیدي عامر15-12-2002

القویزي   أكرام 15097375 جید جدا7808.60  بـسیدي عامر05-01-2003

بوھادف   أعزیز 15097376 جید7907.90  بـسیدي عامر01-03-2003

881من483:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 1سیدي عامر -الساقیة  | 280786: المؤسسة  

سعدي   فطیمة 15097662 جید107.70  بحكم بـسیدي عامـر1999

نب عطیة   عبد النور 15097614 مقبول205.30  بـسیدي عامـر31-07-2001

بن عطیة   فاطمة الزھراء 15097643 جید جدا308.30  بـسیدي عامـر22-02-2002

مھدید   ملیكة 15097269 قریب من الجید406.20  بـسیدي عامـر13-08-2002

بن عطیة   فارس 15097637 قریب من الجید506.30  بـسیدي عامـر13-09-2002

مھدید   لخضر 15097334 مقبول605.60  بـسیدي عامـر12-02-2000

مھدید   میلود 15097329 جید جدا708.00  بـسیدي عامـر01-06-2002

بن عطیة   أحمد 15097323 قریب من الجید806.00  بـسیدي عامـر23-11-2002

مھدید   زینب 15097527 جید907.20  بـسیدي عامـر23-04-2002

عبد الالوي   بلعباس 15097414 قریب من الجید1006.50  بـسیدي عامـر10-04-2000

بن عطیة   بركاھم 15097419 قریب من الجید1106.20  بـسیدي عامـر02-10-2002

بن عطیة   آسیا 15097364 جید جدا1208.10  بـبوسعادة12-06-2002

881من484:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 1البیازة سیدي عامر  | 280787: المؤسسة  

عزوق   إیمان 15097671 قریب من الجید106.70  بـسیدي عامـــــر21-09-1999

عزوق   محمد 15097297 جید جدا208.10  بـبوسعادة01-06-1999

القویزي   بلقاسم 15097411 جید جدا308.30  بـسیدي عامـــــر18-11-1997

عزوق   بركاھم 15097418 جید جدا408.40  بـعین الحجل15-07-1999

عزوق   بالل 15097409 جید جدا508.10  بـسیدي عامـــــر10-09-1999

القویزي   توفیق 15097423 جید607.60  بـسیدي عامـــــر11-07-2000

القویزي   مصطفى 15097366 جید707.70  بـسیدي عامـــــر12-03-2000

881من485:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 1مجمع حي الطریق بوسعادة سیدي عامر  | 280788: المؤسسة  

بودراف   ھشام 15097680 ممتاز109.10  بـبوسعادة03-05-2002

مساعد   سعدیة 15097564 مقبول205.90  بـسیدي عامـر08-04-2002

حدیبي   سھام 15097574 جید307.30  بـبوسعادة20-02-2003

زیتوني   سمیرة 15097513 مقبول405.60  بـبوسعادة11-08-2001

بن العیطر   یوسف 15097472 جید جدا508.20  بـسیدي عامـر17-02-2002

بوزیدي   بالل 15097410 جید607.10  بـسیدي عامـر03-03-2003

881من486:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 2حدیبي فرحات سیدي عامر   | 280794: المؤسسة  

فالح   إیمان 15097672 مقبول105.30  بـسیدي عامر19-01-2000

بوھادف   فوزیة 15097666 قریب من الجید206.60  بـالبویرة12-11-2001

سعدي   وھیبة 15097685 مقبول305.10  بـسیدي عامر27-04-2002

عبد الالوي   ھناء 15097668 قریب من الجید406.70  بـبوسعادة11-05-2002

بوني   إیمان 15097673 مقبول505.70  بـسیدي عامر19-08-2002

زیاد   مباركة 15097274 ممتاز609.00  بـسیدي عامر01-06-1998

سعد   أم سعد 15097259 قریب من الجید706.30  بـسیدي عامر12-01-2000

مساعد   عائشة 15097610 جید807.70  بـسیدي عامر17-03-2000

مساعد   منیر 15097262 جید907.80  بـسیدي عامر14-11-2000

فالح   عبد المجید 15097615 جید1007.90  بـقصر الحیران30-12-2000

بن بایزید   فاطمة 15097639 جید جدا1108.70  بـسیدي عامر29-08-2001

بلعروي   أیمن 15097291 قریب من الجید1206.70  بـسیدي عامر14-10-2001

سعد   نجود 15097278 جید جدا1308.60  بـسیدي عامر02-03-2002

طالب   عبد العزیز 15097629 قریب من الجید1406.70  بـسیدي عامر09-04-2002

سویدي   أیمن 15097292 قریب من الجید1506.60  بـسیدي عامر15-04-2002

سالم   أمیرة ھدیل 15097268 جید1607.80  بـبوزریعة19-05-2002

بوكراع   لیندة 15097295 قریب من الجید1706.20  بـسیدي عامر06-06-2002

سویدي   نورالدین 15097289 جید1807.70  بـسیدي عامر08-06-2002

سعد   ماریة 15097270 جید جدا1908.10  بـسیدي عامر27-07-2002

القالي   فتیحة 15097648 جید2007.00  بـسیدي عامر02-08-2002

سعد   فارس 15097638 قریب من الجید2106.40  بـسیدي عامر17-09-2002

شوتلة   عائشة 15097612 جید جدا2208.70  بـسیدي عامر10-10-2002

سعدي   عبد الجبار 15097618 قریب من الجید2306.80  بـسیدي عامر21-10-2002

عبد الصمد   منیرة 15097263 جید جدا2408.50  بـسیدي عامر10-11-2002

881من487:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 2حدیبي فرحات سیدي عامر   | 280794: المؤسسة  

سعدي   فائزة 15097647 جید2507.70  بـسیدي عامر18-12-2002

مساعد   مختار 15097332 ممتاز2609.00  بحكم بـسیدي عامر1996

عبد الالوي   مدیحة 15097333 مقبول2705.70  بـسیدي عامر16-02-1998

زیتوني   أسامة 15097348 جید جدا2808.70  بـسیدي عامر01-02-2002

سعدي   مریم 15097342 جید2907.10  بـسیدي عامر19-02-2002

سعدي   محمد لمین 15097325 جید3007.30  بـسیدي عامر22-05-2002

زیاد   مخلوفي 15097330 قریب من الجید3106.00  بـسیدي عامر22-09-2002

وزاني   علي 15097587 قریب من الجید3206.00  بـسیدي عامر27-09-2000

شاللي   عالء الدین 15097583 قریب من الجید3306.10  بـبوسعادة18-01-2002

قصري   عمر 15097596 جید جدا3408.60  بـسیدي عامر02-02-2002

بن ناصر   سھیلة 15097575 جید3507.10  بـبوسعادة12-04-2002

شویرب   عمیروش 15097594 مقبول3605.10  بـسیدي عامر01-08-2002

بلعروي   علي 15097591 مقبول3705.50  بـسیدي عامر07-09-2002

حدیبي   صفاء 15097567 قریب من الجید3806.70  بـبوسعادة17-09-2002

سعدي   سھام 15097571 مقبول3905.10  بـسیدي عامر25-09-2002

مرزوق   عمر الخطاب 15097598 قریب من الجید4006.80  بـسیدي عامر31-10-2002

عبد الالوي   سعید 15097548 مقبول4105.40  بـسیدي عامر03-06-2000

بوكراع   سید علي 15097535 جید جدا4208.10  بـسیدي عامر23-08-2001

فرحاتي   زینب 15097529 جید جدا4308.60  بـسیدي عامر08-06-2002

زیتوني   صدام حسین 15097531 جید4407.40  بـسیدي عامر23-08-2002

سعدي   سعد 15097546 قریب من الجید4506.80  بـبوسعادة02-09-2002

ساعد   زید 15097534 ممتاز4609.20  بـسیدي عامر17-10-2002

سعدي   سارة 15097521 قریب من الجید4706.00  بـسیدي عامر09-11-2002

سعدي   طیب 15097533 جید جدا4808.20  بـسیدي عامر19-11-2002

عبد الصمد   یوسف 15097471 جید4907.40  بـبوسعادة06-10-1998

بلعروي   رقیة 15097490 جید جدا5008.60  بـسیدي عامر11-12-1999

بلعروي   سلیم 15097495 قریب من الجید5106.60  بـسیدي عامر14-05-2000

فالح   رحمة 15097481 قریب من الجید5206.10  بـبوسعادة11-02-2001

بودراف   سلیم 15097497 قریب من الجید5306.90  بـسیدي عامر17-03-2002

881من488:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 2حدیبي فرحات سیدي عامر   | 280794: المؤسسة  

عبد الالوي   ریان 15097484 جید5407.30  بـسیدي عامر15-04-2002

مھدید   حفیظة 15097470 جید5507.60  بـسیدي عامر11-05-2002

زیاد   رقیة 15097491 جید5607.50  بـسیدي عامر30-07-2002

طالب   رحمة 15097483 مقبول5705.60  بـسیدي عامر04-08-2002

سعدي   بشیر 15097421 قریب من الجید5806.10  بـسیدي عامر18-09-2001

زرقیط   حیاة 15097441 جید جدا5908.10  بـبوسعادة23-01-2002

سویدي   جمال 15097426 جید6007.80  بـسیدي عامر27-08-2002

بلعروي   مسعودة 15097369 جید جدا6108.70  بـسیدي عامر06-01-1998

عبد الصمد   احمد 15097397 جید6207.40  بـسیدي عامر05-05-2001

عبد الالوي   اسماء 15097398 جید6307.40  بـالحراش19-06-2001

شوتلة   أسامة 15097359 جید6407.90  بـسیدي عامر10-02-2002

صحراوي   أسامة 15097360 جید جدا6508.50  بـسیدي عامر11-02-2002

مساعد   الحسین 15097383 جید6607.00  بـسیدي عامر06-06-2002

881من489:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 2حدیبي عبد القادر  سیدي عامر  | 280795: المؤسسة  

یاسف   ھشام 15097679 جید107.20  بـبوسعادة16-12-2001

بوكراع   إكرام 15097681 جید جدا208.10  بـسیدي عامر26-07-2002

بوكراع   عیسى 15097632 مقبول305.20  بـبوسعادة16-08-1998

غویني   نعیمة 15097281 جید407.50  بـبوسعادة18-10-1998

بوالل   عبد الرحمن 15097620 قریب من الجید506.40  بـبوسعادة24-10-1998

بشوش   فاتح 15097635 جید جدا608.20  بـسیدي عامر28-01-1999

صیاد   نادیة 15097271 قریب من الجید706.20  بـبوسعادة07-12-1999

رمضاني   أحمد 15097298 مقبول805.80  بـالبیرین19-02-2000

بوزیدي   نعیمة 15097282 مقبول905.80  بـالعزازقة26-02-2000

بلعروي   آمنة 15097260 جید1007.80  بـسیدي عامر13-07-2000

بوكراع   عبد القادر 15097624 جید1107.00  بـسیدي عامر29-07-2000

غربي   فاطمة الزھراء 15097642 جید جدا1208.20  بـسیدي عامر18-01-2001

سعد   نجوى 15097277 مقبول1305.80  بـسیدي عامر14-07-2001

سعدودي   عبد الرحمن أیمن 15097621 جید1407.60  بـسیدي عامر01-08-2001

بلعروي   أحالم 15097293 قریب من الجید1506.00  بـسیدي عامر15-09-2001

مكتوت   نورة 15097290 قریب من الجید1606.70  بـسیدي عامر25-12-2001

ملیكي   نادیة 15097272 مقبول1705.90  بـسیدي عامر22-01-2002

رمضاني   عبد القادر 15097625 قریب من الجید1806.60  بـسیدي عامر09-02-2002

شایبي   عیسى 15097634 قریب من الجید1906.50  بـسیدي عامر09-03-2002

سعدي   عباس 15097613 جید2007.40  بـسیدي عامر06-06-2002

سعد   أمینة 15097266 جید2107.90  بـسیدي عامر22-06-2002

یحیاوي   نادیة 15097273 جید2207.10  بـسیدي عامر22-06-2002

عبد الالوي   محمد 15097311 مقبول2305.20  بـسیدي عامر29-12-2000

قصري   محمد 15097312 قریب من الجید2406.20  بحكم بـسیدي عامر2001

881من490:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 2حدیبي عبد القادر  سیدي عامر  | 280795: المؤسسة  

زرقوني   أسامة 15097347 مقبول2505.50  بـسیدي عامر16-12-2001

جربوعي   لخضر 15097336 جید جدا2608.70  بـسیدي عامر24-01-2002

صیاد   محمد 15097319 مقبول2705.30  بـسیدي عامر19-05-2002

بشوش   كمال 15097579 مقبول2805.70  بـسیدي عامر08-01-2001

یاسف   سعید 15097559 مقبول2905.70  بـسیدي عامر25-08-2001

حرفیش   كریمة 15097580 قریب من الجید3006.30  بـسیدي عامر17-11-2001

عبد الالوي   سعیدة 15097561 قریب من الجید3106.80  بـسیدي عامر07-01-2002

سویدي   زھرة 15097578 قریب من الجید3206.10  بـسیدي عامر07-08-2002

سعد   سارة 15097519 جید3307.90  بـبوسعادة31-07-1999

بلعروي   سالم 15097516 قریب من الجید3406.70  بـبوسعادة19-09-2001

حرفیش   ربیحة 15097479 قریب من الجید3506.90  بـسیدي عامر01-11-1999

سویدي   رابح 15097476 مقبول3605.50  بـسیدي عامر12-01-2001

زیتوني   حسینة 15097468 مقبول3705.00  بـسیدي عامر14-04-2001

مھدید   رابح 15097477 مقبول3805.00  بـسیدي عامر28-04-2001

جربوعي   رشید 15097489 جید3907.80  بـسیدي عامر18-12-2001

بداي   بلقاسم 15097412 جید4007.40  بـسیدي عامر08-10-1999

مھدید   حمزة 15097434 قریب من الجید4106.10  بـسیدي عامر22-03-2001

سائح   خالد 15097437 قریب من الجید4206.50  بـسیدي عامر10-04-2001

یاسف   جالل 15097424 جید جدا4308.20  بـسیدي عامر28-08-2001

رمضاني   حمزة 15097435 مقبول4405.20  بحكم بـسیدي عامر2002

فرزولي   حیاة 15097442 جید4507.80  بـسیدي عامر19-09-2002

بلعروي   احالم 15097396 جید4607.50  بـسیدي عامر16-07-2000

صدقاوي   الشولي 15097388 مقبول4705.40  بـسیدي عامر14-11-2000

رمضاني   مسعودة 15097370 جید جدا4808.20  بـسیدي عامر07-08-2001

بلعروي   مصطفى 15097368 جید جدا4908.20  بـسیدي عامر04-10-2002

فرزولي   الطاھر 15097385 جید جدا5008.00  بـسیدي عامر17-12-2002

881من491:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 2ھواري أحمد سیدي عامر  | 280796: المؤسسة  

باي   مباركة 15097276 مقبول105.20  بـسیدي عامر02-01-2001

مرزوق   أحالم 15097294 جید جدا208.10  بـبوسعادة12-11-2001

ملیكي   نسیمة 15097279 جید جدا308.10  بـبوسعادة25-01-2002

نصلي   فاطنة 15097646 قریب من الجید406.90  بـبوسعادة23-04-2002

حمزاوي   فاطمة الزھراء 15097644 قریب من الجید506.90  بـسیدي عامر26-06-2002

حمزاوي   نوال 15097285 مقبول605.90  بـسیدي عامر26-06-2002

بوالل   سعیدة 15097562 مقبول705.30  بـسیدي عامر12-01-2002

سائح   صفاء 15097568 مقبول805.80  بـسیدي عامر06-11-2002

بودراف   سھام 15097573 مقبول905.50  بـسیدي عامر28-12-2002

شاللي   زیوش 15097536 جید1007.90  بـسیدي عامر03-03-2001

باوني   صبرینة 15097524 مقبول1105.10 -الجزائر-  بـالقبة30-11-2001

بوالل   شیماء 15097525 قریب من الجید1206.20  بـسیدي عامر05-01-2002

زرقوني   زبیدة 15097523 مقبول1305.30  بـسیدي عامر05-02-2002

كمال   زینب 15097528 مقبول1405.70  بـسیدي عامر03-06-2002

عیجولي   زكریاء 15097540 جید جدا1508.50  بـسیدي عامر14-06-2002

عزوق   رابح 15097475 جید1607.70  بـسیدي عامر04-01-1998

عزوق   حفیظة 15097469 قریب من الجید1706.50  بـسیدي عامر04-10-2000

بركاني   رشید 15097488 قریب من الجید1806.70  بـسیدي عامر27-03-2001

مرزوك   رابح 15097478 مقبول1905.90  بـسیدي عامر20-01-2002

بن العیطر   خدیجة 15097462 جید جدا2008.60  بـسیدي عامر01-11-2002

بركاني   سماح 15097493 قریب من الجید2106.80  بـسیدي عامر21-12-2002

عزوق   تركیة 15097420 قریب من الجید2206.80  بـسیدي عامر06-08-1999

یخلف   ابراھیم 15097391 جید2307.00  بـسیدي عامر26-08-2001

شھیبي   الطاھر 15097384 جید2407.70  بـسیدي عامر29-04-2002

881من492:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 2ھواري أحمد سیدي عامر  | 280796: المؤسسة  

شھیبي   الطیب 15097386 جید جدا2508.60  بـسیدي عامر29-04-2002

عبد القرفي   ابراھیم 15097392 جید2607.40  بـسیدي عامر24-07-2002

881من493:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2-1سیدي عامر  | 2مجمع البناء الذاتي سیدي عامر  | 280797: المؤسسة  

سالم   فطیمة 15097663 مقبول105.70  بحكم بـسیدي عامـر1999

فرحاتي   ھاجر 15097670 جید207.20  بـسیدي عامـر08-04-2002

سالم   إكرام 15097682 قریب من الجید306.30  بـسیدي عامـر24-12-2002

طالب   عبد الرزاق 15097622 مقبول405.50  بـسیدي عامـر29-08-2001

عبد الصمد   لخضر 15097335 جید507.00  بحكم بـسیدي عامـر2001

القالي   عالء الدین 15097582 قریب من الجید606.80  بـسیدي عامـر30-09-2000

عبد الالوي   سمیة 15097509 مقبول705.60  بـبوسعادة10-06-2001

عبد الصمد   سعاد 15097543 جید جدا808.40  بـسیدي عامـر05-02-2002

عبد الالوي   سمیحة 15097512 قریب من الجید906.70  بـبوسعادة21-07-2002

فرحاتي   سمیة 15097510 قریب من الجید1006.50  بـسیدي عامـر22-12-2002

سالم   حسینة 15097467 قریب من الجید1106.40  بـسیدي عامـر07-06-1999

باوني   صالح عماد الدین 15097494 قریب من الجید1206.80  بـبوسعادة02-12-2002

خلفون   بوعالم 15097422 جید1307.80  بـسیدي عامـر29-12-2001

سعدي   حیاة 15097443 قریب من الجید1406.40  بـسیدي عامـر07-11-2002

شویرب   الحاج بلقاسم 15097380 جید1507.00  بـسیدي عامـر10-03-2001

عبد الالوي   أسامة 15097361 مقبول1605.30  بـسیدي عامـر01-04-2002

بن العیطر   موسى 15097378 قریب من الجید1706.70  بـسیدي عامـر08-05-2002

881من494:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3سیدي عامر-سیدي عامر المركزیة  | 280805: المؤسسة  

عبد الالوي   إیمان 15097947 جید جدا108.50  بـسیدي عامر06-03-2001

مرزوق   ولید 15097955 جید جدا208.70  بـسیدي عامر11-06-2002

عزوق   ھدیل 15097951 جید جدا308.60  بـبوسعادة17-09-2002

بوھادف   إیمان 15097949 جید جدا408.60  بـسیدي عامر06-10-2002

عویمر   نجاة 15097707 جید507.00  بـسیدي عامر02-03-1998

دالي   محمد 15097719 جید607.30  بـسیدي عامر03-09-1999

عبد السالم   محمد 15097722 قریب من الجید706.30  بـسیدي عامر27-07-2000

بن عاشور   محمد 15097724 مقبول805.60  بـسیدي عامر21-01-2001

عبد العالي   نوارة 15097712 مقبول905.90  بـسیدي عامر06-06-2001

مرزوق   محمد 15097726 مقبول1005.70  بـسیدي عامر10-07-2001

قاسي   ماسینسا 15097704 قریب من الجید1106.90  بـسیدي عامر29-08-2001

وزاني   نصیرة 15097710 قریب من الجید1206.60  بـسیدي عامر20-01-2002

حنة   أیمن زیدان 15097718 قریب من الجید1306.20  بـسیدي عامر28-01-2002

حیجولي   محمد االمین 15097735 قریب من الجید1406.50  بـسیدي عامر28-02-2002

مساعد   أحمد 15097728 مقبول1505.20  بـأسطوالي13-04-2002

سعدي   نعیمة 15097711 قریب من الجید1606.20  بـسیدي عامر30-05-2002

عزوق   محمد اسالم 15097736 جید جدا1708.10  بـسیدي عامر03-06-2002

مسعودي   أنیسة 15097701 مقبول1805.10  بـسیدي عامر06-07-2002

فرزولي   أمینة 15097703 جید1907.90  بـبوسعادة17-07-2002

لحوم   أحمد 15097731 جید جدا2008.30  بـسیدي عامر29-07-2002

دالي   نایلة 15097705 مقبول2105.70  بـسیدي عامر21-10-2002

كمال   نورالھدى 15097716 جید2207.80  بـسیدي عامر28-11-2002

غالم   أحمد 15097733 جید جدا2308.00  بـبوسعادة09-12-2002

أقحیز   العمري 15097785 مقبول2405.10  بـسیدي عامر24-09-1997

881من495:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3سیدي عامر-سیدي عامر المركزیة  | 280805: المؤسسة  

حنة   الیاس 15097780 مقبول2505.60  بـبوسعادة28-11-1997

عبد الصمد   آسیا 15097760 جید جدا2608.50  بـفرنسا26-11-1999

وزاني   المیلود 15097775 مقبول2705.60  بـسیدي عامر12-09-2000

بداي   الیامنة 15097779 قریب من الجید2806.80  بحكم بـسیدي عامر2001

القویزي   لخضر 15097751 قریب من الجید2906.60  بـسیدي عامر07-11-2001

قصري   أسامة 15097759 جید3007.20  بـسیدي عامر24-03-2002

لعریبي   مداني 15097748 جید جدا3108.40  بـسیدي عامر14-06-2002

جدیلي   مروى 15097756 جید3207.40  بـسیدي عامر14-07-2002

سلیماني   آیة 15097749 جید جدا3308.30  بـجسر قسنطینة22-07-2002

قصري   آسیا 15097764 جید جدا3408.00  بـبوسعادة15-09-2002

حیجولي   أسماء 15097758 جید3507.70  بـسیدي عامر21-09-2002

صحراوي   مریم 15097755 جید3607.90  بـسیدي عامر29-09-2002

ثامري   عبد العزیز 15097919 جید3707.80  بـبوسعادة02-06-1999

تریعة   ھاجر 15097936 مقبول3805.80  بـالقبة29-03-2000

عبد الالوي   عبد العزیز 15097921 مقبول3905.70  بـسیدي عامر15-05-2000

سعدي   علي 15097902 مقبول4005.30  بـسیدي عامر27-10-2000

حنة   فتحي 15097929 جید4107.50  بـسیدي عامر28-04-2001

وزاني   فاطمة الزھراء 15097926 جید4207.60  بـسیدي عامر20-06-2001

بوصیلة   علي بن فلیس 15097905 ممتاز4309.30  بـسیدي عامر12-10-2001

حنة   عبد القادر 15097917 قریب من الجید4406.80  بـسیدي عامر18-10-2001

غربي   علي 15097904 جید جدا4508.60  بـسیدي عامر14-03-2002

بوخاتم   فطیمة 15097935 جید4607.90  بـسیدي عامر17-03-2002

سعدي   قویدر 15097898 جید4707.80  بـسیدي عامر02-07-2002

عمران   عادل 15097913 جید جدا4808.60  بـسیدي عامر15-07-2002

سعدي   عبد الحلیم 15097916 مقبول4905.20  بـسیدي عامر13-08-2002

صیاد   عمر 15097907 جید جدا5008.40  بـسیدي عامر15-01-2003

طامة   عزالدین 15097924 جید جدا5108.00  بـسیدي عامر05-03-2003

بن العیطر   سلیمة 15097856 مقبول5205.20  بـبوسعادة04-11-2000

حشالف   شیماء 15097868 مقبول5305.60  بـسیدي عامر17-12-2000

881من496:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3سیدي عامر-سیدي عامر المركزیة  | 280805: المؤسسة  

قوز   صالح 15097861 مقبول5405.00  بـسیدي عامر24-02-2001

عبد الالوي   صالح 15097862 مقبول5505.20  بـسیدي عامر27-02-2001

لحوم   سلیم 15097855 قریب من الجید5606.60  بـسیدي عامر07-08-2001

بداي   زینب 15097875 جید5707.40  بـسیدي عامر19-09-2001

لمعترق   سھام 15097882 جید جدا5808.50  بـالحراش19-10-2001

عبد الوھاب   یوسف 15097847 قریب من الجید5906.70  بـسیدي عامر08-01-2002

سالم   شرین 15097876 جید6007.30  بـبوسعادة16-01-2002

فرزولي   رمیصاء 15097849 جید6107.00  بـبوسعادة26-01-2002

عبدو   سلسبیل 15097860 قریب من الجید6206.70  بـسیدي عامر21-02-2002

بوزیدي   رحاب 15097850 قریب من الجید6306.10  بـسیدي عامر03-03-2002

مرزوق   شیماء 15097871 جید6407.50  بـسیدي عامر06-04-2002

بن العیطر   سماح 15097853 جید جدا6508.20  بـسیدي عامر19-04-2002

باي   سارة 15097864 جید جدا6608.00  بـسیدي عامر20-04-2002

جربوعي   سمیرة 15097859 قریب من الجید6706.60  بـسیدي عامر02-05-2002

مساعد   شیماء 15097872 قریب من الجید6806.60  بـسیدي عامر07-05-2002

مسعودي   سھام 15097883 قریب من الجید6906.20  بـسیدي عامر14-06-2002

حنة   زكریاء 15097877 جید7007.90  بـسیدي عامر13-09-2002

حنة   شھاب 15097884 مقبول7105.80  بـسیدي عامر26-09-2002

عبد العالي   یوسف 15097848 جید7207.90  بـسیدي عامر29-11-2002

بداي   بلقاسم 15097802 قریب من الجید7306.60  بـبوسعادة05-05-1999

عویسي   جھاد 15097834 قریب من الجید7406.10  بـبوسعادة15-08-1999

عویمر   حنان 15097805 مقبول7505.40  بـسیدي عامر04-11-2001

مرزوقي   حفیظة 15097832 مقبول7605.30  بـسیدي عامر13-02-2002

حسناوي   حسن نصر اهللا 15097826 قریب من الجید7706.60  بـسیدي عامر26-03-2002

عبدالالوي   حكیمة 15097829 قریب من الجید7806.10  بـسیدي عامر30-04-2002

بن العیطر   خدیجة 15097823 قریب من الجید7906.50  بـسیدي عامر25-08-2002

بلخیري   دعاء 15097830 مقبول8005.20  بـسیدي عامر28-08-2002

قصري   بلقاسم 15097803 جید جدا8108.60  بـبوسعادة26-09-2002

عبد الصمد   حمزة 15097812 قریب من الجید8206.60  بـفرنسا28-11-2002

881من497:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3سیدي عامر-سیدي عامر المركزیة  | 280805: المؤسسة  

حیجولي   حمزة 15097813 جید8307.70  بـسیدي عامر10-12-2002

لحول   حیاة 15097817 جید جدا8408.20  بـالجلفة14-01-2003

881من498:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3مجمع حي رحمون سیدي عامر | 280806: المؤسسة  

عیجولي   إكرام 15097952 ممتاز109.00  بـسیدي عامـر11-03-2002

حرود   إیمان 15097948 جید جدا208.20  بـسیدي عامـر27-08-2002

سعدي   أحمد 15097720 قریب من الجید306.00  بـباب الزوار04-09-1997

صدقاوي   أیمن 15097717 قریب من الجید406.60  بـبوطي السایح15-12-2000

بن قطاف   أمال 15097699 ممتاز509.20  بـسیدي عامـر11-12-2002

سعدي   أم ھاني 15097698 جید607.80  بـبوسعادة18-12-2002

كداد   المسعود 15097776 جید707.20  بـبوسعادة25-03-2000

مساعد   لخضر 15097750 جید807.40  بـسیدي عامـر17-02-2001

مساعد   موسى 15097772 قریب من الجید906.80  بـسیدي عامـر28-03-2001

عبد السالم   ابراھیم 15097786 جید1007.30  بـسیدي عامـر19-05-2001

القالي   لخضر 15097752 جید1107.70  بـتامسة09-03-2002

بوزیدي   موسى 15097773 قریب من الجید1206.50  بـسیدي عامـر24-09-2002

بوزیدي   موسى 15097774 قریب من الجید1306.30  بـسیدي عامـر03-10-2002

مساعد   علي 15097901 قریب من الجید1406.90  بـسیدي عامـر07-09-2000

شنیف   عبد العزیز 15097922 مقبول1505.10  بـسیدي عامـر16-12-2000

فالح   علي 15097903 جید1607.20  بـسیدي عامـر16-01-2001

عبد الالوي   فاطنة 15097927 جید1707.80  بـبني مسوس02-11-2001

بوزیدي   عامر 15097909 جید1807.20  بـسیدي عامـر10-10-2002

دالي   عبد الباسط 15097915 جید جدا1908.40  بـسیدي عامـر08-12-2002

قصري   سعیدة 15097879 جید جدا2008.20  بـسیدي عامـر15-07-2000

بن قطاف   حیزیة 15097824 جید جدا2108.40  بـبوسعادة16-12-1999

شوتلة   خدیجة 15097821 جید2207.70  بـسیدي عامـر12-01-2000

فالح   خولة 15097835 جید2307.10  بـسیدي عامـر21-08-2001

مرزوق   خضرة 15097827 جید جدا2408.60  بـسیدي عامـر07-09-2001

881من499:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3مجمع حي رحمون سیدي عامر | 280806: المؤسسة  

زرفاوي   حوریة 15097836 جید2507.50  بـبوسعادة10-04-2002

بوزیدي   خضرة 15097828 جید2607.20  بـسیدي عامـر01-06-2002

881من500:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3الخرزة القدیمة سیدي عامر  | 280807: المؤسسة  

بن قطاف   محمد 15097725 مقبول105.40  بـسیدي عامـر06-04-2001

یحیاوي   أم الخیر 15097697 جید207.20  بـبوسعادة09-08-2001

بوزیدي   نورالدین 15097714 قریب من الجید306.10  بـسیدي عامـر09-11-2001

بوزیدي   نورالدین 15097715 جید407.10  بـبوسعادة09-04-2002

عبد السالم   مفتاح 15097769 مقبول505.30  بـسیدي عامـر25-08-2000

عمران   مسعود 15097768 قریب من الجید606.20  بـسیدي عامـر01-09-2001

غربي   آسیا 15097762 قریب من الجید706.60  بـسیدي عامـر22-12-2001

رمضاني   القائمة 15097784 قریب من الجید806.50  بـسیدي عامـر19-08-2002

شماخ   الربیع 15097782 قریب من الجید906.40  بـسیدي عامـر10-12-2002

غربي   غنیة 15097900 مقبول1005.30  بـسیدي عامـر15-10-2002

غربي   فاطنة 15097928 جید1107.30  بـسیدي عامـر22-10-2002

قصري   شیماء 15097869 مقبول1205.90  بـسیدي عامـر19-07-2001

بوزیدي   سلیمة 15097857 جید1307.40  بـسیدي عامـر02-09-2001

جربوعي   سارة 15097863 قریب من الجید1406.60  بـسیدي عامـر01-03-2002

عبد السالم   شیماء 15097870 مقبول1505.90  بـسیدي عامـر06-04-2002

غربي   شیماء 15097873 قریب من الجید1606.10  بـسیدي عامـر14-07-2002

غربي   صباح 15097866 قریب من الجید1706.30  بـسیدي عامـر10-09-2002

عبد السالم   صبرینة 15097867 مقبول1805.60  بـسیدي عامـر30-11-2002

881من501:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3سیدي عامر-بن عاشور عبد الرحمان | 280808: المؤسسة  

سعد   إكرام 15097953 قریب من الجید106.60  بـسیدي عامـر09-06-2002

نعمي   أنور 15097702 مقبول205.70  بـسیدي عامـر05-05-2001

بن زیان   لمبارك 15097700 مقبول305.50  بـسیدي عامـر13-08-2001

بن عطیة   نسیمة 15097709 جید جدا408.00  بـسیدي عامـر22-06-2002

القالي   آسیا 15097761 جید جدا508.30  بـسیدي عامـر02-11-2001

بوزیدي   مصطفى 15097767 جید607.90  بـبوسعادة13-03-2002

بن عطیة   فتیحة 15097930 جید707.60  بحكم بـسیدي عامـر2002

زرقوني   فضیلة 15097934 جید807.00  بـسیدي عامـر05-09-2002

سعد   رضا 15097852 مقبول905.30  بـسیدي عامـر15-01-2001

سعد   سارة 15097865 مقبول1005.70  بـسیدي عامـر23-05-2002

القالي   ریاض 15097851 جید1107.10  بـسیدي عامـر27-06-2002

القالي   خدیجة 15097820 جید جدا1208.00  بـسیدي عامـر05-04-1997

خالف   خدیجة 15097822 جید جدا1308.30  بـسیدي عامـر17-02-2001

نعمي   حنان 15097806 قریب من الجید1406.20  بـسیدي عامـر11-02-2002

خالف   حفیظة 15097833 قریب من الجید1506.30  بـسیدي عامـر07-06-2002

881من502:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3سیدي عامر-الصفي  | 280809: المؤسسة  

بن ناصر باي   نجوة 15097708 جید107.60  بـعین افقة19-05-2001

بن ناصر باي   ناصر 15097706 مقبول205.00  بـسیدي عامر23-03-2002

بوكراع   فاطمة 15097925 جید جدا308.90  بـسیدي عامر05-04-2002

بن ناصر باي   سمیحة 15097858 جید407.10  بـسیدي عیسى02-01-2002

بوكراع   حیاة 15097816 قریب من الجید506.30  بـسیدي عامر02-09-2000

یاسف   یاسین 15097815 مقبول605.30  بـسیدي عامر12-05-2001

881من503:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3سیدي عامر-لصباع | 280810: المؤسسة  

بن العیطر   محمد 15097727 مقبول105.00  بـبوسعادة30-12-2001

زیاد   الجنة 15097778 قریب من الجید206.70  بـسیدي عامر22-12-2001

طویلب   مراد 15097754 جید307.00  بـسیدي عامر29-08-2002

حدیبي   البشیر 15097777 جید407.50  بـبوسعادة15-02-2003

طویلب   فضیلة 15097933 جید جدا508.30  بحكم بـسیدي عامر1999

عبد العالي   عبد العزیز 15097920 جید607.90  بـسیدي عامر08-10-1999

طویلب   عمار 15097899 مقبول705.20  بـسیدي عامر05-05-2001

لكحل   عبد العزیز 15097923 جید جدا808.50  بـسیدي عامر30-06-2001

لعرك   فیروز 15097931 قریب من الجید906.40  بـسیدي عامر08-12-2002

عبد العالي   احمد باي 15097797 جید1007.90  بـبوسعادة24-03-1998

لكحل   بن عزوز 15097801 مقبول1105.10  بـسیدي عامر30-06-2001

بن العیطر   دجى 15097818 جید جدا1208.10  بـسیدي عامر17-08-2002

881من504:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3سیدي عامر  | 3سیدي عامر-بیت بلكحل  | 280811: المؤسسة  

عبد العالي   محمد 15097721 مقبول105.00  بـسیدي عامر14-10-1998

عبد القرفي   عمر 15097906 جید جدا208.10  بـسیدي عامر02-03-2000

عبد القرفي   عبد القادر 15097918 مقبول305.60  بـسیدي عامر04-12-2002

بن بایزید   اسماعیل 15097798 مقبول405.90  بـسیدي عامر16-02-1999

881من505:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 5-4سیدي عامر  | 4سیدي عامر-بن یطو الحاج  | 280817: المؤسسة  

عبدو   جھیدة 15098044 قریب من الجید106.70  بـمناعة28/12/00

القالي   أحمد 15097984 مقبول205.60  بـتامسة18/07/01

القالي   حسین 15098042 جید307.00  بـبوسعادة06/08/01

القالي   مروة 15097998 قریب من الجید406.20  بـمناعة28/12/01

ھجولي   رندة 15098046 جید507.20  بـمناعة19/01/02

القالي   أسامة 15098000 جید607.00  بـمناعة17/03/02

ھجولي   المسعود 15098005 قریب من الجید706.80  بـمناعة16/04/02

القالي   جالل 15098030 مقبول805.60  بـتامسة09/07/02

ھجولي   أسامة عبد الحق 15098002 جید907.40  بـمناعة03/08/02

بن علي   نجوى 15097971 مقبول1005.20  بـمناعة26/08/02

ھجولي   أسامة 15098001 جید1107.10  بـمناعة29/09/02

لھول   رحمون 15098048 مقبول1205.70  بـمناعة03/12/02

بن علي   عمر 15098082 جید1307.00  بـتامسة01/08/99

وزاني   سعاد 15098072 قریب من الجید1406.50  بـعین الحجل18/02/01

القالي   عامر 15098084 قریب من الجید1506.90  بـمناعة17/10/01

القالي   صفیة 15098074 مقبول1605.30  بـسیدي عامر31/01/02

ھجولي   سیف الدین 15098071 مقبول1705.00  بـبوسعادة11/09/02

ھجولي   عبد الرؤوف 15098090 جید1807.60  بـمناعة30/11/02

ھیجولي   كنزة 15098077 مقبول1905.60  بـمناعة22/12/02

881من506:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 5-4سیدي عامر  | 4سیدي عامر-بن ناصر عمر  | 280818: المؤسسة  

حروق   لعمریة 15098004 مقبول105.50  بـبوسعادة19/10/98

881من507:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 5-4سیدي عامر  | 4سیدي عامر -بلخیري سعد  | 280819: المؤسسة  

فالح   عمر 15098081 قریب من الجید106.20  بـسیدي عامر03/09/97

881من508:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 5-4سیدي عامر  | 4سیدي عامر-بن البار محمد | 280820: المؤسسة  

فكرون   حنان 15098031 قریب من الجید106.00  بـبوسعادة17/05/00

زریقي   أحمد 15097981 مقبول205.00  بـتامسة24/05/00

881من509:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 5-4سیدي عامر  | 5سیدي عامر-عبد المجید خضراوي  | 280827: المؤسسة  

كمال الدین   أربیحة 15097993 جید107.80  بحكم بـتامسة2000

غالف   أربیحة 15097994 قریب من الجید206.60  بحكم بـتامسة2000

أجنیدي   بشیر 15098027 قریب من الجید306.50  بـتامسة06/01/01

طویافي   حمزة 15098036 قریب من الجید406.20  بـتامسة10/01/01

داودي   دنیا 15098033 جید507.90  بـتامسة14/02/01

سعیدي   رقیة 15098051 قریب من الجید606.60  بـبوسعادة21/02/01

بودیسة   ھشام 15098116 قریب من الجید706.00  بـعین الملح09/04/01

غزال   مروة 15097997 مقبول805.20  بـمناعة30/06/01

بونباب   رضا 15098049 مقبول905.60  بـمناعة03/10/01

بومزیود   القائمة 15098020 قریب من الجید1006.40  بـتامسة03/11/01

القالي   محمد 15097987 جید1107.10  بـتامسة22/12/01

ونوھري   آسیا 15098003 جید جدا1208.60  بـبوسعادة04/01/02

بن ناصر   نرجس 15097972 جید جدا1308.90  بـبوسعادة25/01/02

أجنیدي   رابح 15098047 جید1407.40  بـتامسة10/04/02

غربي   حسن 15098040 مقبول1505.00  بـبوسعادة25/04/02

جنیدي   أحمد 15097988 قریب من الجید1606.40  بـتامسة22/05/02

عبد الحفیظ   لخضر 15097991 جید1707.00  بـتامسة04/06/02

رفان   حیزیة 15098039 قریب من الجید1806.30  بـمناعة07/06/02

عبد الحفیظ   حوریة آیة 15098045 جید جدا1908.70  بـبوسعادة27/06/02

القالي   مروان 15097996 جید2007.70  بـمناعة09/08/02

فوضیلي   نصیرة 15097973 قریب من الجید2106.60  بـبوسعادة29/09/02

سعداوي   نورة 15097980 جید جدا2208.10  بـمناعة15/11/02

بوقرفة   عائشة 15098087 مقبول2305.30  بـتامسة31/03/01

لحسة   فیروز 15098100 جید2407.30  بـتامسة06/06/01

881من510:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 5-4سیدي عامر  | 5سیدي عامر-عبد المجید خضراوي  | 280827: المؤسسة  

عبد المجید   فضیلة 15098102 جید2507.70  بـتامسة03/09/01

رمضاني   عباس 15098089 مقبول2605.90  بـتامسة03/10/01

بوقرفة   عبد الوھاب 15098093 جید جدا2708.00  بـتامسة12/01/02

عثماني   عامر 15098085 جید جدا2808.30  بـبوسعادة19/01/02

القالي   فاتح 15098095 قریب من الجید2906.00  بـمناعة02/05/02

غالف   عائشة 15098088 قریب من الجید3006.00  بـتامسة04/05/02

كروبي   فضیلة 15098103 قریب من الجید3106.70  بـتامسة12/11/02

881من511:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 5-4سیدي عامر  | 5سیدي عامر-تامسة الجدیدة  | 280828: المؤسسة  

شقاقة   نور الھدى 15097979 مقبول105.50  بـبوسعادة04/04/02

حویشي   حسین 15098043 مقبول205.70  بـمناعة21/07/02

القالي   صالح الدین 15098055 مقبول305.70  بـمناعة06/08/02

بوصبع   محمد عبد الرحیم 15097989 جید407.50  بـاألغواط26/12/02

زھاق   صھیب 15098075 جید507.60  بـمناعة24/07/02

881من512:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 1بن سرور-زریط سعد  | 280834: المؤسسة  

رمیلي   نجوى 15098177 قریب من الجید106.10  بـبن سرور19-11-1999

عساوة   أیمن 15098209 قریب من الجید206.20  بـبن سرور07-03-2000

سلیماني   أیمن 15098213 قریب من الجید306.70  بـبن سرور30-04-2001

صاوطي   نسرین عزة 15098193 جید جدا408.00  بـبن سرور13-12-2002

بولنوار   سعیدة 15098613 قریب من الجید506.70  بـبن سرور07-09-1997

الغربي   صالح 15098551 مقبول605.40  بـبن سرور01-12-2000

بن عطاء اهللا   زیدان 15098603 مقبول705.60  بـبن سرور25-09-2001

طویري   سالمة 15098577 مقبول805.30  بـبن سرور26-01-2002

عیساوة   رحاب 15098540 جید جدا908.90  بـبن سرور14-03-2002

بوشریط   سماح 15098550 جید1007.50  بـبن سرور22-03-2002

قني   ریان 15098539 جید جدا1108.40  بـبن سرور31-07-2002

بن نعجة   سارة 15098585 مقبول1205.50  بـبسكرة19-10-2002

زریط   عادل 15098688 قریب من الجید1306.80  بـطولقة17-09-1998

سلمي   عامر 15098687 مقبول1405.40  بـبوسعادة16-02-1999

بن الناس   عادل 15098691 مقبول1505.20  بـبن سرور19-09-1999

شتیوي   عنتر 15098677 جید1607.30  بـتاجنانت23-08-2001

حشادي   عبد النور 15098699 جید1707.80  بـبن سرور06-01-2002

عبد اللطیف   علي 15098680 قریب من الجید1806.60  بـبن سرور29-06-2002

حیمود   عزیز 15098740 مقبول1905.10  بحكم بـبن سرور1999

منصور   فرحات 15098787 مقبول2005.50  بـبن سرور22-11-2000

بن سالمي   فاطمة 15098761 جید2107.10  بـسطیف02-02-2001

عبد الرزاق   ھاني 15098808 قریب من الجید2206.80  بـبن سرور23-11-2001

طویري   عبیر 15098733 قریب من الجید2306.70  بـبن سرور31-01-2002

رحالي   عقبة 15098744 جید2407.10  بـبوسعادة12-04-2002

881من513:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 1بن سرور-زریط سعد  | 280834: المؤسسة  

بلیح   فارس 15098760 جید جدا2508.90  بـبن سرور04-05-2002

بن سالمي   ھندة 15098803 جید جدا2608.30  بـبن سرور21-07-2002

بلكحلة   ھناء 15098797 جید2707.30  بـبن سرور11-08-2002

عبد اللطیف   عبیر 15098735 جید جدا2808.40  بـبوسعادة18-08-2002

زریط   ھناء 15098798 جید2907.10  بـبن سرور30-10-2002

بن فرحات   فھیمة 15098794 جید3007.20  بـبن سرور11-11-2002

بن خناثة   یاسمین 15098454 قریب من الجید3106.90  بـبن سرور25-09-2000

سلمي   حمزة 15098443 مقبول3205.20  بـبوسعادة18-08-2001

ناصر   خدیجة 15098478 مقبول3305.20  بـبن سرور03-09-2002

رمیلي   منیر 15098140 مقبول3405.90  بـبن سرور05-02-2000

بن فرحات   مأمون 15098129 جید جدا3508.80  بـبوسعادة15-02-2002

سلیماني   محمد رضا 15098263 مقبول3605.20  بـبن سرور01-04-1999

محمدي   أسامة 15098314 مقبول3705.50  بـبن سرور25-02-2000

خیر الدین   أحالم 15098235 قریب من الجید3806.80  بـبن سرور04-10-2001

جاب اهللا   أیمن 15098228 قریب من الجید3906.80  بـبوسعادة23-05-2002

سویسي   سوسن 15098650 قریب من الجید4006.40  بـبن سرور13-06-2002

سلمي   امباركة 15098348 مقبول4105.10  بـبن سرور29-12-2000

بن خناثة   مونیا 15098345 جید4207.90  بـاألغواط09-01-2002

بوختالة   أصالة 15098327 مقبول4305.90  بـبن سرور29-07-2002

صاوطي   السعید 15098357 جید4407.80  بـبوسعادة15-08-2002

صاوطي   ایمان 15098365 جید4507.40  بـبن سرور27-08-2002

بلعشي   الیاس 15098354 قریب من الجید4606.90  بـبن سرور18-10-2002

زریط   جالل 15098416 قریب من الجید4706.70  بـبن سرور09-11-2001

بن سالمي   بسمة 15098406 مقبول4805.60  بـبوسعادة06-05-2002

بن ریة   بسمة 15098407 قریب من الجید4906.70  بـبن سرور16-10-2002

شتیوي   براءة 15098399 قریب من الجید5006.30  بـبن سرور01-12-2002

سلیماني   ھشام 15098832 قریب من الجید5106.00  بـبن سرور06-04-1999

لعقعاق   وحید 15098846 مقبول5205.50  بـالقبة30-10-2002

صاوطي   وسام 15098849 جید5307.90  بـبن سرور02-12-2002

881من514:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 1بن سرور-عین غزال-منصوري رمضان | 280835: المؤسسة  

صاوطي   رانیة 15098531 مقبول105.80  بـبن سرور19-09-2002

صاوطي   راضیة 15098536 جید207.00  بـبن سرور20-10-2002

صاوطي   عادل 15098689 جید307.40  بـبن سرور26-09-1998

صاوطي   فارس 15098759 قریب من الجید406.00  بـبن سرور14-12-2001

مني   براھیم 15098400 قریب من الجید506.80  بـبن سرور14-07-2002

881من515:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 1بن سرور-زریط رابح  | 280836: المؤسسة  

بن ساعد   نصر الدین 15098186 قریب من الجید106.60  بـبن سرور16-05-1997

سماتي   نسرین 15098190 جید207.30  بـبن سرور08-10-2001

بن خناثة   سید علي 15098602 مقبول305.40  بـبن سرور23-05-2001

بن شارف   سمیة 15098557 مقبول405.10  بـبن سرور09-07-2001

ضروایة   راضیة 15098534 قریب من الجید506.80  بـحمام السخنة19-05-2002

صیلع   رفیق 15098544 جید جدا608.10  بـبن سرور09-10-2002

طیباوي   شروق 15098608 قریب من الجید706.20  بـبن سرور01-12-2002

بن ضیف   عائشة 15098695 جید جدا808.20  بـبن سرور06-12-2001

بوخنیسة   عبد المنعم 15098697 جید907.80  بـبن سرور02-05-2002

سلیخ   فارس 15098757 مقبول1005.60  بـقسنطینة14-12-2000

بن قرون   جھینة 15098498 مقبول1105.20  بـبن سرور10-11-2000

ربیع   خدیجة 15098477 قریب من الجید1206.20  بـبن سرور31-12-2001

جاب اهللا   دعاء 15098493 قریب من الجید1306.30  بـبن سرور16-02-2002

دھیمي   أسماء 15098309 مقبول1405.00  بـبن سرور25-04-2001

رمیلي   محمد 15098248 جید جدا1508.10  بـبن سرور13-01-2002

دھیمي   أیوب عطیة 15098300 جید جدا1608.20  بـبن سرور18-04-2002

محي الدین   محمد شریف 15098265 قریب من الجید1706.80  بـبن سرور27-09-2002

لعمارة   أیمن 15098231 جید1807.20  بـبن سرور24-10-2002

عبد اللطیف   مریم 15098305 قریب من الجید1906.50  بـبن سرور09-12-2002

راشدي   شفیقة 15098632 جید2007.80  بـبن سرور02-04-2001

ربیع   صھیب 15098644 قریب من الجید2106.80  بـبن سرور10-06-2002

طیباوي   مصطفى 15098331 جید جدا2208.00  بـشلغوم العید06-05-1999

معاشي   مفتاح 15098343 قریب من الجید2306.30  بـبن سرور15-02-2001

عمراني   وسیلة 15098852 مقبول2405.70  بـبن سرور20-03-2001

881من516:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 1بن سرور-زریط رابح  | 280836: المؤسسة  

لھاللي   وئام 15098858 مقبول2505.20  بـبن سرور17-04-2002

شتیوي   إكرام 15098842 قریب من الجید2606.40  بـبن سرور17-10-2002

881من517:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 1بن سرور-شغلوم عامر | 280837: المؤسسة  

بن لموفق   نجوى 15098178 جید107.50  بـبوسعادة10-12-2000

رحالي   مبروك 15098181 قریب من الجید206.90  بـالزرزور04-02-2001

سماتي   نسرین 15098189 جید307.80  بـطولقة14-05-2001

بن خناثة   أیمن 15098215 مقبول405.40  بـبن سرور28-12-2001

سلیخ   نسرین 15098191 ممتاز509.30  بـبن سرور12-01-2002

جلد   صبرینة 15098589 جید جدا608.40  بـبن سرور30-04-1997

بوعیشة   سعید 15098612 مقبول705.80  بـبن سرور15-09-1998

رابحي   سالم 15098566 مقبول805.10  بـبن سرور06-08-2001

محي الدین   سیلیا 15098601 قریب من الجید906.10  بـالقبة14-09-2001

كیحول   شیماء 15098597 مقبول1005.60  بـطولقة14-07-2002

قاید   سعاد سلسبیل 15098610 مقبول1105.50  بـبن سرور18-10-2002

ربیع   رامي جمال عبد الناصر 15098532 قریب من الجید1206.40  بـبن سرور07-11-2002

جاللدة   عبد الرحمان 15098706 جید1307.20  بـبن سرور23-03-2002

شعیبي   عبداهللا 15098729 مقبول1405.20  بـبن سرور08-11-1998

بن الموفق   عفاف 15098746 قریب من الجید1506.40  بـبن سرور28-03-1999

سماتي   عبد العالي 15098728 قریب من الجید1606.90  بـشلقوم العید13-08-2000

بن خناثة   عزیزة 15098743 جید1707.50  بـبن سرور22-02-2001

بوعیشة   ھناء 15098795 قریب من الجید1806.00  بـبوسعادة17-07-2001

بوختالة   فریال 15098786 جید1907.90  بـبن سرور05-01-2002

نایلي   عبدو 15098737 مقبول2005.80  بـبن سرور07-02-2002

بن عطاءاهللا   یسرا 15098484 جید2107.30  بـبن سرور07-03-1998

سماتي   یمینة 15098438 قریب من الجید2206.10  بـبن سرور13-01-1999

حیمود   رندة 15098510 قریب من الجید2306.20  بـطولقة25-10-1999

بن حامد   حكیم 15098490 جید2407.10  بـأوالد جالل31-01-2000

881من518:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 1بن سرور-شغلوم عامر | 280837: المؤسسة  

راشدي   خولة 15098500 قریب من الجید2506.60  بـبن سرور07-04-2000

سماتي   حفیظة 15098495 جید2607.30  بـبن سرور26-01-2001

رویبح   رمزي 15098515 مقبول2705.50  بـبن سرور16-05-2001

بن لموفق   یوسف 15098507 مقبول2805.00  بـبن سرور09-06-2001

الحامدي   خلود 15098447 قریب من الجید2906.40  بـبن سرور26-04-2002

عبد القاني   جابر 15098453 جید3007.20  بـبن سرور22-10-2002

صاوطي   أنور 15098145 مقبول3105.00  بـبن سرور25-03-1999

بن مقري   منیر 15098141 قریب من الجید3206.20  بـعین الملح21-06-2000

بن قسمیة   أمیرة 15098150 ممتاز3309.40  بـبن سرور01-04-2002

بومالل   نبیل 15098160 جید جدا3408.10  بـبن سرور09-07-2002

بن قسمیة   أنیس 15098143 مقبول3505.90  بـبن سرور06-11-2002

زروقي   أسامة 15098312 قریب من الجید3606.90  بـبن سرور12-12-1999

صاوطي   محمد زیاد 15098264 جید جدا3708.40  بـبن سرور04-05-2000

سماتي   لیندة 15098237 جید3807.90  بـبن سرور06-09-2001

سویسي   محمد 15098247 مقبول3905.20  بـبن سرور18-09-2001

رویبح   میادة 15098284 جید4007.00  بـبن سرور01-01-2002

بن قسمیة   مخلص 15098281 قریب من الجید4106.00  بـبن سرور12-10-2002

خویدم   سھیلة 15098640 جید4207.80  بـمحمد بوضیاف20-06-2002

محي الدین   مھدي 15098344 قریب من الجید4306.60  بـالقبة01-11-1999

بوختالة   معتز باهللا 15098340 قریب من الجید4406.50  بـبن سرور31-07-2002

سویسي   بسمة 15098403 قریب من الجید4506.80  بـبن سرور31-07-1999

بن لموفق   برھان الدین 15098402 جید جدا4608.50  بـبن سرور31-03-2002

رویبح   براءة 15098398 مقبول4705.10  بـبن سرور18-07-2002

رحماوي   بشرى 15098409 قریب من الجید4806.60  بـبن سرور08-10-2002

طیبي   وسیلة 15098851 مقبول4905.50  بـبوسعادة15-07-1997

سویسي   وفاء 15098855 مقبول5005.80  بـبن سرور16-01-2002

عبد الحمید   وائل 15098844 جید جدا5108.20  بـسطیف08-09-2002

881من519:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 1المجمع المدرسي الجدید بن سرور  |  280838: المؤسسة  

مزیاني   نسیمة 15098182 جید107.90  بـبن سرور06-12-2002

بولنوار   رابح 15098533 مقبول205.40  بـبن سرور19-04-1999

غویني   سعیدة 15098616 مقبول305.70  بـبن سرور23-03-2002

العیشي   سیف الدین 15098604 مقبول405.40  بـبن سرور26-08-2002

بن ثامر   سامیة 15098582 جید جدا508.10  بـبن سرور14-10-2002

منادي   شیماء 15098599 جید جدا608.90  بـبن سرور18-10-2002

غویني   عبد الحمید 15098703 قریب من الجید706.90  بـبن سرور28-04-1999

بختي   فؤاد ضیاء الدین 15098752 قریب من الجید806.80  بـبن سرور27-05-2001

خیر الدین   فضیلة 15098790 جید907.60  بـبن سرور27-01-2002

بن شارف   حكیمة 15098491 ممتاز1009.00  بـبن سرور25-12-2001

قبقوب   یاسین 15098460 جید1107.80  بـبن سرور20-08-2002

بن شارف   دنیا 15098433 جید جدا1208.70  بـبن سرور25-11-2002

خیرالدین   نجیب 15098166 قریب من الجید1306.70  بـبن سرور09-05-2001

بن فرحات   ناجي فرحاتي 15098159 مقبول1405.80  بـبوسعادة14-02-2002

منادي   أمال 15098130 جید1507.00  بـبن سرور07-07-2002

بولنوار   ماجدة 15098153 قریب من الجید1606.00  بـبن سرور16-10-2002

بن شارف   محمد 15098240 جید جدا1708.70  بـبوسعادة05-04-1999

غویني   محمد العید 15098258 قریب من الجید1806.70  بـبن سرور07-09-2001

قوادري   محمد 15098251 جید1907.30  بـبن سرور19-12-2002

بن ثامر   شوقي 15098652 جید2007.30  بـبن سرور16-07-2001

مریخیفة   ابرھیم ریان 15098360 جید جدا2108.10  بـبوسعادة21-04-2002

قبقوب   أشرف شعبان 15098330 جید2207.80  بـبن سرور08-08-2002

881من520:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 2سعد بن فرحات بن سرور | 280844: المؤسسة  

جاللدة   نورالھدى 15098201 قریب من الجید106.00  بـبن سرور11-11-2001

بن فرحات   نجوى 15098179 جید جدا208.30  بـبن سرور10-04-2002

بن ساعد   سعاد 15098609 جید جدا308.40  بـبن سرور15-12-2001

دحماني   راضیة 15098535 جید جدا408.60  بـبن سرور24-06-2002

طیباوي   عبد الباقي 15098700 جید جدا508.30  بـبوسعادة04-09-2002

طیباوي   إیاد 15098816 جید607.50  بـبن سرور02-12-2001

دھیمي   إیمان 15098813 جید جدا708.30  بـبن سرور16-01-2002

فرج اهللا   إبتسام 15098809 جید جدا808.50  بـبن سرور01-05-2002

الحامدي   فطیمة الزھرة 15098791 جید907.80  بـبن سرور23-12-2002

بولنوار   خلیل 15098436 مقبول1005.20  بـبن سرور05-12-2000

سلیخ   خدیجة 15098466 مقبول1105.50  بـبن سرور21-08-2001

طیبي   حسام الشیخ 15098483 جید جدا1208.60  بـبن سرور13-06-2002

لعیطر   یسرى 15098487 جید جدا1308.20  بـبن سرور30-09-2002

مرفاد   حمیدة 15098440 جید جدا1408.40  بـبن سرور04-11-2002

بوناب   منار 15098136 ممتاز1509.10  بـبن سرور16-02-2002

خالف   أمیرة 15098152 مقبول1605.30  بـبن سرور06-06-2002

بن مداني   أحمد رافع 15098262 ممتاز1709.60  بـبن سرور23-03-2002

عالوة   محمد علي 15098277 مقبول1805.20  بـبن سرور08-06-2002

محي الدین   محمد أیوب 15098255 جید جدا1908.60  بـبن سرور17-09-2002

فرجاوي   كنزة 15098658 مقبول2005.00  بـبن سرور15-08-2001

بوذراع   كنزة 15098659 جید جدا2108.00  بـبن سرور01-06-2002

عالل   أشواق 15098332 جید جدا2208.30  بـبوسعادة20-11-2001

بن مقري   آسیا 15098328 جید2307.10  بـبن سرور03-12-2002

خضار   توفیق 15098413 جید2407.30  بـبن سرور25-04-2002

881من521:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 2سعد بن فرحات بن سرور | 280844: المؤسسة  

بن فرحات   بدر الدین 15098397 جید جدا2508.40  بـبن سرور15-08-2002

دحماني   ھجیرة 15098830 قریب من الجید2606.80  بـبن سرور29-07-2002

881من522:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 2بن سرور-البختي محمد  | 280845: المؤسسة  

بن وارث   نور الھدى 15098200 جید جدا108.60  بـبن سرور11-08-2002

تواتي   نصر الدین أمین 15098187 مقبول205.80  بـبن سرور26-09-2002

میدونة   سمیحة 15098560 مقبول305.10  بـبن سرور06-07-2001

لعیطر   صبرینة 15098594 جید407.90  بـبن سرور22-11-2002

بن عبد الرزاق   علي 15098679 جید جدا508.00  بـبن سرور22-09-2001

بن خناثة   فضة 15098789 قریب من الجید606.80  بـبن سرور16-05-1998

بن عبداهللا   عبیر 15098731 مقبول705.40  بـبن سرور10-10-2000

الحامدي   فتح اهللا 15098765 جید جدا808.00  بـبن سرور02-11-2002

شتیوي   حسنى 15098479 جید جدا908.90  بـبن سرور14-05-2002

ناصر   یوسف 15098508 جید1007.80  بـبن سرور22-10-2002

بختي   دعاء 15098494 جید1107.00  بـبن سرور11-11-2002

لعیشي   رمیسة یاسمین 15098513 قریب من الجید1206.00  بـبن سرور11-12-2002

لعشي   لبنى ضحى 15098156 جید1307.90  بـبن سرور09-03-2002

بن سرور   آیة 15098286 مقبول1405.50  بـبن سرور14-04-1999

لیتیم   محمد 15098246 جید1507.80  بـبن سرور12-06-2001

مني   محمد إلیاس 15098279 مقبول1605.60  بـبن سرور07-06-2002

محمودي   محمد الھادي 15098259 مقبول1705.20  بـبن سرور25-09-2002

قني   عالء الدین 15098664 قریب من الجید1806.90  بـبن سرور12-04-2002

طویري   زھیر 15098647 قریب من الجید1906.70  بـبوسعادة22-10-2002

بن لمخربش   ایمان 15098362 جید جدا2008.20  بـبن سرور21-02-2002

جباري   امحمد زكي 15098352 جید جدا2108.60  بـبن سرور28-07-2002

الحامدي   اكرام 15098388 جید2207.50  بـبوسعادة17-02-2001

عبد الرزاق   اكرام 15098390 جید2307.10  بـبن سرور10-01-2002

رمیلي   ھدیل 15098827 قریب من الجید2406.60  بـبن سرور28-02-2002

881من523:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 2بن سرور -قبقوب لخضر  | 280846: المؤسسة  

سالمي   نور الھدى 15098199 جید جدا108.20  بـبرج بوعریریج16-06-2002

فرجاوي   سماح 15098548 مقبول205.50  بـبن سرور05-07-2001

بن فرحات   سعیدة 15098615 جید307.50  بـعین بسام23-10-2001

حیمود   رمزي 15098527 قریب من الجید406.80  بـبن سرور27-11-2001

مریخیفة   رمزي 15098529 جید جدا508.60  بـالجلفة12-09-2002

عیساوة   سیف الدین 15098605 جید جدا608.20  بـبن سرور22-10-2002

كالتمة   شمس 15098563 جید707.30  بـطولقة06-11-2002

تواتي   سیف اإلسالم 15098606 جید جدا808.10  بـبن سرور08-11-2002

دحماني   صالح 15098552 قریب من الجید906.40  بـبوسعادة16-11-2002

محمود/ غویني   عمر 15098683 مقبول1005.40  بـبن سرور08-04-1998

رویني   عبد الغني 15098714 ممتاز1109.00  بـبن سرور02-08-2001

عباسي   عبلة 15098696 جید جدا1208.00  بـبن سرور15-11-2001

قوادري   عبد الغاني 15098716 جید جدا1308.30  بـبن سرور09-12-2001

محمید   عبد الغني 15098715 قریب من الجید1406.60  بـبوسعادة05-01-2002

قوادري   عبد السالم محمود 15098708 جید1507.80  بـبن سرور24-12-2002

غویني   عبیر 15098732 قریب من الجید1606.20  بـبن سرور13-08-2001

بن قرون   فریال 15098784 جید1707.00  بـبن سرور07-10-2001

حشاد   إیمان 15098814 قریب من الجید1806.20  بـبن سرور09-11-2002

قوادري   رمضان 15098514 قریب من الجید1906.80  بـبوسعادة29-11-2000

زروق   دعاء 15098492 قریب من الجید2006.80  بـبوسعادة12-08-2001

غویني   حوریة 15098504 جید جدا2108.40  بـبن سرور15-12-2001

لعمارة   یاسین 15098459 مقبول2205.30  بـبن سرور28-04-2002

عبد اهللا   حمزة 15098445 جید جدا2308.90  بـبن سرور03-05-2002

فرجاوي   یحي 15098463 جید2407.00  بـبن سرور09-12-2002

881من524:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 2بن سرور -قبقوب لخضر  | 280846: المؤسسة  

قوادري   یونس 15098503 قریب من الجید2506.10  بـبن سرور25-02-2003

العیطر   منى 15098138 جید جدا2608.00  بـبن سرور01-06-2001

مقران   أنور 15098146 مقبول2705.40  بـبن سرور09-03-2002

الحامدي   أم الخیر 15098127 مقبول2805.90  بـسیدي عیسى12-06-2002

كامل   أحالم 15098233 قریب من الجید2906.80  بـبن سرور09-11-2000

بوشریط   محمد 15098241 قریب من الجید3006.70  بـبوسعادة06-12-2000

بن فرحات   أحمد 15098242 جید3107.30  بـبن سرور09-01-2001

محمدي   أسامة 15098316 جید3207.20  بـبوسعادة28-10-2001

زروق   مدیحة 15098289 مقبول3305.10  بـبن سرور14-06-2002

بن جنیدي   مرام 15098301 قریب من الجید3406.70  بـبوسعادة18-07-2002

بوعیشاوي   محمد بن ضیف 15098260 جید جدا3508.60  بـبوسعادة13-12-2002

قوادري   سفیان 15098630 مقبول3605.90  بـبن سرور04-09-2002

خویدم   لعیاشي 15098341 جید3707.50  بـعین الملح16-03-2000

بن فرحات   الخیراني 15098355 جید3807.40  بـبن سرور17-01-2002

لعیطر   وسام 15098848 جید3907.10  بـبن سرور24-09-2002

بن عزوز   ھدیل 15098829 قریب من الجید4006.40  بـبن سرور20-11-2002

881من525:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 2المجمع المدرسي الجدید بن سرور  | 280847: المؤسسة  

خولوفي   نور الھدى 15098196 جید جدا108.10  بـسطیف15-06-1999

وھابي   أیمن 15098212 قریب من الجید206.00  بـبن سرور09-02-2001

خولوفي   نھلة 15098194 جید307.40  بـبن سرور13-02-2002

قاید   نسرین 15098192 جید407.30  بـبن سرور23-04-2002

نایلي   عبد السالم 15098707 جید جدا508.10  بحكم بـبن سرور1999

طویري   عبد الحق 15098704 قریب من الجید606.90  بـبن سرور24-05-1999

صوطي   عبد القادر 15098710 جید707.30  بـبن سرور26-07-1999

خویدم   عبیر 15098734 قریب من الجید806.90  بـبن سرور07-04-2002

خالف   فیصل 15098782 جید907.20  بـسطیف12-06-2002

نایلي   عفراء 15098748 مقبول1005.20  بـبن سرور07-09-2002

بن شریط   فتحي 15098778 جید1107.80  بـبن سرور03-12-2002

قاید   یاسین 15098458 مقبول1205.60  بـبن سرور16-03-1998

عبد اللطیف   حیاة 15098462 مقبول1305.60  بـبن سرور24-09-1999

رحماوي   یمینة 15098439 قریب من الجید1406.30  بحكم بـمحمد بوضیاف2000

خویدم   خولة 15098499 قریب من الجید1506.00  بـبن سرور09-03-2000

عبد الباقي   خالد 15098450 قریب من الجید1606.80  بـبن سرور30-06-2000

بن لوناس   جمال الدین 15098427 مقبول1705.10  بـبن سرور28-12-2001

عبد الباقي   خالص 15098428 مقبول1805.20  بـبن سرور05-01-2002

رویبح   یونس 15098502 قریب من الجید1906.90  بـبن سرور20-03-2002

بن داود   حنان 15098429 مقبول2005.60  بـبوسعادة29-03-2002

بن مقري   یسرى 15098488 قریب من الجید2106.80  بـبن سرور01-10-2002

رویبح   مایسة 15098154 جید2207.50  بـبن سرور10-02-2000

معاشي   لندة 15098139 قریب من الجید2306.70  بـبوسعادة06-06-2000

حیمود   أمیرة 15098151 جید2407.70  بـبن سرور22-04-2002

881من526:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 2المجمع المدرسي الجدید بن سرور  | 280847: المؤسسة  

قني   أحمد 15098243 مقبول2505.00  بـبن سرور11-01-2001

رمیلي   طھ عبد الرؤوف 15098633 جید2607.60  بـبن سرور15-06-2002

ربیع   أشرف 15098329 جید2707.50  بـبن سرور28-11-2001

لعیاط   اسماعیل 15098382 قریب من الجید2806.60  بـبن سرور06-05-1999

بوختالة   اسیا 15098386 قریب من الجید2906.00  بـبن سرور23-05-2000

بن خناثة   اكرام 15098389 مقبول3005.70  بـبن سرور06-03-2001

حمیدة   ایناس 15098377 مقبول3105.00  بـطولقة03-08-2001

بن شریط   بدر الدین 15098396 مقبول3205.80  بـبن سرور24-12-2001

881من527:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 2بن سرور )  مسكن40حي .م(بن حشاد محمد  | 280848: المؤسسة  

ربیع   نورة 15098202 قریب من الجید106.10  بـبن سرو10-01-2001

خیر الدین   رانیة 15098530 جید207.40  بـعین بسام18-01-2002

سلمي   شیماء 15098598 جید جدا308.80  بـبن سرور04-09-2002

زریط   عادل 15098693 جید جدا408.50  بـبن سرور07-02-2002

شتیوي   عبد الصمد 15098709 جید507.30  بـبن سرور31-10-2002

زریط   یاسمین 15098455 جید جدا608.50  بـبن سرور12-06-2001

قاطي   یسرا 15098485 جید707.90  بـبن سرور13-06-2001

بن مقري   دنیا 15098431 جید807.70  بـبن سرور13-08-2001

موسي   دنیا 15098432 قریب من الجید906.30  بـبسكرة11-03-2002

زیقم   خلود 15098449 جید جدا1008.50  بـبن سرور03-06-2002

بومالل   یسرى 15098486 ممتاز1109.10  بـالحراش21-07-2002

دحماني   دنیا زاد 15098434 جید جدا1208.90  بـبن سرور24-08-2002

العبعوبي   یاسمین 15098457 جید1307.70  بـبن سرور28-11-2002

بن قرون   منال 15098135 مقبول1405.90  بـبن سرور25-02-2002

جودي   أنفال 15098144 جید1507.30  بـالشرفة04-06-2002

ھراكي   مالك 15098133 جید1607.20  بـسیدي عقبة11-11-2002

بن لعامر   مرفت 15098306 جید1707.60  بـبن سرور18-07-2001

زیقم   أسماء 15098311 جید جدا1808.90  بـبن سرور16-02-2002

لعیطر   مریم 15098304 جید جدا1908.60  بـبن سرور02-03-2002

مقران   محمد رامي 15098261 جید2007.10  بـبن سرور30-05-2002

لعیطر   آیة 15098287 جید جدا2108.40  بـبن سرور22-08-2002

لعیطر   أیمن 15098229 جید جدا2208.30  بـبن سرور29-09-2002

لوبادي   عالء الدین 15098662 جید جدا2308.40  بـبوسعادة02-08-2001

مرزوقي   شھیناز 15098642 جید جدا2408.50  بـبوسعادة03-05-2002

881من528:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 2بن سرور )  مسكن40حي .م(بن حشاد محمد  | 280848: المؤسسة  

لھاللي   أكرم 15098334 جید جدا2508.00  بـحسین داي23-07-2000

بوالفوس   المسعود 15098347 جید2607.70  بـبن سرور26-05-2001

رویبح   بسمة 15098404 جید جدا2708.10  بـسطیف27-06-2000

لعیطر   بالل 15098392 جید2807.80  بـبن سرور20-09-2002

خضار   إكرام 15098839 جید جدا2908.80  بـبن سرور13-03-2002

881من529:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 3بن عزوز محمد بن سرور  | 280854: المؤسسة  

بلعشي   نسرین 15098188 جید جدا108.40  بـبن سرور04-07-2000

خضار   أیمن 15098210 مقبول205.60  بـبن سرور14-11-2000

دراه   نرمین 15098180 جید جدا308.60  بـبن سرور23-05-2002

بعري   ریاض 15098541 قریب من الجید406.50  بـبن سرور04-07-2000

بوعشرین   شمس الدین 15098564 قریب من الجید506.00  بـبن سرور22-09-2000

بوعشرین   سماح 15098547 جید جدا608.20  بـبن سرور12-12-2000

كیحول   شیماء ندیل 15098600 جید جدا708.70  بـبن سرور29-08-2001

خضار   سمیة 15098559 قریب من الجید806.90  بـبوسعادة29-07-2002

لورنیق   عبد القادر 15098711 جید جدا908.10  بـطولقة18-09-1999

بوعشرین   علي 15098678 مقبول1005.60  بـبن سرور28-08-2001

صاوطي   عبداهللا 15098730 قریب من الجید1106.60  بـبن سرور14-12-1999

خضار   إیمان 15098811 قریب من الجید1206.60  بـبن سرور17-03-2000

بوعشرین   فیصل 15098781 مقبول1305.60  بـبن سرور19-04-2001

رویبح   ھنادي 15098802 مقبول1405.90  بـبن سرور05-10-2001

بوعشرین   فؤاد 15098751 قریب من الجید1506.80  بـبن سرور17-01-2002

بوذراع   ھالة 15098807 جید1607.30  بـبن سرور07-02-2002

سعدي   فتحي 15098777 مقبول1705.30  بـبن سرور24-03-2002

خضار   إلیاس 15098805 جید1807.00  بـبن سرور31-08-2002

سعدي   ھناء 15098799 قریب من الجید1906.60  بـبن سرور05-11-2002

خضار   ھناء 15098800 قریب من الجید2006.50  بـبن سرور04-12-2002

خضار   حسام 15098480 جید2107.60  بـعین الملح02-05-1999

سعدي   خالد 15098451 قریب من الجید2206.80  بـبن سرور29-11-2000

سعدي   یاسمین 15098456 جید2307.10  بـبن سرور15-09-2002

سویسي   منیر 15098142 مقبول2405.00  بـبن سرور04-07-2000

881من530:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 3بن عزوز محمد بن سرور  | 280854: المؤسسة  

بوختالة   نجالء 15098163 جید2507.80  بـبن سرور05-10-2001

رمیلي   أماني 15098132 مقبول2605.80  بـبن سرور23-11-2002

بوذراع   محمد 15098238 قریب من الجید2706.10  بـبن سرور07-10-1997

حیمود   لخذاري 15098285 مقبول2805.20  بـطولقة10-05-1999

محمدي   مروان 15098307 جید2907.10  بـبن سرور08-07-2000

خضار   لخضر 15098293 مقبول3005.20  بـبن سرور03-08-2002

عدیلي   محمد 15098250 مقبول3105.00  بـطولقة18-11-2002

خضار   كمال 15098654 مقبول3205.10  بـبن سرور10-09-1999

خضار   قمر 15098661 جید3307.00  بـبن سرور04-10-2000

رمیلي   سھیر 15098645 مقبول3405.10  بـبن سرور12-05-2002

سویسي   مفتاح 15098342 قریب من الجید3506.90  بـبن سرور19-10-1999

راشدي   ایمان 15098361 جید جدا3608.20  بـبن سرور14-07-2001

بن عبد الرزاق   أكرم شوقي 15098338 جید جدا3708.30  بـبن سرور15-03-2002

شتیوي   أكرم 15098335 جید3807.80  بـبن سرور13-05-2002

بوذراع   ایمان 15098363 مقبول3905.30  بـبن سرور17-06-2002

بوذراع   ایمان 15098364 جید جدا4008.80  بـبن سرور25-07-2002

بوعشرین   البشیر 15098351 قریب من الجید4106.60  بـبن سرور06-10-2002

زایدي   اسالم 15098380 مقبول4205.70  بـبوسعادة28-10-1999

بوعشرین   اسماعیل 15098383 مقبول4305.50  بـبن سرور26-04-2001

بن حشاد   براھیم 15098401 جید4407.40  بـبن سرور11-11-2002

خضار   إكرام 15098835 جید4507.60  بـبن سرور07-02-2000

بعري   إكرام 15098838 جید4607.10  بـبن سرور25-02-2002

رمیلي   إیھاب 15098831 جید4707.40  بـبن سرور05-06-2002

بوذراع   وھیبة 15098856 قریب من الجید4806.00  بـبوسعادة11-06-2002

بوختالة   إكرام 15098840 مقبول4905.40  بـبن سرور13-09-2002

881من531:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 3المغرب العربي بن سرور  | 280855: المؤسسة  

قاید   نورھان 15098205 جید جدا108.40  بـبن سرور12-04-2002

رویبح   نورھان 15098206 قریب من الجید206.80  بـبن سرور02-08-2002

العیطر   سعیدة 15098614 جید307.90  بـبن سرور18-02-1998

جاللدة   سماح 15098546 قریب من الجید406.50  بـبن سرور18-05-2000

خیر الدین   صبرینة 15098591 قریب من الجید506.60  بحكم بـبن سرور2001

حمدي   رھام 15098545 جید607.20  بـسطیف22-09-2001

رویني   سعادة 15098611 جید707.40  بـبن سرور07-11-2001

بن دحمان   رمزي 15098528 قریب من الجید806.60  بـبن سرور13-04-2002

سعدي   رضا 15098542 مقبول905.50  بـبن سرور23-04-2002

میدونة   شروق 15098607 جید جدا1008.20  بـبن سرور14-09-2002

بن لوناس   صافیة 15098587 جید جدا1108.00  بـبن سرور27-11-2002

فویرح   عامر 15098686 قریب من الجید1206.90  بـبن سرور09-01-1999

بن دحمان   علي عالء الدین 15098681 مقبول1305.50  بـبن سرور02-04-2000

سراي   عادل 15098692 مقبول1405.00  بـطولقة21-12-2001

مرفاد   عبد الرؤوف 15098705 جید1507.20  بـبن سرور01-04-2002

سویسي   عبد القادر 15098713 جید جدا1608.50  بـبن سرور12-04-2002

طویري   عبد الباقي 15098701 مقبول1705.50  بـبن سرور13-10-2002

بن لوناس   فائزة 15098764 مقبول1805.40  بـبن سرور05-12-2001

بوناب   عبیر ایمان 15098736 جید1907.90  بـبن سرور27-02-2002

جاللدة   ھیام 15098815 جید2007.00  بـبن سرور16-03-2002

سعدي   إلھام 15098806 جید2107.60  بـبن سرور29-03-2002

بن دحمان   فاطمة الزھراء 15098762 جید2207.40  بـبن سرور02-05-2002

عمراني   عفاف 15098747 جید جدا2308.50  بـبن سرور19-11-2002

فرجون   فاطمة الزھراء 15098763 ممتاز2409.00  بـبن سرور27-03-2003

881من532:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 3المغرب العربي بن سرور  | 280855: المؤسسة  

خیر الدین   خدیجة 15098464 جید2507.20  بـبن سرور31-03-1998

فویرح   دحمان 15098461 جید2607.60  بـبن سرور19-06-1998

بن لوناس   خدیجة 15098465 جید2707.20  بـبن سرور26-07-1999

دحماني   خلود 15098448 جید جدا2808.30  بـبن سرور16-05-2002

بوذراع   جابر 15098452 جید2907.80  بـبن سرور16-06-2002

رویني   یسرى منار 15098489 جید جدا3008.50  بـبن سرور05-12-2002

طویري   حسام الدین 15098481 قریب من الجید3106.90  بـسور الغزالن11-12-2002

رویني   منال 15098134 قریب من الجید3206.50  بـبن سرور11-09-2001

بن دحمان   أم السعد 15098128 قریب من الجید3306.50  بـبن سرور24-05-2002

رمیلي   أماني 15098131 مقبول3405.60  بـبن سرور14-06-2002

بوعشرین   نبیل 15098161 جید3507.00  بـبن سرور25-07-2002

دحماني   ماریة 15098155 جید جدا3608.10  بـبن سرور12-08-2002

بن صوشة   أنور 15098147 مقبول3705.10  بـبن سرور01-03-2003

اقدیح   أحالم 15098234 جید3807.40  بـبن سرور21-12-2000

دحماني   مریم 15098303 مقبول3905.90  بـبن سرور17-08-2001

عبد ربو   أحمد شوقي 15098266 مقبول4005.80  بـبن سرور23-10-2001

جاب اهللا   أسماء 15098310 قریب من الجید4106.80  بـقصر الشاللة28-10-2001

منادي   أحمد 15098249 ممتاز4209.10  بـبن سرور08-03-2002

رویني   أیمن 15098227 جید جدا4308.60  بـبن سرور03-04-2002

سعدي   أحالم 15098236 جید4407.40  بـبوسعادة30-07-2002

حجایجي   محمد أیمن 15098254 مقبول4505.40  بـبسكرة09-08-2002

الحامدي   أیمن 15098230 جید4607.70  بـبن سرور01-10-2002

مزیاني   أیوب 15098298 مقبول4705.70  بـبن سرور05-10-2002

سویسي   أیمن 15098232 جید جدا4808.70  بـبن سرور14-03-2003

بوذراع   أكرم 15098336 جید4907.50  بـبن سرور16-05-2002

خیر الدین   أشواق 15098333 جید جدا5008.40  بـبن سرور14-09-2002

بودور   أكرم 15098337 جید جدا5108.10  بـبن سرور06-10-2002

بن دحمان   بلقاسم 15098393 قریب من الجید5206.80  بـبن سرور03-02-2002

بن دحمان   بسمة 15098405 جید جدا5308.30  بـبن سرور06-02-2002

881من533:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 3المغرب العربي بن سرور  | 280855: المؤسسة  

سعدي   بادیس 15098395 مقبول5405.60  بـبن سرور16-03-2002

رویني   بسیط 15098408 جید5507.20  بـبن سرور22-03-2002

سعدي   اسماعیل 15098384 جید5607.80  بـبوسعادة02-04-2002

سعدي   اسحاق 15098387 جید جدا5708.40  بـبن سرور02-01-2003

دحماني   ھدیل 15098828 جید جدا5808.60  بـبن سرور09-03-2002

بن لوناس   وائل مولود 15098845 مقبول5905.70  بـبن سرور26-05-2002

صاوطي   إكرام 15098841 ممتاز6009.20  بـبن سرور02-10-2002

881من534:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3- 1بن سرور  | 3عین الحجر بن سرور - خیر الدین صالح  | 280856: المؤسسة  

خیر الدین   نزیھة 15098184 قریب من الجید106.10  بـبن سرور11-10-2000

ناصر   نزیھة 15098185 قریب من الجید206.10  بـبن سرور20-08-2001

اقدیح   عمر 15098682 جید307.30  بـبن سرور15-02-2002

لطیسة   عقیلة 15098745 جید407.80  بـالزرزور07-01-2000

لطیسة   فاتن 15098753 جید507.80  بـبن سرور10-01-2003

خیر الدین   رمزي 15098516 مقبول605.30  بـبن سرور13-11-2001

خیر الدین   كمال 15098656 قریب من الجید706.40  بـبن سرور25-11-2001

خیر الدین   توھامي 15098414 قریب من الجید806.60  بـبن سرور03-03-2001

خیر الدین   ایة 15098379 قریب من الجید906.00  بـبن سرور22-05-2001

ناصر   اسامة 15098385 جید1007.00  بـبن سرور07-02-2003

خیر الدین   ھشام 15098833 جید1107.60  بـبن سرور02-12-1999

خیر الدین   وفاء 15098854 قریب من الجید1206.00  بـبن سرور10-08-2001

881من535:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| محمد بوضیاف بن سرور | محمد بوضیاف - خضراوي أحمد | 280862: المؤسسة  

بن سالم   عمر 15099069 قریب من الجید106.10  بـمحمد بوضیاف14/03/1998

بن عطا اهللا   ھالة 15099093 جید207.00  بـبن سرور10/02/2002

ساسوي   ایمان 15098938 جید307.70  بـبن سرور03/03/1998

بن عطا اهللا   امال 15098921 جید407.70  بـبن سرور03/04/2000

عدة   امال 15098922 جید507.70  بـبن سرور29/06/2000

خضراوي   اسیة 15098954 مقبول605.20  بـبوسعادة21/03/2001

خضراوي   احالم 15098937 جید جدا708.40  بـبن سرور10/02/2002

املیك   ایمان 15098942 قریب من الجید806.40  بـبن سرور30/04/2002

ساسوي   لبنى 15098873 مقبول905.70  بـبن سرور21/07/2000

ملیك   مسعودة 15098906 جید1007.70  بـمحمد بوضیاف08/02/2001

بن مقري   نریمان 15098878 مقبول1105.40  بـعین الملح21/01/2002

رویبح   میادة 15098896 مقبول1205.00  بـالخروب19/06/2002

بن النعجة   نجاة 15098877 مقبول1305.30  بـبن سرور16/07/2002

بن النعجة   المیة 15098871 مقبول1405.10  بـبن سرور25/11/2002

بن سالم   حوریة 15099004 قریب من الجید1506.40  بـبن سرور07/12/1997

بن عطا اهللا   حكیم 15098993 جید1607.90  بـبن سرور05/11/1998

اقدیح   سماح 15099023 قریب من الجید1706.60  بـبن سرور25/12/1998

بن سالم   جلول 15098985 جید جدا1808.00  بـبن سرور07/12/1999

بن النعجة   زینب 15099041 مقبول1905.40  بـبن سرور10/11/2000

خضراوي   حسناء 15098991 مقبول2005.70  بـبن سرور23/08/2001

عیطاوة   حنان 15098980 قریب من الجید2106.00  بـعین الملح19/02/2002

جباري   سارة 15099033 جید جدا2208.40  بـبن سرور27/03/2002

881من536:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| محمد بوضیاف بن سرور | محمد بوضیاف ) حي القریة(البار محمد  |  280863: المؤسسة  

بن عطیة   ھناء 15099091 جید107.10  بـعین الملح19/09/2001

زیقم   فارس 15099089 جید207.00  بـبوسعادة29/04/2002

عبد القاني   وردة 15099099 جید307.20  بـبن سرور25/09/2002

شریح   الشیماء 15098929 جید407.00  بـعین الملح08/08/2000

بن المداني   اكرم 15098956 قریب من الجید506.30  بـبوسعادة13/03/2001

بن سالم   احالم 15098935 جید جدا608.30  بـمحمد بوضیاف06/10/2001

بن المداني   ایناس 15098944 قریب من الجید706.20  بـبن سرور16/02/2002

مسعودي   ایمان 15098941 ممتاز809.30  بـعین الملح24/02/2002

زیقم   امیمة اشواق 15098924 جید جدا908.70  بـبن سرور22/06/2002

جنایدیة   اسماء 15098949 ممتاز1009.00  بـبن سرور04/11/2002

شاقر   ایة 15098947 جید جدا1108.70  بـقسنطینة10/12/2002

زیقم   نبیل 15098876 مقبول1205.10  بـبن سرور11/09/1997

بن النعجة   مریم 15098901 جید1307.90  بـبن سرور23/06/2001

بن صوشة   محمد 15098893 جید1407.70  بـعین الملح15/04/2002

فتیح   نایل 15098874 جید جدا1508.00  بـبن سرور20/04/2002

مسعودي   حوریة 15099005 قریب من الجید1606.00  بـبن سرور24/08/1999

الغربي   شیماء 15099035 قریب من الجید1706.10  بـبن سرور15/07/2001

الغربي   ریان 15099020 قریب من الجید1806.60  بـبن سرور24/10/2001

مسعودي   یمینة 15098981 جید1907.20  بـبن سرور07/11/2001

عیساوي   حمزة 15098984 جید جدا2008.10  بـبن سرور09/01/2002

زیقم   صدیق 15099045 قریب من الجید2106.50  بـعین الملح17/01/2002

بن رماش   رشیدة 15099022 جید2207.50  بـعین الملح28/02/2002

ساسوي   یاسین 15098987 جید2307.40  بـبن سرور31/07/2002

زروق   شیماء 15099040 جید2407.90  بـبن سرور02/10/2002

881من537:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| محمد بوضیاف بن سرور | محمد بوضیاف ) حي القریة(البار محمد  |  280863: المؤسسة  

عبد الالوي   خولة 15099002 جید جدا2508.70  بـعین الملح09/11/2002

بن المحجوبة   رامي 15099008 قریب من الجید2606.10  بـعین الملح12/12/2002

بلخضر   عماد الدین 15099058 جید2707.90  بـعین الملح28/02/2003

881من538:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| محمد بوضیاف بن سرور | خیر الدین طرفایة محمد بوضیاف  | 280864: المؤسسة  

مردف   عبد الكریم 15099079 مقبول105.70  بـبن سرور30/12/2001

الباي   الریم 15098928 جید جدا208.30  بـبن سرور18/11/2001

لعطوي   امال 15098923 جید307.30  بـبن سرور10/02/2002

شرقي   الھام 15098930 جید407.80  بـبن سرور19/02/2002

بن صوشة   احمد 15098946 جید جدا508.10  بـمحمد بوضیاف31/05/2002

بن النوي   ایمن 15098933 مقبول605.90  بـبوسعادة30/07/2002

بن صوشة   نور الھدى 15098883 جید707.10  بـعین الملح29/01/2001

شرقي   نور الھدى 15098884 قریب من الجید806.70  بـبوسعادة22/07/2001

الباي   مسعودة 15098907 جید907.20  بـمحمد بوضیاف12/11/2001

زریط   منیر 15098870 قریب من الجید1006.30  بـبن سرور24/12/2002

بوشریط   ناجي سیف الدین 15098875 مقبول1105.00  بـبن سرور26/12/2002

بن العمري   طھ 15099053 مقبول1205.80  بـبن سرور09/12/1998

بن العمري   بادیس 15098975 قریب من الجید1306.10  بـبن سرور27/08/1999

مردف   خولة 15098996 قریب من الجید1406.60  بـبن سرور28/02/2000

الباي   طیب 15099043 جید جدا1508.40  بـبن سرور01/12/2001

بن العمري   سرین 15099046 جید1607.90  بـبن سرور30/12/2001

جاب اهللا   رندة 15099007 جید1707.20  بـبن سرور12/01/2002

زیطاري   اكرام 15098970 جید جدا1808.40  بـبن سرور16/04/2002

زریط   زھیرة 15099054 قریب من الجید1906.90  بـبن سرور30/06/2002

البار   اكرام 15098972 جید جدا2008.70  بـبن سرور18/07/2002

جاب اهللا   یمینة 15098982 جید جدا2108.20  بـبن سرور02/08/2002

الباي   شیماء 15099039 جید2207.60  بـبن سرور31/08/2002

881من539:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| محمد بوضیاف بن سرور | حجیلة یوسف محمد بوضیاف  | 280865: المؤسسة  

جباري   اكرم 15098957 مقبول105.30  بـبن سرور23/07/2001

صیلع   الیاس 15098925 جید207.10  بـبن سرور07/08/2001

خویدم   احالم 15098936 جید جدا308.20  بـبوسعادة09/12/2001

زیطاري   محمد 15098890 جید جدا408.10  بحكم بـمحمد بوضیاف2001

بن صوشة   مریم 15098902 قریب من الجید506.00  بـبن سرور28/10/2001

بن صوشة   محمد 15098894 مقبول605.20  بـبن سرور15/12/2002

زروق   شریف 15099047 مقبول705.20  بـمحمد بوضیاف01/01/2000

درویش   صالح الدین 15099024 قریب من الجید806.60  بـبن سرور09/01/2000

عبد القاني   حنان 15098979 جید907.90  بـبن سرور06/03/2000

مسعودي   سعید 15099050 قریب من الجید1006.20  بـعین الملح15/08/2000

خویدم   خولة 15098999 جید1107.10  بـبن سرور28/08/2001

بن رماش   شیماء 15099036 قریب من الجید1206.60  بـعین الملح31/10/2001

مسعودي   بن یحي 15098973 قریب من الجید1306.50  بـعین الملح08/12/2001

ملیك   دالل 15098978 قریب من الجید1406.00  بـبن سرور29/01/2002

بن صوشة   اكرام 15098971 قریب من الجید1506.30  بـبن سرور03/05/2002

میدونة   سالف 15099026 جید1607.90  بـعین الیضاء07/11/2002

881من540:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| محمد بوضیاف بن سرور | محمد بوضیاف -بن محجوبة عبد القادر  | 280866: المؤسسة  

بن رماش   عفاف 15099086 قریب من الجید106.10  بـعین الملح25/02/2001

لعریبي   ولید 15099098 مقبول205.00  بـعین الملح17/09/2001

عبد اهللا   ایمن 15098932 جید جدا308.20  بـعین الملح14/03/2001

بن محجوبة   ایمان 15098940 قریب من الجید406.60  بـعین الملح19/03/2001

بن رماش   مسعود 15098905 جید507.10  بـمحمد بوضیاف02/10/2000

قاسمي   محمد 15098891 جید607.60  بـمحمد بوضیاف09/03/2001

قروني   یوسف 15099006 جید707.00  بـعین الملح02/12/1999

بن رماش   بسمة 15098976 قریب من الجید806.40  بـبوسعادة07/04/2002

بن محجوبة   صالح الدین 15099025 مقبول905.40  بـعین الملح02/05/2002

لعریبي   عماد الدین 15099057 مقبول1005.30  بـعین الملح04/11/2002

881من541:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| محمد بوضیاف بن سرور | محمد بوضیاف - جباري موسى  | 280867: المؤسسة  

فرج اهللا   الحسن 15098927 جید107.30  بـبن سرور21/02/1999

اقدیح   خولة 15098997 جید207.40  بـبن سرور27/05/2001

881من542:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| محمد بوضیاف بن سرور | محمد بوضیاف -لقریشي ترمبال  | 280868: المؤسسة  

بن مداني   عمر 15099070 جید107.00  بـبن سرور14/01/2002

لقریشي   إلھام 15099092 جید جدا208.40  بـبن سرور24/11/2002

بن مداني   اسیا 15098953 جید جدا308.00  بـعین الملح16/03/2000

بن مداني   اسرة 15098955 جید جدا408.60  بـمحمد بوضیاف26/03/2002

بن مداني   نصر الدین 15098881 قریب من الجید506.20  بـالجلفة29/03/2002

بن مداني   مریم 15098903 قریب من الجید606.70  بـبن سرور16/10/2002

بن مداني   زكیة 15099048 مقبول705.80  بـبن سرور10/11/1998

لقریشي   سمیة 15099030 قریب من الجید806.10  بـبن سرور30/06/1999

881من543:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| محمد بوضیاف بن سرور | محمد بوضیاف -بن صوشة عبد الرحمان  | 280869: المؤسسة  

البقور   ھارون الرشید 15099095 مقبول105.80  بـبن سرور21/12/2000

الغربي   ولید 15099096 قریب من الجید206.00  بـبن سرور05/04/2001

الغربي   ھاجر 15099094 قریب من الجید306.70  بـعین الملح01/03/2002

البقور   المسعود 15098919 مقبول405.20  بـمحمد بوضیاف19/04/1998

بن شنوف   امال 15098920 مقبول505.10  بـعین اللح21/05/1999

الغربي   ایمن 15098931 قریب من الجید606.30  بـبن سرور23/04/2000

الغربي   امیرة 15098926 جید جدا708.20  بـبن سرور24/03/2001

دفة   محمد 15098888 قریب من الجید806.40  بـعین الملح07/02/1999

عبد اهللا   نورة 15098885 قریب من الجید906.40  بـعین الملح16/01/2001

خیرالدین   ماجدة 15098872 جید جدا1008.60  بـبن سرور05/07/2001

القول   مجیدة 15098897 جید جدا1108.70  بـعین الملح01/02/2002

الغربي   حفیظة 15098995 جید1207.80  بـمحمد بوضیاف17/10/2000

زكي   دفة 15098994 مقبول1305.60  بـبن سرور31/01/2001

عثماني   شیماء 15099037 جید1407.70  بـبن سرور12/02/2002

الغربي   جابر 15098986 جید1507.30  بـعین الملح02/04/2002

مجیدي   شیماء 15099038 جید1607.00  بـعین الملح02/04/2002

البار   یحي 15098988 جید1707.40  بـعین الملح14/05/2002

بن مداني   خدیجة 15098990 مقبول1805.70  بـبن سرور14/08/2002

الغربي   خولة 15099001 مقبول1905.90  بـعین الملح16/08/2002

881من544:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي لغرابة | حي لغرابة -بن المداني بلقاسم  | 280875: المؤسسة  

بن مقري   خولة 15099194 مقبول105.50  بـمحمد بوضیاف09/04/1998

اغنیة   احمد 15099169 قریب من الجید206.80  بـبن سرور27/09/1998

لمراتي   اسماء 15099175 جید جدا308.40  بـمحمد بوضیاف09/10/1998

ناصر   احمد 15099170 قریب من الجید406.60  بـعین الملح09/12/1999

بن سالم   خولة 15099195 مقبول505.70  بـبن سرور13/01/2000

بن صوشة   بلقاسم 15099180 جید جدا608.20  بـبن سرور02/02/2000

عثماني   ایمن 15099162 مقبول705.30  بـعین الملح21/04/2000

حبیب   بلقاسم 15099181 قریب من الجید806.20  بـعین الملح23/02/2001

عبد الجبار   اسامة 15099178 مقبول905.10  بـعین الملح07/10/2001

حبیب   احالم 15099166 مقبول1005.20  بـعین الملح10/01/2002

لعطوي   خدیجة 15099193 قریب من الجید1106.00  بـبن سرور25/06/2002

لقریشي   محمد 15099124 مقبول1205.80  بـبن سرور02/11/1996

ناصر   المسعود 15099144 مقبول1305.10  بـعین الملح13/09/1997

عبد الجبار   مدیحة 15099132 مقبول1405.90  بـعین الملح08/02/1999

مجیدي   موسى 15099140 قریب من الجید1506.80  بـعین المح01/08/1999

خطاب   امینة 15099146 قریب من الجید1606.60  بـعین الملح17/09/2000

لعیشي   مسعودة 15099136 مقبول1705.50  بـبن سرور05/07/2001

زغادي   منال 15099111 مقبول1805.10  بـبن سرور22/08/2001

صوفان   نجاح 15099119 مقبول1905.00  بـبوسعادة03/09/2001

لعرناش   منال 15099112 مقبول2005.30  بـبن سرور21/09/2001

بلعشي   مراد 15099134 مقبول2105.40  بـبن سرور14/12/2001

بن صوشة   امل 15099142 جید جدا2208.60  بـعین الملح25/01/2002

عبد الجبار   محمد السعید 15099128 جید2307.30  بـبن سرور31/01/2002

البقور   الیاس 15099149 مقبول2405.20  بـعین الملح25/06/2002

881من545:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي لغرابة | حي لغرابة -بن المداني بلقاسم  | 280875: المؤسسة  

بن اعمر   محمد نصر الدین 15099126 جید2507.40  بـبوسعادة23/07/2002

عبد القاني   منى 15099114 جید جدا2608.40  بـبوسعادة03/08/2002

بوعیشاوي   لبنى 15099117 مقبول2705.10  بـبن سرور09/08/2002

بن مقري   فاتح 15099288 جید جدا2808.30  بـبن سرور31/07/1997

ناصر   عمر 15099266 مقبول2905.80  بـعین الملح04/12/1998

طیبي   سعیدة 15099247 جید3007.80  بـطولقة12/10/1999

تواتي   زیان 15099241 جید جدا3108.00  بـبن سرور17/11/1999

بن صوشة   عبد الكریم 15099281 مقبول3205.50  بـبن سرور20/12/1999

عبد الجبار   شایعة 15099231 جید3307.70  بـعین الملح06/02/2000

عطاوة   عبد القادر 15099282 قریب من الجید3406.50  بـبن سرور07/02/2000

مجیدي   ربیع 15099213 قریب من الجید3506.90  بـمحمد بوضیاف14/02/2000

بن رماش   قویدر 15099263 قریب من الجید3606.20  بـبن سرور13/03/2000

جباري   سماح 15099218 قریب من الجید3706.00  بـبن سرور31/05/2000

تواتي   رومیسة 15099217 مقبول3805.10  بـعین الملح22/06/2000

مجیدي   فاروق 15099294 جید3907.30  بـمحمد بوضیاف01/09/2000

فتیح   سالمة 15099227 قریب من الجید4006.50  بـبن سرور02/12/2000

البقور   عبد القادر 15099283 مقبول4105.80  بـعین الملح13/01/2001

تواتي   راضیة 15099211 قریب من الجید4206.90  بـبن سرور04/04/2001

ناصر   عبد الحق 15099279 جید4307.00  بـعین الملح29/07/2001

بن مقري   عبیر 15099285 جید جدا4408.40  بـبن سرور22/08/2001

بن شارف   عبد الرحمان 15099280 قریب من الجید4506.20  بـبسكرة05/09/2001

عبد الالوي   شیماء 15099238 جید جدا4608.70  بـعین الملح05/12/2001

لمراتي   عبلة 15099271 قریب من الجید4706.70  بـبن سرور07/04/2002

عبد الالوي   عمر 15099267 جید4807.10  بـبن سرور10/06/2002

قاسمي   فاطمة الزھراء 15099297 مقبول4905.00  بـعین الملح15/07/2002

عبد الجبار   ھناء 15099299 قریب من الجید5006.00  بـبن سرور11/08/2002

عثماني   ریحاب 15099215 قریب من الجید5106.00  بـبن سرور11/09/2002

جباري   ھشام 15099314 قریب من الجید5206.20  بـعین الملح22/11/2000

یوسفي   وسیلة 15099316 جید جدا5308.00  بـبن سرور17/06/2002

881من546:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي لغرابة | حي لغرابة ) حي الشھداء(زروق عمر  | 280876: المؤسسة  

مسعودي   اسامة 15099179 جید107.10  بـعین الملح08/05/2002

ناصر   ایمان 15099168 جید207.80  بـبن سرور29/12/2002

بن محجوبة   ام كلثوم 15099141 قریب من الجید306.00  بـعین الملح01/03/2000

مسعودي   الیاس 15099148 مقبول405.50  بـبن سرور20/04/2000

براھیمي   لزھر 15099138 مقبول505.30  بـام البواقي15/03/2001

تواتي   انور 15099145 جید607.70  بـعین الملح17/10/2001

لعزري   مسعودة 15099137 جید جدا708.10  بـبن سرور28/02/2002

جاب اهللا   مصعب 15099135 جید جدا808.40  بـسیدي عیسى11/03/2002

جاب اهللا   نصر الدین 15099122 جید907.00  بـبن سرور26/06/2002

بوشریط   مجدى 15099131 جید1007.60  بـبن سرور27/08/2002

بوعیشاوي   محمد رامي 15099130 قریب من الجید1106.30  بـبن سرور08/11/2002

جاب اهللا   مھند 15099139 قریب من الجید1206.90  بـعین الملح11/12/2002

مسعودي   فاطمة 15099295 مقبول1305.90  بـعین الملح11/08/1999

زقاد   فارس 15099292 مقبول1405.30  بـبن سرور01/04/2000

براھیمي   عبد النور 15099272 قریب من الجید1506.40  بـعین الملح02/08/2000

محمدي   علي 15099265 قریب من الجید1606.00  بـبن سرور26/11/2000

زروقي   صالح 15099228 جید1707.90  بـمحمد بوضیاف19/01/2001

مسعودي   سارة 15099232 جید جدا1808.50  بـبن سرور25/01/2001

حبیب   عبد الدایم 15099277 مقبول1905.30  بـبن سرور04/03/2001

بن محجوبة   سامیة 15099229 جید2007.70  بـعین الملح09/10/2001

مسعودي   زھرة 15099250 قریب من الجید2106.70  بـبن سرور02/11/2001

زروق   زیان 15099242 قریب من الجید2206.90  بـعین الملح16/04/2002

البقور   فتیحة 15099298 مقبول2305.40  بـمحمد بوضیاف07/07/2002

بن عبد اهللا   سماح 15099219 جید جدا2408.00  بـبن سرور23/07/2002

881من547:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي لغرابة | حي لغرابة ) حي الشھداء(زروق عمر  | 280876: المؤسسة  

بن محجوبة   سلیم 15099222 جید جدا2508.80  بـبن سرور31/08/2002

جاب اهللا   صارة 15099234 مقبول2605.60  بـعین الملح03/09/2002

البقور   شیماء 15099239 جید جدا2708.20  بـمحمد بوضیاف06/09/2002

بن عزوز   عبد الباسط 15099276 جید2807.50  بـبن سرور20/11/2002

جاب اهللا   إكرام 15099315 قریب من الجید2906.30  بـعین الملح07/02/2002

جاب اهللا   ھاجر 15099311 جید جدا3008.00  بـبن سرور16/04/2002

تواتي   ھدى 15099313 جید3107.20  بـبن سرور07/05/2002

881من548:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي لغرابة | خطاب بن صوشة حي لغرابة  | 280877: المؤسسة  

خطاب   اسماء 15099176 مقبول105.40  بـعین الملح01/01/2000

بن صوشة   احمد 15099171 جید207.00  بـبن سرور29/08/2000

زیطاري   اسامة 15099177 قریب من الجید306.90  بـبن سرور25/02/2001

بن صوشة   ایة 15099173 جید جدا408.00  بـبوسعادة19/03/2002

زیقم   نصر الدین 15099121 قریب من الجید506.70  بـبن سرور14/02/2000

بن صوشة   لبنى 15099115 قریب من الجید606.70  بـبن سرور12/09/2000

لعرناش   نورالھدى 15099123 قریب من الجید706.50  بـالقبة25/11/2002

بن صوشة   فارس 15099291 مقبول805.40  بحكم بـمحمد بوضیاف1998

تركي   صباح 15099236 مقبول905.50  بـمحمد بوضیاف07/11/1998

مسعودي   سلیمان 15099223 جید1007.40  بـبن سرور21/02/1999

خطاب   سعیدة 15099248 مقبول1105.30  بـبن سرور08/03/2000

خطاب   عبد اهللا 15099274 مقبول1205.90  بـعین الملح17/09/2000

زیقم   شروق 15099244 قریب من الجید1306.10  بـعین الملح29/09/2000

لعزري   فاطمة الزھراء 15099296 قریب من الجید1406.30  بـبن سرور09/11/2000

بن صوشة   زینب 15099240 جید جدا1508.00  بـبن سرور28/04/2001

العیطر   عبد الحكیم 15099278 قریب من الجید1606.70  بـطولقة16/06/2001

لعطوي   رقیة 15099216 مقبول1705.90  بـبن سرور16/09/2001

بن المداني   سھام 15099249 قریب من الجید1806.30  بـبن سرور26/11/2001

زیقم   ریاض 15099214 جید جدا1908.50  بـبن سرور25/02/2002

البار   سعاد 15099245 مقبول2005.10  بـبن سرور08/05/2002

ناصر   ھاجر 15099312 جید2107.60  بـبن سرور12/11/2002

881من549:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي لغرابة | مسعودي عامر حي لغرابة  | 280878: المؤسسة  

مسعودي   ھاجر 15099300 جید107.20  بـبن سرور03/03/2002

مسعودي   صراب 15099243 مقبول205.30  بـبن سرور28/12/2002

مسعودي   صلیحة 15099225 مقبول305.60  بـبن سرور15/06/2003

881من550:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي لغرابة | بلخضر الشریف حي لغرابة  | 280879: المؤسسة  

عباسي   یونس 15099197 جید جدا108.30  بـبن سرور16/08/2001

زقاد   نجیة 15099120 جید207.90  بـبن سرور24/10/2000

عباسي   لبنى 15099116 جید307.60  بـبن سرور31/05/2001

عباسي   عطیة 15099287 جید407.10  بـعین الملح20/07/2000

عباسي   فارس 15099293 جید جدا508.20  بـبن سرور24/08/2001

بن صوشة   شیماء 15099237 جید607.60  بـبن سرور15/11/2001

ناصر   شوقي 15099261 مقبول705.40  بـبن سرور16/01/2003

881من551:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بن سرور - الزرزور | الزرزور -علواني صالح  | 280885: المؤسسة  

بن عبد الرزاق   فارس 15099386 قریب من الجید106.70  بـبن سرور26-09-1999

عبد الرزاق   عفاف 15099383 مقبول205.10  بـبن سرور13-09-2000

عبد الرزاق   وھیبة 15099393 جید جدا308.10  بحكم بـالزرزور2001

عبد الرزاق   فؤاد 15099384 مقبول405.60  بـبن سرور24-03-2001

عبد الرزاق   فوزیة 15099389 قریب من الجید506.00  بـبن سرور30-05-2001

لطیسة   عبد الكریم 15099378 قریب من الجید606.00  بـبوسعادة26-12-2001

قني   ھشام بدر الدین 15099392 جید707.70  بـبوسعادة17-01-2002

عبد الرزاق   ھدى 15099391 قریب من الجید806.10  بـبن سرور15-03-2002

عبد الرزاق   إلھام 15099390 جید907.10  بـبن سرور03-08-2002

سلیماني   عبد الكریم 15099379 مقبول1005.90  بـبریكة02-01-2003

بن عبد الرزاق   صالح 15099355 قریب من الجید1106.10  بـسطیف07-02-1999

بن عبد الرزاق   نسرین 15099330 جید1207.00  بحكم بـالزرزور2000

عبد الرزاق   صبرینة 15099358 قریب من الجید1306.90  بـبن سرور15-04-2001

مبروكي   محمد 15099333 قریب من الجید1406.40  بـشلغوم العید11-06-2001

براھیمي   مسعودة 15099340 قریب من الجید1506.40  بـالزرزور16-07-2001

بن عبد الرزاق   الخیر 15099341 مقبول1605.20  بـالزرزور14-08-2001

براھیمي   صابرینة 15099356 جید1707.60  بـالزرزور08-09-2001

لطیسة   صالح 15099352 قریب من الجید1806.50  بـبن سرور15-10-2001

لطیسة   سیف الدین 15099359 قریب من الجید1906.20  بـبن سرور06-12-2001

عبد الرزاق   عماد الدین 15099364 جید2007.20  بـبن سرور15-12-2001

عبد الرزاق   مسعود 15099339 قریب من الجید2106.20  بـبن سرور19-01-2002

عبد الرزاق   جابر 15099349 مقبول2205.40  بـبن سرور17-02-2002

بلي   سناء 15099354 قریب من الجید2306.90  بـبریكة20-02-2002

قبشي   نسرین 15099331 قریب من الجید2406.50  بـبن سرور19-09-2002

881من552:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بن سرور - الزرزور | شبشب محمد الزرزور  | 280886: المؤسسة  

شبیشب   أیمن 15099332 مقبول105.80  بـالزرزور25-03-2001

881من553:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بن سرور - الزرزور | الزرزور -ابراھیمي محمد  | 280887: المؤسسة  

لطیسة   عدیلة 15099381 قریب من الجید106.80  بـتاجنانت16-03-1999

لطیسة   فایزة 15099385 قریب من الجید206.30  بـتاجنانت29-08-1999

لطیسة   حدة 15099350 قریب من الجید306.20  بـتاجنانت13-12-1997

لطیسة   غنیة 15099365 مقبول405.20  بـبن سرور03-03-2001

لطیسة   زاكي 15099357 قریب من الجید506.60  بـشلغوم العید09-08-2001

لطیسة   منال 15099327 مقبول605.60  بـبن سرور12-10-2001

عبد الرزاق   جالل 15099346 مقبول705.50  بـبن سرور06-07-2002

881من554:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| اوالد سلیمان | مھوبي عامر أوالد سلیمان  | 280893: المؤسسة  

ركبي   عبد الباقي 15099469 جید جدا108.40  بـاوالد سلیمان05/01/1999

شیحي   ھدى 15099476 مقبول205.80  بـبن سرور07/05/1999

دھاني   شیماء 15099460 مقبول305.30  بـطولقة21/09/1999

عقوني   ھالة 15099472 قریب من الجید406.70  بـبن سرور08/12/2000

جنایدیة   رحیل 15099456 قریب من الجید506.40  بـالبویرة15/01/2001

مبروكي   ولید 15099478 قریب من الجید606.10  بـبن سرور19/12/2001

عقوني   زین العابدین 15099461 جید707.80  بـطولقة25/02/2002

بن لمخربش   كمال 15099464 جید جدا808.50  بـطولقة27/05/2002

قبي   رفیق 15099457 قریب من الجید906.30  بـبن سرور05/07/2002

بن لمخربش   إكرام 15099477 جید1007.20  بـصور الغزالن14/10/2002

عقوني   ھیثم 15099475 جید1107.60  بـبن سرور24/11/2002

قبشي   سھیلة 15099463 مقبول1205.50  بـطولقة07/12/2002

شیحي   ریمة 15099441 جید1307.10  بـبن سرور17/06/1999

بن لمخربش   ربیعة 15099440 مقبول1405.30  بـبن سرور15/05/2000

عقوني   خولة 15099436 مقبول1505.90  بـبن سرور05/03/2001

عقوني   اسماء 15099427 جید جدا1608.00  بـبن سرور30/08/2001

عقوني   الھام 15099421 قریب من الجید1706.70  بـبوسعادة01/09/2001

عقوني   ایمن 15099422 مقبول1805.80  بـطولقة17/01/2002

بن لمخربش   حكیمة 15099434 جید1907.30  بـبن سرور26/04/2002

عقوني   اماني 15099417 جید2007.20  بـبوسعادة20/05/2002

بن لمخربش   جمال 15099430 جید2107.60  بـبن سرور23/05/2002

بن لمخربش   ریان 15099443 جید2207.50  بـبوسعادة07/06/2002

بن لمخربش   مالك 15099404 جید جدا2308.30  بـبوسعادة07/06/2002

عقوني   محمد 15099410 قریب من الجید2406.10  بـطولقة04/10/2002

881من555:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| اوالد سلیمان | مھوبي عامر أوالد سلیمان  | 280893: المؤسسة  

عقوني   اكرم 15099429 مقبول2505.70  بـطولقة24/10/2002

حمادي   جمال 15099431 قریب من الجید2606.00  بـبن سرور26/10/2002

881من556:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| اوالد سلیمان | أوالد سلیمان -عالوة سالم  | 280894: المؤسسة  

قبشي   ھاجر 15099474 مقبول105.70  بـبن سرور05/12/1999

عالوة   سمیحة 15099458 قریب من الجید206.80  بـبن سرور03/04/2000

مرقاد   كریمة 15099465 جید جدا308.10  بـبن سرور17/10/2000

بن لمخربش   عائشة 15099468 جید جدا408.30  بـبن سرور06/02/2002

عقوني   ھاني 15099473 جید507.80  بـبن سرور25/04/2002

عالوة   عبد القادر 15099471 جید607.40  بـبن سرور17/06/2002

حمادي   موسى 15099416 مقبول705.20  بـامسیف26/03/1997

عقوني   خولة 15099435 قریب من الجید806.00  بـبن سرور17/12/1999

قاسمي   مریم 15099414 مقبول905.00  بـاوالد سلیمان09/05/2000

حمادي   رابح بن محمد 15099438 جید1007.20  بـامسیف22/07/2000

بن لمخربش   محمد االمین 15099412 قریب من الجید1106.60  بـبن سرور01/09/2000

عبد اللطیف   اسماء 15099426 قریب من الجید1206.00  بـبن سرور07/06/2001

عقوني   ایمان 15099424 جید1307.10  بـبن سرور27/08/2001

قبشي   اسماء 15099428 قریب من الجید1406.70  بـبن سرور19/09/2001

حلیمت   رانیا 15099437 مقبول1505.40  بـطولقة11/10/2001

براھیمي   رحمة 15099442 جید1607.00  بـتاجنانت18/04/2002

عالوة   محمد المعتصم 15099411 قریب من الجید1706.20  بـبن سرور02/11/2002

عالوة   نجوى 15099406 جید1807.40  بـطولقة20/11/2002

881من557:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 01بوسعادة -سیدي ثامر  | 280900: المؤسسة  

بن وارث   ھنیة 15099846 جید107.00  بـبوسعادة17-03-2000

العمري   وفاء 15099864 جید جدا208.40  بـبوسعادة07-04-2002

فكاني   فائزة 15099839 قریب من الجید306.80  بـبوسعادة03-12-2002

العوفي   عبد الرحمان 15099807 قریب من الجید406.90  بـبوسعادة04-07-2002

جقدالي   أحمد صالح الدین 15099564 جید جدا508.40  بـبوسعادة06-07-2002

أرفیس   أیمن 15099541 جید607.30  بـبوسعادة25-07-2002

والي   خولة ھیام 15099697 جید جدا708.60  بـبوسعادة26-03-2002

بن سلیمان   راضیة 15099708 قریب من الجید806.40  بـبوسعادة27-04-2002

بسطامي   سارة 15099726 جید جدا908.30  بـالحراش27-04-2002

محمودي   یوسف 15099702 ممتاز1009.20  بـبوسعادة17-10-2002

بوشارب   حسناء إیمان 15099691 مقبول1105.50  بـبوسعادة11-11-2002

والي   الویزة منار 15099607 قریب من الجید1206.00  بـبوسعادة26-03-2002

یورمش   مصطفى 15099589 قریب من الجید1306.40  بـبوسعادة28-09-2002

بولیل   بشیر 15099650 قریب من الجید1406.20  بـبوسعادة30-10-2002

لقویزي   نعیمة 15099519 جید1507.50  بـبوسعادة08-04-2002

النیة   منال 15099492 ممتاز1609.20  بـبوسعادة11-04-2002

جمیل   أمینة أشواق 15099501 جید جدا1708.20  بـبوسعادة08-07-2002

شریف   أمیمة 15099499 جید1807.70  بـبوسعادة16-07-2002

بوناب   منال 15099495 جید جدا1908.80  بـبوسعادة14-03-2003

عیجاج   طارق شمس الدین 15099740 مقبول2005.00  بـبوسعادة11-08-2002

881من558:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 01طویري عبد القادر بوسعادة  | 280901: المؤسسة  

خلیفة   فتیحة 15099841 جید جدا108.00  بـبوسعادة22-01-2003

نویبات   عبد الحكیم 15099803 قریب من الجید206.00  بـبوسعادة07-07-2001

زھاني   عبد اهللا 15099800 جید جدا308.70  بـبوسعادة01-10-2002

بوغالم   عائشة كنزة 15099793 جید جدا408.80  بـبوسعادة21-08-2003

فیشوش   محمد زیروق 15099565 جید507.70  بـبوسعادة15-03-2002

بباح   أسامة 15099578 جید607.30  بـبوسعادة10-04-2002

مقراني   أحمد 15099549 جید جدا708.20  بـبوسعادة11-05-2002

حفیظ   أیمن 15099540 جید807.20  بـبوسعادة24-05-2002

سالمي   محمد إسالم 15099569 قریب من الجید906.50  بـبوسعادة24-05-2002

العیھار   محمد مؤمن 15099554 قریب من الجید1006.70  بـالھامل15-07-2002

شودار   أحمد 15099550 قریب من الجید1106.40  بـطولقة18-09-2002

العیشي   محمد مختار 15099556 جید1207.10  بـبوسعادة28-10-2002

شوقي   مروة 15099574 مقبول1305.60  بـبوسعادة16-11-2002

بلواضح   رمضان الطیب 15099705 قریب من الجید1406.60  بـبوسعادة25-12-2000

بوھالي   سمیة 15099720 جید1507.80  بـبوسعادة28-03-2002

تومي   رانیة 15099707 ممتاز1609.30  بـبوسعادة16-08-2002

بلواضح   دعاء أیة 15099693 ممتاز1709.20  بـبوسعادة04-10-2002

حفیظ   سلیمان 15099718 جید جدا1808.60  بـبوسعادة07-11-2002

خطیبي   یوسف 15099704 جید جدا1908.10  بـبوسعادة02-01-2003

بوجابر   دعاء 15099692 جید2007.70  بـبوسعادة31-03-2003

بلواضح   الحسني مالك 15099599 ممتاز2109.20  بـبوسعادة24-05-2002

بن الشاللي   مصطفى أحمد 15099590 قریب من الجید2206.30  بـبوسعادة10-07-2002

بوكراع   أكرم 15099593 جید2307.40  بـبوسعادة11-08-2002

مرخوف   أشواق 15099591 جید2407.10  بـبوسعادة26-08-2002

881من559:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 01طویري عبد القادر بوسعادة  | 280901: المؤسسة  

لوبازید   السعید 15099604 قریب من الجید2506.50  بـبوسعادة29-12-2002

بوعشرین   بلقاسم 15099644 جید2607.20  بـبوسعادة14-02-2002

شبیشب   جالل 15099655 قریب من الجید2706.00  بـبن سرور14-04-2002

لقوي   خدیجة 15099676 جید جدا2808.10  بـبوسعادة29-07-2002

بن عتیق   بو بكر الصدیق 15099654 جید2907.80  بـبوسعادة17-10-2002

خریف   خدیجة 15099677 جید جدا3008.40  بـبوسعادة03-11-2002

بن عیسى   حنان 15099663 قریب من الجید3106.10  بـبوسعادة13-12-2002

بزازي   نور الھدى 15099525 ممتاز3209.60  بـبوسعادة30-04-2002

بن سعیدي   نوح 15099520 قریب من الجید3306.30 - جالیو- بورقوا-  بـإیزار 28-05-2002

بغدادي   أماني 15099491 جید جدا3408.50  بـبوسعادة05-09-2002

مزیان   نور الیقین 15099521 جید جدا3508.30  بـبوسعادة30-11-2002

ھنیدة   منال 15099494 مقبول3605.80  بـبوسعادة02-12-2002

عبد اللطیف   شذى 15099741 مقبول3705.70  بـبوسعادة11-04-2002

تواتي   عماد الدین 15099771 جید3807.60  بـبوسعادة07-06-2002

شني   صباح 15099742 مقبول3905.50  بـبوسعادة26-10-2002

خطیبي   زبیدة 15099744 قریب من الجید4006.60  بـبوسعادة23-11-2002

نویبات   سھیلة 15099764 مقبول4105.10  بـبوسعادة28-11-2002

لقوق   زیان 15099751 مقبول4205.70  بـبوسعادة05-12-2002

شریف   صھیب یونس 15099765 جید جدا4308.90  بـالمسیلة24-02-2003

مرخوف   سي ابراھیم 15099745 جید جدا4408.80  بـبوسعادة27-03-2003

بلواضح   شھد 15099762 جید4507.70  بـبوسعادة22-05-2003

881من560:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 01المعلمین األربعة بوسعادة  | 280902: المؤسسة  

دحیري   إكرام 15099856 جید107.00  بـبوسعادة16-04-2002

تروم   فریال 15099843 ممتاز209.00  بـبوسعادة30-06-2002

كاملي   إیناس 15099851 جید307.80  بـبوسعادة28-07-2002

سماحي   ھبھ اهللا لینا 15099849 جید407.90  بـبوسعادة05-08-2002

مخناش   إیمان 15099850 ممتاز509.00 میلة-  بـأحمد راشدي21-08-2002

بوطي   فریال 15099844 ممتاز609.30  بـبوسعادة23-09-2002

بن ثابت   ھدیل فتیحة 15099853 جید جدا708.70  بـبوسعادة09-11-2002

بن عبد الرزاق   فتحي 15099840 جید807.90  بـبن سرور12-12-2002

بوجمعة   شیماء 15099868 جید907.20  بـالشلف19-01-2003

شرادي   وفاء 15099865 جید جدا1008.00  بـبشار21-01-2003

بوداني   إكرام 15099857 جید جدا1108.60  بـالعبادیة25-03-2003

ھدلي   عبد الرؤوف 15099805 جید1207.90  بـورقلة23-04-2002

حبیش   فاطمة 15099823 قریب من الجید1306.20  بـبوسعادة17-05-2002

فداوي   فارس 15099820 قریب من الجید1406.50  بـبوسعادة25-05-2002

بشاشحیة   عبد الرؤوف 15099806 جید1507.80  بـسوق أھراس06-09-2002

كشیدة   عبیر 15099815 جید1607.10  بـبوسعادة19-09-2002

شبنقة   عبد الرحمان 15099809 جید جدا1708.10  بـبوسعادة28-10-2002

زیان   فاروق 15099821 قریب من الجید1806.60  بـبوسعادة29-12-2002

ھني   عمر 15099789 قریب من الجید1906.80  بـبوسعادة25-01-2003

الباھي   أحمد قویدر 15099567 جید2007.00  بـبوسعادة30-11-2001

بلواضح   محمد الخدیر 15099560 جید2107.80  بـبوسعادة10-03-2002

طیبي   أحمد یوسف 15099562 جید جدا2208.30  بـبوسعادة18-04-2002

بن ثامر   محمد علي 15099568 ممتاز2309.10  بـاألبیض سیدي الشیخ11-07-2002

سواكري   أحمد نوح 15099555 مقبول2405.20  بـبوسعادة02-08-2002

881من561:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 01المعلمین األربعة بوسعادة  | 280902: المؤسسة  

بازه   أیوب أسامة 15099570 جید2507.60  بـبوسعادة21-10-2002

ھناوي   أسماء ھاجر 15099577 جید جدا2608.70  بـتسمسیلت04-03-2003

لقوي   سلیمان 15099717 مقبول2705.20  بـبوسعادة25-04-2000

زیاني   شمس 15099722 مقبول2805.70  بـبوسعادة01-08-2001

شرابة   ریان 15099711 جید2907.20  بـبوسعادة08-01-2002

لقوي   رانیا 15099706 جید جدا3008.90  بـبوسعادة18-01-2002

خلف اهللا   جھادأحالم 15099695 جید3107.80  بـبوسعادة28-10-2002

حدیبي   سامي محمود 15099723 قریب من الجید3206.00  بـبوسعادة28-10-2002

بن عزیزة   شادیة 15099724 جید جدا3308.60  بـالحروش08-11-2002

دیلمي   یوسف 15099703 جید جدا3408.30  بـبوسعادة30-12-2002

عزیبي   أكرم 15099592 قریب من الجید3506.40 تبسة-  بـمرسط26-01-2002

نویبات   ایة 15099620 جید3607.40  بـبوسعادة28-06-2002

السبع   ثامر 15099647 مقبول3705.60  بـبوسعادة10-11-2001

بن وراث   بشرى 15099651 جید جدا3808.60  بـبوسعادة08-08-2002

بن قوقھ   بثینة 15099648 جید جدا3908.10  بـآریس02-03-2003

خضراوي   حمزة عبد السالم 15099667 قریب من الجید4006.50  بـبوسعادة17-03-2003

خازن   نضال 15099511 جید جدا4108.70  بـشرشال20-04-2002

بلواضح   نسرین 15099515 ممتاز4209.10  بـبوسعادة01-07-2002

أنصر   أمجد عبد الجلیل 15099502 ممتاز4309.00  بـعین ملیلة16-07-2002

بن نونة   أمیرة 15099504 جید جدا4408.60 الجزائر-  بـالقبة04-08-2002

بن وارث   منال 15099493 جید جدا4508.70  بـبوسعادة21-08-2002

ھني   أمل 15099489 جید4607.50  بـبوسعادة13-09-2002

نویبات   نورة 15099528 قریب من الجید4706.80  بـبوسعادة01-10-2002

حساني   ناجي 15099507 جید4807.70  بـبوسعادة04-10-2002

العوفي   نسرین 15099517 جید4907.70  بـبوسعادة20-11-2002

مقران   كنزة 15099769 ممتاز5009.30 تیزي وزو-  بـتیزي نتالتة 16-06-2002

براكیك   سھیل 15099763 جید5107.40  بـملیانة01-07-2002

فوضیلي   سعیدة 15099759 جید5207.10  بـبوسعادة10-07-2002

جدعي   سرین 15099754 قریب من الجید5306.20 الطارف-  بـالفرین15-07-2002

881من562:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 01المعلمین األربعة بوسعادة  | 280902: المؤسسة  

ھوناس   سعید 15099758 جید5407.30  بـثنیة الحد17-07-2002

بن عطیة   علي 15099776 جید5507.30  بـبوسعادة19-08-2002

شیبوب   سارة 15099739 جید جدا5608.80  بـباتنة18-01-2003

881من563:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 01لحرش جمیل بوسعادة  | 280903: المؤسسة  

قحیوش   فیروز 15099842 جید جدا108.90  بـبوسعادة30-01-2002

بن بھلولي   ھشام 15099854 قریب من الجید206.80  بـبوسعادة14-05-2002

بن مرزوق   إبراھیم الخلیل 15099847 ممتاز309.00  بـبوسعادة27-10-2002

عبد الكریم   ولید 15099860 ممتاز409.10  بـبوسعادة01-02-2003

بن عیسى   عبد الكریم 15099811 قریب من الجید506.10  بـبوسعادة20-03-2003

بوذینة   أحمد المھدي 15099558 مقبول605.80  بـبوسعادة10-05-2002

بن عیسى   مي إیناس 15099539 ممتاز709.00  بـبوسعادة30-05-2002

ثامري   لینا 15099543 مقبول805.50  بـبوسعادة25-06-2002

قحیوش   أیمن 15099542 جید جدا908.00  بـبوسعادة13-09-2002

خروبي   محمد رضا 15099563 مقبول1005.60  بـبوسعادة18-12-2002

زوارق   جھاد 15099694 جید1107.80  بـبوسعادة13-06-2002

زیاني   خولة 15099696 جید جدا1208.50  بـبوسعادة07-07-2002

زھاني   ثامر 15099646 مقبول1305.40  بـبوسعادة04-03-2001

حاجي   خدیجة 15099674 جید1407.80  بـبوسعادة05-02-2002

بن خیرة   أمیمة 15099500 جید1507.80  بـبوسعادة09-12-2002

شایبي   زكریاء 15099756 جید جدا1608.20  بـبوسعادة29-01-2003

881من564:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 01ربیح أحمد بوسعادة  | 280904: المؤسسة  

عبد الرزاق   ولید 15099859 جید جدا108.30  بـبن سرور29-04-2002

شتیتح   إبراھیم الطیب 15099848 جید جدا208.80  بـبوسعادة12-02-2003

بن بلخیر   عائشة 15099792 جید307.90  بـبوسعادة19-09-2002

دیلمي   أسماء 15099576 جید جدا408.10  بـالمسیلة13-06-2002

العمراري   محمد 15099553 جید507.30  بـبوسعادة20-01-2003

بدر الدین   بھاء الدین 15099653 قریب من الجید606.70  بـبوسعادة27-06-2002

یطو   خالد 15099669 قریب من الجید706.70  بـبوسعادة18-03-2003

بن داود   أمیر 15099503 جید جدا808.00  بـبوسعادة28-01-2001

بوستة   نور الھدى 15099523 مقبول905.40  بـبوسعادة10-12-2001

بن سالم   ملیكة 15099505 جید1007.30  بـبوسعادة29-01-2002

بوعزیز   أماني 15099490 جید جدا1108.50  بـبوسعادة24-04-2002

قحیوش   نسرین 15099514 جید1207.80  بـبوسعادة31-05-2002

شویخ   أنس 15099498 جید1307.20  بـبوسعادة11-12-2002

بن اعریعیرة   ندى 15099509 ممتاز1409.10  بـبوسعادة22-02-2003

881من565:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 02األخوة بوتشیشة بوسعادة  | 280910: المؤسسة  

بن سراج   وسیم 15099863 مقبول105.20  بـبسكرة05-09-2000

لوعیل   ھدى 15099852 جید جدا208.40  بـبوسعادة06-03-2002

صغیري   وصال 15099861 ممتاز309.10  بـبوسعادة25-04-2002

مبدوعة   وئام 15099867 جید جدا408.60  بـبوسعادة11-06-2002

توامة   ھند 15099845 جید جدا508.40  بـبوسعادة02-08-2002

بن التومي   فاطمة 15099822 قریب من الجید606.70  بـبوسعادة12-09-2001

لحویبي   عبد العزیز 15099813 قریب من الجید706.70  بـبوسعادة28-09-2001

بن علیھ   عفاف 15099818 مقبول805.90  بـبوسعادة07-07-2002

زمیت   عبد الرحمان 15099808 جید جدا908.30  بـبوسعادة30-07-2002

شیھب   فاتح 15099819 جید1007.50  بـسیدي موسى01-10-2002

بن التومي   عبیر 15099816 قریب من الجید1106.10  بـبوسعادة15-10-2002

بوتشیشة   فاطمة 15099824 قریب من الجید1206.00  بـبوسعادة01-11-2002

رویبي   عبد الوھاب 15099814 قریب من الجید1306.30  بـبوسعادة22-12-2002

بن التومي   محمد 15099546 جید1407.00  بـبوسعادة06-10-2001

لحرش   محمد لطفي 15099557 مقبول1505.30  بـبوسعادة15-01-2002

لعمید   محمد 15099552 جید1607.40  بـبوسعادة29-11-2002

عبیدة   مروة 15099575 قریب من الجید1706.40  بـبوسعادة21-12-2002

بن علیھ   سمیة 15099719 مقبول1805.40  بـبوسعادة05-01-2001

بن یطو   رتیبة 15099710 قریب من الجید1906.10  بـبوسعادة30-04-2001

شناف   صالح الدین 15099715 مقبول2005.60  بـبوسعادة17-12-2001

لسلت   رضوان 15099713 جید2107.20  بـبوسعادة12-04-2002

بن التومي   یوسف 15099700 جید2207.90  بـبوسعادة20-04-2002

بغدادي   صالح الدین 15099716 جید جدا2308.90  بـبوسعادة22-07-2002

غویني   سارة 15099727 جید2407.10  بـبوسعادة29-08-2002

881من566:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 02األخوة بوتشیشة بوسعادة  | 280910: المؤسسة  

توامى   خیرة 15099689 جید2507.00  بـبوسعادة08-09-2002

لعمید   سمیة 15099721 جید جدا2608.50  بـبوسعادة13-11-2002

لخلیدي   رضوان 15099714 جید2707.80  بـبوسعادة02-07-2003

بن نعمي   الطیب 15099602 قریب من الجید2806.90  بـبوسعادة23-09-2000

سعیدي   ایوب 15099623 قریب من الجید2906.20  بـبوسعادة18-02-2001

بن خریف   احمد االمین 15099619 جید3007.00  بـبوسعادة18-06-2001

حمیدي   ایمان 15099612 قریب من الجید3106.30  بحكم بـبوسعادة2002

لوعیل   اكرام 15099628 قریب من الجید3206.60  بـبوسعادة30-01-2002

لوعیل   الھامل 15099606 مقبول3305.70  بـبوسعادة31-01-2002

النیة   ایمان 15099613 جید3407.30  بـبوسعادة17-02-2002

عبد المولى   ایمان 15099614 قریب من الجید3506.90  بـبوسعادة13-04-2002

خروبي   السعید 15099603 جید3607.20  بـبوسعادة27-06-2002

لعمید   ایمن 15099610 جید3707.70  بـبوسعادة30-06-2002

توامة   ایة 15099621 جید3807.80  بـبوسعادة02-07-2002

د   ادم عبد الجبار\داو\ 15099609 جید جدا3908.00  بـبوسعادة04-08-2002

عثماني   ایمان 15099617 قریب من الجید4006.80  بـبوسعادة18-08-2002

لسلت   الخنساء 15099598 قریب من الجید4106.40  بـبوسعادة14-10-2002

بوكراع   السعدیة 15099605 قریب من الجید4206.70  بـبوسعادة19-10-2002

سدیرة   ایة 15099622 مقبول4305.90  بـبوسعادة09-11-2002

شبیلي   ایمان 15099618 قریب من الجید4406.00  بـبوسعادة19-11-2002

احمیدي   اسماعیل 15099625 جید4507.20  بـبوسعادة23-12-2002

عطاء اهللا   بدر الدین 15099649 مقبول4605.30  بـبوسعادة03-12-2001

بعیط   حنان 15099659 مقبول4705.10  بـبوسعادة04-03-2002

زوارق   اكرام 15099640 قریب من الجید4806.80  بـبوسعادة20-03-2002

زروق   اكرام 15099641 جید4907.50  بـبوسعادة23-05-2002

حمدي   منیر 15099496 جید5007.00  بـبوسعادة28-12-2001

بن شعبي   نعیمة 15099518 قریب من الجید5106.00  بـبوسعادة20-03-2002

جعیو   نسیبة 15099512 قریب من الجید5206.70  بـبوسعادة11-04-2002

حلتیم   نسیبة 15099513 ممتاز5309.50  بـبوسعادة10-07-2002

881من567:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 02األخوة بوتشیشة بوسعادة  | 280910: المؤسسة  

لوعیل   نسرین 15099516 جید5407.50  بـبوسعادة14-07-2002

حمدي   غنیة 15099772 جید5507.00  بـبوسعادة18-04-2001

زیاني   صبحة 15099743 جید جدا5608.90  بـبوسعادة02-01-2002

جعفر   شیماء 15099746 مقبول5705.20  بـبوسعادة12-02-2002

غویني   شیماء 15099747 مقبول5805.10  بـبوسعادة01-03-2002

رویصات   شریفة 15099755 قریب من الجید5906.00  بـبوسعادة08-09-2002

881من568:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 02األخوة رحموني بوسعادة  | 280911: المؤسسة  

بوتشیشة   ھشام 15099855 قریب من الجید106.70  بـبوسعادة02-10-2002

بن التومي   عیسى 15099817 جید207.30  بـبوسعادة25-11-1999

زقالش   عبد اهللا 15099798 قریب من الجید306.00  بـبوسعادة13-01-2001

العمراوي   فائزة 15099827 قریب من الجید406.40  بـبوسعادة11-02-2002

بن الصادق   فاطمة الزھراء 15099826 قریب من الجید506.20  بـبوسعادة07-05-2002

دحدوح   عبد القادر بلخیر 15099812 جید جدا608.10  بـبوسعادة17-08-2002

بلة   عبد الدائم 15099802 مقبول705.80  بـبوسعادة30-01-2003

بن علیھ   عبد اللة اسامة 15099797 جید جدا808.70  بـبوسعادة10-02-2003

خزار   عبد الصمد 15099810 جید جدا908.90  بـبوسعادة23-02-2003

منادي   محمد زكي 15099566 جید1007.00  بـبوسعادة02-04-2001

بن التومي   مروة 15099573 مقبول1105.70  بـبوسعادة28-07-2002

لزرق   محمد 15099551 جید1207.30  بـبوسعادة16-11-2002

لوبازید   محمد االمین 15099559 جید1307.50  بـبوسعادة26-12-2002

العمري   یوسف 15099699 قریب من الجید1406.80  بـبوسعادة26-08-2001

بوكراع   راضیة 15099709 جید جدا1508.40  بـبوسعادة20-05-2002

بن علیة   یوسف 15099701 جید1607.00  بـبوسعادة30-07-2002

لزرق   یونس 15099698 مقبول1705.10  بـبوسعادة23-08-2002

بن عیسى   خیرة 15099690 جید1807.10  بـبوسعادة23-11-2002

امحمدي   سارة 15099728 قریب من الجید1906.80  بـبوسعادة19-12-2002

لزرق   ایمان 15099615 مقبول2005.60  بـبوسعادة28-05-2002

شیخاوي   جمال بالل 15099658 مقبول2105.60  بـبوسعادة31-10-1999

بن التومي   جمال 15099656 مقبول2205.80  بـبوسعادة27-08-2001

بوكراع   جمال الدین 15099657 مقبول2305.00  بـبوسعادة22-04-2002

دفي   اكرام 15099642 مقبول2405.00  بـبوسعادة05-06-2002

881من569:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 02-01بوسعادة  | 02األخوة رحموني بوسعادة  | 280911: المؤسسة  

تناح   نور الھدى 15099522 جید جدا2508.10  بـبوسعادة17-04-2001

طیبي   منیر 15099497 جید2607.70  بـبوسعادة05-04-2002

بن مداني   نور الھدى 15099524 جید2707.50  بـالرویبة20-04-2002

لزرق   ملیكة 15099506 جید جدا2808.10  بـبوسعادة05-08-2002

لحمیدي   علي 15099773 جید2907.90  بـبوسعادة13-12-1999

شبیلي   سیف الدین 15099753 قریب من الجید3006.10  بـبوسعادة24-08-2000

غریب   صفاء 15099760 قریب من الجید3106.40  بـبوسعادة07-01-2001

عبد الحق   سھام 15099761 جید3207.00  بـبوسعادة17-02-2001

لعموري   زوینة 15099767 قریب من الجید3306.40  بـبوسعادة02-06-2001

جمعي   سعاد 15099757 مقبول3405.00  بـبوسعادة27-08-2001

بن التومي   كریمة 15099770 مقبول3505.80  بـبوسعادة17-12-2001

حفیظ   عمر 15099778 قریب من الجید3606.10  بـبوسعادة17-09-2002

بوكراع   كمال 15099768 مقبول3705.60  بـبوسعادة25-10-2002

حمادي   سیرین 15099752 قریب من الجید3806.10  بـبوسعادة10-08-2003

881من570:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03سعیداني سعد بوسعادة  | 280917: المؤسسة  

صیلع   وفاء 15100407 قریب من الجید106.00  بـبوسعادة11-12-2000

بلواضح   ھدیل 15100394 جید جدا208.70  بـبوسعادة14-05-2001

بلواضح   إیمان 15100387 جید جدا308.30  بـبوسعادة23-07-2001

سعیداني   ھیام 15100392 جید جدا408.10  بـبوسعادة22-01-2002

بن بوزید   ھارون 15100386 جید507.30  بـبوسعادة11-07-2002

بلواضح   ھدیل 15100395 جید جدا608.70  بـبوسعادة01-10-2002

بن عبد الرحمن   إسماعیل 15100398 ممتاز709.20  بـبوسعادة05-12-2002

لوبازید   فوزي 15100367 مقبول805.40  بـبوسعادة17-05-2001

شتوح   عامر 15100310 جید907.60  بـبوسعادة15-01-2002

نویبات   عائشة 15100315 قریب من الجید1006.30  بـبوسعادة12-03-2002

شني   سھیلة 15100285 جید1107.40  بـبوسعادة05-04-2002

رقیق   كمال 15100294 جید جدا1208.10  بـالجلفة08-04-2002

دحماني   عبیر 15100353 جید جدا1308.10  بـبوسعادة09-04-2002

امحمدي   عبد الصمد 15100344 جید1407.40  بـبوسعادة01-09-2002

مقیرش   فیصل عبد الباري 15100364 جید جدا1508.30  بـبوسعادة11-09-2002

شني   فاطنة 15100363 جید1607.10  بـبوسعادة12-11-2002

قارة   سیف الدین 15100266 جید1707.30  بـبوسعادة25-07-2000

السبع   شیماء 15100254 قریب من الجید1806.80  بـبوسعادة03-01-2001

بن قسمیة   شاھین 15100250 جید1907.10  بـالمدیة17-02-2002

شني   طارق 15100248 قریب من الجید2006.90  بـبوسعادة21-10-2002

بغدادي   دعاء مریم 15100197 جید جدا2108.60  بـبوسعادة22-01-2003

بن قسمیة   أیمن 15099928 جید2207.70  بـالمدیة09-03-1998

عمراتي   محمد الطاھر 15099962 قریب من الجید2306.70  بـبوسعادة30-07-2001

مقري   لینة 15099935 جید جدا2408.00  بـبوسعادة26-10-2002

881من571:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03سعیداني سعد بوسعادة  | 280917: المؤسسة  

شترة   محمد 15099954 جید2507.70  بـبوسعادة31-03-2003

سلمي   أحمد یاسین 15099967 جید جدا2608.30  بـبوسعادة24-04-2003

عزوز   مصطفى 15100012 جید2707.00  بـبوسعادة26-07-2002

سلمي   أیوب صالح الدین 15099991 جید2807.90  بـبوسعادة03-09-2002

ھدروق   ساعد 15100013 جید2907.90  بـبوسعادة05-10-2002

محمودي   الصافیة 15100054 جید3007.50  بـبوسعادة23-01-2003

بلیل   أمیر عبد القادر 15099896 جید جدا3108.00  بـبوسعادة24-10-2001

لعراف   نور الدین نسیم 15099912 جید جدا3208.20  بـبوسعادة15-06-2002

عبد الفتاح   منصف 15099893 جید جدا3308.60  بـبوسعادة23-07-2002

طیار   نور الھدى ابتسام 15099917 جید3407.80  بـبوسعادة28-08-2002

زلوف   نجاة 15099905 جید جدا3508.40  بـبوسعادة17-10-2002

حدیبي   بورحلة 15100140 جید جدا3608.00  بـبوسعادة21-06-2001

عزوز   بثینة 15100133 جید جدا3708.40  بـبوسعادة06-12-2001

سي بوعكاز   بدر الدین 15100135 جید3807.80  بـبوسعادة03-10-2002

جبر اهللا   دنیا 15100147 جید3907.50  بـبوسعادة13-11-2002

شترة   خلیل 15100151 جید جدا4008.40  بـبوسعادة11-05-2003

881من572:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03طاع اهللا محمد بوسعادة  | 280918: المؤسسة  

حرود   إكرام 15100401 جید107.70  بـبوسعادة31-01-2002

خالف   ھاجر 15100380 مقبول205.90  بـبوسعادة27-04-2002

زرفاوي   إیمان 15100389 مقبول305.40  بـالمسیلة07-07-2002

بلواضح   إیمان مریم 15100391 جید جدا408.70  بـالمسیلة18-01-2003

نویبات   عیسى 15100355 مقبول505.70  بـبوسعادة26-04-2001

سویدي   زھیة 15100287 قریب من الجید606.40  بـبوسعادة28-11-2001

ھني   قائمة 15100298 مقبول705.90  بـبوسعادة23-05-2002

عزوز   عبد الرزاق 15100342 قریب من الجید806.90  بـبوسعادة13-07-2002

غالف   عمار الصخري 15100301 مقبول905.00  بـبوسعادة22-07-2002

أحمیدي   سعدیة 15100280 قریب من الجید1006.50  بـبوسعادة03-08-2002

محمودي   عفاف 15100356 جید1107.40  بـبوسعادة16-08-2002

بلدي   عبیر 15100354 مقبول1205.40  بـبوسعادة18-08-2002

غالب   عبد الرزاق مصطفى 15100343 قریب من الجید1306.50  بـبوسعادة22-09-2002

شخیبات   فاطمة 15100360 قریب من الجید1406.40  بـبوسعادة22-09-2002

مباركي   عائشة 15100328 قریب من الجید1506.10  بـبوسعادة12-10-2002

جنیدي   سعد 15100279 جید1607.10  بـبوسعادة31-10-2002

فوضیلي   صھیب 15100288 قریب من الجید1706.60  بـبوسعادة20-11-2002

جفال   سھیر 15100289 قریب من الجید1806.30  بـبوسعادة06-12-2002

بلیل   سمیر 15100239 جید جدا1908.00  بـبوسعادة01-05-2001

ھاللي   سماح 15100232 قریب من الجید2006.40  بـبوسعادة15-07-2002

غویني   سجا 15100263 مقبول2105.90  بـبوسعادة30-09-2002

احمیدان   سارة 15100243 جید جدا2208.00  بـبوسعادة05-10-2002

مداسي   رابح 15100213 جید2307.00  بـبوسعادة21-05-2002

بن لخضر   محمد 15099938 مقبول2405.00  بـبوسعادة29-01-2001

881من573:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03طاع اهللا محمد بوسعادة  | 280918: المؤسسة  

بلواضح   أیمن 15099929 قریب من الجید2506.60  بـبوسعادة13-02-2001

مختاري   أحالم 15099934 جید جدا2608.20  بـبوسعادة04-04-2002

دوفي   محمد أسعد 15099955 جید2707.40  بـبوسعادة26-06-2002

القالي   محمد 15099950 جید2807.60  بـبوسعادة25-08-2002

ذكاري   محمد األمین 15099957 جید2907.30  بـبوسعادة25-11-2002

حدیبي   مروة 15099995 جید3007.60  بـبوسعادة28-02-2002

شني   آیة 15099983 جید3107.70  بـبوسعادة10-04-2002

أحمیدي   مروة 15099999 جید3207.30  بـبوسعادة06-09-2002

زیان   مرام 15099992 جید3307.40  بـبوسعادة20-11-2002

أحمیدي   أكرم 15100033 قریب من الجید3406.30  بـبوسعادة06-09-2002

عمران   معاذ 15100034 جید جدا3508.50  بـبوسعادة03-12-2002

سلمي   أمال 15099880 جید3607.80  بـبوسعادة07-04-2002

العقون   نور الدین 15099909 مقبول3705.30  بـبوسعادة07-06-2002

سعید   مالك 15099884 قریب من الجید3806.20  بـبوسعادة12-06-2002

نویبات   نور الھدى 15099913 جید جدا3908.70  بـبوسعادة09-07-2002

خنوس   مؤمن 15099885 جید4007.50  بـبوسعادة28-09-2002

عزوز   لؤي 15099890 قریب من الجید4106.40  بـبوسعادة25-11-2002

دلھوم   نور الھدى 15099916 مقبول4205.90  بـبوسعادة17-12-2002

سویدي   جالل 15100141 جید4307.60  بـبوسعادة01-11-2002

881من574:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03حدیبي محمد بوسعادة  | 280919: المؤسسة  

وناسي   إكرام 15100400 قریب من الجید106.60  بـبوسعادة10-01-2002

خلفاوي   ھارون 15100385 قریب من الجید206.40  بـبوسعادة11-05-2002

حدیبي   إیمان 15100388 جید307.90  بـبوسعادة21-05-2002

حویشي   ھاجر 15100382 قریب من الجید406.20  بـبوسعادة23-07-2002

نعمي   ھیثم 15100393 قریب من الجید506.60  بـبوسعادة18-10-2002

جفال   إكرام 15100402 قریب من الجید606.20  بـبوسعادة21-12-2002

مرزوقي   ھاجر 15100384 قریب من الجید706.90  بـبوسعادة28-12-2002

صریدي   عبد العزیز 15100349 جید جدا808.30  بـبنزوه01-08-1999

عمراتي   عبد اهللا 15100337 مقبول905.30  بـبوسعادة17-01-2001

مساعد   عاشور 15100314 مقبول1005.90  بـبوسعادة10-04-2001

زرفاوي   عادل 15100311 قریب من الجید1106.00  بـبوسعادة07-01-2002

بن عطیة   عبد الحمید 15100339 قریب من الجید1206.50  بـبوسعادة30-03-2002

بن ربیعي   عائشة 15100316 جید جدا1308.40  بـبوسعادة02-05-2002

نعنوع   عبد الرحمن 15100340 جید1407.00  بـبوسعادة21-06-2002

رفیس   عبد القادر 15100347 مقبول1505.90  بـسلیم24-06-2002

بوھادف   فاطمة الزھراء 15100361 قریب من الجید1606.40  بـبوسعادة01-08-2002

جریبیع   عمر شریف 15100309 قریب من الجید1706.10  بـالجلفة02-09-2002

القالي   عمار 15100300 قریب من الجید1806.50  بـبوسعادة26-09-2002

بوھادف   عائشة 15100329 جید جدا1908.00  بـبوسعادة21-11-2002

بوقرفة   عادل 15100313 قریب من الجید2006.80  بـبوسعادة24-11-2002

حدیبي   صالح الدین 15100233 جید2107.00  بـبوسعادة05-03-1999

مقران   ساعد 15100249 جید جدا2208.50  بـبوسعادة15-04-2001

طالب   سمیرة 15100240 قریب من الجید2306.30  بـبوسعادة07-07-2001

قریشي   شیماء 15100256 جید2407.60  بـبوسعادة28-04-2002

881من575:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03حدیبي محمد بوسعادة  | 280919: المؤسسة  

حدیبي   طارق 15100247 جید2507.50  بـبوسعادة13-06-2002

شریكي   سارة 15100242 جید2607.20  بـبوسعادة10-07-2002

حدیبي   شیماء 15100258 مقبول2705.40  بـبوسعادة06-08-2002

مباركي   رحیل 15100228 جید2807.10  بـبوسعادة27-08-2002

صریدي   یوسف 15100206 قریب من الجید2906.20  بـعین الریش04-03-1999

جلود   رمزي 15100211 قریب من الجید3006.80  بـبوسعادة19-09-2001

داودي   یسرى 15100195 جید3107.30  بـبوسعادة15-10-2002

بن الطاھر   خولة 15100203 جید3207.80  بـبوسعادة20-11-2002

محمودي   محمد 15099941 مقبول3305.60  بـبوسعادة20-06-2001

وناسي   أحمد 15099944 جید3407.00  بـبوسعادة07-01-2002

حیرش   محمد 15099946 قریب من الجید3506.50  بـسیدي عامر02-03-2002

سلمي   أحمد 15099951 قریب من الجید3606.10  بـبوسعادة04-12-2002

سلمي   أسامة 15100004 مقبول3705.30  بـبوسعادة29-10-2000

بلعروي   مسعود 15100016 مقبول3805.60  بـسیدي عامر22-12-2001

لحدیبي   أسامة 15100005 جید جدا3908.50  بـبوسعادة12-01-2002

شریكي   مروى 15100002 مقبول4005.80  بـبوسعادة24-03-2002

طیبي   محمد علي 15099979 قریب من الجید4106.70  بـالمسیلة26-03-2002

نصر الدین   أسامة 15100007 قریب من الجید4206.20  بـبوسعادة01-04-2002

بوقرفة   میلود 15099982 قریب من الجید4306.30  بـبوسعادة23-05-2002

ثامري   لخضر 15099985 جید4407.80  بـبوسعادة14-06-2002

عز الدین   مسعود 15100017 مقبول4505.60  بـتامسة25-06-2002

حدیبي   أیوب 15099990 جید4607.70  بـسیدي عامر29-06-2002

قصري   لخضر 15099986 مقبول4705.40  بـسیدي عامر13-07-2002

قریشي   أسامة 15100008 مقبول4805.10  بـبوسعادة21-08-2002

حیرش   أسامة 15100009 جید4907.60  بـبوسعادة16-11-2002

قریشي   مروة 15100001 جید5007.30  بـبوسعادة06-12-2002

حیرش   المداني 15100038 مقبول5105.70  بـبوسعادة15-05-1998

عمراتي   الطیب 15100055 مقبول5205.00  بـبوسعادة23-07-2001

العقون   البشیر 15100042 مقبول5305.80  بـبوسعادة22-09-2001

881من576:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03حدیبي محمد بوسعادة  | 280919: المؤسسة  

خلفاوي   الطیب 15100056 مقبول5405.80  بـبوسعادة23-12-2001

بشیري   الصدیق 15100057 قریب من الجید5506.30  بـبوسعادة17-03-2002

صالحي   مسعودة 15100030 قریب من الجید5606.90  بـبوسعادة20-03-2002

بركاني   مسعودة 15100031 جید جدا5708.20  بـبوسعادة20-09-2002

شیخاوي   منیر 15099891 مقبول5805.90  بـبوسعادة11-01-2002

بن زیان   أمجد 15099895 جید5907.40  بـبوسعادة28-02-2002

زرفاوي   أمال زھیة 15099882 جید جدا6008.30  بـبوسعادة23-04-2002

مھر الشتاء   أم الخیر 15099878 جید جدا6108.40  بـبوسعادة21-05-2002

زیتوني   نور الدین 15099911 جید6207.10  بـسیدي عامر15-06-2002

لقریز   أمال 15099881 قریب من الجید6306.60  بـبوسعادة28-07-2002

طویل   لبنى 15099902 جید جدا6408.20  بـبوسعادة28-07-2002

غزال   نور الھدى 15099915 جید6507.20  بـبوسعادة26-11-2002

زغالمي   یاسمین 15100162 جید6607.80  بـبوسعادة05-01-2002

بلعروي   یمینة 15100157 مقبول6705.80  بـبوسعادة17-03-2002

فالح   دنیا 15100145 قریب من الجید6806.20  بـبوسعادة02-04-2002

بولنوار   یاسین 15100166 جید6907.10  بـالھامل09-04-2002

عزوز   خالد 15100161 مقبول7005.20  بـبوسعادة23-04-2002

ھني   حلیمة 15100154 جید جدا7108.10  بـبوسعادة16-07-2002

عمراتي   دلیلة 15100152 قریب من الجید7206.20  بـبوسعادة09-09-2002

881من577:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03مھیدید محمد بوسعادة  |  280920: المؤسسة  

سویدي   سعد 15100278 جید107.20  بـبوسعادة22-12-1998

مھدید   فریحة 15100366 جید جدا208.70  بـبوسعادة03-11-1999

مھدید   فاطمة 15100358 جید جدا308.10  بـالمسیلة31-01-2000

حدیبي   شھرزاد 15100292 جید407.20  بـبوسعادة04-07-2002

عبد الصمد   عائشة 15100317 جید507.60  بـبوسعادة26-07-2002

مھدید   سھام 15100284 جید607.30  بـبوسعادة29-08-2002

جبر اهللا   شیماء 15100253 قریب من الجید706.00  بـبوسعادة28-02-1998

شوتلة   صابر 15100241 جید جدا808.50  بـبوسعادة04-02-2002

عزوز   سلیمة 15100237 جید جدا908.30  بـبوسعادة04-03-2002

غزال   سمیة 15100238 جید جدا1008.70  بـبوسعادة24-01-2003

مھدید   سارة 15100244 جید جدا1108.60  بـبوسعادة04-02-2003

مھر الشتاء   خیرة 15100189 جید1207.60  بـبوسعادة21-02-1999

باي   حسینة 15100192 جید1307.00  بـبوسعادة10-11-2000

خضراوي   رحاب 15100217 قریب من الجید1406.00  بـبوسعادة30-11-2001

أحمیدي   خدیجة 15100186 مقبول1505.20  بـبوسعادة19-01-2002

مھدید   یوسف 15100209 جید جدا1608.60  بـبوسعادة16-02-2002

بوھادف   یسرا 15100193 جید جدا1708.70  بـبوسعادة21-11-2002

عثماني   أحمد 15099936 جید1807.80  بـتامسة01-09-2000

سویدي   أحمد 15099947 جید1907.60  بـبوسعادة07-03-2002

حدیبي   أیمن 15099931 جید2007.70  بـالمسیلة08-05-2002

بلعروي   أحمد األمین 15099956 مقبول2105.20  بـبوسعادة26-06-2002

بوقرفة   أسامة 15100006 جید2207.20  بـبوسعادة11-03-2002

سویدي   الزھرة 15100064 قریب من الجید2306.60  بـبوسعادة18-06-2000

مساعد   السعدیة 15100062 جید2407.40  بـبوسعادة05-02-2002

881من578:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03مھیدید محمد بوسعادة  |  280920: المؤسسة  

مھدید   الیامنة دنیا 15100046 جید جدا2508.70  بـبوسعادة06-04-2002

غزال   مسعود 15100028 قریب من الجید2606.00  بـتامسة09-07-2002

سعدي   السعید 15100058 جید2707.30  بـبوسعادة19-09-2002

جبر اهللا   أمال 15099879 مقبول2805.90  بـبوسعادة14-10-2000

مھدید   ماریة 15099899 جید2907.70  بـبوسعادة01-01-2002

مساعد   أمباركة 15099888 قریب من الجید3006.80  بـبوسعادة20-02-2002

رمضان/مھدید   أمال 15099883 جید3107.80  بـبوسعادة23-06-2002

جبر اهللا   حنان 15100142 جید3207.30  بـتامسة16-11-1998

بن لشھب   خالد 15100160 قریب من الجید3306.60  بـبوسعادة28-10-2000

881من579:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03األخوة الباھي بوسعادة  | 280926: المؤسسة  

بن زھیة   ھند 15100378 قریب من الجید106.60  بـبوسعادة30-03-2002

بلواضح   ھشام عبد الرزاق 15100399 جید207.90  بـبوسعادة18-10-2002

بن علي   وفاء 15100408 ممتاز309.00  بـبوسعادة03-11-2002

مجیدي   وائل 15100403 جید جدا408.30  بـبوسعادة20-01-2003

محمودي   ھدیل 15100396 جید جدا508.00  بـبوسعادة05-03-2003

قریشي   ھدیل 15100397 جید607.30  بـبوسعادة07-03-2003

بوجمعة   عمر 15100305 جید707.20  بـبوسعادة14-06-2001

عزوز   زھیر 15100291 جید جدا808.80  بـبوسعادة16-07-2001

دلیة   كریمة 15100296 جید جدا908.50  بـبوسعادة02-01-2002

عسلي   صفاء 15100281 جید1007.20  بـبوسعادة10-03-2002

عبد المجید   كوثر 15100297 جید جدا1108.80  بـبوسعادة02-05-2002

بلواضح   قدور عبد المالك 15100299 جید1207.50  بـبوسعادة05-06-2002

بن شتوح   علي 15100303 جید جدا1308.30  بـبوسعادة23-06-2002

حویشي   فدوى 15100365 جید جدا1408.10  بـتامسة13-08-2002

بلواضح   طھ عبد الصمد 15100283 جید1507.90  بـبوسعادة27-08-2002

محمادي   عادل 15100312 جید1607.70  بـبوسعادة28-10-2002

غزال   سھیلة 15100286 جید جدا1708.10  بـبوسعادة02-11-2002

بلیل   عمر 15100307 جید1807.30  بـبوسعادة09-01-2003

دالي   عبد الھادي 15100352 قریب من الجید1906.90  بـبوسعادة20-01-2003

بورحلة   عمر 15100308 جید جدا2008.20  بـبوسعادة03-03-2003

مومن   عبد العزیز 15100350 جید2107.40  بـالھامل26-03-2003

بلواضح   رشاد 15100229 جید2207.90  بـبوسعادة16-06-2001

حمیدي   زینب 15100262 جید2307.80  بـبوسعادة25-01-2002

بوقاف   شیماء 15100255 جید جدا2408.40  بـبوسعادة13-04-2002

881من580:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03األخوة الباھي بوسعادة  | 280926: المؤسسة  

عزوز   رھام 15100231 جید2507.00  بـبوسعادة02-10-2002

بلواضح   زید بن ثابت 15100265 جید2607.80  بـبوسعادة14-10-2002

عزوز   شیماء 15100259 مقبول2705.90  بـبرج بوعریریج17-11-2002

بلیل   ضیاء الدین زیاد 15100251 جید2807.90  بـبوسعادة07-12-2002

شترة   زین العابدین طاھر 15100261 جید جدا2908.50  بـبوسعادة17-12-2002

بلواضح   شیماء 15100260 جید جدا3008.10  بـبوسعادة31-12-2002

النوي   صالح الدین 15100235 جید3107.20  بـبوسعادة08-01-2003

حمیدة   حدة 15100181 مقبول3205.90  بـبوسعادة27-01-2002

سالم   یوسف 15100210 جید3307.50  بـبوسعادة04-05-2002

روان   جدي 15100185 جید جدا3408.60  بـبوسعادة14-05-2002

شني   دعاء 15100196 جید3507.50  بـبوسعادة23-10-2002

طیبي   راضیة 15100216 جید3607.90  بـمناعة09-12-2002

لقوي   خدیجة 15100187 جید جدا3708.10  بـبوسعادة09-01-2003

بتقة   خدیجة 15100188 ممتاز3809.10  بـبوسعادة21-06-2003

حرود   محمد االمین 15099958 قریب من الجید3906.10  بـبوسعادة23-09-2002

بخي   محمد الراشد 15099961 مقبول4005.10  بـبوسعادة16-10-2002

الباھي   محمد الخلیل 15099960 قریب من الجید4106.90  بـبوسعادة20-11-2002

غالم   محمد الشریف 15099963 مقبول4205.40  بـبوسعادة05-01-2003

بلواضح   أحمد یاسین 15099966 جید4307.90  بـبوسعادة28-01-2003

حسان   محمد 15099953 مقبول4405.60  بـبوسعادة28-01-2003

بلروي   ایمن 15100080 جید4507.70  بـبوسعادة09-11-2000

ھاشمي   احمد 15100094 مقبول4605.10  بـبوسعادة27-01-2001

العوفي   اخالص 15100092 قریب من الجید4706.10  بـبوسعادة06-08-2001

حركاتي   اسامة 15100108 جید4807.40  بـبوسعادة18-10-2001

شناوة   اكرام 15100117 جید4907.60  بـبوسعادة15-01-2002

غالب   ایمان 15100087 جید5007.80  بـبوسعادة12-04-2002

قبي   ایمان 15100088 قریب من الجید5106.20  بـبوسعادة08-05-2002

لھاللي   ایات توجان 15100096 ممتاز5209.10  بـبوسعادة02-07-2002

بلواضح   اسالم 15100106 قریب من الجید5306.00  بـبوسعادة14-08-2002

881من581:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03األخوة الباھي بوسعادة  | 280926: المؤسسة  

لحویبي   ایة 15100097 جید5407.60  بـبوسعادة19-08-2002

بعلي   اكرم 15100115 جید جدا5508.10  بـبوسعادة21-10-2002

بن جعیمة   ایمان 15100090 قریب من الجید5606.20  بـبوسعادة21-10-2002

بن امھاني   احمد الھادي 15100095 قریب من الجید5706.70  بـبوسعادة07-11-2002

حرود   ایمن عبد الرحمان 15100083 قریب من الجید5806.00  بـبوسعادة15-11-2002

بونباب   ایة 15100099 جید جدا5908.90  بـبوسعادة24-11-2002

حویشي   ایمان 15100091 جید جدا6008.30  بـبوسعادة27-11-2002

بلواضح   اسماء 15100107 جید جدا6108.90  بـبوسعادة23-12-2002

سباعي   ایة 15100101 جید6207.20  بـبوسعادة09-03-2003

بن سلیمان   مروة 15099996 جید جدا6308.20  بـبوسعادة21-04-2002

بن ام ھاني   مریم 15099993 جید جدا6408.40  بـبوسعادة26-06-2002

حدیبي   لخضر زیان 15099989 قریب من الجید6506.00  بـبوسعادة20-07-2002

مفتاح   أسامة سیف الدین 15100011 جید6607.20  بـبوسعادة06-09-2002

بعلي   مصعب 15100014 مقبول6705.80  بـبوسعادة21-10-2002

بلواضح   محمد حسن 15099978 قریب من الجید6806.00  بـبوسعادة22-02-2003

كشیدة   لخضر 15099988 مقبول6905.30  بـبوسعادة26-03-2003

وناسي   الزھرة 15100063 جید جدا7008.00  بـبوسعادة01-08-1999

بن الشاللي   المھدي 15100040 قریب من الجید7106.20  بـبوسعادة18-12-2000

دلمي   ابتسام 15100065 جید جدا7208.80  بـبوسعادة04-03-2002

مقراني   الیاس 15100048 جید7307.40  بـبوسعادة31-03-2002

بلواضح   لطفي 15100032 جید جدا7408.20  بـبوسعادة29-05-2002

حركات   امیرة 15100049 مقبول7505.10  بـبوسعادة01-06-2002

بن الطاھر   الحسن تاج الدین 15100051 جید7607.60  بـبوسعادة13-07-2002

بوشاللق   ام ھاني 15100035 جید7707.30  بـبوسعادة18-08-2002

شترة   ابراھیم 15100067 قریب من الجید7806.70  بـبوسعادة27-08-2002

حلباوي   السعید 15100059 قریب من الجید7906.30  بـبوسعادة23-09-2002

سبوح   السعید 15100060 مقبول8005.00  بـبوسعادة16-11-2002

سلمي   لمیس 15099897 قریب من الجید8106.50  بـبوسعادة08-03-2002

ھجرسي   نور االمل 15099908 جید جدا8208.80  بـبوسعادة21-04-2002

881من582:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 03األخوة الباھي بوسعادة  | 280926: المؤسسة  

دحماني   ماریة 15099900 جید جدا8308.30  بـبوسعادة01-05-2002

واعر   منار 15099887 جید8407.40  بـبوسعادة10-05-2002

تقطیوت   لبنى 15099903 ممتاز8509.00  بـبوسعادة31-08-2002

شولة   ندى 15099906 جید جدا8608.50  بـبوسعادة07-10-2002

فرجاوي   منیر اسالم 15099892 جید جدا8708.50  بـبوسعادة04-11-2002

فكرون   نور الھدى 15099914 جید جدا8808.30  بـبوسعادة06-11-2002

نصر الدین   نجالء سماح 15099904 قریب من الجید8906.80  بـبوسعادة04-12-2002

شرابة   بشیر 15100138 قریب من الجید9006.40  بـبون30-08-2001

عمراتي   یاسین 15100165 قریب من الجید9106.10  بـبوسعادة13-01-2002

بومدین   اكرام 15100129 جید جدا9208.40  بـبوسعادة14-08-2002

رحموني   بدر الدین 15100134 قریب من الجید9306.50  بـبوسعادة30-09-2002

العیھار   حلیمة السعدیة 15100156 قریب من الجید9406.50  بـبوسعادة23-10-2002

زلوف   دنیا إیناس 15100149 جید9507.90  بـبوسعادة25-10-2002

الغناي   خلیل 15100150 جید جدا9608.50  بـبوسعادة12-12-2002

881من583:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 04بوسعادة ) جنان بلقیزاوي(بغدادي محمد | 280927: المؤسسة  

بن نوي   وردة 15100404 مقبول105.70  بـبوسعادة22-06-2001

سماحي   فؤاد 15100357 جید207.00  بـبوسعادة23-10-2001

بن قطاف   عبد الكریم 15100345 جید307.00  بـبوسعادة07-02-2002

رقیق   عبد المولى 15100338 مقبول405.90  بـبوسعادة11-05-2002

بغدادي   عبد الرحمان 15100341 قریب من الجید506.70  بـبوسعادة29-06-2002

حدیبي   عبد النور 15100335 قریب من الجید606.00  بـبوسعادة28-07-2002

زیان   عبد الھادي 15100351 قریب من الجید706.40  بـبوسعادة29-09-2002

بشیري   عبد المالك 15100333 قریب من الجید806.50  بـبوسعادة20-12-2002

لبزة   عبد اللطیف 15100336 مقبول905.40  بـعین الحجل22-01-2003

خیري   فاطمة الزھراء 15100362 جید1007.50  بـبوسعادة07-02-2003

فكرون   صبرینة 15100252 قریب من الجید1106.40  بـبوسعادة09-07-2001

بن شھرة   رزیقة 15100230 جید1207.40  بـبوسعادة08-10-2001

بن سدید   صالح الدین 15100234 مقبول1305.30  بـبوسعادة03-05-2002

مقیرش   سارة ایة 15100246 جید جدا1408.50  بـبوسعادة17-06-2002

سلماني   شیماء 15100257 جید جدا1508.20  بـبوسعادة24-07-2002

بلواضح   زكریاء 15100267 جید جدا1608.30  بـبوسعادة24-02-2003

السعدي   سناء 15100236 جید1707.70  بـبوسعادة13-03-2003

قرنوط   یحى 15100182 قریب من الجید1806.70  بحكم بـعین افقة2000

بن ناصر   یوسف 15100207 مقبول1905.00  بـبوسعادة27-01-2001

ربحاوي   راضیة 15100215 جید2007.90  بـحسین داي12-12-2001

بغدادي   یونس 15100205 قریب من الجید2106.30  بـبوسعادة10-02-2002

حدیبي   یعقوب 15100198 جید2207.50  بـبوسعادة22-04-2002

دحماني   خولة 15100202 مقبول2305.70  بـبوسعادة15-05-2002

عمران   جھینة 15100200 ممتاز2409.10  بـبوسعادة19-05-2002

881من584:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 04بوسعادة ) جنان بلقیزاوي(بغدادي محمد | 280927: المؤسسة  

بن ریة   رابح 15100214 جید2507.90  بـبوسعادة17-01-2003

غیطة   محمد 15099940 جید2607.00  بـبوسعادة31-05-2001

دردور   محمد 15099942 مقبول2705.70  بـبوسعادة31-08-2001

لعماري   محمد 15099943 جید2807.30  بحكم بـبوسعادة2002

سعودي   محمد الصغیر 15099964 مقبول2905.80  بـبوسعادة16-04-2002

بن سعدون   محمد االمین 15099959 مقبول3005.40  بحكم بـبوسعادة2003

خریفي   ایمان 15100085 جید جدا3108.00  بـبوسعادة19-07-1999

اوفیدة   ایوب 15100102 مقبول3205.30  بـبوسعادة16-03-2000

سعدي   ابو بكر الصدیق 15100078 مقبول3305.00  بـبوسعادة05-03-2001

حلباوي   اشرف 15100111 جید3407.20  بـبوسعادة24-08-2001

مسعودي   اكرم 15100112 جید3507.40  بـبوسعادة11-12-2001

طرافي   ایمن 15100081 قریب من الجید3606.30  بـبوسعادة11-02-2002

شراك   ایمان 15100086 جید3707.90  بـبوسعادة06-04-2002

سلماني   ایمان 15100089 جید3807.00  بـبوسعادة24-07-2002

بوزیدي   ایوب 15100103 مقبول3905.40  بـبوسعادة09-08-2002

بلواضح   ایمن 15100082 جید4007.50  بـبوسعادة12-08-2002

عزوز   ایوب 15100104 مقبول4105.40  بـبوسعادة14-08-2002

قارة   اكرم 15100114 جید4207.20  بـبوسعادة03-10-2002

دلیة   ایة 15100098 جید4307.20  بـبوسعادة07-10-2002

سماحي   ایة 15100100 قریب من الجید4406.50  بـبوسعادة01-01-2003

حدیبي   اسراء حنین 15100110 قریب من الجید4506.30  بـبوسعادة12-01-2003

لخذاري   مسعود 15100015 قریب من الجید4606.00  بـالرویبة27-11-2000

بوجمعة   مروان 15099994 مقبول4705.40  بـالجلفة26-01-2001

عطالوي   لخضر 15099984 قریب من الجید4806.90  بـبوسعادة26-08-2001

شبلي   محمد عبد السالم 15099980 قریب من الجید4906.40  بـبوسعادة23-11-2001

مداني   مروة 15099997 جید5007.10  بـبوسعادة07-05-2002

سعیدي   میلود 15099981 مقبول5105.70  بـبوسعادة14-05-2002

ردوزي   مروة 15099998 جید5207.50  بـبوسعادة01-07-2002

بن لخضر   مروة 15100000 قریب من الجید5306.70  بـبوسعادة19-10-2002

881من585:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 4-3بوسعادة  | 04بوسعادة ) جنان بلقیزاوي(بغدادي محمد | 280927: المؤسسة  

قرنوط   مسعودة 15100029 جید جدا5408.20  بحكم بـعین افقة2000

زریط   امال 15100041 جید5507.40  بـبوسعادة26-11-2000

نویبات   الحاج النوي 15100047 مقبول5605.40  بـبوسعادة18-04-2001

لبزة   امیمة 15100043 جید جدا5708.60  بـعین الحجل06-01-2002

كحلولة   المداني 15100039 جید5807.20  بـبوسعادة08-08-2002

عطیة   امل 15100036 جید جدا5908.60  بـبوسعادة04-09-2002

بوقاف   الخنساء 15100045 جید6007.80  بـبوسعادة29-09-2002

ودادي   الحواس 15100053 قریب من الجید6106.30  بـبوسعادة09-11-2002

السد   امیرة 15100050 جید6207.30  بـبوسعادة10-11-2002

سالمي   نصر الدین 15099907 مقبول6305.90  بـبوسعادة14-09-2001

غزال   لبنى 15099901 جید6407.00  بـبوسعادة25-05-2002

طرافي   یاسین 15100164 قریب من الجید6506.90  بـبوسعادة19-02-2001

غزال   اكرام 15100128 جید6607.30  بـبوسعادة19-01-2002

عزوز   دنیا 15100146 جید6707.40  بـبوسعادة30-05-2002

شناوة   حنان 15100144 جید جدا6808.30  بـبوسعادة14-08-2002

بلدي   اكرام 15100130 مقبول6905.50  بـبوسعادة27-11-2002

عطیة   حلیمة 15100155 جید7007.60  بـبوسعادة15-03-2003

بلخیري   بسمة 15100137 قریب من الجید7106.20  بـبوسعادة29-03-2003

881من586:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 05األخوة عبد المولى بوسعادة  | 280933: المؤسسة  

ثامري   إیمان 15100872 قریب من الجید106.30  بـبوسعادة28-06-2001

عبد اللطیف   وصال البتول 15100889 جید جدا208.60  بـبوسعادة03-05-2002

بوضیاف   إیمان رمیصاء 15100875 جید جدا308.50  بـبوسعادة02-01-2003

تواتي   إسراء تیمة 15100885 جید407.50  بـبوسعادة27-02-2003

صخارة   عبیر 15100825 ممتاز509.40  بـبوسعادة17-04-2002

أوصیف   عبد الحمید 15100804 جید607.50  بـبوسعادة30-04-2002

قطاي   عمر المھدي 15100787 جید707.90  بـبوسعادة12-06-2002

بن عبد الرحمان   صھیب المھدي 15100774 جید جدا808.70  بـبوسعادة07-10-2002

درفلو   عبد الرؤوف 15100807 قریب من الجید906.80  بـبوسعادة07-10-2002

ناجوي   عمر عبد العزیز 15100790 جید جدا1008.00  بـبوسعادة12-11-2002

زاوي   عمار 15100781 جید1107.30  بـبوسعادة24-11-2002

بازة   صفیة 15100754 جید جدا1208.90  بـبوسعادة09-04-2002

حنفي   سیرین 15100745 جید1307.80  بـبوسعادة22-07-2002

حطاب   سلیمة 15100724 قریب من الجید1406.00  بـبوسعادة19-10-2002

دالوي   سندس 15100719 مقبول1505.70  بـبوسعادة25-10-2002

خیذري   ضرار 15100736 جید جدا1608.40  بـبوسعادة28-10-2002

حطاب   شفاء 15100752 قریب من الجید1706.80  بـبوسعادة21-01-2003

خضار   محمد البشیر 15100504 جید جدا1808.60  بـبوسعادة07-05-2002

بن حامد   محمد منیر 15100494 جید جدا1908.50  بـبوسعادة30-07-2002

مخنن   أیمن 15100472 جید جدا2008.00  بـبوسعادة01-10-2002

شایبي   لینة 15100477 ممتاز2109.10 الجزائر- بـسیدي امحمد23-01-2003

قیرش   دینا ھالة 15100646 جید2207.80  بـبوسعادة17-12-2002

جمیل   خیرة 15100656 ممتاز2309.10  بـبوسعادة10-01-2003

زمیت   ابراھیم. 15100584 قریب من الجید2406.10  بـبوسعادة13-08-2000

881من587:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 05األخوة عبد المولى بوسعادة  | 280933: المؤسسة  

قشطولي   احمد 15100594 ممتاز2509.10  بـبوسعادة19-03-2002

زیقم   محمود 15100530 جید2607.70  بـبن سرور21-03-2002

بغدادي   مریة 15100544 جید جدا2708.00  بـبوسعادة28-04-2002

قطاف   محمد شكري 15100526 جید2807.20  بـبوسعادة24-08-2002

بن سلیمان   محمد بادیس 15100521 جید جدا2908.20  بـبوسعادة06-10-2002

بن صوشة   آیة 15100534 جید3007.60  بـبوسعادة11-11-2002

خطیبي   بن عیسى الخطیب 15100608 جید جدا3108.00  بـبوسعادة19-01-2003

والي   نصیرة 15100446 جید3207.30  بـبوسعادة28-02-2001

طرفایة   أنس عبد المعین 15100430 جید جدا3308.10  بـبوسعادة14-05-2002

بشیري   ملیك 15100435 جید جدا3408.10  بـبوسعادة10-08-2002

زریت   نجاة 15100440 جید جدا3508.60  بـالھامل13-01-2003

لھزیل   راضیة 15100692 جید جدا3608.20 غردایة-  بـبنورة 02-03-2002

إبن العمري   یوسف مھدي 15100686 جید3707.50  بـبوسعادة15-07-2002

جویدار   رقیة ھدیل 15100700 جید جدا3808.30  بـبوسعادة03-11-2002

عبد الرحماني   جھینة 15100674 جید3907.50  بـبوسعادة05-02-2003

881من588:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 05األخوة طیبي بوسعادة  | 280934: المؤسسة  

ززقاد   إبراھیم یاسین 15100870 جید جدا108.10  بـبوسعادة26-08-2002

بلمھدي   وسیم 15100891 جید جدا208.80  بـبوسعادة25-10-2002

خضراوي   إبراھیم ضیاء الدین 15100871 جید جدا308.40  بـبوسعادة15-11-2002

حطاب   وصال فطوم 15100890 ممتاز409.20  بـبوسعادة17-01-2003

سلماني   إیمان 15100874 جید جدا508.10  بـبوسعادة19-01-2003

العمري   عبد الصمد 15100821 جید607.20  بـبوسعادة21-05-2002

ركبة   فدوى 15100845 جید جدا708.60  بـبوسعادة16-07-2002

مرزوق   إبراھیم األمین 15100858 جید807.60  بـبوسعادة07-08-2002

سالمة   ھبة اهللا 15100855 جید جدا908.50  بـبوسعادة14-10-2002

عبد اللطیف   عبد الرحمان 15100819 قریب من الجید1006.50  بـبوسعادة10-01-2003

ربعي   فدوى مروة 15100846 ممتاز1109.00  بـبوسعادة16-03-2003

زیقم   عبد الحلیم 15100802 جید1207.20  بـبوسعادة07-01-2002

بھلولي   عبد الناصر 15100795 قریب من الجید1306.60  بـبوسعادة16-03-2002

دوفي   علي 15100782 جید1407.50  بـبوسعادة07-04-2002

مخنن   عبد النور 15100797 جید1507.70  بـبوسعادة26-08-2002

بن مبخوت   عمر 15100785 جید1607.90  بـبوسعادة01-09-2002

بن الضیف   سھى 15100770 جید1707.80  بـبرج بوعریریج05-12-2002

بوذراع   صابرین 15100729 ممتاز1809.30  بـالحراش23-12-2001

عسلي   سلیم 15100722 جید1907.10  بـبوسعادة21-05-2002

حساني   سارة منیرة 15100730 جید2007.70  بـبوسعادة23-08-2002

سباعي   صالح إیاد 15100726 جید2107.80  بـبوسعادة01-09-2002

خطیبي   ضحى 15100735 جید جدا2208.00  بـبوسعادة19-09-2002

طكوك   زكریاء 15100750 قریب من الجید2306.00  بـبوسعادة03-10-2002

سلماني   صفیة مروة 15100757 جید جدا2408.60  بـفرنسا02-03-2003

881من589:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 05األخوة طیبي بوسعادة  | 280934: المؤسسة  

بن سراج   سندس أفنان 15100720 جید جدا2508.00  بـبوسعادة23-04-2003

سلماني   محمد 15100482 جید جدا2608.10  بـبوسعادة24-09-2001

دیة   أحمد 15100483 جید جدا2708.30  بـعین الریش25-10-2001

بن عبداهللا   أیمن 15100471 جید جدا2808.40  بـبوسعادة15-01-2002

ملكي   محمد األمین 15100500 جید جدا2908.50  بـبوسعادة11-07-2002

جمیل   لینا 15100475 جید جدا3008.60  بـبوسعادة30-08-2002

بن ضیف   محمد البشیر 15100505 جید جدا3108.80  بـبوسعادة04-11-2002

بوكراع   محمد األمین 15100502 جید جدا3208.60  بـبوسعادة02-03-2003

بلواضح   محمد أیوب 15100498 جید3307.00  بـالمسیلة29-06-2003

سعداوي   بركاھم 15100625 ممتاز3409.50  بـبوسعادة23-01-1998

بھلولي   یاسین 15100643 جید جدا3508.60  بـبوسعادة16-03-2002

عبیدة   دنیا 15100631 جید جدا3608.90  بـبوسعادة27-08-2002

لخنش   یحي 15100649 جید جدا3708.40  بـبوسعادة31-08-2002

عاشور   جمانة 15100630 جید جدا3808.80  بـبوسعادة07-09-2002

حامدي   أحمد ریاض 15100522 جید3907.10  بـبوسعادة22-03-2002

حطاب   بالل 15100607 جید جدا4008.60  بـبوسعادة04-05-2002

سالمي   الطاھر 15100580 جید4107.80  بـبوسعادة01-08-2002

زناد   الزھرة 15100582 جید4207.90  بـبوسعادة30-09-2002

بلواضح   مریم الباتول 15100543 جید جدا4308.60  بـبوسعادة03-01-2003

بكراوي   مریم 15100542 جید جدا4408.60  بـبوسعادة14-02-2003

قیرش   مأمون یوسف 15100421 جید4507.20  بـبوسعادة29-05-2002

حطاب   أنیس 15100428 جید4607.10  بـبوسعادة15-06-2002

بن عیسى   نسرین 15100449 قریب من الجید4706.90  بـبوسعادة18-10-2002

سالمي   خضرة 15100670 جید جدا4808.20  بـبوسعادة31-12-1999

بن مختار   یوسف 15100683 جید جدا4908.40  بـبوسعادة15-02-2002

بازة   دعاء 15100672 جید جدا5008.80  بـبوسعادة25-03-2002

میھوبي   رشا 15100696 جید جدا5108.50  بـبوسعادة01-04-2002

برباش   یونس 15100679 جید جدا5208.90  بـبوسعادة13-06-2002

والي   یوسف 15100685 قریب من الجید5306.50  بـالمسیلة08-07-2002

881من590:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 05األخوة طیبي بوسعادة  | 280934: المؤسسة  

بن ریة   رانیة أمینة 15100690 جید جدا5408.70  بـبوسعادة07-08-2002

مخنن   جھینة مالك 15100675 قریب من الجید5506.70  بـبوسعادة13-09-2002

خلیلي   یوسف یاسین 15100688 جید جدا5608.60  بـبوسعادة01-04-2003

881من591:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 06رمضان حسوني بوسعادة  | 280940: المؤسسة  

لمخلطي   وائل 15100886 قریب من الجید106.50  بـبوسعادة30-10-2000

بلحوت   عبد الفتاح 15100823 جید207.10  بـبوسعادة04-04-2001

زروقي   عز الدین 15100828 جید جدا308.00  بـبوسعادة20-07-2002

حیقون   فؤاد بالل 15100831 جید407.10  بـبوسعادة26-07-2002

عبد الوھاب   فطیمة 15100849 قریب من الجید506.20  بـبوسعادة16-12-2002

السعدي   فاروق 15100836 جید607.60  بـبوسعادة29-12-2002

عریب   علي المأمون 15100783 جید707.60  بـبوسعادة03-11-2001

بوغراب   عبد الحق 15100805 جید807.00  بـبوسعادة13-06-2002

لقلیطي   صوریة 15100779 مقبول905.80  بـبوسعادة26-12-2002

بن سالم   عمر 15100786 جید جدا1008.10  بـبوسعادة30-01-2003

حسیني   سعید ایمن مراد 15100751 جید جدا1108.10  بـالجلفة18-01-2002

بن لشھب   سامیة 15100727 مقبول1205.50  بـبوسعادة05-02-2002

حصبایة   طارق 15100731 قریب من الجید1306.40  بـبوسعادة31-10-2002

بعرة   شیماء 15100740 قریب من الجید1406.70  بـبوسعادة10-11-2002

لمقود   محمد امین 15100506 مقبول1505.20  بـبوسعادة26-02-2001

عریب   محمد االمین 15100503 قریب من الجید1606.10  بـبوسعادة11-03-2001

بن لعقاب   محمد 15100481 جید1707.30  بـبوسعادة11-09-2001

بوغراب   محمد 15100484 جید جدا1808.40  بـبوسعادة05-01-2002

أوھیبة   محمد 15100487 جید1907.30  بـبن نزوه24-06-2002

شني   محمد 15100492 جید2007.20  بـبوسعادة25-02-2003

بن شھرة   حمزة 15100637 قریب من الجید2106.40  بـبوسعادة20-01-2001

مقري   جمال 15100628 جید2207.50  بـبوسعادة17-04-2001

شیخاوي   بدر الدین 15100623 جید2307.60  بـبوسعادة17-09-2001

ردوزي   خلیفة 15100636 مقبول2405.00  بـبوسعادة11-12-2002

881من592:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 06رمضان حسوني بوسعادة  | 280940: المؤسسة  

بوقرفة   احالم 15100592 جید2507.90  بـبوسعادة09-12-2001

بن النوي   مریم 15100540 ممتاز2609.20  بـعین الریش02-02-2002

رویصات   احمد جواد 15100595 مقبول2705.40  بـبوسعادة15-05-2002

بن كروش   محسن 15100537 قریب من الجید2806.50  بـبوسعادة23-07-2002

عبیدة   ایمن 15100590 جید2907.30  بـبوسعادة17-08-2002

مقري   ایمن الحفناوي 15100591 جید3007.60  بـالمسیلة24-08-2002

قرنازي   انتصار 15100576 جید جدا3108.00  بـزربیة الوادي07-09-2002

مكیدش   ابراھیم الخلیل 15100586 مقبول3205.60  بـبوسعادة15-09-2002

أفیدة   آیة 15100533 جید جدا3308.10  بـالجلفة06-10-2002

زكار   اكرام 15100606 جید جدا3408.60  بـبوسعادة05-11-2002

الباھي   آیة 15100535 جید3507.00  بـبوسعادة17-12-2002

سعدي   مروة 15100548 قریب من الجید3606.30  بـبوسعادة05-02-2003

قذیفة   محمد ولید 15100529 جید جدا3708.30  بـبوسعادة11-04-2003

صید   نعمة 15100452 جید3807.50  بـبوسعادة30-06-2001

عبد الالوي   نسرین 15100448 جید جدا3908.30  بـبوسعادة10-07-2002

رشید   نھى لمي 15100453 جید جدا4008.40  بـبوسعادة19-08-2002

بوكرابة   نورھان 15100458 جید4107.80  بـبوسعادة09-12-2002

احمیدي   صالح الدین 15100704 جید جدا4208.10  بـبوسعادة13-09-2000

بن زیان   صالح الدین 15100705 جید4307.20  بـبوسعادة07-01-2002

عماد   رضا 15100697 جید جدا4408.00  بـبوسعدة04-07-2002

جقاف   یونس 15100681 جید4507.20  بـبوسعادة28-08-2002

قدیري   یونس 15100682 جید4607.60  بـبوسعادة16-09-2002

رحاب   ربیعة 15100694 جید4707.60  بـبوسعادة21-05-2003

881من593:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 06ذبیح عبد القادر بوسعادة  | 280941: المؤسسة  

بوكراع   عبد الرزاق 15100820 جید107.30  بـبوسعادة23-03-2001

لقلیطي   عبد النور 15100796 جید207.00  بـبوسعادة28-08-2001

بوخالفة   عالء 15100780 مقبول305.30  بـبوسعادة12-06-2002

حساني   زوبیدة 15100778 قریب من الجید406.90  بـبوسعادة27-01-2003

بعرة   زكریاء 15100749 ممتاز509.10  بـبوسعادة14-05-2002

سماحي   سلیم 15100723 جید607.80  بـبوسعادة09-06-2002

صالحي   صابر 15100728 جید707.60  بـبوسعادة05-09-2002

بوصبع   طارق 15100732 مقبول805.20  بـبوسعادة05-12-2002

كمال   محمد 15100478 قریب من الجید906.90  بـبوسعادة01-03-2000

بسكر   آدم عبد المعز 15100470 جید1007.60  بـبوسعادة29-06-2002

بوضیاف   جمیلة 15100634 جید1107.90  بـبوسعادة27-12-2001

شخشوخ   بلقاسم 15100621 قریب من الجید1206.30  بـسیدي خالد29-05-2002

كردودي   تنھینان 15100619 قریب من الجید1306.70  بـزریبة الوادي03-10-2002

شیخاوي   اسماعیل 15100599 مقبول1405.20  بـبوسعادة14-05-2000

العقون   ایمن 15100587 قریب من الجید1506.10  بـبوسعادة04-09-2000

جیالني   امباركة 15100575 جید جدا1608.80  بـبوسعادة23-02-2002

ردوزي   ایمن 15100588 جید1707.00  بـبوسعادة18-03-2002

دحماني   ایوب 15100596 جید1807.50  بـبوسعادة21-05-2002

عماري   آیة 15100532 جید1907.60  بـبوسعادة19-06-2002

مخلوق   اسامة رمزي 15100603 مقبول2005.70  بـبوسعادة28-07-2002

مھدید   مریم 15100541 جید جدا2108.50  بـبوسعادة08-09-2002

بلواضح   منال 15100425 جید2207.10  بـبوسعادة10-10-2000

بن اسعید   ناریمان 15100437 مقبول2305.90  بـبوسعادة12-08-2001

طكوك   نادیة 15100436 مقبول2405.60  بـبوسعادة05-01-2003

881من594:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 06ذبیح عبد القادر بوسعادة  | 280941: المؤسسة  

بلخیري   نسیمة 15100445 جید جدا2508.20  بـبوسعادة14-07-2003

غدیر   خولة 15100676 جید جدا2608.60  بـالحراش09-02-2002

لقلیطي   سالف 15100707 قریب من الجید2706.70  بـبوسعادة01-03-2003

881من595:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 06بازة محمد بوسعادة  | 280942: المؤسسة  

السد   وئام 15100892 جید107.70  بـبوسعادة05-11-2000

صالحي   وائل عبد الرحیم 15100888 جید207.60  بـبوسعادة04-09-2002

سعیداني   فاطمة الزھراء 15100837 جید جدا308.40  بـبوسعادة10-02-2002

غدیراحمد   فریال 15100847 قریب من الجید406.90  بـبوسعادة09-09-2002

بوبكري   عائشة 15100792 جید جدا508.30  بـبوسعادة06-03-1999

بن مخلوفي   زھیر 15100775 جید جدا608.60  بـبوسعادة19-01-2002

نشنش   عبد الحفیظ 15100806 جید جدا708.70  بـبوسعادة14-07-2002

ربیعة   شھد اسراء 15100771 جید807.80  بـبوسعادة27-02-2003

بلنوار   ضیاء الدین 15100734 جید907.50  بـبوسعادة27-08-2002

سعدي   صفیة 15100756 جید جدا1008.00  بـبوسعادة24-09-2002

نشنش   زینب 15100742 جید جدا1108.50  بـبوسعادة13-10-2002

حجولي   سندس شھد 15100721 جید جدا1208.50  بـبوسعادة14-01-2003

بن عزیز   محمد الیاس مھدي 15100507 جید جدا1308.20  بـورقلة24-11-2002

بن السلیخ   خیر الدین 15100653 جید جدا1408.30  بـبوسعادة03-09-2002

زقعار   انور 15100577 جید1507.50  بـبوسعادة23-03-2002

بازة   مصطفى العربي 15100556 جید جدا1608.80  بـبوسعادة13-04-2002

بن علیة   ایمن 15100589 جید1707.70  بـبوسعادة17-04-2002

شخشوخة   اسامة 15100601 قریب من الجید1806.30  بـبوسعادة31-07-2002

شریط   العباس 15100583 جید1907.80  بـبوسعادة10-12-2002

واضح   آیة 15100536 قریب من الجید2006.70  بـبوسعادة30-01-2003

كرمیش   محمد عالء الدین 15100527 جید2107.50  بـبوسعادة16-02-2003

اربیح   ایوب 15100598 جید جدا2208.20  بـبوسعادة27-05-2003

قلیلیز   منى 15100427 جید جدا2308.70  بـبوسعادة23-08-2002

عثماني   ندى 15100441 جید جدا2408.70  بـبوسعادة27-08-2002

881من596:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 06بازة محمد بوسعادة  | 280942: المؤسسة  

صید   نور الھدى 15100456 جید2507.00  بـبوسعادة10-09-2002

بن خریص   نسرین 15100450 جید جدا2608.80  بـبوسعادة09-12-2002

بن سالمة   یونس 15100680 جید جدا2708.80  بـبوسعادة04-07-2002

881من597:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 07حمیدة عبد القادر بوسعادة  | 280948: المؤسسة  

شریف   إیناس عطورة 15100877 جید جدا108.40  بـبوسعادة14-02-2002

بورحلة   إیمان سارة 15100876 جید جدا208.20  بـبوسعادة19-02-2002

شمیسة   إیمان 15100873 جید307.80  بـبوسعادة05-06-2002

جیمي   إسالم الدین 15100882 جید جدا408.30  بـبوسعادة02-02-2003

لقرادة   ھدیل 15100881 قریب من الجید506.80  بـبوسعادة25-03-2003

زمیت   عبد القادر 15100822 قریب من الجید606.90  بـبوسعادة01-01-2001

رقیق   ھاجر حنین 15100854 جید جدا708.50  بـبوسعادة12-07-2001

حفیظة   عیسى 15100827 جید807.60  بـبوسعادة22-04-2002

ناجوي   فاطمة الزھراء 15100838 جید جدا908.40  بـبوسعادة13-09-2002

شناف   عبد الھادي 15100824 جید جدا1008.10  بـبوسعادة15-09-2002

أشتیتح   فارس 15100835 جید جدا1108.80  بـبوسعادة28-10-2002

بن شھرة   ھاجر 15100853 جید جدا1208.80  بـبوسعادة01-11-2002

العیھار   ھناء 15100851 قریب من الجید1306.90  بـبوسعادة29-12-2002

بن الشاللي   ھاني 15100852 جید جدا1408.60  بـبوسعادة11-01-2003

رحمون   عبد اهللا 15100799 جید جدا1508.00  بـبوسعادة19-01-2002

طیبي   عبد اهللا أنس 15100800 جید جدا1608.50  بـبوسعادة20-06-2002

حیدش   عبد الباسط 15100801 جید جدا1708.90  بـبوسعادة19-10-2002

والي   زھیر 15100776 جید جدا1808.40  بـبوسعادة02-02-2003

قطاي   طھ 15100769 قریب من الجید1906.80  بـفرنسا04-02-2003

بسكر   زینب مرام 15100744 ممتاز2009.30  بـبوسعادة01-06-2002

لحویشي   سفیان 15100753 جید جدا2108.10  بـبوسعادة31-07-2002

بن الصادق   زینب 15100743 جید جدا2208.70  بـبوسعادة16-11-2002

خیذري   ساعد 15100733 جید جدا2308.30  بـبوسعادة28-12-2002

عز الدین   محمد 15100479 جید2407.50  بـبوسعادة21-07-2001

881من598:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 07حمیدة عبد القادر بوسعادة  | 280948: المؤسسة  

خیذري   محمد منذر 15100493 جید جدا2508.40  بـبوسعادة07-06-2002

شعبي   خیرة 15100654 جید جدا2608.60  بـبوسعادة05-06-2001

فیاللي   خدیجة 15100650 جید جدا2708.40  بـبوسعادة17-07-2001

قابة   یاسین 15100644 جید جدا2808.10  بـبوسعادة24-03-2002

بولنوار   حیدر نور الدین 15100652 جید جدا2908.90  بـبوسعادة05-06-2002

نویبات   یحي 15100648 جید جدا3008.00  بـبوسعادة09-07-2002

بن زیان   یمینة 15100635 جید جدا3108.00  بـبوسعادة11-08-2002

شنوف   محمد سیف الدین 15100525 جید جدا3208.80  بـبوسعادة06-04-2002

ربیعي   أیوب 15100539 جید جدا3308.30  بـبوسعادة01-05-2002

ھاشمي   المیلود ریاض 15100573 جید3407.80  بـبوسعادة11-06-2002

والي   محمد رفیق 15100524 جید جدا3508.30  بـبوسعادة08-07-2002

موساوي   أسماء سومیة 15100550 جید3607.50  بـسیدي احمد05-12-2002

شوقارة   المنذر عبد الحق 15100572 جید جدا3708.40  بـبوسعادة26-02-2003

بن سلیمان   مسعودة 15100557 جید جدا3808.70  بـبوسعادة03-03-2003

تلي   نزیم 15100444 جید3907.90  بـبوسعادة07-05-2002

العاقل   أمین كمال 15100432 قریب من الجید4006.00  بـبوسعادة19-05-2002

بسكر   أمال سالف 15100423 جید جدا4108.50  بـبوسعادة01-06-2002

طیبي   ندى 15100442 جید4207.80  بـبوسعادة31-10-2002

حساني   أمحمد خلیل 15100433 جید جدا4308.60  بـبوسعادة01-11-2002

زمیت   سالفة 15100708 جید4407.40  بـبوسعادة27-02-2001

جعفر   یونس 15100677 جید جدا4508.30  بـفرنسا30-12-2001

البصیر   یسرا 15100671 جید جدا4608.90  بـبوسعادة14-06-2002

881من599:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 7بوسعادة- طالب عبد الرحمان  | 280949: المؤسسة  

بن عروس   ھیثم 15100879 مقبول105.90  بـبوسعادة20-01-1999

غرس اهللا   ھدى 15100880 ممتاز209.20  بـبوسعادة01-03-2002

صابر   لینة یمني 15100893 جید جدا308.50  بـبوسعادة13-09-2002

بو شویحة   وائل 15100887 جید407.90  بـبوسعادة05-10-2002

طیباوي   عقبة 15100829 قریب من الجید506.90  بـبوسعادة13-11-1998

بوعبد اهللا   إبراھیم 15100856 مقبول605.90  بـبوسعادة03-10-2001

حبیب   زھرة 15100777 جید707.50  بـبوسعادة14-09-2001

بن محجوبة   عمر الفاروق 15100789 جید جدا808.60  بـبوسعادة23-06-2002

بوكشریدة   شیماء 15100738 جید جدا908.30  بـالشعیبة15-06-2002

بن عزیز   شروق 15100747 قریب من الجید1006.50  بـبوسعادة28-01-2003

غویني   أحمد 15100480 مقبول1105.40  بـبوسعادة09-09-2001

غادري   محمد 15100488 قریب من الجید1206.70  بـبوسعادة22-08-2002

زرقي   أحمد 15100490 جید1307.50  بـبوسعادة17-10-2002

سحوان   محمد نضال 15100497 جید جدا1408.20  بـبوسعادة05-11-2002

میمون   لینا 15100476 جید1507.40  بـبوسعادة07-01-2003

بن ابراھیم   خدیجة 15100651 جید1607.50  بـبوسعادة28-09-2001

بن ناصر   حسام 15100658 ممتاز1709.00  بـبوسعادة19-01-2002

عریب   دلیل عبد اهللا 15100633 جید جدا1808.00  بـبوسعادة02-08-2002

بوصبع   بشرى 15100626 جید1907.60  بـبوسعادة27-08-2002

جویدار   خیرة منار 15100657 قریب من الجید2006.30  بـبوسعادة16-09-2002

زمیري   جمال الدین 15100629 جید جدا2108.60  بـبوسعادة11-12-2002

لعمارة   لقمان 15100571 جید جدا2208.60  بـبوسعادة27-01-2002

لعباشي   أشواق 15100558 جید جدا2308.10  بـعین الملح01-02-2002

بن شھرة   مروة 15100546 جید جدا2408.00  بـبوسعادة17-02-2002

881من600:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 7بوسعادة- طالب عبد الرحمان  | 280949: المؤسسة  

حدیبي   آیة 15100531 جید2507.40  بـبوسعادة05-05-2002

عبد الكریم   اكرام 15100605 مقبول2605.80  بـبوسعادة04-07-2002

رابحي   مصطفى 15100554 جید2707.40  بـبوسعادة17-08-2002

عبد المؤمن   الحسین سیف الدین 15100579 جید جدا2808.70  بـبوسعادة11-09-2002

عمارة   الیاس 15100578 جید جدا2908.30  بـبوسعادة23-09-2002

نویبات   نور 15100455 قریب من الجید3006.30  بـبوسعادة01-10-2001

طرافي   نسرین 15100447 جید جدا3108.30  بـبوسعادة27-12-2001

زرقانة   أمال 15100422 جید جدا3208.10  بـبوسعادة12-02-2002

خارف   منال 15100426 جید جدا3308.80  بـبوسعادة08-04-2002

بلحین   نجوى 15100443 جید3407.30  بـبوسعادة13-05-2002

عبد العزیز   أمیمة 15100431 جید جدا3508.80  بـبوسعادة20-11-2002

أعویوة   آمنة 15100420 مقبول3605.70  بـبوسعادة18-12-2002

اعمارة   یوسف 15100684 جید جدا3708.10  بـبوسعادة24-03-2002

قادري   حفیظة 15100673 قریب من الجید3806.70  بـعین الملح15-04-2002

عبد اللطیف   صالح الدین 15100706 جید جدا3908.00  بـبوسعادة03-05-2002

طیباوي   صالح 15100703 جید4007.70  بـبوسعادة19-05-2002

881من601:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 7بوسعادة-مخلوف بن قسیم  | 280950: المؤسسة  

خطیبي   إسراء أم ھاني 15100884 جید جدا108.20  بـبوسعادة05-03-2003

عكة   فتیحة إكرام 15100843 جید207.50  بـبوسعادة04-05-2001

شایبي   فلة 15100830 جید جدا308.90  بـبوسعادة22-05-2002

جغام   إبراھیم 15100857 مقبول405.00  بـبوسعادة29-05-2002

شاطر   فدوى 15100844 جید507.40  بـبوسعادة08-06-2002

جقابة   فارس 15100834 قریب من الجید606.30  بـبوسعادة11-09-2002

بازة   فاطمة الزھرة 15100839 جید جدا708.50  بـبوسعادة18-09-2002

بوذراع   ھناء 15100850 جید جدا808.90  بـبوسعادة05-11-2002

زردان   فضیلة 15100848 جید907.40  بـبوسعادة11-12-2002

بن عبد اهللا   عتیقة 15100826 جید جدا1008.10  بـبوسعادة18-01-2003

عثماني   عبد الرحمان 15100808 جید جدا1108.00  بـبوسعادة21-03-2002

بوقرقار   سھیلة 15100772 ممتاز1209.00  بـبوسعادة22-07-2002

براھیمي   صھیب 15100773 مقبول1305.50  بـبوسعادة11-08-2002

نعمي   عبد النور 15100798 جید جدا1408.30  بـبوسعادة10-11-2002

لقرادة   عبد الحلیم 15100803 قریب من الجید1506.70  بـبوسعادة05-01-2003

بوھالي   طھ 15100758 جید جدا1608.60  بـبوسعادة24-04-2002

شني   شیماء 15100741 جید جدا1708.80  بـبوسعادة13-12-2002

حیدش   سیرین 15100746 ممتاز1809.30  بـبوسعادة07-03-2003

لمجد   محمد األمین 15100499 قریب من الجید1906.40  بـبوسعادة19-05-2002

زمیح   محمد أمین 15100496 جید جدا2008.10  بـبوسعادة21-08-2002

صالحي   محمد األمین 15100501 جید جدا2108.30  بـبوسعادة11-09-2002

قبي   محمد 15100489 جید جدا2208.40  بـبوسعادة06-10-2002

بن كحیول   أحمد 15100491 جید جدا2308.60  بـبوسعادة24-10-2002

الباھي   أیمن 15100473 جید جدا2408.20  بـبوسعادة20-11-2002

881من602:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 7بوسعادة-مخلوف بن قسیم  | 280950: المؤسسة  

بوھالي   بلقاسم 15100620 قریب من الجید2506.50  بـبوسعادة05-02-2002

رویبح   یاسر زكریاء 15100645 جید2607.90  بـبوسعادة27-05-2002

فرادي   جلول نجم الدین 15100638 جید جدا2708.60  بـبوسعادة16-06-2002

بن شنیت   خالد أیوب 15100639 مقبول2805.20  بـبوسعادة26-07-2002

سدي   یاسمین 15100641 جید جدا2908.20  بـسطیف23-08-2002

لقرادة   یاسمین 15100642 ممتاز3009.30  بـبوسعادة06-01-2003

بن لعامر   حیاة 15100647 جید3107.80  بـبوسعادة15-03-2003

شایبي   محمد إسالم 15100528 جید3207.50  بـبوسعادة13-05-2002

عزوز   مصطفى 15100555 جید3307.60  بـبوسعادة23-09-2002

العاقل   احالم 15100593 جید3407.00  بـبوسعادة13-10-2002

لقلیطي   مروة 15100547 جید3507.90  بـبوسعادة30-11-2002

حمود   أبوبكر الصدیق 15100454 قریب من الجید3606.60  بـبوسعادة29-09-2002

لطرش   نور الھدى 15100457 جید جدا3708.00  بـبوسعادة23-03-2003

بادي   سلمى 15100702 جید3807.60  بـبوسعادة17-04-2002

881من603:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 7بوسعادة-موسى بن نصیر.أ.دحماني الصغیر | 280951: المؤسسة  

مجیدي   إبراھیم الخلیل 15100869 قریب من الجید106.10  بـبوسعادة03-03-2002

حسناوي   ھیام مسعودة 15100878 جید جدا208.90  بـبوسعادة23-09-2002

شترة   فارس 15100833 جید307.00  بـبوسعادة17-09-2000

فرجاوي   عائشة آیة 15100794 ممتاز409.10  بـبوسعادة18-12-2002

كرفالي   زكیة سرین 15100748 ممتاز509.20  بـبوسعادة23-04-2002

أربیح   صفیة 15100755 جید جدا608.70  بـسیدي عامر21-07-2002

زاوي   أحمد أمین 15100495 جید جدا708.70  بـبوسعادة29-04-2002

خیر الدین   نورھان فاطمة 15100469 ممتاز809.00  بـبوسعادة02-06-2002

عثماني مرابط   محمد الصالح 15100508 جید907.90  بـبوسعادة14-10-2002

ززقاد   أیمن 15100474 جید جدا1008.50  بـبوسعادة10-02-2003

بعرة   ثامر 15100622 جید1107.00  بـبوسعادة25-12-2000

بن لشھب   بدر الدین 15100624 ممتاز1209.20  بـبوسعادة03-05-2002

جعفر   محمد السعید 15100519 قریب من الجید1306.10  بـبوسعادة16-12-2001

بن قسمیة   مروة 15100545 جید جدا1408.80  بـبوسعادة17-01-2002

سعودي   امباركة 15100574 جید جدا1508.60  بـبوسعادة07-02-2002

عبد الرزاق   محمد ایاد 15100520 جید1607.00  بـبوسعادة02-06-2002

عالل   آسیا 15100552 جید جدا1708.70  بـبوسعادة19-08-2002

عنیبة   أكرم 15100570 جید جدا1808.70  بـبوسعادة02-09-2002

بن قادة   الشریف 15100581 جید1907.50  بـالجلفة11-12-2002

دشیشة   أنیسة 15100429 جید جدا2008.70  بـالھامل19-04-2002

حفصي   أمیر 15100434 جید جدا2108.90  بـبوسعادة28-05-2002

سعیداني   أماني 15100424 جید جدا2208.60  بـعین الملح16-07-2002

عبیدة   رامي 15100691 جید جدا2308.00  بـبوسعادة30-03-2002

خضراوي   رقیة 15100699 جید جدا2408.40  بـبوسعادة10-06-2002

881من604:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 7بوسعادة-موسى بن نصیر.أ.دحماني الصغیر | 280951: المؤسسة  

شتوح   روان 15100701 جید جدا2508.90  بـبوسعادة03-12-2002

لقلیطي   راضیة 15100693 جید جدا2608.00  بـبوسعادة18-12-2002

بلكحل   حسام الدین 15100669 جید جدا2708.50  بـبوسعادة20-12-2002

881من605:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7-5بوسعادة  | 7بوسعادة-طارق بن زیاد.أ/مسعودي بوناب |  280952: المؤسسة  

حركات   فؤاد وائل 15100832 جید107.20  بـعین تادلس14-05-2002

عادل   فتیحة 15100842 جید207.50  بـبوسعادة05-08-2002

شمیسة   عائشة 15100793 ممتاز309.20  بـبوسعادة09-02-2002

قري   عمر الفاروق 15100788 جید جدا408.80  بـبوسعادة04-04-2002

لبقع   عمر 15100784 جید507.30  بـبرج بوعریریج03-08-2002

لمعرق   عادل 15100791 جید جدا608.20  بـبوسعادة13-12-2002

شریف   شیماء 15100739 جید جدا708.30  بـبوسعادة17-09-2002

شني   محمد 15100485 جید جدا808.70  بـبوسعادة26-03-2002

مسعودي   أحمد 15100486 جید جدا908.70  بـبوسعادة17-06-2002

دلیة   یاسمین 15100640 جید جدا1008.50  بـبوسعادة28-12-2001

عبد الكریم   خلیل 15100632 جید جدا1108.40  بـمناعة16-08-2002

بوشعالة   خیرة 15100655 ممتاز1209.30  بـبوسعادة29-08-2002

بن عزیز   أشواق 15100569 جید جدا1308.30  بـبوسعادة13-04-2002

یحیاوي   مروى 15100549 جید جدا1408.70  بـبوسعادة11-09-2002

بن شاللي   أحمد رضا 15100523 جید جدا1508.20  بـبوسعادة20-11-2002

مسعودي   نجاة 15100439 جید1607.50  بـبوسعادة12-04-2001

ملكي   آمنة 15100419 جید جدا1708.80  بـمناعة07-05-2002

حطاب   نبیل 15100438 جید1807.50  بـبوسعادة04-06-2002

بوصبع   رمزي 15100689 جید1907.90  بـبوسعادة26-12-1999

بن عیسى   رجاء 15100695 جید جدا2008.50  بـبوسعادة22-07-2002

حطاب   یوسف األمین 15100687 جید جدا2108.00  بـبوسعادة11-03-2003

881من606:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-عیسى بسكر | 280958: المؤسسة  

خلیفة   رندة 15101523 جید جدا108.00  بـالمسیلة06-08-2001

ذباح   یوسف 15101517 جید جدا208.20  بـبوسعادة13-01-2002

بوصبع   یوسف 15101518 جید307.40  بـبوسعادة16-04-2002

عریب   رابح 15101532 جید407.20  بـبوسعادذة01-07-2002

دحماني   خدیجة 15101457 جید جدا508.30  بـبوسعادة11-08-2002

بن شنیت   رانیا 15101526 جید جدا608.00  بـبوسعادة24-12-2002

بن حباس   خدیجة 15101460 جید707.30  بـبوسعادة02-01-2003

خلیفة   رزیقة 15101561 جید807.20  بـبوسعادة01-12-2001

بن سني   ریاض 15101556 ممتاز909.40  بحكم بـبوسعادة2002

بوضیاف   صالح الدین 15101573 جید1007.60  بـبوسعادة01-02-2002

سعدي   سندس 15101579 جید1107.60  بـبوسعادة11-03-2002

بن بكري   بلقاسم 15101353 قریب من الجید1206.40  بـبوسعادة06-10-2001

رابحي   حنان 15101374 قریب من الجید1306.20  بـبوسعادة02-12-2001

بن ریة   دنیا 15101381 قریب من الجید1406.00  بـبوسعادة25-04-2002

خشاشي   توفیق 15101367 مقبول1505.20  بـبوسعادة29-10-2002

بوضیاف   ایوب 15101328 جید1607.50  بـالبرین08-12-2000

قلیلیز   اكرام 15101336 جید جدا1708.20  بـبوسعادة18-10-2001

قادري   اكرام 15101337 جید1807.80  بـبوسعادة02-01-2002

عبد الكریم   ایناس 15101315 جید جدا1908.70  بـبوسعادة24-04-2002

بوخالفة   بالل 15101339 ممتاز2009.00  بـبوسعادة13-10-2002

قادري   اسحاق 15101334 جید2107.30  بـبوسعادة17-11-2002

كرفال   ایة 15101325 مقبول2205.70  بـبوسعادة27-11-2002

قدیري   بن عبد اهللا 15101341 جید جدا2308.90  بـبوسعادة30-01-2003

ناجم   خالد 15101411 قریب من الجید2406.20  بـبوسعاذدة25-04-1998

881من607:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-عیسى بسكر | 280958: المؤسسة  

ودادة   خدیجة 15101441 قریب من الجید2506.10  بـبوسعادة31-10-2000

قادري   جموعي 15101410 جید2607.60  بـبوسعادة21-11-2000

ناجم   حمزة 15101404 قریب من الجید2706.20  بـبوسعادة17-10-2001

بوغراب   یاسین 15101425 قریب من الجید2806.50 ة\ بـبوسعاد27-04-2002

بوضیاف   خالد 15101417 ممتاز2909.10  بـبوسعادة04-08-2002

شدادي   الھاشمي 15101272 جید جدا3008.60  بـمناعة26-07-2000

بن بكري   الھادي 15101271 مقبول3105.90  بـبوسعادة19-08-2000

صید   القائمة 15101260 قریب من الجید3206.20  بـبوسعادة30-07-2001

صید   ایمن 15101287 جید جدا3308.50  بـبوسعادة26-01-2002

لحویشي   القائمة 15101261 قریب من الجید3406.40  بـبوسعادة20-04-2002

لبلوبة   الشیخ 15101254 جید3507.60  بـبوسعادة28-04-2002

لبرة   ایمن 15101291 جید3607.50  بـبوسعادة01-08-2002

لبلوبة   البشیر 15101228 جید3707.00  بـبوسعادة12-01-2002

سعودي   صالح 15101606 جید جدا3808.50  بـعین الملح29-01-1999

سعدي   صابر 15101612 مقبول3905.00  بـبوسعادة26-12-1999

بن بوذینة   صبرینة 15101637 جید4007.60  بـبوسعادة01-02-2002

بوبكري   سامیة 15101610 قریب من الجید4106.20  بـبوسعادة16-03-2002

بن شھرة   ساعد 15101628 جید جدا4208.40  بـبوسعادة10-04-2002

دقداق   نصیرة 15100968 قریب من الجید4306.60  بـبوسعادة26-04-2001

زداني   مباركة 15100955 جید جدا4408.40  بـبوسعادة20-08-2001

شیطح   نرجس 15100964 قریب من الجید4506.20  بـبوسعادذة25-11-2001

بوضیاف   نور الھدى 15100984 جید4607.00  بـالبرین26-03-2002

ارقیق   نعیمة 15100973 جید4707.80  بـبوسعادة22-09-2002

شویطر   مریم 15101130 جید4807.50  بـبوسعادة09-11-2001

ردوزي   أیوب 15101121 جید جدا4908.10  بـبوسعادة13-12-2001

مبروكي   میساء 15101118 جید5007.50  بـبوسعادة19-07-2002

بوذینة   میرة 15101117 قریب من الجید5106.90  بـبوسعادة23-07-2002

ردوزي   آیة الرحمان 15101110 جید جدا5208.00  بـبوسعادة11-01-2003

قوران   محمد 15101033 جید5307.10  بـاوالد سیدي ابراھیم05-06-2001

881من608:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-عیسى بسكر | 280958: المؤسسة  

بناصر   آیة 15101088 ممتاز5409.00  بحكم بـبوسعادة2002

ھوام   محمد الصادق 15101070 قریب من الجید5506.50  بـبوسعادة15-08-2002

بن السلیخ   محمد 15101056 جید جدا5608.20  بـبوسعادة28-12-2002

بن لشھب   أمیرة 15100938 جید5707.50  بـبوسعادة07-03-2002

بن حباس   أسامة 15101168 جید جدا5808.10  بـسیدي امحمد28-06-2000

قلیلیز   مسعودة 15101189 جید5907.60  بـبوسعادة11-04-2002

خرفي   مروة 15101157 جید جدا6008.20  بـالمسیلة15-08-2002

بن عیسى   أسماء 15101166 مقبول6105.90  بـبوسعادة06-12-2002

بكراوي   شیماء 15101653 جید6207.90  بـبوسعادة01-06-2001

بن جفال   شیماء 15101657 جید6307.90  بـالبرین24-11-2001

لقنیسي   شیماء 15101660 قریب من الجید6406.70  بـبوسعادة04-03-2002

بوغراب   شریفة 15101683 قریب من الجید6506.30  بـبوسعادة05-03-2002

براھیمي   سھیلة 15101720 جید6607.50  بحكم بـبوسعادة2000

قذیفة   سفیان 15101713 جید6707.40  بـبوسعادة26-04-2002

بن لقلیظ   سعیدة 15101704 جید جدا6808.40  بـبوسعادة30-05-2002

ملكي   عالء الدین 15101742 جید6907.70  بـبوسعادة09-08-2002

خشوي   عادل 15101773 مقبول7005.30  بـبوسعادة17-02-1998

خشاشي   عائشة 15101777 قریب من الجید7106.70 دة\ بـبوسعا11-02-2000

الصید   علي 15101763 مقبول7205.20  بـبوسعادة05-03-2001

شیخاوي   عائشة 15101779 قریب من الجید7306.90  بـبوسعادة21-05-2001

طالح   علي 15101764 مقبول7405.80  بـبوسعادة01-06-2001

رقیق   علي 15101765 قریب من الجید7506.90  بـبوسعادة07-07-2002

زداني   عبلة 15101787 جید7607.40  بـبوسعادة18-08-2002

طویل   عمر 15101771 جید7707.50  بـبوسعادة20-12-2002

المانع   عبیر 15101829 قریب من الجید7806.50  بـبوسعادة20-12-2000

جنبة   عبد الغني 15101823 جید جدا7908.40  بـبوسعادة08-08-2001

فرادي   عبیر 15101833 جید8007.20  بـبوسعادة19-03-2002

فجاخ   عفاف 15101861 مقبول8105.40  بـبوسعادة11-01-2001

عبد الجبار   فؤاد 15101864 مقبول8205.60  بـبوسعادة16-04-2002

881من609:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-عیسى بسكر | 280958: المؤسسة  

بن ربیعي   فاطمة الزھراء 15101880 جید8307.20  بـبوسعادة28-07-2002

طرافي   فاطمة الزھراء 15101882 جید جدا8408.40  بـعین الملح19-08-2002

حبیشي   إبراھیم 15101932 جید8507.80 دة\ بـبوسعا29-01-1997

ردوزي   ولید 15101980 قریب من الجید8606.80  بـبوسعادة15-02-2001

سعدي   إكرام 15101976 قریب من الجید8706.20  بـبوسعادة07-03-2002

خارف   إیمان 15101935 جید جدا8808.40  بـبوسعادة18-07-2002

بن بكري   ھبة 15101930 جید8907.90  بـبوسعادة17-09-2002

ربیحي   إیمان 15101936 جید جدا9008.40  بـبوسعادة23-09-2002

عبد القاني   وفاء 15101985 جید جدا9108.80  بـبوسعادة25-10-2002

كباش   ھدیل 15101957 ممتاز9209.00  بـبوسعادة16-11-2002

بلقرفي   فدوى صبرین 15101910 قریب من الجید9306.70  بـبوسعادة28-12-2002

بن شنیت   فتحي 15101903 مقبول9405.40  بـبوسعادة06-01-2003

881من610:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-ابراھیم سرقین | 280959: المؤسسة  

بوجمعة   دعاء 15101477 جید جدا108.20  بـبوسعادة02-03-2002

بن لمدلل   یوسف 15101519 جید جدا208.30  بـبوسعادة27-06-2002

بن خینش   راضیة 15101535 قریب من الجید306.80  بـبئر الفضة01-09-2002

قلیلیز   دعاء 15101479 جید جدا408.40  بـبوسعادة07-01-2003

عثماني   رانیا 15101527 جید جدا508.40  بـبوسعادة24-03-2003

بن جفال   رشیدة 15101559 جید جدا608.00  بـالبیرین10-03-2000

ذباح   سمیرة 15101591 مقبول705.00  بـبوسعادة26-09-2001

بونصلة   سندس 15101580 قریب من الجید806.50  بـبوسعادة08-04-2002

دردور   رحاب 15101553 جید907.80  بـبوسعادة05-08-2002

بن شارف   رحیل 15101557 جید جدا1008.20  بـبوسعادة20-11-2002

لحویشي   صالح الدین 15101576 جید1107.30  بـبوسعادة14-12-2002

بن یطو   سمیة 15101589 قریب من الجید1206.80  بـبوسعادة16-12-2002

غالب   خلیل 15101385 جید جدا1308.10  بـبوسعادة03-05-2002

بوبكري   جالل 15101370 قریب من الجید1406.40  بـبوسعادة03-06-2002

لبصیر   بلقاسم 15101354 جید جدا1508.70  بـبوسعادة26-08-2002

زھاني   دلیلة 15101386 جید جدا1608.30  بـبوسعادة28-01-2003

عبد الجبار   ایناس 15101314 قریب من الجید1706.50  بـبوسعادة20-08-2001

زرواق   ایة 15101322 جید جدا1808.30  بـبوسعادة12-02-2002

شطة   اسیة 15101335 جید جدا1908.60  بـبوسعادة04-08-2002

بادة   ایة 15101324 جید2007.40  بـبوسعادة20-08-2002

فجاخ   احالم 15101304 جید2107.10  بـبوسعادة31-08-2002

لزرق   ایمن صالح الدین 15101303 جید جدا2208.00  بـبوسعادة25-09-2002

عبد الجبار   ایات اهللا 15101320 جید جدا2308.70  بـبوسعادة03-11-2002

جوبة   ایمان 15101312 جید2407.80  بـبوسعادة13-11-2002

881من611:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-ابراھیم سرقین | 280959: المؤسسة  

عباسي   خدیجة 15101442 مقبول2505.90  بـبوسعادة29-07-2001

غزال   خالد 15101413 جید2607.70  بـبوسعادة01-01-2002

مجیدي   حدة 15101436 قریب من الجید2706.10  بـبوسعادة10-02-2002

قلیلیز   حیاة 15101434 جید جدا2808.20  بـبوسعادة30-03-2002

مسعودي   خالد 15101418 جید2907.20  بـبوسعادة15-11-2002

لقویزي   ایمن 15101286 جید3007.60  بـبوسعادة16-08-2001

لقریز   ایمن 15101288 قریب من الجید3106.60  بـبوسعادة01-04-2002

عبد الكریم   ایمن 15101289 جید جدا3208.60  بـبوسعادة17-05-2002

طیباوي   ایمن 15101290 جید جدا3308.60  بـبوسعادة10-07-2002

لزرق   ابراھیم 15101276 جید3407.60  بـبوسعادة19-08-2002

رابحي   ابراھیم الخلیل 15101283 قریب من الجید3506.90  بـبوسعادة01-10-2002

سعدون   ایمن 15101292 جید جدا3608.70  بـبوسعادة15-12-2002

عبد الكریم   امجد 15101237 مقبول3705.00  بـبوسعادة07-04-2002

حشادي   االء 15101223 مقبول3805.70  بـبوسعادة30-06-2002

بركان   انس 15101227 جید3907.90  بـبوسعادة26-12-2002

عزوز   سارة 15101617 قریب من الجید4006.90  بـبوسعادة01-11-2001

صید   سارة 15101624 جید جدا4108.10  بـبوسعادة17-12-2002

دحماني   صبرینة 15101640 جید4207.60  بـبوسعادة18-12-2002

لوصیف   نسرین 15100971 جید4307.90  بـبوسعادة27-06-2002

خیري   نور الھدى 15100990 جید4407.70  بـبوسعادة22-11-2002

بھلول   نور ھان 15100992 جید4507.70  بـبوسعادة18-12-2002

حدیبي   محجوبة 15101115 جید4607.40  بـبوسعادة19-03-2002

عطالوي   مریا 15101136 قریب من الجید4706.10  بـبوسعادة02-05-2002

مسعودي   مختار 15101113 جید4807.50  بـبوسعادة17-09-2002

بومدین   محمد رؤوف 15101073 جید جدا4908.60  بـبوسعادة19-02-2003

مومن   لندا 15100921 قریب من الجید5006.30  بـالجلفة05-10-2001

لعراف   مروة 15101156 جید5107.50  بـبوسعادة24-07-2002

تركي   مسعودة 15101190 ممتاز5209.10  بـبوسعادة31-10-2002

بوسویلف   زكریا 15101686 جید5307.70  بـالكالیتوس10-07-2002

881من612:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-ابراھیم سرقین | 280959: المؤسسة  

بن رماش   صفاء 15101705 ممتاز5409.20  بـبوسعادة23-03-2001

دالي   صھیب 15101727 ممتاز5509.00  بـبوسعادة01-01-2002

ساسي   سعید 15101703 جید5607.40  بـمشدالة11-06-2002

تومي   عادل 15101776 مقبول5705.10  بـبوسعادة04-02-2002

بادة   عبلة 15101786 قریب من الجید5806.20  بـبوسعادة03-03-2002

لحویشي   عبد المالك 15101788 جید5907.60  بـبوسعادة14-09-2002

عبد الجبار   عبیر 15101832 جید6007.40  بـبوسعادة22-02-2002

صید   عبیر 15101835 جید6107.90  بـبوسعادة09-05-2002

عزوز   عبد اهللا 15101805 جید جدا6208.40  بـبوسعادة23-06-2002

عریب   عبیر 15101836 جید جدا6308.80  بـبوسعادة05-08-2002

مكي   عبد الشكور 15101818 جید جدا6408.70  بـبوسعادة19-08-2002

زقاق   عبیر 15101838 جید جدا6508.40  بـبوسعادة14-10-2002

شقلوفة   عبیر 15101840 جید جدا6608.80  بـبوسعادة26-12-2002

شویطر   فؤاد 15101865 جید جدا6708.00  بـبوسعادة20-05-2002

سلیماني   وفاء 15101984 جید6807.80  بـبوسعادة28-02-2001

الحیسة   وداد 15101982 قریب من الجید6906.30  بـبوسعادة26-12-2002

881من613:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-محمد عبدو  | 280960: المؤسسة  

العیشاوي   خدیجة 15101453 جید جدا108.50  بـبوسعادة15-01-2002

بوزیدي   خولة 15101490 مقبول205.80  بـبوسعادة14-08-2002

حاشي   یوسف 15101520 مقبول305.50  بـبوسعادة02-09-2002

بن اعمارة   رزیقة 15101562 مقبول405.80  بـبوسعادة09-02-2002

اعمارة   صالح الدین 15101574 جید507.40  بـبوسعادة26-07-2002

بن ریة   رزیقة 15101563 قریب من الجید606.50  بـبوسعادة12-11-2002

لحویشي   خلیل 15101383 جید جدا708.20  بحكم بـعین الملح2002

مجیدي   بشیر عالء الدین 15101362 جید807.40  بـسلیم10-02-2002

عزوز   خالد 15101412 قریب من الجید906.30  بـبوسعادة19-12-2001

طیبي   الطیب 15101253 جید جدا1008.00  بـبوسعادة26-06-2002

بن شبحة   ابراھیم الخلیل 15101284 جید جدا1108.40  بـأوالد یعیش03-10-2002

عیدي   السعید 15101256 جید جدا1208.00  بـبوسعادة23-12-2002

معلمي   السعدي 15101257 قریب من الجید1306.20  بـبوسعادة26-12-2002

بعداش   امینة 15101232 جید جدا1408.30  بـبوسعادة05-03-2002

بن أعریعیرة   أوریدة 15101213 جید1507.50  بـبوسعادة24-12-2002

باھي   صبرینة 15101636 مقبول1605.00  بـبوسعادة04-01-2002

بن ریة   سلسبیل 15101603 جید1707.70  بـبوسعادة23-07-2002

بوزیدي   سارة 15101622 جید1807.90  بـبوسعادة06-08-2002

بوزیدي   أیوب 15101123 جید جدا1908.20  بـبوسعادة13-09-2002

بن خینش   أحمد 15101031 مقبول2005.20  بـبوسعادة14-05-2001

بن نعامة   محمد 15101035 مقبول2105.50  بـبوسعادة05-01-2002

عكي   محمد نزیم 15101059 ممتاز2209.60  بـسیدي بلعباس02-07-2002

أم ساعد   أمجد 15100936 جید جدا2308.20  بـبوسعادة13-01-2002

نویبات   لمیاء 15100934 جید2407.30  بـبوسعادة15-02-2002

881من614:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-محمد عبدو  | 280960: المؤسسة  

ضیف اهللا   أم السعد 15100903 جید جدا2508.10  بـبوسعادة24-05-2002

الزواوي   منار 15100914 جید2607.30  بـبوسعادة11-07-2002

ذوابة   مروة 15101158 قریب من الجید2706.50  بـبوسعادة18-10-2002

مصیبح   زین الدین 15101667 مقبول2805.20  بـبوسعادة19-10-2001

لحویشي   سیف الدین 15101679 قریب من الجید2906.20  بـبوسعادة22-05-2002

بوقفالة   سیف الدین 15101680 جید3007.10  بـبوسعادة07-11-2002

سعدي   زھور 15101733 جید3107.90  بـبوسعادة17-03-2002

بن بكري   قتیبة زكریاء 15101740 جید جدا3208.30  بـبوسعادة20-05-2002

زداني   عائشة 15101780 مقبول3305.70  بـبوسعادة23-09-2001

شریط   عادل 15101775 جید3407.10  بـبوسعادة04-11-2001

لوبازید   عبد الحمید 15101806 جید جدا3508.30  بـبوسعادة27-04-2002

بن مداني   عبد الجبار 15101807 جید3607.80  بـبوسعادة22-07-2002

العیر   عبد الرزاق 15101815 قریب من الجید3706.50  بـبوسعادة01-08-2002

نقبیل   عبیر 15101839 جید جدا3808.30  بـبوسعادة23-11-2002

شطة   عیسى 15101854 قریب من الجید3906.30  بـبوسعادة12-03-2002

روبي   فاروق 15101876 جید4007.80  بـبوسعادة12-09-2002

بوضیاف   فارس 15101874 مقبول4105.50  بـبوسعادة27-10-2002

باھي   ھنیدة 15101919 قریب من الجید4206.00  بـبوسعادة20-12-2001

بوقفالة   ولید 15101981 جید جدا4308.50  بـبوسعادة15-03-2002

عبد الجبار   إكرام 15101978 مقبول4405.70  بـبوسعادة20-09-2002

معلمي   إیمان 15101938 جید جدا4508.30  بـبوسعادة18-10-2002

881من615:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-حي المستشفى | 280961: المؤسسة  

ذوابة   جھاد 15101483 جید107.40  بـبوسعادة20-03-2002

زروقي   جالل 15101369 جید207.20  بـبوسعادة30-03-2002

مبروكي   بشرى 15101363 جید جدا308.10  بـبوسعادة31-03-2002

زداني   احمد 15101317 قریب من الجید406.20  بـبوسعادة12-02-2000

خلیفة   اسامة 15101331 جید507.80  بـبوسعادة07-01-2002

تناحي   اسامة 15101332 مقبول605.60  بـبوسعادة24-04-2002

العبادي   ایناس سھیلة 15101316 ممتاز709.30  بـبوسعادة23-09-2002

بن خرفیة   اسامة 15101333 مقبول805.00  بـبوسعادة20-11-2002

ظاھري   خدیجة 15101440 جید907.20  بـبوسعادة05-10-2000

عاشوري   یاسین الشریف 15101429 قریب من الجید1006.00  بـبوسعادة29-06-2002

عبد الغفار   ایمن 15101285 جید جدا1108.10  بـبوسعادة25-07-2001

لعمارة   ابراھیم 15101275 جید1207.10  بـبوسعادة05-06-2002

مبروكي   امین 15101231 جید1307.20  بـبوسعادة18-07-2002

خلیفة   انور 15101230 قریب من الجید1406.70  بـبوسعادة01-09-2002

دیة   نوال 15100977 قریب من الجید1506.80  بـعین الملح09-07-2001

ززقاد   مریم 15101134 جید جدا1608.50  بـسیدي عیسى28-07-2002

رابحي   محمد رضا 15101076 قریب من الجید1706.70  بـبوسعادة11-05-2002

لطرش   محمد 15101055 جید1807.40  بـبوسعادة02-10-2002

خلیفة   زینب 15101673 قریب من الجید1906.30  بـبوسعادة18-11-2001

عزوز   شیماء 15101663 جید جدا2008.00  بـبوسعادة24-08-2002

رابحي   سفیان 15101709 جید2107.60  بـبوسعادة25-04-2001

صید   سفیان 15101710 جید2207.50  بـبوسعادة03-05-2001

خلیفة   عبیر 15101830 جید2307.40  بـبوسعادة14-09-2001

خلیفة   فائزة 15101889 جید جدا2408.50  بـبوسعادة17-02-2001

881من616:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 8بوسعادة-حي المستشفى | 280961: المؤسسة  

بن شاعة   فتحي 15101892 جید2507.60  بـبوسعادة02-01-2002

البار   فتیحة 15101906 جید2607.50  بـبوسعادة25-09-2002

881من617:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 9بوسعادة-أول نوفمبر  | 280967: المؤسسة  

بن اعمر   یوسف 15101514 قریب من الجید106.40  بـبوسعادة06-11-2000

لعیشي   رابح 15101530 جید207.70  بـعین الملح28-09-2001

قحیوش   یعقوب قدور 15101481 قریب من الجید306.80  بـبوسعادة19-01-2002

زروقي   رانیا 15101525 جید407.70  بـبوسعادة18-03-2002

قاسمي   یونس 15101492 مقبول505.90  بـبوسعادة11-04-2002

بلواضح   یونس 15101503 جید جدا608.60  بـبوسعادة29-04-2002

زحاف   خدیجة 15101456 جید جدا708.90  بـبوسعادة30-07-2002

عتیق   خدیجة نسرین 15101461 قریب من الجید806.60  بـبوسعادة19-08-2002

حفناوي   ریان 15101540 قریب من الجید906.80  بـبوسعادة03-12-2002

عسلي   دعاء زینب 15101480 جید جدا1008.30  بـبوسعادة25-02-2003

شیخاوي   یوسف 15101521 جید1107.20  بـبوسعادة10-03-2003

بركاتي   یونس 15101507 جید جدا1208.40  بـبوسعادة26-03-2003

بن سلیمان   رابح 15101533 جید جدا1308.70  بـبوسعادة27-03-2003

بن خینش   صالح الدین 15101571 جید1407.40  بـبوسعادة09-01-2001

أوذینة   سندس 15101581 ممتاز1509.40  بـبوسعادة01-07-2002

شطة   رحاب 15101554 جید1607.60  بـبوسعادة08-09-2002

لقرادة   سماح 15101570 ممتاز1709.00  بـبوسعادة09-10-2002

مخلوفي   سناء 15101578 جید جدا1808.60  بـبوسعادة06-11-2002

شریف   رقیة 15101566 ممتاز1909.30  بـبوسعادة25-12-2002

بركاتي   صالح الدین االیوبي 15101577 جید2007.80  بـبوسعادة23-03-2003

لشھب   حنان 15101373 جید جدا2108.10  بـبوسعادة02-11-2001

لمعیلبي   حنان 15101376 ممتاز2209.00  بـبوسعادة02-09-2002

عكة   جنة 15101378 جید جدا2308.10  بـبوسعادة19-09-2002

جعفر   بلقاسم المختار 15101355 قریب من الجید2406.60  بـبوسعادة20-10-2002
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عبیدة   بركاھم 15101358 جید جدا2508.90  بـبوسعادة29-01-2003

باھي   ایة 15101321 جید جدا2608.40  بـبوسعادة11-01-2002

دحیري   ایمان 15101308 ممتاز2709.10  بـبوسعادة17-04-2002

زردان   ایمان 15101310 ممتاز2809.00  بـبوسعادة03-06-2002

بوریو   ایة مالك 15101327 جید جدا2908.50  بـقسنطینة28-08-2002

جاب اهللا   اسماء 15101329 قریب من الجید3006.90  بـبوسعادة09-11-2002

لقراب   ایة 15101326 جید3107.60  بـبوسعادة16-01-2003

محادي   خلود 15101409 جید3207.00  بـعین الملح30-10-2000

زمیت   یاسین 15101423 جید3307.40  بـبوسعادة15-12-2001

بن ثامر   یاسین 15101424 مقبول3405.50  بـبوسعادة09-04-2002

بوذراع   خالد 15101416 قریب من الجید3506.60  بـبوسعادة09-05-2002

بخي   حمزة 15101406 جید جدا3608.20  بـبوسعادة27-06-2002

شویطر   یاسین 15101426 جید جدا3708.20  بـبوسعادة19-09-2002

عكة   خالد ولید 15101420 جید3807.80  بـبوسعادة08-10-2002

شیبوب   یاسین عبد الحكیم 15101430 جید جدا3908.40  بـبوسعادة31-01-2003

أمساعد   یاسین 15101427 مقبول4005.90  بـبوسعادة10-02-2003

شناف   خالد 15101419 جید4107.30  بـتیارت20-04-2003

بوعكازي   الزھراء 15101258 جید4207.10  بـبوسعادة01-01-2000

سلمانة   العمریة 15101266 جید4307.70  بـبوسعادة01-02-2002

جعفري   ابراھیم المنذر 15101277 جید جدا4408.50  بـبوسعادة16-06-2002

منصور   العمري 15101262 جید4507.50  بـبوسعادة17-06-2002

دحیري   ابراھیم الخلیل 15101282 جید جدا4608.00  بـبوسعادة28-08-2002

خیر الدین   المسعود 15101220 مقبول4705.10  بـبوسعادة05-07-2002

شترة   المھدي 15101222 جید4807.10  بـبوسعادة16-10-2002

زمیري   سامیة 15101611 جید جدا4908.60  بـالبلیدة04-08-2002

بودور   سلسبیل 15101604 جید جدا5008.80  بـبوسعادة09-10-2002

بن لقریشي   سارة ھناء 15101626 قریب من الجید5106.40  بـبوسعادة23-03-2003

ذواودة   ندى فاطمة 15100960 جید5207.90  بـبوسعادة20-08-2002

طرفایة   نور الھدى 15100987 قریب من الجید5306.90  بـبوسعادة30-08-2002

881من619:  الصفحة  
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لمخلطي   نوال 15100978 جید5407.00  بـبوسعادة17-10-2002

زیان   نھى 15100975 جید جدا5508.30  بـبوسعادة18-10-2002

قطاي   نور 15100980 جید جدا5608.10  بـبوسعادة11-11-2002

عبد الدائم   أبو بكر الصدیق 15100976 جید5707.90  بـعین الملح18-11-2002

قاسمي   نذیر األمین 15100958 جید5807.60  بـبوسعادة24-02-2003

مفتاح   آیة ھدیل 15101111 مقبول5905.30  بـبوسعادة27-05-2001

العیھار   مروة 15101142 جید6007.20  بـبوسعادة10-07-2001

شبوب   أیوب 15101120 جید جدا6108.40  بـبوسعادة12-11-2001

خیذري   مریم 15101132 جید جدا6208.80  بـبوسعادة23-04-2002

بشیري   مریم 15101133 جید جدا6308.20  بـبوسعادة30-04-2002

رحموني   آیة 15101104 جید جدا6408.90  بـبوسعادة13-12-2002

عقوني   أیة 15101107 جید6507.10  بـبوسعادة27-02-2003

سباعي   أیوب عبد الغاني 15101126 جید جدا6608.40  بـبوسعادة16-05-2003

أسعید   أیمن 15101010 جید6707.90  بحكم بـبوسعادة2002

مسعودي   أحمد 15101039 قریب من الجید6806.80  بـبوسعادة26-04-2002

بن تومي   أیمن 15101015 قریب من الجید6906.70  بـبوسعادة01-06-2002

نواري   لینة 15101024 جید جدا7008.10  بـبوسعادة09-12-2002

تومي   آیات 15101087 ممتاز7109.20  بـبوسعادة03-05-2002

بوھالي   محمد االمین 15101069 جید7207.30  بـبوسعادة07-06-2002

جعیط   محمد ریاض 15101075 جید جدا7308.80  بـبوسعادة09-06-2002

العیھار   محمد عادل 15101083 جید جدا7408.80  بـبوسعادة16-06-2002

بوجمعة   أحمد نجیب 15101058 ممتاز7509.00  بـبوسعادة02-07-2002

سدیرة   محمد 15101053 جید جدا7608.60  بـبوسعادة06-07-2002

بسكر   لیلیا 15101085 ممتاز7709.40  بـبوسعادة09-07-2002

لزرق   أحمد النذیر 15101068 قریب من الجید7806.60  بـبوسعادة23-08-2002

ثامري   محمد رامي 15101074 جید جدا7908.70  بـبوسعادة24-09-2002

دفي   أحمد أیمن 15101061 جید جدا8008.60  بـبوسعادة09-10-2002

ماش   محمد رضا 15101077 جید8107.80  بـبوسعادة09-10-2002

عكة   محمد نور االسالم 15101060 جید جدا8208.70  بـبوسعادة22-10-2002

881من620:  الصفحة  
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ناجي   محمد األمین 15101067 جید جدا8308.30  بـبوسعادة26-10-2002

بن شاعة   محمد طارق 15101078 ممتاز8409.10  بـبوسعادة26-10-2002

لعرابي   مالك 15100906 جید8507.10  بـبوسعادة28-02-2002

حسان   مالك 15100907 ممتاز8609.30  بـسیدي عقبة15-03-2002

شقلوفة   لمیاء 15100935 جید جدا8708.50  بـبوسعادة26-06-2002

بن عزوز   أنس 15100924 جید8807.90  بـدلس01-09-2002

بطاز   منار 15100915 جید جدا8908.20  بـالعلمة16-10-2002

طرافي   منیر 15100922 جید9007.10  بـبوسعادة16-10-2002

بوجمعة   أمیرة 15100941 جید جدا9108.20  بـبوسعادة25-01-2003

خوجة   لطفي 15101191 جید9207.10  بـفرنسا06-02-2002

خضراوي   أسماء 15101162 ممتاز9309.00  بـبوسعادة30-05-2002

حمیدة   آسیا 15101178 ممتاز9409.20  بـبن سرور06-06-2002

بن الشاللي   أسامة 15101175 جید9507.30  بـبوسعادة09-06-2002

لمخلطي   أسامة عبدالقادر 15101177 جید جدا9608.10  بـبوسعادة09-09-2002

بلواضح   شروق 15101684 قریب من الجید9706.90  بـبوسعادة15-08-2001

مخنن   زین العابدین 15101668 قریب من الجید9806.80  بـبوسعادة07-02-2002

بلواضح   زكریاء 15101689 جید9907.30  بـبوسعادة27-07-2002

أومید   شیماء سیرین 15101666 جید جدا10008.40  بـبوسعادة13-08-2002

بن بوزید   شیماء 15101664 ممتاز10109.10  بـبوسعادة05-01-2003

ربحاوي   شھیرة 15101730 جید10207.80  بـالحراش06-04-2002

عبد الجبار   شھیناز 15101725 قریب من الجید10306.40  بـبوسعادة06-05-2002

شایبي   صفاء 15101707 جید10407.90  بـبوسعادة24-06-2002

منصور   طھ محمود 15101718 جید10507.60  بـبوسعادة28-12-2002

طیباوي   عادل 15101774 قریب من الجید10606.10  بـبوسعادة29-09-2001

فرادي   عائشة 15101782 جید10707.20  بـبوسعادة10-07-2002

بوھالي   علي 15101766 قریب من الجید10806.90  بـبوسعادة18-08-2002

عماري   عالءالدین 15101758 مقبول10905.50  بـبوسعادة07-11-2002

لوصیف   عائشة دعاء 15101785 جید جدا11008.20  بـبوسعادة21-01-2003

لملومة   عبیر 15101834 مقبول11105.40  بـبوسعادة14-04-2002

881من621:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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لوعیل   عبد اهللا 15101804 جید جدا11208.20  بـبوسعادة28-05-2002

عبیدة   عبد الوھاب 15101826 جید جدا11308.20  بـبوسعادة27-06-2002

حبیب   عبد القادر سیف الدین 15101822 جید جدا11408.20  بـبن سرور14-08-2002

النیة   عبد السالم 15101817 جید جدا11508.60  بـبوسعادة17-10-2002

بلمھدي   عبد الرحیم إسماعیل 15101814 جید جدا11608.50  بـبوسعادة04-03-2003

رابحي   فارس 15101871 مقبول11705.80  بـبوسعادة13-01-2002

بن علیة   فارس 15101872 جید11807.40  بـبوسعادة17-05-2002

عبد اللطیف   فاطمة الزھراء 15101885 جید جدا11908.60  بـبوسعادة06-12-2002

عثماني مرابط   ھشام 15101969 جید جدا12008.10  بـبوسعادة20-07-2001

البوطي   إدریس 15101961 جید12107.40  بـبوسعادة26-12-2001

لمخلطي   إكرام 15101972 جید12207.80  بـبوسعادة26-12-2001

بن لقریشي   إسالم 15101965 جید12307.40  بـبوسعادة10-03-2002

شمیسة   ھدیل 15101954 جید جدا12408.40  بـبوسعادة27-04-2002

حلیتیم   ھاجر 15101927 ممتاز12509.30  بـبوسعادة17-05-2002

بن شنوف   فریال 15101911 جید جدا12608.10  بـبوسعادة07-06-2002

خیذري   إسالم 15101966 جید جدا12708.50  بـبوسعادة06-07-2002

قصري   إلیاس 15101924 جید جدا12808.60  بـبوسعادة29-07-2002

لعروسي   ھبة 15101929 مقبول12905.80  بـسیدي أمحمد09-09-2002

بن سلیمان   إیناس 15101939 ممتاز13009.10  بـبوسعادة19-09-2002

حمیدة   إیمان 15101937 جید جدا13108.40  بـبوسعادة24-09-2002

حشادي   فتیحة 15101907 جید جدا13208.10  بـبوسعادة26-09-2002

حاجي   ھیفاء 15101962 ممتاز13309.00  بـعین الملح29-09-2002

لعرابي   ھاجر 15101928 جید جدا13408.40  بـبوسعادة19-10-2002

العیھار   وئام 15101988 جید جدا13508.80  بـبوسعادة02-01-2003

شناف   ھیثم 15101942 جید جدا13608.00  بـبوسعادة20-01-2003

حیقون   ھناء 15101917 مقبول13705.60  بـبوسعادة31-01-2003

881من622:  الصفحة  
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الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في
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دالي   خیرة 15101462 جید107.90  بـبوسعادة27-01-2002

بلدي   یونس 15101504 قریب من الجید206.20  بـبوسعادة05-05-2002

سعدي   یونس 15101505 مقبول305.10  بـبوسعادة07-07-2002

عبد اللطیف   یونس أسامة 15101508 جید جدا408.30  بـبوسعادة28-07-2002

بن ریة   خیرة 15101463 جید507.40  بـبن سرور30-07-2002

بن عزیز   خیرة 15101464 قریب من الجید606.20  بـبوسعادة18-09-2002

بغدادي   خدیجة 15101458 جید جدا708.60  بـبوسعادة17-11-2002

سعادي   حوریة 15101511 قریب من الجید806.80  بـبوسعادة01-02-2003

شمیمت   رحاب ندى 15101555 جید جدا908.30  بـبوسعادة10-08-2002

مدور   حلیمة السعدیة 15101390 جید جدا1008.10  بـبوسعادة24-09-2002

بغدادي   بشیر یاسین 15101361 جید جدا1108.50  بـبئرمراد رایس17-11-2002

بن حواص   حنین 15101379 جید1207.00  بـبوسعادة23-12-2002

دوفي   بن أسعید 15101340 جید جدا1308.20  بـبوسعادة15-11-2002

دوفي   حمیدة ابتھال 15101403 جید1407.60  بـبوسعادة07-04-2002

سعادي   یحي 15101439 جید1507.00  بـبوسعادة16-06-2002

قحیوش   یاقوت 15101432 جید1607.10  بـبوسعادة28-11-2002

بوشعالة   یاسین 15101428 جید جدا1708.10  بـبوسعادة25-02-2003

قانة   ابراھیم الخلیل 15101279 جید1807.70  بـبوسعادة28-04-2002

أمان اهللا   ابراھیم الخلیل 15101280 جید1907.30  بـبوسعادة28-06-2002

بن العمري   العمري محمد 15101265 قریب من الجید2006.60  بـالكالیتوس11-08-2002

قحیوش   امال الشیماء 15101224 ممتاز2109.20  بـبوسعادة29-05-2002

بلیل   صبرین 15101634 جید جدا2208.80  بـبوسعادة25-12-2001

جغام   ضحى زبیدة 15101633 جید جدا2308.00  بـبوسعادة28-10-2002

بن رعاد   صبرین 15101635 جید جدا2408.30  بـبوسعادة12-11-2002
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بخي   ضیاء الدین 15101631 جید جدا2508.70  بـبوسعادة22-02-2003

جعفر   نسرین ایات 15100972 جید جدا2608.00  بـبوسعادة10-03-2003

بن الصادق   مریم 15101131 جید2707.00  بـبوسعادة15-04-2002

صابر   أیة 15101106 جید2807.70  بـبوسعادة31-08-2002

بوصبع   آیة 15101105 مقبول2905.40  بـبوسعادة30-12-2002

الباھي   مریم 15101135 جید جدا3008.20  بـبوسعادة22-01-2003

العیھار   آیة نادیة 15101109 جید جدا3108.50  بـبوسعادة14-04-2003

فردي   محمد 15101029 قریب من الجید3206.10  بـبوسعادة24-02-2001

حفاني   أیمن 15101008 قریب من الجید3306.70  بـبوسعادة02-07-2001

میمون   أیمن 15101012 قریب من الجید3406.50  بـبوسعادة01-04-2002

بوخلط   أیمن 15101014 جید جدا3508.80  بـبوسعادة15-05-2002

طھاري   أیمن ناجي 15101018 جید3607.00  بـبوسعادة01-12-2002

حشادي   آیة 15101091 جید3707.20  بـبوسعادة21-05-2002

نویبات   أنس العید 15100925 قریب من الجید3806.00  بـبوسعادة31-07-2002

عمران   أمیرة 15100940 جید3907.70  بـبوسعادة25-08-2002

زحي   منار 15100916 جید4007.60  بـبوسعادة04-01-2003

بن الشاللي   أمیمة فتیحة 15100930 جید جدا4108.10  بـبوسعادة22-04-2003

عبد الرزاق   أسماء 15101161 جید جدا4208.50  بـایطالیا21-03-2002

قطاي   أسماء 15101165 جید جدا4308.70  بـفرنسا26-08-2002

شمیمت   سرین 15101681 مقبول4405.80  بـالحمامات28-06-2002

العاقل   شروق 15101685 مقبول4505.80  بـبوسعادة01-09-2002

صدیق   زینب آیة 15101674 قریب من الجید4606.60  بـبوسعادة22-09-2002

سحیم   شیماء 15101665 جید جدا4708.90  بـبوسعادة25-01-2003

دغیم   عالء الدین 15101741 جید جدا4808.90  بـعین طایة05-03-2002

ززقاد   سوالف 15101734 جید جدا4908.80  بـبرج بوعریریج02-05-2002

شمیمت   سفیان 15101714 جید جدا5008.00  بـالحمامات28-06-2002

بورحلة   سفیان 15101716 قریب من الجید5106.70  بـبوسعادة26-10-2002

میھوبي   طھ األمجد 15101719 قریب من الجید5206.40  بـبوسعادة29-10-2002

بازة   كوثر سلسبیل 15101739 جید5307.40  بـبوسعادة13-12-2002

881من624:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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والي   عماد الدین 15101759 قریب من الجید5406.90  بـالمسیلة30-06-2002

بوجمعة   عمار 15101760 جید5507.80  بـبوسعادة02-07-2002

ناجوي   عالء الدین 15101753 جید5607.50  بـبوسعادة03-10-2002

بن زیان   عبد الرحمان 15101810 جید5707.60  بـعین الملح26-06-2002

دحیري   عبد السالم 15101816 مقبول5805.90  بـبوسعادة08-07-2002

عامر علي   فاطمة آیة 15101879 جید جدا5908.40  بـبوسعادة16-04-2002

لمخلطي   عوني 15101863 مقبول6005.80  بـبوسعادة18-07-2002

روبي   فاطمة الزھراء 15101883 جید6107.10  بـبوسعادة29-08-2002

حمدي   فاتح 15101868 قریب من الجید6206.20  بـبوسعادة08-01-2003

جعیو   ھیثم علي 15101953 قریب من الجید6306.80  بـبوسعادة23-01-1999

بوجمعة   ھاجر 15101926 جید جدا6408.30  بـبوسعادة25-12-2001

بن سالم   ھدیل 15101955 جید6507.70  بـبوسعادة09-08-2002

ھاشمي   وفاء 15101986 جید جدا6608.70  بـبوسعادة02-12-2002

سعدي   إنصاف 15101920 جید6707.40  بـالحراش03-12-2002

سعادي   ھدیل مروة 15101958 قریب من الجید6806.90  بـبوسعادة11-12-2002

طیبي   فریال 15101913 جید جدا6908.70  بـبوسعادة04-02-2003

881من625:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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دیة   رحاب 15101541 قریب من الجید106.00  بـعین الملح03-01-1999

ربیع   خولة 15101487 جید207.20  بـبوسعادة18-01-2001

بن كروش   دعاء 15101475 مقبول305.80  بـبوسعادة27-02-2001

نشنش   حفیظة 15101482 قریب من الجید406.70  بـبوسعادة14-04-2001

عطالوي   خضرة 15101469 مقبول505.50  بـبوسعادة27-05-2001

دھیناوي   راضیة 15101534 جید607.70  بـبوسعادة14-07-2001

زرقانة   جھاد 15101484 قریب من الجید706.90  بـبوسعادة23-05-2002

لقریز   رجاء 15101538 جید807.80  بـبوسعادة31-05-2002

بن السني   رحاب 15101542 جید جدا908.60  بـبوسعادة11-07-2002

بن قمري   رمیصاء 15101524 قریب من الجید1006.10  بـبوسعادة16-07-2002

بن قمیدة   شمیسة 15101592 جید1107.50  بـبوسعادة08-06-1999

شقلوفة   رفیدة 15101567 جید جدا1208.30  بـبوسعادة19-01-2002

بن اعمر   سلیم 15101583 مقبول1305.20  بـبوسعادة14-07-2002

زبدة   سندس 15101582 قریب من الجید1406.20  بـمناعة14-07-2002

صید   سلیمة 15101585 جید1507.10  بـبوسعادة13-10-2002

بن بوذینة   دنیا 15101380 جید جدا1608.10  بـبوسعادة07-12-2001

بن قمري   حنان 15101375 جید1707.50  بـبوسعادة13-06-2002

نشنش   حلیمة 15101388 جید جدا1808.00  بـبوسعادة23-10-2002

لطرش   ایمان 15101313 مقبول1905.30  بـبوسعادة17-12-2002

التو   جلول 15101408 قریب من الجید2006.70  بـبوسعادة14-01-2002

قاسمي   حمزة 15101405 مقبول2105.70  بـبوسعادة19-02-2002

شویطر   خالد 15101414 مقبول2205.10  بـبوسعادة02-03-2002

قاسمي   خالد 15101415 مقبول2305.70  بـعین الملح22-03-2002

جادي   حمزة 15101407 جید2407.70  بـبوسعادة07-08-2002

881من626:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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اعمارة   ابراھیم 15101274 جید2507.70  بـبوسعادة06-05-2002

بن الشیخ   ابراھیم الخلیل 15101281 مقبول2605.60  بـالجلفة24-08-2002

بن ریة   مفتاح 15101210 قریب من الجید2706.70  بـبوسعادة09-06-1999

غزالي   البھجة 15101229 قریب من الجید2806.80  بـبوسعادة19-04-2002

أمساعد   موسى 15101215 جید2907.80  بـبوسعادة13-05-2002

طیبي   أشواق 15101203 قریب من الجید3006.30  بـبوسعادة26-06-2002

كعیول   موسى 15101216 قریب من الجید3106.80  بـبوسعادة24-07-2002

دوداري   أعمیرة 15101208 جید3207.10  بـبوسعادة12-09-2002

بوسحابة   سارة 15101614 جید3307.70  بـالرغایة08-01-2001

غربي   سارة 15101616 جید3407.90  بـبوسعادة24-06-2001

بن شنیت   ضیاءالدین 15101632 قریب من الجید3506.40  بـبوسعادة01-10-2001

جمعي   سامیة 15101609 قریب من الجید3606.30  بـبوسعادة14-03-2002

اربیح   سارة 15101621 ممتاز3709.10  بـبوسعادة15-06-2002

اسعید   صالح 15101608 قریب من الجید3806.20  بـبوسعادة21-11-2002

بن بوذینة   نھى 15100974 جید3907.40  بـبوسعادة25-03-2002

جباري   لبنى 15100954 جید4007.80  بـبوسعادة07-11-2002

قادري   مریم 15101128 قریب من الجید4106.80  بـبوسعادة04-08-1999

سلمانة   مروة 15101140 جید4207.80  بـبوسعادة25-03-2001

نشنش   مروة 15101141 قریب من الجید4306.30  بـبوسعادة11-04-2001

بن بلة   أیوب 15101122 قریب من الجید4406.60  بـبوسعادة29-01-2002

خوني   آیة أمیمة 15101108 جید جدا4508.00  بـبوسعادة21-10-2002

عبد الوھاب   مختار 15101114 قریب من الجید4606.60  بـبوسعادة26-10-2002

بنفة   محمد 15101025 قریب من الجید4706.90  بـبوسعادة04-07-1997

العطوي   أحمد 15101026 مقبول4805.50  بـبوسعادة01-09-1999

حیطومي   أحالم 15101019 مقبول4905.20  بـبوسعادة06-09-1999

عطالوي   أحمد 15101028 جید5007.60  بـبوسعادة01-02-2001

دولة   محمد 15101032 جید جدا5108.30  بـعین وسارة21-05-2001

عطالوي   أحالم 15101021 قریب من الجید5206.60  بـبوسعادة01-12-2001

امحمدي   أیمن 15101011 قریب من الجید5306.10  بـبوسعادة18-01-2002

881من627:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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سدید   محمد 15101037 قریب من الجید5406.50  بـبوسعادة02-03-2002

بونشادة   أیمن 15101013 مقبول5505.30  بـبوسعادة12-04-2002

بوحجة   أحمد 15101040 قریب من الجید5606.10  بـبوسعادة31-05-2002

بوبكري   أحالم 15101023 جید5707.70  بـبوسعادة10-11-2002

یوسف   آیة 15101090 قریب من الجید5806.40  بـبوسعادة27-03-2002

مداني   محمد شرف الدین 15101081 مقبول5905.30  بـبوسعادة24-04-2002

قبایلي   أحمد عماد الدین 15101082 جید جدا6008.50  بـبوسعادة19-05-2002

بن لشھب   أمیرة 15100939 جید6107.10  بـبوسعادة06-04-2002

صید   منال 15100912 قریب من الجید6206.60  بـبوسعادة13-06-2002

حاجي   أنفال 15100927 جید6307.70  بـالجلفة30-06-2002

بوشنافة   منیرة 15100923 جید جدا6408.20  بـعین الملح22-07-2002

تونسي   مروة 15101153 جید جدا6508.70  بـبوسعادة01-08-2001

ضرایفیة   آسیة 15101179 جید6607.60  بـبوسعادة02-01-2002

طرافي   مروة 15101155 مقبول6705.60  بـبوسعادة09-02-2002

بن كروش   أسماء 15101163 جید جدا6808.40  بـبوسعادة30-05-2002

زرقانة   مصعب 15101184 مقبول6905.60  بـبوسعادة02-08-2002

غربي   شیماء 15101654 مقبول7005.00  بـبوسعادة13-08-2001

عبد الجبار   شیماء 15101655 جید7107.10  بـعین الملح26-08-2001

طاع اهللا   شیماء 15101659 قریب من الجید7206.30  بـبوسعادة16-01-2002

بعلي   زیان 15101675 مقبول7305.20  بـبوسعادة04-04-2002

لحویشي   شیماء 15101662 جید7407.30  بـبوسعادة16-07-2002

بن الصادق   سرین 15101682 قریب من الجید7506.80  بـبوسعادة22-11-2002

عبد الكریم   شھرزاد 15101731 قریب من الجید7606.80  بـبوسعادة30-08-1999

بن لقلیظ   سھیلة 15101722 مقبول7705.00  بـبوسعادة25-01-2001

بونشاد   سفیان 15101711 مقبول7805.40  بـبوسعادة10-08-2001

جباري   صفاء زینب 15101708 مقبول7905.90  بـبوسعادة11-11-2001

بن بوزید   سھیلة 15101723 جید8007.70  بـبوسعادة29-11-2001

العیر   شھیناز 15101724 مقبول8105.40  بـبوسعادة19-02-2002

ناجوي   سفیان 15101712 قریب من الجید8206.30  بـبوسعادة23-04-2002

881من628:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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دقداق   كریمة 15101738 جید8307.10  بـبوسعادة18-05-2002

بن شبحة   شھرزاد 15101732 جید جدا8408.90  بـبوسعادة25-09-2002

بن قمیدة   كمال 15101736 جید8507.40  بـبوسعادة27-09-2002

زوارق   صھیب 15101729 جید جدا8608.10  بـبوسعادة04-02-2003

بن خینش   علي جابر 15101767 مقبول8705.30  بـبوسعادة29-11-1997

بوضیاف   عائشة 15101778 قریب من الجید8806.60  بـبوسعادة22-04-2001

دوداري   عبد النور 15101792 جید8907.20  بـبوسعادة02-11-2001

رحمون   عائشة 15101781 جید9007.40  بـبوسعادة25-01-2002

حیقون   عبد الناصر 15101791 قریب من الجید9106.80  بـبوسعادة01-04-2002

سدید   عالءالدین 15101756 جید جدا9208.30  بـبوسعادة16-04-2002

امساعد   عیسى 15101842 مقبول9305.00  بـبوسعادة11-10-1999

بكراوي   فائزة 15101890 قریب من الجید9406.20  بـعین الملح06-05-2002

معیزة   فاطنة 15101888 جید جدا9508.50  بـبوسعادة23-06-2002

بن الصادق   فارس 15101873 جید9607.40  بـبوسعادة26-07-2002

ناجم   فاطمة الزھراء 15101884 جید جدا9708.00  بـبوسعادة29-11-2002

لوبازید   إسالم 15101964 جید جدا9808.20  بـبوسعادة20-07-2001

لقلیطي   إیھاب 15101963 جید9907.80  بـبوسعادة12-02-2002

بن شاللي   ھناء 15101915 مقبول10005.90  بـبوسعادة01-05-2002

بن طاھر   وصال 15101983 ممتاز10109.20  بـبوسعادة07-06-2002

لطرش   إكرام 15101979 مقبول10205.60  بـبوسعادة21-10-2002

لعرابي   ھبة آیة اهللا 15101931 جید جدا10308.40  بـبوسعادة14-11-2002

بن ریة   ھیثم 15101941 جید10407.70  بـبوسعادة05-12-2002

881من629:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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بن قمیدة   حسین 15101472 مقبول105.10  بـالحراش25-06-2002

شویخي   یونس 15101506 قریب من الجید206.00  بـبوسعادة24-07-2002

دادة   جھاد 15101485 مقبول305.20  بـبوسعادة28-08-2002

بكاي   دعاء 15101478 جید جدا408.80  بـبوسعادة25-12-2002

شویطر   حلیمة 15101387 مقبول505.90  بـبوسعادة12-03-2002

لقصیر   بشرى 15101364 جید جدا608.40  بـبوسعادة13-11-2002

دوداري   یحي 15101438 مقبول705.30  بـبوسعادة12-05-2001

طھاري   حبیبة 15101433 جید807.60  بـبوسعادة16-02-2003

بن اعریعیرة   أفكار 15101211 مقبول905.50  بـبوسعادة06-07-2001

حركات   مھدي البخاري 15101212 جید جدا1008.10  بـبوسعادة21-11-2002

غزة   شیماء 15101642 قریب من الجید1106.20  بـبوسعادة01-05-2000

شیخاوي   سارة 15101615 مقبول1205.70  بـبوسعادة26-04-2001

حرزلي   طاوس 15101630 قریب من الجید1306.30  بـبوسعادة16-09-2002

بوراس   نسرین 15100970 مقبول1405.30  بـبوسعادة14-01-2002

كركادي   نور الرحمة 15100983 ممتاز1509.00  بـبوسعادة07-10-2002

بن بوذینة   نور الھدى 15100991 جید1607.60  بـبوسعادة19-01-2003

كرمیش   ناصر الدین 15100957 جید جدا1708.10  بـبوسعادة25-07-2003

حرزلي   مراد 15101127 جید1807.90  بـبوسعادة16-09-2002

بن عبد الرحمان   مروان 15101138 قریب من الجید1906.00  بـبوسعادة12-11-2002

شریقي   أیمن 15101009 قریب من الجید2006.30  بـبوسعادة25-11-2001

أرقیق   أحمد 15101036 جید2107.60  بـبوسعادة12-01-2002

لقلیطي   نورة 15101004 قریب من الجید2206.70  بـبوسعادة20-12-2002

صید   أحمد أیوب 15101062 قریب من الجید2306.50  بـبوسعادة18-10-1997

جقبالة   أحمد األمین 15101065 قریب من الجید2406.20  بـبوسعادة22-02-2002

881من630:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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درام   محمد عبد الملك 15101084 ممتاز2509.10  بـبوسعادة20-11-2002

فكروني   أحمد ضیاءالدین 15101079 جید جدا2608.10  بـبوسعادة10-01-2003

شتوح   محمد الشریف 15101071 جید2707.30  بـبوسعادة23-02-2003

زین العابدین   أماني 15100905 قریب من الجید2806.60  بـالھامل09-10-2002

لحرش   منى 15100920 جید2907.60  بـبوسعادة04-11-2002

سعیداني   أسامة 15101170 مقبول3005.40  بـمناعة03-02-2002

بن ریة   أسامة 15101173 قریب من الجید3106.20  بـبسكرة07-05-2002

قاضي   عالءالدین 15101757 جید جدا3208.80  بـبوسعادة06-11-2002

بوحجة   عبد الرحمان 15101808 قریب من الجید3306.80  بـسلیم10-02-2002

خشوي   عبد الوھاب 15101825 جید3407.10  بـبوسعادة28-02-2002

قداح   عبیر 15101837 مقبول3505.40  بـبوسعادة18-08-2002

عائب   عبد الكریم 15101820 قریب من الجید3606.20  بـبوسعادة31-12-2002

بن سني   فاطمة الزھراء 15101881 جید3707.50  بـبوسعادة11-08-2002

سلیخ   عیسى 15101855 قریب من الجید3806.70  بـبوسعادة14-08-2002

زداني   ھجیرة 15101959 جید3907.10  بـبوسعادة30-01-2001

صغیري   إلیاس 15101921 مقبول4005.80  بـبوسعادة18-06-2001

شویخي   إسماعیل 15101967 مقبول4105.70  بـبوسعادة23-02-2002

881من631:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 11بوسعادة-سیدي سلیمان الجدیدة | 280981: المؤسسة  

بن خلیفة   ربیحة 15101536 جید107.70  بـبوسعادة03-12-2001

مداني   دعاء 15101476 قریب من الجید206.10  بـبوسعادة01-03-2002

لخذاري   خدیجة 15101455 جید جدا308.70  بـبوسعادة11-03-2002

عبد الرزاق   ریمة 15101537 جید جدا408.30  بـالزرزور19-03-2002

مصطفاوي   خولة 15101488 جید جدا508.00  بـبوسعادة12-04-2002

زایري   رابح 15101531 جید607.30  بـالجلفة12-06-2002

لقریز   رملة 15101522 جید707.70  بـبوسعادة10-02-2003

سعودي   رقیة 15101564 جید جدا808.40  بـبوسعادة24-12-1998

حداد   رقیة 15101565 جید907.00  بـبوسعادة29-12-2000

بن یطو   صالح الدین 15101572 مقبول1005.50  بـسلیم27-01-2001

عبد الجبار   سمیة 15101587 جید1107.80  بـبئر الفضة05-03-2002

مداني   سمیة 15101588 مقبول1205.10  بـبوسعادة27-04-2002

بن قمري   بایة 15101356 مقبول1305.90  بـبوسعادة14-09-1999

عبد الجبار   خلیل 15101382 قریب من الجید1406.90  بـبوسعادة08-02-2000

حفایفة   یمینة 15101391 قریب من الجید1506.20  بـباب الواد01-02-2001

بن الشایب   بسمة 15101359 قریب من الجید1606.20  بـبوسعادة18-07-2001

كعیول   حنان 15101372 قریب من الجید1706.60  بـبوسعادة15-08-2001

عبد الرزاق   حمیدة 15101392 جید1807.80  بـبوسعادة01-12-2001

بن ثامر   خلیل 15101384 جید جدا1908.20  بـبوسعادة16-01-2002

حشفة   بحریة 15101357 قریب من الجید2006.80  بـبوسعادة27-12-2002

بن خرفیة   ایمان 15101305 قریب من الجید2106.80  بـعین الملح19-06-2001

سعداوي   حیاة 15101435 قریب من الجید2206.70  بـبوسعادة31-05-2002

بوحویتة   یاسمین 15101422 جید2307.20  بـبوسعادة04-08-2002

عبد الجبار   ابراھیم 15101273 جید2407.30  بـبوسعادة16-12-1999

881من632:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 11بوسعادة-سیدي سلیمان الجدیدة | 280981: المؤسسة  

بوعكازي   الھادي 15101270 جید2507.30  بـبوسعادة22-05-2000

بن لكحل   ابراھیم الخلیل 15101278 جید2607.40  بـبوسعادة26-05-2000

بخي   الزھرة 15101259 قریب من الجید2706.30  بـبوسعادة26-03-2001

عبد الكریم   العمري 15101263 قریب من الجید2806.00  بـبوسعادة22-07-2002

بعرة   أكرم 15101205 جید2907.20  بـبوسعادة06-07-1998

بن بوذینة   مفتاح 15101209 جید جدا3008.00  بـبوسعادة15-02-1999

بن قمري   امباركة 15101226 مقبول3105.50  بـبوسعادة13-02-2000

حشفة   الطاھر 15101240 قریب من الجید3206.50  بـبوسعادة27-12-2001

بن كروش   مقران 15101207 جید3307.50  بـبوسعادة08-01-2002

ردوزي   أشواق 15101204 مقبول3405.90  بـبوسعادة27-09-2002

فرادي   األمین عبد الرحمان 15101217 جید3507.70  بـبوسعادة17-12-2002

بن خرفیة   سالم 15101605 جید3607.80  بـبوسعادة02-04-1997

بوصبع   شیماء 15101641 جید3707.20  بـبوسعادة30-01-1999

حشفة   سارة أصیلة 15101625 جید3807.00  بـبوسعادة21-02-2001

عتروس   سارة 15101618 جید3907.80  بـالجلفة29-11-2001

لعباشي   طارق 15101627 جید4007.50  بـعین الملح13-04-2002

بن ریة   سارة 15101620 جید4107.90  بـبوسعادة17-04-2002

لطرشي   سارة 15101623 جید4207.00  بـبوسعادة29-11-2002

سلمانة   لبنى 15100953 مقبول4305.40  بـبوسعادة26-02-2000

بن طالب   نوارة 15100979 قریب من الجید4406.80  بـبوسعادة08-07-2001

حمدان   نجمة 15100959 جید جدا4508.40  بـبوسعادة15-03-2002

بجقة   نور الھدى 15100986 جید4607.50  بـبوسعادة09-07-2002

عویوة   میرة 15101116 جید4707.50  بـبوسعادة04-07-2002

األطرش   مروان 15101137 جید جدا4808.30  بـبوسعادة17-08-2002

لخذاري   أیوب 15101125 جید4907.00  بـبوسعادة10-12-2002

بن سعدي   أحمد 15101027 جید5007.50  بـبوسعادة01-04-2000

بن اعریعیرة   محمد 15101030 جید5107.60  بـبوسعادة10-03-2001

ناجوي   محمد 15101034 جید5207.20  بـبوسعادة26-10-2001

طالب   أحمد 15101041 مقبول5305.50  بـبوسعادة03-07-2002

881من633:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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عاشوري   أحالم 15101022 مقبول5405.70  بـبوسعادة16-07-2002

حومیمید   آدم 15101005 قریب من الجید5506.50  بـالرغایة22-08-2002

ملكي   محمد األمین 15101064 مقبول5605.10  بـبوسعادة10-04-2001

ناجوي   آیة 15101089 جید5707.20  بـعین الملح04-01-2002

ناجوي   محمد 15101054 قریب من الجید5806.60  بـبوسعادة26-07-2002

فریجة   آیة 15101092 جید5907.70  بـبوسعادة19-08-2002

بن كروش   محمد األمین 15101066 جید6007.30  بـبوسعادة05-09-2002

بن صالح   محمد زین العابدین 15101080 جید جدا6108.30  بـبوسعادة24-01-2003

شریط   محمد أشرف 15101063 جید جدا6208.00  بـبوسعادة24-03-2003

بوحویتة   منال 15100908 جید6307.40  بـسلیم10-06-2000

بن لرنب   منال 15100910 جید6407.90  بـبوسعادة16-02-2002

بن كروش   منار 15100913 قریب من الجید6506.40  بـبوسعادة08-03-2002

بوشاللق   منتصرباهللا 15100917 قریب من الجید6606.40  بـبوسعادة27-05-2002

بن ریة   مسعودة 15101188 جید6707.80  بـبوسعادة23-03-2002

ربیع   أسماء 15101164 جید جدا6808.20  بـبوسعادة12-06-2002

العربي   مصطفى األمین 15101182 جید جدا6908.40  بـبوسعادة19-10-2002

مداد   مروة 15101159 قریب من الجید7006.90  بـبوسعادة01-11-2002

بن اعریعیرة   شیماء 15101656 جید7107.70  بـبوسعادة06-10-2001

بن زاھیة   زكریاء 15101688 مقبول7205.30  بـبوسعادة22-03-2002

لخذاري   سعاد 15101691 جید جدا7308.40  بـبوسعادة30-04-2002

بن اعریعیرة   سعد 15101692 مقبول7405.80  بـبوسعادة04-06-2002

حاجي   شیماء 15101661 جید7507.60  بـبوسعادة06-06-2002

بن تومي   كنزة 15101737 جید جدا7608.00  بـبوسعادة25-12-2001

شخشوخة   صفاء 15101706 جید جدا7708.30  بـسلیم30-05-2002

خارف   سفیان 15101717 جید جدا7808.20  بـبوسعادة18-02-2003

بوشمبة   عبد الناصر 15101789 جید7907.90  بـبوسعادة28-12-1998

لحویشي   عالءالدین 15101754 جید8007.30  بـبوسعادة21-08-1999

صید   عبد الناصر 15101790 قریب من الجید8106.10  بـبوسعادة01-04-2000

عبد الرزاق   علي 15101761 مقبول8205.30  بـبجایة03-04-2000

881من634:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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حبیشي   عائشة حنین 15101784 قریب من الجید8306.60  بـبوسعادة01-03-2001

ناجوي   عبد العزیز 15101824 جید8407.90  بـعین الملح08-10-1999

سایحي   عبیر 15101828 جید8507.30  بـبوسعادة09-11-2000

بوشمبة   عبد النور 15101803 قریب من الجید8606.90  بـبوسعادة27-11-2001

لخذاري   عبیر 15101831 ممتاز8709.20  بـبوسعادة28-01-2002

شیخاوي   عبد الرحمان 15101811 جید8807.40  بـبوسعادة02-07-2002

بن كروش   فاطمة 15101877 قریب من الجید8906.70  بـبوسعادة04-11-1998

لقراب   فایزة سھام 15101870 قریب من الجید9006.90  بـبوسعادة25-01-2002

فیاللي   عفاف 15101862 قریب من الجید9106.60  بـبوسعادة27-02-2002

لمعیلبي   فاروق 15101875 جید9207.60  بـبوسعادة09-07-2002

بوحجة   فاطمة 15101878 قریب من الجید9306.20  بـبوسعادة10-08-2002

بن زروق   فاطمة الزھراء 15101886 جید جدا9408.30  بـعین الملح21-02-2003

بن حباس   فضیلة 15101914 جید جدا9508.50  بـبئر خادم14-12-2000

بن داودي   ھاجر 15101925 قریب من الجید9606.20  بـبوسعادة09-01-2001

مداني   إبراھیم 15101933 جید9707.20  بـبوسعادة13-02-2001

صید   إكرام 15101973 جید جدا9808.70  بـبوسعادة08-01-2002

لوطیة   إكرام 15101974 جید9907.90  بـبوسعادة09-01-2002

بوضیاف   إكرام 15101975 جید جدا10008.60  بـالقبة22-01-2002

زكراوي   إكرام 15101977 قریب من الجید10106.80  بـسلیم25-07-2002

رماشي   ھدیل 15101956 جید10207.60  بـبوسعادة20-08-2002

بناصر   ھند 15101918 قریب من الجید10306.80  بـبوسعادة27-09-2002

881من635:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 11بوسعادة-سیدي سلیمان الغربیة-حمیدي یحي  | 280982: المؤسسة  

بن اعمارة   حسام 15101466 جید107.00  بـبوسعادة05-01-2001

قوقي   رابح 15101529 قریب من الجید206.70  بـبوسعادة12-05-2001

بن شنیت   خضرة 15101470 مقبول305.10  بـبوسعادة21-07-2001

غادري   یوسف 15101516 جید407.30  بـبوسعادة21-10-2001

بن كروش   یونس صالح الدین 15101509 جید جدا508.10  بـعین الملح08-04-2002

غویني   خولة 15101489 جید جدا608.00  بـبوسعادة08-05-2002

شطي   حوریة 15101510 قریب من الجید706.70  بـبوسعادة28-09-2002

عاشوري   سماح 15101569 جید807.70  بـعین الملح28-04-2002

زرقانة   سمیر 15101590 قریب من الجید906.00  بـبوسعادة21-09-2002

عمارة   جمیلة 15101389 جید جدا1008.30  بـبوسعادة21-05-2002

مغنیة   بشیر 15101360 قریب من الجید1106.30  بـبوسعادة13-10-2002

قبي   اكرام 15101338 جید1207.60  بـبوسعادة04-02-2002

بن اعریعیرة   ایمان 15101307 جید جدا1308.40  بـبوسعادة05-03-2002

شریقي   یاسر 15101431 جید1407.90  بـبوسعادة27-09-2002

التو   العیاشي 15101268 جید1507.90  بـبوسعادة15-01-2002

بن اعریعیرة   العالیة 15101267 مقبول1605.60  بـبوسعادة21-05-2002

بنیة   العمري 15101264 جید1707.70  بـعین الملح15-08-2002

حومیمید   المسعود 15101219 جید1807.40  بـبوسعادة29-11-2001

بن بوذینة   صبرینة 15101638 جید1907.60  بـبوسعادة05-02-2002

عبد الجبار   سارة 15101619 قریب من الجید2006.50  بـعین الحجل27-03-2002

سلیخ   صالح 15101607 قریب من الجید2106.60  بـبوسعادة29-04-2002

أضبیع   صبرینة 15101639 قریب من الجید2206.60  بـعین الملح17-05-2002

بن عمارة   ناصر 15100956 جید2307.70  بـبوسعادة12-02-2002

خارف   نجوى 15100962 جید2407.80  بـبوسعادة09-03-2002

881من636:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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لغراب   نجوى 15100963 مقبول2505.10  بـبوسعادة12-06-2002

أعمارة   نور الھدى 15100989 جید جدا2608.00  بـبوسعادة23-10-2002

أمحمدي   أیوب 15101124 جید2707.10  بـبوسعادة26-11-2002

مریدیخة   محمد 15101038 جید2807.40  بـبوسعادة23-04-2002

بكاي   أیمن 15101016 جید2907.30  بـبوسعادة04-06-2002

بن النوي   أحمد 15101042 مقبول3005.30  بـبوسعادة04-07-2002

العیر   محمداألمین 15101086 جید3107.10  بـبوسعادة11-09-2002

شنیخر   أمال 15100904 قریب من الجید3206.80  بـبوسعادة11-03-2000

صید   منال 15100911 جید3307.60  بـبوسعادة04-03-2002

شیخاوي   منى 15100919 مقبول3405.20  بـبوسعادة10-07-2002

عاشوري   مسعودة 15101186 قریب من الجید3506.00  بـبوسعادة13-06-2000

عمارة   مروة 15101154 جید3607.40  بـبوسعادة27-09-2001

لقلیب   أسامة 15101171 جید3707.50  بـمناعة21-02-2002

كتاب   أسامة 15101172 قریب من الجید3806.40  بـبوسعادة08-04-2002

ذباح   مروة 15101160 مقبول3905.80  بـبوسعادة17-12-2002

بونصلة   زینب 15101672 جید جدا4008.90  بـبوسعادة22-04-2001

طیبة   زكریاء 15101687 قریب من الجید4106.60  بـبوسعادة02-10-2001

دولة   شیماء 15101658 جید جدا4208.50  بـبوسعادة01-12-2001

بن قمري   زینة 15101669 جید4307.10  بـبوسعادة16-09-2002

بن ریة   سفیان 15101715 جید جدا4408.40  بـبوسعادة16-07-2002

سعدي   عالءالدین 15101755 قریب من الجید4506.60  بـبوسعادة25-02-2002

بن اعریعیرة   عمر 15101770 قریب من الجید4606.20  بـبوسعادة03-04-2002

زین العابدین   عبد الرحمان 15101809 جید جدا4708.50  بـبوسعادة12-05-2002

بن لمدالل   عبدالجلیل 15101827 جید جدا4808.10  بـطولقة19-07-2002

بوشمبة   عز الدین 15101856 مقبول4905.40  بـالدار البیضاء12-07-2001

ربیع   عصام 15101857 جید جدا5008.50  بـبوسعادة19-01-2002

بن اعمارة   عصام 15101858 قریب من الجید5106.60  بـبوسعادة16-07-2002

عمارة   عزالدین 15101859 قریب من الجید5206.80  بـبوسعادة27-08-2002

قوقي   فتیحة 15101904 جید جدا5308.30  بـبوسعادة14-10-1999

881من637:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 11 - 8بوسعادة  | 11بوسعادة-سیدي سلیمان الغربیة-حمیدي یحي  | 280982: المؤسسة  

طیبي   ھیام 15101940 مقبول5405.20  بـبوسعادة10-09-2000

بنیة   فتیحة 15101905 جید جدا5508.40  بـبوسعادة12-03-2002

بن اعریعیرة   وھیبة 15101987 جید جدا5608.20  بـبوسعادة21-05-2002

881من638:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-المندمجة محمد العید آل خلیفة | 280988: المؤسسة  

بن لعقاب   سعد 15102674 قریب من الجید106.00  بـبوسعادة13-12-2000

جغالل   زین الدین 15102652 قریب من الجید206.60  بـبوسعادة26-05-2001

طویافي   سمیة 15102603 قریب من الجید306.80  بـبوسعادة05-02-2002

سویدي   سعید 15102680 قریب من الجید406.90  بـتامسة27-03-2002

طویافي   صالح الدین 15102582 جید جدا508.60  بـمناعة13-04-2002

سالم   خدیجة 15102474 جید607.10  بـبوسعادة10-06-2002

بدینة   خیرة 15102481 جید جدا708.00  بـبوسعادة28-08-2002

ھجولي   بشرى 15102403 جید807.50  بـبوسعادة31-07-2002

مروش   یونس 15102518 جید907.90  بـبوسعادة22-05-2002

ملكي   یوسف 15102528 قریب من الجید1006.70  بـبوسعادة02-06-2002

حلیب   حسین 15102502 قریب من الجید1106.30  بـبوسعادة29-06-2002

عبد الكریم   مروى 15102187 جید جدا1208.60  بـبوسعادة27-02-2002

بدینة   محمد یونس 15102153 جید1307.60  بـبوسعادة17-06-2002

الباھي   آیة 15102163 جید جدا1408.70  بـبوسعادة16-09-2002

كرمیش   آیة 15102164 جید جدا1508.10  بـبوسعادة04-02-2003

بوتشیشة   منال 15102008 قریب من الجید1606.90  بـبوسعادة25-08-2002

سویدي   فاطمة 15102862 جید جدا1708.10  بـبوسعادة11-08-2002

عبد اللطیف   وائل 15102958 جید1807.00  بـبوسعادة24-04-2003

881من639:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-رضا حوحو  | 280989: المؤسسة  

تواتي   رشدي 15102571 مقبول105.90  بـبوسعادة30-03-2000

بن شارف   سارة 15102618 جید207.60  بـبن سرور08-11-2000

عباسي   سعد الدین 15102675 جید جدا308.40  بـبوسعادة26-04-2001

لعناني   رحمة أمیمة 15102556 جید407.20  بـبوسعادة12-06-2001

بن خریف   رحیل 15102561 جید507.20  بـبوسعادة06-07-2001

حبیب   شیماء 15102637 مقبول605.60  بـبوسعادة19-01-2002

بن علیة   شعیب 15102677 قریب من الجید706.90  بـبوسعادة20-01-2002

بن لخضر   سمراء 15102610 جید807.80  بـبوسعادة13-02-2002

مرتات   سارة 15102621 مقبول905.40  بـبوسعادة31-03-2002

بوتشیشة   سارة ضحى 15102628 قریب من الجید1006.10  بـبوسعادة03-04-2002

والي   رجاء 15102558 جید جدا1108.60  بـبوسعادة17-04-2002

حركات   صفاء 15102684 جید1207.30  بـبوسعادة24-08-2002

خلوفي   سناء 15102585 جید جدا1308.00  بـبوسعادة24-09-2002

العمراوي   ربیحة 15102553 جید جدا1408.00  بـبوسعادة16-12-2002

كرزي   خدیجة 15102475 جید1507.20  بـبوسعادة10-07-2002

بن نوي   خالد 15102451 جید جدا1608.30  بـبوسعادة27-10-2002

عزوز   جبیر 15102465 جید1707.60  بـبوسعادة09-12-2002

بنیة   توفیق 15102407 قریب من الجید1806.60  بـبوسعادة08-01-2002

مزوز   حنان حدیة 15102416 ممتاز1909.00  بـبوسعادة21-03-2002

بلخیر   حلیمة 15102425 جید جدا2008.40  بـمسیف03-04-2002

نویبات   جمال الدین 15102413 جید2107.50  بـبوسعادة21-06-2002

بن خریف   یونس 15102516 مقبول2205.70  بـبوسعادة29-08-2000

بن قسمیة   رانیا 15102533 قریب من الجید2306.80  بـبوسعادة06-10-2001

رویبي   حسین 15102501 جید2407.60  بـبوسعادة17-06-2002

881من640:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-رضا حوحو  | 280989: المؤسسة  

امجدل   جعفر 15102509 جید2507.30  بـبوسعادة10-07-2002

الباھي   یونس 15102522 جید2607.90  بـبوسعادة28-11-2002

حبیب   بلقاسم 15102379 قریب من الجید2706.70  بـعین الملح23-10-1999

شنیخر   اكرام 15102366 قریب من الجید2806.30  بـبوسعادة31-05-2001

قحیوش   بایزید 15102384 قریب من الجید2906.80  بـبوسعادة07-07-2001

غالب   بالل 15102375 جید3007.50  بـالمسیلة02-11-2001

بن الصادق   اكرام 15102367 جید3107.90  بـبوسعادة11-02-2002

زیان   اكرم 15102363 مقبول3205.10  بـبوسعادة20-07-2002

بن عبیدة   اسراء 15102354 جید3307.90  بـالرویسات26-09-2002

توامة   اكرام 15102372 جید جدا3408.20  بـبوسعادة12-11-2002

ھاللي   اخالص 15102302 مقبول3505.90  بـبوسعادة22-06-2001

بنیة   ایوب 15102318 جید جدا3608.30  بـبوسعادة03-01-2002

عبد الكریم   احمد رضا 15102312 جید جدا3708.20  بـالجلفة07-01-2002

بوتشیشة   ایھاب 15102317 جید جدا3808.00  بـبوسعادة23-07-2002

طویافي   احمد 15102306 جید جدا3908.90  بـبوسعادة28-07-2002

حمیدي   ایوب 15102320 جید جدا4008.30  بـبوسعادة15-11-2002

بوعلجیة   اسماعیل 15102329 جید4107.10  بـبوسعادة27-11-2002

بن سعیدي   ایمان 15102299 جید جدا4208.70  بـبوسعادة10-03-2003

سلیخ   سھیلة 15102703 جید4307.20  بـبوسعادة06-07-2001

دحدوح   علي 15102738 جید جدا4408.30  بـبوسعادة21-11-2002

قرطوفة   نسیمة 15102054 مقبول4505.70  بـبوطي السایح02-11-1998

زوازة   نجیة 15102050 مقبول4605.90  بـبوسعادة26-03-2001

دحیري   نسیمة 15102055 جید جدا4708.20  بـبوسعادة01-10-2002

طویافي   امباركة 15102227 قریب من الجید4806.00  بـبوسعادة26-08-2002

سالمي   محمد 15102129 جید4907.20  بـبوسعادة11-09-2002

بكاي   لیلى 15102108 جید جدا5008.60  بـبوسعادة27-09-2002

دیلمي   مروان 15102175 جید5107.40  بـبوسعادة02-01-2002

بوتشیشة   آیة 15102161 مقبول5205.80  بـبوسعادة29-04-2002

مھدید   آیة اهللا 15102165 قریب من الجید5306.00  بـبوسعادة19-08-2002

881من641:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-رضا حوحو  | 280989: المؤسسة  

حركات   مروة 15102182 جید5407.60  بـبوسعادة24-08-2002

بن كروش   محمد االمین 15102151 جید جدا5508.00  بـبوسعادة08-09-2002

لسلت   نادیة 15102025 جید جدا5608.80  بـبوسعادة07-03-2000

صغیر   ماریة 15102023 جید جدا5708.00  بـبوسعادة30-12-2002

بن خلیفة   ایمن 15102274 جید5807.90  بـبوسعادة02-08-1998

صخارة   عبلة 15102770 قریب من الجید5906.60  بـبوسعادة05-02-1999

بنیة   احالم 15102283 جید جدا6008.50  بـبوسعادة10-06-2001

بن سدیرة   عمر 15102754 جید جدا6108.10  بـبوسعادة07-07-2001

العقون   عمر 15102756 قریب من الجید6206.90  بـبوسعادة12-06-2002

وقواق   ایمن 15102281 قریب من الجید6306.30  بـأوالد جالل27-09-2002

صغیري   عبد المطلب 15102778 جید6407.30  بـبوسعادة01-10-2002

بلقیبش   غیداء 15102823 جید جدا6508.10  بـعین الملح12-01-2000

سباعي   عبد الفتاح 15102814 قریب من الجید6606.40  بـبوسعادة12-04-2001

كریكر   عزوز 15102833 ممتاز6709.10  بـبوسعادة05-09-2001

النیة   عز الدین 15102831 قریب من الجید6806.60  بـبوسعادة28-10-2001

دبقة   عبیر 15102818 جید6907.30  بـبوسعادة02-05-2002

تومي   فؤاد 15102851 ممتاز7009.20  بـبوسعادة10-03-2002

منصور   فتحي 15102878 جید7107.50  بـبوسعادة26-04-2002

بلعباس   فاطنة 15102874 جید7207.70  بـبوسعادة31-12-2002

علوان   ھشام 15102934 جید جدا7308.00  بـبن سرور01-05-2000

زقیر   ھاجر 15102916 جید جدا7408.30  بـبوسعادة18-07-2002

بن الشاللي   ھناء 15102905 ممتاز7509.00  بـبوسعادة28-07-2002

زیان   واصل 15102954 جید جدا7608.40  بـبوسعادة03-01-2002

حفاني   ولید 15102951 جید7707.90  بـبوسعادة25-07-2002

881من642:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-مھیري محمد | 280990: المؤسسة  

براھیمي   ربح 15102552 ممتاز109.30  بـعین بوسیف22-08-1998

جفال   رشید 15102568 مقبول205.10  بـبوسعادة05-11-2000

قماري   زخروفة 15102660 قریب من الجید306.60  بـبوسعادة06-12-2000

جفال   سمیرة 15102609 قریب من الجید406.60  بـبوسعادة25-02-2001

جفال   رضوان 15102566 جید507.10  بـبوسعادة15-03-2001

دیة   رشید 15102570 جید607.30  بـبوسعادة22-12-2002

بن نعجة   یاسین 15102456 قریب من الجید706.30  بـعین الملح22-10-1999

بوعمار   حدة 15102469 قریب من الجید806.80  بـبوسعادة09-06-2000

عمارة   خیرة 15102478 جید907.40  بحكم بـبوطي سایح2001

امحمدي   خیرة 15102479 قریب من الجید1006.10  بـبوسعادة16-08-2001

بن نوي   جمیلة 15102426 قریب من الجید1106.90  بـبوسعادة24-02-2001

عمارة   حلیمة 15102423 قریب من الجید1206.00  بـبوسعادة21-05-2001

حویشي   بوبكر 15102404 جید1307.60  بـبوسعادة10-06-2002

بن بوخلط   یمینة 15102429 جید جدا1408.20  بـبوسعادة07-07-2002

حاجي   حسین 15102499 مقبول1505.40  بـبوسعادة27-06-2000

عبد الحق   رابح 15102537 قریب من الجید1606.50  بـبوسعادة23-08-2000

بن قمري   رابح 15102538 قریب من الجید1706.40  بـبوسعادة01-04-2001

بن صالح   حكیمة 15102505 جید جدا1808.20  بـبوسعادة21-02-2002

مسعودي   اكرم 15102360 مقبول1905.40  بـعین الملح17-01-2002

مھدید   احمد 15102304 جید2007.10  بـبوسعادة14-07-2001

بن نعامة   احمد 15102308 مقبول2105.30  بـبوسعادة08-12-2002

بوشریط   عالء 15102726 مقبول2205.30  بـبن سرور23-02-2001

حمدي   عماد 15102729 قریب من الجید2306.00  بـبوسعادة27-12-2002

تشیش   مبخوت 15102052 مقبول2405.20  بـبوسعادة23-03-1999

881من643:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-مھیري محمد | 280990: المؤسسة  

عزوز   نجیة 15102051 قریب من الجید2506.80  بـبوسعادة07-08-2002

سلیخ   نسرین 15102070 مقبول2605.00  بـبوسعادة08-09-2002

جربوعي   امال 15102222 جید جدا2708.60  بـبوسعادة11-07-2000

حرزي   البشیر 15102229 مقبول2805.60  بـبوسعادة25-08-2001

لقرادة   امال 15102224 جید2907.40  بـبوسعادة16-03-2002

بن صالح   محمد 15102114 مقبول3005.60  بـبوسعادة21-02-2001

بن قسمیة   محمد 15102126 مقبول3105.80  بـبوسعادة09-07-2002

زین   محمد 15102127 جید3207.40  بـبوسعادة13-07-2002

ربیحي   نبیل 15102033 قریب من الجید3306.70  بـعین الریش22-02-2001

بن اسعید   آمال فاطمة 15102003 قریب من الجید3406.20  بـالمسیلة04-05-2002

یلعروي   عامر 15102763 جید3507.90  بـبوسعادة10-01-1997

العمري   ایمن 15102275 مقبول3605.70  بـبوسعادة19-09-2000

خرخاش   ایمن 15102278 مقبول3705.30  بـعین الملح19-01-2002

شیخاوي   عمیرة 15102752 جید3807.30  بـبوسعادة21-02-2002

عزوز   الزھراء 15102259 جید3907.40  بـبوسعادة19-08-2002

قماري   فائزة 15102876 قریب من الجید4006.90  بـالبرین26-01-2001

مسعودي   فارس 15102857 جید4107.10  بـبوسعادة08-03-2001

لعرناش   فتیحة 15102881 جید جدا4208.20  بـبوسعادة02-03-2002

شیخاوي   ھشام 15102937 مقبول4305.60  بـبوسعادة02-06-2002

جفال   ھیثم 15102928 مقبول4405.20  بـبوسعادة02-10-2002

جلود   وردة 15102959 مقبول4505.90  بـعین الریش05-04-2002

عزوز   وفاء 15102962 جید جدا4608.10  بـبوسعادة05-05-2002

881من644:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-بوبكري الحاج | 280991: المؤسسة  

بن خرفیة   سعاد 15102671 جید107.80  بـعین الملح07-12-2000

جفال   صفیة 15102686 قریب من الجید206.20  بـبوسعادة14-09-2001

سویدي   سعید 15102679 مقبول305.50  بـقصر الحیران10-02-2002

قریشي   صباح 15102632 مقبول405.30  بـتامسة01-07-2002

بن نعجة   توفیق 15102406 قریب من الجید506.60  بـبوسعادة11-06-2001

بن رابح   جمیلة 15102427 جید607.30  بـعین بسام03-07-2001

الغربي   حمزة 15102433 قریب من الجید706.50  بـبوسعادة02-11-2002

سعیدي   ذھبیة 15102373 قریب من الجید806.90  بـسیدي عیسى11-04-1996

حدیبي   احمد الخلیفة 15102310 جید جدا908.70  بـبوسعادة10-01-2002

امحمدي   كریمة 15102718 مقبول1005.60  بـبوسعادة04-12-2001

حویشي   زھیة 15102705 قریب من الجید1106.80  بـبوسعادة02-09-2002

نزلي   كریمة 15102719 قریب من الجید1206.70  بـجیجل20-10-2002

بلعروي   نورة 15102086 قریب من الجید1306.40  بـسیدي عامر04-04-1998

ذباح   الجموعي 15102234 جید1407.50  بـبوسعادة05-06-2000

الزین   البشیر 15102230 قریب من الجید1506.00  بـبوسعادة06-08-2002

بن طالب   لطیفة 15102202 قریب من الجید1606.30  بـبوسعادة19-12-2002

جدي   محمد 15102132 جید1707.10  بـبوسعادة05-01-2003

بلدي   نایلة 15102024 جید1807.00  بـبوسعادة21-12-2001

لعطوي   نبیل 15102034 مقبول1905.40  بـالمسیلة14-04-2002

سنقرة   علجیة 15102750 مقبول2005.60  بـسیدي عامر15-04-2000

بن یطو   احالم 15102285 جید2107.40  بـبوسعادة18-04-2002

سعیدي   فتیحة 15102879 جید جدا2208.60  بـعین بوسیف28-02-1998

عزوز   فاطمة الزھراء 15102867 جید2307.30  بـبوسعادة01-08-2001

بن زیان   فیصل 15102888 قریب من الجید2406.30  بـبوسعادة02-06-2002

881من645:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-بوبكري الحاج | 280991: المؤسسة  

بن قطاف   فتیحة 15102885 جید2507.30  بـبوسعادة20-08-2002

نعومي   ھاجر 15102913 مقبول2605.80  بـبوسعادة03-04-2000

بشیري   فوزي 15102902 مقبول2705.20  بـبوسعادة21-07-2001

رمضاني   فضیلة 15102900 مقبول2805.70  بـبوسعادة07-10-2001

بن قسمیة   ھناء 15102904 مقبول2905.50  بـبوسعادة18-11-2001

بن زیان   ولید 15102952 مقبول3005.10  بـبوسعادة19-08-2002

881من646:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-الحماید-حلیتیم عبد اهللا  | 280992: المؤسسة  

الھامج   راضیة 15102550 جید جدا108.90  بـبوسعادة18-05-2000

بلة   سعاد 15102672 مقبول205.60  بـبوسعادة31-03-2001

بن بوذینة   سیف علي 15102664 جید جدا308.00  بـبوسعادة21-05-2001

شریقي   سعیدة 15102682 جید407.50  بـبوسعادة08-09-2001

مرفاد   شفیقة 15102687 قریب من الجید506.70  بـبوسعادة22-02-2002

لزرق   شھلة 15102688 جید جدا608.80  بـبوسعادة16-04-2002

لعبابسة   سلمى 15102576 جید707.20  بـالمسیلة30-04-2002

جعیو   سجود 15102665 جید807.40  بـبوسعادة26-07-2002

بن سلیمان   یاسین 15102457 جید907.60  بـبوسعادة28-07-2001

حلیتیم   یاسمین 15102454 جید1007.80  بـبوسعادة14-07-2002

نائبة   خلیل 15102421 قریب من الجید1106.50  بـسیدي عیسى20-08-2000

شھابة   خلیل ابراھیم 15102422 جید1207.70  بـبوسعادة28-09-2002

لزرق   حمزة 15102432 جید1307.70  بـبوسعادة19-10-2002

بن حباس   یوسف 15102526 قریب من الجید1406.10  بـبوسعادة26-01-2002

بكاي   یوسف 15102527 جید جدا1508.00  بـبوسعادة26-04-2002

زیان   رمیصاء 15102531 جید1607.00  بـبوسعادة27-10-2002

عبد الالوي   جھاد 15102510 جید1707.20  بـبوسعادة26-11-2002

بوتشیشة   دعاء 15102508 جید جدا1808.20  بـبوسعادة18-12-2002

عباسي   بركاھم 15102387 قریب من الجید1906.70  بـبوسعادة02-01-2002

بن سلیمان   بثینة 15102385 قریب من الجید2006.80  بـبوسعادة14-07-2002

لوعیل   اكرام 15102371 ممتاز2109.00  بـبوسعادة15-08-2002

ززقاد   احمد اسالم 15102311 جید2207.80  بـبوسعادة12-05-2002

حشاد   ایوب 15102321 قریب من الجید2306.80  بـبوسعادة15-12-2002

عبیدة   كمال 15102713 جید2407.30  بـبوسعادة24-12-2000

881من647:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-الحماید-حلیتیم عبد اهللا  | 280992: المؤسسة  

قانة   عالء الدین 15102728 جید2507.10  بـبوسعادة19-05-2002

دوفي   شھرزاد 15102709 جید جدا2608.60  بـبوسعادة29-05-2002

طیبي   نصر الدین 15102058 قریب من الجید2706.90  بـبوسعادة16-04-2002

زیان   نسرین 15102068 ممتاز2809.30  بـبوسعادة26-05-2002

الھامج   موسى 15102214 جید جدا2908.40  بـسلیم10-04-2001

جنیدي   امحمد 15102233 قریب من الجید3006.30  بـبوسعادة08-09-2001

السد   اناس نوة 15102228 جید3107.80  بـبوسعادة19-02-2002

جعفر   ام الخیر 15102216 ممتاز3209.00  بـبوسعادة09-05-2002

ربیعي   مسعودة 15102206 جید جدا3308.00  بـبوسعادة30-05-2002

بكاي   محمد 15102121 جید جدا3408.60  بـبوسعادة21-01-2002

خرخاش   أیمن 15102103 مقبول3505.50  بـبوسعادة21-07-2002

بن سراج   أیمن 15102105 جید3607.90  بـبوسعادة07-11-2002

زیان   مروة 15102178 قریب من الجید3706.90  بـعین الملح22-12-2001

بودوح   مروة 15102180 جید جدا3808.50  بـبوسعادة07-01-2002

لعبابسة   محمد االمین 15102149 مقبول3905.30  بـبوسعادة30-06-2002

بن عبد اهللا   مروة 15102183 مقبول4005.00  بـبوسعادة15-12-2002

بن بكاي   عبد المالك 15102772 جید4107.80  بـبوسعادة04-03-2002

جعفر   عبد النور 15102775 مقبول4205.70  بـبوسعادة10-05-2002

زمیري   ابراھیم 15102273 جید4307.00  بـبوسعادة17-11-2002

زوارق   عمر 15102761 مقبول4405.90  بـبوسعادة26-11-2002

لقلیب   علجیة 15102751 مقبول4505.00  بـبوسعادة09-12-2002

دحاني   عربیة 15102830 قریب من الجید4606.40  بحكم بـعین افقھ2002

طیبي   عبیر 15102820 قریب من الجید4706.90  بـبوسعادة05-08-2002

بوعمار   عبد السالم 15102802 قریب من الجید4806.20  بـبوسعادة19-08-2002

عیساوي   عبد القادر 15102809 ممتاز4909.10  بـبوسعادة27-08-2002

احمیدي   فاطمة الزھراء 15102868 جید جدا5008.00  بـبوسعادة19-01-2002

زیان   فارس 15102858 مقبول5105.40  بـبوسعادة08-05-2002

غرزولي   فاطمة الزھراء 15102871 مقبول5205.00  بـبوسعادة20-10-2002

زیاني   عفاف 15102849 جید5307.40  بـبوسعادة16-12-2002

881من648:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 12بوسعادة-الحماید-حلیتیم عبد اهللا  | 280992: المؤسسة  

زیاني   ھدى 15102930 جید جدا5408.60  بـبوسعادة07-06-2001

صخري   فوزیة 15102903 جید جدا5508.80  بـبوسعادة05-03-2002

یحیاوي   ھشام 15102936 جید جدا5608.90  بـبوسعادة23-05-2002

شیخاوي   ھنیة 15102907 جید5707.90  بـبوسعادة19-12-2002

زوازة   واصل 15102955 جید جدا5808.60  بـبوسعادة28-03-2002

رحالي   وفاء 15102966 جید5907.60  بـبوسعادة09-10-2002

881من649:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 13بوسعادة-توامة السعید | 280998: المؤسسة  

عبد الغاني   زینب 15102656 جید107.00  بـبن سرور10-11-2002

ردوزي   رشید 15102569 جید207.60  بـبوسعادة28-11-2002

لوعیل   خدیجة 15102473 قریب من الجید306.20  بـالحوامد04-04-2002

عطالوي   خدیجة 15102476 قریب من الجید406.00  بـبوسعادة15-11-2002

غویني   جمال 15102412 قریب من الجید506.40  بـسیدي عیسى27-07-2002

رویني   دنیا 15102420 مقبول605.80  بـبوسعادة22-08-2002

غویني   جالل 15102411 جید جدا708.10  بـبوسعادة26-12-2002

بن ثامر   یوسف 15102525 قریب من الجید806.20  بـبوسعادة03-10-2001

غربیة   اسیة 15102352 قریب من الجید906.50  بـبوسعادة01-08-2002

لعراف   شوقي عبد الحق 15102711 مقبول1005.80  بـبن سرور22-10-2002

سعودي   محمد 15102110 جید1107.70  بـبوسعادة15-08-2000

قیمر   محمد 15102122 قریب من الجید1206.40  بـبوسعادة18-02-2002

منصور   منى 15102012 جید1307.60  بـبوسعادة14-01-2002

دریش   ایمن 15102276 قریب من الجید1406.10  بـسیدي عیسى13-05-2001

لطیسة   ابتسام 15102272 جید1507.10  بـبوسعادة07-03-2002

توامي   علي اكرم 15102749 قریب من الجید1606.60  بـبوسعادة16-04-2002

لسلت   عمر 15102758 قریب من الجید1706.20  بـبوسعادة03-08-2002

شیخاوي   فاطمة 15102860 قریب من الجید1806.50  بـبوسعادة29-01-2001

ذباح   ھاجر 15102918 جید1907.90  بـبوسعادة08-10-2002

جمعي   وھیبة 15102968 قریب من الجید2006.10  بـبوسعادة26-02-2002

881من650:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 13بوسعادة-مجمع طریق بسكرة | 280999: المؤسسة  

لوصیف   سماح 15102578 ممتاز109.60  بـبوسعادة17-01-2001

بن صادق   سعید 15102678 مقبول205.60  بـبوسعادة16-07-2001

عطالوي   سمیة 15102604 جید جدا308.10  بـبوسعادة01-05-2002

لوعیل   سندس 15102586 جید407.40  بـعین الملح23-07-2002

جملة   یاسر 15102463 مقبول505.60  بـبوسعادة19-05-2001

زیقم   حسان 15102488 قریب من الجید606.50  بـبوسعادة08-07-2002

ذواودة   خالد 15102438 مقبول705.50  بـبوسعادة30-08-2001

والي   خلود 15102434 جید جدا808.20  بـبوسعادة05-11-2002

عزوز   رؤوف 15102530 جید907.70  بـبوسعادة02-07-1999

بناصر   بركاھم 15102388 جید جدا1008.00  بـبوسعادة11-02-2002

امحمدي   بن ثامر 15102377 مقبول1105.20  بـبوسعادة22-04-2002

بن الشائب   ایوب 15102319 جید جدا1208.50  بـمناعة18-10-2002

الشین   علي 15102734 مقبول1305.40  بـبوسعادة11-02-2000

توامة   مفتاح 15102212 مقبول1405.60  بـبوسعادة31-12-2000

رحالي   الخضراوي 15102237 قریب من الجید1506.80  بـبوسعادة14-01-2002

عبد اللطیف   اماني الزھراء 15102226 ممتاز1609.90  بـبوسعادة24-10-2002

لزرق   محمد لؤي 15102134 جید جدا1708.40  بـبوسعادة19-01-2003

بوكراع   محمد صالح الدین 15102154 جید جدا1808.90  بـبوسعادة27-01-2003

ربیعي   ناصر 15102028 قریب من الجید1906.00  بـبوسعادة17-01-1999

عزوز   نادیة 15102026 جید جدا2008.20  بـبوسعادة05-04-2001

بن شریف   نبیل حسام الدین 15102037 جید جدا2108.50  بـبوسعادة29-05-2002

بن عیسى   عامر 15102766 قریب من الجید2206.30  بـبوسعادة11-04-2002

معلمي   عبد الرزاق 15102800 مقبول2305.40  بـبوسعادة11-04-2002

رقاي   عبد الوھاب 15102816 ممتاز2409.20  بـسیدي عامر02-07-2002

881من651:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 13بوسعادة-مجمع طریق بسكرة | 280999: المؤسسة  

بن شارف   فتیحة 15102880 مقبول2505.60  بـطولقة20-01-2002

زروق   ھبة 15102921 جید جدا2608.60  بـبوسعادة13-07-2001

دیاح   وائل 15102956 مقبول2705.70  بـبوسعادة11-05-2002

881من652:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 14بوسعادة-توامة الشیخ  | 281005: المؤسسة  

زوارق   رابح 15102549 قریب من الجید106.30  بحكم بـبوسعادة2002

موفق   رافع عبد الحق 15102551 جید207.30  بـبوسعادة16-03-2002

زیام   سعد الدین 15102676 جید جدا308.90  بـبوسعادة25-04-2002

بن نوي   صدیق زین الدین 15102659 قریب من الجید406.00  بـفوغالة10-05-2002

مرزوقي   رقیة 15102574 جید507.30  بـبوسعادة15-07-2002

فلقومة   رحمة 15102555 جید جدا608.50  بـبوسعادة26-07-2002

بازة   شروق 15102668 جید707.20  بـبوسعادة17-09-2002

سحوان   سارة سمیة 15102627 جید جدا808.60  بـالرویبة01-10-2002

لوبازید   زكریاء 15102669 جید جدا908.10  بـبوسعادة19-10-2002

ترجات   رضا 15102563 جید1007.90  بـبوسعادة13-11-2002

مقراني   صفاء وسیلة 15102685 جید جدا1108.00  بـبوسعادة24-11-2002

مھیدي   حسام الدین 15102486 جید1207.40  بـبوسعادة07-09-2002

مداني   حسام الدین 15102487 قریب من الجید1306.90  بـبوسعادة27-10-2002

بن سعیدي   یاسر بھاء الدین 15102464 جید1407.70  بـبوسعادة06-11-2002

لفرید   حسام 15102485 جید1507.00  بـبوسعادة03-12-2002

جدیلي   یاسین 15102462 قریب من الجید1606.40  بـسیدي عیسى09-12-2002

حطاب   یمینة 15102428 جید1707.60  بـبوسعادة25-06-2002

تومي   اسراء 15102353 قریب من الجید1806.90  بـبوسعادة07-01-2002

عتیق   اكرم 15102361 قریب من الجید1906.70  بـبوسعادة22-04-2002

دھان   اكرام 15102370 جید جدا2008.80  بـبوسعادة29-06-2002

ام ھاني   اكرم 15102362 مقبول2105.40  بـبوسعادة02-07-2002

مداحي   اسامة 15102350 مقبول2205.80  بـبوسعادة02-11-2002

عبدلي   ایة 15102314 جید جدا2308.50  بـالھامل26-12-2001

زوید   اسالم 15102323 قریب من الجید2406.10  بـبوسعادة06-05-2002

881من653:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 14بوسعادة-توامة الشیخ  | 281005: المؤسسة  

مبروكي   ایة 15102315 جید2507.10  بـبوسعادة20-07-2002

دحیري   ایة الرحمان 15102316 جید2607.90  بـسیدي عیسى15-02-2003

دحدوح   صوفیا مالك 15102712 قریب من الجید2706.40  بـبوسعادة04-11-2002

عیساوة   صھیب 15102708 مقبول2805.70  بـبوسعادة19-11-2002

عزوز   الیاس 15102235 مقبول2905.70  بـبوسعادة09-02-2002

جغام   الحسن 15102236 جید جدا3008.60  بـبوسعادة01-07-2002

جغام   الحسین 15102238 جید3107.50  بـبوسعادة01-07-2002

بن كیحول   لخضر 15102168 قریب من الجید3206.60  بـبوسعادة17-02-2001

جلد   مراد 15102170 جید جدا3308.20  بـبوسعادة07-05-2002

حمیدة   مروة 15102184 ممتاز3409.00  بـبوسعادة06-03-2003

بن عیسى   لؤي عبد الوحید 15102014 قریب من الجید3506.80  بـبوسعادة01-04-2002

بلواضح   نائل 15102031 جید جدا3608.20  بـبوسعادة10-04-2002

بن زاھیة   ماریا نور الھدى 15102021 ممتاز3709.00  بـبوسعادة28-12-2002

عبد الرزاق   ایمان 15102287 قریب من الجید3806.80  بـبوسعادة31-01-2001

بوحجة   عبد اهللا 15102780 جید3907.60  بـبوسعادة10-11-2001

بن شنیت   ایمن 15102279 قریب من الجید4006.50  بـبوسعادة27-02-2002

عتیق   الصافیة 15102249 قریب من الجید4106.40  بـبوسعادة05-10-2002

لبیض   عبد الرحمان 15102799 ممتاز4209.10  بـبوسعادة31-07-2002

لخنش   فاطمة 15102863 جید4307.60  بـبوسعادة21-08-2002

مداني   فؤاد 15102852 جید4407.80  بـبوسعادة27-10-2002

یوسف الزین   فیروز 15102887 جید4507.10  بـملیانة13-08-2003

فوضیلي   ھاني 15102911 جید4607.50  بـبوسعادة14-06-2002

زیام   ھناء 15102906 جید4707.80  بـبوسعادة22-09-2002

ركزة   ھاجر 15102919 مقبول4805.00  بـبوسعادة20-12-2002

بن عزوز   وفاء 15102963 جید جدا4908.10  بـبن سرور27-05-2002

مكي   وسیم 15102961 جید5007.60  بـبوسعادة20-07-2002

قصة   وائل 15102957 جید5107.20  بـطولقة22-08-2002

لعراف   ولید فتحي 15102953 جید جدا5208.30  بـبوسعادة09-10-2002

881من654:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 14بوسعادة -2الباطن  | 281006: المؤسسة  

شدادي   ریحانة 15102562 جید جدا108.00  بـعین الحجل02-02-2002

لحویشي   رشیدة 15102572 مقبول205.70  بـبوسعادة04-05-2002

شیطح   سعاد 15102673 مقبول305.80  بـبوسعادة02-11-2002

زھاني   شیماء 15102649 جید407.30  بـبوسعادة09-12-2002

غرس اهللا   زكریاعبد الھادي 15102670 جید507.80  بـبوسعادة29-03-2003

لفرید   یحى 15102471 مقبول605.10  بـعین الملح09-05-2001

لعریبي   خالد 15102449 جید707.40  بـعین الحجل21-05-2002

عمارة   یاسین 15102459 قریب من الجید806.50  بـبوسعادة06-07-2002

ذوادي   یاسمین 15102455 جید907.60  بـحسین داي17-08-2002

لفرید   جالل 15102409 جید جدا1008.30  بـعین الریش24-05-2002

بوضیاف   بسمة 15102401 جید جدا1108.70  بـبوسعادة05-07-2002

لحویشي   بسمة 15102402 جید1207.60  بـبوسعادة11-09-2002

رقاب   یوسف 15102524 قریب من الجید1306.40  بـبوسعادة04-07-2001

دولة   خولة 15102513 جید1407.50  بـبوسعادة04-01-2002

بلواضح   یونس 15102517 مقبول1505.20  بـبوسعادة24-03-2002

بن لعقاب   رانیا 15102534 مقبول1605.50  بـاوالد جالل27-03-2002

بلقاسمي   رندة ملیكة 15102529 قریب من الجید1706.90  بـبوسعادة21-11-2002

لحویشي   خولة 15102514 جید1807.90  بـبوسعادة22-11-2002

دولة   بلقاسم 15102381 قریب من الجید1906.40  بـمناعة21-04-2002

لبصیر   ایات 15102313 جید جدا2008.20  بـبوسعادة26-06-2002

ضحوي/عبد الرزاق   ایمان 15102300 مقبول2105.80  بـبوسعادة24-12-2002

لحویشي   عالء الدین 15102727 مقبول2205.40  بـبوسعادة03-01-2002

لعریبي   مفتاح 15102211 قریب من الجید2306.80  بـعین الحجل16-06-1998

بن ثامر   امال 15102223 جید2407.50  بحكم بـعین الریش2001

881من655:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 14بوسعادة -2الباطن  | 281006: المؤسسة  

شیخاوي   محمد 15102118 قریب من الجید2506.30  بـبوسعادة04-10-2001

كركادي   محمد 15102125 جید جدا2608.40  بـبوسعادة30-06-2002

واكي   محمد ضیاء الدین 15102155 مقبول2705.90  بـبوسعادة18-07-2002

دیخن   عمر 15102753 جید2807.20  بحكم بـسیدي عیسى2000

بوطي   احالم 15102284 قریب من الجید2906.30  بـسیدي عیسى03-11-2001

لحویشي   عبد النور 15102774 مقبول3005.10  بـبوسعادة11-01-2002

لھبي   عبد المؤمن 15102771 جید3107.60  بـبوسعادة19-02-2002

بن بوذینة   ایمن 15102280 قریب من الجید3206.10  بـبوسعادة06-08-2002

سعودي   الزھرة 15102262 جید جدا3308.00  بـالھامل15-09-2002

لوعیل   عبیر 15102817 قریب من الجید3406.50  بـبوسعادة03-03-2002

بناصر   فاطنة 15102873 مقبول3505.50  بـبوسعادة22-05-2001

عاشوري   فاطمة الزھراء 15102869 قریب من الجید3606.90  بـبوسعادة17-02-2002

شنبي   فادي اكرم 15102856 جید3707.10  بـبوسعادة30-05-2002

لحویشي   فتیحة 15102884 قریب من الجید3806.70 دة\ بـبوسعا04-06-2002

البار   ھاجر 15102914 جید جدا3908.10  بـالبیرین20-01-2002

سماحي   ھاجر 15102917 جید جدا4008.60  بـبوسعادة30-07-2002

881من656:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 14بوسعادة-المجمع الجدید حي الباطن | 281007: المؤسسة  

بوحجة   سعید 15102681 جید107.90  بـبوسعادة17-07-2002

شبیرة   سمیة 15102605 مقبول205.50  بـبسكرة30-07-2002

العقون   حمزة 15102430 قریب من الجید306.40  بـتامسة24-04-2001

نصر الدین   بسمة 15102400 مقبول405.90  بـبوسعادة24-08-2001

بلواضح   حنان 15102415 جید507.70  بـبوسعادة17-10-2001

بن سني   حمزة 15102431 جید607.50  بـبوسعادة02-12-2001

حدیبي   دعاء 15102507 قریب من الجید706.80  بـبوسعادة30-11-2002

زروقي   اشواق 15102355 جید جدا808.30  بـبوسعادة28-02-2002

لعلیبي   اكرام 15102369 جید جدا908.30  بـسیدي عیسى29-06-2002

مزوزي   اسامة 15102337 مقبول1005.50  بـبوسعادة03-03-2002

بن یطو   اسالم ایمن 15102327 جید1107.80  بـبوسعادة13-06-2002

فریح   صھیب 15102707 قریب من الجید1206.10  بـبوسعادة15-02-2002

دھیمي   نسرین 15102062 مقبول1305.10  بـبن سرور30-07-2001

السد   نسرین 15102067 جید1407.60  بـبوسعادة26-04-2002

بن النوي   امین سر الدین 15102232 جید جدا1508.20  بـبوسعادة15-08-2002

بسكر   انفال 15102231 قریب من الجید1606.80  بـبوسعادة06-11-2002

بن مداني   ام الخیر 15102217 جید جدا1708.30  بـبوسعادة26-12-2002

حمیدة   مریم رباب 15102174 قریب من الجید1806.80  بـبوسعادة09-04-2002

بن سعدون   ملیكة 15102020 جید جدا1908.10  بـبوسعادة21-10-2001

سھولي   مباركة 15102027 جید جدا2008.20  بـسیدي عیسى01-02-2002

حویشي   منال 15102005 مقبول2105.30  بـبوسعادة12-02-2002

بوزیدي   نائل اكرم 15102032 جید2207.00  بـبوسعادة17-10-2002

تومي   عمر 15102759 جید2307.70  بـبوسعادة15-08-2002

سعدي   الھام 15102268 جید2407.40  بـعین الملح19-11-2002

881من657:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 14بوسعادة-المجمع الجدید حي الباطن | 281007: المؤسسة  

عطالوي   عبد الحكیم 15102785 جید2507.90  بـبوسعادة03-01-2003

الصید   عقبة 15102836 جید جدا2608.20  بـبوسعادة18-11-2002

عنیبة   فاطمة 15102865 قریب من الجید2706.90  بـبوسعادة26-11-2002

881من658:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 15بوسعادة-2مجمع طریق الجزائر | 281013: المؤسسة  

بوكراع   صالح الدین 15102580 مقبول105.30  بـبوسعادة07-07-2001

غرزولي   صالح 15102615 قریب من الجید206.10  بـبوسعادة06-01-2002

شیخاوي   سید علي 15102658 قریب من الجید306.20  بـبوسعادة06-04-2002

ردوزي   سارة 15102625 مقبول405.40  بـبوسعادة31-12-2002

بوزیدي   خیرة 15102480 جید507.40  بـبوسعادة16-01-2002

حمیدي   جیھان 15102482 جید جدا608.30  بـطولقة26-03-2002

إبراھیمي   جنات 15102417 جید707.60  بـبوسعادة20-09-2002

بن ریة   صوریة 15102710 مقبول805.00  بـبوسعادة05-06-2000

لطرش   كوثر 15102722 مقبول905.70  بـبوسعادة20-09-2002

لسلت   علي 15102737 جید1007.40  بـعین الملح27-10-2002

بوشنافة   أیمن 15102088 قریب من الجید1106.90  بـعین الملح23-03-2001

عاشور   أسامة قریشي 15102201 جید1207.10  بـسیدي عیسى14-06-2001

عبد الفتاح   أسامة 15102200 جید جدا1308.10  بـبوسعادة23-09-2002

قعودي   أحمد 15102109 قریب من الجید1406.80  بـالمسیلة02-08-2000

غرس اهللا   أحمد 15102115 قریب من الجید1506.90  بـبوسعادة18-05-2001

بن عتیق   أیمن 15102100 مقبول1605.70  بـبوسعادة09-06-2001

نویبات   أیمن 15102101 قریب من الجید1706.10  بـبوسعادة19-01-2002

زوارق   أیمن 15102102 قریب من الجید1806.00  بـبوسعادة02-06-2002

مرزوق   أیمن 15102104 قریب من الجید1906.40  بـبوسعادة05-08-2002

حسین   محمد 15102130 قریب من الجید2006.70  بـتیزي وزو12-12-2002

بلقاسمي   محمد 15102131 جید2107.10  بـبوسعادة01-01-2003

ھاشمي   محمد إلیاس 15102157 مقبول2205.40  بـبوسعادة14-10-2000

سویكر   مروة 15102176 قریب من الجید2306.20  بـبوسعادة03-10-2001

لزرق   ناصر الدین 15102030 مقبول2405.70  بـبوسعادة20-09-2000

881من659:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 15بوسعادة-2مجمع طریق الجزائر | 281013: المؤسسة  

مخنن   ماریة 15102022 جید جدا2508.60  بـبوسعادة18-03-2002

شبیلي   نبیل 15102035 مقبول2605.30  بـبوسعادة18-06-2002

بلواضح   أمیرة 15102019 جید2707.40  بـبوسعادة17-08-2002

لحویشي   نبیل 15102036 جید جدا2808.40  بـبوسعادة27-01-2003

بعلي   عمر 15102760 جید جدا2908.10  بـأوالد سیدي إبراھیم12-11-2002

أوھیبة   عبد الكریم 15102805 جید3007.40  بـبوسعادة28-06-2002

سعادي   عبد الغني 15102810 مقبول3105.90  بـبوسعادة18-10-2002

تومي   فاتن 15102854 مقبول3205.80  بـبوسعادة05-04-2002

حرمل   فاطمة 15102864 قریب من الجید3306.00  بـبوسعادة04-09-2002

بن بوذینة   إسماعیل 15102933 جید3407.20  بـعین الملح01-06-2002

طیبي   ولید 15102949 قریب من الجید3506.70  بـبوسعادة03-02-2002

بن سلیمان   ولید 15102950 مقبول3605.90  بـبوسعادة25-05-2002

881من660:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 15بوسعادة-ذباح عیسى  | 281014: المؤسسة  

شیخاوي   سلیمان 15102600 جید جدا108.50  بـبعین الملح01-02-2002

رقیق   زبیدة 15102634 مقبول205.50  بـبوسعادة24-02-2002

بقاش   رضا طھ 15102564 جید جدا308.20  بـبوسعادة22-05-2002

بن التومي   سامیة 15102616 جید جدا408.20  بـبوسعادة10-09-2002

الزاوي   سلسبیل 15102612 قریب من الجید506.20  بـالحمامات24-02-2003

النعمي   كوثر 15102721 ممتاز609.00  بـبوسعادة10-04-2002

خیر   نریمان 15102053 جید جدا708.50  بحكم بـالجلفة2002

طیبي   نظیرة 15102072 جید807.80  بـبوسعادة07-03-2002

سلیخ   لیلى 15102107 جید907.70  بـبوسعادة31-03-2002

بن سیراج   مروة كوثر 15102186 ممتاز1009.20  بـبوسعادة26-06-2002

بن عبد الرحمن   لؤي توحید 15102013 مقبول1105.90  بـبوسعادة30-07-2002

دندوقة   عبد النور 15102777 جید جدا1208.60  بـبوسعادة30-03-2003

زوارق   ھیثم 15102927 جید1307.90  بـبوسعادة31-08-2002

موساوي   وفاء 15102965 مقبول1405.80  بـبوسعادة26-09-2002

بوتشیشة   وسام 15102960 جید1507.90  بـبوسعادة04-10-2002

881من661:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 15بوسعادة-1مجمع طریق الجزائر  | 281015: المؤسسة  

دندوقة   شرف الدین 15102667 مقبول105.30  بـزریبة الوادي12-04-1999

لحویشي   سلیمان 15102588 قریب من الجید206.10  بـبوسعادة27-04-2001

قرنة   سلیم 15102587 قریب من الجید306.10  بـبوسعادة13-06-2001

لقریز   زلیخة 15102607 قریب من الجید406.70  بـبوسعادة14-11-2001

ذباح   رحمة 15102554 مقبول505.70  بـبوسعادة26-04-2002

شمیني   صالح الدین 15102583 قریب من الجید606.90  بـبوسعادة10-05-2002

بن ریة   سارة 15102622 مقبول705.90  بـبوسعادة15-06-2002

سالم   صالح الدین 15102584 قریب من الجید806.00  بـبوسعادة23-07-2002

منصور   ریان 15102559 ممتاز909.10  بـبوسعادة26-07-2002

قماط   صلیحة منال 15102608 جید1007.50  بـبوسعادة07-08-2002

بن ضیف   سلمى 15102577 قریب من الجید1106.90  بـبن سرور10-08-2002

یطو   ریمة ایناس 15102557 ممتاز1209.10  بـبوسعادة12-10-2002

سلماني   سمیة 15102606 جید1307.00  بـلقنطرة17-12-2002

قبي   حیاة 15102466 جید1407.50  بـبوسعادة05-02-2002

العمراوي   حسام 15102484 مقبول1505.80  بـبوسعادة01-03-2002

حرزاهللا   حاج زین الدین 15102453 قریب من الجید1606.70  بـتیارت01-08-2002

سعودي   یاسین 15102460 جید جدا1708.00  بـبوسعادة28-08-2002

حرزلي   خالد 15102450 جید1807.30  بـبوسعادة29-09-2002

قیرش   حیاة 15102467 جید جدا1908.20  بـبوسعادة13-10-2002

ملكي   یاسین 15102461 جید جدا2008.20  بـبوسعادة09-11-2002

حمدي   یونس 15102515 قریب من الجید2106.60  بـبوسعادة26-03-2000

دوفي   خولة 15102512 قریب من الجید2206.30  بـبوسعادة02-11-2001

بن جدو   یونس 15102520 جید جدا2308.00  بـبوسعادة07-11-2002

قالتي   رامي ضیاء الدین 15102535 جید2407.90  بـبوسعادة06-01-2003

881من662:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 15بوسعادة-1مجمع طریق الجزائر  | 281015: المؤسسة  

بودراف   بالل 15102376 جید2507.80  بـبوسعادة16-03-2002

بن بوذینة   سھیل 15102702 مقبول2605.30  بـبوسعادة01-07-2000

بلواضح   كریم فارس 15102715 ممتاز2709.00  بـبوسعادة03-08-2002

سایب   كنزي 15102714 جید جدا2808.80  بـالعبادلة07-02-2003

دباح   أیمن 15102087 جید2907.40  بـأم البواقي23-08-2000

عمران   نفیسة 15102073 مقبول3005.30  بـبوسعادة25-12-2001

حفایظیة   نسرین 15102066 جید جدا3108.50  بـبوسعادة21-02-2002

لسلت   نوال 15102077 جید3207.40  بـبوسعادة23-09-2002

بوعالم   نعیمة 15102071 جید جدا3308.50  بـعین الملح28-10-2002

بن اعمر   أكرم إیھاب الدین 15102209 جید3407.30  بـبوسعادة22-06-2002

الصید   لطفي 15102207 جید جدا3508.00  بـالجلفة03-08-2002

بن الشاللي   أكرم 15102208 جید جدا3608.90  بـبوسعادة21-08-2002

سایحي   أشرف سیف الدین 15102203 جید3707.50  بـبوسعادة21-02-2003

بوزیدي   محمد 15102111 جید3807.30  بـبوسعادة27-08-2000

حلیب   محمد المھدي 15102137 جید جدا3908.20  بـبوسعادة02-04-2002

بومدوحة   أحالم 15102106 مقبول4005.00  بـبوسعادة30-05-2002

بوسبیسي   محمد لخضر 15102135 جید4107.60  بـالجزائر02-07-2002

جمعي   محمد 15102128 جید4207.70  بـبوسعادة16-07-2002

بن حمار   محمد 15102133 جید4307.20  بـملیانة13-01-2003

بن قسمیة   آیة 15102162 جید4407.80  بـبوسعادة29-07-2002

بوھالي   لیدیا 15102167 جید جدا4508.00  بـبوسعادة04-11-2002

حلیتیم   مروة آیة 15102185 جید جدا4608.10  بـبوسعادة31-12-2002

سالماني   أحمد وحید 15102158 جید4707.80  بـبوسعادة03-02-2003

جقام   أنور 15102017 قریب من الجید4806.40  بـعین الملح29-10-2001

شوقي   ناصر 15102029 قریب من الجید4906.60  بـبوسعادة24-02-2002

كمال الدین   منال 15102006 جید5007.10  بـبوسعادة02-03-2002

لقلیطي   لؤي 15102010 قریب من الجید5106.20  بـبوسعادة01-11-2002

سلیخ   القایمة 15102263 قریب من الجید5206.10  بـبوسعادة15-03-2000

خلوفي   عبد المالك أیوب 15102773 قریب من الجید5306.70  بـبوسعادة29-09-2002

881من663:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة  | 15بوسعادة-1مجمع طریق الجزائر  | 281015: المؤسسة  

زرواق   عامر 15102767 قریب من الجید5406.50  بـعین ماضي03-11-2002

حشفة   عبد الكریم 15102803 مقبول5505.80  بـالحراش03-05-2001

اعمارة   عبیر 15102821 جید جدا5608.30  بـبوسعادة17-12-2002

عزوز   فاطیمة 15102875 قریب من الجید5706.60  بـتیارت05-08-2000

دیبش   فتیحة 15102882 قریب من الجید5806.60  بـبوسعادة03-03-2002

بباح   فاطمة الزھراء 15102870 جید جدا5908.00  بـبوسعادة01-04-2002

بن ریة   فتیحة 15102883 جید6007.00  بـبوسعادة07-04-2002

لبصیر   فائزة 15102877 جید جدا6108.00  بـبوسعادة16-07-2002

داودي   فاروق 15102859 جید6207.60  بـبوسعادة12-10-2002

كرمیش   إسالم 15102932 جید جدا6308.90  بـبوسعادة21-03-2002

زوارق   إلھام 15102909 ممتاز6409.00  بـبوسعادة11-05-2002

بن شتیوي   إیناس ھالة 15102926 جید6507.90  بـبوسعادة15-06-2002

ذباح   إیمان 15102923 جید جدا6608.60  بـبوسعادة22-08-2002

عبد الكریم   إلیاس 15102908 ممتاز6709.10  بـبوسعادة24-10-2002

صیلع   ھبة 15102922 قریب من الجید6806.60  بـبوسعادة28-11-2002

فلوس   إیمان 15102924 جید6907.40  بـبوسعادة11-12-2002

بن الصادق   إیمان 15102925 جید7007.00  بـبوسعادة12-12-2002

محمودي   وھیبة 15102967 جید جدا7108.30  بـبوسعادة03-02-2002

مداس   وفاء 15102964 جید جدا7208.00  بـمناعة10-06-2002

881من664:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة | ولتام - لوبازید النذیر  | 281021: المؤسسة  

لوبازید   صالح 15102579 جید107.80  بـبوسعادة24-07-2002

قلیلیز   سلسبیل 15102611 مقبول205.90  بـبوسعادة20-10-2002

ملكي   شیماء 15102651 قریب من الجید306.90  بـالعلیق29-12-2002

ملكي   بركاھم 15102399 جید407.20  بـبوسعادة25-05-2002

ملكي   رابح 15102536 مقبول505.40  بـالعلیق01-08-2000

بن الصادق   اخالص 15102303 قریب من الجید606.10  بـبوسعادة14-09-2002

بن ریة   نور الھدى 15102082 مقبول705.20  بـبوسعادة09-08-2002

لوبازید   عبد النور 15102776 مقبول805.80  بـبوسعادة24-06-2002

لوبازید   عبد الغفور 15102813 جید907.20  بـبوسعادة23-07-2002

لوبازید   فؤاد عبد الغني 15102853 جید1007.90  بـبوسعادة26-02-2003

قلیلیز   ھیثم 15102929 قریب من الجید1106.50  بـبوسعادة28-12-2002

881من665:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 15-12بوسعادة | ولتام -لوبازید احمد  | 281022: المؤسسة  

بن علیة   صالح 15102614 مقبول105.60  بـولتام27-06-1999

عثماني   رحیل 15102560 قریب من الجید206.50  بـبوسعادة11-05-2000

عطالوي   صالح الدین 15102581 مقبول305.90  بـبوسعادة10-03-2002

مساعدیة   سارة 15102624 جید407.90  بـبوسعادة06-08-2002

بن صدوق   زینب 15102657 مقبول505.60  بـبوسعادة16-03-2003

اسویكر   یسرا 15102504 جید جدا608.60  بـبوسعادة06-03-2002

عطالوي   كوثر 15102720 قریب من الجید706.40  بـبوسعادة18-02-2002

عثماني   نصر الدین 15102057 مقبول805.50  بـبوسعادة24-02-2002

تركي   مسعودة 15102204 مقبول905.70  بـولتام29-01-1997

بن الصادق   موسى 15102215 قریب من الجید1006.20  بـبوسعادة20-01-2002

شنیخر   أسامة 15102199 قریب من الجید1106.30  بـبوسعادة17-09-2002

لزرق   محمد 15102116 مقبول1205.70  بـبوسعادة10-06-2001

عثماني   مروة 15102177 قریب من الجید1306.40  بـبوسعادة29-11-2001

زروقي   أمال 15102002 قریب من الجید1406.60  بـبوسعادة30-08-2002

بن علیة   عائشة 15102769 جید جدا1508.70  بـعین الملح14-12-2000

طیبي   ایمن 15102277 مقبول1605.50  بـبوسعادة16-05-2001

طیبي   الزھرة 15102261 جید1707.00  بـبوسعادة10-04-2002

بن صدوق   الطاوس 15102254 مقبول1805.00  بـبوسعادة11-12-2002

شنیخر   عبد الغاني 15102811 قریب من الجید1906.20  بـعین الملح23-09-1999

بن التومي   عفاف 15102838 ممتاز2009.30  بـبوسعادة19-02-2002

عطالوي   عبد القادر 15102808 مقبول2105.10  بـبوسعادة27-04-2002

عطالوي   ھاجر 15102920 جید جدا2208.20  بـبوسعادة07-01-2003

بوشنافة   فدوة 15102899 جید جدا2308.90  بـبوسعادة27-01-2003

881من666:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 1الھامل-مقراني محمد  | 281028: المؤسسة  

خیاط   ھدیل 15103197 مقبول105.80  بـالھامل04-05-2002

ابراھیمي   ھشام بكر 15103201 ممتاز209.00  بـالھامل14-07-2002

تیتي   ھناء 15103189 مقبول305.70  بـعین الترك23-01-2003

بونیف   ھناء 15103190 قریب من الجید406.60  بـبوسعادة23-07-2003

خیاط   احمدایمن 15103059 قریب من الجید506.50  بـالھامل30-07-2000

بن عتیق   اسماء 15103067 جید607.70  بـبوسعادة04-10-2001

لوصیف   امینة 15103045 جید جدا708.40  بـالحراش26-05-2002

مزاري   اسماعیل 15103069 جید جدا808.30  بـبوسعادة27-05-2002

دشیشة   احمد رامي 15103057 جید جدا908.60  بـالھامل31-05-2002

مزاري   الحاج 15103046 قریب من الجید1006.50  بـالھامل15-08-2002

لجدل   النذیر 15103042 جید جدا1108.70  بـالھامل26-08-2002

لجدل   ایمان 15103056 جید جدا1208.30  بـبوسعادة26-09-2002

رقیوة   موسى 15103039 جید جدا1308.30  بـبوسعادة23-10-2002

دشیشة   ایوب 15103063 جید جدا1408.30  بـالھامل18-11-2002

ریقط   المنتصر باهللا 15103041 جید جدا1508.00  بـالھامل23-11-2002

خیدت   المأمون بدر الدین 15103040 جید1607.70  بـالھامل06-03-2003

الجودي   حفصة 15103107 جید جدا1708.70  بـالھامل02-02-2002

أسعید   ثامر 15103089 جید1807.50  بـالھامل06-03-2002

عبد الكریم   خیرة 15103101 جید1907.50  بـالھامل05-10-2002

حسین   اسامة 15103081 جید2007.80  بـبوسعادة12-11-2002

بونیف   اكرام 15103086 قریب من الجید2106.40  بـالھامل26-01-2003

بونیف   دعاء ریحان 15103106 جید2207.90  بـالھامل02-02-2003

ودود   جیھان 15103102 جید2307.10  بـبوسعادة10-03-2003

حدباوي   خدیجة 15103100 جید جدا2408.60  بـبوسعادة23-07-2003

881من667:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 1الھامل-مقراني محمد  | 281028: المؤسسة  

خیاط   سلیم 15103134 جید جدا2508.10  بـبوسعادة26-09-1998

خلیفة   شرین 15103147 جید جدا2608.50  بـالجلفة18-05-2002

النمس   عصام 15103167 جید جدا2708.00  بـالھامل26-05-2002

دشیشة   علي 15103157 جید جدا2808.50  بـالھامل25-11-2002

بوخاللة   سلیمان 15103135 جید جدا2908.30  بـعین الملح25-12-2002

عبد الكریم   سالف 15103131 جید جدا3008.50  بـالھامل05-02-2003

لھاللي   صالح الدین 15103130 جید جدا3108.30  بـبوسعادة14-02-2003

رقاب   مأمون 15102980 جید جدا3208.00  بـالبرین07-03-2001

عبد الكریم   محمد 15102995 جید جدا3308.50  بـالھامل02-04-2001

نمس   محمد البشیر 15103001 جید جدا3408.20  بـالھامل14-05-2002

عبد الكریم   منار 15102985 جید جدا3508.40  بـالھامل24-06-2002

رقاب   نجاة 15102990 جید3607.30  بـالھامل22-08-2002

حرزلي   محمد ابو بلقاسم 15103005 جید3707.20  بـالبویرة19-01-2003

حفیظي   محمد حكیم 15103009 جید جدا3808.70  بـبوسعادة06-02-2003

881من668:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 1عبد اللطیف الھاشمي الھامل | 281029: المؤسسة  

مزاري   ھیثم اسماعیل 15103196 قریب من الجید106.00  بـبوسعادة20-02-2002

محفوظي   فاطمة الزھراء 15103181 قریب من الجید206.00  بـبوسعادة08-07-2002

بن علیة   ھدیل 15103198 جید جدا308.80  بـالھامل04-08-2002

بونیف   ھدیل 15103199 ممتاز409.00  بـالھامل13-08-2002

وزاني   ھیام لینة 15103193 جید جدا508.70  بـبوسعادة03-02-2003

خضراوي   ایة 15103060 قریب من الجید606.40  بـالھامل05-12-2000

البیدي   اسماعیل 15103068 قریب من الجید706.30  بـالھامل23-12-2001

مومن   مصطفى الطاھر أمین 15103033 جید807.90  بـالجلفة01-03-2002

بن علیة   اسالم 15103066 جید907.70  بـالھامل15-10-2002

ضویو   ابوبكر االمین 15103055 جید جدا1008.70  بـالھامل12-11-2002

قاسیمي   الحسني االمیرعبد الشكور 15103049 جید1107.40  بـالھامل24-12-2002

خیر الدین   خولة 15103108 جید جدا1208.20  بـبوسعادة26-10-2001

بن عتیق   صالح الدین 15103119 جید جدا1308.20  بـالھامل19-11-2001

لمین   اسیا 15103082 جید جدا1408.30  بـالھامل15-05-2002

زین العابدین   حسام 15103104 ممتاز1509.00  بـالھامل11-06-2002

قرار   خولة 15103109 جید1607.60  بـبوسعادة08-07-2002

لخذاري   رحمة تسنیم 15103116 ممتاز1709.40  بـالھامل27-07-2002

لجدل   یوسف 15103111 جید جدا1808.30  بـالھامل13-01-2003

لجدل   سلسبیل 15103137 جید جدا1908.00  بـالھامل13-07-2001

رقاب   شیماء 15103145 جید2007.10  بـالھامل02-10-2001

بن علیة   زھرة 15103154 جید2107.50  بـالھامل30-01-2002

بیرش   عبد الصمد 15103164 جید2207.70  بـالھامل11-08-2002

شخمة   عبد القدوس 15103166 قریب من الجید2306.20  بـالھامل18-08-2002

عبد الكریم   ضیاء الدین 15103144 جید جدا2408.60  بـبوسعادة02-02-2003

881من669:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 1عبد اللطیف الھاشمي الھامل | 281029: المؤسسة  

مزوزي   صھیب 15103152 جید2507.50  بـبوسعادة06-08-2003

مزاري   نور الھدى 15102991 جید2607.50  بـالھامل09-12-2001

سنوسي   محمد االمین 15103000 جید2707.30  بـالھامل21-02-2002

والي   محمد عبد النور 15103011 جید جدا2808.10  بـالھامل23-05-2002

لبزة   محمدأسامة 15103013 جید جدا2908.10  بـبوسعادة07-06-2002

خیاط   مریم الباتول 15103017 جید3007.80  بـبوسعادة14-06-2002

وزاني   أیمن 15102993 جید جدا3108.90  بـبسكرة15-06-2002

رقیوة   ملیكة 15102987 جید جدا3208.90  بـالھامل10-08-2002

881من670:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 2لخذاري عمر  الھامل | 281035: المؤسسة  

حرزلي   فدوى 15103187 قریب من الجید106.10  بـبوسعادة16-03-2002

مزاري   ھیام 15103192 جید207.10  بـبوسعادة26-05-2002

مكي   ھیثم 15103195 مقبول305.60  بـالھامل05-10-2002

مزاري   وسام 15103203 قریب من الجید406.80  بـبوسعادة16-11-2002

شخمة   وصال 15103204 جید507.80  بـبوسعادة11-02-2003

قیطون   لطفي 15103035 قریب من الجید606.30  بـالھامل19-08-2001

بلمیھوب   مونیة 15103038 جید707.20  بـالحمامات19-03-2002

شقیرین   الولید 15103053 جید جدا808.20  بـالھامل01-05-2002

لقصیر   الحسن عارف 15103048 جید جدا908.80  بـالھامل18-02-2003

بقاش   حنین 15103095 جید جدا1008.70  بـبوسعادة23-06-2002

العربي   یونس 15103110 قریب من الجید1106.90  بـبوسعادة31-07-2002

ابراھیمي   بیان 15103090 جید جدا1208.50  بـبوسعادة28-08-2002

حمو   خلود أسماء 15103097 جید1307.70  بـالھامل20-09-2002

مزاري   یاسین رمضان 15103099 جید1407.70  بـالھامل15-10-2002

لطرش   یسرا سلیمة 15103105 جید جدا1508.60  بـبوسعادة21-11-2002

شخمة   رابح 15103114 جید1607.30  بـالھامل02-01-2003

دحیة   حلیمة خلود 15103096 ممتاز1709.40  بـبوسعادة16-01-2003

مصطفاوي   رقیة 15103118 جید جدا1808.50  بـبوسعادة31-01-2003

لباشریة   بشرى 15103092 جید جدا1908.10  بـبوسعادة03-02-2003

بن نوي   سالم 15103139 جید2007.10  بـعین الریش08-02-2001

رحیمي   ساعد 15103142 مقبول2105.30  بـبوسعادة19-09-2001

لعراف   شھیناز 15103151 جید جدا2208.10  بـبوسعادة17-06-2002

مومن   عائشة 15103159 جید جدا2308.50  بـبوسعادة06-07-2002

عزیبر   فاتح عبد اهللا 15103169 جید جدا2408.30  بـالھامل17-08-2002

881من671:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 2لخذاري عمر  الھامل | 281035: المؤسسة  

بونیف   ضیاء الدین 15103143 جید جدا2508.40  بـالھامل06-11-2002

العرفي   صفیة 15103150 جید2607.40  بـالھامل15-11-2002

خیر   زكریاء عبد الرحمان 15103148 جید جدا2708.90  بـبوسعادة25-11-2002

حرزلي   لبنى 15102989 مقبول2805.80  بـالھامل08-12-2001

لعراف   محمد الصغیر 15103003 مقبول2905.90  بـالھامل29-03-2002

عبد الباقي   مریم 15103015 ممتاز3009.10  بـالھامل15-06-2002

قاسمي الحسني   محمد الھاشمي 15103004 ممتاز3109.30  بـالھامل28-06-2002

بونیف   محمد شھاب الدین 15103010 مقبول3205.50  بـبوسعادة05-09-2002

عاشور   مریم الباتول 15103018 جید جدا3308.40  بـالھامل13-09-2002

بوعكاز   أماني صحراء 15102984 جید3407.50  بـالھامل20-10-2002

حرزلي   محمد تقي الدین 15103007 جید3507.10  بـالھامل08-11-2002

رقدي   أمین 15102986 قریب من الجید3606.60  بـبوسعادة18-01-2003

881من672:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 2لغویني حسین الھامل | 281036: المؤسسة  

السبع   فاطنة 15103184 جید جدا108.20  بـالھامل20-05-2001

درفلو   ھیثم 15103194 قریب من الجید206.40  بـالمسیلة14-05-2002

بن علیة   فاطمة الزھراء 15103182 قریب من الجید306.80  بـبوسعادة10-07-2002

لھاللي   فاطمة نائلة 15103180 ممتاز409.30  بـبوسعادة02-08-2002

ضیف اهللا   ھشام 15103200 جید جدا508.10  بـبوسعادة18-12-2002

لھاللي   الحسین 15103050 قریب من الجید606.70  بـبوسعادة18-05-2001

رقیوة   أسامة عالء الدین 15103031 جید707.60  بـبوسعادة14-06-2001

حساني   مصطفى 15103032 جید جدا808.10  بـحاسي بحبح23-08-2001

لھاللي   المبروك 15103043 جید جدا908.10  بـالھامل16-04-2002

بولنوار   مسعودة 15103034 جید1007.80  بـالھامل03-06-2002

شخمة   الشیخ أعمر 15103052 جید جدا1108.70  بـبوسعادة16-06-2002

خضراوي   ایوب مزیان 15103064 جید1207.40  بـالھامل16-06-2002

منیر   أسماء 15103030 جید1307.90  بـالھامل21-09-2002

ضیف اهللا   معتز باهللا 15103037 جید جدا1408.30  بـبوسعادة15-12-2002

شیخاوي   ربیحة 15103115 جید جدا1508.40  بـالھامل10-08-1998

فلوس   بن عزوز 15103088 جید جدا1608.00  بـبوسعادة09-05-2001

رقیوة   اكرم 15103085 مقبول1705.50  بـبوسعادة18-03-2002

رقدي   حسن نصر اهللا 15103103 جید جدا1808.30  بـبوسعادة22-04-2002

رقیوة   اسماعیل 15103080 جید جدا1908.20  بـالھامل10-11-2002

بن بوذینة   سمیرة 15103136 جید2007.70  بـالھامل27-05-2000

زین العابدین   عامر 15103158 قریب من الجید2106.20  بـالھامل09-10-2001

لھاللي   فاتن 15103168 جید2207.60  بـبوسعادة24-01-2002

زین العابدین   سندس 15103133 جید2307.90  بـالمسیلة03-05-2002

لھاللي   سامیة 15103140 جید جدا2408.10  بـالھامل15-05-2002

881من673:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 2لغویني حسین الھامل | 281036: المؤسسة  

رقدي   زھور 15103155 جید2507.00  بـبوسعادة22-11-2002

أربیحي   عبد الرحمان 15103163 جید2607.60  بـالھامل17-02-2003

سحیم   أحالم 15102994 جید2707.50  بـالھامل28-03-2002

رقدي   محمد نصر الدین 15102998 جید جدا2808.10  بـالھامل24-06-2002

881من674:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 3حساني بولنوار الھامل | 281042: المؤسسة  

مزاري   ھاجر 15103191 جید جدا108.30  بـبوسعادة01-06-2002

نواري   فتیحة 15103186 مقبول205.60  بـالھامل16-11-2002

عبد الدائم   فاطمة الزھراء 15103183 جید جدا308.30  بـبوسعادة11-12-2002

حرزلي   ابو بكر الصدیق 15103054 جید جدا408.60  بـالھامل05-04-2002

بن علیة   ایة 15103061 جید جدا508.90  بـالھامل02-06-2002

بیرش   احمد سفیان 15103058 جید جدا608.80  بـبوسعادة07-07-2002

الزواوي   حنین 15103094 جید جدا708.20  بـالھامل26-03-2002

مزوزي   اكرام اناس 15103087 جید جدا808.30  بـالھامل28-06-2002

بوطیبة   حاج مھدي 15103098 جید907.50 فرنسا/ بـلیون15-07-2002

نواري   بولنوار 15103093 جید جدا1008.50  بـالھامل13-02-2003

دحیة   رانیة 15103112 ممتاز1109.00  بـالھامل29-03-2003

رقدي   عبد الناصر 15103161 جید جدا1208.10  بـالھامل14-11-2000

بونیف   سلسبیل 15103138 جید جدا1308.90  بـالھامل23-12-2002

بن عتیق   شیماء 15103146 جید جدا1408.30  بـبوسعادة23-01-2003

مزوزي   محمد أیمن 15102999 قریب من الجید1506.40  بـالھامل19-12-1998

بلخضر   محمد 15102996 جید جدا1608.10  بـبوسعادة12-06-2001

خیاط   محمد لمین 15102997 جید جدا1708.40  بـالھامل02-05-2002

بن علیة   مروة 15103019 جید جدا1808.50  بـبوسعادة18-07-2002

شویحة   أماني 15102983 جید1907.90  بـالھامل12-09-2002

لعیشي   محمد بلقاسم 15103006 قریب من الجید2006.50  بـالھامل14-02-2003

العربي   أمال 15102981 جید جدا2108.30  بـبوسعادة23-02-2003

881من675:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 3دحیة بوزید الھامل | 281043: المؤسسة  

العلواني   فتحي بوزید 15103185 جید جدا108.30  بـالھامل13-04-2002

بن عتیق   اسالم 15103065 جید جدا208.30  بـبوسعادة05-03-2002

عبد الكریم   الطاھر 15103051 جید307.80  بـبوسعادة27-08-2002

رحیمي   االمین 15103044 جید407.80  بـبوسعادة10-09-2002

بن علیة   ایة 15103062 جید جدا508.80  بـبوسعادة14-12-2002

لطرش   أشواق 15103036 جید جدا608.10  بـبوسعادة21-12-2002

بن علیة   الحاج 15103047 جید جدا708.20  بـبوسعادة15-02-2003

نمس   بشرى 15103091 جید جدا808.00  بـالھامل13-08-2000

مزاري   رقیة 15103117 جید جدا908.40  بـالھامل18-07-2002

نویبات   اسحاق 15103084 جید جدا1008.20  بـعین الملح03-03-2003

حریزة   عبد القادر 15103165 جید1107.80  بـبوسعادة26-01-2001

النمس   طارق عزیز 15103141 جید جدا1208.60  بـالھامل23-02-2002

عاشور   زھراء 15103153 ممتاز1309.00  بـبوسعادة09-09-2002

مزوزي   محمد حسام الدین 15103008 جید جدا1408.50  بـالھامل04-04-2002

معرف   أمامة 15102982 جید1507.70  بـالھامل16-11-2002

881من676:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| الھامل  | 3خضراوي المختار الھامل | 281044: المؤسسة  

لجدل   وھیبة 15103205 جید جدا108.90  بـالھامل02-05-2002

خیاط   وحید 15103202 جید جدا208.50  بـبوسعادة21-10-2002

العربي   فریال 15103188 جید جدا308.50  بـبوسعادة19-03-2003

العربي   رابح 15103113 جید407.70  بـبوسعادة31-08-2002

خضراوي   سناء 15103132 جید جدا508.50  بـالھامل31-01-2003

العربي   لبنى 15102988 جید607.10  بـالھامل30-06-2001

عمراوي   نور الھدى 15102992 جید707.90  بـالھامل10-04-2002

لجدل   مریم 15103016 جید807.30  بـبوسعادة02-10-2002

881من677:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 1ابن ھاني األندلسي سیدي عیسى  | 281050: المؤسسة  

شرقي   سعیدة 15103888 جید107.30  بـسیدي عیسى09-04-2000

بو داود   رحمة 15103774 جید207.00  بـسیدي عیسى23-01-2002

سلیني   سعاد 15103881 جید307.60  بـسیدي عیسى22-02-2002

مزیلخ   رابح 15103770 جید407.30  بـسیدي عیسى02-04-2002

لعرباوي   شروق 15103876 قریب من الجید506.20  بـسیدي عیسى03-04-2002

فراح   زین العابدین 15103847 جید607.80  بـسیدي عیسى30-04-2002

بحیري   صھیب عبد الرؤوف 15103905 جید جدا708.70  بـسیدي عیسى11-05-2002

بیدة   زكي 15103877 جید807.50  بـسیدي عیسى18-07-2002

عبدلي   رانیا ایمان 15103767 جید جدا908.50  بـسیدي عیسى26-07-2002

سعودي   رحاب ایة 15103779 جید1007.70  بـسیدي عیسى04-08-2002

جلوخ   رحاب 15103778 ممتاز1109.30  بـسیدي عیسى16-09-2002

عروس   سعید 15103886 جید جدا1208.60  بـسیدي عیسى30-09-2002

بن ناصر   سلمى 15103796 جید1307.90  بـسیدي عیسى28-10-2002

شیخ   سامیة 15103826 قریب من الجید1406.30  بـسیدي عیسى31-10-2002

قیة   سمیة 15103805 جید1507.60  بـسیدي عیسى05-11-2002

مھداوي   صخریة  فادیة 15103872 قریب من الجید1606.40  بـسیدي عیسى09-12-2002

عماري   خلود 15103668 جید1707.50  بـسیدي عیسى06-06-2002

ساكر   یاسر عماد الدین 15103685 جید جدا1808.50  بـسیدي عیسى10-11-2002

عبدلي   خلود 15103670 جید جدا1908.60  بـسیدي عیسى24-12-2002

لبوخ   بشرى 15103622 مقبول2005.90  بـسیدي عیسى18-07-2001

شرقي   توفیق 15103636 جید2107.90  بـسیدي عیسى19-04-2002

بن ناصر   بشرى 15103625 قریب من الجید2206.90  بـسیدي عیسى18-05-2002

دھیم   بسمة 15103619 مقبول2305.60  بـسیدي عیسى29-06-2002

قحقاح   رمزي 15103753 قریب من الجید2406.50  بـسیدي عیسى14-01-2002

881من678:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 1ابن ھاني األندلسي سیدي عیسى  | 281050: المؤسسة  

بن قویدر   خولة 15103732 جید2507.80  بـسیدي عیسى17-05-2002

تویمر   خولة 15103738 جید جدا2608.10  بـسیدي عیسى17-12-2002

كودري   بن جوھرة 15103595 مقبول2705.00  بـسیدي عیسى09-03-1999

سالم   بایة 15103603 جید جدا2808.40  بـسیدي عیسى28-05-2002

كساري   اشراق 15103579 قریب من الجید2906.90  بـسیدي عیسى24-06-2002

قیة   اكرام 15103587 مقبول3005.90  بـسیدي عیسى10-07-2002

بوبكري   اسراء 15103577 قریب من الجید3106.90  بـسیدي عیسى01-08-2002

زاوي   اكرم 15103582 قریب من الجید3206.90  بـسیدي عیسى05-08-2002

یوصبع   اكرام 15103590 مقبول3305.00  بـسیدي عیسى07-11-2002

بن عیسي   ایھاب 15103547 جید3407.30  بـسیدي عیسى28-10-2001

سنوسي   ایمن 15103531 جید جدا3508.20  بـسیدي عیسى04-02-2002

براردي   ابان عمر رفیق 15103523 جید جدا3608.40  بـالحراش22-05-2002

فرجاوي   ایوب 15103549 جید3707.50  بـسیدي عیسى13-10-2002

فلوس   ایوب عبد الرحمان 15103552 جید جدا3808.50  بـعین الحجل22-01-2003

بن قویدر   ایناس 15103540 جید جدا3908.20  بـسیدي عیسى05-05-2003

حاجي   على 15103936 جید4007.40  بـسیدي عیسى05-08-2001

سلیني   كمال 15103923 قریب من الجید4106.60  بـسیدي عیسى01-01-2002

بن قویدر   عائشة 15103946 جید جدا4208.30  بـسیدي عیسى31-03-2002

ھمال   صوفیة 15103921 جید جدا4308.00  بـسیدي عیسى09-05-2002

فرجاوي   صونیا 15103920 جید جدا4408.20  بـسیدي عیسى30-06-2002

بن قویدر   عایدة 15103943 قریب من الجید4506.50  بـسیدي عیسى11-07-2002

صایت   علي تقي الدین 15103938 جید جدا4608.10  بـسیدي عیسى22-08-2002

شنافي   كریمة 15103927 جید جدا4708.40  بـسیدي عیسى16-10-2002

حیسوس   قمر 15103929 مقبول4805.20  بـسیدي عیسى23-10-2002

بوعزیز   نورھان 15103290 قریب من الجید4906.10  بـبوسعادة29-06-2002

بن عمود   نور الھدى 15103288 جید5007.60  بـسیدي عیسى05-12-2002

بلقاسم   مریم 15103417 مقبول5105.30  بـسیدي عیسى15-04-2002

قویدري   أسامة 15103445 مقبول5205.60  بـسیدي عیسى29-06-2002

جلولي   مروة 15103433 جید5307.60  بـسیدي عیسى18-08-2002

881من679:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 1ابن ھاني األندلسي سیدي عیسى  | 281050: المؤسسة  

لعربي   مروى 15103438 جید5407.00  بـسیدي عیسى15-09-2002

لكحل   أسامة عبد الجلیل 15103451 جید جدا5508.30  بـسیدي عیسى20-10-2002

محمدي   محمد 15103318 مقبول5605.30  بـسیدي عیسى04-02-2001

بن قسمیة   محمد 15103325 جید جدا5708.30  بـسیدي عیسى25-02-2002

جالبي   محمد لعمري 15103346 قریب من الجید5806.80  بـسیدي عیسى09-04-2002

بوخاري   آیات مریم 15103376 قریب من الجید5906.90  بـسیدي عیسى06-04-2002

عماري   آیة ھبة اهللا 15103385 جید جدا6008.40  بـالقبة07-04-2002

قاسم   آیة 15103379 قریب من الجید6106.10  بـسیدي عیسى07-07-2002

عروس   محمد صالح 15103366 جید جدا6208.10  بـسیدي عیسى30-09-2002

العرباوي   مدینة 15103388 جید6307.00  بـجسر قسنطینة23-11-2002

دھیم   امیرة 15103502 جید6407.60  بـسیدي عیسى10-04-2002

بن قویدر   مسعود 15103469 جید6507.70  بـسیدي عیسى12-06-2002

بومزورة   انفال 15103493 جید جدا6608.80  بـسیدي عیسى08-12-2002

لعربي   الزینة 15103505 قریب من الجید6706.90  بـسیدي عیسى30-06-2003

لعیدي   عبد الرحمان 15103973 جید6807.60  بـسیدي عیسى07-03-2002

محمدي   ماریا لیندة 15103241 جید6907.10  بـسیدي عیسى05-04-2002

بن عامر   عبد الكریم 15103979 جید7007.60  بـسیدي عیسى02-08-2002

فرج   عبد الرزاق نجیب 15103978 قریب من الجید7106.40  بـسیدي عیسى30-11-2002

محمدي   فاطمة ابتسام 15104051 قریب من الجید7206.10  بـسیدي عیسى17-11-2001

لعیدي   عبیر 15104017 قریب من الجید7306.70  بـسیدي عیسى22-08-2002

شویح   عبیر 15104018 مقبول7405.90  بـسیدي عیسى23-09-2002

فرج   فریال 15104071 مقبول7505.50  بـسیدي عیسى19-09-2001

بو داود   فطیمة 15104077 جید7607.40  بـسیدي عیسى23-01-2002

وارم   فریال 15104074 ممتاز7709.40  بـسیدي عیسى23-11-2002

لعیدي   وسام 15104146 جید7807.20  بـسیدي عیسى27-06-2001

عماري   وفاء 15104147 جید جدا7908.10  بـسیدي عیسى05-01-2002

ایت سیدھوم   وزنة  صبرینة 15104145 ممتاز8009.10  بـسیدي عیسى25-05-2002

لعیدي   وداد 15104140 جید جدا8108.30  بـسیدي عیسى16-06-2002

قاسم   ھدیل 15104116 جید جدا8208.40  بـسیدي عیسى07-07-2002

881من680:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 1محجوبي محمد الربیع  سیدي عیسى | 281051: المؤسسة  

عیسات   رانیة 15103769 جید جدا108.10  بـسیدي عیسى04-11-2001

حمیدي   سامیة 15103825 جید207.60  بـسیدي عیسى03-02-2002

دنداني   رومیسة 15103791 جید307.20  بـسیدي عیسى31-07-2002

زروقي   رضا 15103783 جید407.80  بـسیدي عیسى09-09-2002

رغیوي   صالح الدین األیوبي 15103800 قریب من الجید506.10  بـسیدي عیسى09-09-2002

حاجي   سناء 15103801 جید جدا608.30  بـسیدي عیسى31-10-2002

براق   زینب 15103852 جید جدا708.90  بـسیدي عیسى16-12-2002

زبار   سیف الدین 15103873 ممتاز809.40  بـسیدي عیسى30-03-2003

قرین   یاسر 15103684 جید907.70  بـسیدي عیسى17-11-2002

مكید   حنین 15103645 جید جدا1008.20  بـسیدي عیسى13-06-2002

مرزوقة   بشرى 15103629 جید1107.10  بـسیدي عیسى21-08-2002

عكروم   تیسیر 15103616 جید1207.60  بـسیدي عیسى14-11-2002

15103729 عمور   خولة جید1307.20  بـسیدي عیسى20-01-2002

براق   یونس 15103741 جید1407.90  بـسیدي عیسى24-06-2002

فاضل   خولة 15103736 قریب من الجید1506.20  بـسیدي عیسى25-08-2002

بن میرة   یوفا 15103750 جید جدا1608.00  بـسیدي عیسى14-11-2002

بوضیاف   اسامة 15103569 قریب من الجید1706.80  بـبوسعادة01-12-2001

رابشي   بلقاسم 15103600 جید جدا1808.40  بـسیدي عیسى27-12-2001

ھمال   ایناس 15103539 قریب من الجید1906.00  بـسیدي عیسى08-07-2001

مغنیة   ایمن 15103532 جید2007.80  بـعین الدفلى17-06-2002

بن شوش   ایمان مروة 15103538 جید2107.90  بـسیدي عیسى28-06-2002

غویني   ایمان 15103537 جید2207.80  بـسیدي عیسى02-08-2002

بوراس   العطرة 15103520 جید جدا2308.50  بـسیدي عیسى04-11-2002

بن عیسى   ایھم عیسى 15103545 جید2407.30  بـسیدي عیسى08-11-2002

881من681:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 1محجوبي محمد الربیع  سیدي عیسى | 281051: المؤسسة  

قدور   ایوب الطاھر 15103551 مقبول2505.40  بـسیدي عیسى08-02-2003

بن قداح   علیاء 15103939 جید جدا2608.90  بـسیدي عیسى06-07-2002

بوسعید   عبد النور 15103954 جید جدا2708.90  بـسیدي عیسى14-10-2002

ضربان   عائشة 15103948 جید جدا2808.70  بـسیدي عیسى16-10-2002

طباخ   عائشة 15103949 جید جدا2908.80  بـسیدي عیسى17-10-2002

الحاج   قدورعماد الدین 15103931 جید جدا3008.80  بـسیدي عیسى28-10-2002

یوسفي   غالم اهللا 15103932 جید3107.90  بـسیدي عیسى14-11-2002

ملیاني   أیمن عبد المجید 15103298 قریب من الجید3206.10  بـسیدي عیسى02-01-2002

بوسیالة   أسامة 15103440 جید3307.50  بـسیدي عیسى24-11-2000

العیدي   أسامة 15103444 جید جدا3408.50  بـسیدي عیسى11-06-2002

عمور   مریم 15103422 جید جدا3508.90  بـاألغواط11-09-2002

بوزیدي   أشرف 15103453 جید3607.50  بـسطیف16-10-2002

جالبي   مریم ھدیل 15103425 جید جدا3708.80  بـسیدي عیسى01-11-2002

بلحوت   محمد منصف 15103339 ممتاز3809.30  بـسیدي عیسى27-06-2002

قریشي   محمد اقبال 15103350 ممتاز3909.20  بـسیدي عیسى16-10-2002

بن موسى   محمد األمین 15103347 قریب من الجید4006.80  بـسیدي عیسى18-10-2002

بعداش   محمد أمین 15103344 جید جدا4108.30  بـسیدي عیسى30-12-2002

تیتري   محمد الطیب 15103349 جید4207.30  بـسیدي عیسى04-02-2003

جعرون   مختار 15103386 قریب من الجید4306.40  بـسیدي عیسى02-11-1999

زوبیري   أیة 15103383 جید4407.60  بـالبویرة13-11-2002

عالوة   انتصار حفصة 15103491 جید جدا4508.50  بـسیدي عیسى20-05-2002

تویمر   امیمة 15103495 جید4607.80  بـسیدي عیسى13-09-2002

مروش   امینة 15103496 جید جدا4708.00  بـب بوعریریج21-11-2002

بن شھرة   المیة 15103239 جید4807.50  بـسیدي عیسى19-06-2000

بعداش   أنیس 15103225 جید جدا4908.20  بـسیدي عیسى21-11-2001

زكراوي    بشرى إكرام 15103217 جید جدا5008.80  بـسیدي عیسى14-03-2002

سعیدي   نبیل 15103255 مقبول5105.20  بـسیدي عیسى21-04-2002

عبد الالوي    نسرین خولة 15103216 جید جدا5208.20  بـسیدي عیسى11-05-2002

وارم   عبد الحمید إبراھیم 15103971 جید جدا5308.10  بـسیدي عیسى04-07-2002

881من682:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 1محجوبي محمد الربیع  سیدي عیسى | 281051: المؤسسة  

بن عبد الرحمان   ناھد 15103253 جید جدا5408.20  بـسیدي عیسى27-08-2002

بوشریف   عبد الباسط 15103967 قریب من الجید5506.90  بـسیدي عیسى19-09-2002

رغیوي   عبد الرحمان 15103975 جید جدا5608.50  بـسیدي عیسى09-10-2002

زروقي   عبد الحمید 15103970 قریب من الجید5706.70  بـسیدي عیسى23-10-2002

ھمال   ناصر سیف االسالم 15103252 جید جدا5808.90  بـسیدي عیسى27-10-2002

تونسي   عبیر 15104016 جید5907.80  بـسیدي عیسى04-07-2002

قیة   عیسي 15104022 مقبول6005.10  بـسیدي عیسى28-07-2002

ضیفاوي   فاطمة عزیزة 15104052 ممتاز6109.20  بـسیدي عیسى11-09-2002

ساكر   إیمان 15104097 جید6207.10  بـسیدي عیسى18-07-2000

لعیدي   إیمان 15104098 جید6307.50  بـسیدي عیسى05-01-2001

رغیوي   ھبة اهللا 15104093 جید جدا6408.60  بـسیدي عیسى17-11-2001

دحماني   ھبة اهللا 15104094 جید جدا6508.70  بـالمسیلة25-02-2002

ضربان   ھاجر 15104088 جید جدا6608.50  بـسیدي عیسى01-04-2002

عبدلي   فریال 15104073 ممتاز6709.20  بـسیدي عیسى05-08-2002

بلقاسم   فراح 15104069 ممتاز6809.20  بـسیدي عیسى29-08-2002

جلولي   إكرام 15104128 مقبول6905.60  بـسیدي عیسى30-06-2002

قاسمي   إكرام 15104131 جید جدا7008.50  بـسیدي عیسى16-12-2002

881من683:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 1زیغود یوسف  سیدي عیسى  | 281052: المؤسسة  

قریبیس   سید علي 15103870 جید107.10  بـسیدي عیسى19-10-2000

بومامي   سھام 15103898 جید207.50  بـسیدي عیسى23-07-2001

جعرون   سامیة 15103824 جید307.10  بـسور الغزالن10-09-2001

سغیالني   سلیم 15103803 مقبول405.60  بـسیدي عیسى17-04-2002

قندوزي   صالح الدین 15103798 جید جدا508.70  بـسیدي عیسى01-07-2002

بختي   سعید 15103885 مقبول605.70  بـسیدي عیسى03-08-2002

لعیدي   راضیة 15103771 مقبول705.30  بـسیدي عیسى22-08-2002

بعداش   یاسمین 15103676 جید807.00  بـسیدي عیسى23-11-2001

منیر   یاسمین امیرة 15103677 جید907.00  بـسیدي عیسى29-04-2002

شرقي   بوعالم 15103635 قریب من الجید1006.60  بـسیدي عیسى22-07-2001

قرمدة   حنان 15103641 جید جدا1108.60  بـسیدي عیسى09-08-2001

عبدلي   حلیمة 15103651 جید1207.00  بـسیدي عیسى14-02-2002

لیمان   جمال 15103638 جید1307.80  بـسیدي عیسى27-02-2002

ضیف   رانیا 15103754 جید1407.90  بـسیدي عیسى13-04-2002

بن جدي   اسامة 15103570 قریب من الجید1506.70  بـسیدي عیسى14-01-2002

مرابط   اسامة 15103571 جید جدا1608.20  بـسیدي عیسى16-02-2002

مشتي   اكرم 15103581 مقبول1705.60  بـسیدي عیسى16-02-2002

عوجاني   ایھاب 15103546 جید جدا1808.20  بـسیدي عیسى23-06-1999

بوضیاف   احمد 15103541 مقبول1905.60  بـسیدي عیسى30-08-2002

ضربان   الھام 15103521 جید جدا2008.00  بـسیدي عیسى04-12-2002

بعداش   زھرة 15103917 قریب من الجید2106.30  بـسیدي عیسى08-02-2001

بن عیشة   عبد اهللا 15103955 جید جدا2208.50  بـسیدي عیسى04-02-2002

بن عمود   زھرة 15103918 قریب من الجید2306.50  بـسیدي عیسى12-07-2002

خروف   نھاد 15103285 جید2407.60  بـسیدي عیسى16-09-2001

881من684:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 1زیغود یوسف  سیدي عیسى  | 281052: المؤسسة  

بن جدي   مروة 15103431 جید جدا2508.60  بـسیدي عیسى12-03-2002

سعیدي   لیدیا 15103389 جید جدا2608.20  بـالحراش19-12-2002

مسعودي   امال 15103490 قریب من الجید2706.00  بـسیدي عیسى01-06-2002

لعیدي   امنال 15103488 جید2807.90  بـسیدي عیسى05-10-2002

لعیدي   انفال 15103492 مقبول2905.60  بـسیدي عیسى30-11-2002

سغیالني   نادیة 15103248 قریب من الجید3006.10  بـسیدي عیسى18-02-2001

دریش   عبیر 15104002 قریب من الجید3106.20  بـسیدي عیسى11-05-2001

سلیني   ماریة 15103242 جید جدا3208.30  بـسیدي عیسى07-05-2002

فري   لبنى 15103244 مقبول3305.20  بـسیدي عیسى27-06-2002

عشاش   لبنى 15103245 جید جدا3408.50  بـسیدي عیسى04-08-2002

جربوعة   فضیلة 15104075 ممتاز3509.10  بـسیدي عیسى11-11-2001

بولبداوي   ھناء فاطمة 15104082 جید جدا3608.80  بـسیدي عیسى18-02-2003

مشتي   وردة 15104141 قریب من الجید3706.70  بـسیدي عیسى22-06-1999

سلیماني   ھشام 15104119 جید جدا3808.40  بـسیدي عیسى17-07-2002

شیة   ولید 15104138 جید3907.70  بـالمنصورة23-09-2002

881من685:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 1أوالد بلحوت سیدي عیسى | 281053: المؤسسة  

لبوخ   زلیخة 15103816 ممتاز109.25  بـسیدي عیسى17-11-2000

بلي   یسرى 15103717 قریب من الجید206.75  بـعین الحجل17-03-1998

لبوخ   العایزیة 15103519 جید جدا308.00  بـسیدي عیسى21-01-1996

لبوخ   عثمان 15103951 جید جدا408.75  بـعین الحجل30-05-2001

لبوخ   وردة 15104142 جید جدا508.50  بـسیدي عیسى07-07-1999

881من686:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 2األمیر عبد القادر سیدي عیسى  | 281059: المؤسسة  

بحیرة   ساعد 15103832 مقبول105.70  بـسیدي عیسى23-11-2000

عكیریمي   زینب 15103849 جید جدا208.20  بـسیدي عیسى10-02-2002

بن عروس   رحاب 15103777 جید جدا308.40  بـسیدي عیسى21-04-2002

حواس   سید احمد 15103868 جید407.90  بـسیدي عیسى02-08-2002

صید   طیب 15103867 مقبول505.70  بـسیدي عیسى10-08-2002

عزیزي   یحي 15103693 مقبول605.50  بـسیدي عیسى09-01-2002

لعیدي   حسام الدین نسیم 15103703 جید جدا708.80  بـسیدي امحمد05-08-2002

رابحي   حاج عامر 15103675 قریب من الجید806.90  بـسیدي عیسى19-09-2002

حواس   دینا 15103689 مقبول905.80  بـسیدي عیسى28-12-2002

لعرباوي   حنان 15103642 مقبول1005.80  بـسیدي عیسى20-09-2001

صید   بوزید 15103634 مقبول1105.20  بـسیدي عیسى22-02-2002

حواس   یونس 15103740 مقبول1205.50  بـسیدي عیسى08-07-1998

لعرباوي   یوسف 15103746 جید جدا1308.00  بـسیدي عیسى21-04-2002

عیشاوي   یوسف ریاض 15103748 جید1407.50  بـسیدي عیسى16-07-2002

بودراجي   رندا 15103751 مقبول1505.20  بـسیدي عیسى12-08-2002

سبیع   یعقوب 15103725 جید جدا1608.50  بـسیدي عیسى25-08-2002

حفصي   رانیا 15103755 جید1707.50  بـسیدي عیسى08-12-2002

لعرباوي   اسامة 15103568 جید1807.60  بـسیدي عیسى11-08-2001

دھیلیس   اسامة 15103574 جید1907.60  بـسیدي عیسى30-10-2002

نوي   اسامة 15103576 جید جدا2008.20  بـسیدي عیسى01-01-2003

لعرباوي   ایمن 15103529 جید2107.90  بـسیدي عیسى05-06-2000

صید   ایمن 15103530 مقبول2205.30  بـسیدي عیسى05-03-2001

لعرباوي   ایمان 15103535 قریب من الجید2306.90  بـسیدي عیسى02-01-2002

مزاري   الھاشمي 15103522 قریب من الجید2406.70  بـسیدي عیسى06-01-2002

881من687:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 2األمیر عبد القادر سیدي عیسى  | 281059: المؤسسة  

حواس   اسالم 15103553 جید2507.80  بـسیدي عیسى24-06-2002

حواس   اسماء 15103555 مقبول2605.40  بـسیدي عیسى15-09-2002

دراجي   عبد النور 15103953 جید2707.10  بـسیدي عیسى31-05-2002

بحیرة   عبلة 15103952 جید جدا2808.10  بـسیدي عیسى14-12-2002

حفصي   نسرین 15103279 جید جدا2908.30  بـسیدي عیسى22-01-2002

سبع   نھاد 15103286 مقبول3005.20  بـسیدي عیسى13-05-2002

تونسي   نجوى 15103272 قریب من الجید3106.80  بـسیدي عیسى03-07-2002

بوخاري   نعمة 15103283 قریب من الجید3206.00  بـسیدي عیسى05-07-2002

لعرباوي   مروة 15103434 جید جدا3308.30  بـسیدي عیسى31-10-2002

محمدي   مروة 15103435 قریب من الجید3406.20  بـسیدي عیسى14-12-2002

بودراجي   لخضر 15103391 قریب من الجید3506.50  بـسیدي عیسى14-12-1999

حواس   محمد عصام 15103369 جید3607.90  بـسیدي عیسى27-02-2002

حواس   لخضر 15103393 جید3707.80  بـسیدي عیسى02-09-2002

بوخضرة   أیوب 15103402 قریب من الجید3806.10  بـسیدي عیسى18-10-2002

حواس   لطفي 15103471 قریب من الجید3906.90  بـسیدي عیسى05-11-2002

حواس   الیاس 15103501 قریب من الجید4006.90  بـسیدي عیسى20-12-2002

حدادي   مناد 15103221 قریب من الجید4106.80  بـسیدي عیسى24-02-2001

بن عودة   نبیل 15103254 قریب من الجید4206.20  بـسیدي عیسى27-10-2001

نوي   عبیر 15104003 قریب من الجید4306.50  بـسیدي عیسى13-11-2001

محمدي   عبد الرزاق 15103976 جید4407.40  بـسیدي عیسى01-05-2002

خریفي   منى 15103223 قریب من الجید4506.30  بـسیدي عیسى09-09-2002

بوخریف   أمال 15103219 جید4607.40  بـسیدي عیسى23-09-2002

عیاشي   فؤاد 15104037 جید جدا4708.20  بـسیدي عیسى13-10-2002

بوخریف   ھاجر 15104091 ممتاز4809.00  بـسیدي عیسى22-07-2002

بن زموري   إشراق 15104121 جید4907.70  بـسیدي عیسى23-05-2000

881من688:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 2مفدي زكریاء سیدي عیسى  | 281060: المؤسسة  

نایلي   صلیحة 15103818 جید جدا108.70  بـبوطي سایح05-02-2002

جمیل   حیاة 15103690 جید207.70  بـشاللة العذاورة06-04-2002

بن حلیمة   خدیجة 15103698 جید307.70  بـسیدي عیسى30-12-2002

شخار   اشواق 15103580 جید407.30  بـسیدي عیسى11-08-2002

رقیق   ایمان 15103534 مقبول505.00  بـشاللة العذاورة31-12-2001

طامي   ایوب 15103548 قریب من الجید606.40  بـسیدي عیسى02-01-2002

بوزواوي   كمال انس 15103924 جید جدا708.00  بـسیدي عیسى29-12-2001

ولد مخلوفي   نرجس 15103274 قریب من الجید806.00  بـسیدي عیسى26-09-2002

لعیشي   مروان 15103427 مقبول905.30  بـسیدي عیسى14-12-2001

بوخویدم   أسامة 15103442 قریب من الجید1006.20  بـسیدي عیسى05-01-2002

میلودي   مریم 15103416 قریب من الجید1106.00  بـسیدي عیسى28-01-2002

صید   أسامة 15103443 مقبول1205.70  بـسیدي عیسى11-06-2002

بختي   مریم 15103420 قریب من الجید1306.40  بـسیدي عیسى31-07-2002

سلمان   محمد 15103323 جید1407.60  بـسیدي عیسى10-01-2002

بو رحماني   محمد سلیم 15103355 مقبول1505.00  بـسیدي عیسى17-01-2002

براھمي   محمد 15103329 مقبول1605.00  بـسیدي عیسى21-07-2002

جوادي   محمد 15103331 قریب من الجید1706.30  بـسیدي بلعباس13-08-2002

صید   مریم 15103404 مقبول1805.40  بـسیدي عیسى12-06-2001

قربي   محرم ادریس 15103390 جید1907.20  بـسیدي عیسى04-04-2002

عربان   عبدالھادي 15104001 مقبول2005.80  بـسیدي عیسى24-07-1999

لخضاري   ھاجر 15104087 مقبول2105.00  بـسیدي عیسى02-06-2001

دغیم   ولید 15104137 مقبول2205.70  بـسیدي عیسى29-12-2000

881من689:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 2مصطفى بن بوالعید  سیدي عیسى | 281061: المؤسسة  

بن عزیز   زینب 15103850 قریب من الجید106.10  بـسیدي عیسى05-09-2002

باھي   زیاد 15103866 جید207.10  بـسیدي عیسى25-09-2002

قویدري   رانیا 15103766 جید جدا308.30  بـسیدي عیسى26-12-2002

بیطار   یحي صالح الدین 15103694 مقبول405.60  بـسیدي عیسى26-09-2001

جزولي   یاسمینة 15103678 جید جدا508.80  بـسیدي عیسى28-06-2002

سعدودي   حنان 15103640 جید607.60  بـسیدي عیسى22-03-2001

مرابط   خولة 15103730 جید707.90  بـٍسیدي عیسى04-02-2002

شریفي   حفیظة 15103726 قریب من الجید806.20  بـسیدي عیسى01-05-2002

یحیاوي   خولة 15103734 جید جدا908.00  بـسیدي عیسى17-07-2002

العیشي   حوریة 15103743 جید جدا1008.00  بـسیدي عیسى01-09-2002

قدور   دعاء 15103718 جید1107.90  بـسیدي عیسى10-12-2002

بن عمود   یوسف سیف الدین 15103749 جید جدا1208.20  بـبرج الكیفان07-01-2003

لعمري   خولة 15103739 جید جدا1308.20  بـسیدي عیسى03-03-2003

بن حلیمة   بدر الدین 15103605 قریب من الجید1406.60  بـسیدي عیسى22-01-2002

بختي   اسراء 15103578 جید جدا1508.20  بـسیدي عیسى28-10-2002

بوشیبة   ایة قمر الزمان 15103544 جید جدا1608.20  بـسیدي عیسى27-03-2003

یحیاوي   ایة 15103543 جید1707.70  بـسیدي عیسى23-04-2003

حیدر   عائشة 15103944 قریب من الجید1806.60  بـسیدي عیسى25-04-2001

بو ربیعة   عمادالدین 15103934 مقبول1905.80  بـسیدي عیسى18-09-2001

بن عیسي   علي 15103937 جید2007.80  بـمفتاح09-02-2002

بن حلیمة   عائشة 15103947 مقبول2105.80  بـسیدي عیسى05-05-2002

یحیاوي   عائشة إیناس 15103950 جید2207.80  بـسیدي عیسى22-11-2002

بلحوت   أیمن 15103295 قریب من الجید2306.80  بـسیدي عیسى15-03-2002

ایت شعبان   نورھان 15103291 قریب من الجید2406.60  بـسیدي عیسى02-07-2002

881من690:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 2مصطفى بن بوالعید  سیدي عیسى | 281061: المؤسسة  

ربیعي   مصطفى 15103454 قریب من الجید2506.40  بـسیدي عیسى28-08-2001

قادري   مروى 15103436 قریب من الجید2606.90  بـسیدي عیسى27-05-2002

ربیعي   أسامة 15103446 جید2707.70  بـسیدي عیسى30-06-2002

سعدودي   مریم 15103419 قریب من الجید2806.30  بـسیدي عیسى06-07-2002

تویمر   محمد 15103330 جید جدا2908.40  بـسیدي عیسى25-07-2002

حواس   محمد 15103335 قریب من الجید3006.20  بـسیدي عیسى02-12-2002

لعیشي   مختار 15103387 قریب من الجید3106.00  بـسیدي عیسى02-07-2000

عبیدات   آیة نور الھدى 15103384 قریب من الجید3206.90  بـسیدي عیسى28-07-2000

كودري   أیوب 15103399 جید جدا3308.10  بحكم بـسیدي عیسى2002

یحیاوي   الطاھر 15103504 قریب من الجید3406.40  بـسیدي عیسى18-04-2002

غماري   نادیة 15103247 قریب من الجید3506.40  بـسیدي عیسى01-07-2000

عكیریمي   عبد الحق 15103972 جید جدا3608.20  بـسور الغزالن26-04-2002

بختي   عبد الباسط 15103966 جید جدا3708.70  بـسیدي عیسى12-07-2002

عكریمي   عبدالحلیم 15103991 جید جدا3808.00  بـسیدي عیسى19-12-2002

عكروم   منى 15103224 مقبول3905.80  بـسیدي عیسى11-02-2003

شخار   فاطمة 15104044 مقبول4005.20  بـسیدي عیسى29-08-2002

لعیشي   إیمان 15104100 جید جدا4108.30  بـسیدي عیسى24-03-2002

حمالوي   إیمان 15104101 ممتاز4209.10  بـسیدي عیسى13-04-2002

فضیل   فیصل 15104066 قریب من الجید4306.50  بـسیدي عیسى28-06-2002

بوزیدي   فدوى 15104068 جید جدا4408.90  بـسیدي عیسى05-07-2002

حیدر   إبراھیم الخلیل 15104096 ممتاز4509.10  بـسیدي عیسى18-10-2002

عالوة   ھدیل خدیجة 15104117 قریب من الجید4606.10  بـسیدي عیسى16-07-2002

أوطیب   إكرام 15104129 جید جدا4708.80  بـسیدي عیسى26-08-2002

881من691:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 3داودي عمار سیدي عیسى | 281067: المؤسسة  

محي الدین   صالح 15103823 قریب من الجید106.10  بـبئر خادم18-11-1999

میلودي   ریاض 15103780 مقبول205.80  بـسیدي عیسي03-09-2001

بن كیحول   رضوان 15103784 مقبول305.80  بـسیدي عیسى08-12-2001

بن كیحول   صبرینة 15103834 قریب من الجید406.80  بـسیدي عیسى28-01-2002

فاضلي   ربیعة 15103773 قریب من الجید506.10  بـسیدي عیسى27-02-2002

براھیمي   سید علي 15103871 مقبول605.60  بـمفتاح27-02-2002

سبع   شیماء 15103837 قریب من الجید706.10  بـسیدي عیسى25-03-2002

بن عیسى   سلمى 15103795 مقبول805.50  بـسیدي عیسى13-04-2002

بلطرش   زكریاءحسام الدین 15103880 قریب من الجید906.80  بـسیدي عیسي30-09-2002

قارة   ریان معتز 15103776 جید جدا1008.10  بـسیدي عیسى18-10-2002

عمیار   سعاد 15103882 جید1107.30  بـعین الحجل21-11-2002

بوداعة   سارة 15103829 مقبول1205.70  بـسیدي عیسى05-12-2002

سلیني   خدیجة 15103696 مقبول1305.80  بـسیدي عیسي02-08-2001

تیس   حبیبة 15103687 مقبول1405.40  بـسیدي عیسى24-10-2001

بن لعمري   خدیجة شیماء 15103699 ممتاز1509.50  بـسیدي عیسي09-06-2002

فاضل   جمال الدین 15103639 قریب من الجید1606.10  بـسیدي عیسى09-10-1999

دریش   دنیا 15103646 جید1707.70  بـسیدي عیسى04-02-2001

بن كیحول   یمینة 15103654 جید1807.70  بـسیدي عیسى09-09-2001

لكحل   حمزة 15103655 جید1907.10  بـسیدي عیسى26-10-2001

تونسي   حسیتة 15103716 قریب من الجید2006.60  بـسیدي عیسى18-12-2000

بن ساعد   یعقوب 15103721 قریب من الجید2106.60  بـسیدي عیسى17-01-2001

بوسویسي   اكرام 15103588 مقبول2205.40  بـسیدي عیسى18-07-2002

بلطرش   بلقاسم عبدالسالم 15103601 مقبول2305.50  بـسیدي عیسى24-07-2002

شویح   اسالم 15103554 جید2407.70  بـسیدي عیسى25-08-2002

881من692:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 3داودي عمار سیدي عیسى | 281067: المؤسسة  

زاھوي   ابتسام 15103524 جید جدا2508.50  بـسیدي عیسى11-09-2002

بزیط   كنزة 15103925 جید2607.80  بـسیدي عیسى29-08-2002

لعواس   عالء الدین 15103933 مقبول2705.10  بـسیدي عیسى26-10-2002

سعیدي   نصرالدین 15103277 جید2807.20  بـسیدي عیسي22-06-2002

مخلوف   نسرین 15103280 جید2907.80  بـسیدي عیسى05-08-2002

بن نونة   أسماء 15103439 جید3007.00  بـسیدي عیسى15-09-2001

جودي   مریم 15103418 مقبول3105.20  بـسیدي عیسى29-06-2002

دنیدني   مریم نسرین 15103424 قریب من الجید3206.20  بـالقبة23-08-2002

سعیدي   مروان 15103430 جید جدا3308.00  بـسیدي عیسي14-12-2002

بلعلیا   أحمد أمین 15103341 مقبول3405.20  بـسیدي عیسي30-05-2001

نواري   محمد 15103333 مقبول3505.00  بـبومرداس27-09-2002

صحراوي   أیوب 15103400 جید جدا3608.10  بـسیدي عیسى02-02-2002

حملة   محمد زكریاء 15103367 جید3707.60  بـسیدي عیسي01-07-2002

جربوعة   آیة 15103378 جید3807.20  بـسیدي عیسي06-07-2002

بلعمري   أیوب 15103401 جید3907.20  بـسورالغزالن12-08-2002

جربوع   أشواق 15103476 مقبول4005.80  بـسیدي عیسى22-10-2002

قاني   الیاس 15103500 قریب من الجید4106.10  بـسیدي عیسى03-12-2002

مكید   عبدالقادر 15103999 مقبول4205.90  بـسیدي عیسى06-01-2000

جربوعة   أمین 15103229 مقبول4305.90  بـسیدي عیسي02-03-2001

جناد   عبدالجلیل 15103992 جید4407.20  بـسیدي عیسى15-05-2001

بوزیدي   عبدالرؤوف 15103995 ممتاز4509.10  بـطرابلس14-03-2002

العمري   عبیر 15104004 ممتاز4609.20  بـسیدي عیسي21-04-2002

جربوعة   عبیر 15104005 جید4707.50  بـسیدي عیسي16-05-2002

قارة   عبدالناصر 15103987 ممتاز4809.10  بـسیدي عیسي22-06-2002

قریبیس   عبدالمالك 15103986 جید4907.60  بـسیدي عیسي30-06-2002

یوسفي   مایسة 15103240 جید5007.70  بـسیدي عیسى22-09-2002

مداني   عبدالباسط 15103990 جید5107.10  بـسیدي عیسي04-12-2002

سبخاوي   عبدالرحمن یاسین 15103997 جید5207.70  بـسیدي عیسي24-12-2002

دحماني   أمینة 15103233 جید5307.50  بـسورالغزالن21-02-2003

881من693:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 3داودي عمار سیدي عیسى | 281067: المؤسسة  

بوعبداهللا   فؤاد 15104035 مقبول5405.20  بـسیدي عیسى17-05-2001

خریفي   فیصل 15104055 قریب من الجید5506.30  بـسیدي عیسى21-06-2001

جعرون   فطیمة 15104076 ممتاز5609.00  بحكم بـعین الریش2000

قاسمي   إلھام 15104083 مقبول5705.00  بـسیدي عیسي22-02-2002

قاني   ولید 15104139 جید جدا5808.50  بـسیدي عیسى08-12-2002

881من694:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 3عبد الحمید بن بادیس سیدي عیسى | 281068: المؤسسة  

بوقفة   رومیسة 15103792 جید107.10  بـسیدي عیسى11-09-2002

الشیخ   صابـر 15103827 جید207.30  بـسیدي عیسى23-09-2002

عواج   سعود 15103890 مقبول305.30  بـعین الحجل19-01-2003

عاللي   حنان 15103644 قریب من الجید406.70  بـسیدي عیسى09-10-2002

بن دقفل   یوسف 15103747 جید جدا508.60  بـسیدي عیسى14-02-2003

دنداني   لینا صفاء 15103300 جید جدا608.60  بـسیدي عیسى02-10-2002

أبحري   أیمن 15103296 مقبول705.40  بـحسین داي09-10-2002

ھــندي   أسامة عبد النور 15103450 جید جدا808.20  بـسیدي عیسى28-08-2002

رباحي   آیــــة 15103397 جید جدا908.40  بـسیدي عیسى13-11-2002

بن سنوسي   ناصر 15103250 مقبول1005.20  بـسیدي عیسى01-06-2000

بن زروق   أمینة 15103231 جید جدا1108.70  بـسیدي عیسى03-08-2002

شرقي   فدوى 15104067 قریب من الجید1206.40  بـسیدي عیسى09-04-2002

بلقاسم   إلھـــام 15104086 ممتاز1309.10  بـسیدي عیسى13-11-2002

سبع   إسحاق 15104120 مقبول1405.10  بـسیدي عیسى23-05-2001

لعربي   إســالم 15104122 قریب من الجید1506.50  بـسیدي عیسى08-12-2001

بــراق   إكرام 15104126 مقبول1605.00  بـسیدي عیسى03-04-2002

881من695:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 4بن عروس الحسینسیدي عیسى | 281075: المؤسسة  

عاللي   سارة 15103828 جید جدا108.20  بـسیدي عیسى08-06-2002

بوزیدي   صھیب 15103903 مقبول205.30  بـسیدي عیسى25-06-2002

یاحي   شیماء 15103846 مقبول305.60  بـسیدي عیسى02-10-2002

جزولي   سعدیة 15103889 قریب من الجید406.00  بـسیدي عیسى11-12-2002

سعیدان   سعید 15103887 قریب من الجید506.60  بـسیدي عیسى26-12-2002

اغشیش   خالد إسماعیل 15103672 مقبول605.80  بـسیدي عیسى18-09-2001

مرابط   یاسر عبد الرزاق 15103686 جید707.90  بـسیدي عیسى19-04-2002

مداني   یمینة 15103653 قریب من الجید806.10  بـسیدي عیسى19-11-2000

ذباح   خولة 15103728 ممتاز909.10  بـسیدي عیسى07-01-2001

نصري   خولة 15103733 جید1007.80  بـسیدي عیسى17-06-2002

بكاي   العمري 15103518 جید جدا1108.60  بـسیدي عیسى25-06-2001

بورحال   محمد إسالم 15103371 جید1207.80  بـعین طایة05-09-2001

ذباح   آیة 15103380 جید جدا1308.10  بـسیدي عیسى29-07-2002

ضامن   محمد عبد الرحمان 15103368 جید جدا1408.60  بـسیدي عیسى28-03-2003

عكیریمي   امال 15103489 قریب من الجید1506.30  بـسیدي عیسى27-03-2002

بن قویدر   عبد القادر أكرم 15103983 قریب من الجید1606.20  بـسیدي عیسى29-05-2002

عكیریمي   عبد الوھاب 15103984 جید جدا1708.40  بـسیدي عیسى02-11-2002

قندوزي   فادي 15104038 مقبول1805.80  بـسیدي عیسى23-12-2001

یحیاوي   عیسى 15104021 قریب من الجید1906.80  بـسیدي عیسى14-01-2002

وھاب   عز الدین 15104024 مقبول2005.10  بـسیدي عیسى26-03-2002

كودري   إیمان 15104099 قریب من الجید2106.50  بـسیدي عیسى22-01-2002

حمادي   ھارون 15104092 جید2207.20  بـسیدي عیسى13-03-2002

لعیشي   ھاجر 15104089 جید جدا2308.30  بـسیدي عیسى19-05-2002

بن حلیمة   ھاجر 15104090 جید جدا2408.00  بـسیدي عیسى08-07-2002

881من696:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 4بن عروس الحسینسیدي عیسى | 281075: المؤسسة  

بختي   إكرام 15104125 جید جدا2508.50  بـسیدي عیسى07-02-2002

881من697:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 4أحمد زبانة سیدي عیسى | 281076: المؤسسة  

عبدات   سھیلة 15103900 جید107.40  بـسیدي عیسى08-11-2000

عربان   طارق 15103830 جید207.50  بـسیدي عیسى12-03-2001

غماري   سعید 15103884 جید307.00  بـسیدي عیسى06-10-2001

بن شوش   رشا 15103782 جید407.10  بـسیدي عیسى07-01-2002

جریدل   صبري أیوب 15103833 ممتاز509.10  بـسیدي عیسى15-03-2002

رابحي   شیماء 15103838 جید جدا608.30  بـسیدي عیسى02-05-2002

بن شوش   ریھام 15103781 جید707.70  بـسیدي عیسى18-06-2002

بوخاري   شیماء 15103843 قریب من الجید806.20  بـسیدي عیسى14-07-2002

نواري   سفیان 15103893 قریب من الجید906.40  بـسیدي عیسى27-08-2002

قولمان   سیلینا كاتیا 15103854 جید1007.30  بـسور الغزالن09-11-2002

بن حلیمة   خلود 15103669 جید جدا1108.60  بـسیدي عیسى15-08-2002

بوخاري   بسمة 15103620 جید جدا1208.40  بـسیدي عیسى03-07-2002

طجین   بشرى 15103627 جید1307.00  بـسیدي عیسى20-07-2002

لعرباوي   یعقوب 15103723 مقبول1405.60  بـسیدي عیسى22-03-2002

بوخویدم   خولة 15103731 جید1507.90  بـسیدي عیسى23-04-2002

آیة شعبان   حوریة 15103742 جید1607.70  بـسیدي عیسى12-06-2002

بوسویسي   ابراھیم 15103527 جید1707.50  بـسیدي عیسى20-09-2001

آیة شعبان   عمر 15103940 جید جدا1808.90  بـسیدي عیسى12-06-2002

بن عمود   زھرة 15103919 جید جدا1908.50  بـسیدي عیسى11-11-2002

دحماني   نسرین 15103278 جید2007.30  بـسیدي عیسى18-07-2000

محمدي   نبیلة 15103267 قریب من الجید2106.30  بـسیدي عیسى15-02-2001

عبد اللي   نور الھدى 15103287 مقبول2205.80  بـسیدي عیسى16-10-2002

طباخ   مروى 15103437 جید2307.00  بـسیدي عیسى05-07-2002

بولبداوي   أسامة 15103447 جید جدا2408.00  بـسیدي عیسى26-07-2002

881من698:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 4أحمد زبانة سیدي عیسى | 281076: المؤسسة  

بولبداوي   محمد 15103317 قریب من الجید2506.60  بـالمسیلة03-09-2000

بورحماني   محمد 15103337 مقبول2605.20  بـسیدي عیسى10-12-2002

صدیقي   مریم 15103405 جید جدا2708.10  بـسیدي عیسى01-01-2002

صید   موسى 15103487 مقبول2805.40  بـسیدي عیسى13-04-2002

یوسفي   فتحي 15104053 قریب من الجید2906.60  بـسیدي عیسى17-10-2001

دغیم   فرح إیناس 15104070 قریب من الجید3006.60  بـسیدي عیسى06-10-2002

كودري   إكرام 15104127 قریب من الجید3106.80  بـسیدي عیسى16-06-2002

881من699:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 4لكحل عبد العزیزسیدي عیسى | 281077: المؤسسة  

قحقاح   طارق 15103831 مقبول105.00  بـسیدي عیسى02-05-2001

لعربي   شریف جلول 15103874 جید جدا208.70  بـبوسعادة16-07-2002

وكال   حاتم محمد أمین 15103674 جید307.90  بـالجزائر20-03-2002

بلقاسمي   یاسین 15103680 جید جدا408.70  بـسیدي عیسى27-03-2002

حمادي   غالیة صفاء 15103941 جید جدا508.60  بـسیدي عیسى27-04-2002

بلقاسمي   كلتوم 15103926 جید جدا608.40  بـسیدي عیسى02-11-2002

جزولي   شھیرة 15103916 مقبول705.80  بـسیدي عیسى12-12-2002

طرافي   عادل 15103942 جید جدا808.80  بـسیدي عیسى19-12-2002

غانم   لیلى 15103303 جید جدا908.20  بـسیدي عیسى09-07-2002

لعجالي   نبیل 15103266 مقبول1005.40  بـسیدي عیسى04-08-2002

یاحي   موسى 15103486 جید جدا1108.60  بـسیدي عیسى20-05-2001

رغیوي   أشواق 15103473 جید1207.80  بـسیدي عیسى28-06-2002

ذباح   عبد القادر 15103982 جید1307.70  بـسیدي عیسى29-07-2002

بزیط   عبد الحلیم 15103968 جید جدا1408.10  بـسیدي عیسى22-10-2002

بلحوت   فاروق 15104042 قریب من الجید1506.80  بـعین الملح25-06-2002

881من700:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 4بحیري سلیمانسیدي عیسى | 281078: المؤسسة  

سعودي   یوسف 15103745 مقبول105.20  بـسیدي عیسى22-12-1999

881من701:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 5ھواري بومدین سیدي عیسى | 281084: المؤسسة  

قــرنـوط   شفیـقــة 15103894 مقبول105.30  بـسیدي عیسى13-06-2000

خریفــي   ســارة 15103883 قریب من الجید206.40  بـسیدي عیسى11-05-2001

بوقفة   سمیرة 15103820 جید307.90  بـسیدي عیسى23-01-2002

العـمري   سھام 15103899 جید407.30  بـسیدي عیسى09-03-2002

بوشریف   صھیب 15103902 مقبول505.00  بـسیدي عیسى31-03-2002

خالدي   زكریاء 15103878 جید607.90  بـسیدي عیسى09-04-2002

بن عـمود   رشید 15103786 جید707.50  بـسیدي عیسى08-05-2002

قرنوط   صبرینة 15103835 جید جدا808.70  بـسیدي عیسى15-06-2002

خلیف   شیماء 15103844 جید جدا908.60  بـسیدي عیسى18-07-2002

عـلیان   صالح الدین 15103799 جید جدا1008.90  بـسیدي عیسى06-09-2002

جودي   یحي 15103692 قریب من الجید1106.10  بـسیدي عیسى01-05-2001

رحال   خدیجة 15103697 جید جدا1208.30  بـع بوسیف02-03-2002

جـربوح   حیاة 15103691 جید جدا1308.60  بـسیدي عیسى19-04-2002

فرجاوي   یاسیـن 15103683 قریب من الجید1406.70  بـالبویرة13-05-2002

بن مسروق   دنـیــــا 15103650 جید1507.30  بـسیدي عیسى28-06-2001

قرشي   دنـیـا 15103648 مقبول1605.20  بـسیدي عیسى08-11-2001

لبوخ   دنـیــا 15103649 جید1707.50  بـسیدي عیسى26-12-2001

عـربان   حنان 15103643 مقبول1805.40  بـسیدي عیسى02-03-2002

سـالمـة   بــالل 15103631 قریب من الجید1906.40  بـسیدي عیسى01-05-2002

خضراوي   جــالل 15103719 جید2007.30  بـسیدي عیسى04-04-2002

بلطرش   خولة 15103735 جید2107.90  بـسیدي عیسى20-08-2002

بن الحاج   بادیس 15103604 قریب من الجید2206.60  بـسیدي عیسى18-03-2002

لعیــدي   ابراھـیــم 15103528 قریب من الجید2306.20  بـسیدي عیسى27-05-1998

مختاري   كریــم 15103928 جید جدا2408.10  بـسیدي عیسى17-01-2002

881من702:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 5ھواري بومدین سیدي عیسى | 281084: المؤسسة  

عـمران   نجاة 15103270 جید جدا2508.40  بـسیدي عیسى06-05-2002

بن حواء   نجاة 15103271 جید2607.20  بـسیدي عیسى12-07-2002

بوعـبد اهللا   نصر الدین 15103275 قریب من الجید2706.20  بـسیدي عیسى27-07-2002

جربوعـة   نسرین 15103281 قریب من الجید2806.50  بـسیدي عیسى03-09-2002

بوشندوقة   مریم 15103421 قریب من الجید2906.70  بـسیدي عیسى03-09-2002

عـشیشي   مریا 15103426 جید3007.60  بـسیدي عیسى16-10-2002

بعـبوش   أسامـة 15103452 جید3107.90  بـسیدي عیسى04-12-2002

بن زاھیة   محمد خلیل 15103353 جید جدا3208.20  بـسیدي عیسى12-10-2002

لعیـــدي   أحـمـد 15103395 قریب من الجید3306.00  بـسیدي عیسى11-08-1999

داودي   أیمــن 15103374 قریب من الجید3406.90  بـسیدي عیسى19-06-2001

ســوفي   أحمـــد 15103375 مقبول3505.40  بـعین بسام09-07-2001

بوزواوي   أیمـن 15103372 جید3607.50  بـسیدي عیسى16-04-2002

معــداوي   أحـمد 15103394 جید جدا3708.10  بـسیدي عیسى15-11-2002

عـبیدلي   محمـد 15103373 قریب من الجید3806.70  بـسیدي عیسى15-12-2002

ربـوح   أكـرم 15103478 جید جدا3908.70  بـسیدي عیسى22-02-2002

عـطوي   مـروى 15103481 جید جدا4008.70  بـسیدي عیسى09-03-2002

بوسلیماني   مصطفى 15103466 جید جدا4108.50  بـسیدي عیسى30-06-2002

خـالدي   أشواق 15103475 جید4207.40  بـسیدي عیسى29-09-2002

بشیــري   عبد القادر 15103980 مقبول4305.90  بـسیدي عیسى20-06-1999

جـربوعـة   أمـاني 15103238 قریب من الجید4406.60  بـسیدي عیسى16-02-2002

قریبیس   لبنى 15103243 ممتاز4509.00  بـسیدي عیسى14-04-2002

عمارة   عبدالحكیم 15103993 جید جدا4608.20  بـسیدي عیسى01-05-2002

بـراھیمي   أمیـن 15103236 جید جدا4708.00  بـسیدي عیسى07-07-2002

عكیـریـــم   عبد الرزاق أنیس 15103977 جید جدا4808.40  بـسیدي عیسى04-07-2003

زبـــار   عـصام فاتح الدین 15104032 جید4907.20  بـسیدي عیسى18-07-2001

لغراب   عز الدین 15104023 قریب من الجید5006.40  بـسیدي عیسى28-10-2001

طباخ   فاطمة الزھراء 15104047 قریب من الجید5106.90  بـسیدي عیسى15-01-2002

وعـیل   عـبیر 15104030 ممتاز5209.00  بـبرج أخریص19-01-2002

بھلولي   عـالء الدین یعـقوب 15104026 جید جدا5308.40  بـسطیف04-03-2002

881من703:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 5ھواري بومدین سیدي عیسى | 281084: المؤسسة  

مصطفاوي   عـیسى 15104031 جید جدا5408.70  بـسیدي عیسى09-05-2002

نقیش   فاطمة الزھراء 15104049 جید جدا5508.80  بـسیدي عیسى12-05-2002

لعـوفي   عـماد 15104027 قریب من الجید5606.90  بـسیدي عیسى26-09-2002

حمالوي   عـبد الحق 15104029 مقبول5705.40  بـسیدي عیسى20-10-2002

بن العـمري   عـماد الدین 15104028 جید جدا5808.60  بـروان14-11-2002

عـلیان   فـاروق 15104080 مقبول5905.60  بـسیدي عیسى22-04-2002

دواودي   إیمان 15104102 ممتاز6009.40  بـسیدي عیسى20-05-2002

شریر   فریال 15104072 جید6107.80  بـسیدي عیسى21-07-2002

یحیاوي   فـؤاد 15104079 جید جدا6208.10  بـسیدي عیسى17-08-2002

لعـواس   إبتسام 15104095 جید6307.10  بـسیدي عیسى13-11-2002

جربوعـة   فـلة 15104078 جید جدا6408.30  بـمفتاح12-12-2002

میسوني   إكـرام 15104135 مقبول6505.70  بـالزبارة11-05-2002

881من704:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 5عاللي عبد القادر سیدي عیسى  | 281085: المؤسسة  

جالبي   طھ 15103895 قریب من الجید106.30  بـسیدي عیسى28-07-1999

صدیقي   زینب سالف 15103853 جید207.80  بـسیدي عیسى16-05-2002

قصیر   رانیا شروق 15103768 ممتاز309.30  بـسیدي عیسى27-07-2002

حاج قدور   شرف الدین 15103875 جید جدا408.90  بـالمسیلة16-03-2003

بوشریف   صھیب 15103904 جید507.20  بـسیدي عیسى16-03-2003

تواتي   زكریاء 15103879 جید607.70  بـسیدي عیسى21-04-2003

رمیلي   دنیا 15103647 جید جدا708.40  بـسیدي عیسى15-01-2002

بن لعمري   جمیلة یسمینة 15103652 قریب من الجید806.30  بـسیدي عیسى21-07-2002

أوھاب   یعقوب 15103724 قریب من الجید906.10  بـسیدي عیسى22-04-2002

مھدي   خولة 15103737 مقبول1005.00  بـسیدي عیسى30-09-2002

لغراب   بن یوسف 15103594 قریب من الجید1106.40  بـسیدي عیسى20-06-2002

شریر   بالل 15103592 جید1207.10  بـسیدي عیسى17-11-2002

بلعسل   بالل 15103593 مقبول1305.70  بـسیدي عیسى08-02-2003

بعزیز   عمادالدین 15103935 مقبول1405.80  بـسیدي عیسى24-01-2003

جالبي   نسرین ھاجر 15103282 جید جدا1508.70  بـسیدي عیسى02-06-2002

بن ھنیة   أصالة 15103449 جید جدا1608.20  بـسیدي عیسى27-07-2002

بن شوش   محمد الصالح 15103348 جید جدا1708.00  بـسیدي عیسى02-02-2002

سویدي   محمد أمین 15103343 جید1807.30  بـسیدي عیسى29-05-2002

بن غراب   محمد 15103328 مقبول1905.40  بـسیدي عیسى19-07-2002

حدباني   أحمد بوخاتم 15103352 جید2007.70  بـسیدي عیسى10-11-2002

یاحي   محمد إسالم 15103370 جید2107.60  بـالبویرة24-03-1999

لونیس   آیة 15103377 جید جدا2208.60  بـتیزي وزو19-06-2002

وھابي   آیة 15103381 قریب من الجید2306.20  بـسیدي عیسى03-03-2003

بن قویدر   أشواق 15103474 ممتاز2409.10  بـسیدي عیسى04-08-2002

881من705:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي عیسى  | 5عاللي عبد القادر سیدي عیسى  | 281085: المؤسسة  

عبدللي   مصطفى 15103467 جید2507.20  بـسیدي عیسى24-09-2002

خراز   أشواق 15103477 جید2607.90  بـسیدي عیسى01-09-2003

مالك   عبدالرحمان 15103998 جید2707.70  بـسیدي عیسى08-02-2002

واضح   عبدالنور 15103988 قریب من الجید2806.00  بـسیدي عیسى27-04-2002

جالبي   عبدالباسط 15103989 قریب من الجید2906.60  بـسیدي عیسى21-05-2002

فرقاني   عبدالرؤوف 15103996 جید جدا3008.80  بـسیدي عیسى07-10-2002

سالم   ملك 15103237 قریب من الجید3106.20  بـسیدي عیسى19-10-2002

بكاي   منصف عبدالناصر 15103226 جید جدا3208.30  بـسیدي عیسى27-10-2002

صراح   أمیمة 15103228 قریب من الجید3306.70  بـسیدي عیسى10-11-2002

قریبیس   عفاف 15104034 جید3407.00  بـسیدي عیسى20-07-2002

التواتي   فاطمة 15104045 جید جدا3508.30  بـلیبیا06-10-2002

صراح   إیناس 15104103 مقبول3605.40  بـسیدي عیسى04-04-2002

ناصري   إلھام 15104084 جید جدا3708.40  بـسیدي عیسى05-10-2002

فرج   ولید 15104136 قریب من الجید3806.50  بـسیدي عیسى21-08-1998

رحماني   وردیة 15104144 جید جدا3908.00  بـسیدي عیسى15-06-2002

خراز   إكرام بسمة 15104133 قریب من الجید4006.70  بـسیدي عیسى22-07-2002

شنافي   وردة 15104143 جید4107.40  بـسیدي عیسى19-12-2002

حاج قدور   إكرام 15104132 جید جدا4208.60  بـالمسیلة16-03-2003

881من706:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي الخزانات | عیسى .حسیبة بن بوعلي حي الخزانات س | 281091: المؤسسة  

لعوج   ھبة 15104410 قریب من الجید106.20  بـسیدي عیسى25-10-2000

قطاف   ھارون 15104409 جید207.90  بـسیدي عیسى09-10-2002

بن سلیمان   ھاجر 15104408 قریب من الجید306.60  بـسیدي عیسى25-12-2002

بلحمدي   ایمان 15104223 مقبول405.50  بـالقبة20-07-1999

یاحي   امیرة بلقیس 15104209 جید جدا508.50  بـسیدي عیسى28-06-2002

طھاري   ایوب 15104239 جید607.40  بـسیدي عیسى18-08-2002

حاجي   ایة 15104235 جید707.40  بـسیدي عیسى24-10-2002

نصري   اسامةعبد العزیز 15104245 جید807.60  بـسیدي عیسى13-02-2003

بوربیعة   عبدالرؤوف 15104373 جید جدا908.20  بـسیدي عیسى24-02-2002

ربیعي   عیسى 15104377 قریب من الجید1006.30  بـسیدي عیسى28-03-2002

حفصي   فدوى 15104392 قریب من الجید1106.50  بـسیدي عیسى24-05-2002

بن صالح   عبدالحفیظ 15104372 جید1207.60  بـسیدي عیسى07-06-2002

حاجي   عیسى قمرالدین 15104382 جید1307.60  بـسیدي عیسى25-07-2002

بلحوت   عبدالحق 15104370 مقبول1405.80  بـشاللة العذاورة04-08-2002

بومعیش   فاروق 15104389 جید1507.20  بـقصرالبوخاري16-09-2002

رقیق   یوسف عبدالرحمان 15104296 مقبول1605.10  بـسیدي عیسى21-02-2002

بوھالي   خولة 15104293 مقبول1705.80  بـسیدي عیسى15-06-2002

بوقفة   اسحاق 15104259 جید1807.90  بـسیدي عیسى28-07-2002

یحیاوي   دنیا 15104274 قریب من الجید1906.90  بـسیدي عیسى09-08-2002

عیجاج   توفیق 15104273 قریب من الجید2006.10  بـبوسعادة19-06-2003

سویسي   سھام 15104337 جید2107.70  بـسیدي عیسى08-02-2001

جدیدي   ریمة 15104309 جید جدا2208.10  بـسیدي عیسى23-01-2002

وھابي   زینب 15104328 جید جدا2308.30  بـالعاشور10-04-2002

بختي   رشیدة 15104311 جید جدا2408.00  بـسیدي عیسى12-07-2002

881من707:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي الخزانات | عیسى .حسیبة بن بوعلي حي الخزانات س | 281091: المؤسسة  

الحامدي   رونق 15104313 قریب من الجید2506.90  بـسیدي عیسى20-12-2002

لعمري   شیماء 15104327 جید2607.20  بـسیدي عیسى17-06-2003

بلخوجة   محمد 15104171 جید2707.40  بـسیدي عیسى24-02-2002

بوعیاد   نریمان 15104164 جید2807.10  بـسیدي عیسى28-03-2002

بوعزة   ندى 15104163 جید جدا2908.20  بـسیدي عیسى02-06-2002

لعیشي   اناس 15104195 مقبول3005.40  بـسیدي عیسى10-07-2002

طیباوي   محمد علي 15104175 جید جدا3108.40  بـسیدي عیسى21-10-2002

ربیعي   نسرین 15104167 جید3207.00  بـسیدي عیسى10-11-2002

قطاف   مریم 15104181 مقبول3305.10  بـسیدي عیسى17-11-2002

بلعباس   انیس 15104196 قریب من الجید3406.40  بـسیدي عیسى26-11-2002

881من708:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي الخزانات | عیسى .محمد بوضیاف حي الخزانات س | 281092: المؤسسة  

حاجي   ولید 15104414 مقبول105.90  بـسیدي عیسى01-05-2000

بورحماني   وداد 15104415 قریب من الجید206.80  بـسیدي عیسى20-07-2002

بحیرة   احالم 15104220 مقبول305.60  بـسیدي عیسى22-12-2000

عبدلي   ایة 15104231 مقبول405.80  بـسیدي عیسى25-01-2002

بن حلیمة   ایة 15104233 مقبول505.50  بـسیدي عیسى20-06-2002

دھیمي   ابراھیم 15104212 جید607.90  بـسیدي عیسى25-08-2002

ولدمحي الدین   عبد الرحمان 15104367 مقبول705.10  بـبئرخادم17-01-2002

بن حلیمة   عمار 15104359 قریب من الجید806.80  بـسیدي عیسى20-01-2002

وھابي   فائزة 15104391 مقبول905.60  بـسورالغزالن04-04-2002

عبدلي   عیسى 15104381 قریب من الجید1006.70  بـسیدي عیسى23-06-2002

یحیاوي   عبد المؤمن 15104362 جید جدا1108.20  بـسیدي عیسى29-06-2002

یاحي   فدوى 15104393 جید جدا1208.30  بـسیدي عیسى01-11-2002

عیسیة   اكرام 15104263 مقبول1305.80  بـسیدي عیسى22-04-2002

بیطار   خلود 15104277 مقبول1405.80  بـسیدي عیسى13-09-2002

لعیشي   اسحاق 15104260 مقبول1505.90  بـسیدي عیسى02-12-2002

شكار   رمیساء 15104297 قریب من الجید1606.60  بـسیدي عیسى30-12-2002

ولدمخلوفي   سھیلة 15104338 قریب من الجید1706.90  بـالبلیدة08-04-2001

بھلولي   سعیدة 15104334 جید1807.50  بـمفتاح19-06-2002

زروقي   سارة 15104320 قریب من الجید1906.50  بـالبرین11-11-2002

قرنوط   مروان 15104183 قریب من الجید2006.90  بـسیدي عیسى11-07-2000

رابحي   لبنة 15104159 مقبول2105.40  بـسیدي عیسى10-02-2002

ولد غویل   مروة 15104184 مقبول2205.90  بـسیدي عیسى24-04-2002

زیوش   محمد 15104172 قریب من الجید2306.70  بـسیدي عیسى11-05-2002

بن حلیمة   منیرة 15104158 قریب من الجید2406.10  بـسیدي عیسى01-07-2002

881من709:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي الخزانات | عیسى .محمد بوضیاف حي الخزانات س | 281092: المؤسسة  

بوصبع   نور الھدى 15104169 مقبول2505.80  بـسیدي عیسى30-09-2002

881من710:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي الخزانات | عیسى .العربي بن مھیدي حي الخزانات س | 281093: المؤسسة  

بن شیوخ   وئام 15104419 قریب من الجید106.40  بـسیدي عیسى04-07-2002

امحمدي   ابراھیم 15104211 قریب من الجید206.30  بـالقبة21-06-2001

مصطفاوي   ایمان فاطمة الزھراء 15104226 جید307.30  بـسیدي عیسى18-03-2002

عزیزي   عیسى 15104376 مقبول405.40  بـسیدي عیسى21-08-2001

وكالي   ھاجر 15104397 مقبول505.00  بـسیدي عیسى17-07-2002

سعودي   عبدالحق 15104371 جید607.30  بـسیدي عیسى20-10-2002

دنیدني   یحي 15104281 جید707.70  بـسیدي عیسى10-08-2002

كودري   سھیلة 15104340 جید807.30  بـسیدي عیسى08-01-2002

وكالي   صالح الدین ایوب 15104315 جید907.20  بـسیدي عیسى25-09-2002

قدیري   نورالھدى 15104170 جید جدا1008.00  بـسیدي عیسى07-01-2002

وكالي   لعلجة 15104187 مقبول1105.60  بـالبرین14-02-2002

881من711:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي الخزانات | عیسى .محمد العید آل خلیفة حي الخزانات س | 281094: المؤسسة  

قویدري   ھدى 15104413 جید جدا108.60  بـسیدي عیسى02-08-2002

لرقط   وردة 15104416 جید جدا208.50  بـسیدي عیسى23-08-2002

بختي   ھیثم عصام الدین 15104411 جید307.90  بـسیدي عیسى24-09-2002

محمودي   ایمن 15104218 جید جدا408.10  بـسیدي عیسى08-12-2001

كودري   اسماء 15104240 جید507.50  بـبریكة17-03-2002

عیسات   اسیا 15104247 قریب من الجید606.10  بـسیدي عیسى24-07-2002

محفوظي   اسامة 15104244 مقبول705.70  بـسیدي عیسى28-07-2002

حمادي   احالم 15104222 جید جدا808.10  بـسیدي عیس05-08-2002

ربیعي   ایمان 15104225 جید907.90  بـسیدي عیسى21-08-2002

سعیدي   عمر بن الخطاب 15104360 جید1007.60  بـسیدي عیسى14-02-2002

بن نوف   خولة 15104292 جید جدا1108.30  بـسیدي عیسى30-04-2001

بن شیوخ   خدیجة 15104285 جید1207.40  بـسیدي عیسى13-02-2002

محمدي   حلیمة 15104275 قریب من الجید1306.60  بـسیدي عیسى22-04-2002

غماري   اكرام 15104264 جید1407.90  بـالقبة29-07-2002

لعیشي   یعقوب 15104289 مقبول1505.30  بـسیدي عیسى30-07-2002

عبدلي   یوسف 15104295 جید1607.30  بـسیدي عیسى20-10-2002

قویدري   رومیسة 15104314 مقبول1705.00  بـسیدي عیسى18-03-2002

فضیل   شیماء 15104326 جید1807.10  بـسیدي عیسى04-07-2002

ربیعي   عالء الدین 15104346 جید1907.80  بـسیدي عیسى18-08-2002

یاحي   النذیر 15104191 قریب من الجید2006.00  بـسیدي عیسى17-12-2001

ربیعي   امال 15104193 جید جدا2108.20  بـسیدي عیسى20-02-2002

بیطار   مریم 15104180 جید جدا2208.10  بـسیدي عیسى21-09-2002

لخضاري   امال 15104194 جید جدا2308.00  بـسیدي عیسى11-10-2002

881من712:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي الخزانات | عیسى .المجمع الجدید المنطقة الجنوبیة س | 281095: المؤسسة  

خروف   ھدى 15104412 جید جدا108.40  بـسیدي عیسى19-08-2001

عز الدین   وھیبة 15104418 جید207.20  بـسیدي عیسى22-10-2002

طالب   ایمن 15104217 مقبول305.30  بـسیدي عیسى22-05-2001

رابشي   اسامة 15104243 جید جدا408.40  بـسیدي عیسى01-03-2002

جزولي   ایة 15104234 جید507.40  بـسیدي عیسى18-07-2002

جزولي   ایمان 15104224 جید جدا608.40  بـسیدي عیسى18-07-2002

دحماني   احمد تمیم 15104230 جید707.60  بـسیدي عیسى24-08-2002

جالب   الطیب 15104210 قریب من الجید806.80  بـسیدي عیسى05-11-2002

غراب   ابراھیم الخلیل 15104214 قریب من الجید906.70  بـسیدي عیسى04-12-2002

قاني   ایة 15104237 مقبول1005.40  بـسیدي عیسى10-12-2002

العجالي   ھاجر 15104395 جید جدا1108.50  بـسیدي عیسى01-04-2002

دواودي   عیسى 15104379 جید1207.20  بـسیدي عیسى26-05-2002

شیخ   ھاجر 15104396 قریب من الجید1306.10  بـسیدي عیسى29-05-2002

لعرباوي   فریال 15104394 جید1407.40  بـسیدي عیسى09-11-2002

بحیرة   اكرام 15104262 جید جدا1508.60  بـسیدي عیسى28-01-2002

بلحوت   خدیجة 15104286 مقبول1605.80  بـسیدي عیسى24-12-2002

سلیماني   یحیى 15104283 قریب من الجید1706.60  بـسیدي عیسى01-01-2003

ذباح   طھ 15104336 مقبول1805.10  بـسیدي عیسى30-09-2001

بزیط   شیماء 15104325 جید1907.20  بـسیدي عیسى03-05-2002

ولد جوابي   سیلیا 15104329 جید جدا2008.40  بـسیدي عیسى13-05-2002

بختي   سھیلة 15104341 قریب من الجید2106.10  بـسیدي عیسى17-07-2002

رحماني   عماد الدین 15104347 جید جدا2208.60  بـسیدي عیسى01-09-2002

بن حلیمة   امیمة 15104197 مقبول2305.80  بـعین الحجل16-04-2001

بن عروس   مصطفى امین 15104186 جید جدا2408.50  بـسیدي عیسى23-04-2002

881من713:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| حي الخزانات | عیسى .المجمع الجدید المنطقة الجنوبیة س | 281095: المؤسسة  

مزاري   نسرین 15104166 مقبول2505.60  بـسیدي عیسى29-10-2002

قریشي   مریم 15104182 جید جدا2608.20  بـسیدي عیسى23-11-2002

881من714:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6سیدي عیسى  | 6ضیف لعموري سیدي عیسى | 281101: المؤسسة  

جعرون   فطوم 15104636 قریب من الجید106.40  بـسور الغزالن03-07-1999

بوسالم   فاطنة 15104634 جید جدا208.20  بـسیدي عیسى02-09-2000

بن عیسي   ھناء 15104638 قریب من الجید306.90  بـسیدي عیسى27-10-2001

بلحنیش   ولید 15104655 جید جدا408.30  بـالمدیة07-01-2002

بن عیسي   إكرام 15104647 جید507.00  بـسیدي عیسى10-01-2002

كودري   إبراھیم 15104642 جید607.90  بـسیدي عیسى11-01-2002

بن زاھیة   فؤاد 15104632 جید707.50  بـٍسیدي عیسى29-01-2002

لعیفاوي   إكرام 15104648 جید جدا808.50  بـسیدي عیسى09-04-2002

جزولي   ھند آیات 15104639 جید جدا908.90  بـسیدي عیسى08-05-2002

دحماني   إكرام 15104649 جید1007.60  بـسیدي عیسى26-05-2002

لعیش   وفاء 15104658 جید1107.70  بـسور الغزالن28-05-2002

كریبع   ھشام 15104646 جید1207.40  بـسیدي عیسى11-06-2002

حمداني   إكرام 15104651 جید جدا1308.00  بـسیدي عیسى29-06-2002

جوادي   فیروز منار 15104635 جید جدا1408.70  بـسیدي عیسى08-07-2002

طجین   ھدیل 15104644 قریب من الجید1506.20  بـٍسیدي عیسى14-07-2002

حاج قدور   ھبة اهللا 15104640 جید جدا1608.80  بـٍسیدي عیسى15-12-2002

بوعیاد   إكرام 15104654 قریب من الجید1706.90  بـٍٍسیدي عیسى12-01-2003

بلعسل   وصال 15104657 جید1807.10  بـسیدي عیسى17-05-2003

جعرون   لخضر 15104492 مقبول1905.40  بـسور الغزالن03-06-1999

بن زاھیة   المیلود 15104514 مقبول2005.20  بـعین الحجل24-06-1999

أونوغي   مختار 15104491 مقبول2105.40  بـٍسیدي عیسى02-03-2000

یحیاتن   ذھبیة 15104519 مقبول2205.80  بـسیدي عیسى21-07-2002

قرمدة   أیوب 15104494 جید جدا2308.00  بـٍسیدي عیسى24-07-2002

لخضاري   مسعود عبد الصبور 15104508 جید جدا2408.20  بـسیدي عیسى29-07-2002

881من715:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6سیدي عیسى  | 6ضیف لعموري سیدي عیسى | 281101: المؤسسة  

دریس   آیة 15104487 جید جدا2508.80  بـٍسیدي عیسى06-08-2002

قاني   أكرم 15104513 مقبول2605.70  بـٍسیدي عیسى10-09-2002

نایلي   آیة 15104488 قریب من الجید2706.90  بـسیدي عیسى07-11-2002

بن مجنح   مروة 15104496 جید2807.60  بـسیدي عیسى10-12-2002

لعرباوي   آیة 15104490 جید جدا2908.90  بـٍسیدي عیسى11-12-2002

اونوغي   حسیبة 15104555 مقبول3005.60  بـسیدي عیسى08-06-2001

عزوز   عالء الدین 15104600 مقبول3105.30  بـسیدي عیسى13-10-2001

صالح   زین الدین 15104586 جید3207.30  بـسیدي عیسى01-01-2002

نایلي   زینب 15104587 قریب من الجید3306.10  بـٍسیدي عیسى16-02-2002

نذیر   دالل ھاجر 15104541 ممتاز3409.10  بـسیدي عیسى14-03-2002

بلقاسم   خولة 15104556 جید3507.90  بـسیدي عیسى08-04-2002

سویب   عائشة 15104603 جید3607.80  بـٍسیدي عیسى11-04-2002

بن قویدر   سمیرة 15104568 مقبول3705.00  بـٍسیدي عیسى14-05-2002

بوخاري   ریان 15104562 جید3807.30  بـسیدي عیسى17-06-2002

بن سلیمان   خلیدة 15104546 قریب من الجید3906.50  بـسیدي عیسى13-07-2002

لونیس   یاسمین 15104548 جید4007.50  بـسیدي عیسى20-07-2002

جناي   توفیق 15104540 مقبول4105.60  بـسیدي عیسى24-07-2002

عبدلي   عبد الفتاح 15104616 جید جدا4208.50  بـٍسیدي عیسى14-08-2002

بن عروس   حدة 15104552 مقبول4305.40  بـسیدي عیسى24-09-2002

بوزیدي   سلمى 15104566 قریب من الجید4406.00  بـسیدي عیسى12-10-2002

اوكالي   بشرى زینب 15104537 جید4507.00  بـٍسیدي عیسى17-10-2002

بوستة   حیاة 15104551 جید4607.60  بـاالربعطاش28-10-2002

بن عیسي   حنان 15104542 قریب من الجید4706.20  بـسیدي عیسى08-12-2002

محدید   صھیب أنس 15104597 قریب من الجید4806.10  بـسیدي عیسى10-12-2002

سالم   رائد محي الدین 15104561 جید4907.40  بـسیدي عیسى20-01-2003

عكروم   یوسف لقمان 15104559 قریب من الجید5006.00  بـسیدي عیسى20-01-2003

بعداش   طیب أكرم 15104590 جید جدا5108.40  بـسیدي عیسى18-03-2003

بن سلیمان   خولة 15104557 جید5207.80  بـٍسیدي عیسى03-04-2003

بوطریق   محمد 15104453 مقبول5305.40  بـٍسیدي عیسى24-04-2000

881من716:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6سیدي عیسى  | 6ضیف لعموري سیدي عیسى | 281101: المؤسسة  

سبع   محمد 15104458 جید جدا5408.00  بـسیدي عیسى15-01-2002

قریشي   أنیس 15104433 مقبول5505.70  بـسیدي عیسى12-02-2002

بوزید   نبیلة 15104439 مقبول5605.70  بـسیدي عیسى23-04-2002

جناي   محمد 15104459 جید جدا5708.90  بـسیدي عیسى28-04-2002

موساوي   لمیس 15104436 مقبول5805.70  بـسیدي عیسى01-05-2002

بوصبع   ندى 15104440 ممتاز5909.00  بـسیدي عیسى06-06-2002

بلقفصي   أنیس عبد القادر 15104434 جید6007.70  بـسیدي عیسى19-06-2002

نوي   أیمن 15104450 جید جدا6108.10  بـسیدي عیسى28-07-2002

سعدي   منال 15104431 جید6207.20  بـٍسیدي عیسى30-10-2002

بومالي   محمد 15104462 مقبول6305.60  بـسیدي عیسى26-11-2002

حیدر   محمد أشرف إسالم 15104466 جید6407.30  بـسیدي عیسى26-12-2002

شرقي   منال 15104432 مقبول6505.00  بـٍسیدي عیسى03-01-2003

خرفي   لینا مریم 15104451 جید جدا6608.80  بـٍسیدي عیسى07-04-2003

881من717:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6سیدي عیسى  | 6عبدلي محمد بن شینون سیدي عیسى | 281102: المؤسسة  

بلحوت   إكرام 15104650 جید107.20  بـٍسیدي عیسى06-06-2002

العیشي   ولید 15104656 جید207.70  بـٍسیدي عیسى25-08-2002

زیداني   فھد عماد الدین 15104637 جید307.80  بـٍسیدي عیسى15-09-2002

بختي   البشیر 15104515 قریب من الجید406.40  بـٍسیدي عیسى02-05-2001

مداني   أحمد حسام الدین 15104481 جید507.50  بـٍسیدي عیسى30-07-2001

رابحي   الحاج 15104517 مقبول605.30  بـٍسیدي عیسى12-10-2001

عكیرمي   محمد رامي 15104482 جید جدا708.70  بـٍسیدي عیسى02-08-2002

مداني   الخیذر 15104518 جید807.00  بـشاللة العذاورة06-03-2003

عبدلي   أسرار 15104506 جید جدا908.60  بـٍسیدي عیسى07-03-2003

لعجالي   تومي 15104538 مقبول1005.80  بـٍسیدي عیسى08-05-2001

بن عمود   عبد القادرأحمد 15104615 جید1107.50  بـٍسیدي عیسى19-01-2002

بوستة   عبد الباري محمد 15104608 جید1207.10  بـٍسیدي عیسى19-02-2002

بن جدي   عبد الرحمان 15104609 قریب من الجید1306.40  بـرویبة05-07-2002

قحقاح   كمال الدین 15104598 مقبول1405.20  بـٍسیدي عیسى17-07-2002

بختي   یحیى 15104553 جید1507.20  بـٍسیدي عیسى15-09-2002

عمر   عبد الرحمان 15104610 مقبول1605.40  بـٍسیدي عیسى19-09-2002

شریر   صبرینال 15104583 جید1707.10  بـٍسیدي عیسى26-10-2002

لعالم   أحمد 15104455 قریب من الجید1806.20  بـٍسیدي عیسى27-11-2000

بن قدیرة   محمد 15104457 قریب من الجید1906.70  بـٍسیدي عیسى15-09-2001

لومي   محمد االمین 15104469 ممتاز2009.00  بـٍسیدي عیسى11-05-2002

881من718:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6سیدي عیسى  | 6البشیر االبراھیمي سیدي عیسى | 281103: المؤسسة  

بلقاسم   إبراھیم 15104641 قریب من الجید106.20  بـٍسیدي عیسى05-11-2001

عبدلي   فاطمة الزھراء خدیجة 15104633 جید جدا208.10  بـٍسیدي عیسى04-02-2002

بختي   عیسى محمد االمین 15104631 قریب من الجید306.20  بـٍسیدي عیسى04-04-2002

وھابي   إیمان 15104643 جید جدا408.90  بـٍسیدي عیسى17-06-2002

قریشي   إسماعیل 15104645 جید جدا508.40  بـٍسیدي عیسى28-10-2002

بوصبع   محمد إلیاس 15104485 مقبول605.30  بـٍسیدي عیسى29-06-2001

لعمري   أسماء 15104500 قریب من الجید706.50  بـٍسیدي عیسى06-09-2001

بن مجنح   أكرم 15104512 جید807.90  بـٍسیدي عیسى25-12-2001

بن عروس   محمد عصام الدین 15104484 ممتاز909.30  بـٍسیدي عیسى17-05-2002

براھیمي   آیة 15104486 جید جدا1008.80  بـٍسیدي عیسى27-05-2002

جعفر   لكحل 15104511 جید1107.10  بـٍسیدي عیسى06-07-2002

درشي   أحمد زكریا 15104483 جید جدا1208.30  بـٍسیدي عیسى17-07-2002

جزولي   مروى 15104499 ممتاز1309.00  بـٍسیدي عیسى03-09-2002

وھابي   أسامة 15104505 مقبول1405.40  بـٍسیدي عیسى19-09-2002

لعجالي   مروة فوزیة 15104498 جید جدا1508.80  بـٍسیدي عیسى05-10-2002

كودري   محمد االمین 15104480 جید1607.40  بـٍسیدي عیسى29-10-2002

بوصبع   آیة 15104489 مقبول1705.90  بـٍسیدي عیسى12-11-2002

صالح   مروة 15104497 جید جدا1808.70  بـٍسیدي عیسى29-01-2003

بن حلیمة   مریم 15104495 جید1907.90  بـٍسیدي عیسى16-02-2003

شقالل   عبد القادر 15104613 جید جدا2008.70  بـالعطاف12-01-2002

عبدلي   جیاللي 15104550 جید جدا2108.50  بـٍسیدي عیسى31-01-2002

قادري   بوعالم ابراھیم الخلیل 15104539 جید جدا2208.10  بـٍسیدي عیسى01-02-2002

لعوج   بدرالدین 15104535 جید2307.40  بـٍسیدي عیسى04-03-2002

وھابي   بالل 15104530 جید جدا2408.10  بـٍسیدي عیسى05-03-2002

881من719:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6سیدي عیسى  | 6البشیر االبراھیمي سیدي عیسى | 281103: المؤسسة  

سنوساوي   عبد القادر 15104614 قریب من الجید2506.70  بـٍسیدي عیسى19-03-2002

یاحي   عثمان 15104604 ممتاز2609.30  بـٍسیدي عیسى05-04-2002

بن عروس   حنان عایدة 15104543 جید جدا2708.90  بـٍسیدي عیسى15-04-2002

كودري   عبد اهللا 15104607 قریب من الجید2806.60  بـٍسیدي عیسى22-04-2002

لومي   ریان عادل 15104563 جید جدا2908.30  بـٍسیدي عیسى11-05-2002

صالح   عبد المؤمن 15104605 مقبول3005.20  بـٍسیدي عیسى17-05-2002

وھابي   زینب لینا 15104589 جید جدا3108.10  بـٍسیدي عیسى29-05-2002

لعوج   عمر الفاروق 15104601 قریب من الجید3206.20  بـٍسیدي عیسى30-05-2002

كودري   یونس 15104558 جید3307.40  بـٍسیدي عیسى09-06-2002

قنان   بادیس 15104533 جید جدا3408.20  بـٍسیدي عیسى02-07-2002

لونیس   حسام الدین 15104554 قریب من الجید3506.70  بـٍسیدي عیسى19-07-2002

شاوي   یمینة 15104545 مقبول3605.80  بـٍسیدي عیسى05-08-2002

وھابي   عبد الواجد 15104617 قریب من الجید3706.60  بٍـٍٍسیدي عیسى25-08-2002

بوصبع   صفاء بشرى 15104594 قریب من الجید3806.80  بـٍسیدي عیسى27-09-2002

زیدان   سامي 15104569 جید3907.20  بـبوسعادة17-12-2002

لكحل   صفیة 15104596 جید جدا4008.60  بـٍسیدي عیسى18-12-2002

عیسیة   محمد نجم الدین 15104465 جید4107.90  بـٍسیدي عیسى13-11-2000

بن حلیمة   أحمد أمین 15104463 جید4207.80  بـٍسیدي عیسى15-02-2002

بلعربي   محمد االمین 15104468 ممتاز4309.10  بـٍسیدي عیسى27-04-2002

تومي   نور الھدى 15104445 جید جدا4408.50  بـٍسیدي عیسى02-05-2002

بن تربح   محمد المصطفى 15104467 جید4507.80  بـاالغواط18-05-2002

عمروش   محند أنیس 15104452 ممتاز4609.20  بـٍسیدي عیسى04-07-2002

بلحوت   نھال 15104444 جید4707.80  بـٍسیدي عیسى16-07-2002

شاوي   محمد 15104461 جید4807.00  بـٍسیدي عیسى05-08-2002

دنیدني   أنس والء الدین 15104435 جید جدا4908.40  بـٍسیدي عیسى03-02-2003

نذیر   نسرین 15104443 جید جدا5008.10  بـٍسیدي عیسى02-03-2003

881من720:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 6سیدي عیسى  | 6سیدي عیسى) بذیاب(مكي قویدر | 281104: المؤسسة  

مكي   عیسى 15104630 مقبول105.10  بـٍسیدي عیسى22-09-2002

بوصبع   أسماء 15104501 جید جدا208.40  بـٍسیدي عیسى30-06-2002

مكي   طارق 15104582 قریب من الجید306.50  بـٍسیدي عیسى02-01-2001

مكي   عیسى 15104619 جید جدا408.00  بـٍسیدي عیسى02-05-2002

دنیدني   حلیمة سعدیة 15104544 جید507.80  بـٍسیدي عیسى08-06-2002

881من721:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7سیدي عیسى  | 7العقید عمیروش سیدي عیسى | 281110: المؤسسة  

بوبكر   فارس 15104830 مقبول105.60  بـسیدي عیسى21-04-2000

مالك   ھدیل 15104838 جید207.00  بـسیدي عیسى16-08-2000

عبدللي   وردة 15104842 جید307.40  بـسیدي عیسى18-01-2002

رغیوي   عقبة 15104826 قریب من الجید406.80  بـسیدي عیسى05-02-2002

صالح   فارس 15104831 جید جدا508.00  بـسیدي عیسى13-02-2002

بوعلي   ھاجر 15104835 قریب من الجید606.70  بـسیدي عیسى28-04-2002

براھیمي   ولید 15104841 جید جدا708.90  بـسیدي عیسى20-05-2002

قاسمي   عبدالرزاق 15104821 جید جدا808.40  بـسیدي عیسى17-07-2002

بن زموري   فاطمة الزھراء 15104832 جید907.40  بـسیدي عیسى21-07-2002

عواس   وفاء 15104845 قریب من الجید1006.90  بـسیدي عیسى06-08-2002

تواتي   ھدیل 15104839 جید جدا1108.40  بـسیدي عیسى11-08-2002

عمیرش   عبدالرزاق 15104822 جید1207.10  بـسیدي عیسى16-10-2002

العمري   خدیجة 15104756 جید1307.90  بـسیدي عیسى16-11-2000

صدیقي   ایمن 15104722 مقبول1405.20  بـسیدي عیسى30-03-2001

قنان   اسامة 15104732 قریب من الجید1506.40  بـسیدي عیسى06-12-2001

مسلم   اكرام 15104737 مقبول1605.80  بـسیدي عیسى15-01-2002

دریسین   الھام 15104721 جید جدا1708.80  بـسیدي عیسى06-02-2002

بن عیسى   توفیق 15104745 مقبول1805.60  بـسیدي عیسى05-05-2002

خطاب   ایوب 15104730 مقبول1905.00  بـسیدي عیسى01-06-2002

عبدللي   حنان 15104746 قریب من الجید2006.50  بـسیدي عیسى06-08-2002

ولد بوسطمي   احمد 15104725 قریب من الجید2106.40  بـسیدي عیسى09-08-2002

بیطراوي   خیرة 15104758 جید2207.00  بـسیدي عیسى25-08-2002

قاسمي   ایمان 15104723 مقبول2305.70  بـسیدي عیسى01-09-2002

قیر   امینة 15104720 جید جدا2408.20  بـسیدي عیسى21-09-2002

881من722:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7سیدي عیسى  | 7العقید عمیروش سیدي عیسى | 281110: المؤسسة  

بن عیسى   حمزة 15104750 قریب من الجید2506.70  بـسیدي عیسى26-09-2002

مھني   ایھم 15104729 جید2607.60  بـاوالد جالل15-10-2002

بن قویدر   احمد 15104726 قریب من الجید2706.80  بـسیدي عیسى02-11-2002

حاجي   اكرم 15104735 جید جدا2808.10  بـسیدي عیسى04-12-2002

بن عیسى   ثریة 15104743 جید جدا2908.30  بـسیدي عیسى05-12-2002

بوخویدم   یحیى 15104755 قریب من الجید3006.10  بـسید عیسى09-12-2002

سویب   اسامة 15104734 قریب من الجید3106.80  بـسیدي عیسى24-12-2002

بلعسل   اكرام 15104739 ممتاز3209.10  بـسیدي عیسى27-02-2003

صالح   قویدر 15104803 مقبول3305.80  بـسیدي عیسى25-11-1999

بن عیسي   یعقوب 15104773 مقبول3405.50  بـسیدي عیسى10-01-2002

العزري   سیف الدین 15104800 جید جدا3508.60  بـسیدي عیسى12-01-2002

مناد   سارة 15104789 جید جدا3608.40  بـسیدي عیسى20-02-2002

صالح   عادل 15104805 جید3707.70  بـسیدي عیسى14-05-2002

نعمان   حوریة 15104776 جید جدا3808.50  بـسورالغزالن12-06-2002

عقبي   صبرین 15104792 جید3907.70  بـسیدي عیسى27-06-2002

بن حلیمة   سارة 15104790 قریب من الجید4006.60  بـسیدي عیسى06-07-2002

بحري   شیماء 15104796 جید4107.30  بـسیدي عیسى13-07-2002

شرفاوي   عائشة 15104806 جید4207.10  بـسیدي عیسى27-08-2002

قاسمي   عبدالمنعم 15104807 جید جدا4308.30  بـسیدي عیسى27-09-2002

قاسمي   عمر 15104804 قریب من الجید4406.10  بـسیدي عیسى01-10-2002

دردور   مریم 15104693 قریب من الجید4506.90  بـسیدي عیسى21-09-2001

ولد غویل   نادیة منال 15104673 قریب من الجید4606.60  بـسیدي عیسى15-01-2002

لعرباوي   لیاس 15104688 مقبول4705.20  بـسیدي عیسى13-02-2002

بلعسل   مریم 15104694 جید4807.70  بـسیدي عیسى26-02-2002

لعریبي   محمد 15104680 مقبول4905.20  بـسور الغزالن28-02-2002

سنوساوي   نادیة 15104672 قریب من الجید5006.90  بـسیدي عیسى14-03-2002

مالك   مروان 15104697 قریب من الجید5106.30  بـسیدي عیسى30-04-2002

زیاني   موسى 15104703 مقبول5205.40  بـتاقدیت13-05-2002

بوداوي   امیمة 15104707 جید5307.30  بـسیدي عیسى24-05-2002

881من723:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7سیدي عیسى  | 7العقید عمیروش سیدي عیسى | 281110: المؤسسة  

حاج قدور   امال 15104704 جید جدا5408.80  بـسیدي عیسى25-05-2002

بھلولي   مریم 15104696 جید5507.10  بـسیدي عیسى26-05-2002

حاجي   نورالھدى 15104678 جید5607.00  بـسیدي عیسى12-07-2002

بوعیاد   مروة 15104700 جید5707.00  بـعین بوسیف30-07-2002

ذباح   البشیر 15104706 جید5807.70  بـسید عیسى22-08-2002

سایب   امال 15104705 جید5907.00  بـسیدي عیسى03-09-2002

عیسات   نجالء 15104676 جید جدا6008.40  بـسیدي عیسى18-09-2002

صالح   محمد 15104682 قریب من الجید6106.60  بـسیدي عیسى23-09-2002

طیبي   محمد عبد الودود 15104687 قریب من الجید6206.70  بـسور الغزالن13-11-2002

نذیر   مایسة خیرة 15104670 جید جدا6308.40  بـسورالغزالن15-08-2003

881من724:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7سیدي عیسى  | 7حسان بن ثابت سیدي عیسى | 281111: المؤسسة  

لعریبي   ھیثم سعید 15104837 قریب من الجید106.80  بـسیدي عیسى30-12-2001

طیب   وفاء 15104844 جید جدا208.80  بـسیدي عیسى24-07-2002

الحوانس   فادیة 15104829 جید307.70  بـسیدي عیسى20-08-2002

بلعسل   عبیر 15104824 جید407.80  بـسیدي عیسى16-10-2002

زواوي   محمد زكریاء 15104846 جید جدا508.00  بـسیدي عیسى08-10-2002

داود   مریم 15104847 جید607.70  بـسیدي عیسى19-02-2003

نعیمي   بشرى 15104744 جید707.20  بـسیدي عیسى12-11-2001

حاج موسى   خدیجة 15104757 جید جدا808.60  بـسیدي عیسى05-02-2002

حمیدي   ایة ام كلتوم 15104728 جید جدا908.70  بـسیدي عیسى11-03-2002

خطاب   اكرم عمادالدین 15104736 جید جدا1008.60  بـسیدي عیسى05-04-2002

براھیمي   دنیا 15104748 جید1107.40  بـسیدي عیسى29-04-2002

وابد   اسماعیل 15104731 جید1207.00  بـسیدي عیسى05-10-2002

قوري   خولة 15104774 مقبول1305.30  بـدیرة01-07-2001

طالبي   جوھر 15104778 مقبول1405.70  بـسیدي عیسى15-01-2002

تواتي   رمیسة 15104779 قریب من الجید1506.80  بـسیدي عیسى06-05-2002

قیة   شیمة 15104797 قریب من الجید1606.70  بـسیدي عیسى23-05-2002

بحري   زھرة 15104801 مقبول1705.50  بـسیدي عیسى26-06-2002

قیة   صبرینة 15104793 جید جدا1808.70  بـسیدي عیسى04-08-2002

روكیلة   سلمى 15104783 مقبول1905.60  بـسیدي عیسى05-09-2002

بوعیاد   سارة 15104791 جید جدا2008.20  بـسیدي عیسى31-12-2002

فرقاني   لخضر 15104691 جید2107.20  بـسیدي عیسى22-06-2002

وابد   امیمة 15104708 جید جدا2208.30  بـسیدي عیسى29-06-2002

وائل   محمد رمزي 15104685 جید2307.20  بـالمسیلة08-09-2002

881من725:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7سیدي عیسى  | 7الجعافرة سیدي عیسى | 281112: المؤسسة  

خلیفي   وسیلة 15104843 جید107.70  بـسیدي عیسى14-10-2000

دنیدني   إیمان 15104836 جید جدا208.20  بـسیدي عیسى09-10-2001

بوصبع   ھاجر 15104834 جید جدا308.40  بـالرویبة03-03-2002

نعمي   ھشام 15104840 جید جدا408.10  بـسیدي عیسى05-04-2002

بلقیبش   عیسى 15104825 قریب من الجید506.70  بـسیدي عیسى30-04-2002

قنان   فطیمة 15104833 جید جدا608.80  بـسیدي عیسى24-06-2002

ربیعي   حمزة 15104749 جید جدا708.00  بـسیدي عیسى02-12-2001

عطوي   یاسین 15104753 جید807.00  بـالبیرین09-03-2002

شاوي   خالد 15104751 قریب من الجید906.30  بـسیدي عیسى01-05-2002

جعرون   بلقاسم 15104741 جید1007.90  بـعین الملح01-11-2002

رغیوي   راویة 15104780 جید جدا1108.10  بـسیدي عیسى20-05-2001

قشیدة   سالف 15104786 جید جدا1208.40  بـسیدي عیسى16-08-2001

خلیفي   حیزیة 15104769 جید جدا1308.10  بـسیدي عیسى05-03-2002

بوصبع   زینب 15104798 جید1407.90  بـسیدي عیسى26-03-2002

مھداوي   حكیم 15104772 جید1507.30  بـسیدي عیسى03-06-2002

سعد اهللا   حسن نصر اهللا 15104770 قریب من الجید1606.10  بـسیدي عیسى25-08-2002

طرطاق   خولة 15104775 جید جدا1708.10  بـسیدي عیسى31-08-2002

جعرون   لخضر 15104690 جید جدا1808.30  بحكم بـعین الریش2000

یاحي   مروة 15104699 جید جدا1908.10  بـسیدي عیسى22-06-2001

طرطاق   محمد بدر الدین 15104684 مقبول2005.50  بـسیدي عیسى31-01-2002

عباس   مریم 15104695 جید جدا2108.30  بـسیدي عیسى30-03-2002

نعمي   مجید 15104689 جید جدا2208.60  بـتیزي وزو15-04-2002

حیدر   محمد شیخ 15104686 جید جدا2308.20  بـسیدي عیسى29-04-2002

غربي   أحمد 15104681 قریب من الجید2406.40  بـسیدي عیسى16-07-2002

881من726:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7سیدي عیسى  | 7الجعافرة سیدي عیسى | 281112: المؤسسة  

حیدر   مروة 15104701 ممتاز2509.20  بـسیدي عیسى24-09-2002

سباع   أمیرة 15104669 جید جدا2608.20  بـسیدي عیسى12-12-2002

881من727:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7سیدي عیسى  | 7الزرارة سیدي عیسى  | 281113: المؤسسة  

دریسي   عبدالقادر 15104823 جید107.30  بـسیدي عیسى16-06-2002

دریسي   بلقاسم 15104740 جید207.70  بـسیدي عیسى02-05-2002

881من728:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 7سیدي عیسى  | 7القوادریة سیدي عیسى | 281114: المؤسسة  

بكاي   عبدالرحمان 15104820 مقبول105.00  بـسیدي عیسى24-04-2001

وھاب   اكرام 15104738 مقبول205.90  بـسیدي عیسى29-10-2002

محمودي   شیماء 15104795 مقبول305.20  بـسیدي عیسى12-02-2001

881من729:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8بوطي السایح المركزیة سیدي عیسى | 281120: المؤسسة  

حیدر   فاطنة 15105056 جید107.60  بـسیدي عیسى26-02-2002

براردي   إكرام 15105072 مقبول205.60  بـبوطي السایح21-09-2002

بن عیسي   إیمان 15105066 مقبول305.50  بـسیدي عیسى10-11-2002

بن عیسي   حبیب 15104935 مقبول405.80  بـعین الحجل21-04-1999

منصوري   حدة 15104938 قریب من الجید506.30  بـالھامل17-05-2001

توھامي   خدیجة 15104939 مقبول605.30  بـسیدي عیسى10-08-2001

براھیمي   دلیلة 15104928 مقبول705.70  بـالبیرین06-11-2001

بن عیسي   خضرة 15104943 مقبول805.40  بـبوطي السایح10-08-2002

شرقي   عبد الحق 15105024 مقبول905.10  بـبوطي السایح29-05-1999

نایلي   فاتح 15105039 مقبول1005.60  بـبوطي السایح15-02-2000

بن عیسي   عبد القادر 15105029 جید1107.80  بـسیدي عیسى02-03-2001

نایلي   فارس 15105043 مقبول1205.10  بـعین الحجل22-03-2001

شرقي   عبد الحق 15105025 مقبول1305.60  بـسیدي عیسى10-06-2002

بن عیسي   فاطمة 15105045 مقبول1405.60  بـسیدي عیسى31-10-2002

حاجي   عمر 15105017 مقبول1505.10  بـبوطي السایح07-11-2002

بن عیسي   زھرة 15105009 جید1607.50  بـمفتاح19-12-2002

شرقي   شاھیناز 15104987 قریب من الجید1706.80  بـبوطي السایح08-10-2001

بن عیسي   ساعد 15104986 مقبول1805.60  بـسیدي عیسى26-02-2002

شرقي   راضیة 15104969 مقبول1905.10  بـعین الحجل12-05-2002

فضیل   سمیة 15104980 جید2007.80  بـعین الحجل12-05-2002

حاجي   صابر 15104981 مقبول2105.70  بـعین الحجل26-07-2002

بوزیدي   سارة 15104984 قریب من الجید2206.60  بـسیدي عیسى04-08-2002

شرقي   رابح 15104967 مقبول2305.70  بـسیدي عیسى16-08-2002

نایلي   رباب 15104970 جید2407.20  بـعین الحجل10-09-2002

881من730:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8بوطي السایح المركزیة سیدي عیسى | 281120: المؤسسة  

شرقي   طارق 15104985 جید2507.20  بـسیدي عیسى05-11-2002

شرقي   سعیدة 15104994 جید2607.20  بـسیدي عیسى15-12-2002

بن عیسي   یوسف 15104964 مقبول2705.20  بـعین الحجل09-01-2003

نایلي   آمنة 15104858 مقبول2805.20  بـعین الحجل25-06-1998

براردي   أحمد 15104882 قریب من الجید2906.80  بـبوطي السایح24-06-2001

شرقي   أسامة 15104893 جید3007.20  بـعین الحجل02-03-2002

نایلي   نصیرة 15104867 جید3107.10  بـعین الحجل05-03-2002

بن عیسي   نذیر 15104865 مقبول3205.70  بـعین الحجل04-06-2002

محمد/ بن عیسي   نور الھدى  15104871 جید جدا3308.40  بـسیدي عیسى26-08-2002

حكیم/بن عیسي   نور الھدى  15104872 جید3407.40  بـسیدي عیسى28-10-2002

بوزیدي   مریم 15104891 جید جدا3508.10  بـسیدي عیسى17-11-2002

881من731:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8زلوف سیدي عیسى | 281121: المؤسسة  

خلداوي   إكرام 15105076 جید107.30  بـسیدي عیسى12-11-2002

جدیلي   وئام 15105083 مقبول205.80  بـعین الحجل28-11-2002

نایلي   عیسى 15105033 مقبول305.70  بـعین الحجل24-06-2001

جدیلي   عبد الرزاق 15105028 قریب من الجید406.10  بـعین الحجل03-09-2001

جدیلي   فؤاد 15105038 مقبول505.50  بـعین الحجل28-05-2002

جدیلي   عبد المجید 15105021 جید607.10  بـعین الحجل31-07-2002

نایلي   عفاف 15105037 قریب من الجید706.70  بـعین الحجل01-08-2002

بولعراس   كریم 15105014 جید807.50  بـسیدي عیسى05-08-2002

نایلي   شیماء 15104989 مقبول905.20  بـبوطي السایح02-07-2002

جدیلي   رضا 15104974 جید1007.80  بـعین الحجل16-12-2002

بلعروي   أیمن 15104875 مقبول1105.10  بـعین الحجل21-12-2000

جدیلي   نادیة 15104864 جید1207.00  بـعین الحجل10-01-2002

جدیلي   أسامة 15104894 جید1307.50  بـالحراش22-06-2002

881من732:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8تامزلیت سیدي عیسى | 281122: المؤسسة  

حیدر   إكرام 15105071 مقبول105.30  بـسیدي عیسى13-05-2002

حیدر   ھبة 15105065 قریب من الجید206.10  بـسیدي عیسى25-08-2002

شرفاوي   حنان 15104926 مقبول305.30  بـعین الحجل29-04-2002

خلداوي   حمزة 15104933 قریب من الجید406.60  بـالحراش30-10-2002

حیدر   سارة 15104983 قریب من الجید506.00  بـسیدي عیسى11-03-2002

حیدر   أسیا 15104895 جید جدا608.40  بـسیدي عیسى08-01-2003

881من733:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8بئر الخونیة سیدي عیسى | 281123: المؤسسة  

نایلي   ولید 15105080 مقبول105.70  بـسیدي عیسى24-06-2001

نایلي   ھدى 15105068 قریب من الجید206.00  بـعین الحجل17-11-2001

نایلي   خدیجة 15104940 قریب من الجید306.90  بـسیدي عیسى09-12-2002

نایلي   زھرة 15105008 قریب من الجید406.50  بـعین الحجل27-11-2002

نایلي   أمیرة 15104863 جید جدا508.00  بـسیدي عیسى25-01-2001

نایلي   محمد 15104885 جید جدا608.00  بـعین الحجل05-08-2002

نایلي   آیھ 15104889 قریب من الجید706.90  بـسیدي عیسى20-10-2002

881من734:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8حاسي الونوغي سیدي عیسى | 281124: المؤسسة  

قنان   حیاة 15104937 مقبول105.90  بـسیدي عیسى08-12-2000

أوضحة   دحمان 15104936 مقبول205.70  بـسیدي عیسى29-10-2001

قنان   شھرزاد 15105010 قریب من الجید306.70  بـبوطي السایح08-03-2002

بوطي   رحمة 15104971 جید407.10  بـسیدي عیسى10-04-2001

بن ھنیدة   رضوان 15104975 جید507.30  بـسیدي عیسى26-01-2003

881من735:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8بئر العرایض سیدي عیسى | 281125: المؤسسة  

شرقي   فطیمة زھرة 15105061 مقبول105.30  بـعین الحجل28-02-2002

لبقع   ذھبیة 15104916 مقبول205.80  بحكم بـبوطي السایح1998

نایلي   حسین 15104944 جید307.10  بـبوطي السایح21-01-2001

بن عیسي   جمیلة 15104929 جید407.80  بـسیدي عیسى15-01-2002

بن عیسي   بثینة إكرام 15104925 قریب من الجید506.70  بـسیدي عیسى02-03-2003

بن عیسي   عفاف 15105036 جید جدا608.00  بـعین الحجل02-01-2002

بن عیسي   عبد الباسط 15105022 مقبول705.20  بـسیدي عیسى10-09-2002

بن عیسي   زھور 15105011 جید807.30  بـبوطي السایح28-09-2002

بن عیسي   سعد 15104993 قریب من الجید906.60  بـبوطي السایح06-01-2000

شرقي   جویدة 15104961 مقبول1005.50  بـسیدي عیسى28-06-2002

بن عیسي   محمد 15104880 مقبول1105.90  بـعین الحجل11-05-1999

شرقي   آیة 15104888 جید جدا1208.10  بـسیدي عیسى19-10-2002

881من736:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8ضریبین سیدي عیسى | 281126: المؤسسة  

حیدر   سمیة 15104978 مقبول105.90  بـعین الحجل14-03-2002

881من737:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8القطفة القدیمة سیدي عیسى | 281127: المؤسسة  

مھداوي   بالل 15104919 مقبول105.10  بـالبیرین17-08-2001

881من738:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8القطفة الجدیدة سیدي عیسى | 281128: المؤسسة  

زروقي   إكرام 15105070 مقبول105.60  بـزرالدة07-03-2002

زروقي   حمزة 15104931 جید207.90  بـالبیرین15-01-2001

بھلول   طھ الحبیب 15105006 جید جدا308.00  بـالبیرین01-05-2001

مسعودي   فاتح 15105040 جید جدا408.00  بـالبیرین15-10-2001

زروقي   عبد الرؤوف 15105026 جید507.00  بـالبیرین19-10-2001

فضیل   عبد النور 15105020 جید607.10  بـبوطي السایح28-10-2002

زروقي   عادل 15105019 جید707.70  بـالبیرین18-12-2002

زروقي   خولة 15104960 جید جدا808.00  بـالبیرین25-07-2001

حسین   شیماء 15104990 قریب من الجید906.60  بـالبیرین28-08-2002

مسعودي   رفیق 15104976 جید1007.70  بـالبیرین17-09-2002

زروقي   مروى 15104892 قریب من الجید1106.20  بـسیدي عیسى05-06-2002

881من739:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8بوطي السایح الجدیدة سیدي عیسى | 281129: المؤسسة  

بلخوص   رضا 15104973 مقبول105.80  بـبوطي السایح04-02-1999

قندوز   حوریة 15104962 جید207.20  بـسیدي عیسى17-07-2002

قندوز   محمد لمین 15104886 جید307.70  بـسیدي عیسى03-03-2000

881من740:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8فیض الطریق سیدي عیسى | 281130: المؤسسة  

جربوعة   دلیلة 15104927 جید107.90  بـعین الحجل19-05-2001

بن میصرة   موسى بالل 15104912 قریب من الجید206.60  بـسیدي عیسى20-05-2001

جربوعة   حمزة 15104932 مقبول305.00  بـعین الحجل25-02-2002

قاسمي   عمر 15105016 جید407.50  بحكم بـعین الریش1999

خلفون   فایزة 15105042 مقبول505.90  بـعین الحجل08-11-2000

عطوي   فاطمة 15105044 جید607.30  بـعین بوسیف03-09-2001

جربوعة   عادل 15105018 قریب من الجید706.30  بـسیدي عیسى23-11-2002

الخد   سمیة 15104979 جید جدا808.20  بـسیدي عیسى04-05-2002

جربوعة   حوریة 15104963 قریب من الجید906.40  بـبوطي السایح10-03-2003

قرشي   منى 15104861 جید1007.70  بـعین الحجل12-12-2000

881من741:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 8سیدي عیسى  | 8زكراوي عبد القادر وسط المدینة سیدي عیسى | 281132: المؤسسة  

بن عیسي   إكرام 15105073 جید جدا108.80  بـسیدي عیسى09-10-2002

شرقي   فیصل 15105059 قریب من الجید206.10  بـسیدي عیسى07-11-2002

بن عیسي   مصطفى 15104907 جید307.70  بـالحمامات20-01-2001

شرقي   خلود 15104934 جید407.30  بـبوطي السایح09-02-2002

القالي   خضرة 15104942 جید507.80  بـعین الحجل30-04-2002

ضیف   الحادة 15104913 جید جدا608.30  بـعین الحجل04-12-2002

معمري   طھ عبد العزیز الخلیل 15105007 جید جدا708.20  بـعین الحجل16-07-2001

شرقي   عبد القادر 15105030 جید807.20  بـالبویرة15-05-2002

حاجي   سوسن 15105013 جید جدا908.00  بـسیدي عیسى07-10-2002

بن عیسي   سمیة 15104977 مقبول1005.60  بـسیدي عیسى24-06-2001

شرقي   رابح 15104966 قریب من الجید1106.50  بـعین الحجل08-08-2001

بن عیسي   رابح 15104968 قریب من الجید1206.90  بـعین الحجل11-11-2002

خریفي   محمد 15104881 جید1307.70  بـسیدي عیسى15-07-2000

أوبیدلي   أمال 15104859 مقبول1405.50  بـسیدي عیسى14-03-2001

بن عیسي   محمد 15104883 مقبول1505.60  بـسیدي عیسى13-09-2001

شرقي   نعیمة 15104870 مقبول1605.70  بـعین الحجل11-04-2002

ضیف   أیمن 15104877 جید جدا1708.70  بـسیدي عیسى22-09-2002

881من742:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بني یلمان  | 1عین حمیان المركزیة بني یلمان  | 281137: المؤسسة  

زریق   عبد الرؤوف 15105246 قریب من الجید106.40  بـسیدي عیسى08-01-2002

سعاي   عیسى 15105251 مقبول205.70  بـسیدي عیسى15-01-2002

بن عبد الوھاب   عبد الرؤوف 15105247 قریب من الجید306.50  بـبني یلمان27-04-2002

دحدوح   عبدو 15105250 مقبول405.80  بـسیدي عیسى01-05-2002

بن مبارك   إنصاف 15105262 جید جدا508.80  بـالمسیلة16-09-2002

إلمان   إكرام 15105274 جید607.40  بـسیدي عیسى23-10-2002

رایس   فاطمة الزھراء 15105258 مقبول705.10  بـالمسیلة09-12-2002

خضرة   خدیجة 15105176 جید807.50  بـسیدي عیسى06-04-2002

أوعیل   حسام 15105180 جید جدا908.60  بـسیدي عیسى13-04-2002

علیلیش   بشرى 15105162 قریب من الجید1006.90  بـسیدي عیسى02-05-2002

العمري   حلیمة 15105169 مقبول1105.50  بـسیدي عیسى05-05-2002

بن عبد اهللا   حلیمة 15105170 مقبول1205.30  بـبني یلمان11-05-2002

سالمة   بثینة 15105158 قریب من الجید1306.20  بـالدار البیضاء28-05-2002

زكري   بلقیس 15105157 جید جدا1408.90  بـسیدي عیسى14-07-2002

میاح   میلود 15105125 مقبول1505.00  بـسیدي عیسى02-07-2000

قریط   أحالم 15105115 مقبول1605.10  بـسیدي عیسى02-01-2002

قرواو   محمد عبد الحفیظ 15105124 جید1707.20  بـسیدي عیسى06-04-2002

بن شیة   مباركة 15105103 جید1807.30  بـبني یلمان02-05-2002

جلمید   أیمن 15105112 جید1907.90  بـسیدي عیسى17-05-2002

زكري   منال 15105096 جید جدا2008.70  بـسیدي عیسى28-05-2002

عیسى   منال فاطمة الزھراء 15105097 ممتاز2109.00  بـسیدي امحمد21-06-2002

رعاش   أیمن 15105113 جید2207.90  بـسیدي عیسى20-08-2002

بن عبد الوھاب   أم ھاني 15105094 جید2307.30  بـسیدي عیسى01-10-2002

سعاي   ماریة 15105102 جید جدا2408.30  بـالمسیلة23-10-2002

881من743:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بني یلمان  | 1المدرسي عین حمیان المركزیة بني یلمان.م | 281138: المؤسسة  

نبار   فطیمة الزھراء 15105260 جید107.90  بـبني یلمان12-02-2002

أحمد شیشي   إیمان 15105269 جید207.30  بـسیدي عیسى12-03-2002

جاجة   فاطمة 15105255 مقبول305.40  بـبني یلمان02-06-2002

جلمید   فتح اهللا خالد 15105259 جید407.00  بـسیدي عیسى11-06-2002

بساعد   عیسى 15105252 جید507.10  بـسیدي عیسى18-06-2002

حبارة   فاطمة 15105256 جید607.70  بـالمسیلة16-07-2002

زعبال   ھاجر 15105263 قریب من الجید706.20  بـسیدي عیسى21-08-2002

بن عبد الوھاب   ھاجر 15105265 جید جدا808.80  بـسیدي عیسى14-10-2002

بن زیة   أسامة 15105147 جید907.80  بـسیدي عیسى29-01-2002

شیشي   البشیر 15105154 مقبول1005.90  بـسیدي عیسى04-03-2002

زكري   خالد 15105173 جید1107.20  بـسیدي عیسى04-03-2002

حبارة   حلیمة 15105171 قریب من الجید1206.60  بـسیدي عیسى13-10-2002

العمري   زكریاء 15105216 قریب من الجید1306.90  بـسیدي عیسى06-05-2001

عزوز   سھیلة 15105220 جید1407.90  بـالمسیلة06-03-2002

قریني   عبد اهللا 15105232 مقبول1505.70  بـسیدي عیسى20-03-2002

زكري   خولة 15105195 مقبول1605.50  بـسیدي عیسى26-04-2002

عزوز   زكریاء 15105217 جید جدا1708.00  بـسیدي عیسى19-07-2002

حرابي   رفیدة 15105203 مقبول1805.70  بـسیدي عیسى27-11-2002

بن میم   محمد لمین 15105119 جید1907.80  بـسیدي عیسى07-01-2002

علیلیش   أیوب 15105132 مقبول2005.40  بـبني یلمان01-06-2002

علیلیش   محمد خلیل 15105122 جید2107.60  بـحمام الضلعة02-06-2002

بوخروبة   نوارة 15105109 جید جدا2208.00  بـسیدي عیسى04-07-2002

بن عبد الوھاب   مخلوف 15105127 جید2307.10  بـسیدي عیسى11-07-2002

سعاي   نریمان 15105105 جید جدا2408.70  بـبني مسوس10-11-2002

881من744:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بني یلمان  | 1المدرسي عین حمیان المركزیة بني یلمان.م | 281138: المؤسسة  

بن عبد الوھاب   أنفال 15105098 جید جدا2508.80  بـسیدي عیسى11-12-2002

881من745:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بني یلمان  | 1الشرشارة بني یلمان | 281139: المؤسسة  

علیلیش   إبتسام 15105266 مقبول105.40  بـأوالد موسى21-02-2001

بن العربي   إیمان 15105268 قریب من الجید206.80  بـسیدي عیسى11-10-2001

طكیة   فاطمة الزھراء 15105257 جید جدا308.00  بـسیدي عیسى23-11-2001

حرابي   إكرام 15105272 جید407.10  بـسیدي عیسى09-03-2002

حرابي   بدر الدین 15105159 جید507.60  بـسیدي عیسى23-05-2002

بن العربي   أكرم 15105150 مقبول605.60  بـسیدي عیسى29-10-2002

طكیة   عامر 15105227 مقبول705.10  بـسیدي عیسى25-11-2001

حرشایة   نجاة 15105104 جید807.30  بـعین الحجل16-08-2001

بن العربي   محمد 15105117 قریب من الجید906.50  بـسیدي عیسى01-12-2001

سالمة   أمال 15105095 جید جدا1008.20  بـسیدي عیسى30-03-2002

طكیة   نسرین 15105107 جید1107.70  بـسیدي عیسى13-11-2002

881من746:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بني یلمان  | 1عین حمیان الظھراویة بني یلمان | 281146: المؤسسة  

جاجة   فاطمة 15105254 قریب من الجید106.30  بـسیدي عیسى26-04-2002

دحدوح   حلیمة 15105167 جید207.10  بـسیدي عیسى28-01-2002

جاجة   مریة 15105144 جید307.50  بـبني یلمان01-04-2002

جاجة   خولة 15105194 مقبول405.70  بـبني یلمان19-01-2002

أوعیل   صالح الدین 15105207 مقبول505.40  بـحمام الضلعة08-02-2002

تومي   زھرة 15105224 جید جدا608.70  بـحمام الضلعة24-02-2002

عمار   ریمة 15105199 جید707.90  بـسیدي عیسى11-04-2002

بن زیة   صھیب 15105223 مقبول805.40  بـسیدي عیسى14-10-2002

بن شیة   خولة 15105196 مقبول905.90  بـسیدي عیسى09-12-2002

عومار   أیمن 15105111 قریب من الجید1006.70  بـبني یلمان28-01-2001

جلمید   محجوبة 15105129 جید1107.90  بـسیدي عیسى11-11-2001

أوعیل   أحمد عبد الجبار 15105123 جید جدا1208.30  بـسیدي عیسى24-07-2002

زریق   أیوب 15105133 جید جدا1308.10  بـسیدي عیسى09-08-2002

جاجة   أیمن 15105114 قریب من الجید1406.90  بـسیدي عیسى06-09-2002

أوعیل   أمیمة 15105100 جید جدا1508.30  بـسیدي عیسى29-11-2002

881من747:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بني یلمان  | 2المجمع المدرسي شیحاتن بني یلمان | 281147: المؤسسة  

میاح   عبد الجلیل 15105244 قریب من الجید106.90  بـسیدي عیسى11-01-2002

بن زیة   ھناء 15105261 جید207.00  بـحمام الضلعة03-06-2002

بورجل   دحمان 15105174 قریب من الجید306.50  بـسیدي عیسى02-03-2001

بن عبد اهللا   أسامة 15105146 جید407.50  بـسیدي عیسى18-01-2002

میاح   دنیا 15105165 جید507.50  بـسیدي عیسى28-05-2002

میاح   خدیجة 15105177 قریب من الجید606.80  بـسیدي عیسى05-12-2002

جاجة   زیاد 15105215 مقبول705.40  بـحمام الضلعة02-08-2001

زكري   عبد المنعم 15105230 جید جدا808.40  بـسیدي عیسى03-02-2002

بن زیة   عبد النور 15105231 جید907.70  بـسیدي عیسى09-02-2002

أوعیل   شیماء 15105211 مقبول1005.90  بـسیدي عیسى26-04-2002

بن عمارة   رمزي 15105198 جید1107.40  بـسیدي عیسى30-06-2002

بن عمارة   عمر 15105226 مقبول1205.60  بـسیدي عیسى05-07-2002

بن العربي   رحاب 15105201 مقبول1305.90  بـسیدي عیسى21-07-2002

أحمد شیشي   سعداویة 15105218 مقبول1405.70  بـسیدي عیسى04-09-2002

مناد   زینة 15105214 جید1507.40  بـسیدي عیسى19-09-2002

رحموني   یوسف 15105197 جید جدا1608.50  بـسیدي عیسى18-11-2002

كریكب   أمین 15105101 جید1707.90  بـحمام الضلعة11-01-2002

عزوز   لخضر 15105130 جید1807.90  بـسیدي عیسى09-02-2002

عنیقة   آیة 15105128 جید1907.60  بـسیدي عیسى31-03-2002

قراب   نھال 15105108 جید جدا2008.70  بـسیدي عیسى18-04-2002

رحموني   أمیمة 15105099 ممتاز2109.00  بـسیدي عیسى23-05-2002

بن سعید   نصر الدین 15105106 جید جدا2208.90  بـسیدي عیسى22-07-2002

عزوز   أحمد أسامة 15105121 قریب من الجید2306.30  بـالمسیلة14-09-2002

بن سعید   نور الھدى 15105110 جید جدا2408.30  بـسیدي عیسى02-10-2002

881من748:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بني یلمان  | 2الرحمانیة بني یلمان | 281148: المؤسسة  

بن نایلي   عبد الحق 15105245 جید107.60  بـسیدي عیسى08-04-2002

بن زیة   عبد الكریم 15105248 مقبول205.70  بـبني یلمان01-12-2002

بوخروبة   النوي 15105151 جید جدا308.00  بـسیدي عیسى15-01-2002

زكري   حلیمة 15105168 جید407.30  بـسیدي عیسى24-04-2002

زكري   حدة 15105175 مقبول505.40  بـسیدي عیسى22-05-2002

بوخروبة   حسن 15105179 جید607.30  بـسیدي عیسى27-09-2002

عادل   خلوفي 15105172 جید جدا708.10  بـسیدي عیسى28-11-2002

عومار   المسعود 15105153 مقبول805.00  بـسیدي عیسى02-12-2002

بن لبیوض   عائشة 15105228 مقبول905.80  بـبني یلمان02-01-2002

بن عبد الوھاب   عثمان 15105229 جید1007.60  بـسیدي عیسى03-01-2002

شاعة   شیماء 15105210 مقبول1105.80  بـحمام الضلعة18-03-2002

أوعیل   سعید 15105219 قریب من الجید1206.30  بـسیدي عیسى30-04-2002

شاللو   زبیر 15105209 قریب من الجید1306.00  بـسیدي عیسى22-11-2002

مناد   مخلوف 15105126 جید1407.20  بـسیدي عیسى07-10-2001

881من749:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 1أحمد رضا حوحو عین الحجل | 281154: المؤسسة  

بن یوسف   وائل 15105757 جید جدا108.90  بـعین الحجل24-02-2002

رحماني   ھدى 15105740 ممتاز209.50  بـعین الحجل17-03-2002

مباركي   إكرام 15105753 قریب من الجید306.60  بـعین الحجل03-08-2002

دوسن   إیمان 15105735 جید407.90  بـعین الحجل17-10-2002

بن عامر   وصال 15105762 مقبول505.60  بـسیدي عیسى21-11-2002

بوخالفة   إیمان 15105737 جید جدا608.30  بـعین الحجل14-03-2003

بركي   وفاء 15105764 جید707.50  بـسیدي عیسى07-04-2003

مباركي   عصام 15105686 مقبول805.20  بـعین الحجل01-12-2001

مباركي   إلھام 15105711 قریب من الجید906.40  بـعین الحجل03-08-2002

بن عیسي   فاطمة الزھراء 15105693 جید جدا1008.10  بـسیدي عیسى23-09-2002

لبزة   إبراھیم 15105721 جید1107.50  بـسیدي عیسى11-11-2002

قویدري   إلیاس 15105708 قریب من الجید1206.10  بـسیدي عیسى29-03-2003

بن عیسي   عثمان طھ 15105647 قریب من الجید1306.80  بـعین الحجل04-01-1996

زیان   عبدالرؤوف 15105659 مقبول1405.90  بـسیدي عیسى16-05-2002

عكرافي   عیسى 15105674 جید1507.40  بـعین الحجل31-05-2002

بن نوة   عبیر 15105671 قریب من الجید1606.10  بـسیدي عیسى25-11-2002

دوسن   زھرة 15105619 قریب من الجید1706.30  بـعین الحجل07-06-2002

طیبي   شیماء 15105597 جید1807.70  بـعین الحجل24-06-2002

بن عامر   سھیر 15105616 جید جدا1908.30  بـسیدي عیسى11-08-2002

بن یوسف   زھراء 15105617 جید2007.20  بـعین الحجل27-10-2002

بن یوسف   دنیا 15105495 قریب من الجید2106.20  بـعین الحجل02-06-2001

بن نوة   حمدي 15105508 مقبول2205.30  بـعین الحجل22-11-2001

ولد محي الدین   خدیجة 15105518 جید جدا2308.00  بـسیدي عیسى04-03-2002

مباركي   بوعالم 15105490 مقبول2405.50  بـعین الحجل20-03-2002

881من750:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 1أحمد رضا حوحو عین الحجل | 281154: المؤسسة  

واضح   خلود 15105509 قریب من الجید2506.60  بـسیدي عیسى18-04-2002

بن یوسف   حدة 15105517 مقبول2605.90  بـعین الحجل16-12-2002

بوكاري   حنین 15105493 جید2707.00  بـسیدي عیسى30-03-2003

خلیفي   سلیم 15105571 قریب من الجید2806.90  بـسیدي عیسى03-10-2000

صحراوي   رفیق 15105564 جید2907.90  بـعین الحجل03-09-2001

نایلي   خولة 15105539 جید3007.80  بـعین الحجل27-02-2002

قویدري   راویة 15105556 جید جدا3108.20  بـعین الحجل18-06-2002

خبال   صالح الدین 15105566 مقبول3205.60  بـعین الحجل21-07-2002

نجیم   سمیحة 15105573 جید3307.00  بـعین الحجل15-11-2002

مباركي   یوسف 15105550 مقبول3405.70  بـسیدي عیسى23-02-2003

جوبر   محمد 15105358 جید3507.10  بحكم بـعین الحجل1998

عاشور   محمد 15105361 قریب من الجید3606.40  بـعین الحجل26-01-2001

زیواش   نوة 15105340 قریب من الجید3706.00  بـعین الحجل19-11-2001

دھسي   محمد األمین 15105372 قریب من الجید3806.90  بـعین الحجل05-10-2002

قویدري   نھي 15105338 جید3907.30  بـعین الحجل29-03-2003

بن عامر   مروة 15105406 قریب من الجید4006.00  بـعین الحجل22-01-2002

زیواش   مریم 15105401 مقبول4105.50  بـعین الحجل20-10-2002

881من751:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 1 عین الحجل54مجمع أول نوفمبر  | 281155: المؤسسة  

نصر اهللا   إكرام 15105748 جید جدا108.80  بـعین الحجل25-01-2002

زیوش   إلیاس 15105706 مقبول205.80  بـعین الحجل02-06-2002

لوصیف   إیمان 15105724 جید307.20  بـعین الحجل28-06-2002

بحري   إبتسام 15105719 قریب من الجید406.90  بـعین الحجل24-09-2002

ھجرسي   إلیاس 15105707 جید جدا508.10  بـعین الحجل25-09-2002

زروقي   عصام الدین 15105687 جید607.40  بـعین الحجل25-09-2002

مبخوتي   فرح 15105697 جید707.80  بـعین الحجل10-12-2002

زیوش   فریال 15105699 مقبول805.40  بـعین الحجل17-02-2003

صحراوي   عبد الحق 15105649 جید907.60  بـعین الحجل20-06-2002

بومامي   عبدالرؤوف 15105661 جید1007.80  بـسیدي عیسى11-11-2002

حمیدي   شمس الدین 15105585 مقبول1105.60  بـسیدي عیسى13-10-2001

مشتر   كنزة 15105624 مقبول1205.80  بـعین الحجل29-10-2001

عاشور   صافیة 15105590 جید1307.20  بـعین الحجل05-04-2002

لعربي   طیب 15105606 قریب من الجید1406.20  بـعین الحجل20-05-2002

عمران   شھیناززھرة 15105614 جید1507.50  بـزكــــــــار01-06-2002

قرار   شیماء 15105598 قریب من الجید1606.50  بـعین الحجل12-12-2002

لعوج   صبرینة 15105593 جید1707.30  بـسیدي عیسى22-12-2002

حمیدي   زھرة 15105620 جید جدا1808.20  بـعین الحجل22-01-2003

رقادي   سندس 15105570 جید1907.80  بـقصر الشاللة27-10-2002

لوافي   نھلة 15105336 قریب من الجید2006.70  بـسیدي عیسى07-04-2002

قطاف   نوح 15105341 مقبول2105.40  بـسیدي عیسى26-03-2003

خبال   أشرف 15105419 قریب من الجید2206.40  بـعین الحجل15-01-2002

عاشور   آیة 15105390 قریب من الجید2306.30  بـعین الحجل20-08-2002

ھجرسي   أسماء 15105412 قریب من الجید2406.90  بـعین الحجل25-02-2003

881من752:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 1 عین الحجل54مجمع أول نوفمبر  | 281155: المؤسسة  

جوبر   ندي 15105317 جید2507.90  بـسیدي عیسى02-09-2002

جدیلي   أمیرة 15105308 قریب من الجید2606.90  بـسیدي عیسى10-03-2003

881من753:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 1العقید الحواس عین الحجل | 281156: المؤسسة  

شریفي   إیمان 15105736 جید107.30  بـسیدي عیسى06-11-2002

مسعودي   زھرة 15105618 جید207.00  بـعین الحجل02-04-2002

طیبي   دنیا 15105496 مقبول305.00  بـعین الحجل08-07-2001

طیبي   خلود 15105510 مقبول405.20  بـعین الحجل19-05-2002

زیان   خلود 15105511 جید507.30  بـسیدي عیسى16-09-2002

زلوف   لیندة 15105357 جید607.00  بـسیدي عیسى20-05-2002

بورزق   ایمان 15105454 مقبول705.00  بـعین الحجل28-12-2000

طیبي   احمد 15105455 قریب من الجید806.10  بـعین الحجل02-11-2002

شریفي   مریم 15105400 مقبول905.40  بـعین الحجل06-01-2002

زیان   أسامة 15105417 جید جدا1008.40  بـعین الحجل08-03-2002

زیان   أیوب 15105399 جید1107.80  بـعین الحجل03-07-2002

طیبي   منیر 15105293 قریب من الجید1206.30  بـعین الحجل05-03-2002

881من754:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 1زیغود یوسف عین الحجل | 281157: المؤسسة  

بوعافیة   فلة 15105690 جید107.20  بـسیدي عیسى31-10-2002

بوعافیة   شیماء 15105595 مقبول205.40  بـعین الحجل10-01-2002

بوغرارة   خدیجة 15105519 قریب من الجید306.80  بـسیدي عیسى29-07-2002

بوعافیة   بن لعمري 15105466 قریب من الجید406.20  بـعین الحجل14-01-2002

881من755:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 1العقید لطفي عین الحجل | 281158: المؤسسة  

عبید   ولید 15105755 قریب من الجید106.25  بـعین الحجل20-11-2000

زرقوني   عزیز 15105689 جید جدا208.75  بـسیدي عامر15-09-2001

881من756:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 1الحجرة الصفراء عین الحجل | 281159: المؤسسة  

دبوسي   عبیر 15105670 جید107.90  بـسیدي عیسى09-03-2002

مرابط   سارة 15105587 جید207.20  بـعین الحجل03-06-2001

دبوسي   سیرین 15105607 قریب من الجید306.30  بـسیدي عیسى26-05-2002

تیطراوي   یوسف 15105549 جید407.50  بـسیدي عیسى09-12-2002

دبوسي   أسامة 15105414 جید507.10  بـسیدي عیسى11-10-2001

دبوسي   آیة 15105392 مقبول605.40  بـسیدي عیسى24-10-2002

دبوسي   أمیمة 15105296 قریب من الجید706.00  بـعین الحجل10-05-2000

دبوسي   المیة 15105309 جید جدا808.20  بـعین الحجل22-01-2001

یوسفي   مناد 15105290 جید جدا908.20  بـسیدي عیسى14-03-2001

881من757:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 2مالك بن نبي عین الحجل | 281165: المؤسسة  

بلھادي   إیھاب 15105742 جید107.30  بـسیدي عیسى09-07-2000

ترجات   ولید 15105756 جید207.40  بـسیدي عیسى10-04-2002

معمري   وائل 15105758 قریب من الجید306.10  بـعین الحجل18-05-2002

تریكي   إكرام 15105751 جید جدا408.90  بـعین الحجل21-07-2002

ھجرسي   إكرام 15105752 قریب من الجید506.60  بـعین الحجل25-07-2002

نقبیل   وفاء 15105763 جید جدا608.00  بـعین الحجل29-08-2002

زیان   إكرام 15105754 جید جدا708.00  بـعین الحجل30-11-2002

حالب   إسالم 15105743 جید جدا808.10  بـعین الحجل20-03-2003

بن عمرة   ھناء 15105705 جید907.50  بـعین الحجل08-09-2001

السبع   إلھام 15105710 جید جدا1008.00  بـعین الحجل12-10-2001

حمیدي   فرحات 15105700 جید1107.50  بـعین الحجل16-10-2002

قطاف   فاطمة الزھراء 15105694 جید1207.20  بـعین الحجل25-10-2002

ھجرسي   عبیر 15105669 جید1307.60  بـعین الجدل02-02-2002

بوعافیة   عبدالرحمن 15105663 جید1407.80  بـعین الحجل08-08-2002

بوعافیة   عبدالرؤوف 15105660 جید جدا1508.10  بـعین الحجل01-09-2002

كودري   عبدالرحمن 15105664 جید جدا1608.20  بـسیدي عیسى06-09-2002

لعوج   عبدالرؤوف 15105662 جید جدا1708.40  بـسیدي عیسى07-02-2003

صحراوي   شیماء 15105594 قریب من الجید1806.40  بـعین الحجل24-11-2000

قطاف   شروق 15105608 جید جدا1908.00  بـعین الحخجل08-02-2001

ھني   زینب 15105603 جید2007.30  بـعین الحجل03-01-2002

نباد   كمال 15105623 جید جدا2108.80  بـسیدي عیسى22-01-2002

بغدادي   توفیق 15105491 قریب من الجید2206.60  بـعین الحجل09-09-2001

حالب   دنیا 15105499 جید2307.20  بـسیدي عیسى16-01-2002

فاضلي   ثوریة 15105489 قریب من الجید2406.00  بـسیدي عیسى21-06-2002

881من758:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 2مالك بن نبي عین الحجل | 281165: المؤسسة  

زیان   بشیر 15105485 قریب من الجید2506.20  بـعین الحجل06-07-2002

بلخضر   بشرى 15105487 جید جدا2608.10  بـعین الحجل15-08-2002

بن یوسف   خیر الدین 15105520 قریب من الجید2706.60  بـعین الحجل26-10-2002

شریفي   دنیا 15105500 جید جدا2808.20  بـسیدي عیسى05-11-2002

بعیریط   سالف 15105568 جید2907.90  بـعین الحجل16-01-2002

شابي   یونس 15105543 جید3007.00  بـسیدي عیسى07-06-2002

بلقالوي   محمد 15105360 قریب من الجید3106.80  بـعین الحجل27-12-2000

بن عیسي   محمد 15105362 مقبول3205.80  بـعین الحجل07-12-2001

بحیرة   أحالم 15105351 جید3307.50  بـسیدي عیسى18-04-2002

بلخضر   نھاد 15105337 جید3407.20  بـعین الحجل19-07-2002

صدیقي   محمد 15105367 جید3507.30  بـعین الحجل18-11-2002

بن سعید   محمد أنس 15105371 ممتاز3609.60  بـعین الحجل17-12-2002

معمري   بدرالدین 15105471 مقبول3705.00  بـسیدي عیسى15-10-2001

سعدي   ابراھیم الخلیل 15105452 مقبول3805.10  بـعین الحجل12-06-2002

ھجرسي   تاج حسام الدین 15105470 جید3907.30  بـسیدي عیسى23-09-2002

بلخضر   ابراھیم 15105451 جید4007.50  بـعین الحجل12-03-2003

بلخضر   أسامة 15105416 قریب من الجید4106.70  بـعین الحجل29-12-2001

قاسم   أیوب 15105398 قریب من الجید4206.00  بـعین الحجل28-06-2002

قاسم   محمد ضیاء الدین 15105387 جید جدا4308.00  بـعین الحجل17-09-2002

شریفي   مروان 15105403 قریب من الجید4406.10  بـعین الحجل28-09-2002

زیواش   آیة 15105391 جید4507.80  بـعین الحجل19-10-2002

بلخضر   نذیر 15105314 جید4607.00  بـعین الحجل26-08-2001

عزیزي   لمیاء 15105301 جید جدا4708.30  بـعین الحجل24-02-2002

عمارة   منتھى 15105291 جید جدا4808.50  بـعین الحجل03-01-2003

881من759:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 2طالب عبد الرحمان عین الحجل | 281166: المؤسسة  

بوعافیة   وائل عبدالرحمن 15105760 ممتاز109.30  بـعین الحجل28-04-2002

عالك   وائل 15105759 مقبول205.70  بـعین الحجل25-06-2002

عزیزي   ھبة الرحمان 15105717 جید جدا308.60  بـعین الحجل30-05-2002

لعیفاوي   إبتھال 15105720 جید407.60  بـعین الحجل14-08-2002

ھجرسي   ھبة 15105716 جید507.20  بـعین الحجل08-10-2002

فلوس   ھبة الرحمان 15105718 جید جدا608.50  بـسیدي عیسى13-11-2002

دلھوم   فرید 15105701 جید707.30  بـسیدي عیسى16-11-2002

عبید   فطیمة 15105702 قریب من الجید806.10  بـعین الحجل24-11-2002

ذویب   ھاجر 15105714 جید907.20  بـعین الحجل29-01-2003

جدیلي   عبداللطیف 15105657 قریب من الجید1006.90  بـعین الحجل03-06-1998

بن العیطر   عبدالمؤمن 15105655 جید جدا1108.30  بـعین الحجل05-04-2001

شعباني   كریم 15105635 جید1207.40  بـعین الحجل03-11-2001

جوبر   عبدالنور 15105656 جید1307.70  بـعین الحجل10-12-2001

مرزوقي   عبیر 15105668 جید جدا1408.60  بـعین الحجل18-12-2001

سویب   عبدالرحمان 15105665 مقبول1505.30  بـعین الحجل16-05-2002

زیان   عبدالحلیم 15105658 جید1607.40  بـعین الحجل26-06-2002

حمو   عالء 15105639 مقبول1705.60  بـبوسعادة30-11-2002

شعباني   سعاد 15105609 جید1807.50  بـالبلیدة09-06-2001

قارة   حسام الدین 15105523 جید1907.70  بـعین الحجل15-07-2002

لبزة   بشرى 15105488 جید جدا2008.60  بـعین الحجل09-10-2002

زیان   رشدي 15105562 قریب من الجید2106.90  بـعین الحجل26-02-2002

جوادي   یوسف أمین 15105551 جید جدا2208.30  بـسیدي عیسى11-12-2002

زیان   سناء 15105569 جید2307.40  بـسیدي عیسى15-01-2003

دلھوم   محمد 15105359 قریب من الجید2406.80  بـعین الحجل02-06-1999

881من760:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 2طالب عبد الرحمان عین الحجل | 281166: المؤسسة  

نیقرو   محمد انس 15105373 مقبول2505.80  بـعین الحجل30-11-2001

بن نویوة   محمد الیاس 15105374 مقبول2605.70  بـعین الحجل08-01-2002

بن حامد   أحمد 15105363 ممتاز2709.00  بـعین الحجل28-01-2002

روان   أحالم 15105354 جید جدا2808.80  بـسیدي عیسى16-08-2002

دبوسي   نور الھدى 15105342 جید جدا2908.20  بـعین الحجل24-10-2002

حمو   لینة 15105356 جید3007.40  بـعین الحجل14-03-2003

معمري   احمد أمین 15105456 مقبول3105.00  بـسیدي عیسى22-11-1999

مختاري   اسماعیل 15105457 جید3207.20  بـعین الحجل22-02-2002

رحماني   اكرم 15105461 مقبول3305.80  بـعین الحجل03-10-2002

دویدة   بسمة 15105473 ممتاز3409.20  بـعین الحجل26-11-2002

زیان   استبرق حفصة 15105459 قریب من الجید3506.50  بـمستغانم27-11-2002

بن نویوة   اشراق 15105460 جید3607.30  بـعین الحجل20-03-2003

ضیف اهللا   أیوب 15105397 قریب من الجید3706.70  بـعین الحجل21-01-2002

عبداللھوم   محمد ایمن 15105385 قریب من الجید3806.90  بـعین الحجل25-07-2002

معمري   نادیة 15105311 مقبول3905.60  بـسیدي عیسى11-02-2001

مینة   أمینة 15105299 قریب من الجید4006.70  بـعین الحجل01-10-2001

دوسن   ندى 15105316 جید جدا4108.50  بـسیدي عیسى29-05-2002

سعدیو   نضال 15105320 جید جدا4208.10  بـالطاھیر14-07-2002

عاشور   نسرین 15105322 مقبول4305.90  بـعین الحجل19-09-2002

عزیزى   ناصرالدین 15105313 جید4407.90  بـعین الحجل28-10-2002

عاشور   منیر 15105294 قریب من الجید4506.50  بـالمسیلة08-01-2003

زیان   ندى 15105318 جید4607.60  بـعین الحجل28-02-2003

881من761:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل | عین الحجل )  مارس19الغربیة حي (بلخضر محمد | 281167: المؤسسة  

شریفي   إكرام 15105750 قریب من الجید106.60  بـسیدي عیسى25-06-2002

بلخضر   فطیمة 15105703 جید207.30  بـعین الحجل01-01-2003

عبید   عبدالقادر 15105666 قریب من الجید306.50  بـعین الحجل04-10-2000

مسعودي   عامر 15105644 مقبول405.70  بـعین الحجل01-06-2001

صحراوي   شیماء 15105596 جید507.00  بـعین الحجل13-02-2002

بلخضر   حلیمة 15105505 جید جدا608.90  بـعین الحجل05-11-2000

شریفي   ریاض 15105561 جید707.60  بـسیدي عیسى11-01-2001

زیان   صالح الدین 15105567 جید807.60  بـسیدي عیسى23-12-2002

بوكاري   محمد 15105365 جید907.00  بـعین الحجل10-07-2002

صحراوي   الھام 15105448 مقبول1005.90  بـعین الحجل29-06-2001

خبال   بالل 15105465 قریب من الجید1106.10  بـعین الحجل13-01-2003

صحراوي   مروة 15105407 جید جدا1208.70  بـسیدي عیسى15-08-2002

حمو   مروة 15105409 جید جدا1308.40  بـعین الحجل26-08-2003

شریفي   نجاة 15105315 قریب من الجید1406.50  بـعین الحجل24-10-1999

طیبي   منال 15105288 جید1507.70  بـعین الحجل09-01-2002

شریفي   نجیم 15105319 مقبول1605.60  بـعین الحجل10-02-2002

بلخضر   نعیمة 15105324 جید1707.30  بـعین الحجل04-06-2002

881من762:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 3بن یطو ابراھیم عین الحجل | 281173: المؤسسة  

ملكي   ھدى 15105739 جید جدا108.40  بـعین الحجل19-01-1998

زروقي   إكرام 15105747 ممتاز209.20  بـعین الحجل03-01-2002

لوافي   إكرام 15105749 جید جدا308.20  بـسیدي عیسى18-06-2002

سویب   إسحاق 15105746 قریب من الجید406.90  بـعین الحجل12-07-2002

حالب   إلھام 15105709 جید جدا508.40  بـعین الحجل25-08-2001

الوافي   ھاجر 15105712 ممتاز609.20  بـعین الحجل10-02-2002

خبال   إیمان 15105723 جید جدا708.70  بـسیدي عیسى15-06-2002

عیواج   فارس 15105692 جید807.40  بـعین الحجل17-09-2002

ملكي   عبد الرؤوف 15105650 مقبول905.90  بـعین الحجل15-07-1999

لباشي   عادل 15105645 مقبول1005.80  بـعین الحجل21-11-2000

خبال   عبیر 15105667 جید جدا1108.10  بـعین الحجل16-07-2001

ملكي   عیشة 15105672 ممتاز1209.00  بـعین الحجل07-08-2001

شوكي   عمرة 15105643 جید1307.10  بـالمسیلة16-08-2001

الوافي   عبد الرؤوف 15105651 جید1407.90  بـعین الحجل15-08-2002

حرحوز   عبد النور 15105648 جید جدا1508.20  بـعین الحجل06-10-2002

معمري   سعید 15105610 جید1607.40  بـعین الحجل12-05-2001

بلھادي   سارة 15105588 جید1707.60  بـسیدي عیسى03-07-2002

خلف اهللا   طاھر 15105591 جید جدا1808.70  بـسیدي عیسى22-07-2002

شریط   خلیل 15105501 قریب من الجید1906.10  بـسیدي عیسى21-05-2000

عبید   دنیا 15105494 جید2007.50  بـعین الحجل19-10-2000

سویب   خلیل 15105503 جید2107.60  بـعین الحجل31-10-2001

شریط   حلیمة 15105506 ممتاز2209.20  بـسیدي عیسى13-04-2002

بولعراس   حسام الدین 15105524 جید جدا2308.10  بـعین الحجل13-11-2002

قطاف   ریمة 15105557 جید2407.80  بـعین الحجل10-08-1999

881من763:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 3بن یطو ابراھیم عین الحجل | 281173: المؤسسة  

عواج   یوسف 15105545 جید2507.30  بـعین الحجل04-10-2000

معمري   راضیة 15105555 جید جدا2608.10  بـعین الحجل07-02-2001

رحماني   رومیسة 15105565 جید جدا2708.60  بـعین الحجل17-03-2002

عبید   یعقوب 15105537 مقبول2805.80  بـعین الحجل26-03-2002

لعیفاوي   رامي 15105554 جید جدا2908.10  بـعین الحجل23-07-2002

خبال   خولة 15105540 جید جدا3008.20  بـعین الحجل25-08-2002

عیواج   سمیر 15105574 جید جدا3108.10  بـعین الحجل31-12-2002

بوشكارة   سلیمة یاسمین 15105572 جید3207.50  بـسیدي عیسى06-01-2003

دوسن   رانیا 15105553 ممتاز3309.00  بـعین الحجل23-01-2003

عمور   رزیقة 15105563 جید3407.70  بـعین الحجل02-02-2003

معمري   نفیسة 15105335 مقبول3505.30  بـعین الحجل17-09-2001

بلھادي   أیمن 15105349 جید3607.50  بـعین الحجل29-03-2002

ملكي   أحالم 15105352 جید جدا3708.30  بـسیدي عیسى22-04-2002

بحري   محمد 15105364 جید جدا3808.80  بـعین الحجل07-07-2002

حالب   أحالم 15105355 قریب من الجید3906.60  بـسیدي عیسى13-10-2002

ملكي   الرابحي 15105447 مقبول4005.70  بـعین الحجل17-02-1997

عواج   معاذ 15105438 جید جدا4108.20  بـعین الحجل21-06-2001

ریان   النصري 15105445 مقبول4205.50  بـسیدي عیسى05-11-2001

قطاف   ایمن 15105453 مقبول4305.20  بـسیدي عیسى07-12-2001

عیواج   أكرم 15105435 مقبول4405.70  بـعین الحجل12-12-2001

رباحي   مولود 15105443 جید جدا4508.50  بـعین الحجل16-05-2002

بن یطو   بسمة 15105472 ممتاز4609.20  بـعین الحجل02-06-2002

بن حامد   مومن 15105442 قریب من الجید4706.20  بـعین الحجل03-01-2003

بن حامد   أیوب 15105395 جید4807.50  بـعین الحجل24-06-2001

عبید   آیة 15105389 جید جدا4908.70  بـسیدي عیسى22-06-2002

نفطي   مجیب اهللا 15105394 جید5007.60  بـعین الحجل01-07-2002

معمري   أسماء 15105410 جید5107.50  بـرویبة10-08-2002

بوغرارة   أمیمة 15105297 قریب من الجید5206.20  بـسیدي عیسى15-01-2001

بلھادي   أمیرة 15105302 قریب من الجید5306.50  بـعین الحجل11-05-2001

881من764:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 3بن یطو ابراھیم عین الحجل | 281173: المؤسسة  

عواج   مبارك 15105312 قریب من الجید5406.20  بـعین الحجل20-08-2001

قطاف   منى 15105292 جید5507.40  بـعین الحجل24-05-2002

رباحي   أمیرة 15105304 جید جدا5608.00  بـعین الحجل31-05-2002

عواج   أمیرة 15105305 جید5707.00  بـسیدي عیسى02-06-2002

معمري   أمیرة 15105306 جید5807.70  بـعین الحجل14-08-2002

لموات   أماني 15105286 جید جدا5908.50  بـعین الحجل02-09-2002

معمري   منال 15105289 جید6007.70  بـعین الحجل02-12-2002

881من765:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 3عبد الحمید بن بادیس عین الحجل | 281174: المؤسسة  

شوكي   ھاجر 15105713 جید107.60  بـعین الحجل06-10-2002

دلھوم   قمر 15105636 جید207.20  بـسیدي عیسى06-05-2001

دلھوم   عبد الرزاق 15105652 مقبول305.80  بـعین الحجل14-05-2001

بن یوسف   قویدر 15105637 قریب من الجید406.60  بـعین الحجل24-11-2001

بن حامد   عبد السالم 15105654 مقبول505.80  بـسیدي عیسى29-04-2002

عكروم   شیماء 15105599 جید جدا608.30  بـعین الحجل18-12-2002

دلھوم   زیاد 15105605 قریب من الجید706.60  بـعین الحجل05-01-2003

لباشي   دنیا 15105497 جید807.20  بـعین الحجل04-08-2001

دلھوم   بشرى 15105486 جید جدا908.10  بـعین الحجل09-01-2002

دلھوم   یاسین 15105515 جید جدا1008.70  بـعین الحجل21-05-2002

دلھوم   خالد 15105513 جید جدا1108.30  بـعین الحجل31-08-2002

بوعقال   حنان 15105492 جید1207.80  بـعین الحجل01-12-2002

بوعافیة   رانیا 15105552 مقبول1305.00  بـعین الحجل30-07-2002

رحال   جھاد 15105538 قریب من الجید1406.20  بـعین الحجل29-01-2003

دلھوم   نوال 15105339 قریب من الجید1506.70  بـعین الحجل14-03-2002

دلھوم   محمد 15105366 جید جدا1608.40  بـعین الحجل23-09-2002

شوكي   موسى 15105444 جید1707.70  بـعین الحجل18-12-2001

عالك   مروة 15105408 جید جدا1808.10  بـعین الحجل28-08-2002

دلھوم   أسماء 15105411 جید1907.10  بـعین الحجل23-11-2002

بوعافیة   أمیرة 15105303 قریب من الجید2006.90  بـعین الحجل24-09-2001

جعنون   آمنة 15105285 قریب من الجید2106.70  بـعین الحجل09-12-2001

سویب   نسرین 15105321 جید2207.70  بـعین الحجل09-06-2002

881من766:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1-عین الحجل  | 3محمد بوضیاف عین الحجل | 281175: المؤسسة  

دوسن   ھشام 15105744 مقبول105.80  بـعین الحجل17-06-2001

رباحي   ھدیل 15105741 جید207.90  بـسیدي عیسى30-11-2002

عبید   فارس 15105691 مقبول305.00  بـسیدي عیسى26-03-2001

بن دحمان   فتح الدین 15105695 جید جدا408.20  بـعین وسارة16-08-2002

حالب   فریال 15105698 جید507.00  بـعین الحجل23-08-2002

ربیعي   زینب 15105602 جید607.10  بـسیدي عیسى28-12-2001

دلھوم   طارق 15105589 جید707.40  بـعین الحجل22-01-2002

نقبیل   شمس الدین 15105586 قریب من الجید806.80  بـعین الحجل22-05-2002

بلھادي   صھیب 15105615 جید جدا908.80  بـسیدي عیسى21-07-2002

الوافي   زینب 15105604 مقبول1005.30  بـعین الحجل21-08-2002

سبیع   ضیاء الحق 15105592 جید جدا1108.00  بـعین الحجل11-11-2002

مشتر   خالد 15105512 مقبول1205.30  بـسیدي عیسى17-07-2002

مشتر   حسن 15105522 جید جدا1308.10  بـعین الحجل31-07-2002

زایدي   رحاب 15105559 جید جدا1408.10  بـعین الحجل24-01-2003

دلھوم   أحالم 15105353 جید جدا1508.40  بـعین الحجل10-07-2002

حالب   بالل 15105464 قریب من الجید1606.90  بـسیدي عیسى31-03-2002

بن نویوة   أكرم 15105437 قریب من الجید1706.20  بـسیدي عیسى07-04-2002

فضالة   أمحمد رامي 15105300 جید جدا1808.30  بـسیدي عیسى22-05-2002

مخلوف   أمیمة 15105298 قریب من الجید1906.80  بـعین الحجل22-05-2002

رحموني   أمیرة 15105307 جید2007.00  بـعین الحجل28-12-2002

881من767:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل  | 4محمد البشیر االبراھیمي عین الحجل | 281181: المؤسسة  

قامة   وفاء 15106139 قریب من الجید106.80  بـعین الحجل01-05-2002

جوادي   إكرام 15106131 جید جدا208.00  بـسیدي عیسى05-07-2002

حمیدي   إكرام 15106133 قریب من الجید306.60  بـعین الحجل04-11-2002

جوادي   وداد 15106137 جید جدا408.70  بـسیدي عیسى29-01-2003

دبوسي   ھند 15106091 مقبول505.30  بـعین الحجل22-08-2000

جوادي   فرید 15106084 جید جدا608.50  بـعین الحجل17-01-2002

معمري   إسراء 15106114 جید جدا708.30  بـسیدي عیسى19-07-2002

زایدي   ھدیل 15106107 جید807.10  بـعین الحجل11-10-2002

معمري   ھدیل 15106108 قریب من الجید906.60  بـعین الحجل28-11-2002

عبد الدایم   إسمھان 15106112 جید1007.00  بـسور الغزالن09-12-2002

شریط   إلھام 15106095 قریب من الجید1106.90  بـعین الحجل20-12-2002

حرحوز   ساعد 15106003 جید جدا1208.10  بـعین الحجل03-02-2002

مبخوتي   سلسبیل 15105993 مقبول1305.80  بـسیدي عیسى27-04-2002

سویب   صالح 15105995 جید جدا1408.50  بـسیدي عیسى26-10-2002

زایدي   عامر 15106053 قریب من الجید1506.10  بـسیدي عیسى29-10-2001

معمري   شروق 15106027 جید جدا1608.30  بـعین الحجل28-08-2002

زایدي   علي 15106051 جید1707.80  بـعین الحجل20-11-2002

مزھود   عبد العظیم 15106059 قریب من الجید1806.00  بـعین الحجل19-01-2003

سعداوي   كمال 15106042 جید جدا1908.00  بـالقبة28-03-2003

بن عیسي   یونس 15105956 جید2007.30  بـعین الحجل19-12-2000

مسعود/ بن عامر   مروان 15105852 قریب من الجید2106.70  بـسیدي عیسى06-02-2001

زروقي   حسین 15105946 جید2207.90  بـعین الحجل20-07-2001

زایدي   رندة 15105959 جید2307.70  بـعین الحجل17-02-2002

مقراني   أسامة 15105859 قریب من الجید2406.90  بـعین الحجل23-02-2002

881من768:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل  | 4محمد البشیر االبراھیمي عین الحجل | 281181: المؤسسة  

لخضر/ بن عامر   مروان  15105851 جید2507.70  بـعین الحجل12-03-2002

معمري   أسامة 15105860 جید2607.60  بـعین الحجل06-05-2002

لوصیف   جازیة سارة 15105934 جید جدا2708.00  بـالمسیلة23-05-2002

تومي   دنیا 15105925 جید2807.30  بـعین الحجل30-07-2002

بن حامد   رانیا 15105961 قریب من الجید2906.90  بـعین الحجل03-09-2002

عیواج   محمد 15105840 قریب من الجید3006.60  بـعین الحجل23-09-2002

مبخوتي   حیاة 15105937 جید3107.20  بـعین الحجل14-10-2002

عاشور   رحمة 15105964 جید3207.90  بـعین الحجل16-11-2002

معمري   یوسف 15105958 جید3307.60  بـعین الحجل19-11-2002

نوي   لینة 15105830 جید جدا3408.60  بـعین الحجل08-12-2002

رحماني   أكرم 15105882 جید جدا3508.30  بـعین الحجل14-04-2002

زروقي   توفیق 15105904 قریب من الجید3606.40  بـعین الحجل15-06-2002

بن یطو   بشرى 15105902 جید3707.30  بـعین الحجل16-06-2002

بن حامد   جالل 15105906 جید جدا3808.10  بـعین الحجل13-08-2002

معمري   بالل 15105894 جید3907.80  بـعین الحجل29-09-2002

صدقاوي   بدر الدین 15105896 جید جدا4008.70  بـعین الحجل05-10-2002

قطاف   منال 15105783 قریب من الجید4106.20  بـعین الحجل23-03-2002

ھني   أمین 15105790 جید4207.50  بـعین الحجل04-06-2002

معمري   آالء 15105777 جید جدا4308.70  بـسیدي عیسى19-07-2002

جوادي   أنفال 15105784 ممتاز4409.00  بـعین الحجل04-09-2002

مھدي   مبارك 15105799 جید4507.40  بـسیدي عیسى06-09-2002

عمیري   ندى حجیلة 15105803 جید جدا4608.10  بـعین الحجل29-09-2002

معمري   نور الھدى 15105813 جید جدا4708.60  بـعین الحجل09-12-2002

881من769:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل  | 4ھواري بومدین عین الحجل | 281182: المؤسسة  

بن حامد   إكرام 15106130 قریب من الجید106.80  بـعین الحجل21-04-2002

ھجرسي   إلھام 15106094 قریب من الجید206.00  بـعین الحجل02-01-2001

عزیزي   إیمان 15106103 قریب من الجید306.10  بـعین الحجل02-04-2002

حالب   فیصل 15106082 جید407.80  بـعین الحجل06-04-2002

عواج   إبراھیم 15106102 مقبول505.50  بـعین الحجل18-05-2002

بن حامد   ھاجر 15106097 جید جدا608.70  بـسیدي عیسى08-08-2002

لعیفاوي   ھاجر 15106098 مقبول705.70  بـعین الحجل20-09-2002

زروقي   إلیاس 15106092 جید807.10  بـعین الحجل17-12-2002

حرحوز   شیماء 15106008 جید جدا908.10  بـعین الحجل15-02-2002

شریط   سلمى 15105982 جید جدا1008.00  بـعین الحجل17-04-2002

مخلوف   شمس الدین 15105992 جید1107.50  بـعین الحجل24-05-2002

معمري   سامیة 15105997 قریب من الجید1206.30  بـعین الحجل19-06-2002

معمري   صابر 15105999 جید1307.10  بـعین الحجل06-08-2002

معمري   شیماء 15106012 جید1407.80  بـعین الحجل12-10-2002

زایدي   شاھندة 15106004 جید جدا1508.30  بـعین الحجل27-11-2002

عواج   صھیب 15106038 جید1607.50  بـعین الحجل15-07-2000

عزیزي   سعید 15106030 مقبول1705.00  بـعین الحجل08-09-2000

بوغرارة   كوثر 15106045 جید1807.70  بـسیدي عیسى04-05-2002

عزیزي   عبد الوھاب 15106060 مقبول1905.50  بـعین الحجل28-08-2002

عمور   صیفیة 15106025 جید2007.10  بـعین الحجل03-09-2002

بولعراس   عبد الرؤوف 15106058 مقبول2105.90  بـعین الحجل31-10-2002

شریط   خالد 15105929 قریب من الجید2206.90  بـعین الحجل02-05-2001

خبال   أحالم 15105829 قریب من الجید2306.10  بـعین الحجل07-06-2001

حرحوز   أیوب 15105850 جید جدا2408.60  بـعین الحجل10-01-2002

881من770:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل  | 4ھواري بومدین عین الحجل | 281182: المؤسسة  

معمري   أسامة 15105861 قریب من الجید2506.00  بـعین الحجل11-05-2002

زیراوي   أسامة 15105863 جید2607.20  بـسیدي عیسى17-08-2002

معمري   لیندة 15105831 قریب من الجید2706.10  بـسیدي عیسى02-09-2002

عامر وعلي   یاسین 15105933 قریب من الجید2806.70  بـعین الحجل23-10-2002

تومي   ریمة 15105963 جید جدا2908.60  بـسیدي عیسى26-10-2002

تومي   رانیة 15105962 جید جدا3008.90  بـسیدي عیسى20-11-2002

عمارة   خیرة 15105942 قریب من الجید3106.70  بـعین الحجل25-12-2002

معمري   حاتم 15105931 قریب من الجید3206.00  بـعین الحجل09-03-2003

شریفي   مروة 15105854 مقبول3305.50  بـعین الحجل24-07-2003

عواج   دنیا 15105911 مقبول3405.30  بـعین الحجل25-05-2001

حمیدي   حنان 15105909 قریب من الجید3506.80  بـعین الحجل23-11-2001

زایدي   بدر الدین 15105895 قریب من الجید3606.00  بـعین الحجل21-04-2002

معمري   حنین 15105910 جید3707.60  بـعین الحجل16-06-2002

زایدي   ثریا 15105898 جید3807.50  بـعین الحجل17-12-2002

ھجرسي   أمیرة 15105791 مقبول3905.50  بـعین الحجل04-06-2001

بن حامد   ملك 15105794 جید جدا4008.40  بـعین الحجل26-04-2002

حمیدي   نسرین 15105808 جید4107.40  بـسیدي عیسى14-05-2002

بن حامد   أمال 15105780 مقبول4205.70  بـسیدي عیسى29-05-2002

عواج   أمل 15105775 جید4307.50  بـعین الحجل24-07-2002

بن حامد   مایا 15105795 جید4407.80  بـسیدي عیسى13-08-2002

عواج   نور الھدى 15105812 جید جدا4508.60  بـعین الحجل26-11-2002

عواج   أمیرة 15105793 جید4607.50  بـبوسعادة11-02-2003

881من771:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل  | 4مفدي زكریاء عین الحجل | 281183: المؤسسة  

عزیزي   إبراھیم 15106101 قریب من الجید106.80  بـالبیرین27-03-2002

سلیني   عبیر فریال 15106075 مقبول205.80  بـسیدي عیسى06-05-2002

شریط   ھالة 15106096 جید جدا308.30  بـسیدي عیسى09-08-2002

معمري   إلیاس 15106093 قریب من الجید406.60  بـعین الحجل11-03-2003

نقبیل   شیماء 15106007 مقبول505.10  بـسیدي عیسى01-08-2001

عواج   رفیق 15105979 جید جدا608.30  بـسیدي عیسى28-07-2002

سعداوي   طارق 15106002 جید707.40  بـسیدي عیسى10-09-2002

بن حامد   سامح الطیب 15105996 جید807.40  بـبوسعادة18-09-2002

رحماني   سعید 15106032 قریب من الجید906.70  بـعین الحجل15-06-2002

عواج   سعید 15106033 جید جدا1008.00  بـعین الحجل01-02-2003

تومي   یسرى 15105947 مقبول1105.70  بـعین الحجل31-07-2001

قطاف   یسمینة 15105945 جید جدا1208.40  بـسیدي عیسى01-01-2002

معمري   أحمد 15105838 جید جدا1308.60  بـعین الحجل07-06-2002

عزیزي   محمد 15105839 جید جدا1408.80  بـسیدي عیسى26-07-2002

عواج   یازید زین الدین 15105935 قریب من الجید1506.30  بـعین الحجل21-10-2002

ثعلوب   أسماء 15105857 جید جدا1608.90  بـسیدي عیسى20-11-2002

بن حامد   مھدي 15105884 قریب من الجید1706.20  بـعین الحجل15-11-2001

بوعافیة   أمل 15105776 جید جدا1808.30  بـعین الحجل30-07-2002

رحماني   نسرین 15105809 جید1907.30  بـسیدي عیسى18-09-2002

881من772:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل  | 4برج الحواس عین الحجل | 281184: المؤسسة  

زروقي   عیسى 15106076 جید107.90  بـسیدي عیسى07-07-2002

عواج   ھناء 15106089 جید207.40  بـعین الحجل18-12-2002

شھیدي   زینب 15106013 جید307.40  بـعین الحجل23-01-2002

زروقي   صابر 15105998 مقبول405.70  بـعین الحجل11-02-2002

زروقي   شیماء 15106009 جید507.40  بـعین الحجل14-06-2002

زروقي   خلیل 15105927 جید607.50  بـعین الحجل01-05-2002

دھسي   حنان 15105908 جید707.40  بـعین الحجل21-08-2001

زروقي   لبنى 15105796 قریب من الجید806.80  بـغین الحجل12-01-2001

881من773:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل  | 5األمیر عبد القادر عین الحجل | 281191: المؤسسة  

سویب   إكرام 15106126 مقبول105.00  بـعین الحجل15-01-2001

سویب   صلیحة 15105991 قریب من الجید206.50  بـعین الحجل04-01-2001

زیواش   صالح الدین 15105983 جید307.90  بـعین الحجل11-04-2002

مشتر   رشیدة 15105976 جید407.90  بـعین الحجل24-05-2002

حاجي   شیماء 15106010 مقبول505.70  بـعین الحجل05-07-2002

زیوش   شیماء 15106011 جید جدا608.20  بـعین الحجل15-08-2002

حمري   صالح الدین 15105985 مقبول705.30  بـعین الحجل08-12-2002

دلھوم   علي 15106050 قریب من الجید806.10  بـعین الحجل16-02-2001

دلھوم   شھرة 15106040 جید جدا908.10  بـعین الحجل16-01-2002

قویدري   عبدالباسط 15106063 مقبول1005.80  بـسیدي عیسى16-09-2002

سویب   یوسف 15105957 قریب من الجید1106.10  بـعین الحجل23-01-2002

حدباني   حكیم 15105949 مقبول1205.40  بـسیدي عیسى27-05-2002

سویب   ایمان 15105890 جید1307.00  بـعین الحجل22-01-2002

قویدري   دنیا 15105914 جید جدا1408.40  بـعین الحجل11-03-2002

سویب   أشواق 15105880 قریب من الجید1506.60  بـسیدي عیسى06-06-2002

قویدري   لبنى 15105797 قریب من الجید1606.90  بـعین الحجل05-11-2002

881من774:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل | عین الحجل ) الناحیة الجنوبیة(بلھادي محمد  | 281192: المؤسسة  

بن یوسف   إكرام 15106127 مقبول105.40  بـعین الحجل17-12-2001

قاسمي   فوزي 15106088 مقبول205.10  بـعین الحجل11-02-2002

سویب   فاطمة 15106079 قریب من الجید306.20  بـعین الحجل25-02-2002

سویب   فطیمة 15106086 جید407.20  بـعین الحجل22-11-2002

عبید   سلیم 15105986 جید507.00  بـعین الحجل05-09-1999

شویحات   صبرینة 15106006 مقبول605.50  بـسیدي عیسى26-09-2000

عاشور   سارة 15106001 جید707.50  بـعین الحجل14-02-2002

جدیلي   صالح الدین 15105984 قریب من الجید806.20  بـعین الحجل14-07-2002

زیوش   عبداهللا 15106061 مقبول905.50  بـعین الحجل12-10-2000

بن یوسف   سعاد 15106029 قریب من الجید1006.30  بـعین الحجل11-03-2002

زیان   شھیناز 15106037 جید جدا1108.60  بـسیدي عیسى29-11-2002

شویحات   أیمن 15105826 مقبول1205.80  بـعین الحجل12-01-1999

سویب   خدیجة 15105939 مقبول1305.50  بـسیدي عیسى02-05-2001

قویدري   لخضر 15105848 مقبول1405.60  بـعین الحجل18-09-2001

قویدري   أسماء 15105856 قریب من الجید1506.00  بـسیدي عیسى27-07-2002

رفیس   حیاة 15105936 قریب من الجید1606.00  بـعین الحجل05-10-2002

قویدري   ابراھیم 15105889 قریب من الجید1706.00  بـعین الحجل25-03-1999

زیوش   مسعود 15105879 قریب من الجید1806.40  بـعین الحجل01-07-2000

شویحات   بوبكر 15105903 مقبول1905.90  بـعین الحجل25-08-2001

ضیف اهللا   بالل 15105893 قریب من الجید2006.00  بـسیدي عامر23-04-2002

جدیلي   أشرف 15105878 قریب من الجید2106.10  بـسیدي عیسى16-06-2002

حمیدي   بدرالدین 15105897 مقبول2205.90  بـعین الحجل26-08-2002

نجیم   أنور السادات 15105788 مقبول2305.90  بـعین الحجل31-01-2000

بن نوة   نجوى 15105804 قریب من الجید2406.20  بـعین الحجل14-12-2000

881من775:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل | عین الحجل ) المجاھدین.ت.مج(معمري الكرفالي | 281193: المؤسسة  

عیساوي   إنتصار 15106090 جید جدا108.00  بـعین الحجل09-05-2002

بورطوع   ھیام 15106106 جید207.40  بـالمیلیة20-08-2002

الخد   رزیقة 15105977 جید جدا308.00  بـعین الحجل10-02-2002

صحراوي   رومیسة 15105980 جید جدا408.30  بـعین الحجل01-09-2002

حالب   صابر 15106000 جید507.60  بـعین الحجل18-10-2002

إبراھیمي   ضحى 15106005 جید جدا608.90  بـبوسعادة27-11-2002

بن نویوة   رشید 15105975 جید جدا708.20  بـسیدي عیسى27-12-2002

ھني   سھیلة 15106035 جید807.60  بـعین الحجل23-04-2002

لوكار   قدور 15106046 جید907.30  بـعین الحجل28-09-2002

بغدادي   خیر الدین 15105940 جید جدا1008.70  بـعین الحجل21-02-2002

عبیدي   محمدأمین 15105844 جید جدا1108.10  بـالونزة28-08-2002

حمیدي   بالل 15105892 جید1207.20  بـعین الحجل13-02-2002

حمیدي   امیرة 15105888 جید جدا1308.80  بـسیدي عیسى30-04-2002

مختاري   امیمة 15105885 مقبول1405.90  بـعین الحجل22-05-2002

بلكحل   أكرم سلیمان 15105883 جید1507.70  بـسیدي عیسى05-09-2002

مرابط   أثینة 15105801 مقبول1605.60  بـالبویرة07-08-2000

صحراوي   نور الھدى 15105811 جید جدا1708.80  بـعین الحجل25-01-2002

حرحوز   نفیسة 15105810 مقبول1805.40  بـعین الحجل28-02-2002

عاشور   أنفال 15105785 قریب من الجید1906.30  بـعین الحجل15-11-2002

881من776:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 2عین الحجل  | 5مصطفى بن بوالعید عین الحجل | 281194: المؤسسة  

صدیقي   سلیم 15105987 جید جدا108.40  بـعین الحجل15-05-2002

صحراوي   عالء الدین 15106048 مقبول205.00  بـعین الحجل21-07-2002

شریفي   شرین 15106026 قریب من الجید306.40  بـسیدي عیسى15-11-2002

درفلو   خالد 15105930 مقبول405.80  بـسیدي عیسى06-05-2002

زیان   حدة 15105938 قریب من الجید506.50  بـعین الحجل29-05-2002

اسبع   رمزي 15105960 جید607.10  بـعین الحجل29-07-2002

بشیر/ زیان   أسامة  15105876 مقبول705.90  بـسیدى عیسى09-11-2001

مخلوف   أكرم 15105881 جید807.20  بـعین الحجل17-02-2002

رابحي   أمال 15105779 مقبول905.90  بـعین الحجل31-03-2002

رابحي   أمیمة 15105789 جید1007.10  بـعین الحجل29-09-2002

مرزوق   نبیل 15105800 جید1107.80  بـعین الحجل07-11-2002

881من777:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | میھوبي دحمان سیدي ھجرس  | 281201: المؤسسة  

بودراح   خدیجة 15106237 مقبول105.70  بـسیدي عیسى03-10-1999

بن جدي   عبد الرزاق فاروق 15106324 جید207.70  بـالقبة25-06-2000

بن عمرة   صھیب 15106301 مقبول305.40  بـعین الحجل04-01-2002

میھوبي   عبد الرؤوف 15106319 جید407.50  بـعین الحجل11-01-2002

معیلبي   عبد الكریم 15106325 جید507.30  بـعین الحجل26-02-2002

بن شالبي   شھرزاد 15106304 قریب من الجید606.80  بـسیدي عیسى25-06-2002

بن القاضي   أسامة 15106209 جید جدا708.00  بـعین الحجل16-09-2002

میھوبي   بدر الدین 15106224 قریب من الجید806.40  بـسیدي أمحمد08-11-2002

كلكولي   الطیب عبد اهللا 15106218 جید جدا908.30  بـسیدي عیسى20-11-2002

میھوبي   عبد المالك 15106312 قریب من الجید1006.80  بـسیدي عیسى24-11-2002

بن یربح   سلیم 15106270 جید1107.60  بـسیدي عیسى02-04-2001

كریبع   زینب 15106279 مقبول1205.60  بـعین الحجل03-04-2001

العیبي   سناء 15106269 جید جدا1308.00  بـسیدي ھجرس02-04-2002

بن القاضي   سماح 15106266 مقبول1405.00  بـعین الحجل03-04-2002

بن ھنیة   سھام 15106288 قریب من الجید1506.70  بـسیدي ھجرس03-05-2002

بن القاضي   سالف 15106268 مقبول1605.20  بـعین الحجل08-07-2002

بن القاضي   رفیدة 15106263 جید1707.00  بـسیدي عیسى08-09-2002

بن فیسة   راضیة 15106256 مقبول1805.40  بـسیدي عیسى10-12-2002

جلود   أحمد 15106181 قریب من الجید1906.30  بـعین الحجل08-11-2000

بن شالبي   نور الدین 15106169 قریب من الجید2006.30  بـسیدي عیسى17-01-2001

بن القاضي   أمیرة 15106155 جید جدا2108.00  بـعین الحجل20-04-2002

ھالیلي   أیمن 15106175 جید جدا2208.40  بـسیدي عیسى28-08-2002

زقومي   نریمان 15106160 جید جدا2308.50  بـعین الحجل17-12-2002

881من778:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | بلھادي مسعود سیدي ھجرس  | 281202: المؤسسة  

بن عثمان   ولید 15106362 قریب من الجید106.40  بـسیدي عیسى10-09-2002

طامة   فطوم 15106350 مقبول205.60  بـسیدي عیسى22-10-2002

رخیلة   وائل 15106363 جید307.00  بـعین الحجل08-11-2002

سلموني   إلیاس 15106351 مقبول405.80  بـعین الحجل25-12-2002

كریبع   شھیناز 15106300 قریب من الجید506.70  بـالمسیلة03-03-2000

روكیلة   خالد 15106232 قریب من الجید606.20  بـعین الحجل02-12-2000

میھوبي   یاسین 15106234 مقبول705.10  بـعین الحجل01-01-2002

بوربعة   حیاة 15106236 جید807.90  بـعین الحجل27-01-2002

بن شطو   جمیلة 15106228 قریب من الجید906.90  بـعین الحجل29-01-2002

بن ھنیة   عتیقة رقیة 15106331 جید1007.50  بـسیدي عیسى29-01-2002

بن ھنیة   أسماء 15106206 جید1107.50  بـسیدي عیسى31-01-2002

میھوبي   خلود 15106231 جید1207.40  بـالمسیلة06-04-2002

بوطي   مریم 15106203 مقبول1305.60  بـسیدي عیسى13-05-2002

بوزیدي   عبد الفتاح 15106327 جید جدا1408.20  بـسیدي عیسى17-05-2002

بن القاضي   القعقاع 15106219 جید1507.10  بـسیدي عیسى31-05-2002

ھالیلي   عبیر 15106329 قریب من الجید1606.40  بـعین الحجل28-06-2002

بن عمرة   فطیمة 15106339 جید1707.50  بـعین الحجل09-07-2002

ولد تومي   أیوب 15106201 جید جدا1808.40  بـسیدي عیسى14-07-2002

مبخوتي   مھدي 15106213 جید1907.20  بـعین الحجل24-07-2002

سعیدي   خلیل 15106227 قریب من الجید2006.00  بـعین الحجل30-07-2002

بن عمران   عبد الرحیم 15106321 جید2107.70  بـسیدي عیسى28-08-2002

لھمك   دنیا 15106226 قریب من الجید2206.50  بـعین الحجل24-09-2002

بن عیشة   فاطمة 15106338 جید جدا2308.00  بـسیدي عیسى24-10-2002

زقومي   عبد العزیز 15106326 مقبول2405.70  بـسیدي عیسى25-10-2002

881من779:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | بلھادي مسعود سیدي ھجرس  | 281202: المؤسسة  

رخیلة   كوثر 15106306 قریب من الجید2506.80  بـسیدي عیسى29-10-2002

روكیلة   مونیا 15106214 جید2607.40  بـسیدي عیسى05-11-2002

میھوبي   عمار عبد الحبیب 15106307 مقبول2705.10  بـسیدي عیسى14-11-2002

كریبع   عبد الحق 15106316 مقبول2805.40  بـسیدي عیسى29-11-2002

جعرون   سھیلة 15106289 مقبول2905.90  بـسیدي عیسى01-01-2000

رخیلة   سمیرة 15106272 جید3007.20  بـعین الحجل27-11-2000

بلقالوي   ربح 15106257 مقبول3105.10  بـسیدي ھجرس14-01-2002

بن ساعد   سید أحمد 15106280 قریب من الجید3206.60  بـسیدي عیسى02-02-2002

سعیدي   شعیب 15106284 جید3307.70  بـعین الحجل26-03-2002

سعیدي   زكریاء 15106283 قریب من الجید3406.10  بـسیدي عیسى20-10-2002

ولد تومي   شیماء 15106278 قریب من الجید3506.20  بـسیدي عیسى19-12-2002

بن ھنیة   صابرین 15106274 قریب من الجید3606.10  بـسیدي عیسى22-02-2003

لعیدي   لیندة 15106178 جید جدا3708.10  بحكم بـالمسیلة2000

كریبع   محمد عبد العزیز 15106185 جید3807.20  بـالرغایة26-04-2001

میھوبي   أحالم 15106176 جید جدا3908.70  بـعین الحجل04-02-2002

كولیف   أمیمة 15106154 جید جدا4008.60  بـسكیكدة07-02-2002

بن فیسح   محمد األمین 15106184 جید جدا4108.20  بـعین الحجل25-04-2002

میھوبي   آیة 15106188 جید4207.50  بـسیدي عیسى22-05-2002

رخیلة   أمیرة 15106156 جید جدا4308.40  بـبومرداس21-06-2002

جعرون   محمد 15106183 جید جدا4408.30  بـسور الغزالن26-07-2002

میھوبي   أنفال 15106153 قریب من الجید4506.90  بـسیدي عیسى27-07-2002

بن یربح   نسرین 15106166 جید4607.80  بـالثنیة08-08-2002

قریشي   أیمن 15106174 مقبول4705.30  بـسیدي ھجرس19-08-2002

سلموني   نصر الدین 15106165 قریب من الجید4806.00  بـسیدي عیسى01-09-2002

قریشي   أحالم 15106177 مقبول4905.10  بـسیدي عیسى07-09-2002

كریبع   نزیھة 15106163 مقبول5005.30  بـسیدي عیسى31-10-2002

بلقالوي   منال 15106152 جید جدا5108.20  بـسیدي عیسى09-11-2002

بن ھنیة   نور 15106168 جید5207.70  بـعین الحجل17-01-2003

881من780:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | جناي التومي سیدي ھجرس  | 281203: المؤسسة  

ملكي   ولید 15106361 مقبول105.70  بـعین الحجل23-10-2000

شعباني   إكرام 15106358 مقبول205.40  بـعین الحجل23-04-2002

شعباني   وئام 15106364 قریب من الجید306.20  بـعین الحجل09-05-2002

بلفرعي   أصالة 15106210 جید جدا408.30  بـسیدي عیسى24-03-2002

عبد السالم   یازید 15106235 قریب من الجید506.80  بـعین الحجل29-04-2002

بلفرعي   صھیب 15106302 مقبول605.40  بـسیدي عیسى22-11-2002

طیباوي   عبد الرحمان 15106320 قریب من الجید706.40  بـسیدي عیسى11-12-2002

بن شطو   غنیة 15106308 جید807.30  بـسیدي عیسى23-12-2002

دھندي   سفیان 15106287 مقبول905.10  بـبني سلیمان08-09-2001

شعباني   رفیق 15106264 مقبول1005.20  بـعین الحجل08-11-2002

شعباني   صبرینة 15106276 جید1107.10  بـسیدي عیسى23-12-2002

دھندي   محمد 15106180 قریب من الجید1206.20  بـعین الحجل15-10-2000

شعباني   نضال 15106162 قریب من الجید1306.30  بـعین الحجل17-04-2001

مبخوتي   آیة 15106187 مقبول1405.60  بـعین الحجل20-04-2002

881من781:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | میھوبي بن ھنیة سیدي ھجرس  | 281204: المؤسسة  

بلھادي   كریم 15106305 مقبول105.20  بـعین الحجل11-06-2002

881من782:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | بن سعید مسعود سیدي ھجرس  | 281205: المؤسسة  

سلموني   حمزة 15106229 مقبول105.30  بـسیدي عیسى21-12-1997

طامة   مفتاح 15106212 جید207.40  بـعین الحجل17-08-2000

سلموني   حسنة 15106238 جید307.10  بـسیدي عیسى01-01-2001

بن عمرة   آسیا 15106211 مقبول405.70  بـعین الحجل03-01-2001

بن عمران   الصادق 15106217 جید507.60  بـسیدي عیسى28-12-2002

سلموني   نفیسة 15106167 جید جدا608.50  بـعین الحجل18-05-2000

مسعودي   آمال 15106150 جید707.10  بـسیدي ھجرس08-02-2001

سلموني   نور ھان 15106173 قریب من الجید806.60  بـسیدي عیسى22-04-2001

881من783:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | بن حبریة عبد اهللا سیدي ھجرس  | 281206: المؤسسة  

شعباني   مروة 15106205 جید107.80  بـسیدي عیسى24-08-2000

881من784:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | بن ھنیة موسى سیدي ھجرس  | 281207: المؤسسة  

بن سنوسي   أسماء 15106207 جید107.40  بـسیدي عیسى14-12-2002

جوماخ   سارة 15106275 قریب من الجید206.80  بـسیدي عیسى07-05-2003

جومخ   نصار 15106161 قریب من الجید306.10  بـسیدي عیسى21-01-2002

881من785:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | قریشي عمار سیدي ھجرس  | 281208: المؤسسة  

بن جغلولي   إكرام 15106356 جید107.70  بـسیدي عیسى03-03-2002

881من786:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | میھوبي بن مخلوف سیدي ھجرس  | 281209: المؤسسة  

بن عبد الكریم   حنان 15106225 قریب من الجید106.25  بـسیدي عیسى21-02-2001

بوزیدي   ریان 15106259 مقبول205.50  بـسیدي عیسى16-08-2000

881من787:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي ھجرس | بن شالبي عثمان سیدي ھجرس  | 281210: المؤسسة  

رخیلة   إسالم 15106355 جید107.00  بـالرغایة07-03-2001

بلھادي   إكرام 15106359 جید207.20  بـعین الحجل05-06-2002

برابح   مریم 15106204 جید307.40  بـبوسعادة01-06-2002

بن وجاح   عبد الرزاق 15106323 جید407.80  بـعین الحجل06-07-2002

بن عثمان   ملیسة 15106157 قریب من الجید506.60  بـسیدي عیش08-01-2000

سعیدي   نبیلة 15106158 جید جدا608.60  بـعین الحجل04-01-2002

881من788:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 1جبل مساعد -طیبي لخضر  | 281216: المؤسسة  

امحمدي   فیصل 15106690 جید جدا108.00  بـعین الملح05-05-2000

بن اعمر   ولید 15106704 قریب من الجید206.50  بـجبل امساعد26-05-2002

زروقي   فرید 15106691 جید307.70  بـعین الملح20-06-2002

خارف   ھاجر 15106696 مقبول405.80  بـجبل امساعد13-09-2002

غربي   ھاشم 15106697 مقبول505.10  بـعین الملح18-11-2002

العیر   صباح 15106606 جید607.20  بـعین الملح28-02-2002

امحمدي   صالح 15106598 جید جدا708.00  بـعین الملح11-04-2002

زروقي   ساعد 15106604 جید807.00  بـبوسعادة17-04-2002

بن اعمر   سامي 15106593 قریب من الجید906.30  بـعین الملح29-04-2002

العطوي   صبرین 15106609 قریب من الجید1006.60  بـجبل امساعد06-07-2002

بن المداني   شیماء 15106611 جید1107.00  بـجبل امساعد01-11-2002

امحمدي   عبد الجبار 15106655 قریب من الجید1206.80  بـسلیم27-10-2000

خلفاوي   كریم 15106640 قریب من الجید1306.70  بـجبل امساعد17-03-2001

وذان   عبد القادر 15106660 مقبول1405.20  بـعین الملح14-06-2001

زرقانة   سھام 15106633 ممتاز1509.10  بـعین الملح04-01-2002

بوعالم   علي 15106643 قریب من الجید1606.70  بـعین الملح09-01-2002

بن اعمر   علي 15106644 جید1707.90  بـجبل امساعد02-03-2002

غدیر   عبد النور 15106651 جید جدا1808.60  بـعین الملح30-07-2002

بادة   صفیة 15106631 قریب من الجید1906.80  بـجبل امساعد17-08-2002

سعدي   عبد الصمد 15106659 قریب من الجید2006.60  بـعین الملح26-08-2002

غزالي   سوالف 15106638 قریب من الجید2106.90  بـعین الملح04-09-2002

بن اعمر   ایمان 15106464 جید جدا2208.90  بحكم بـجبل امساعد2002

شریقي   لطیفة 15106432 قریب من الجید2306.10  بـعین الملح29-01-2002

بن كروش   الشیماء 15106448 قریب من الجید2406.80  بـعین الملح13-02-2002

881من789:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 1جبل مساعد -طیبي لخضر  | 281216: المؤسسة  

النیة   احالم 15106463 قریب من الجید2506.20  بـعین الملح15-02-2002

بوشنافة   ابراھیم 15106452 مقبول2605.40  بـعین الملح21-04-2002

بوزكري   انیس 15106443 قریب من الجید2706.70  بـسكیكدة30-04-2002

العطوي   مروة 15106431 جید جدا2808.10  بـعین الملح04-01-2003

دحیري   الیاس 15106445 جید2907.70  بـبوسعادة06-03-2003

خارف   بن عطیة 15106525 مقبول3005.20  بـعین الملح28-11-2000

امحمدي   بختة 15106530 جید جدا3108.00  بـعین الملح16-12-2000

طیباوي   برھان الدین 15106531 مقبول3205.20  بـعین الملح12-11-2001

دوداري   ثامر 15106529 قریب من الجید3306.80  بـبوسعادة09-01-2002

بكاي   خولة 15106557 جید جدا3408.40  بـالجلفة09-02-2002

طیباوي   خولة 15106558 جید3507.50  بـعین الملح17-02-2002

اوریدة   خدیجة 15106549 جید3607.20  بـجبل امساعد19-03-2002

عمارة   خدیجة 15106550 جید جدا3708.00  بـعین الملح20-05-2002

امحمدي   خدیجة 15106552 جید3807.20  بـعین الملح20-12-2002

بوزكري   جیھان 15106554 قریب من الجید3906.70  بـسكیكدة30-03-2003

العیر   احمد اسالم 15106487 مقبول4005.50  بـالجلفة05-01-2001

بن كروش   اسامة 15106498 مقبول4105.40  بـعین الملح06-07-2001

طرافي   اسامة 15106499 قریب من الجید4206.60  بـبوسعادة16-11-2001

بوشنافة   اكرام 15106507 جید جدا4308.00  بـعین الملح01-01-2002

زروقي   ایمان 15106475 قریب من الجید4406.50  بـعین الملح01-02-2002

بادة   ایمان 15106476 مقبول4505.40  بـعین الملح18-02-2002

عمارة   اسماعیل 15106492 جید4607.10  بـعین الملح21-02-2002

مبروكي   ایمان 15106477 جید4707.70  بـمناعة21-02-2002

بن علیة   احمد 15106481 مقبول4805.70  بـجبل امساعد06-04-2002

بن اعمر   اسماء 15106489 قریب من الجید4906.50  بـجبل امساعد12-04-2002

لسلت   اسامة 15106502 جید جدا5008.10  بـعین الملح11-05-2002

عمارة   اكرام 15106509 جید5107.60  بـعین الملح27-07-2002

عطالوي   احمد 15106486 قریب من الجید5206.40  بـبوسعادة18-08-2002

غدیر   اسماء 15106490 قریب من الجید5306.90  بـعین الملح05-09-2002

881من790:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 1جبل مساعد -طیبي لخضر  | 281216: المؤسسة  

خضراوي   اكرام 15106510 جید جدا5408.80  بـعین الملح20-11-2002

سلیخ   ایمان 15106479 جید جدا5508.10  بـعین الملح06-12-2002

وذان   اشواق 15106506 مقبول5605.60  بـعین الملح29-12-2002

امحمدي   محمد 15106402 قریب من الجید5706.30  بـعین الملح02-12-2001

عطالوي   نورة 15106396 جید جدا5808.50  بـجبل امساعد29-12-2001

بن ریة   نور الھدى 15106394 جید5907.30  بـبوسعادة12-03-2002

نشنش   محمد انس 15106407 قریب من الجید6006.10  بـبني عمران15-07-2002

بن ریة   لیلى 15106399 مقبول6105.20  بـعین الملح30-10-2002

881من791:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 1جبل مساعد -طرافي الدراجي  | 281217: المؤسسة  

بن ناصر   فیروز 15106689 جید107.50  بـبوسعادة01-02-2002

صالحي   فلة 15106680 جید جدا208.90  بـعین الملح10-02-2002

اسعید   طارق 15106603 مقبول305.80  بـعین الملح27-07-2000

وكي   سیف الدین یوسف 15106614 جید407.80  بـبوسعادة19-07-2002

لبوخي   سناء 15106585 جید جدا508.40  بـبوسعادة27-11-2002

طرافي   زوبیدة 15106639 جید جدا608.50  بـعین الملح04-01-2001

صالحي   سھیلة 15106635 ممتاز709.00  بـعین الملح18-06-2002

طیباوي   شعیب 15106628 قریب من الجید806.70  بـعین الملح28-09-2002

شیخاوي   مفتاح 15106434 جید907.10  بـبوسعادة07-05-2001

بن قسمیة   مروان 15106426 جید1007.70  بـالجلفة27-06-2001

سعدي   مھدي 15106435 قریب من الجید1106.60  بـعین الملح10-12-2001

عقبة   مروة 15106430 قریب من الجید1206.00  بـعین الملح05-09-2002

امحمدي   ابوبكر 15106456 ممتاز1309.00  بـبوسعادة26-11-2002

قادري   رابح 15106564 قریب من الجید1406.80  بـجبل امساعد03-03-2001

لبوخي   جمال الدین 15106534 جید1507.00  بـعین الملح03-04-2002

صالحي   خالد 15106541 قریب من الجید1606.20  بـعین الملح10-04-2002

ذباح   یوسف 15106561 قریب من الجید1706.80  بـعین الملح25-08-2002

صالحي   جمال 15106533 جید1807.00  بـعین الملح30-12-2002

قادري   جھاد 15106556 جید1907.50  بـجبل امساعد26-01-2003

امحمدي   محمد 15106401 جید2007.10  بـبوسعادة26-11-2001

سعدي   مدیحة 15106412 قریب من الجید2106.80  بـعین الملح23-08-2002

طیباوي   نعیمة 15106388 جید2207.90  بـعین الملح13-12-2002

881من792:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 1جبل مساعد -باھي العید  | 281218: المؤسسة  

سلیخ   سمیة 15106588 قریب من الجید106.60  بـبوسعادة25-10-2000

سلیخ   سعاد 15106626 جید207.10  بـبوسعادة23-09-2000

سلیخ   عبلة 15106649 مقبول305.50  بـبوسعادة26-11-2001

العلمي   عبد اهللا 15106652 قریب من الجید406.10  بـبوسعادة11-08-2002

امحمدي   مروان 15106428 جید507.90  بـعین الملح29-08-2002

سلیخ   نصیرة 15106383 جید607.10  بـبوسعادة18-07-2001

881من793:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 1جبل مساعد -أوریدة الشیخ  | 281219: المؤسسة  

خارف   شیماء 15106610 جید107.30  بـبوسعادة18-07-2001

بن نوي   صالح 15106595 قریب من الجید206.90  بـبن اسرور09-10-2001

بن اعمر   سھیلة 15106634 جید307.40  بـعین الملح09-07-2001

بكاي   زھیة 15106636 جید جدا408.40  بـعین الملح17-03-2002

عسلي   ثامر 15106528 قریب من الجید506.40  بـعین الملح15-04-2001

خارف   حلیمة 15106536 مقبول605.90  بـبوسعادة18-07-2001

بن اعمر   بن جیدل 15106513 جید707.40  بـعین الملح09-07-2001

بن اعمر   اسماعیل 15106493 جید807.00  بـعین الملح07-07-2002

خارف   اسامة 15106503 قریب من الجید906.80  بـبوسعادة28-11-2002

لسلت   نادیة 15106378 قریب من الجید1006.90  بـعین الملح26-02-2002

881من794:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 2جبل مساعد -بن اعمر لخضر  | 281226: المؤسسة  

بوعالم   ھاجر 15106694 مقبول105.90  بـعین الملح25-07-2001

العیر   ھاجر 15106695 قریب من الجید206.20  بـعین الملح17-02-2002

بوعالم   فارس 15106682 جید جدا308.70  بـعین الملح09-03-2002

بن كروش   عیسى 15106677 قریب من الجید406.70  بـعین الملح15-05-2002

طیباوي   فوزي 15106693 جید جدا508.90  بـبوسعادة05-06-2002

بن قسمیة   فائزة 15106687 جید جدا608.00  بـبوسعادة21-06-2002

قذیفة   ولید 15106705 قریب من الجید706.10  بـعین الملح17-07-2002

عطالوي   صالح الدین 15106582 مقبول805.10  بـعین الملح30-01-2001

ارفیس   صالح الدین 15106584 جید جدا908.40  بـجبل امساعد09-02-2002

بوعالم   صباح 15106605 مقبول1005.20  بـعین الملح17-02-2002

ارفیس   سماح 15106579 جید جدا1108.70  بـعین الملح27-02-2002

زیاني   سلیمان 15106587 قریب من الجید1206.20  بـبوسعادة24-04-2002

بن قسمیة   سماح 15106580 قریب من الجید1306.10  بـعین الملح19-07-2002

قذیفة   شیماء 15106612 جید1407.10  بـعین الملح13-12-2002

عبد الجبار   عبد العزیز 15106661 جید1507.70  بـبوسعادة28-06-1999

غدیر   عبد الحلیم 15106653 قریب من الجید1606.40  بـعین الملح12-02-2002

عبد الكریم   عائشة 15106648 جید1707.50  بـجبل امساعد15-02-2002

لقلیطي   السعدیة 15106450 قریب من الجید1806.20  بـبوسعادة16-08-2001

ارفیس   موسى 15106437 قریب من الجید1906.60  بـعین الملح27-03-2002

صالحي   ایمن 15106458 ممتاز2009.20  بـعین الملح12-07-2002

لعور   امیرة 15106446 جید جدا2108.60  بـعین الملح31-07-2002

بن اعمر   امینة 15106444 جید جدا2208.60  بـعین الملح10-11-2002

بكاي   جلول 15106538 مقبول2305.70  بـعین الملح24-09-1998

لعور   جابر 15106542 مقبول2405.60  بـعین الملح08-10-2001

881من795:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 2جبل مساعد -بن اعمر لخضر  | 281226: المؤسسة  

بوعالم   جلول 15106539 قریب من الجید2506.30  بـبوسعادة13-02-2002

ارفیس   خولة 15106559 قریب من الجید2606.30  بـعین الملح30-03-2002

طیباوي   جالل 15106532 جید2707.50  بـعین الملح08-06-2002

ارفیس   خدیجة 15106551 جید جدا2808.40  بـعین الملح11-08-2002

ارفیس   یحي 15106548 جید2907.30  بـعین الملح14-08-2002

براھیمي   اسیا 15106505 مقبول3005.20  بـعین الملح10-02-2002

سویكر   اسامة 15106500 قریب من الجید3106.80  بـجبل امساعد09-03-2002

ارفیس   اسامة 15106501 جید جدا3208.10  بـعین الملح18-04-2002

بن رعاد   احمد 15106484 جید3307.80  بـبوسعادة17-05-2002

لعور   احمد 15106485 جید جدا3408.30  بـبوسعادة09-06-2002

طرافي   بن قیرش 15106514 جید3507.60  بـعین الملح09-07-2002

بن كروش   اسالم شمس الدین 15106491 قریب من الجید3606.30  بـعین الملح21-11-2002

ارفیس   اسماعیل 15106494 جید جدا3708.50  بـعین الملح20-12-2002

لقلیطي   نوال 15106389 جید جدا3808.50  بـجبل امساعد22-07-2001

لقلیطي   لخضر 15106413 مقبول3905.50  بـبوسعادة17-09-2001

عبد الكریم   نعیمة 15106386 قریب من الجید4006.40  بـعین الملح15-01-2002

سویكر   نعمة اهللا 15106385 قریب من الجید4106.30  بـعین الملح08-03-2002

رحموني   آیة 15106411 قریب من الجید4206.30  بـبوسعادة11-04-2002

881من796:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 2جبل مساعد -مجمع عبد الكریم السعید  | 281227: المؤسسة  

قویدري   فاطمة 15106683 ممتاز109.20  بـبوسعادة28-07-2001

ربیع   عیسى 15106676 جید207.80  بـجبل امساعد30-03-2002

قادري   عقیلة 15106679 جید307.10  بـبوسعادة04-07-2002

اعمارة   عبیر 15106675 جید جدا408.40  بـعین الملح26-08-2002

لسلت   عیسى 15106678 مقبول505.90  بـعین الملح13-09-2002

بن كروش   رتیبة 15106576 قریب من الجید606.40  بـبوسعادة30-10-2001

بكاي   صالح 15106596 جید جدا708.90  بـعین الملح07-01-2002

بوشنافة   سارة 15106602 مقبول805.60  بـعین الملح07-09-2002

لزرق   صباح 15106607 قریب من الجید906.10  بـعین الملح04-10-2002

بكاي   عبد الحكیم 15106656 مقبول1005.00  بـعین الملح30-11-1999

سویكر   زھیر 15106637 جید جدا1108.50  بـعین الملح19-01-2002

سعودي   عبلة 15106650 مقبول1205.20  بـعین الملح02-06-2002

بن اعمر   مروان 15106425 جید جدا1308.90  بـعین الملح06-08-1999

فكروني   مسعودة 15106433 مقبول1405.90  بـبوسعادة09-10-1999

عسلي   ام الخیر 15106438 قریب من الجید1506.10  بـعین الملح09-11-1999

عمارة   الوھابي 15106451 جید1607.60  بـعین الملح23-07-2000

بن قسمیة   احالم 15106461 جید1707.30  بـعین الملح19-10-2000

بن علیة   المداني 15106439 قریب من الجید1806.40  بـجبل امساعد12-08-2001

اوریدة   احالم 15106462 قریب من الجید1906.90  بـعین الملح14-08-2001

بوشنافة   الباتول 15106442 مقبول2005.50  بـبوسعادة23-09-2001

ارفیس   امال 15106440 جید2107.30  بـجبل امساعد13-10-2001

خارف   مروان 15106427 قریب من الجید2206.50  بـعین الملح01-01-2002

العطوي   مروة 15106429 قریب من الجید2306.70  بـعین الملح10-03-2002

لعور   ابوبكر 15106455 قریب من الجید2406.30  بـعین الملح15-05-2002

881من797:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 2جبل مساعد -مجمع عبد الكریم السعید  | 281227: المؤسسة  

ذباح   ایمن 15106457 مقبول2505.40  بـعین الملح09-06-2002

رحموني   ابراھیم 15106453 جید2607.20  بـعین الملح29-07-2002

فكروني   ایمن 15106460 مقبول2705.30  بـجبل امساعد07-11-2002

قادري   الشیماء 15106449 قریب من الجید2806.50  بـعین الملح28-12-2002

اعمارة   خلیل 15106535 جید2907.00  بـعین الملح01-10-2000

عبد الكریم   خیرة 15106553 قریب من الجید3006.40  بـعین الملح12-11-2000

عمارة   خالد 15106540 جید3107.10  بـعین الملح21-06-2001

خارف   یاسمین 15106543 جید3207.90  بـعین الملح14-04-2002

بادة   بلقاسم 15106527 جید3307.10  بـجبل امساعد02-09-2002

لعمید   یاسین 15106544 قریب من الجید3406.90  بـعین الملح13-10-2002

بادة   اسماعیل ایمن 15106495 جید جدا3508.10  بـعین الملح24-01-2002

ارفیس   احمد 15106482 ممتاز3609.10  بـعین الملح08-05-2002

دحیة   احمد 15106483 جید3707.30  بـالھامل13-05-2002

اعمارة   اسمھان 15106497 قریب من الجید3806.80  بـعین الملح12-06-2002

مردف   اسماعیل عمر 15106496 جید3907.40  بـبوسعادة02-08-2002

بن علیة   اسامة 15106504 قریب من الجید4006.90  بـالمسیلة30-08-2003

بن اعمر   لمین 15106377 مقبول4105.70  بـعین الملح29-10-2000

النیة   نور الدین 15106390 مقبول4205.80  بـجبل امساعد18-02-2001

سعودي   محمد 15106400 مقبول4305.00  بـجبل امساعد20-08-2001

بن كروش   محمد 15106403 مقبول4405.70  بـمناعة11-01-2002

غدیر   لیلى 15106398 قریب من الجید4506.70  بـعین الملح21-02-2002

لزرق   نورة 15106397 جید جدا4608.50  بـجبل امساعد02-09-2002

بوعالم   محمد عبد الرشید 15106408 جید4707.70  بـعین الملح13-12-2002

881من798:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 2جبل مساعد ) -السمارة(بوشنافة بوشنافة  | 281228: المؤسسة  

بوشنافة   فریحة 15106692 قریب من الجید106.10  بـعین الملح16-08-1999

بوشنافة   زبیدة 15106608 جید207.10  بـعین الملح08-11-2003

عمارة   عمار 15106642 مقبول305.40  بـعین الملح09-12-2002

سعودي   امال 15106441 جید407.90  بـعین الملح14-02-2002

سعدوني   ایمن 15106459 جید507.10  بـعین الملح03-10-2002

بوشنافة   بلقاسم 15106526 قریب من الجید606.30  بـعین الملح22-06-2002

اعمارة   اكرام 15106508 قریب من الجید706.50  بـعین الملح07-06-2002

عمارة   ایمان 15106478 جید جدا808.10  بـعین الملح02-08-2002

سلمانة   اكرام 15106511 مقبول905.90  بـبوسعادة27-10-2003

سعودي   نجاة 15106382 قریب من الجید1006.90  بـجبل امساعد22-02-1997

881من799:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 1جبل امساعد  | 2جبل مساعد -بوشنافة عبد الرحمان  | 281229: المؤسسة  

بوشنافة   فاطمة الزھراء 15106684 قریب من الجید106.90  بـعین الملح08-02-2002

بوشنافة   ربیحة 15106577 مقبول205.00  بـبوسعادة10-03-2002

بوشنافة   یاقوتة 15106545 جید307.80  بـعین الملح03-02-2001

بوشنافة   حیاة 15106547 قریب من الجید406.60  بـعین الملح24-01-2002

بوشنافة   یمینة 15106537 قریب من الجید506.20  بـعین الملح09-08-2002

بوشنافة   اوریدة 15106512 جید607.40  بـعین الملح27-01-2002

بوشنافة   احمد 15106480 مقبول705.10  بـعین الملح09-03-2002

بوشنافة   نصیرة 15106384 مقبول805.80  بـعین الملح03-12-2001

بوشنافة   مداني 15106410 مقبول905.10  بـعین الملح02-07-2002

بوشنافة   مریم 15106414 جید جدا1008.40  بـعین الملح02-08-2002

بوشنافة   نور الدین 15106391 قریب من الجید1106.20  بـعین الملح08-12-2002

881من800:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3جبل امساعد  | 3جبل مساعد -اسلیم المركزیة  | 281235: المؤسسة  

مفتاح   عادل 15106822 مقبول105.50  بـبئر الفضة09-11-1997

سایب   عبد القادر 15106825 قریب من الجید206.40  بـبوسعادة06-01-2002

بوزیدي   عبد النور 15106823 جید جدا308.20  بـالجلفة22-05-2002

نمر   فاتح 15106828 جید جدا408.10  بـبئر الفضة14-11-2002

شطي   صالح الدین 15106793 مقبول505.80  بـسلیم09-04-2001

حاجي   حمزة 15106780 قریب من الجید606.60  بـبوسعادة16-05-2001

بن مزوز   زیان 15106800 جید707.20  بـالجلفة04-01-2002

بوزیدي   اكرام 15106769 جید جدا808.20  بـسلیم10-01-2002

بوزیدي   ریحانة 15106792 جید907.20  بـالجلفة12-01-2002

عز الدین   اشواق 15106767 جید1007.00  بـالجلفة25-01-2002

بن مزوز   سیف الدین 15106803 جید جدا1108.40  بـالجلفة01-02-2002

مجیدي   بلقیس 15106773 جید جدا1208.30  بـالجلفة08-04-2002

بن بلعیش   اكرم 15106768 قریب من الجید1306.70  بـسلیم22-05-2002

بن لقریشي   ربیعة 15106790 قریب من الجید1406.50  بـبوسعادة02-06-2002

خویل   مسعودة 15106736 جید1507.00  بحكم بـسلیم2001

رفیس   ایمن 15106745 قریب من الجید1606.70  بـسلیم17-01-2002

غزة   محمد ابو القاسم 15106729 جید1707.00  بـالجلفة05-05-2002

شخشوخة   الھام 15106743 جید1807.20  بـبوسعادة17-06-2002

غربي   اسماعیل 15106751 مقبول1905.20  بـبوسعادة17-07-2002

بن ثامري   امیرة 15106741 جید2007.70  بـبوسعادة24-07-2002

مریزیقة   احمد 15106749 قریب من الجید2106.60  بـبوسعادة26-09-2002

رفیس   اسیة 15106755 جید2207.50  بـسیدي امحمد23-10-2002

حساني   مصطفى خلیل 15106733 جید جدا2308.20  بـسلیم01-11-2002

881من801:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3جبل امساعد  | 3جبل مساعد -غربي بن عیسى اسلیم الغربیة   | 281236: المؤسسة  

عز الدین   عصام الدین 15106827 جید107.50  بـسلیم08-02-1999

بن تھامي   وائل عماد الدین 15106838 ممتاز209.30  بـمناعة24-03-2002

حاجي   زكریا 15106817 قریب من الجید306.40  بـعین وسارة30-04-2002

بن لقریشي   سعید 15106818 جید407.80  بـسلیم25-07-2002

حیتامة   زھیة 15106820 جید507.70  بـبوسعادة30-11-2002

مجیدي   شرف الدین 15106804 مقبول605.60  بـبوسعادة07-03-2001

غزة   یوسف 15106788 جید جدا708.20  بـالجلفة13-01-2002

حیتامة   صالح الدین 15106795 قریب من الجید806.50  بـسلیم10-03-2002

عز الدین   یوسف 15106789 جید907.00  بـالجلفة30-07-2002

غزة   رحاب 15106791 جید1007.10  بـالجلفة24-09-2002

طیباوي   خلیل 15106778 قریب من الجید1106.40  بـسلیم25-09-2002

جداوي   شروق 15106806 قریب من الجید1206.30  بـسلیم01-10-2002

غربي   امال 15106738 جید جدا1308.10  بـسلیم15-05-2001

طیباوي   نجاة 15106722 قریب من الجید1406.80  بـسلیم03-06-2000

فیجل   ابراھیم 15106744 مقبول1505.60  بـمناعة01-12-2001

امحمدي   نعیمة 15106723 مقبول1605.40  بـالجلفة11-03-2002

بن لقریشي   آیة 15106731 مقبول1705.70  بـمناعة20-09-2002

881من802:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3جبل امساعد  | 3جبل مساعد -اسلیم الجدیدة  | 281237: المؤسسة  

مزوز   ولید 15106835 جید جدا108.00  بـالجلفة07-10-1997

معاویة   عمر 15106821 جید207.80  بـفیض البطمة30-01-1999

جیالني   فاطمة 15106830 مقبول305.60  بـبوسعادة12-07-1999

لبصیر   فایزة 15106829 مقبول405.30  بـبوسعادة12-05-2001

بن جدو   ھدیل 15106833 قریب من الجید506.70  بـالجلفة10-08-2001

جداوي   ھدیل 15106834 جید جدا608.20  بـسلیم14-06-2002

لوكار   عیسى 15106826 جید707.70  بـسلیم15-06-2002

عیساوة   ھاجر 15106832 ممتاز809.00  بـالجلفة25-07-2002

جداوي   فتیحة 15106831 قریب من الجید906.10  بـسلیم10-10-2002

لطرشي   سھیلة 15106819 قریب من الجید1006.90  بـالحراش14-10-2002

لوكار   بولرباح 15106776 مقبول1105.00  بـسلیم03-10-1999

عقاقنة   بوخاتم 15106777 جید1207.30  بـالقدید27-10-1999

بوحویتة   خیرة 15106783 قریب من الجید1306.50  بـسلیم12-05-2000

قریدة   زینب 15106798 جید جدا1408.30  بـالزعفران07-06-2000

خفاق   حمزة 15106779 قریب من الجید1506.60  بـسلیم16-07-2000

بن تومي   خولة 15106785 قریب من الجید1606.30  بـالحراش18-08-2000

بن جدو   خولة 15106786 جید1707.80  بـبوسعادة08-01-2001

بوبرة   بلقاسم 15106772 جید جدا1808.10  بـسلیم26-01-2001

طیباوي   زیاد 15106801 مقبول1905.00  بـبوسعادة04-03-2001

بن ثامري   براھیم 15106774 قریب من الجید2006.00  بـسلیم11-03-2001

بن جدو   شروق 15106805 قریب من الجید2106.20  بـالجلفة10-08-2001

عیساوة   یحي 15106782 جید جدا2208.20  بـبوسعادة01-09-2001

عز الدین   یاسین 15106781 قریب من الجید2306.90  بـالجلفة25-01-2002

مجیدي   زینب 15106799 قریب من الجید2406.80  بـسلیم28-01-2002

881من803:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة | 3جبل امساعد  | 3جبل مساعد -اسلیم الجدیدة  | 281237: المؤسسة  

بن جدو   بشرى 15106775 جید2507.70  بـالجلفة01-08-2002

ھزیل   بن جنیدي 15106771 جید جدا2608.10  بـبوسعادة12-09-2002

لبلوبة   خضرة 15106784 جید2707.80  بـسلیم19-10-2002

جداوي   ماجد 15106719 قریب من الجید2806.00  بـسلیم13-08-1997

جداوي   امیرة 15106740 مقبول2905.50  بـسلیم22-06-2000

عیساوة   اسامة 15106753 مقبول3005.70  بـسلیم14-02-2002

جداوي   محفوظ 15106732 قریب من الجید3106.40  بـسلیم17-02-2002

بوجمعة   ایمان 15106747 قریب من الجید3206.70  بـسلیم29-04-2002

زبلي   احمد 15106748 جید3307.50  بـبوسعادة30-06-2002

عباسي   اسامة 15106754 مقبول3405.30  بـالجلفة02-08-2002

حساني   منال 15106718 جید جدا3508.20  بـالجلفة19-10-2002

لطرشي   الربح 15106742 مقبول3605.80  بـسلیم11-11-2002

رابحي   احمد 15106750 جید جدا3708.10  بـبوسعادة28-11-2002

بوجمعة   نورة 15106724 مقبول3805.60  بـسلیم18-12-2002

881من804:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 1محمد مریزیقة امجدل | 281244: المؤسسة  

عباسي   فیصل 15107204 جید107.00  بـمناعة15/06/01

بن شھرة   فیصل 15107205 قریب من الجید206.50  بـبوسعادة27/01/02

بوراس   ھدیل 15107222 جید307.30  بـمناعة23/05/02

سعیداني   إلیاس 15107213 قریب من الجید406.20  بـمناعة10/06/02

جیدل   فطیمة 15107210 جید507.30  بـمناعة17/10/02

جنیدي   ھیثم 15107219 جید جدا608.10  بـمناعة25/10/02

عباسي   إیمان 15107218 جید جدا708.20  بـمناعة04/11/02

بن روان   ھدیل 15107224 مقبول805.30  بـمناعة11/03/03

سایحي   عیسى 15107182 مقبول905.10  بـامجدل28/06/99

بن السیلت   عائشة 15107161 جید1007.80  بـبوسعادة07/04/02

فكاني   عبیر 15107181 جید1107.20  بـامجدل28/06/02

زردوبة   عبد الرحمان 15107173 مقبول1205.20  بـمناعة20/07/02

قویدري   عبد اهللا 15107168 جید1307.60  بـمناعة02/08/02

مقروف   عبداهللا 15107179 جید جدا1408.00  بـعین الملح01/12/02

ساسوي   حسین 15107050 جید1507.60  بـمناعة17/07/01

لطرشي   شیماء 15107087 قریب من الجید1606.90  بـمناعة30/07/01

بن العیفاوي   یوسف 15107058 قریب من الجید1706.30  بـمناعة04/08/02

لبشیري   كمال 15107133 قریب من الجید1806.90  بـمناعة09/02/01

سایحي   شیماء 15107099 مقبول1905.00  بـامجدل05/01/02

عباسي   شھاب 15107122 قریب من الجید2006.20  بـمناعة06/02/02

عباسي   سعیدة 15107114 مقبول2105.80  بـبوسعادة17/05/02

بوصبع   زكریا 15107106 جید جدا2208.40  بـمناعة30/06/02

بن علي   صفیة 15107121 جید جدا2308.60  بـمناعة24/09/02

لصاق   صھیب 15107128 جید جدا2408.60  بـمناعة23/11/02

881من805:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 1محمد مریزیقة امجدل | 281244: المؤسسة  

بوصبع   سعد 15107112 جید2507.30  بـمناعة05/03/03

سایحي   خالد 15107027 مقبول2605.40  بـمناعة01/07/01

لبشیري   بركاھم نور الھدي 15107003 مقبول2705.80  بـمناعة23/03/02

بوصبع   حنان 15107014 جید2807.20  بـمناعة06/07/02

سعدودي   حمیدة 15107020 مقبول2905.80  بـسیدي عامر13/08/02

شریط   خدیجة 15107034 جید3007.80  بـعین الملح23/12/02

بن رزقة   أیوب 15106934 مقبول3105.70  بـالجلفة05/03/00

حرزلي   أحمد 15106899 مقبول3205.10  بـمناعة22/05/01

سحوان   محمد 15106901 جید3307.30  بـمناعة05/01/02

أمھاني   محمد األمین 15106916 قریب من الجید3406.70  بـبوسعادة07-02-2002

لطرق   أیوب 15106935 جید جدا3508.00  بـمناعة07/07/02

بازة   أحمد 15106913 مقبول3605.60  بـبوسعادة27/09/02

زبدة   محمد 15106914 مقبول3705.80  بـبوسعادة02/10/02

مرزقالل   أسامة 15106959 قریب من الجید3806.40  بـمناعة25/09/00

بازة   الطیب 15106973 قریب من الجید3906.60  بـامجدل09/04/01

بن قادة   مروة 15106950 جید4007.50  بـمناعة27/08/01

عباسي   مروة 15106951 جید جدا4108.20  بـمناعة04/01/02

زبدة   أكرم 15106964 جید4207.10  بـمناعة14/01/02

محبوب   مروة 15106952 جید4307.90  بـأوالد یعیش11/04/02

دامة   ابراھیم 15106975 قریب من الجید4406.60  بـامجدل06/08/02

امجدل   مروة 15106954 جید4507.90  بـمناعة27/08/02

مرزقالل   بالل 15106987 قریب من الجید4606.00  بـمناعة20/11/02

بن مخلوفي   أیمن 15106879 مقبول4705.40  بـبوسعادة30/08/99

قرقور   أمال نور الھدى 15106853 قریب من الجید4806.00  بـمناعة26/01/01

مریزیقة   أمال 15106852 مقبول4905.80  بـمناعة11/12/01

لبشیري   أیمن 15106883 جید جدا5008.10  بـمناعة01/07/02

بن البار   منال 15106855 قریب من الجید5106.20  بـبوسعادة26/10/02

ربحاوي   أمجد 15106859 مقبول5205.70  بـرویبة11/12/02

سایحي   أحالم 15106885 قریب من الجید5306.70  بـمناعة09/03/03

881من806:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 1أحمد مبدوعة امجدل | 281245: المؤسسة  

مبدوعة   إسالم 15107225 قریب من الجید106.30  بـمناعة02/02/02

مریصي   إیمان 15107216 قریب من الجید206.90  بـبوسعادة25/03/02

اللیة   إیمان 15107217 مقبول305.20  بـمناعة18/06/02

بن روان   إلھام 15107214 مقبول405.70  بـمناعة22/08/02

لدغم شیكوش   وفاء 15107235 جید جدا508.60  بـالمسیلة01/01/03

سعیداني   ھیثم 15107220 جید607.10  بـمناعة26/01/03

الوخش   عمر 15107156 مقبول705.30  بـمناعة11/07/01

لكحیلة   عبد النور 15107166 مقبول805.90  بـمناعة03/08/01

مجدل   عبد الرحمان 15107172 جید جدا908.90  بـمجدل15/02/02

بن البار   عبد الحق 15107171 جید جدا1008.10  بـامجدل29/03/02

حصبایة   عبد اهللا 15107167 مقبول1105.20  بـمناعة09/04/02

امجدل   علي المھدي 15107153 جید1207.90  بـمناعة25/06/02

بن خولة   فاطمة الزھراء 15107188 قریب من الجید1306.60  بـبوسعادة15/08/02

قدیري   عبد الحكیم 15107170 جید1407.90  بـمناعة01/11/02

جایلي   رقیة 15107068 جید جدا1508.30  بـمناعة30/01/02

سویدة   حفیظة 15107052 جید جدا1608.30  بـمناعة06/09/02

بوفسیو   خولة 15107056 جید جدا1708.60  بـمناعة12/10/02

قنفود   سھیلة 15107123 جید1807.40  بـمناعة17/03/00

بن السیلت   شرف الدین 15107105 قریب من الجید1906.30  بـامجدل03/05/02

بن میصرة   زكریاء 15107108 جید جدا2008.00  بـمناعة09/05/02

سما   قویدر 15107138 مقبول2105.10  بـمناعة28/05/02

بن دقفل   بشرى 15107007 مقبول2205.60  بـامجدل27/10/99

لوكار   یحي 15107032 مقبول2305.00  بـبوسعادة09/03/01

براكة   حملة 15107009 قریب من الجید2406.70  بـمناعة08/04/02

881من807:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 1أحمد مبدوعة امجدل | 281245: المؤسسة  

جایلي   خلود 15107024 مقبول2505.50  بـمناعة04/06/02

الواضح   دالل 15107010 جید2607.60  بـمناعة24/07/02

بن ثامر   حیاة 15107029 قریب من الجید2706.90  بـمناعة12/09/02

لقدي   حدة 15107031 جید جدا2808.10  بـمناعة02/11/02

بن جرسي   مروة 15106938 جید2907.90  بـمناعة09/09/99

بن روان   آیة 15106925 جید جدا3008.60  بـمناعة01/03/02

بلبول   محمد إدریس 15106923 قریب من الجید3106.70  بـمناعة07/03/02

بن البار   أحمد األمین 15106917 جید جدا3208.10  بـبوسعادة03/06/02

مقروف   آیة 15106926 جید جدا3308.60  بـمناعة21/06/02

عسلي   محمد االمین 15106920 جید جدا3408.70  بـامجدل24/07/02

بن میصرة   أیوب 15106936 جید جدا3508.70  بـبوسعادة26/07/02

بن البار   محمد قاسم 15106922 جید3607.80  بـبوسعادة03/01/03

لمقود   ام السعد 15106966 جید3707.90  بـمناعة07-01-2002

لكحیلة   أسماء 15106958 جید3807.90  بـمناعة23/01/02

لمقود   مصطفى 15106963 جید جدا3908.20  بـبوسعادة01-02-2002

حصبایة   اشواق 15106983 جید4007.40  بـمناعة10/02/02

میلوقة   ابراھیم 15106977 جید4107.80  بـمناعة09/11/02

عباسي   احالم 15106980 قریب من الجید4206.70  بـمناعة11/11/02

مرزقالل   محمد 15106888 مقبول4305.50  بـمناعة25/02/01

لطرق   نرجس 15106870 جید جدا4408.40  بـمناعة14/02/02

بن شایب   لبنى 15106862 جید جدا4508.70  بـمناعة08/06/02

مبدوعة   نور اإلسالم 15106878 جید جدا4608.10  بـمناعة23/06/02

ربحاوي   نبیل 15106865 قریب من الجید4706.90  بـمناعة26/11/02

مرادة   نبیل 15106866 جید4807.90  بـمناعة15/12/02

لھمیسي   نھلة 15106875 مقبول4905.10  بـمناعة16/12/02

881من808:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 1السعدي سویدة امجدل | 281246: المؤسسة  

فیجل   إكرام 15107226 جید107.00  بـمناعة23/01/02

لبشیري   عزیزة 15107185 جید207.10  بـمناعة05/09/01

الوخش   عز الدین 15107184 جید جدا308.10  بـمناعة26/10/01

لبشیري   عبیر 15107180 جید جدا408.60  بـبوسعادة01/12/01

لبشیري   عمر 15107157 قریب من الجید506.40  بـمناعة04/03/02

بن روان   فارس 15107187 جید جدا608.10  بـمناعة23/04/02

فرجان   علي 15107151 جید جدا708.20  بـالجلفة26/09/02

مرادة   رانیا 15107063 جید جدا808.80  بـمناعة21/06/02

لعجال   حسناء 15107037 جید جدا908.60  بـمناعة09/09/02

فیجل   أحمد 15106903 جید1007.00  بـمناعة28/01/02

لبشیري   لخضر 15106932 جید1107.80  بـمناعة15/06/02

بن السیلت   أنور 15106858 جید1207.20  بـمناعة14/12/01

فیجل   أیمن 15106882 قریب من الجید1306.60  بـمناعة23/01/02

881من809:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 1قعادي عطیة امجدل | 281247: المؤسسة  

قرشي   فھد 15107211 جید107.20  بـدار الشیوخ29/05/99

یزیر   فاطمة الزھراء 15107199 جید207.40  بـدار الشیوخ01/10/02

قیاش   عائشة 15107162 قریب من الجید306.10  بـامجدل13/07/02

قیاش   زوینة 15107132 مقبول405.60  بـسلیم03/12/01

جنبة   المختار 15106967 جید507.40  بـدار الشیوخ09/12/00

881من810:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 1لقدي أربوح امجدل | 281248: المؤسسة  

بن عثمان   فتیحة 15107203 جید جدا108.50  بـالقدید08/05/00

لقدي   سعد 15107111 جید207.00  بـامجدل16/03/01

لطرق   بسمة 15107005 جید307.00  بـمناعة03/03/02

شحیلیطة   بشیر 15107006 جید407.40  بـامجدل19/03/02

بوفسیو   نصیرة 15106872 مقبول505.50  بـمناعة04/07/01

محبوب   أیمن 15106880 مقبول605.40  بـمناعة30/07/01

881من811:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 2عبد الرحمان بن البار امجدل | 281256: المؤسسة  

مرادة   وسام 15107232 جید107.00  بـمناعة28/03/02

لناعة   إكرام 15107228 جید جدا208.40  بـمناعة01/05/02

حصبایة   إكرام 15107229 جید307.50  بـمناعة13/05/02

بن میصرة   إكرام 15107230 جید407.00  بـمناعة20/05/02

بن البار   فضیلة 15107207 جید جدا508.90  بـمناعة01/08/02

لقلیب   فتحي 15107202 جید جدا608.30  بـمناعة29/08/02

شحالط   عبد العزیز 15107177 جید جدا708.40  بـمناعة21/12/01

مداد   عمرة 15107158 جید807.00  بـمناعة23/12/01

شحالط   عادل 15107160 جید جدا908.00  بـمناعة15/01/02

حصبایة   عیسى 15107183 قریب من الجید1006.40  بـمناعة17/09/02

بوشیبة   عبد المالك 15107165 مقبول1105.50  بـمناعة02/11/02

مقروف   خولة 15107054 قریب من الجید1206.40  بـبوسعادة08/02/01

فیجل   سایح 15107080 قریب من الجید1306.00  بـمناعة07/07/01

فرجان   سمیرة 15107077 قریب من الجید1406.80  بـمناعة18/07/01

لقلیظ   رضا 15107065 جید جدا1508.20  بـمناعة11/01/02

فكاني   رقیة 15107069 قریب من الجید1606.00  بـمناعة10/03/02

بوشیبة   رزیقة 15107067 ممتاز1709.30  بـمناعة08/04/02

بوشیبة   سارة 15107082 قریب من الجید1806.80  بـمناعة10/05/02

بن السلیخ   یوسف 15107060 جید1907.00  بـمناعة24/10/02

غزالي   رانیا 15107064 جید جدا2008.50  بـاألغواط08/11/02

بوشیبة   یوسف 15107061 جید جدا2108.00  بـمناعة16/11/02

لقلیب   یوسف 15107062 جید2207.10  بـمناعة03/12/02

قدیري   شھر زاد 15107130 جید جدا2308.50  بـمناعة30/03/02

لوعیلي   زیاد 15107103 جید جدا2408.00  بـمناعة11/07/02

881من812:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 2عبد الرحمان بن البار امجدل | 281256: المؤسسة  

جحواري   سعاد 15107110 قریب من الجید2506.00  بـمناعة30/09/02

ربحاوي   زیان 15107102 جید2607.20  بـبوسعادة04/12/02

بن قاسیمي   یاسمین 15107028 جید2707.50  بـبوسعادة28/05/02

حصبایة   دالل 15107011 قریب من الجید2806.60  بـمناعة16/09/02

مرادة   باسم 15107000 مقبول2905.70  بـمناعة29/12/02

شحالط   لخضر 15106930 جید3007.00  بـمناعة05/01/02

بن السلیخ   محمد 15106902 جید جدا3108.10  بـمناعة25/01/02

لناعة   محمد 15106904 ممتاز3209.40  بـمناعة11/02/02

بن البار   أحمد 15106908 جید جدا3308.30  بـمناعة14/05/02

بن السلیخ   محمد اسماعیل 15106921 قریب من الجید3406.00  بـبوسعادة13/06/02

بن السلیخ   مختار 15106928 مقبول3505.60  بـمناعة24/07/02

بن البار   محمد األمین 15106919 قریب من الجید3606.40  بـبوسعادة16/09/02

فرجان   لخضر 15106933 ممتاز3709.10  بـمناعة04/11/02

لناعة   مروة 15106949 مقبول3805.60  بـمناعة12/07/01

بن البار   اكرام 15106984 جید3907.50  بـمناعة03/09/02

بن السلیخ   مروة 15106956 جید4007.40  بـمناعة30/10/02

بن البار   محمد 15106887 قریب من الجید4106.60  بـمناعة21/02/01

سراجیة   ندى 15106867 جید4207.90  بـمناعة15/12/01

فیجل   آمنة 15106850 قریب من الجید4306.80  بـمناعة02/04/02

بوشیبة   أیمن 15106884 قریب من الجید4406.10  بـمناعة06/08/02

881من813:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 2عمر التیس امجدل | 281257: المؤسسة  

بن قینة   وسیلة 15107234 جید جدا108.00  بـمناعة28/11/00

خیذري   إكرام 15107227 جید جدا208.60  بـمناعة24/03/02

العایب   فطیمة 15107208 جید جدا308.50  بـامجدل29/03/02

فردي   فتحي 15107201 قریب من الجید406.20  بـمناعة26/05/02

زردوبة   فطیمة 15107209 جید جدا508.00  بـمناعة08/07/02

سعیداني   إناس 15107212 جید607.60  بـمناعة10/07/02

تیس   ھاجر 15107215 ممتاز709.10  بـبوسعادة24/09/02

بوزیان   ھدى 15107221 جید807.00  بـمناعة02/10/02

بوقاعة   ھدیل 15107223 قریب من الجید906.20  بـمناعة27/10/02

الفحل   عادل 15107159 قریب من الجید1006.70  بـمناعة22/04/01

الواضح   عثمان 15107164 جید1107.00  بـمناعة06/09/01

لبشیري   عبد القادر 15107176 جید جدا1208.00  بـبرج الكیفان14/01/02

بن جرسي   عبد الباسط 15107169 مقبول1305.50  بـمناعة19/03/02

ریان   علي 15107150 جید1407.80  بـامجدل20/07/02

شناق   عبد الكریم 15107174 مقبول1505.70  بـمناعة18/09/02

زردوبة   سمیرة 15107076 جید1607.90  بـمناعة25/05/00

تیس   سمیحة 15107074 مقبول1705.60  بـمناعة05/09/02

لعجال   جھاد 15107053 جید جدا1808.70  بـمناعة16/09/02

معموري   خضرة 15107049 جید1907.20  بـمناعة24/09/02

معیزة   رفیق 15107070 جید2007.10  بـبوسعادة25/09/02

شحالط   زكریاء 15107107 جید2107.00  بـمناعة21/11/00

قرقور   سعاد 15107109 جید2207.10  بـامجدل25/02/02

رزوق   سفیان 15107119 قریب من الجید2306.70  بـمناعة15/05/02

بوقاعة   سھیلة 15107124 جید جدا2408.10  بـالقبة07/07/02

881من814:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 2عمر التیس امجدل | 281257: المؤسسة  

بن الشایب   خالد 15107026 مقبول2505.30  بـمناعة13/01/01

اللیة   جمیلة 15107017 جید2607.90  بـمناعة18/01/02

بوصاق   خیرة 15107035 مقبول2705.20  بـامجدل25/02/02

بن رزقة   جمانة 15107012 جید2807.40  بـمناعة14/05/02

مبدوعة   بن علیة 15106999 جید جدا2908.40  بـمناعة26/06/02

سایحي   بریكیة 15107002 جید3007.80  بـمناعة04/07/02

مبدوعة   خلود 15107025 جید جدا3108.20  بـبوسعادة21/08/02

معموري   حمزة 15107023 جید3207.50  بـبوسعادة17/09/02

مجدل   خدیجة 15107033 جید جدا3308.20  بـمناعة21/10/02

بن البار   محمد 15106900 مقبول3405.80  بـمناعة25/08/01

بوشارب   لخضر 15106931 قریب من الجید3506.30  بـمناعة04/02/02

بن البار   مراد 15106937 جید3607.00  بـامجدل25/02/02

خلفون   أحمد 15106909 مقبول3705.90  بـامجدل19/05/02

خلفون   محمد 15106911 قریب من الجید3806.20  بـمناعة15/06/02

فیجل   میلود 15106924 مقبول3905.40  بـمناعة08/10/02

بن البار   امال 15106969 جید جدا4008.40  بـامجدل17/01/02

بوصاق   مفتاح 15106965 ممتاز4109.00  بـامجدل20/01/02

قرقور   بالل 15106986 جید4207.30  بـالحراش23/05/02

حصبایة   مروة 15106953 قریب من الجید4306.10  بـمناعة07/07/02

بن میصرة   ایمن 15106979 جید4407.30  بـمناعة17/07/02

زردوبة   ابراھیم 15106976 جید4507.80  بـمناعة08/11/02

شنفاوي   مبخوتة 15106869 جید جدا4608.20  بـمناعة30/01/01

سایحي   نصیرة 15106873 مقبول4705.10  بـامجدل07/01/02

بن روان   أیمن 15106881 جید4807.60  بـمناعة11/01/02

ضروة   ماجد 15106860 مقبول4905.90  بـمناعة02/02/02

بوقاعة   آمال 15106851 جید جدا5008.10  بـمناعة05/06/02

لطرق   نادیة 15106864 مقبول5105.30  بـمناعة16/07/02

ریان   لمبارك 15106857 جید جدا5208.30  بـبوسعادة11/09/02

زردوبة   نصر الدین 15106874 جید جدا5308.20  بـبوعنداس17/10/02

881من815:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 2قعادي الفضیل امجدل | 281258: المؤسسة  

لوصیف   وسیم 15107233 مقبول105.90  بـمناعة29/12/02

ضروة   عبد القادر 15107175 جید207.20  بـمناعة19/04/01

سویدة   علي إیھاب 15107154 جید307.70  بـمناعة24/07/02

فیجل   عفاف 15107186 جید407.30  بـمناعة09/10/02

السایحي   سالم 15107078 قریب من الجید506.40  بـامجدل14/04/01

سایحي   ساعد 15107083 مقبول605.40  بـمناعة23/04/01

قویني   شیماء 15107088 مقبول705.60  بـمناعة05/08/01

بوقاعة   رشید 15107066 جید جدا808.00  بـمناعة14/03/02

قرادة   خولة 15107055 قریب من الجید906.40  بـمناعة21/09/02

شوشة   خولة 15107057 جید1007.50  بـدار الشیوخ03/12/02

مداد   سفیان 15107116 مقبول1105.70  بـامجدل10/05/01

بوشیبة   صھیب 15107127 قریب من الجید1206.60  بـمناعة03/12/01

مرادة   كریمة 15107135 قریب من الجید1306.40  بـمناعة12/02/02

منوني   كریمة 15107136 جید1407.20  بـجسر قسنطینة03/05/02

بن البار   شیماء 15107100 جید1507.50  بـبوسعادة16/06/02

لقلیب   زھرة 15107131 جید1607.90  بـمناعة24/07/02

بن السلیخ   شیماء 15107101 مقبول1705.60  بـامجدل10/09/02

سایحي   سھیلة 15107125 جید1807.40  بـبوسعادة13/09/02

قویني   شھیناز إیمان 15107126 قریب من الجید1906.10  بـمناعة14/11/02

لعجال   سفیان 15107120 جید2007.30  بـمناعة26/12/02

بن الوریث   خلیل 15107015 مقبول2105.90  بـمناعة23/08/00

بلبول   بحریة 15107001 مقبول2205.90  بـمناعة20/02/01

بن السلیخ   حلیمة 15107016 قریب من الجید2306.70  بـمناعة25/05/02

لكحیلة   أحمد 15106905 جید2407.30  بـمناعة25/02/02

881من816:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| امجدل  | 2قعادي الفضیل امجدل | 281258: المؤسسة  

فیجل   مختار 15106927 جید2507.30  بـمناعة18/05/02

سبخة   أحمد 15106910 جید2607.30  بـبوسعادة08/06/02

كباش   محمد األمین 15106918 جید جدا2708.30  بـمناعة29/07/02

بوشیبة   محمد 15106912 قریب من الجید2806.10  بـالجلفة19/08/02

رزوق   محمد 15106915 قریب من الجید2906.90  بـمناعة29/10/02

فیجل   الحسن 15106971 مقبول3005.50  بـمناعة18/08/99

فرجان   أسامة 15106961 قریب من الجید3106.80  بـمناعة15/09/02

سبخة   مروة 15106955 جید3207.30  بـمناعة04/10/02

بن جرسي   أسامة 15106962 مقبول3305.00  بـامجدل15/12/02

لقلیب   أم الخیر 15106849 جید3407.50  بـمناعة14/03/01

بن دھینة   ندى 15106868 مقبول3505.30  بـمناعة16/01/03

881من817:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| مناعة | مناعة القدیمة  | 281264: المؤسسة  

بن عبد الرحمن   یوسف 15107326 قریب من الجید106.10  بـمناعة15/07/99

بن عبد الرحمن   بلقاسم 15107300 قریب من الجید206.30  بـمناعة14/01/02

باھي   خلیل 15107306 مقبول305.30  بـمناعة20/01/02

التیر   رابح 15107327 جید407.80  بـمناعة11/03/02

عزیز   حلیمة 15107308 مقبول505.30  بـمناعة11/06/02

بن عبد الرحمان   خلیل 15107307 قریب من الجید606.30  بـمناعة29/06/02

مھیدي   صفاء 15107357 قریب من الجید706.20  بـمناعة13/10/01

بن غادة   عبد الرزاق 15107371 قریب من الجید806.50  بـمناعة16/11/01

حاجي   شیخ 15107351 جید907.20  بـمناعة26/04/02

بن عبد الرحمن   ھبة اهللا 15107379 جید جدا1008.90  بـبرج بوعریریج29/06/02

بن عبد الرحمن   زھیر 15107361 جید1107.80  بـالمسیلة30/06/02

بن عبد الرحمان   عائشة 15107367 مقبول1205.60  بـمناعة06/12/02

بن عبد الرحمن   نجاة 15107257 قریب من الجید1306.00  بـمناعة05/05/01

التیر   أحمد 15107267 مقبول1405.40  بـمناعة24/07/01

عزیز   نور الھدى مباركة 15107263 قریب من الجید1506.40  بـمناعة15/11/01

سعیداني   امباركة ھبة اهللا 15107284 جید جدا1608.60  بـالجلفة12/01/02

بن عبد الرحمان   نور الھدى 15107262 قریب من الجید1706.70  بـمناعة11/02/02

بن لعمراني   محمد 15107270 جید1807.80  بـمناعة31/03/02

بن عبد الرحمن   مراد 15107277 مقبول1905.30  بـالمسیلة30/06/02

لقلیطي   نجاة 15107258 جید جدا2008.40  بـمناعة26/10/02

عقوني   محمد المھدي 15107272 قریب من الجید2106.80  بـمناعة11/11/02

عزیز   نسیبة 15107261 قریب من الجید2206.70  بـالمسیلة19/12/02

مداس   مھدي 15107282 قریب من الجید2306.30  بـمناعة17/02/03

881من818:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| مناعة  | 1مناعة الجدیدة  | 281265: المؤسسة  

بشیري   وسام 15107398 مقبول105.80  بـسیدي عیسى25/09/02

بن مكي   خولة 15107322 مقبول205.60  بـمناعة30/01/01

بوقفالة   سالمي 15107329 قریب من الجید306.30  بـمناعة04/11/01

زھاق   حلیمة السعدیة 15107310 جید407.50  بـمناعة27/02/02

أمھیدي   ضیاء الدین 15107334 جید جدا508.80  بـمناعة18-06-2002

فرجاوي   ثامر 15107301 قریب من الجید606.20  بـبوسعادة01/12/02

أمحمدي   سفیان 15107359 قریب من الجید706.90  بـمناعة03/03/99

القري   عبدالباسط 15107372 جید جدا808.10  بـمناعة24/12/01

بن رحمون   إبراھیم 15107380 جید جدا908.00  بـبوسعادة15/01/02

صیلع   زینب 15107349 جید1007.50  بـبوسعادة02/02/02

طیبي   عادل 15107363 جید جدا1108.40  بـمناعة08/02/02

التیر   قدور 15107362 جید جدا1208.30  بـمناعة15/03/02

بشیري   سعید 15107355 جید جدا1308.20  بـمناعة27/03/02

بشیري   ھالة 15107376 جید جدا1408.50  بـمناعة13/04/02

عزیز   شریف 15107352 قریب من الجید1506.40  بـمناعة04/05/02

بن رحمون   عبد الباسط 15107368 جید جدا1608.90  بـمناعة21/05/02

رقاي   عادل 15107364 جید1707.60  بـمناعة14/06/02

بوقفالة   ھبة 15107377 جید جدا1808.80  بـمناعة16/06/02

شریط   زین الدین 15107348 جید1907.40  بـمناعة27/09/02

بن رحمون   سعید 15107356 قریب من الجید2006.00  بـمناعة09/10/02

بن مكي   زیان 15107350 مقبول2105.70  بـمناعة02/11/02

طیبي   إیمان 15107381 قریب من الجید2206.40  بـبوسعادة15/11/02

بن مكي   زكریاء 15107353 مقبول2305.40  بـمناعة21/12/02

بوصبع   لخضر 15107275 قریب من الجید2406.80  بـمناعة08/01/01

881من819:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| مناعة  | 1مناعة الجدیدة  | 281265: المؤسسة  

بن عبد الرحمن   أیمن 15107264 مقبول2505.70  بـمناعة24/06/01

بوصبع   مروة 15107279 جید جدا2608.00  بـمناعة28/01/02

بن لخنش   نسیمة 15107260 قریب من الجید2706.90  بـبوسعادة06/02/02

بن عبد الرحمن   أحمد 15107269 جید2807.40  بـمناعة15/03/02

القري   لبنى 15107256 جید جدا2908.90  بـمناعة20/09/02

صیلع   أم الخیر 15107246 مقبول3005.10  بـمناعة14/10/02

881من820:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| مناعة  | 2مناعة الجدیدة  | 281266: المؤسسة  

التیر   بدر الدین 15107303 جید107.60  بـمناعة04/03/01

عزیز   صبرین 15107335 قریب من الجید206.70  بـمناعة03/01/02

القري   یسرى 15107320 جید جدا308.50  بـمناعة25/01/02

عزیز   ریمة 15107328 جید407.90  بـمناعة26/01/02

بن قادة   خولة 15107323 جید507.50  بـمناعة09/03/02

زبدة   بن عبداهللا 15107299 ممتاز609.20  بـامجدل14/04/02

مرادة   بشرى 15107304 جید جدا708.10  بـمناعة25/05/02

زبدة   یونس 15107324 جید جدا808.40  بـمناعة09/07/02

عزیز   سمیة 15107332 قریب من الجید906.60  بـمناعة23/09/02

بشیري   خیرة 15107318 جید جدا1008.40  بـمناعة15/12/02

التیر   بالل 15107298 جید1107.40  بـمناعة20/12/02

بشیري   عبد الجبار 15107369 جید1207.80  بـمناعة13/12/00

بشیري   عیسى 15107373 جید1307.70  بـمناعة14/10/01

مداس   شیماء 15107346 جید1407.40  بـمناعة07/01/02

بوراس   فوزیة 15107375 جید1507.50  بـبوسعادة15/02/02

حیسونة   ھبة 15107378 جید1607.60  بـعین وسارة19/08/02

بن عبد الرحمان   طھ یاسین 15107360 جید جدا1708.00  بـبوسعادة04/10/02

دولة   سعد 15107354 جید1807.60  بـمناعة29/11/02

بن عبد الرحمان   شیماء 15107347 قریب من الجید1906.90  بـبوسعادة07/12/02

التیر   آمال 15107248 مقبول2005.20  بـمناعة05/04/00

عزیز   آسیة 15107280 قریب من الجید2106.90  بـمناعة10/06/00

بشیري   آمنة 15107247 قریب من الجید2206.30  بـمناعة08/07/00

حاجي   أمال 15107249 جید2307.30  بـمناعة15/07/00

عزیز   لخضر 15107274 مقبول2405.60  بـمناعة24/11/00

881من821:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| مناعة  | 2مناعة الجدیدة  | 281266: المؤسسة  

بن قمري   الحاج 15107285 مقبول2505.10  بـمناعة16/12/00

بن جیدل   أیوب 15107276 مقبول2605.60  بـمناعة05/06/01

حاجي   نجود 15107259 مقبول2705.50  بـمناعة11/09/01

بوراس   لمیاء 15107253 مقبول2805.90  بـبوسعادة15/02/02

بناصر   أمینة 15107252 جید2907.70  بـبوسعادة03/05/02

الفار   أمیرة 15107254 قریب من الجید3006.90  بـمناعة16/06/02

بشیري   موسى 15107283 جید جدا3108.30  بـمناعة23/07/02

بناصر   مسعودة جھاد 15107281 جید3207.10  بـمناعة04/10/02

بناصر   آیة 15107273 قریب من الجید3306.40  بـمناعة21/10/02

مقارنز   منیر 15107251 جید جدا3408.50  بـمناعة20/01/03

881من822:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| مناعة | حي السالم مناعة  | 281267: المؤسسة  

بن رحمون   وفاء 15107400 مقبول105.50  بـمناعة06/11/01

بن مكي   إكرام 15107396 ممتاز209.00  بـمناعة20/05/02

حاجي   إكرام 15107397 جید307.60  بـبوسعادة21/10/02

بوحویتة   وسام 15107399 قریب من الجید406.20  بـمناعة14/01/03

باھي   خیرة 15107317 قریب من الجید506.50  بـمناعة04/01/99

حاجي   جدلة 15107314 مقبول605.80  بـبوسعادة16/04/99

خیذري   خالد 15107313 جید707.60  بحكم بـبن سرور2000

بن مكي   حكیم 15107321 جید807.20  بـمناعة01/05/00

فیض   حیاة 15107315 قریب من الجید906.60  بـمناعة12/04/01

دولة   العید 15107296 جید1007.90  بـمناعة30/08/01

التیر   حلیمة 15107309 مقبول1105.30  بـمناعة27/08/02

دولة   بولرباح 15107305 مقبول1205.80  بـمناعة12/09/02

عقوني   جواد 15107325 جید1307.50  بـمناعة18/10/02

بشیري   بثینة 15107302 مقبول1405.70  بـمناعة28/01/03

مداس   عائدة 15107366 جید1507.90  بـمناعة24/07/00

القري   إكرام 15107384 جید جدا1608.20  بـمناعة06/09/00

بن عبد الرحمن   فاطمة الزھراء 15107374 ممتاز1709.00  بـمناعة20/07/01

القري   إكرام 15107385 جید جدا1808.90  بـمناعة31/03/02

فیض   ھدیل 15107382 جید جدا1908.60  بـمناعة15/07/02

بشیري   عادل 15107365 جید2007.20  بـمناعة30/08/02

حاجي   إسحاق 15107383 جید2107.80  بـبوسعادة21/10/02

حاجي   ملیكة 15107255 جید2207.50  بـبوسعادة16/04/99

زبدة   محمد 15107271 جید2307.10  بـمناعة03/07/02

عزیز   أماني 15107250 مقبول2405.50  بـمناعة26/07/02

881من823:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| مناعة | حي السالم مناعة  | 281267: المؤسسة  

بن مكي   أحالم 15107266 جید جدا2508.80  بـمناعة02/09/02

881من824:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 1بلخیري محمد عین الملح | 281273: المؤسسة  

بن اطریو   شیماء 15108024 جید جدا108.50  بـعین الملح26/01/02

بشار   سماح 15107964 جید جدا208.00  بـعین الملح24/05/02

بن اجقیدل   كریمة 15108088 جید جدا308.10  بـعین الملح06/04/02

جوبة   خیرة 15107876 جید407.30  بـبوسعادة05/03/02

ربیعي   خضرة 15107883 قریب من الجید506.60  بـعین الملح14/08/02

فرجاوي   ریمة 15107934 قریب من الجید606.40  بـمناعة11/08/02

سعدي   دنیا 15107816 جید جدا708.00  بـعین الملح25/08/02

محدادي   عمر 15108124 قریب من الجید806.50  بـعین الملح06/03/02

زروقي   عبد النور 15108140 مقبول905.20  بـعین الملح06/06/02

عاشوري   الطیب 15107645 مقبول1005.80  بـعین الملح25/02/02

خلوفي   ام ھاني 15107620 جید جدا1108.40  بـاإلدریسیة23/10/02

بناصر   ھاجر 15108248 جید1207.30  بـعین الملح18/11/99

بن ویس   ابراھیم 15107672 مقبول1305.00  بـعین الملح15/12/02

بشار   أیمن 15107478 مقبول1405.80  بـعین الملح28/04/02

بوشمبة   لیندة 15107486 مقبول1505.10  بـعین الملح04/11/02

بوشعالة   نادیة 15107440 مقبول1605.20  بـعین الملح18/08/02

881من825:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 1عمر ادریس عین الملح | 281274: المؤسسة  

الصیقع   صباح 15108016 جید جدا108.40  بـعین الملح12/01/02

عطالوي   سماح 15107963 جید207.60  بـعین الملح14/03/02

خلیلي   حدة 15107866 قریب من الجید306.40  بـعین الملح25/07/01

بقیرة   یسرى 15107887 قریب من الجید406.40  بـالجلفة02/08/02

بومدوحة   یوسف 15107917 ممتاز509.10  بـعین الملح26/01/02

بن اطریو   سلمى 15107947 قریب من الجید606.30  بـعین الملح19/06/02

بلقیبش   رحاب 15107937 مقبول705.90  بـعین الملح06/04/03

بن خلیفة   حمزة 15107827 مقبول805.30  بـعین الملح09/01/02

قادري   خلیل 15107820 جید907.60  بـعین الملح18/10/02

قطش   عاشور 15108131 جید1007.30  بـعین الملح09/03/00

بن ثامر   عادل 15108129 مقبول1105.00  بـعین الملح15/05/02

العیكوك   عائشة 15108134 جید جدا1208.50  بـعین الملح29/06/02

نواري   بدر الدین 15107771 مقبول1305.40  بـالمسیلة01/09/02

بكاي   دالل 15107790 جید جدا1408.60  بـبوسعادة13/09/02

قطش   فایزة 15108196 جید1507.60  بـعین فارس11/03/00

بلحوت   عبیر 15108175 مقبول1605.40  بـعین الملح25/05/02

یلفوف   فؤاد عبد السالم 15108194 جید جدا1708.10  بـعین الملح01/08/02

سعدي   الیاس 15107637 جید جدا1808.60  بـعین الملح04/03/02

بشیري   الزھرة 15107650 جید1907.30  بـعین الملح22/08/02

بشر   العید 15107662 جید2007.10  بـعین الملح29/01/98

بوشمبة   فیروز 15108237 قریب من الجید2106.10  بـبئر الفضة25/01/02

بن بكاي   فاطنة 15108229 جید جدا2208.70  بـعین الملح27/09/02

روان   مریم 15107573 مقبول2305.60  بـعین الریش16/02/00

غشة   مداني 15107563 قریب من الجید2406.00  بـعین الملح07/08/02

881من826:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 1عمر ادریس عین الملح | 281274: المؤسسة  

خرخاش   مریم نور الھدى 15107577 مقبول2505.10  بـعین الملح07/12/02

لھبیبات   مداني 15107564 جید جدا2608.00  بـعین الملح25/12/02

بقیرة   ھاجر 15108262 مقبول2705.90  بـعین الملح05/03/02

بن خلیفة   ھاجر 15108265 قریب من الجید2806.40  بـعین الملح19/07/02

بن اسعیدي   ھبة 15108270 جید جدا2908.90  بـعین الملح18/08/02

بوعطیة   محمد 15107495 قریب من الجید3006.40  بـعین الملح12/03/01

بن شنیت   نورة 15107475 مقبول3105.60  بـعین الملح11/02/02

بومدوحة   أیمن 15107479 مقبول3205.50  بـعین الملح14/07/02

بلحوت   نھلة 15107463 جید3307.40  بـعین الملح01/10/02

بن القمر   أیمن 15107480 جید جدا3408.00  بـعین الملح29/11/02

بن الطاھر   محمد 15107518 جید3507.50  بـعین الملح30/01/02

مجدل   محمد لعید 15107537 جید3607.90  بـعین الملح27/02/02

بكاي   منار 15107417 قریب من الجید3706.10  بـعین الملح14/12/01

سقاي   أنور 15107425 جید3807.50  بـالجلفة06/08/02

881من827:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 1األمیر عبد القادر عین الملح | 281275: المؤسسة  

بلحوت   سیف االسالم 15108036 مقبول105.10  بـعین الملح25/02/02

لكتیلة   سمیة 15107978 جید207.90  بـعین الملح04/09/02

لكتیلة   سارة 15108000 جید جدا308.10  بـعین الملح08/11/02

راحمي   شمس الدین 15107987 قریب من الجید406.30  بـعین الملح19/11/02

امحمدي   زیان لؤي منجد 15108034 جید507.30  بـالجلفة03/01/03

بن القمر   عالء الدین 15108095 قریب من الجید606.50  بـعین الملح18/06/02

العایب   عالء الدین 15108096 جید707.50  بـعین الملح05/11/02

برني   حسناء 15107878 جید جدا808.90  بـعین الملح26/02/02

بشیري   خولة 15107893 جید جدا908.90  بـعین الملح07/03/02

عباسي   یوسف 15107919 مقبول1005.40  بـعین الملح07/06/02

بن عیسى   عائشة 15108135 جید جدا1108.50  بـعین الملح11/07/02

معلمي   ایثار شمس الھدى 15107731 جید1207.20  بـعین الملح26/08/02

السعدي   عز الدین 15108182 جید1307.50  بـعین الملح01/12/01

بربورة   عبیر 15108173 ممتاز1409.00  بـعین الملح20/01/02

لھبیبات   عبد القادر 15108167 مقبول1505.60  بـعین الملح30/03/02

ربیعي   ایمان 15107690 مقبول1605.80  بحكم بـعین الملح2002

یحیاوي   ھناء 15108246 ممتاز1709.50  بـعین الملح23/03/02

ھني   فاطمة الزھراء 15108218 جید جدا1808.60  بـعین الملح16/05/02

روان   فاطمة الزھراء 15108221 ممتاز1909.00  بـعین الملح02/06/02

قادري   فطیمة 15108242 جید جدا2008.70  بـعین الملح05/10/02

دیخن   فاطمة شھرزاد 15108224 جید جدا2108.70  بـعین الملح25/11/02

حاجي   مریة 15107579 جید جدا2208.30  بـعین الملح17/04/02

بنایلي   آیة 15107567 جید جدا2308.60  بـعین الملح12/09/03

بودیسة   وفاء 15108288 قریب من الجید2406.30  بـعین الملح11/11/02

881من828:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 1األمیر عبد القادر عین الملح | 281275: المؤسسة  

بن كیحول   محمد 15107499 قریب من الجید2506.90  بـعین الملح24/07/01

خیري   نور الدین 15107468 مقبول2605.20  بـبوسعادة09/01/02

بن اسعیدي   محمد صابر 15107547 جید2707.40  بـعین الملح25/06/02

محمدي   محمد حسن 15107545 مقبول2805.50  بـعین الملح29/07/02

بلقیبش   لمیس 15107430 قریب من الجید2906.30  بـعین الملح09/08/02

881من829:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 1مجمع م الجدید طریق بن سرور عین الملح | 281276: المؤسسة  

قوادري   سمیة 15107974 مقبول105.10  بـعین الملح04/05/01

بن زیان   صفاء 15108047 قریب من الجید206.00  بـبوسعادة31/10/01

محدادي   سفیان 15108051 قریب من الجید306.60  بـعین الملح03/06/02

بن لمبارك   سعاد 15108040 مقبول405.60  بـعین الملح11/06/02

أفیدة   سھیلة 15108070 قریب من الجید506.40  بـعین الملح22/01/02

وكي   سھیلة 15108072 قریب من الجید606.10  بـعین الملح09/07/02

بن عاطاء اهللا   حسام الدین 15107879 مقبول705.70  بـطولقة11/01/02

زیقم   دنیا 15107813 جید807.80  بـاوالد جالل11/08/02

بن عطیة   غنیة 15108113 جید جدا908.20  بـعین الملح27/11/02

عالوي   ھاجر 15108251 جید1007.30  بـعین الملح14/01/02

بغراجي   فاطمة الزھراء 15108219 جید جدا1108.50  بـعین الملح24/05/02

قیمر   ایمان 15107693 جید1207.60  بـعین الملح02/06/02

سواالت   ایمان 15107695 جید1307.80  بـبوسعادة12/08/02

یحیاوي   محمد القاسمي 15107543 مقبول1405.50  بـعین الملح18/03/02

بلقیبش   ملیكة 15107431 مقبول1505.00  بـعین الملح31/07/02

881من830:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 2 مسكن عین الملح100حي  | 281282: المؤسسة  

بلخیري   شیماء 15108025 قریب من الجید106.40  بـعین الملح2002-03-12

سعدي   شھلة 15108064 جید207.40  بـعین الملح2002-09-22

مغرابي   رانیا 15107926 جید307.60  بـعین الملح2002-12-26

زقعار   خلود جوھر 15107834 مقبول405.20  بـعین الملح2002-07-17

زھاري   عادل 15108128 جید جدا508.50  بـعین الملح2001-08-26

عسلي   تقي الدین 15107786 قریب من الجید606.20  بـعین الملح2002-10-01

بن سعیدي   بسمة 15107780 جید جدا708.40  بـبورقواجلیو فرنسا2002-10-18

زمیح   اكرام 15107762 مقبول805.30  بـبوسعادة2002-10-31

محدادي   عادل 15108130 مقبول905.00  بـعین الملح2002-11-21

شبیرة   عز الدین 15108183 جید1007.20  بـعین الملح2002-10-25

بن اسعیدي   فاطنة 15108225 قریب من الجید1106.90  بـعین الملح2001-12-12

بریقل   الھام 15107668 قریب من الجید1206.60  بـبوسعادة2002-07-02

بوعكازي   محمداالمین 15107562 جید1307.40  بـبوسعادة2002-12-30

ابزیوا   ھشام 15108276 قریب من الجید1406.00  بـعین الملح2001-08-16

زقعار   نور الھدى 15107469 مقبول1505.20  بـعین الملح2000-03-21

بن قسمیة   منال 15107415 جید1607.10  بـعین الملح2002-05-31

بن اطریو   ماجدة نور الھدى 15107435 جید1707.20  بـعین الملح2002-07-05

881من831:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 2بوبكري عبد اهللا عین الملح | 281283: المؤسسة  

سعیدي   سعدیة 15108046 مقبول105.90  بـعین الملح2003-02-17

صیلع   حنان 15107798 مقبول205.70  بـعین الملح2002-06-11

صیلع   احمد 15107725 مقبول305.10  بـعین الملح2003-11-13

بومدوحة   ایمان 15107694 جید407.80  بـعین الملح2002-08-11

العافیة   ایمان 15107698 قریب من الجید506.90  بـعین الملح2003-01-27

881من832:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 2نعامة محمد الصغیر عین الملح | 281284: المؤسسة  

خزار   سارة 15107994 جید جدا108.40  بـعین الملح2002-02-14

بومدوحة   شیمة 15108028 جید جدا208.00  بـعین الملح2002-06-22

بن خریف   شیماء 15108027 قریب من الجید306.80  بـسیدي امحمد2002-12-17

بن كیحول   عمار 15108101 قریب من الجید406.80  بـعین الملح2001-10-26

تناني   صھیب 15108075 قریب من الجید506.60  بـعین الملح2002-04-05

زروق   شھاب الدین 15108069 مقبول605.60  بـبن اسرور2002-09-03

حمدي   سھیلة 15108073 مقبول705.10  بـعین الملح2002-12-10

زیان   خولة 15107890 جید جدا808.30  بـعین الملح2000-04-16

شریف   حسام عبد الجلیل 15107880 جید907.90  بـحاسي بحبح2002-11-25

زیان   رمزي 15107924 قریب من الجید1006.10  بـعین الملح2001-10-11

تركي   یونس عز الدین 15107912 جید جدا1108.10  بـعین الملح2002-02-19

لملومة   دنیا 15107817 جید جدا1208.70  بـعین الملح12-10-2002

قویدري   خالد 15107841 مقبول1305.10  بـعین الملح2002-11-15

حاجي   علي 15108119 قریب من الجید1406.40  بـعین الملح2002-02-13

بوطیبة   بشرى مالك 15107785 جید1507.20  بـعین الملح2002-03-01

قویدري   عبد السالم 15108146 جید1607.40  بـعین الملح2002-04-26

ذباح   بدر الدین 15107772 قریب من الجید1706.00  بـعین الملح2002-09-23

بودیسة   بشرى 15107783 جید جدا1808.20  بـعین الملح2002-10-28

عباسي   عبد الباسط 15108142 جید1907.50  بـعین الملح2002-12-20

بقیرة   اسعید 15107746 قریب من الجید2006.90  بـعین الملح2002-05-18

خیري   اكرم 15107747 جید2107.90  بـبوسعادة2002-07-02

حشفة   ایة نسرین 15107730 مقبول2205.60  بـعین الملح2002-07-18

بن كیحول   اكرام 15107751 مقبول2305.10  بـعین الملح2002-10-23

بوشنافة   عزیزة 15108187 قریب من الجید2406.50  بـعین الملح2001-04-17

881من833:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 2نعامة محمد الصغیر عین الملح | 281284: المؤسسة  

حمدي   انیس 15107631 جید2507.40  بـعین الملح2002-02-28

جوبة   امال 15107622 قریب من الجید2606.10  بـعین الملح2002-07-29

بودیسة   ام الخیر 15107619 مقبول2705.60  بـعین الملح2002-09-25

بن كروش   الصدیق 15107646 جید2807.60  بـعین الملح2002-11-25

قیمر   ایمن 15107676 مقبول2905.60  بـعین الملح2001-01-10

مغرابي   ایمان 15107691 جید3007.40  بـعین الملح2002-04-25

عماري   مروة 15107587 جید3107.00  بـعین الملح2002-05-07

بن دقموس   ھیثم 15108271 مقبول3205.40  بـعین الملح2002-08-18

بوشعالة   وفاء خدیجة 15108289 جید جدا3308.70  بـعین الملح2002-10-24

قارة   نور الھدى 15107472 جید جدا3408.40  بـعین الملح2002-07-15

زغدودي   نھلة 15107464 جید جدا3508.90  بـالغزوات2003-01-24

قادري   محمد 15107520 جید جدا3608.80  بـعین الملح2002-03-17

عیدي   محمد 15107533 جید جدا3708.00  بـعین الملح2002-10-17

سعودي   ماجدة 15107434 مقبول3805.50  بـعین الملح2002-10-19

881من834:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 2حاسي الوذان عین الملح | 281285: المؤسسة  

نشنش   براھیم الخلیل 15107776 قریب من الجید106.90  بـعین الملح2001-11-23

عامر/ شویطر   محمد 15107551 مقبول205.00  بـعین الملح2002-02-16

عمر/ شویطر   محمد 15107550 جید307.80  بـعین الملح2002-11-10

881من835:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 3بودیسة المسعود عین الملح | 281291: المؤسسة  

عباسي   سامي 15107989 مقبول105.00  بـعین الملح27-04-2000

حفایفة   زیان 15108033 مقبول205.30  بـعین الملح29-05-2000

بن كیحول   زینب 15108030 جید307.60  بـعین الملح14-10-2001

بودیسة   سمیة 15107977 مقبول405.70  بـعین الملح05-04-2002

بقیرة   عماد الدین 15108097 مقبول505.90  بـعین الملح05-10-2001

بلحوت   سھیلة 15108071 جید607.10  بـعین الملح22-03-2002

مغرابي   خولة 15107891 قریب من الجید706.20  بـعین الملح23-07-2001

بوعطیة   حیاة 15107864 قریب من الجید806.70  بـعین الملح09-04-2002

مغرابي   یاسین 15107847 مقبول905.00  بـعین الملح03-05-2000

بن سالم   خالد 15107838 جید جدا1008.50  بـعین الملح13-02-2001

محادي   بدر الدین 15107770 مقبول1105.10  بـعین الملح29-08-2001

بشر   حنان 15107797 مقبول1205.10  بحكم بـعین الملح2002

بن بشیر   احمد لمین 15107726 جید1307.40  بـعین الملح02-08-2002

بوعطیة   فاتح 15108195 قریب من الجید1406.30  بـعین الملح05-04-2000

بشیري   عبد القادر 15108164 قریب من الجید1506.00  بـعین الملح01-07-2001

خلیلي   عبیر 15108171 جید1607.50  بـعین الملح13-09-2001

عباسي   عفاف 15108189 مقبول1705.80  بـعین الملح06-04-2002

معاش   فارس 15108199 قریب من الجید1806.80  بـعین الملح25-10-2002

محمدي   امینة 15107635 مقبول1905.40  بـعین الملح15-07-2002

بن اطریو   امال 15107623 جید2007.50  بـعین الملح30-07-2002

بن اطریو   ھناء 15108245 جید جدا2108.00  بـعین الملح04-03-2002

رویبح   ھند 15108247 مقبول2205.20  بـعین فارس09-03-2002

حاجي   ایمان مریم 15107699 جید جدا2308.30  بـعین الملح28-03-2002

بودیسة   ایمن 15107685 مقبول2405.00  بـعین الملح21-09-2002

881من836:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 3بودیسة المسعود عین الملح | 281291: المؤسسة  

عباسي   ایمن 15107686 جید2507.10  بـعین الملح15-10-2002

بودیسة   مروة 15107586 قریب من الجید2606.50  بـعین الملح04-01-2002

بودیسة   مروة 15107589 مقبول2705.20  بـعین الملح03-12-2002

بن جالدي   ھاجر 15108266 قریب من الجید2806.70  بـعین الملح02-11-2002

بودیسة   لیندة 15107485 جید جدا2908.20  بـعین الملح01-04-2001

بن خرفیة   نوال 15107465 مقبول3005.80  بـعین الملح29-08-2002

بلحوت   محمد 15107515 مقبول3105.10  بـعین الملح13-11-2001

بلحوت   محمد 15107530 قریب من الجید3206.60  بـعین الملح30-08-2002

بلحین   لبنى 15107437 مقبول3305.30  بـعین الملح09-01-2002

بن قسمیة   منى 15107420 جید3407.20  بـعین الملح09-02-2002

بلحوت   لبنى 15107439 مقبول3505.50  بـعین الملح03-05-2002

مغرابي   منال 15107416 جید3607.20  بـعین الملح31-07-2002

قیمر   لمین 15107426 قریب من الجید3706.30  بـعین الملح22-09-2002

881من837:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 3بن جغیدل عطیة عین الملح | 281292: المؤسسة  

بن القاید   طارق 15108012 قریب من الجید106.90  بـعین الملح13-08-1999

بكاي   صارة 15108001 جید جدا208.00  بـالرویبة18-06-2002

بوشنافة   شیماء 15108026 قریب من الجید306.90  بـعین الملح20-10-2002

بن القاید   رزیقة 15107943 جید جدا408.20  بـعین الملح21-05-2001

بعیرة   سماح 15107951 جید جدا508.60  بـعین الملح09-01-2002

خرخاش   حمزة 15107828 مقبول605.90  بـعین الملح09-01-2002

بلحوت   دنیا 15107814 جید جدا708.20  بـعین الملح16-08-2002

بعیرة   دنیا 15107815 جید807.80  بـعین الملح17-08-2002

حشفة   دالل 15107791 جید907.70  بـالكالیتوس11-12-2002

بعیرة   اسامة 15107745 جید جدا1008.50  بـعین المح02-11-2002

قماط   عیسى 15108179 جید1107.00  بـعین الملح28-11-1999

اباح   عبد العزیز 15108168 جید جدا1208.10  بـسلملنة13-01-2002

بقیرة   فاطنة 15108227 جید1307.30  بـعین الملح02-04-2002

بقیرة   ابراھیم 15107670 جید جدا1408.10  بـعین الملح12-06-2002

بقیرة   ھدى 15108272 جید جدا1508.50  بـعین الملح02-04-2002

بعیرة   محمد 15107527 قریب من الجید1606.50  بـعین الملح11-07-2002

معملي   محمد 15107529 جید جدا1708.20  بـبوسعادة26-08-2002

881من838:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 3المجمع المدرسي الجدید عین الملح | 281298: المؤسسة  

نموس   شیماء 15108020 قریب من الجید106.70  بـعین الملح29-07-2000

بشر   سعاد 15108039 جید207.20  بـعین الملح26-11-2001

دیقش   سماح 15107962 قریب من الجید306.20  بـعین الملح11-01-2002

لفرید   صلیحة 15107984 جید407.50  بـعین الریش27-04-2002

بن سالم   سیرین 15108035 جید507.50  بـعین الملح23-08-2002

زھاق   شھرزاد 15108079 مقبول605.70  بـعین الملح25-03-2002

كریبع   شھر زاد 15108077 جید707.70  بـعین الملح23-04-2002

بومدوحة   یزید 15107886 مقبول805.10  بـعین الملح30-03-2001

كراع   جمعة 15107831 قریب من الجید906.90  بـبسكرة18-12-2001

حداد   عائشة 15108132 مقبول1005.20  بـعین الملح26-05-2001

بن الصادق   بلقاسم 15107767 قریب من الجید1106.70  بـعین الملح11-10-2001

حداد   بسمة 15107779 جید1207.80  بـعین الملح13-09-2002

لفرید   ایوب حسن 15107735 قریب من الجید1306.90  بـعین الریش16-11-2000

یوسفي   احمد 15107722 جید جدا1408.80  بـعین الملح16-05-2002

لكتیلة   عطیة 15108186 مقبول1505.70  بـعین الملح30-08-1998

بن خلیفة   فؤاد 15108193 قریب من الجید1606.40  بـعین الملح12-11-2002

بوبكري   الھام 15107667 قریب من الجید1706.10  بـعین الملح11-05-2002

لفرید   ابراھیم 15107671 جید1807.40  بـبوسعادة09-11-2002

املیك   مریم 15107575 مقبول1905.40  بـعین الملح01-07-2002

نوي   وفاء 15108286 مقبول2005.00  بـطولقة08-06-2002

881من839:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 4حي السوق عین الملح  | 281299: المؤسسة  

بونویرة   ساعد 15108013 مقبول105.20  بـبوسعادة23-05-1997

عاشوري   تركیة 15107777 جید207.40  بحكم بـعین الریش1999

سالمي   عمارة 15108112 قریب من الجید306.90  بحكم بـعین الریش1999

خزار   علي 15108115 قریب من الجید406.10  بـعین الملح10-05-2000

بنیة   علي 15108116 قریب من الجید506.70  بـعین الملح08-07-2001

دراف   عبد الرزاق 15108145 جید607.90  بـعین الملح03-03-2002

عباسي   اسمھان 15107740 مقبول705.80  بـعین الملح20-12-2001

خوني   احمد 15107720 مقبول805.40  بـعین الملح14-04-2002

بوعطیة   عطیة 15108185 قریب من الجید906.50  بـعین الملح27-06-1998

سعداهللا   عبیر 15108174 مقبول1005.70  بـعین الملح02-05-2002

حشفة   الدراجي 15107644 مقبول1105.60  بـعین الملح12-03-2002

ثامري   مسعود 15107596 قریب من الجید1206.50  بـعین الملح28-10-2000

بن سالم   نور الدین 15107467 قریب من الجید1306.20  بـعین الملح21-12-2000

سعودي   محمد 15107519 مقبول1405.10  بـعین الملح15-03-2002

881من840:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 4بشیري عمر عین الملح | 281300: المؤسسة  

رواق   سمیة 15107975 مقبول105.40  بـعین الملح12-07-2001

بن اطریو   سارة 15107995 جید207.30  بـعین الملح11-04-2002

اكریبع   قسمیة 15108092 قریب من الجید306.30  بـعین الملح16-11-2001

بن اطریو   كنزة 15108085 جید407.00  بـعین الملح16-02-2002

بن اطریو   عالء الدین 15108094 مقبول505.40  بـعین الملح23-05-2002

نعامة   قسمیة 15108093 جید607.40  بـعین الملح08-09-2002

بودیسة   یاسین 15107850 مقبول705.50  بـعین الملح21-08-2002

روبي   عبد الملك 15108138 قریب من الجید806.10  بـعین الملح19-02-2000

ثامري   حنان 15107796 قریب من الجید906.50  بـعین الملح04-07-2001

بلحوت   جمال الدین 15107794 جید جدا1008.50  بـعین الملح15-11-2001

بشیري   علي زكریا 15108120 جید1107.40  بـعین الملح23-03-2002

بن القمر   عامر 15108127 مقبول1205.30  بـعین الملح03-08-2002

بن اسعیدي   بشرى 15107784 مقبول1305.30  بـعین الملح29-11-2002

بشر   احمد بن قسمیة 15107728 قریب من الجید1406.20  بـعین الملح24-01-2001

بوشعالة   ایوب 15107733 مقبول1505.30  بـعین الملح14-10-2001

عمراوي   عیسى 15108181 قریب من الجید1606.50  بـعین الملح22-06-2002

بوعطیة   عفاف 15108191 قریب من الجید1706.60  بـعین الملح11-10-2002

بن اطریو   عبیر 15108176 جید1807.70  بـعین الملح30-10-2002

قادري   اناس 15107630 قریب من الجید1906.20  بـعین الملح22-05-2002

جعادي   امین 15107634 مقبول2005.50  بـعین الملح23-07-2002

بوسعید   ھاجر 15108249 مقبول2105.10  بـعین الملح15-01-2001

سعد اهللا   الھام 15107664 مقبول2205.30  بـعین الملح01-05-2001

لملومة   ایمن 15107682 مقبول2305.20  بـعین الملح05-01-2002

بن عطیة   فاطمة الزھراء 15108217 جید جدا2408.20  بـعین الملح09-04-2002

881من841:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 4بشیري عمر عین الملح | 281300: المؤسسة  

بوبكري   ایناس 15107700 جید جدا2508.50  بـعین الملح22-06-2002

بن قسمیة   ایمان 15107697 جید جدا2608.80  بـعین الملح03-12-2002

تركي   فاطمة الزھراء 15108223 مقبول2705.00  بـعین الملح27-12-2002

خلف اهللا   مسعودة 15107598 مقبول2805.40  بحكم بـعین الملح2001

بن ابراھیم   مریة 15107580 جید2907.60  بـعین الملح24-06-2002

دیقش   مروة 15107588 جید3007.20  بـعین الملح28-07-2002

خزار   ھبة 15108269 جید3107.20  بـعین الملح06-03-2002

صویلح   ھاجر 15108268 جید جدا3208.50  بـعین الملح30-11-2002

العافیة   محمد 15107526 مقبول3305.50  بـعین الملح08-07-2002

معلمي   نصر الدین 15107447 مقبول3405.10  بـعین الریش23-02-2000

881من842:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 5بوبكري أحمد عین الملح | 281306: المؤسسة  

عمارة   شیماء 15108023 جید جدا108.20  بـعین الملح24/01/02

بن زلي   صالح الدین 15107967 مقبول205.70  بـعین الملح09/03/02

دحماني   صابر 15107993 جید307.80  بـعین الملح17/07/02

بن السعیدي   سارة 15107998 ممتاز409.10  بـبنورة15/08/02

زروق   سلسبیل 15107988 قریب من الجید506.20  بـعین الملح03/09/02

دحیة   شرف الدین 15108037 جید جدا608.50  بـعین الملح27/11/02

بولنوار   یونس 15107900 مقبول705.30  بـعین الملح18/02/02

بومدوحة   رابح 15107930 جید807.60  بـعین الملح17/09/02

بومدوحة   حمزة 15107829 جید907.70  بـعین الملح17/09/02

یحیاوي   عبیر 15108172 جید1007.00  بـعین الملح07/12/01

بن زلي   فارس 15108197 مقبول1105.00  بـعین الملح09/03/02

حواش   عیسى 15108180 جید1207.70  بـعین الملح11/03/02

بن قسمیة   الیاس 15107641 قریب من الجید1306.20  بـعین الملح07/01/03

بوذراع   الھام 15107665 مقبول1405.30  بـبوسعادة03/08/01

بشار   الھام 15107666 مقبول1505.70  بـعین الملح02/11/01

قروني   مسعودة 15107599 قریب من الجید1606.10  بـعین الملح21/09/01

بومدوحة   أسامة 15107591 قریب من الجید1706.40  بـعین الملح18/08/02

حركاتي   آیة 15107566 جید جدا1808.20  بـعین الملح14/10/02

بن كیحول   ھشام 15108278 جید1907.10  بـعین الملح10/06/02

بشیري   ھاجر 15108263 قریب من الجید2006.00  بـعین الملح28/06/02

لعباشي   ھاجر 15108264 جید جدا2108.20  بـعین الملح13/07/02

الباھي   نور الھدى 15107473 مقبول2205.20  بـعین الملح23/09/02

بن بوذینة   أحمد 15107528 جید جدا2308.40  بـعین الملح21/08/02

بوشنافة   منار 15107418 جید جدا2408.90  بـعین الملح07/04/02

881من843:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 5بوبكري أحمد عین الملح | 281306: المؤسسة  

بن قسمیة   لؤي بھاء الدین 15107421 مقبول2505.90  بـعین الملح10/06/02

881من844:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 5رأس العین القدیمة عین الملح | 281307: المؤسسة  

لقریشي   صالح الدین 15107968 قریب من الجید106.80  بـعین الملح27/08/02

ربیعي   سمیة 15107979 مقبول205.40  بـعین الملح04/12/02

العطوي   زھرة 15108078 مقبول305.90  بـعین الملح04/04/01

بن لقلیظ   خولة 15107896 مقبول405.70  بـعین الملح24/03/03

بن اسعیدي   رحاب 15107936 جید جدا508.00  بـعین الملح07/04/02

مھیریس   رضوان 15107942 قریب من الجید606.80  بـعین الملح12/09/02

بونشادة   حیاة 15107851 جید707.90  بـعین الملح05/07/01

عزة   دلیلة 15107821 قریب من الجید806.30  بـعین الملح26/08/01

بن تومیسة   یاسمینة 15107846 مقبول905.40  بـبن سرور18/02/02

عطاوة   یمینة 15107824 قریب من الجید1006.40  بـعین الملح06/10/02

مسعودي   علیة 15108121 جید جدا1108.70  بـعین الملح16/05/02

بولنوار   عمر 15108125 مقبول1205.30  بـعین الملح24/05/02

دوباخ   عفاف 15108188 ممتاز1309.20  بـعین الملح13/03/02

بن اطریو   عفاف 15108190 ممتاز1409.00  بـعین الملح22/04/02

تركي   عفاف 15108192 جید جدا1508.40  بـعین الملح27/01/03

بن اسعیدي   امباركة 15107629 مقبول1605.40  بـعین الملح19/06/02

یحیاوي   فاطنة 15108228 ممتاز1709.00  بـعین الملح26/05/02

قیمر   فاطمة الزھراء 15108220 مقبول1805.10  بـعین الملح30/05/02

عباسي   ایمن 15107683 قریب من الجید1906.90  بـعین الملح03/06/02

براھیمي   فاطمة 15108213 جید2007.50  بـعین الملح05/07/02

بقیرة   مریة 15107578 قریب من الجید2106.00  بـعین الملح20/12/01

بودیسة   آیة نورھان 15107568 جید جدا2208.40  بـعین الملح30/06/02

بن اجقیدل   آیة 15107565 مقبول2305.30  بـعین الملح12/08/02

بومدوحة   مروان 15107583 جید2407.80  بـعین الملح07/01/03

881من845:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 5رأس العین القدیمة عین الملح | 281307: المؤسسة  

سعد اهللا   ھدیل 15108273 قریب من الجید2506.90  بـعین الملح21/07/02

بوشعالة   إكرام 15108281 مقبول2605.30  بـعین الملح09/10/02

بن القمر   وھیبة نور اإلیمان 15108291 مقبول2705.40  بـعین الملح04/12/02

بن قسمیة   وھیبة 15108290 قریب من الجید2806.60  بـعین الملح14/12/02

كسیبي   لینة سیرین 15107484 ممتاز2909.20  بـعین الملح31/01/03

بلحوت   محمد عالء الدین 15107549 جید3007.70  بـالمسیلة19/07/02

بومدوحة   محمد 15107531 مقبول3105.40  بـعین الملح12/10/02

دحماني   أمینة 15107428 مقبول3205.30  بـبوسعادة19/07/02

احمیدي   منیر 15107423 مقبول3305.10  بـعین الملح20/11/02

881من846:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 5رأس العین الجدیدة عین الملح | 281308: المؤسسة  

بن كیحول   ساعد 15108014 مقبول105.00  بـعین الملح23/08/99

سواالت   سمیحة 15107981 جید207.00  بـعین الملح18/06/02

لوطیة   سامیة 15107991 جید307.60  بـعین الملح25/09/02

بوذراع   سھام 15108065 قریب من الجید406.70  بـعین الملح30/11/00

بن القمر   سھام 15108066 قریب من الجید506.30  بـعین الملح16/09/01

سوالت   كریمة 15108089 قریب من الجید606.80  بـعین الملح30/05/02

بن زیان   سفیان 15108062 قریب من الجید706.90  بـعین الملح07/09/02

ھاللي   یونس 15107899 قریب من الجید806.20  بـعین الملح19/01/02

بدة   یحي 15107870 جید907.30  بـعین الملح16/08/02

لبصیر   خولة 15107895 مقبول1005.40  بـعین الملح15/10/02

عاشوري   راضیة 15107932 جید1107.50  بـبئر الفضة25/09/02

ویسي   خلیدة 15107825 جید جدا1208.40  بـعین الملح30/12/01

أملیك   خالد 15107840 مقبول1305.40  بـعین الملح19-03-2002

بن سالم   خلود 15107832 قریب من الجید1406.90  بـعین الملح19/04/02

بوذراع   عبد النور 15108139 مقبول1505.60  بـعین الملح19/08/01

بن زیان   عبد الرحمان 15108144 مقبول1605.00  بـعین الملح21/09/02

بن كیحول   عبد القادر 15108165 مقبول1705.90  بـعین الملح02/03/02

محمدي   عبد القادر 15108166 قریب من الجید1806.80  بـعین الملح22/03/02

بوعطیة   فارس 15108198 قریب من الجید1906.30  بـعین الملح29/04/02

بومدوحة   الیاس عبد الرؤوف 15107642 جید جدا2008.40  بـعین الملح13/04/02

لعباشي   فاروق 15108212 جید2107.50  بـعین الملح12/02/02

لبصیر   ایمان 15107692 جید جدا2208.40  بـعین الملح28/04/02

بقیرة   فریال 15108238 قریب من الجید2306.70  بـعین الملح08/06/02

بلحوت   مروة 15107584 قریب من الجید2406.30  بـعین الملح01/01/01

881من847:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الملح  | 5رأس العین الجدیدة عین الملح | 281308: المؤسسة  

بوعطیة   مروة 15107585 مقبول2505.10  بـعین الملح24/11/01

أملیك   آسیا 15107593 قریب من الجید2606.00  بـعین الملح04-11-2002

بن طاھر   وفاء 15108287 جید2707.40  بـعین الملح21/06/02

بن كیحول   محمد 15107498 مقبول2805.00  بـعین الملح30/06/01

بن لعقاب   نورة 15107476 جید جدا2908.80  بـالھامل08/05/02

عبد الجبار   أحمد ریاض 15107546 جید جدا3008.30  بـعین الملح22/05/02

بن زیان   آمال 15107413 مقبول3105.80  بـعین الملح28/07/96

بنفة   ماجدة 15107432 مقبول3205.20  بـسیدي عیسى24/10/01

دقداق   نصر الدین 15107450 جید جدا3308.60  بـعین الملح31/03/02

بوسعید   أمینة 15107427 مقبول3405.00  بـعین الملح03/05/02

بن حباس   آمال 15107414 جید3507.30  بـعین الملح19/05/02

جلیلي   منیرة 15107424 مقبول3605.40  بـعین طایة19/07/02

881من848:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | العقید عمیروش عین الریش  | 281314: المؤسسة  

لقوق   ھاجر 15108857 جید107.00  بـعین الملح2003-06-24

قماري   عیسى 15108812 قریب من الجید206.10  بـعین الریش1996-02-08

محمودي   عبیر 15108807 قریب من الجید306.70  بـعین الملح2002-02-14

روان   فتیحة 15108838 جید407.40  بـعین الریش2002-02-14

روان   عزیز 15108819 جید جدا508.00  بـعین الملح2002-04-02

شحیمة   عبیر 15108809 جید607.20  بـعین الملح2002-09-23

روان   فردوس 15108840 جید جدا708.30  بـعین الملح2003-01-01

غماري   سعیدة 15108709 قریب من الجید806.80  بـعین الریش2001-04-26

بن مبخوت   زھرة 15108720 جید907.00  بـعین الملح2002-05-01

روان   عالء الدین 15108737 جید1007.90  بـعین الملح2003-02-08

دیة   شرف الدین 15108689 قریب من الجید1106.80  بـعین الملح2002-04-06

بن لشھب   رباب 15108620 جید1207.20  بـالدوسن2001-07-17

حواش   حكیم 15108605 مقبول1305.30  بـعین الملح2001-10-05

لعریبي   حفیظة 15108607 مقبول1405.80  بـعین الملح2002-03-10

حواش   ریاض 15108626 قریب من الجید1506.80  بـعین الملح2002-04-27

شحیمة   ریحانة 15108627 قریب من الجید1606.70  بـعین الملح2002-06-19

خیذري   بلقاسم 15108514 مقبول1705.60  بـعین الریش1997-09-26

عمارة   بلقاسم 15108519 مقبول1805.50  بـعین الریش2001-07-27

روان   اسحاق 15108508 جید1907.10  بـعین الملح2002-04-01

روان   اسامة 15108507 جید جدا2008.60  بـعین الملح2002-05-09

قماط   حیزیة 15108590 قریب من الجید2106.20  بـعین الریش2002-02-02

الغربي   حیاة 15108580 مقبول2205.30  بـعین الملح2002-04-24

البار   حبیب 15108577 قریب من الجید2306.30  بـعین الملح2002-09-21

لقریز   خیرة 15108589 قریب من الجید2406.40  بـعین الریش2002-11-01

881من849:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | العقید عمیروش عین الریش  | 281314: المؤسسة  

بن لشھب   حنان 15108553 مقبول2505.00  بـعین الریش2002-12-26

براھیمي   احمد 15108477 مقبول2605.00  بـعین الملح2000-10-31

دیة   الصالح 15108453 جید2707.90  بـعینالریش2002-06-07

بن مبخوت   محمد المأمون 15108377 مقبول2805.00  بـعین الملح2002-04-27

قماري   مسعود 15108419 قریب من الجید2906.30  بـعین الریش1996-02-08

احمیدي   مسعود 15108420 قریب من الجید3006.90  بـعین الریش2000-01-13

عمارة   مروة 15108412 قریب من الجید3106.80  بـعین الملح2002-03-01

روان   مراد 15108404 مقبول3205.30  بـعین الملح2002-03-15

اربیحي   ام الخیر 15108427 مقبول3305.30  بـعین الریش2002-06-21

سالمي   اماني 15108434 مقبول3405.00  بـعین الریش2002-07-27

شحیمة   نصیرة 15108318 قریب من الجید3506.80  بحكم بـعین الریش2000

بن سعدي   نصیرة 15108321 قریب من الجید3606.90  بـعین الملح2001-11-24

قماط   لیلى 15108339 مقبول3705.00  بـعین الریش2002-05-02

نعومي   نورة 15108337 جید3807.00  بـعین الملح2002-05-22

881من850:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | بونویرة محمد عین الریش  | 281315: المؤسسة  

لفرید   ھندة 15108856 جید107.70  بـعین الریش2002-05-05

سالمي   عمارة 15108753 قریب من الجید206.40  بحكم بـعین الریش2000

محمدي   عبد الكریم 15108789 جید307.00  بـعین الملح2002-04-28

سالمي   فایزة 15108821 مقبول405.60  بـعین الملح1998-10-08

سالمي   فایز 15108820 جید جدا508.00  بحكم بـعین الریش2000

طیباوي   عبیر 15108808 جید607.20  بـعین الملح2002-03-30

طیباوي   سھام 15108714 مقبول705.50  بـعین الملح2001-12-31

لعطوي   حوریة 15108611 قریب من الجید806.00  بـعین الملح2002-12-07

لخذاري   بشرى 15108532 قریب من الجید906.90  بـعین الملح2002-04-10

رحموني   خدیجة 15108586 مقبول1005.20  بـعین الریش2002-01-18

بن ثامر   ابتسام 15108463 جید1107.80  بـعین الریش2000-12-01

بن نوي   احمد 15108485 مقبول1205.30  بـعین الریش2002-04-05

بن نوي   محمد السعید 15108378 مقبول1305.30  بـعین الریش2002-07-13

معلمي   نبیل 15108309 مقبول1405.70  بـعین الملح2000-06-05

معلمي   نصیرة 15108320 جید جدا1508.20  بـعین الریش2001-09-06

881من851:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | سالمي عطیة عین الریش  | 281316: المؤسسة  

بن مبخوت   فتیحة 15108834 قریب من الجید106.10  بـعین الملح1999-10-10

مریدیخة   عیشة 15108811 قریب من الجید206.10  بـعین الریش2001-06-22

مختار/ جلود   فاطنة 15108829 جید307.40  بـعین الملح2001-09-29

سعد/ جلود   فاطنة 15108830 جید جدا408.60  بحكم بـعین الریش2002

لقریز   فاطمة الزھراء 15108825 جید جدا508.00  بـعین الملح2002-06-21

بن سعد   زھرة 15108718 مقبول605.60  بـالبیرین1999-02-15

دحمان/ شحیمة   كمال 15108730 مقبول705.40  بـعین الملح2001-01-06

لقریز   سفیان 15108711 قریب من الجید806.50  بـعین الملح2002-12-01

جلود   سارة 15108670 جید907.30  بـعین الریش2002-01-24

بن نوي   زكریاء 15108691 مقبول1005.70  بـعین الملح2002-02-19

بن لشھب   سمیرة 15108661 مقبول1105.30  بـبوسعادة2002-04-05

شحیمة   یونس 15108609 قریب من الجید1206.00  بـعین الملح2003-05-24

جلود   بولرباح 15108534 مقبول1305.70  بـعین الریش2001-08-08

قزولة   حنان 15108541 قریب من الجید1406.70  بـعین الریش2002-02-01

بن نوي   جمیلة 15108563 جید1507.70  بـعین الملح1999-06-19

الباي   احمد 15108483 مقبول1605.50  بـعین الریش2001-05-17

عالل   لبنة 15108306 قریب من الجید1706.90  بـعین الریش2002-10-11

881من852:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | سالمي عبد اهللا عین الریش  | 281317: المؤسسة  

جیش   فطیمة زھرة 15108852 جید جدا108.10  بـعین الحجل2001-01-25

لفرید   ھناء 15108855 قریب من الجید206.80  بـعین الملح2001-11-03

سالمي   وردة 15108864 جید307.60  بـعین الریش2002-02-17

طیباوي   عبد الحق 15108779 قریب من الجید406.70  بـبوسعادة2001-05-20

سالمي   عائشة 15108771 مقبول505.00  بـعین الملح2002-01-29

حواش   عبد العزیز 15108805 قریب من الجید606.50  بـعین الریش1999-04-22

امحمدي   فتیحة 15108837 قریب من الجید706.40  بـعین الملح2001-11-01

حواش   عبد العزیز 15108806 مقبول805.60  بحكم بـعین الریش2002

جغالف   سمیرة 15108660 قریب من الجید906.00  بـعین الریش2002-01-01

الخذاري   سلیمة 15108653 مقبول1005.40  بـعین الریش2002-04-11

دوداري   صابر 15108668 مقبول1105.30  بـعین الملح2002-05-14

طیباوي   حكیم 15108604 جید1207.30  بـعین الریش1999-10-09

سعیدي   بشیر 15108528 مقبول1305.20  بـعین الملح2000-08-03

روان   حنان 15108540 جید1407.00  بـعین الملح2001-11-10

جغالف   اكرام 15108509 قریب من الجید1506.30  بـعین الریش2002-03-28

قزولة   اسماء 15108502 جید1607.30  بـعین الملح2002-10-10

بن ثامر   جمیلة 15108565 جید جدا1708.40  بـعین الریش1999-07-28

بن نوي   خلود 15108574 جید1807.00  بـعین الملح2002-03-01

طیباوي   الیاس 15108452 جید1907.90  بـعین الملح1999-09-06

امعمري   احمد 15108478 مقبول2005.20  بـعین الملح2000-11-27

حواش   محمد 15108366 قریب من الجید2106.60  بـعین الریش2001-05-24

معلمي   محمود 15108384 جید2207.60  بـعین الریش2001-08-08

بن ثامر   محمد لمین 15108376 جید2307.90  بـعین الریش2002-03-01

جدي   میلود 15108383 جید2407.60  بـعین الریش2002-05-16

881من853:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | سالمي عبد اهللا عین الریش  | 281317: المؤسسة  

جعرون   مداني 15108385 جید جدا2508.40  بـعین الملح2002-10-23

بن مبخوت   امال 15108433 مقبول2605.80  بـعین الریش2002-09-17

معلمي   نورة 15108336 مقبول2705.50  بـعین الریش1999-07-09

دیة   نصر الدین 15108324 قریب من الجید2806.50  بـعین الریش2001-04-19

لغراب   منى 15108304 جید جدا2908.20  بـعین الملح2002-03-17

881من854:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | البار مصطفى عین الریش  | 281318: المؤسسة  

شحیمة   فظیلة 15108853 جید جدا108.10  بـبوسعادة2002-07-01

معلمي   عائشة 15108767 جید207.00  بـعین الریش1999-08-27

براھیمي   عبد الرحمان 15108781 مقبول305.70  بـعین الریش2002-05-09

الغربي   فاروق 15108823 قریب من الجید406.30  بـسیدي غیسى2001-01-06

جعرون   سھام 15108712 جید جدا508.50  بحكم بـعین الریش1997

بن سعدي   سھام 15108713 جید607.60  بـعین الریش1998-10-18

الغربي   سعد 15108704 قریب من الجید706.60  بـعین الریش1999-03-27

زكراوي   كریمة 15108733 قریب من الجید806.10  بـعین الریش2002-04-15

جغالف   زبیر 15108677 قریب من الجید906.80  بـعین الریش2002-06-01

عجیلة   حفیظة 15108606 قریب من الجید1006.90  بـعین الملح1998-08-26

جغالف   سلمى 15108635 قریب من الجید1106.30  بـبوسعادة2002-10-01

معلمي   اسامة 15108506 جید جدا1208.10  بـعین الریش2002-04-18

احمیدي   دلیلة 15108558 مقبول1305.20  بحكم بـعین الریش1997

قاسمي   جمیلة 15108564 جید1407.20  بـعین الریش1999-06-26

الغربي   حدة 15108582 مقبول1505.20  بـمشدالة2001-03-05

جیش   حدة 15108583 قریب من الجید1606.30  بـسور الغزالن2001-12-09

براھیمي   احمد 15108479 قریب من الجید1706.70  بـعین الریش2001-02-02

طیباوي   محمد 15108341 قریب من الجید1806.40  بـبوسعادة1999-02-20

881من855:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | جغاطي لخلوفي عین الریش  | 281319: المؤسسة  

دیة   علي 15108756 مقبول105.40  بـعین الملح2002-01-04

صافي   فارس 15108822 جید207.80  بـعین الریش2002-12-20

بن مبخوت   كریمة 15108736 جید جدا308.20  بـعین الریش2002-12-13

قماط   ساعد 15108671 جید407.30  بـعین الملح2001-04-21

لقریز   طیب 15108686 مقبول505.40  بـعین الملح2002-05-11

طیباوي   رزیقة 15108631 مقبول605.90  بـعین الریش1999-10-06

بن نوي   سلیم 15108641 قریب من الجید706.60  بـعین الریش2000-07-20

لقریز   سماح 15108637 جید807.40  بـعین الریش2002-07-26

دیة   محمد 15108357 مقبول905.30  بـعین الملح2000-07-26

بن لشھب   محمد 15108368 جید1007.00  بـعین الملح2001-10-13

بن مبخوت   محمد 15108372 مقبول1105.00  بـعین الریش2002-05-20

یحیاوي   اماني رجاء 15108435 مقبول1205.50  بـعین الملح2002-07-17

بن مبخوت   نجاة 15108315 جید جدا1308.40  بـعین الملح2002-05-04

دیة   نسیمة 15108317 جید جدا1408.20  بـعین الریش2002-11-09

881من856:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | حي لشوال عین الریش  | 281320: المؤسسة  

قماري   عمر 15108759 مقبول105.20  بـعین الملح2000-11-13

قماري   عبد الكریم 15108786 جید207.30  بـعین الریش2001-03-22

عمارة   عائشة 15108768 قریب من الجید306.60  بـعین الریش2001-08-16

عمارة   عبد الرحمان 15108782 جید جدا408.90  بـعین الملح2002-09-10

احمیدي   فتیحة 15108832 جید جدا508.20  بحكم بـعین الریش1998

احمیدي   فاطنة 15108826 جید607.80  بحكم بـالریش2000

حواش   فاطنة 15108827 جید707.80  بـعین الریش2000-01-13

عمارة   عز الدین 15108817 جید جدا808.50  بـعین الریش2002-03-01

لخذاري   فاطمة 15108824 مقبول905.10  بـعین الملح2002-06-08

عمارة   فطیمة زھراء 15108841 قریب من الجید1006.00  بـعین الریش2002-10-17

بوطیبة   صوریة 15108725 جید1107.40  بـسور الغزالن1999-05-19

احمیدي   زھرة 15108719 جید1207.70  بـعین الریش2000-09-07

احمیدي   زھور 15108722 مقبول1305.80  بـعین الملح2001-09-23

لخذاري   كمال 15108729 جید جدا1408.40  بـعین الملح2002-05-26

احمیدي   كریمة 15108735 جید1507.40  بـعین الملح2002-09-06

صافي   صباح 15108673 قریب من الجید1606.70  بـعین الریش1998-11-13

عمارة   سمیة 15108657 جید1707.10  بـعین الملح2002-11-16

معلمي   خولة 15108608 جید1807.40  بـعین الملح2002-08-22

قماري   بلقاسم 15108515 جید1907.90  بـعین الریش1998-01-30

قزولة   بن خلیفة 15108512 قریب من الجید2006.40  بـعین الریش2000-04-15

احمیدي   جمال 15108538 جید2107.20  بـالدوسن2001-07-17

براھیمي   براھیم 15108527 قریب من الجید2206.40  بـعین الریش2002-02-01

لعباشي   بوزید 15108535 جید جدا2308.10  بـعین الملح2002-03-04

جلود   بلقاسم 15108520 مقبول2405.40  بـعین الریش2002-09-15

881من857:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | حي لشوال عین الریش  | 281320: المؤسسة  

ملیكي   بلقاسم 15108522 قریب من الجید2506.00  بـعین الریش2003-06-21

سعیدي   یاسین 15108575 مقبول2605.10  بـعین الریش1998-05-15

قماري   خضرة 15108591 قریب من الجید2706.90  بـعین الریش1998-09-11

قماري   دلیلة 15108560 قریب من الجید2806.50  بـعین الملح2000-11-24

احمیدي   حیاة 15108578 جید2907.20  بـسیدي عیسى2001-02-15

معلمي   خلیل 15108555 قریب من الجید3006.40  بـعین الملح2001-11-04

ملیكي   حیاة 15108581 قریب من الجید3106.40  بـعین الصحراء2002-12-18

احمیدي   السعدیة 15108458 قریب من الجید3206.60  بحكم بـعین الریش2001

دوداري   احمد 15108480 مقبول3305.70  بـعین الریش2001-04-19

جغابة   احمد 15108484 مقبول3405.90  بـعین الریش2002-01-14

احمیدي   احمد 15108488 جید3507.20  بـالمسیلة2002-07-19

عمارة   محمد 15108358 قریب من الجید3606.30  بـعین الملح2000-09-11

احممدي   محمد 15108359 قریب من الجید3706.60  بـمجابة2000-09-24

سعیدي   محمد 15108364 جید3807.70  بحكم بـعین الریش2001

احمیدي   مصطفى 15108415 جید3907.00  بـعین الملح1998-05-02

جلود   ام الخیر 15108426 مقبول4005.40  بـعین الریش2001-09-20

سالمي   محمد 15108340 مقبول4105.30  بحكم بـعین الریش1999

احمیدي   نعیمة 15108326 جید4207.30  بحكم بـعین الریش2000

احمیدي   نجاة 15108314 مقبول4305.90  بـعین الملح2001-04-10

لقریز   نور الشمس 15108335 قریب من الجید4406.40  بـعین الریش2001-11-01

زكراوي   ناصر 15108308 مقبول4505.90  بـعین الملح2002-12-05

881من858:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | معلمي الحفناوي عین الریش  | 281321: المؤسسة  

الباي   عادل 15108766 جید107.20  بـعیتن الریش2002-12-13

عاشوري   عیسى 15108814 قریب من الجید206.40  بـعین الریش2001-02-25

ربیحي   صالح 15108665 مقبول305.50  بـعین الریش2001-11-08

الباي   زیان 15108685 جید جدا408.00  بـعین الریش2002-02-15

الباي   یمینة 15108571 جید507.60  بحكم بـعین الریش2002

لفرید   حلیمة 15108562 جید607.40  بـعین الریش2002-09-26

عاشوري   نبیلة 15108310 جید جدا708.70  بـعین الریش2002-08-23

881من859:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | منطقة السیلة عین الریش  | 281322: المؤسسة  

زیان/ سعیدي   عمار  15108741 قریب من الجید106.30  بحكم بـعین الریش1997

نوري/لعطوي   سھیلة 15108715 قریب من الجید206.00  بـعین الملح2001-05-24

سعیدي   یاسین 15108576 قریب من الجید306.10  بـعین الریش1998-12-10

سعیدي   العابد 15108461 مقبول405.30  بـعین الملح2001-08-05

لعطوي   مراد 15108403 مقبول505.50  بـعین الریش1998-10-18

سعیدي   مبروكة 15108316 مقبول605.10  بـعین الریش2001-06-01

881من860:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین الریش | المجمع المدرسي حي بومرداس عین الریش  | 281323: المؤسسة  

البار   ھشام 15108860 قریب من الجید106.40  بـعین الملح2002-05-25

براھیمي   فتیحة 15108835 جید207.00  بـعین الریش1999-10-14

سعیدي   سعیدة 15108708 جید307.00  بـبوسعادة2000-06-22

براھیمي   سعاد 15108703 مقبول405.20  بـعین الملح2002-06-13

سلیخ   صباح 15108676 قریب من الجید506.70  بـعین الریش2002-12-01

البار   رقیة 15108634 قریب من الجید606.50  بـعین الملح2001-03-04

براھیمي   ریمة 15108624 قریب من الجید706.80  بـعین الریش2002-05-16

ملیكي   بلقاسم 15108516 قریب من الجید806.60  بـعین الریش2000-04-06

عمارة   حنان 15108539 قریب من الجید906.10  بـاوالد ماضي2001-10-29

معلمي   محمد 15108361 قریب من الجید1006.60  بـعین الملح2000-11-10

لعریبي   مصطفى 15108417 مقبول1105.00  بـعین الملح2002-06-07

881من861:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین فارس | البشیر االبراھیمي عین فارس  | 281329: المؤسسة  

ثابت   عبد الحلیم 15108952 جید107.00  بـعین الملح06-04-2000

قریمط   صالح الدین 15108932 مقبول205.40  بـاوالد جالل29-07-2002

بریقل   سارة 15108935 جید307.70  بـعین الملح06-10-2002

مھیري   فاتن 15108959 مقبول405.10  بـعین الملح07-11-2002

بنایلي   سوسن 15108942 مقبول505.60  بـعین الملح15-12-2002

ثابت   منصور 15108875 مقبول605.20  بـعین قارس09-03-2002

برباخ   مروة 15108887 قریب من الجید706.60  بـعین الملح03-05-2002

قادري   محمد 15108884 قریب من الجید806.40  بـعین وسارة02-06-2002

881من862:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین فارس | امجدل المسعود عین فارس  | 281330: المؤسسة  

مجدل   ھیثم اسالم 15108976 مقبول105.20  بـعین الملح03-10-2002

بطة   وردة 15108978 جید207.90  بـعین الملح16-11-2002

فیسح   ھناء 15108975 مقبول305.70  بـعین الملح12-12-2002

مجدل   كنزة 15108945 قریب من الجید406.00  بـعین الملح13-10-2001

مجدل   رحمة 15108926 قریب من الجید506.30  بـعین فارس01-04-2002

مجدل   عدیلة 15108956 جید607.70  بـعین الملح25-08-2002

مجدل   اسامة 15108900 مقبول705.20  بـعین فارس14-06-1999

صید   نور الھدى 15108882 قریب من الجید806.40  بـعین فارس12-02-2001

عثماني   محمد 15108883 مقبول905.20  بـعین الملح28-02-2001

بطة   نسرین 15108880 مقبول1005.80  بـعین الملح24-06-2001

مجدل   یونس 15108914 قریب من الجید1106.00  بـعین الملح07-07-2001

بطة   اماني 15108890 مقبول1205.20  بـبوسعادة17-06-2002

صید   نوال 15108881 جید1307.40  بـعین فارس22-07-2002

حیران   احالم 15108896 قریب من الجید1406.00  بـعین فارس19-08-2002

عزة   حلیمة السعدیة 15108907 مقبول1505.20  بـعین الملح23-10-2002

صید   خولة 15108913 قریب من الجید1606.90  بـعین الملح23-01-2003

881من863:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین فارس | المقطع عین فارس  | 281331: المؤسسة  

ثابت   فطیمة 15108963 جید107.60  بـبوشقرون22-11-1999

ثابت   خلیصة 15108908 جید جدا208.10  بحكم بـالشعیبة2000

ثابت   مصطفى 15108888 جید307.00  بـعین فارس28-01-2002

ثابت   امال 15108889 قریب من الجید406.30  بـعین فارس08-06-2002

ثابت   محمد الشریف 15108885 مقبول505.20  بـبریش02-11-2002

881من864:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین فارس | عبد الحمید بن بادیس عین فارس  | 281332: المؤسسة  

خیزار   رقیة 15108928 مقبول105.80  بـعین فارس27-04-1998

خیزار   بایة 15108903 مقبول205.10  بـاوالد جالل14-12-1998

رویبح   العید 15108893 جید307.80  بـعین فارس14-01-2000

خیزار   اكرام 15108901 مقبول405.40  بـعین الملح15-03-2000

881من865:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین فارس | أمبد عین فارس  | 281333: المؤسسة  

مرابط   عامر 15108948 جید107.90  بـعین الملح12-01-2001

فیسح   عبیر 15108955 مقبول205.30  بـعین الملح11-07-2002

رویبح   فؤاد 15108958 مقبول305.70  بـعین الملح01-11-2002

دراف   صباح 15108936 قریب من الجید406.00  بـعین الملح29-11-2002

كراع   خلیصة 15108909 مقبول505.00  بـعین الملح27-04-2001

دراف   اسماعیل 15108899 جید607.30  بـعین الملح16-08-2001

881من866:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| عین فارس | دراف السعید عین فارس  | 281334: المؤسسة  

ثابت   عزیزة 15108957 قریب من الجید106.90  بـالشعیبة24-02-1998

خیزار   حیزیة 15108910 مقبول205.40  بـالشعیبة02-03-2002

بطة   حلیمة 15108906 جید307.10  بـسیدي عیسى10-08-2002

881من867:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بئر فضة | بوشنبة الطاھر بئر الفضة  | 281340: المؤسسة  

سالمي   امحمد 15109027 قریب من الجید106.90  بـالجلفة11/05/00

بن لشھب   محمد 15109002 جید207.70  بـعین الملح17/05/00

العمراوي   مسعود 15109017 مقبول305.00  بـبوسعادة20/05/01

العمراوي   امباركة 15109026 مقبول405.90  بـبئر الفضة27/01/02

بوشمبة   مروان 15109013 جید507.30  بـبئر الفضة28/03/02

جقبالة   نصر الدین 15108992 جید جدا608.10  بـبئر الفضة12/04/02

شویخي   نوال 15108993 جید جدا708.40  بـعین الملح10/08/02

العمراوي   رزقي 15109074 قریب من الجید806.30  بـسطیف21/05/99

بوشمبة   یسرى 15109066 قریب من الجید906.30  بـبئر الفضة04/07/99

شویخي   سعیدة 15109102 قریب من الجید1006.40  بـبئر الفضة01/07/00

حوفة   خضرة 15109065 قریب من الجید1106.90  بـبئر الفضة24/06/01

بن لشھب   فاطمة 15109125 قریب من الجید1206.00  بـبوسعادة15/09/01

بوشمبة   جمیلة 15109057 جید جدا1308.30  بـعین الملح01/02/02

بوعكازي   یونس 15109069 قریب من الجید1406.80  بـبئر الفضة07/05/02

بوشمبة   فاتن 15109122 جید1507.30  بـالمسیلة10/08/02

بوعكازي   اسامة 15109048 مقبول1605.50  بـبئر الفضة15/12/02

881من868:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بئر فضة | أحمد بن نعامة بئر الفضة  | 281341: المؤسسة  

بن لرنب   محمد 15109003 جید107.00  بـبئر الفضة15/07/00

حشفة   لخضر 15109010 قریب من الجید206.50  بـبئر الفضة18/11/00

بوشمبة   امباركة 15109025 جید307.00  بـبئر الفضة12/01/01

بن نعامة   محمد 15109005 قریب من الجید406.00  بـبئر الفضة30/03/01

بوشمبة   لیلى 15108998 قریب من الجید506.75  بـعین الملح24/08/01

بوشمبة   محمد 15109007 مقبول605.25  بـالجلفة01/11/01

جقابة   محمد 15109008 قریب من الجید706.00  بـبئر الفضة24/01/02

بوشمبة   الحواس 15109028 قریب من الجید806.75  بـبئر الفضة09/05/02

عطاوة   أم الخیر 15108989 قریب من الجید906.50  بـبئر الفضة12/07/02

بن لرنب   نوال 15108994 جید1007.75  بـبئر الفضة17/08/02

بوعكازي   ھاجر 15109146 مقبول1105.25  بـبئر الفضة08/09/01

بوشمبة   ھارون 15109147 مقبول1205.25  بـبئر الفضة02/03/02

سید الملكي   فطیمة 15109143 قریب من الجید1306.75  بـعین الملح12/10/02

بوشمبة   علي 15109110 قریب من الجید1406.50  بـبئر الفضة11/09/99

بوشمبة   كنزة 15109107 مقبول1505.25  بـبئر الفضة07/07/00

بوشمبة   حلیمة 15109056 ممتاز1609.00  بـبئر الفضة01/01/01

سالمي   بولنوار 15109055 جید جدا1708.50  بـبئر الفضة11/02/01

حشفة   سعد 15109100 مقبول1805.25  بـبئر الفضة14/02/01

بن مھیریس   خدیجة 15109062 جید جدا1908.50  بـالجلفة25/05/01

بن العودة   زبیدة 15109093 جید جدا2008.75  بـحسین داي29/05/01

حشفة   زھرة 15109106 جید2107.75  بـعین الملح29/07/01

سید الملكي   فارس 15109123 جید جدا2208.50  بـبئر الفضة08/09/01

حشفة   شیماء 15109094 مقبول2305.75  بـبئر الفضة01/12/01

بوشمبة   حیزیة 15109063 جید2407.25  بـعین الملح10/01/02

881من869:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بئر فضة | أحمد بن نعامة بئر الفضة  | 281341: المؤسسة  

بن العودة   زینب 15109097 قریب من الجید2506.50  بـبئر الفضة25/04/02

عطاوة   خولة 15109068 ممتاز2609.00  بـعین وسارة12/08/02

بوشمبة   صالح الدین 15109076 جید2707.75  بـبئر الفضة17/08/02

بنیة   عفاف 15109121 ممتاز2809.00  بـعین الملح17/09/02

فریح   عبد الرحمان 15109117 جید جدا2908.75  بـالجلفة14/12/02

بن نعامة   بادیس 15109053 قریب من الجید3006.25  بـبوسعادة22/04/03

881من870:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بئر فضة | جباري البشیر بئر الفضة  | 281342: المؤسسة  

بن قمري   مسعودة 15109019 مقبول105.20  بـعین الملح14/10/00

ناجوي   منال 15108990 مقبول205.90  بـعین الملح13/03/01

ناجوي   محمد 15109006 مقبول305.90  بـبوسعادة27/05/01

بوسویلف   مصطفى 15109015 مقبول405.50  بـعین الملح06/11/01

عیدي   فوزیة 15109145 مقبول505.00  بـعین الملح16/08/02

شنیخر   رابح 15109071 جید607.10  بـبئر الفضة04/08/97

ناجوي   قادة 15109108 مقبول705.30  بـعین الملح28/10/98

بن قمیدة   سھام 15109103 مقبول805.10  بـعین الملح23/12/98

عبد الجبار   ساعد 15109090 مقبول905.10  بـعین الملح06/12/99

بن خرفیة   خدیجة 15109061 قریب من الجید1006.40  بـعین الملح27/03/00

ناجوي   سلیم 15109077 مقبول1105.90  بـعین الملح12/07/00

بن قمیدة   حیاة 15109060 قریب من الجید1206.10  بـعین الملح01/02/01

لحویشي   عائشة 15109115 جید1307.00  بـعین الملح17/01/02

لحویشي   ذھبیة 15109050 قریب من الجید1406.90  بـعین الملح03/07/02

ناجوي   احالم 15109041 جید1507.10  بـعین الملح27/07/02

بن بلة   رقیة 15109075 جید1607.80  بـعین الملح28/09/02

881من871:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بئر فضة | أوباح ابراھیم بئر الفضة  | 281343: المؤسسة  

بوبكري   محمد 15109001 مقبول105.00  بـعین الملح05/02/00

قروني   مسعودة 15109020 قریب من الجید206.80  بـبئر الفضة22/07/01

عاشوري   محمد 15109009 قریب من الجید306.20  بـعین الملح29/05/02

قروني   فاطنة 15109127 مقبول405.10  بـبئر الفضة03/08/01

قروني   سارة 15109089 قریب من الجید506.60  بـبئر الفضة01/12/02

بوبكري   حكیمة 15109067 مقبول605.80  بـعین الملح20/03/03

881من872:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| بئر فضة | طریق الجلفة بئر الفضة  | 281344: المؤسسة  

بوذراع   ساعد 15109091 قریب من الجید106.80  بـسلیم11/01/02

881من873:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي امحمد | الداخلیة االبتدائیة ثامر الشھیدین سیدي ا  | 281350: المؤسسة  

بن دقموس   ناصر 15109169 قریب من الجید106.40  بـعین الملح05-08-2000

بوقطایة   مریم 15109187 مقبول205.90  بحكم بـسیدي امحمد2001

بن دقموس   الحاج 15109199 قریب من الجید306.00  بـعین الملح27-02-2001

بن دقموس   الیاس 15109200 مقبول405.00  بـعین الملح08-01-2002

معیلبي   نادیة 15109168 جید جدا508.10  بـعین الملح17-03-2002

ملكي   منى 15109163 قریب من الجید606.10  بـعین الملح03-10-2002

زقعار   عبد اهللا 15109364 ممتاز709.20  بـسیدي عقبة15-02-1997

زروقي   فاطنة 15109384 جید جدا808.60  بحكم بـسیدي امحمد2000

بن رابح   عبد القادر بن عبد اهللا 15109369 مقبول905.20  بـعین الملح23-11-2000

بن دقموس   ھاجر 15109393 جید جدا1008.90  بـعین الملح08-01-2002

معیلبي   ھشام 15109399 جید جدا1108.30  بـعین الملح26-01-2002

عسلي   ھبة اهللا 15109397 جید جدا1208.00  بـعین الملح05-02-2002

عسلي   عبد السالم 15109368 جید1307.50  بـعین الملح18-03-2002

ویسي   عادل 15109361 مقبول1405.20  بـعین الملح05-06-2002

معیلبي   عبد الناصر 15109362 مقبول1505.60  بـعین الملح21-08-2002

ملكي   شیماء 15109319 مقبول1605.90  بـطولقة06-03-2001

زقعار   صافیناز 15109317 مقبول1705.10  بـعین الملح06-08-2001

دیة   سھام 15109333 جید1807.10  بـعین الملح13-05-2002

عسلي   علي عصام 15109347 جید1907.60  بـعین الملح22-10-2002

بوعدي   رانیا 15109285 قریب من الجید2006.40  بـعین الباردة27-03-1999

بوقطایة   ریمة 15109287 مقبول2105.90  بـعین الملح29-01-2002

بن دقموس   الحسین 15109211 جید2207.60  بـعین الملح28-04-2002

ملكي   سمیرة 15109299 مقبول2305.80  بـعین الملح20-07-2002

بوعدي   رزیقة 15109291 مقبول2405.30 . بـعین الملح09-08-2002

881من874:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي امحمد | الداخلیة االبتدائیة ثامر الشھیدین سیدي ا  | 281350: المؤسسة  

ملكي   خولة 15109282 مقبول2505.90  بـعین الملح03-10-2002

خلیلي   اسامة 15109233 قریب من الجید2606.60  بـعین وسارة06-12-2002

881من875:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي امحمد  | 1بن دقموس محمد سیدي امحمد | 281351: المؤسسة  

صیاحي   عبد الرحمان 15109365 قریب من الجید106.10  بـعین وسارة06-05-2000

لعطوي   جمال 15109247 مقبول205.40  بـعین الملح19-04-2001

بوقطایة   جوھر 15109283 مقبول305.20  بـعین الملح13-07-2002

ملكي   ابراھیم الخلیل 15109217 مقبول405.00  بـعین الملح15-07-2002

حطاب   ایوب 15109229 مقبول505.20  بـعین الملح16-11-2002

881من876:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي امحمد  | 1مسعودي عمر سیدي امحمد | 281352: المؤسسة  

طیباوي   محمد 15109178 قریب من الجید106.20  بـعین الملح11-08-2002

خلیلي   لبنى 15109166 مقبول205.10  بـعین الملح12-12-2002

خلیلي   العربي 15109213 قریب من الجید306.90  بـعین الملح27-12-2001

طیباوي   رشید 15109290 مقبول405.40  بـعین الملح04-04-2002

881من877:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي امحمد  | 1) سیدي امحمد.م.م(ملكي العید  | 281353: المؤسسة  

بوقطایة   وھیبة 15109411 جید107.70  بـعین الملح12-06-2002

زروقي   نادیة 15109167 مقبول205.60  بـعین الملح01-12-2000

بوقطایة   الخنساء 15109197 قریب من الجید306.60  بـعین الملح27-07-2002

بن الطاھر   ھاجر 15109394 جید407.20  بـعین الملح17-05-2002

ملكي   احمد عماد الدین 15109228 قریب من الجید506.70  بـعین الملح21-08-1999

ملكي   یمینة 15109264 مقبول605.60  بـعین الملح02-02-2001

طوالة   ایمن 15109218 جید جدا708.20  بـعین الملح18-01-2002

881من878:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي امحمد  | 2طیبي قویدر سیدي امحمد | 281359: المؤسسة  

بن خریف   لیلى 15109172 مقبول105.60  بـعین الملح05-11-2001

تناحي   محمد 15109176 قریب من الجید206.80  بـسیدي امحمد04-05-2002

سقاي   منار 15109162 جید307.30  بـعین الملح16-06-2002

ابن الطاھر   نجوى 15109170 قریب من الجید406.70  بـعین الملح28-07-2002

بن مھیة   عطیة 15109377 مقبول505.60  بـعین الملح09-07-2000

بن الصالح   ھاجر 15109392 جید جدا608.90  بـبوسعادة18-08-2001

تناحي   شھرة 15109343 مقبول705.50  بـعین الملح26-04-2001

طاھري   ساعد 15109316 مقبول805.40  بـعین الملح07-03-2002

تناحي   سلیمة 15109296 جید جدا908.40  بـسیدي امحمد31-07-2000

خریفي   سالم 15109300 جید1007.10  بـعین الملح18-02-2002

لقنیسي   رقیة 15109292 جید1107.40  بـبن سرور19-02-2002

تناحي   صلیحة 15109298 قریب من الجید1206.80  بـعین الملح02-03-2002

عبد الالوي   سمیحة 15109297 جید1307.80  بـعین الملح11-03-2002

بن شارف   یمینة 15109265 جید1407.10  بـعین الملح11-03-2002

شیھوبي   ایمن 15109219 قریب من الجید1506.20  بـعین الملح07-04-2002

تناحي   اسامة 15109232 جید1607.70  بـعین الملح11-08-2002

سحیم   حفیظة 15109278 قریب من الجید1706.90  بـعین الملح30-11-2002

881من879:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي امحمد  | 2بشیري بلقاسم سیدي امحمد | 281360: المؤسسة  

بشیري   محمد 15109173 قریب من الجید106.80  بـعین الملح23-05-1998

عطاوة   محمد شاھین 15109181 جید207.00  بـعین الملح28-11-2002

بن بشیر   سیف الدین 15109326 جید جدا308.30  بـعین الملح21-01-2002

بشیري   زینب 15109323 جید جدا408.60  بـعین الملح31-01-2002

عباسي   بثینة 15109241 مقبول505.60  بـعین الملح12-02-2001

لعباشي   احمد 15109227 قریب من الجید606.60  بـعین الملح14-06-2001

بشیري   اكرام 15109236 جید707.00  بـعین الملح09-05-2002

عماري   یاسر 15109268 مقبول805.80  بـعین الملح14-05-2002

881من880:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

مسیلة| سیدي امحمد  | 2محمدي رابح سیدي امحمد | 281361: المؤسسة  

امحمدي   ام الخیر 15109193 جید107.70  بـعین الملح03-01-2002

بن عزوز   المیھوب 15109196 قریب من الجید206.10  بـعین الملح24-01-2002

امحمدي   فاطمة الزھراء 15109383 مقبول305.70  بـعین الملح07-11-2001

امحمدي   ھدیل 15109398 قریب من الجید406.00  بـعین الملح17-01-2002

لقریز   كریمة 15109345 جید جدا508.80  بـعین الملح14-03-2001

عباسي   سھیلة 15109335 قریب من الجید606.70  بـعین الملح14-06-2001

بن الصالح   كمال 15109344 جید جدا708.20  بـعین الملح22-03-2002

املیكي   خیرة 15109273 جید807.80  بـعین الملح17-05-2000

قانیف   خالد سعید 15109267 قریب من الجید906.40  بـالجلفة28-06-2002

881من881:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع


