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

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

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

بومرداس| رباحي محمد / متو| مدرسة واضح یحي  | 350001: المؤسسة  

رابحي   أیوب 11025532 مقبول105.30  بـمفتاح09-02-2002

جعدي   مریم 11025536 جید207.80  بـالمرادیة15-05-2002

شیھاني   أیمن 11025495 قریب من الجید306.20  بـالحراش04-08-2002

شریف   المجتبي محمد 11025558 قریب من الجید406.80  بـالحراش17-12-2002

العریبي   أیمن 11025493 قریب من الجید506.60  بـالحراش24-06-2002

بروان   أیمن 11025496 جید607.30  بـالحراش10-11-2002

ربیع   مونیة 11025557 جید707.60  بـالرویبة06-12-2000

عماري   نصیرة 11025483 جید807.30  بـالرویبة03-04-2002

یحیاوي   أمینة ھاجر 11025475 قریب من الجید906.00  بـالرویبة23-03-2003

حسان   آیة 11025525 جید جدا1008.40  بـالرویبة05-06-2002

فرجاني   نزیھة 11025485 مقبول1105.90  بـالرویبة05-02-2002

دلومي   أیوب 11025533 مقبول1205.50  بـخمیس الخشنة30-09-2002

بن الشابي   نور 11025490 جید جدا1308.60  بـسیدي أمحمد09-09-2002

ھیثم   زین العابدین یحي 11025654 مقبول1405.10  بـأوالد جالل18-04-2001

لعكروم   خولة 11025623 مقبول1505.90  بـالحراش28-04-2002

قلعي   خولة 11025625 قریب من الجید1606.70  بـالحراش20-07-2002

بوسیف   خدیجة 11025607 جید1707.50  بـتقرت10-12-2002

بوبنیة   رمیساء 11025630 جید جدا1808.70  بـبوروبة30-08-2002

فرجاني   خولة 11025624 جید جدا1908.00  بـحمادي05-05-2002

رحیش   جمال 11025582 قریب من الجید2006.10  بـعین طایة20-04-2003

بریك   عبیر 11025709 قریب من الجید2106.40  بـالبلیدة20-03-2002

براھیمي   زھیر 11025681 جید جدا2208.00  بـاوالد موسى07-10-2002

بوشنافة   عبد الغني 11025705 جید جدا2308.10  بـباب الوادي11-08-2002

بوكروشة   عائشة 11025690 جید2407.10  بـحمادي24-01-2002

591من1:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رباحي محمد / متو| مدرسة واضح یحي  | 350001: المؤسسة  

عامر   عبد الحق 11025698 جید2507.80  بـسیدي امحمد18-03-2002

لعداوري   صفیناز 11025677 جید جدا2608.40  بـعین طایة04-06-2002

بن عیاش   إسحاق 11025747 مقبول2705.40  بـنقاوس18-11-2001

بوفافة   فیروز 11025727 جید جدا2808.00  بـالمنار20-07-2002

مزباش   عزیزة أمال 11025723 مقبول2905.00  بـالدار البیضاء27-12-2001

تیغزة   ولید 11025750 قریب من الجید3006.80  بـالحراش20-06-2002

عمیار   إیمان 11025740 قریب من الجید3106.70  بـالحراش17-12-2002

بن حوة   وسام 11025753 مقبول3205.90  بـالرویبة06-03-2000

تملغاغیت   إیمان 11025739 ممتاز3309.10  بـحمادي15-10-2002

غبوب   فطیمة 11025728 مقبول3405.80  بـجسر قسنطینة18-09-2001

یودارین   عز الدین 11025721 جید3507.20  بـسیدي امحمد21-12-2002

بوحلیسة   ھناء 11025730 ممتاز3609.00  بـسیدي امحمد14-11-2002

591من2:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| رباحي محمد / متو | 1مدرسة سراي حسین | 350002: المؤسسة  

لعناني   أّیوب 11025531 قریب من الجید106.10  بـنقاوس15-12-2000

قحام   أحمد شكیب 11025510 قریب من الجید206.00  بـاألبیار14-02-2003

كوسة   نصر الدین 11025487 مقبول305.90  بـاألخضریة30-12-2002

العجابي   نبیل 11025481 قریب من الجید406.30  بـالدار البیضاء17-09-2002

طیبي   أسامة 11025549 قریب من الجید506.90  بـالحراش03-06-2002

حاجي   أشواق 11025553 جید607.40  بـالحراش12-09-2001

بلعزوز   مروى 11025543 جید جدا708.10  بـالحراش15-04-2002

زیطاري   آیة 11025526 جید807.40  بـالرغایة07-06-2002

فراجي   محمد 11025502 قریب من الجید906.30  بـالرویبة16-06-2002

دومي   ابراھیم 11025560 جید1007.20  بـالرویبة29-08-2002

مالكي   آیة 11025524 مقبول1105.70  بـالرویبة21-02-2002

بوقبال   معاذ 11025555 جید جدا1208.80  بـالرویبة09-06-2002

جعبوب   مصعب 11025551 قریب من الجید1306.30  بـالرویبة30-08-2002

دریدي   مریم 11025537 قریب من الجید1406.30  بـالرویبة24-08-2002

فطان   أسماء 11025544 جید1507.30  بـالرویبة06-04-2002

حمیدي   الیاس 11025559 قریب من الجید1606.30  بـالرویبة09-12-2000

موزاوي   لینا 11025499 جید جدا1708.40  بـالرویبة16-11-2002

زاید   مریم 11025535 جید1807.90  بـالقبة06-05-2002

بلطرش   لبنى 11025479 جید1907.10  بـبني مسوس13-10-2001

بلعباس   نسرین 11025488 قریب من الجید2006.90  بـبرج الكیفان03-08-2002

قوفیفة   أحالم 11025498 ممتاز2109.00  بـبوروبة03-09-2002

سعدي   ملك 11025478 جید جدا2208.80  بـبوروبة03-05-2002

قانة   منیر 11025472 قریب من الجید2306.00  بـحسین داي29-07-2001

صحراوي   أمیرة 11025476 جید جدا2408.70  بـحسین داي29-01-2003

591من3:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رباحي محمد / متو | 1مدرسة سراي حسین | 350002: المؤسسة  

حمودي   أیمن 11025494 جید جدا2508.70  بـحسین داي05-07-2002

أكلیل   آیة 11025527 قریب من الجید2606.40  بـسیدي أمحمد15-09-2002

سعد سعود   آسیا 11025550 جید جدا2708.70  بـسیدي أمحمد25-02-2002

لعوبي   لقمان 11025554 قریب من الجید2806.60  بـسیدي امحمد28-10-2002

رحیم   محمد ھشام 11025523 جید جدا2908.00  بـعین بسام06-03-2002

وحال   محمد 11025501 قریب من الجید3006.60  بـعین طایة16-11-2001

بلواد   محمد سلیم 11025508 قریب من الجید3106.30  بـوادي السمار29-06-2002

صداقي   جیاللي 11025605 جید3207.90  بـملیانة21-07-2002

موزاوي   سماح 11025643 جید جدا3308.30  بـالدار البیضاء27-11-2002

بن طبیب   جمال عبد الرحیم 11025584 مقبول3405.60  بـالدار البیضاء02-06-2001

رباحي   خدیجة 11025606 ممتاز3509.20  بـالحراش28-03-2002

زاید   خولة 11025622 ممتاز3609.60  بـالحراش26-02-2002

أوجیط   اكرام 11025573 جید3707.70  بـالحراش28-09-2002

دربال   حمزة 11025594 جید3807.10  بـالحراش29-10-2002

بواللوف   بشرى 11025579 جید جدا3908.90  بـالحراش17-03-2002

شیبان   توفیق 11025581 جید4007.50  بـالحراش03-04-2002

بومھیرة   حسیبة 11025609 قریب من الجید4106.10  بـالحراش02-12-2002

سعودي   بوعالم 11025580 جید4207.30  بـالحراش13-03-2002

جبار   یوسف وئیل 11025628 مقبول4305.90  بـالرغایة05-12-2002

تفات   بدر الدین 11025576 مقبول4405.00  بـالرویبة23-01-2001

سعیدي   خلود 11025597 جید4507.00  بـالرویبة27-11-2002

قصاب   رمیساء 11025629 مقبول4605.30  بـالرویبة12-04-2001

منماني   رابح 11025635 مقبول4705.80  بـالرویبة24-03-2002

صحراوي   اسالم 11025572 مقبول4805.00  بـالرویبة04-09-2002

ذیب   سمیرة 11025646 قریب من الجید4906.90  بـالرویبة16-02-2002

كاملي   حنان 11025585 مقبول5005.30  بـالرویبة16-08-2002

حریزي   رضوان ریان 11025640 جید5107.70  بـباریس06-10-2000

رباحي   ریاض 11025639 مقبول5205.90  بـبرج الكیفان14-07-2002

بوقندورة   رامي 11025633 جید جدا5308.90  بـبومرداس23-09-2002

591من4:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رباحي محمد / متو | 1مدرسة سراي حسین | 350002: المؤسسة  

سلیماني   دنیا 11025588 جید5407.00  بـبوعنداس20-02-2002

سیحالي   خلیدة 11025591 مقبول5505.20  بـحمادي14-03-2002

براھیمي   جمیلة 11025590 مقبول5605.80  بـحمادي16-06-2002

كنتولي   رامي 11025632 جید جدا5708.30  بـحسین داي14-03-2002

قرومي   سارة 11025647 مقبول5805.10  بـحسین داي11-05-2001

كنار   سمیة 11025644 جید5907.00  بـحسین داي09-12-1999

برحال   شیماء 11025653 مقبول6005.90  بـسیدي محمد12-11-2002

بن عثمان   بدر الدین 11025577 جید جدا6108.10  بـعین الكبیرة15-12-2001

حمریش   خالد 11025598 مقبول6205.50  بـعین طایة01-06-2001

غربي   شیماء 11025651 جید6307.40  بـعین طایة18-06-2002

زعیر   زینب 11025655 قریب من الجید6406.30  بـعین ولمان09-09-2001

راموش   یاسر 11025603 جید جدا6508.50  بـفرجیوة07-11-2002

صالي   سعاد 11025676 جید جدا6608.60  بـمفتاح14-10-2002

عبادلة   سرین 11025671 جید جدا6708.50  بـاألبیار09-10-2002

جبار   سھیل 11025679 جید6807.10  بـالحراش16-11-2002

بلعربي   عبد اهللا 11025693 ممتاز6909.10  بـالحراش27-12-2002

رافع   عبد الحق 11025695 جید7007.00  بـالحراش16-09-1999

رباحي   عبد المؤمن 11025692 جید7107.80  بـالحراش13-12-2002

بوقزولة   كنزة 11025682 قریب من الجید7206.30  بـالرویبة28-03-2002

حمیدي   عبد الحق 11025699 قریب من الجید7306.50  بـالرویبة21-06-2002

خذیر   علیاء 11025685 جید جدا7408.60  بـالقبة17-07-2002

بوقزولة   عادل 11025688 قریب من الجید7506.50  بـبني عزیز11-09-2002

مزیان   صھیب 11025680 جید7607.80  بـباب الوادي12-05-2002

موزاوي   عبد الباسط 11025694 جید7707.10  بـبومرداس15-11-2002

بوقندورة   عز الدین 11025710 قریب من الجید7806.10  بـبوغني15-07-2002

جیدال   عمر 11025687 قریب من الجید7906.90  بـبئر مراد رایس14-08-2002

جوابي   زكریاء 11025675 جید8007.70  بـبئر مراد رایس20-10-2002

دحماني   عبد الوھاب 11025707 قریب من الجید8106.50  بـحمادي08-06-2001

كودري   عبد الرحمان 11025702 جید8207.40  بـخمیس الخشنة19-12-2002

591من5:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رباحي محمد / متو | 1مدرسة سراي حسین | 350002: المؤسسة  

شارف   عبد الحق 11025697 جید جدا8308.20  بـحّمادي26-02-2002

كورشیش   زكریا 11025674 قریب من الجید8406.70  بـحسین داي14-05-2002

كورشیش   سفیان 11025678 قریب من الجید8506.90  بـعین طایة31-07-2002

زقاي   غزالن 11025722 قریب من الجید8606.80  بـمغنیة27-12-2002

بریوة   إخالص 11025741 جید8707.70  بـالدار البیضاء21-09-2002

تفات   فاروق 11025725 جید8807.10  بـالرویبة22-07-2002

خذیر   ھشام المھند 11025746 قریب من الجید8906.20  بـالرویبة23-12-2002

جزار   وفاء 11025756 جید جدا9008.70  بـالرویبة15-04-2002

حبیلي   إكرام 11025748 ممتاز9109.00  بـالقبة06-07-2002

عبدون   عقبة زیاد عبد المؤمن 11025724 جید جدا9208.10  بـبني مسوس22-09-2002

بن مسعود   إناس 11025731 جید جدا9308.90  بـبوزریعة09-02-2003

بن قادي   وسام 11025754 ممتاز9409.30  بـحسین داي20-03-2002

تشنشیني   ھاجر 11025734 مقبول9505.50  بـعین طایة26-02-2002

591من6:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| رباحي محمد / متو| مدرسة بن حمزة الجدیدة  | 350003: المؤسسة  

سعدي   أمال 11025471 قریب من الجید106.70  بـالحراش18-11-2002

تواتي   محمد أمین 11025505 جید جدا208.20  بـالحراش07-06-2003

بولعراس   محمد أنیس 11025504 جید جدا308.80  بـالحراش10-09-2002

مخلوف   آیة مروة 11025529 ممتاز409.90  بـالحراش02-09-2002

بن منصور   محمد إسالم 11025522 قریب من الجید506.30  بـالرغایة28-02-2002

عبد الالحي   میساء 11025530 جید جدا608.10  بـالرویبة08-06-2002

سعدودي   أمینة 11025474 مقبول705.10  بـالرویبة29-11-2000

كرومبة   نسرین 11025489 قریب من الجید806.40  بـالرویبة12-12-2002

لعلوشي   أمیرة 11025477 جید907.90  بـبوروبة17-02-2003

خمیلي   مسعودة 11025552 جید1007.70  بـحمادي23-01-2002

لطرش   آیة 11025528 جید1107.90  بـحسین داي23-09-2002

بودري   محمد صدیق 11025509 قریب من الجید1206.40  بـحسین داي31-07-2002

سوشان   مریم 11025538 ممتاز1309.60  بـحسین داي27-08-2002

شكابة   مروة 11025542 مقبول1405.90  بـحسین داي07-06-2002

بن ناصر   أسماء 11025546 جید جدا1508.60  بـسیدي موسى31-08-2002

تباني   محمد عمر 11025521 جید1607.80  بـعین طایة29-09-2002

لكعص   دنیا 11025586 قریب من الجید1706.40  بـملقا28-03-1999

غماري   سیدعلي 11025658 قریب من الجید1806.60  بـمفتاح16-05-2002

بولعراس   حمزة 11025596 قریب من الجید1906.20  بـالحراش17-12-2002

زیان   سارة 11025649 جید2007.80  بـالحراش11-03-2002

خالفي   یاسمین 11025600 جید2107.40  بـالحراش24-04-2002

طحطاح   حمزة 11025593 مقبول2205.50  بـالرویبة05-02-2001

بوعزة   زینب 11025656 جید2307.00  بـالشریعة08-02-2002

مصطفاوي   سمیرة 11025645 قریب من الجید2406.10  بـالقبة10-01-2002

591من7:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رباحي محمد / متو| مدرسة بن حمزة الجدیدة  | 350003: المؤسسة  

بوشارب   حذیفة 11025604 جید2507.80  بـالقبة15-10-2002

الحنافي   سیدعلي 11025659 مقبول2605.10  بـالقبة28-05-2002

بوقرة   یوسف 11025627 جید جدا2708.00  بـبوروبة11-08-2003

زیوش   سارة 11025648 جید2807.90  بـبوروبة05-09-2001

مقالتي   شیماء 11025652 جید2907.90  بـخلیل30-07-2002

بن حمیدة   رحاب 11025638 مقبول3005.90  بـسیدي امحمد20-11-2002

مھداوي   دنیا 11025589 قریب من الجید3106.10  بـسیدي امحمد27-08-2002

ھجرس   حمزة 11025595 مقبول3205.80  بـسیدي عیسى01-12-2002

بركان   سیرین 11025660 ممتاز3309.20  بـعین طایة29-01-2003

حركاتي   عائشة 11025689 مقبول3405.40  بـالحراش28-10-2000

لعلوشي   شریفة منى 11025672 ممتاز3509.20  بـبوروبة05-10-2002

لعلوشي   عثمان مروان 11025691 جید3607.80  بـبوروبة05-10-2002

بن عمود   ھند 11025732 قریب من الجید3706.00  بـالحراش14-08-2002

علیوش   إكرام 11025749 جید جدا3808.30  بـبوروبة20-07-2002

بلعید   ویصال 11025751 ممتاز3909.10  بـحسین داي31-12-2002

بوزراب   ھاجر 11025735 ممتاز4009.30  بـحسین داي04-08-2002

لحمر   ھاجر وسام 11025736 جید جدا4108.90  بـحسین داي31-07-2002

عسوس   فوزیة 11025729 جید جدا4208.30  بـسیدي امحمد11-01-2003
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حسام   محمد 11025806 جید107.80  بـالحراش16-09-2002

حمودة   نفیلة 11025785 مقبول205.70  بـالحراش19-06-2001

بكیري   محمد 11025796 مقبول305.60  بـالحراش27-08-1998

بكیري   منیر 11025771 مقبول405.10  بـالرویبة16-09-2002

صدیقي   نسرین 11025781 قریب من الجید506.00  بـالرویبة12-02-2001

لعباطي   محمد 11025795 مقبول605.10  بـالرویبة13-04-1998

دوخاني   ماریا 11025775 جید جدا708.50  بـالرویبة11-08-2002

تباني   نسرین 11025783 قریب من الجید806.00  بـسیدي امحمد15-03-2002

بوعبد اهللا   اسیل 11025890 جید جدا908.70  بـاالبیار29-05-2002

جخراب   ایمن 11025878 قریب من الجید1006.60  بـالبلیدة10-01-2001

سیاخن   اكرام 11025904 جید جدا1108.10  بـالحراش09-12-2002

صاف   مرزاق 11025838 مقبول1205.70  بـالحراش08-07-2002

سیاخن   محمد 11025817 جید جدا1308.10  بـالحراش19-09-2002

حیطومي   امال 11025854 جید1407.20  بـالحراش10-06-2001

حداب   محمد بالل 11025824 قریب من الجید1506.40  بـالحراش23-05-2000

وحال   محمد ایمن 11025822 جید1607.80  بـالرویبة29-08-2002

باشة   ابراھیم 11025876 جید جدا1708.20  بـالرویبة04-04-2002

بكیري   امینة 11025870 مقبول1805.30  بـالرویبة07-02-2001

لعجوزي   اوسامة 11025905 جید1907.80  بـالرویبة20-06-2003

خروف   اكرم 11025894 قریب من الجید2006.00  بـالرویبة02-05-2000

حماد   اكرام 11025900 جید جدا2108.10  بـالقبة14-08-2002

تفات   انفال 11025856 جید2207.70  بـبني مسوس28-09-2000

بن قریشي   ایوب 11025884 جید2307.90  بـبریكة11-08-2002

بوذراع   مروان 11025840 جید2407.00  بـبومرداس05-09-2001
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رعاد   اكرام 11025903 جید جدا2508.50  بـحمادي16-11-2002

شتیح   امین 11025868 جید2607.50  بـحسین داي18-12-2002

جمة   امینة 11025871 مقبول2705.40  بـحسین داي27-05-2002

عشوي   مونیة 11025852 قریب من الجید2806.90  بـحسین داي19-08-2002

حالق   اكرم 11025896 جید جدا2908.20  بـحسین داي29-11-2002

حداد   اسماء حنان 11025887 جید جدا3008.60  بـحسین داي12-08-2002

شیحات   محمد اسالم 11025823 جید3107.80  بـحسین داي13-10-2002

شعار   لیلیا 11025826 مقبول3205.00  بـسیدي امحمد09-01-2000

لعجوزي   ابراھیم 11025874 جید3307.40  بـسیدي امحمد16-07-2000

بومعزة   امال 11025853 مقبول3405.30  بـقرومة07-05-2000

واضح   اسحاق 11025893 مقبول3505.90  بـعین طایة04-07-2000

نكاع   مریم 11025835 مقبول3605.70  بـورقلة25-12-1999

لعریبي   بلقیس 11025918 جید جدا3708.90  بـمیلة05-03-2002

بوسعدي   روفیدة 11025981 مقبول3805.90  بـمفتاح04-09-2002

سیاخن   رانیة 11025952 جید جدا3908.70  بـمفتاح30-01-2002

حمودة   رمیساء 11025947 مقبول4005.00  بـالدار البیضاء23-04-2002

تیغزة   ریمة 11025969 جید4107.10  بـالحراش09-07-2001

جعدي   شمس الدین 11025992 قریب من الجید4206.90  بـالحراش28-11-2001

خلیفاتي   رابح اشرف 11025956 جید4307.40  بـالحراش27-02-2000

وادفل   رضا 11025974 قریب من الجید4406.30  بـالریبة04-04-2001

خروف   شیراز نور االیمان 11026006 جید4507.20  بـالرغایة30-09-2002

بوماجن   خولة وسام 11025941 جید جدا4608.70  بـالرویبة21-05-2002

بوكاري   خولة 11025940 جید4707.70  بـالرویبة18-05-2002

جوابي   حنان 11025922 قریب من الجید4806.60  بـالرویبة12-09-2002

عیسى   رمیساء 11025945 جید4907.80  بـالرویبة16-01-2002

شعار   رمیساء 11025946 جید جدا5008.20  بـالرویبة31-01-2002

جوابي   صارة 11025994 مقبول5105.80  بـالرویبة03-07-2001

اكلیل   رانیا 11025950 جید5207.60  بـالرویبة27-01-2001

مسلكة   خدیجة 11025933 جید5307.50  بـالرویبة11-08-2002
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بورقعة   سمیرة 11025991 ممتاز5409.10  بـالرویبة02-03-2002

بوصبع   رانیا 11025951 ممتاز5509.00  بـالرویبة22-05-2002

حنیاش   رابح شمس الدین 11025967 جید5607.30  بـالرویبة29-09-2001

قروجة   خیر الدین 11025934 مقبول5705.40  بـالقبة29-09-2001

طباخ   سمیة 11025987 جید جدا5808.30  بـبرج زموري11-01-2003

بوعرة   شیماء 11026000 جید5907.90  بـبوروبة12-08-2002

دربال   حسام 11025936 جید جدا6008.00  بـجیجل16-06-2002

شمامي   رابح 11025955 مقبول6105.50  بـحسین داي14-08-2001

حكیمي   دالل 11025921 مقبول6205.10  بـحسین داي10-11-2001

دھاش   رضوان 11025976 ممتاز6309.40  بـحسین داي01-07-2002

مكیداش   یاسمین 11025928 مقبول6405.50  بـسیدي امحمد20-11-2002

اوبیش   بثینة 11025919 جید6507.30  بـعین ازال09-04-2002

خمیسي   صبرینة 11025997 قریب من الجید6606.70  بـعین بسام23-06-2002

میریمي   شیماء 11025999 قریب من الجید6706.90  بـعین طایة06-08-2002

واضح   رشید 11025978 قریب من الجید6806.70  بـعین طایة13-07-2002

بكیري   عبد الرؤوف 11026068 مقبول6905.50  بـمفتاح14-08-2001

بوسدر   فاطمة 11026098 قریب من الجید7006.90  بـالمسیلة15-10-2002

قاید   ھند 11026106 مقبول7105.70  بـالحراش10-07-2001

دحو   فریال 11026103 قریب من الجید7206.80  بـالحراش27-10-2002

واضح   عبد السالم 11026078 قریب من الجید7306.20  بـالرویبة01-03-2002

دوخاني   عبد الرحمان 11026073 جید جدا7408.70  بـالرویبة08-11-2002

بن یوسف   فلة 11026090 ممتاز7509.10  بـالقبة05-03-2003

حسام   عیاش 11026088 جید جدا7608.60  بـالقبة08-05-2002

بوبراوات   عبیر 11026086 قریب من الجید7706.90  بـحمادي03-12-2002

سراي   عبد الرحمان 11026072 قریب من الجید7806.10  بـسیدي موسى24-04-2002

سحیر   فطیمة 11026105 جید جدا7908.50  بـسیدي عیش01-07-2002

حفیز   ولید 11026125 جید8007.00  بـمفتاح04-11-2000

بكیري   ھشام 11026123 مقبول8105.90  بـمفتاح13-04-2001

حساني   وسیم 11026128 قریب من الجید8206.90  بـعین البیضاء09-11-2002
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بوسعادي   شفیقة 11026027 قریب من الجید8306.00  بـمفتاح07-09-2002

حافیز   شھیناز 11026028 قریب من الجید8406.60  بـمفتاح12-10-2002

ذیب   عبد المالك 11026052 جید جدا8508.90  بـاالربعطاش30-06-2002

تیغزة   عبد المالك 11026051 جید8607.70  بـالدار البیضاء10-08-2000

تیغزة   سفیان 11026025 مقبول8705.70  بـالحراش13-12-1997

باھي   عبد الباسط 11026055 جید8807.10  بـالحراش02-11-1999

علون   كوثر 11026041 مقبول8905.30  بـالحراش05-04-2000

فریوخ   عبد المطلب 11026054 قریب من الجید9006.10  بـالخروب31-10-2002

واضح   زھیة 11026029 قریب من الجید9106.00  بـالرویبة08-10-2002

مریمي   عبد الجلیل 11026056 جید9207.70  بـالرویبة04-08-2000

واضح   عبد المجید طھ 11026053 جید جدا9308.30  بـالرویبة14-12-2002

مقیدش   زكریاء 11026021 جید جدا9408.50  بـالطاھیر11-09-2002

طایبي   سیف محمد االمین 11026017 قریب من الجید9506.70  بـحسین داي28-12-2001

بن مسعود   صوریة 11026032 مقبول9605.20  بـحسین داي22-08-2000

تعربیت   كلثوم 11026036 قریب من الجید9706.10  بـعین طایة26-09-2002

591من12:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| أوالد ابراھیم / متو| مدرسة زوار السعید  | 350009: المؤسسة  

بونابي   أحالم 11025793 جید جدا108.00  بـمجانة16-04-2002

بقعة   نسرین 11025784 قریب من الجید206.90  بـالجلفة24-07-2002

نقیش   مباركة 11025777 جید307.30  بـالدار البیضاء02-06-2001

خیار   ماریة 11025776 جید جدا408.50  بـالحراش10-06-2002

زاوي   نور الھدى 11025789 جید جدا508.00  بـالحراش14-05-2002

حسان   أیمن 11025790 مقبول605.80  بـالرویبة16-04-1999

سحالي   محمد 11025804 جید707.10  بـالرویبة01-01-2002

العابدي   منور 11025772 مقبول805.50  بـالرویبة28-11-1999

بوشریط   محمد 11025798 مقبول905.30  بـتابالط12-08-2000

زقاغ   ملیكة 11025773 مقبول1005.80  بـبرج بوعریریج19-07-2001

ایوب   مایسة 11025774 مقبول1105.70  بـعین لقراج08-08-2002

العاقل   نجاة 11025779 مقبول1205.90  بـعین طایة06-07-2001

دكروش   لیدیا 11025829 جید جدا1308.70  بـاالبیار28-12-2002

بومكاح   اسامة 11025889 جید1407.80  بـالجمعة بن حبیبي02-11-2002

وحال   اكرام 11025902 جید جدا1508.20  بـالدار البیضاء13-11-2002

طارق   ایمان 11025882 جید1607.90  بـالدار البیضاء23-08-2002

بو عبد اهللا   أسامة 11025848 قریب من الجید1706.40  بـالحراش15-06-2002

زدام   اسالم 11025885 جید1807.70  بـالحراش28-07-2002

حناش   اكرام 11025901 جید1907.10  بـالحراش13-11-2002

عیالش   محمد لمین 11025819 جید2007.40  بـالحراش25-12-2002

بن ساتم   مروة 11025843 قریب من الجید2106.90  بـالحراش07-01-2003

كجال   مصطفى 11025849 جید2207.70  بـالحراش06-11-2001

ماجور   ایمان 11025880 جید جدا2308.50  بـالرغایة01-01-2002

بن قانة   ابراھیم 11025875 قریب من الجید2406.10  بـالرویبة22-06-2001
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زوار   اسامة 11025888 جید2507.20  بـالرویبة18-12-1999

طیبي   أسامة 11025846 مقبول2605.90  بـالرویبة17-01-2002

زلماط   اسالم 11025886 جید2707.50  بـالرویبة18-10-2002

دریسي   امیرة 11025872 جید2807.30  بـالرویبة23-03-2003

أوغالیم   ایمان 11025879 مقبول2905.70  بـالرویبة01-01-2001

حماد   مروة 11025841 قریب من الجید3006.80  بـالرویبة07-09-2001

سلیماني   مروة 11025842 جید3107.20  بـالرویبة23-09-2001

شھبون   مریم 11025836 جید3207.40  بـالرویبة18-06-2002

مباركة   ایمان 11025881 قریب من الجید3306.40  بـالشریعة24-01-2002

سامر   اكرام 11025899 قریب من الجید3406.10  بـالقبة17-02-2002

ابوالعال   مونیة 11025851 مقبول3505.10  بـالقرارة24-01-2002

دمدوم   اكرام 11025898 جید جدا3608.90  بـالعلمة18-01-2002

میھوبي   أیوب 11025833 قریب من الجید3706.00  بـالونزة21-08-2002

بوزیاني   امین 11025867 مقبول3805.70  بـارویبة22-06-2002

منتصر   اكرم 11025895 قریب من الجید3906.40  بـبني عزیز05-03-2002

زبیشة   اسیا 11025892 قریب من الجید4006.60  بـتیزي وزو20-12-2002

میساوي   أیوب 11025834 ممتاز4109.40  بـبرج الكیفان03-09-2002

تونسي   مختار 11025828 قریب من الجید4206.80  بـبوطبي السایح17-04-2002

رحماني   اسیا 11025891 مقبول4305.00  بـحمادیة12-08-2001

راجع   اكرام 11025897 جید4407.00  بـسیدي عیسى09-10-2001

معمري   أسامة 11025845 مقبول4505.70  بـعین طایة14-07-2000

موسوني   امال 11025855 قریب من الجید4606.50  بـعین طایة26-09-2002

بعبوش   بالل 11025906 قریب من الجید4706.20  بـعین طایة08-03-2001

مقراوي   مروان 11025839 مقبول4805.70  بـوادي السبت16-04-1998

بوخاري   ریاض 11025973 جید4907.00  بـمجانة04-11-2002

بوثرو   حمزة 11025925 مقبول5005.00  بـمفتاح07-10-2000

دراجي   رفیق 11025980 قریب من الجید5106.80  بـمفتاح20-01-2002

علیلي   یاسمینة 11025929 جید جدا5208.70  بـالمسیلة03-03-2002

قندوسي   سمیر 11025990 جید جدا5308.80  بـاالبیار26-08-2002
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بومرداس| أوالد ابراھیم / متو| مدرسة زوار السعید  | 350009: المؤسسة  

بن حلیمة   صارة 11025995 مقبول5405.50  بـاالربعطاش15-06-2002

مجوط   بدرالدین 11025920 قریب من الجید5506.20  بـالحراش30-06-2002

بوعبد اهللا   رابح 11025954 مقبول5605.40  بـالحراش15-01-2001

تیغزة   راشدة 11025968 جید5707.00  بـالحراش23-08-2002

لعالم   ریمة 11025970 قریب من الجید5806.70  بـالحراش05-07-2002

جروني   شیماء 11025998 جید جدا5908.30  بـالحراش16-07-2002

قدوس   حمزة 11025927 مقبول6005.20  بـالرویبة01-12-2001

ھدروق   رمیساء 11025948 قریب من الجید6106.40  بـالرویبة21-05-2002

سعدودي   زین الدین 11026001 قریب من الجید6206.20  بـالرویبة26-06-2001

شعبي   سلسبیل 11025993 مقبول6305.10  بـالرویبة04-09-2001

بن دعاس   رمیساء 11025949 جید جدا6408.00  بـالقبة15-07-2002

بختة   زین الدین 11026002 قریب من الجید6506.40  بـبلوزداد21-03-2002

ومان   خولة 11025939 مقبول6605.40  بـبسكرة13-04-2002

لعلوي   سلینة 11025985 جید6707.60  بـبئر خادم18-07-2002

طیبي   بالل 11025917 جید6807.80  بـحسین داي01-06-2002

حمودي   خدیجة 11025932 جید6907.40  بـحسین داي03-03-2002

بن صالح   یوسف 11025943 جید7007.20  بـحسین داي02-05-2001

حمودي   سید احمد 11026005 جید جدا7108.20  بـرویبة26-01-2002

وحال   صبرینة 11025996 قریب من الجید7206.40  بـرویبة10-03-2002

ساعود   سلیم 11025984 مقبول7305.40  بـسیدي عیسى05-02-2000

شتوح   صالح الدین 11025983 جید7407.40  بـقصر البخاري08-07-2002

قانة   صالح الدین 11025982 قریب من الجید7506.40  بـعین طایة11-06-2002

جابر   فریال 11026102 قریب من الجید7606.80  بـمفتاح21-10-2002

نواح   عبد العظیم 11026083 مقبول7705.10  بـالحراش21-01-2001

مشیول   عبیر 11026084 قریب من الجید7806.30  بـالحراش12-01-2002

بوعبد اهللا   عبد القادر 11026080 مقبول7905.80  بـالرویبة12-02-1999

خمیس   عبد القادر 11026082 قریب من الجید8006.20  بـالرویبة22-03-2001

رحیش   عدالن 11026087 جید8107.30  بـالرویبة23-03-2002

بوزغوب   فارس 11026094 جید8207.00  بـالرویبة25-07-2002

591من15:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| أوالد ابراھیم / متو| مدرسة زوار السعید  | 350009: المؤسسة  

زوار   فارس 11026093 جید8307.30  بـالرویبة09-03-2002

سلیماني   فاطمة 11026099 جید جدا8408.70  بـالرویبة08-11-2002

بن عبد اهللا   عبد الرحمان 11026071 مقبول8505.90  بـالوادي10-01-2002

عباس   فاروق 11026096 مقبول8605.40  بـبني سلیمان07-08-2001

قرید   عبد الرزاق 11026075 قریب من الجید8706.60  بـباب الواد08-01-2002

بواللة   فاطمة 11026097 مقبول8805.80  بـبوروبة07-08-2002

خوني   عبد الرؤوف 11026069 جید جدا8908.10  بـحمادي22-01-2002

صاحب   عبد الصمد 11026079 جید9007.80  بـحسین داي16-08-2002

بودینة   عبد الرؤوف 11026070 جید9107.50  بـسور الغزالن04-02-2002

لعنابي   عبد الرزاق 11026074 جید جدا9208.20  بـسور الغزالن21-12-2001

صید   عبیر 11026085 مقبول9305.80  بـسوق اھراس30-01-2002

عمراني   وھاب 11026129 جید9407.30  بـمشدالة15-01-1998

خلیفة   ھاجر 11026118 جید جدا9508.50  بـالحراش21-06-2002

فارس   ھیثم 11026121 جید جدا9608.70  بـالحراش24-10-2002

بنونة   ولید 11026126 قریب من الجید9706.90  بـالحراش25-03-2001

قبوج   ھاجر 11026119 جید جدا9808.20  بـباش جراح05-07-2002

سلیماني   ھاجر 11026117 جید9907.30  بـحسین داي21-05-2002

نخوف   كھینة 11026040 جید10007.80  بـلقراج03-01-2002

بوقراس   كمال 11026034 مقبول10105.70  بـاالخضریة13-04-2000

كشیدي   عالل 11026042 جید10207.40  بـالبویرة10-10-2001

حماد   عامر 11026049 مقبول10305.70  بـالدار البیضاء02-06-1998

حاجي   علي 11026044 جید10407.50  بـالحراش12-07-2001

سلیماني   علي 11026046 جید10507.80  بـالحراش05-04-2002

قدوش   شعیب 11026023 قریب من الجید10606.10  بـالرویبة16-11-2001

قاسمي   صفیة 11026026 جید10707.80  بـالرویبة16-04-2002

مخیوبة   علي 11026045 قریب من الجید10806.20  بـالرویبة13-03-2002

طیبي   عمر 11026048 جید10907.20  بـالرویبة22-12-2001

سلیماني   كریمة 11026039 جید جدا11008.30  بـالرویبة13-07-2001

عمراني   سوھیلة 11026033 مقبول11105.50  بـاقبو03-02-2000

591من16:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| أوالد ابراھیم / متو| مدرسة زوار السعید  | 350009: المؤسسة  

رخیمة   شروق 11026019 جید11207.90  بـاوال موسى05-01-2002

قرار   عمر 11026047 جید11307.50  بـاوالد تبان23-05-2001

محانك   كامیلیا یاسمین 11026037 قریب من الجید11406.40  بـباب الواد27-02-2002

خرماسیة   زكریاء 11026022 مقبول11505.00  بـبوزریعة13-11-2002

لعرابي   عائشة 11026050 قریب من الجید11606.10  بـحمادي06-03-2001

صالحین   عمار الدین 11026043 جید جدا11708.80  بـحسین داي15-03-2002

حشاب   شریف اسامة 11026018 قریب من الجید11806.70  بـسور الغزالن11-04-2002

شروال   زكریاء 11026020 مقبول11905.70  بـعین طایة12-03-2000

زوار   كریمة 11026038 مقبول12005.90  بـعین طایة22-12-2000

591من17:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| حمادي الجدیدة /متو | 2مدرسة سراي حسین | 350014: المؤسسة  

برجة   وھیبة 11026516 ممتاز109.20  بـالحراش13-05-2003

بوخاري   ھدیل 11026493 ممتاز209.70  بـالحراش21-06-2002

بوحیل   ولید 11026509 قریب من الجید306.00  بـالحراش07-05-2002

خیرون   وفاء 11026515 جید407.10  بـالرویبة09-11-2002

عزیري   وسام 11026514 مقبول505.90  بـالرویبة25-09-2002

زعبال   إسالم 11026495 مقبول605.40  بـبرج الكیفان24-03-1999

خوالد   إسالم 11026496 قریب من الجید706.50  بـبرج الكیفان30-01-2002

صید   إسالم 11026497 قریب من الجید806.00  بـعین طایة10-10-2002

شالبي   لیندة 11026191 قریب من الجید906.80  بـأقبو30-12-2002

بوسعادة   نسمة 11026157 جید جدا1008.50  بـالبویرة02-01-2002

حمیدي   محمد أسامة 11026209 مقبول1105.70  بـالدار البیضاء11-12-2000

عمران   محمد أسامة 11026210 قریب من الجید1206.60  بـالحراش20-05-2002

سبعرقود   محمد 11026200 مقبول1305.00  بـالحراش15-10-2002

بوعكاز   نصر الدین 11026162 مقبول1405.00  بـالحراش13-11-2002

بوذراع   محمد أیوب 11026208 مقبول1505.40  بـالحراش08-06-2002

علون   أیوب 11026228 قریب من الجید1606.60  بـالرغایة01-10-2002

حمودي   محمد 11026195 جید1707.30  بـالرویبة04-10-2000

محمودي   نورة 11026174 ممتاز1809.10  بـالرویبة03-11-2002

العمري   نسیم 11026158 قریب من الجید1906.80  بـالرویبة31-01-2003

مفتاحي   منیر 11026144 مقبول2005.70  بـالرویبة30-07-2001

بغدود   أمین 11026148 قریب من الجید2106.00  بـالرویبة08-12-2002

بوعكاز   لیلى 11026192 جید2207.30  بـالرویبة27-02-2001

دوفي   ناصف 11026152 قریب من الجید2306.70  بـالرویبة22-02-2001

بن أوسعد   ماسینیسا 11026150 جید جدا2408.50  بـتیزي وزو22-02-2003

591من18:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| حمادي الجدیدة /متو | 2مدرسة سراي حسین | 350014: المؤسسة  

حریبي   لحسن 11026224 قریب من الجید2506.60  بـتیزي وزو29-03-2000

جوردام   أنفال 11026146 جید2607.40  بـجسر قسنطینة13-08-2002

بن عزیز   نور الدین 11026170 مقبول2705.60  بـشاللة العذاورة12-04-2000

عبیدلي   نسیمة 11026159 مقبول2805.90  بـسیدي عیسى11-02-2002

مزاري   محمد 11026201 جید2907.30  بـعین طایة02-11-2002

شلیم   مفضل 11026258 جید3007.20  بـنقاوس23-11-2002

دیھ   یوسف 11026323 قریب من الجید3106.10  بـأوالد ھداج01-05-1999

بولنوار   بشرى 11026276 مقبول3205.10  بـالجلفة14-12-2002

بلحفصي   حسنة دنیا 11026312 مقبول3305.40  بـالحراش24-05-2001

لمایسي   اعمر 11026266 ممتاز3409.00  بـالحراش18-07-2002

معالوي   بالل 11026269 قریب من الجید3506.30  بـالرویبة22-01-2002

طالب أحمد   خولة 11026317 جید3607.40  بـالرویبة13-08-2001

بوقرة   حنان 11026292 مقبول3705.70  بـالرویبة10-07-2002

بوقرة   یاسین 11026307 مقبول3805.20  بـالرویبة05-12-2002

سویدي   مریم 11026242 جید جدا3908.10  بـالرویبة15-11-2002

بلحفصي   دنیا 11026293 جید4007.20  بـالرویبة26-12-2001

بلعقون   دعاء 11026314 قریب من الجید4106.80  بـالقرار مقوقة22-02-2002

شعوان   بشرى 11026274 مقبول4205.10  بـالعیساویة10-03-2002

بوقریصة   خلیل 11026295 مقبول4305.10  بـبني عزیز05-01-2002

بریخ   مروان 11026243 مقبول4405.20  بـباب الوادي21-07-2002

زعني   الیاس 11026261 قریب من الجید4506.70  بـبیضاء برج07-09-2002

بن أوسعد   لویزة 11026260 جید4607.30  بـتیزي وزو22-02-2003

الزین   أشواق 11026257 قریب من الجید4706.20  بـبوسعادة18-06-2002

بوجحود   جمال 11026290 قریب من الجید4806.50  بـجیجل02-07-2002

شنوي   مصطفى لمین 11026256 مقبول4905.90  بـسیدي امحمد01-06-2000

عزیري   جمال 11026291 مقبول5005.30  بـعین الحجل15-11-2002

بودوح   یسرى 11026313 مقبول5105.70  بـعین طایة22-06-2002

مبروكي   یاسمینة 11026305 قریب من الجید5206.60  بـعین طایة21-06-2001

زروت   حمیدة 11026297 جید5307.20  بـعین طایة23-03-2002

591من19:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| حمادي الجدیدة /متو | 2مدرسة سراي حسین | 350014: المؤسسة  

بلقریمط   بالل 11026268 مقبول5405.40  بـعین طایة09-08-2001

كاسمي   حّدة 11026309 مقبول5505.30  بـعین وسارة14-04-2002

رقدي   شرین ملیسا 11026379 قریب من الجید5606.10  بـاألبیار25-05-2002

مجاجي   سیرین 11026378 جید5707.60  بـالحراش16-07-2002

لعطوي   راضیة 11026342 مقبول5805.20  بـالحراش02-08-2002

صید   سیلیا 11026373 جید5907.90  بـالرویبة18-07-2002

براھیمي   ریاض 11026346 جید جدا6008.00  بـالرویبة15-10-2002

نوال   ریاض 11026345 جید جدا6108.30  بـالرویبة08-09-2002

بكیري   سلوى 11026355 جید6207.30  بـالرویبة10-09-2002

حمیدي   سمیة 11026352 قریب من الجید6306.20  بـالقبة13-08-2001

بوكموش   رزیقة 11026349 قریب من الجید6406.10  بـالقبة11-05-2000

رحیل   شیماء 11026369 جید6507.20  بـالقبة16-01-2003

بلعسل   رحاب 11026344 قریب من الجید6606.40  بـحسین داي13-08-2002

رحیش   ریھام 11026347 قریب من الجید6706.00  بـعین طایة04-06-2002

زوقاري   عبد الحق 11026443 مقبول6805.00  بـالدار البیضاء13-08-2000

رزوق   ھند 11026472 مقبول6905.10  بـالحراش11-10-2002

عالف   ھند 11026471 ممتاز7009.00  بـالرویبة13-07-2002

غریبي   عیسى 11026454 مقبول7105.10  بـالرویبة06-08-2001

سرحان   عبد الكریم 11026452 جید جدا7208.10  بـبني مسوس01-12-2002

مشطوب   عبد الرحیم 11026450 مقبول7305.70  بـزرالدة26-11-2002

قندوز   صفاء 11026397 قریب من الجید7406.00  بـالحمادنة06-11-2002

بوسدر   عماد 11026417 قریب من الجید7506.30  بـالدار البیضاء16-05-2002

العمري   عبد اهللا حسام الدین 11026429 جید7607.90  بـالحراش09-12-2002

أسامري   عمر 11026418 جید7707.30  بـالرویبة04-03-2002

غربیة   سعید 11026396 مقبول7805.20  بـالرویبة18-11-2000

بوقریصة   صھیب 11026401 جید7907.90  بـالرویبة29-08-2002

حمیش   صونیا 11026404 جید8007.40  بـسیدي عیش16-07-2001

عطاء اهللا   عبد المالك 11026424 قریب من الجید8106.80  بـعین طایة31-12-2002

العطوي   عائشة 11026421 مقبول8205.40  بـعین طایة04-02-2002

591من20:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| حمادي الجدیدة /متو| مدرسة بن حمزة القدیمة  | 350015: المؤسسة  

عكوش   ھدى 11026492 جید107.80  بـالدار البیضاء26-09-2002

نوال   إكرام 11026506 جید207.30  بـالرویبة08-03-2003

بوشّمة   إكرام 11026504 مقبول305.60  بـالرویبة11-01-2003

علوي   إكرام 11026505 جید407.20  بـالرویبة22-01-2003

مقالة   إیمان 11026490 جید507.30  بـبني شبانة10-07-2001

حمادي   إسالم 11026498 جید607.00  بـعین طایة30-01-2003

روقاب   منور 11026147 مقبول705.10  بـاألبیار08-05-2001

یاسف   محمد أمین 11026207 قریب من الجید806.90  بـالحراش05-02-2002

مخطاري   محمد 11026202 قریب من الجید906.20  بـالرویبة25-11-2002

مدیاني   نبیلة 11026155 مقبول1005.10  بـالرویبة09-03-2002

لعقل   لبنى 11026151 جید جدا1108.00  بـالرویبة20-06-2002

تركي   أیمن 11026175 مقبول1205.10  بـالقبة19-04-1998

مقالة   لیدیا 11026223 جید1307.80  بـبني شبانة20-07-2002

زریقین   محمد أكرم 11026211 جید1407.00  بـباب الوادي31-12-2002

صحراوي   محمد علي فایز 11026214 جید1507.20  بـبومرداس17-10-2002

بومیة   نور الھدى 11026172 جید1607.70  بـعین طایة11-09-2002

زحیم   خولة 11026320 مقبول1705.30  بـالثنیة10-06-2002

أوھاب   جوھر 11026325 جید1807.50  بـالدار البیضاء03-11-2002

عزیري   أیوب مصطفى 11026240 مقبول1905.20  بـالحراش08-10-2001

العلمي   بشرى 11026275 جید2007.00  بـالحراش08-04-2002

ذیب   خلود 11026301 مقبول2105.40  بـالحراش12-12-2002

عمیرة   أسماء 11026249 مقبول2205.20  بـالّدار البیضاء22-06-2002

عزیري   یعقوب 11026315 قریب من الجید2306.20  بـالرویبة31-03-2002

علوي   یاسمین 11026304 قریب من الجید2406.70  بـالرویبة12-03-2003

591من21:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| حمادي الجدیدة /متو| مدرسة بن حمزة القدیمة  | 350015: المؤسسة  

زحیم   بسمة 11026273 مقبول2505.50  بـالرویبة08-12-2002

عطوط   دنیا 11026294 مقبول2605.90  بـالرویبة19-07-2002

أكلیل   بالل 11026270 جید جدا2708.40  بـالقبة30-05-2002

سعودي   بوعالم 11026277 مقبول2805.30  بـجیجل28-08-2000

أكساس   أسماء 11026248 مقبول2905.50  بـسیدي امحمد18-03-2002

آیت خداش   سارة 11026360 مقبول3005.10  بـاألبیار20-01-2002

قوقام   صبرینة 11026363 مقبول3105.00  بـالمرادیة28-06-2002

مولود   ریان 11026343 قریب من الجید3206.10  بـالحراش24-10-2002

جبار   سارة 11026359 قریب من الجید3306.00  بـالحراش17-12-1998

مدیاني   سمیر 11026353 قریب من الجید3406.20  بـعین طایة24-01-2000

مصباحي   رابح 11026341 قریب من الجید3506.70  بـعین طایة08-07-2002

بوعكاز   زینب 11026372 قریب من الجید3606.90  بـعین طایة05-08-2002

تیزي   ھند 11026473 جید جدا3708.70  بـمكة المكرمة28-11-2002

بودینة   عبد الرحیم 11026448 مقبول3805.40  بـالرویبة17-03-2002

مصباحي   عبد الرحمان 11026446 مقبول3905.60  بـالرویبة27-07-2002

ذیب   فلة 11026459 ممتاز4009.00  بـالرویبة05-12-2002

مصباحي   فریال 11026467 مقبول4105.40  بـالرویبة30-05-2002

بن یحي   عبد الحلیم 11026440 مقبول4205.10  بـالقبة19-06-2002

عروس   فوزیة 11026470 مقبول4305.80  بـحمادي23-03-2002

عطوط   إلھام 11026475 جید جدا4408.10  بـحیدرة20-03-2002

سعودي   شھیناز 11026399 مقبول4505.30  بـالدار البیضاء15-07-2002

بومدین   عبد النور 11026426 جید4607.60  بـالرویبة21-06-2002

بودینة   عبد اهللا 11026428 قریب من الجید4706.70  بـالرویبة17-03-2002

لعرابة   عادل 11026420 جید جدا4808.90  بـالرویبة01-12-2002

حمقاني   كمال 11026409 قریب من الجید4906.50  بـبومرداس16-10-2002

شكالط   كمیلیة 11026410 مقبول5005.60  بـحمادي27-06-2002

591من22:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| حمادي الجدیدة /متو| مدرسة بوعراب بوعالم  | 350016: المؤسسة  

منور   ولید 11026511 جید107.10  بـالرویبة22-07-2002

بلقاسمي   إكرام 11026503 قریب من الجید206.80  بـبومرداس17-10-2002

والي   إكرام 11026499 قریب من الجید306.00  بـعین طایة08-01-2002

شابي   منال 11026142 جید جدا408.00  بـالحمامات20-01-2003

كركوش   أحمد عبد الحمید 11026215 جید507.10  بـالحراش14-04-2002

راحي   نسرین 11026166 ممتاز609.10  بـالحراش28-06-2002

عماري   نسرین 11026165 قریب من الجید706.00  بـالرویبة31-05-2002

ملزي   محمد 11026203 جید جدا808.70  بـالرویبة15-01-2003

عبدوني   مالك جوھر 11026141 قریب من الجید906.20  بـالرویبة10-11-2002

شامي   نھاد 11026167 جید1007.00  بـالرویبة19-08-2002

لعمراوي   نائلة 11026153 مقبول1105.00  بـتمنراست12-10-2002

عیاش   آیة 11026219 مقبول1205.90  بـحسین داي01-05-2002

قصیر   محمد رضوان 11026213 قریب من الجید1306.10  بـحسین داي12-05-2002

عرابي   یاسمین 11026302 مقبول1405.40  بـالرویبة29-07-2002

دحماني   صبرینة 11026364 جید جدا1508.40  بـالرویبة28-03-2003

بودالل   شیماء 11026368 جید1607.50  بـالرویبة07-01-2003

بومشیرو   عبد الحق 11026444 مقبول1705.20  بـالرویبة23-03-2003

كمون   عزیز عماد 11026457 مقبول1805.50  بـالرویبة17-01-2002

صافي   فریال 11026468 ممتاز1909.30  بـالرویبة21-06-2002

حوشین   إلھام لینة 11026477 قریب من الجید2006.80  بـبجایة08-09-2002

عبد اللي   ھند 11026474 قریب من الجید2106.30  بـحمادي22-01-2003

دالع   كریمة 11026414 جید2207.50  بـالحراش21-11-2002

أكلیل   عالء الدین ھیثم 11026416 جید2307.10  بـالرویبة24-01-2003

بونمري   زولیخة 11026405 جید2407.50  بـالرویبة19-06-2002

591من23:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| حمادي الجدیدة /متو| مدرسة بوعراب بوعالم  | 350016: المؤسسة  

میساوي   زكریاأیمن فتح النور 11026395 جید جدا2508.10  بـالقبة05-08-2002

591من24:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| حمادي الجدیدة /متو| مدرسة ذراع العز  | 350017: المؤسسة  

عیشاتن   إكرام 11026500 مقبول105.30  بـبومرداس02-02-2002

ضریف   إكرام 11026501 قریب من الجید206.50  بـحمادي03-03-2002

مخلدي   أمال 11026140 قریب من الجید306.80  بـاألخضریة09-12-2002

بداني   نور الھدى 11026173 قریب من الجید406.20  بـالحراش01-12-2002

دربال   محمد 11026194 مقبول505.30  بـالرغایة15-06-2000

عیشاتن   أحالم 11026179 قریب من الجید606.50  بـالرویبة26-11-2002

عبدلي   أیمن 11026177 جید707.80  بـالقبة24-07-2002

مسیلي   نبیل 11026154 قریب من الجید806.90  بـالقبة15-08-2001

شریفي   آیة 11026222 ممتاز909.40  بـالقبة18-02-2003

عیشاتن   أنیس 11026145 مقبول1005.60  بـبني مسوس11-01-2003

بوحارة   أمیرة 11026149 جید1107.30  بـبني مسوس08-06-2002

حمیزي   نوال 11026168 جید جدا1208.50  بـبني مسوس02-03-2002

بو شعیب   أیوب 11026229 مقبول1305.30  بـجیجل22-10-2002

لوناس   نسیبة 11026160 ممتاز1409.00  بـجسر قسنطینة02-07-2002

قریبیس   العزازي 11026264 جید1507.10  بـالحراش25-11-2002

شمالل   بالل 11026271 جید جدا1608.20  بـالحراش19-12-2002

بلخام   خولة 11026316 قریب من الجید1706.40  بـالرویبة06-07-1999

أولمان   رانیا شیراز 11026329 قریب من الجید1806.40  بـالقبة31-03-2002

بن سریدي   أسماء 11026250 جید1907.20  بـبني عزیز21-11-2002

درواوي   خولة 11026321 ممتاز2009.10  بـتابالط02-07-2002

فرقان   رندة 11026326 ممتاز2109.00  بـحسین داي01-03-2003

كركوش   یاسمین 11026303 جید جدا2208.20  بـرغایة21-09-2002

بوطالب   مریم 11026241 جید جدا2308.10  بـقسنطینة19-07-2002

عیشاتن   سامیة 11026357 جید جدا2408.60  بـالرویبة09-06-2002

591من25:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| حمادي الجدیدة /متو| مدرسة ذراع العز  | 350017: المؤسسة  

عمار موھوب   سید أحمد 11026375 جید جدا2508.60  بـالقبة07-08-2002

مھني   سارة 11026361 جید2607.70  بـحمادي12-05-2002

شامي   طاھر 11026362 جید2707.70  بـجسر قسنطینة27-09-2002

بوعمامة   ھاجر 11026479 ممتاز2809.70  بـمیالنو31-08-2002

بداني   إلھام 11026476 ممتاز2909.30  بـالرویبة20-10-2002

حمودة   فطیمة 11026469 جید3007.90  بـالقبة21-11-2002

عیشاتن   فلة 11026458 مقبول3105.50  بـحسین داي21-09-2000

قرنیش   فاطمة الزھراء 11026465 قریب من الجید3206.40  بـسیدي امحمد04-01-2002

روقاب   فاروق 11026461 مقبول3305.50  بـعین طایة04-10-2002

نور الدین   عبد المالك 11026423 قریب من الجید3406.20  بـالمرادیة27-06-2001

عویدات   كاملیة 11026411 جید3507.50  بـالحراش05-11-2001

طحطاح   كمال 11026408 قریب من الجید3606.50  بـالحراش08-08-2002

ھباط   كاتیا 11026412 جید جدا3708.90  بـالرغایة22-10-2002

عیشاتن   شھیناز 11026398 جید جدا3808.30  بـالرویبة06-07-2002

سراي   عادل 11026419 ممتاز3909.10  بـالرویبة25-07-2002

نقازي   عبد النور 11026427 قریب من الجید4006.80  بـسیدي امحمد25-12-2002

591من26:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| الشباشب / متو| مدرسة شبشب جعفر  | 350022: المؤسسة  

حوشین   إكرام 11026729 جید جدا108.50  بـالرویبة27-05-2002

زیان   إكرام 11026732 جید جدا208.60  بـالرویبة04-10-2002

عالب   ویسام 11026735 ممتاز309.30  بـالرویبة30-07-2002

حسین   إكرام 11026733 قریب من الجید406.80  بـالرویبة22-11-2002

حدوشي   ولید 11026734 مقبول505.60  بـسیدي امحمد10-12-1997

زریفي   إكرام 11026731 جید607.70  بـعین طایة31-05-2002

زنیمي   ویسام 11026736 جید707.50  بـعین طایة25-08-2002

حوشین   وفاء 11026737 جید جدا808.20  بـعین طایة14-07-2002

صادقي   آیات 11026577 جید907.70  بـأوالد موسى22-06-2002

لعور   أمین 11026529 مقبول1005.70  بـاألربعطاش16-05-2002

حمزة   محمد رمزي 11026559 جید1107.10  بـالحراش24-06-2002

حمزة   محمد وسیم 11026565 جید1207.70  بـالحراش06-11-2002

زریفي   محمد نسیم 11026556 قریب من الجید1306.70  بـالحراش24-04-2002

زیطاري   دلیلة أمیرة 11026602 قریب من الجید1406.70  بـالحراش14-04-2002

إخربین   محمد أشرف 11026557 جید1507.10  بـالرغایة21-04-2002

زریفي   محمد 11026553 قریب من الجید1606.40  بـالرغایة28-06-2002

حوشین   محمد أنیس 11026555 مقبول1705.60  بـالرویبة18-08-2002

زریفي   محمد عیسى 11026562 مقبول1805.50  بـالرویبة22-04-2003

لطابي   أسامة 11026590 جید جدا1908.40  بـالرویبة14-10-2002

حسین   حسام الدین 11026609 جید جدا2008.60  بـالرویبة04-09-2002

حنشوش   داوود 11026605 جید2107.90  بـالرویبة16-09-2002

كناوي   یاسین 11026604 جید جدا2208.40  بـالرویبة11-11-2002

مداوي   مالك 11026527 ممتاز2309.60  بـالرویبة26-09-2002

زریفي   رانیا 11026616 مقبول2405.60  بـالرویبة03-12-2001

591من27:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الشباشب / متو| مدرسة شبشب جعفر  | 350022: المؤسسة  

زریفي   رمیساء 11026614 جید2507.50  بـالرویبة04-01-2002

زریفي   نور الھدى 11026542 جید جدا2608.00  بـالرویبة09-10-2002

أمدیدوش   أسماء 11026586 جید جدا2708.10  بـالرویبة22-10-2002

حسین   تسنیم 11026599 جید جدا2808.20  بـالقبة19-03-2003

شعبان   منى 11026528 مقبول2905.10  بـباب الوادي09-04-2002

زریفي   لینة 11026547 مقبول3005.90  بـبومرداس16-05-2002

زریفي   یزید 11026610 مقبول3105.30  بـخمیس الخشنة20-03-2002

بوزیدي   أیمن 11026544 قریب من الجید3206.90  بـخمیس الخشنة05-12-2001

كحولي   أسماء 11026585 ممتاز3309.00  بـخمیس الخشنة15-02-2002

زریفي   مروة 11026583 قریب من الجید3406.90  بـحسین داي14-10-2002

زریفي   محمد صالح الدین 11026560 جید3507.80  بـسیدي امحمد02-08-2002

بن شناف   أیمن 11026545 جید3607.10  بـعین بوسیف14-04-2002

العفري   بشیر 11026600 قریب من الجید3706.60  بـعین طایة02-11-2002

حوشین   محمد 11026554 جید3807.20  بـعین طایة17-11-2002

بوقرة   مروان 11026580 جید3907.00  بـعین طایة13-06-2002

لغواطي   رمیسة 11026615 قریب من الجید4006.60  بـعین طایة25-07-2002

مداوي   نسرین 11026536 ممتاز4109.10  بـعین طایة07-01-2003

قوراري   عبد الجلیل 11026690 قریب من الجید4206.40  بـأوالد موسى28-05-2000

زریفي   فاتن 11026704 قریب من الجید4306.10  بـأوالد موسى03-11-2002

طوبال   زكریاء 11026659 قریب من الجید4406.20  بـالثنیة10-11-2002

حوشین   عبد الحق 11026692 مقبول4505.50  بـالثنیة23-07-2002

شعبان   فلة 11026703 جید4607.10  بـالثنیة17-04-2002

بلھادي   سید احمد 11026653 مقبول4705.30  بـالحراش04-12-2002

زریفي   عبد الجلیل 11026691 جید4807.80  بـالحراش16-07-2002

دلھوم   إنعام 11026709 مقبول4905.20  بـالحراش21-07-2002

محي الدین   رانیا 11026628 مقبول5005.90  بـالرغایة16-10-2002

حوشین   إلھام 11026711 جید جدا5108.70  بـالرغایة26-06-2002

بورحلة   عبد المجید 11026686 ممتاز5209.00  بـالرویبة28-08-2002

براھیمي   ریان 11026635 مقبول5305.10  بـالرویبة07-10-2002

591من28:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الشباشب / متو| مدرسة شبشب جعفر  | 350022: المؤسسة  

بناي   صالح الدین 11026641 مقبول5405.20  بـالرویبة22-03-2002

لطابي   عبد اهللا 11026688 جید جدا5508.40  بـالرویبة26-08-2002

حوشین   رامي بوعالم 11026631 جید5607.00  بـالرویبة13-12-2001

شعبان   عبد اهللا 11026687 جید5707.80  بـالرویبة15-08-2002

طھیر   عبد السالم عدالن 11026697 قریب من الجید5806.20  بـالرویبة31-05-2002

حوشین   عبد الرؤوف 11026693 قریب من الجید5906.20  بـالرویبة08-05-2002

زریفي   رحاب 11026637 قریب من الجید6006.30  بـالرویبة07-06-2002

ملوك   ریحاب 11026639 جید6107.30  بـالرویبة10-12-2002

زریفي   صارة 11026645 جید6207.90  بـالرویبة18-03-2002

جدید   شیماء 11026649 مقبول6305.30  بـالرویبة05-09-2000

علوي   صبرینة 11026648 جید جدا6408.10  بـالرویبة05-10-2002

عشوش   كوثر 11026678 مقبول6505.50  بـالرویبة09-08-2002

شعبان   كوثر 11026677 مقبول6605.30  بـالرویبة16-04-2002

بلعباس   طارق 11026647 جید6707.50  بـالقبة11-11-2002

عمراني   زكریاء 11026658 جید جدا6808.60  بـالقبة19-10-2002

موزاوي   ریان 11026636 جید6907.60  بـالقبة18-11-2002

زریفي   عبد اهللا 11026689 ممتاز7009.40  بـالقبة14-10-2002

زریفي   سرین 11026656 ممتاز7109.00  بـبومرداس18-05-2002

برایس   عبد العالي 11026698 مقبول7205.30  بـبولوغین07-08-2002

عبدي   علي 11026682 مقبول7305.10  بـخمیس الخشنة31-10-2001

شعبان   فلة 11026702 قریب من الجید7406.70  بـخمیس الخشنة11-12-2001

بركان   ریاض 11026638 قریب من الجید7506.80  بـدلس04-01-2003

زریفي   ھند 11026707 مقبول7605.40  بـحسین داي30-09-2002

زریفي   صونیة 11026665 قریب من الجید7706.70  بـحسین داي29-07-2002

بوحمیدي   سید علي 11026654 جید جدا7808.10  بـرویبة28-06-2002

حوشین   سامي عبد الرؤوف 11026644 قریب من الجید7906.00  بـسیدي امحمد11-04-2002

عكاش   عبد الرؤوف 11026694 جید جدا8008.40  بـعین التوتة05-10-2002

زروقي   عبد النور 11026685 مقبول8105.00  بـعین طایة01-06-1999

الموس   شیماء 11026652 مقبول8205.20  بـعین طایة11-06-2002

591من29:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الشباشب / متو| مدرسة شبشب جعفر  | 350022: المؤسسة  

مریش   شیماء 11026651 جید8307.30  بـعین طایة23-03-2002

591من30:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| الشباشب / متو| مدرسة مھدي محمد  | 350023: المؤسسة  

بن نافلة   إكرام 11026730 قریب من الجید106.50  بـالرویبة30-05-2002

أكلیل   مروى 11026584 مقبول205.40  بـالحراش08-09-2001

لرباح   ماریة 11026531 قریب من الجید306.00  بـالحراش04-07-2002

بومزیبرة   أمین 11026530 جید407.20  بـالرویبة22-08-2002

أكلیل   موني 11026595 مقبول505.30  بـالرویبة10-06-2002

شاتم   محمد 11026552 جید607.60  بـالرویبة25-03-2002

جنان   لیلیا 11026566 جید جدا708.20  بـالرویبة08-08-2002

بومناد   مونیة 11026596 مقبول805.50  بـالرویبة06-01-2001

بوزیدة   برھان الدین عمر 11026598 مقبول905.50  بـالرویبة07-02-2002

أكلیل   أسامة 11026588 قریب من الجید1006.80  بـالرویبة12-01-2002

أكلیل   جیھان 11026607 جید1107.70  بـعین طایة18-10-2002

سحالي   نریمان 11026533 مقبول1205.20  بـعین طایة24-06-2002

حنشوش   طارق 11026646 قریب من الجید1306.00  بـالحراش10-11-2002

أكلیل   شمس الدین 11026642 مقبول1405.10  بـالرویبة14-09-2001

قمیر   ھدیل 11026714 قریب من الجید1506.40  بـالرویبة18-07-2002

براش   صونیا 11026664 مقبول1605.60  بـالرویبة14-03-2000

كیحال   زھرة 11026663 جید1707.60  بـالرویبة23-03-2002

بوعشة   سیف الدین 11026655 مقبول1805.50  بـالرویبة22-02-2002

براش   رانیا 11026627 مقبول1905.60  بـالرویبة28-07-2002

تنوبل   صوریة 11026666 مقبول2005.80  بـالرویبة24-08-2001

لفرك   إلھام 11026710 مقبول2105.60  بـبریكة28-03-2002

حریزي   رانیة 11026629 جید2207.20  بـحسین داي11-09-2001

بن نافلة   سلمى 11026640 قریب من الجید2306.20  بـعین طایة28-04-2002

591من31:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| الشباشب / متو| مدرسة بللو علي  | 350024: المؤسسة  

كرازم   مروة 11026581 جید جدا108.50  بـالحراش07-02-2002

بغدي   لبنى 11026532 قریب من الجید206.90  بـحسین داي29-05-2003

قمقاني   دعاء 11026611 جید جدا308.10  بـرغایة31-07-2002

أكلیل   مدینة 11026579 جید جدا408.30  بـرویبة28-11-2002

بوحمد   نسیمة 11026534 جید جدا508.10  بـرویبة22-03-2002

صاحي   بالل 11026597 جید جدا608.20  بـرویبة03-01-2003

غمقاني   خولة 11026613 جید جدا708.00  بـرویبة03-03-2003

أكلیل   مصطفي 11026591 قریب من الجید806.30  بـعین طایة10-03-2001

قنطاس   رانیة 11026630 قریب من الجید906.20  بـالحراش17-04-2002

بوجملین   ھاجر 11026713 جید جدا1008.80  بـحمادي03-03-2003

سیرین   ریمة 11026633 جید1107.00  بـرویبة22-05-2003

مدار   إكرام 11026716 جید1207.50  بـرویبة03-01-2002

جدة   عبد الفتاح 11026699 جید جدا1308.30  بـسیدي عیسى29-09-2002

591من32:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| إبن قنفذ /تو| مدرسة بالل علي  | 350029: المؤسسة  

منصوریة   إكرام 11026966 مقبول105.30  بـاألربعطاش05-08-2002

بن ناصر   فریال 11026955 مقبول205.50  بـالحراش01-10-2002

بولحیة   وئام 11026971 قریب من الجید306.40  بـالحراش10-06-2002

بولحیة   وسام 11026970 قریب من الجید406.10  بـالحراش10-06-2002

جوابي   ھناء 11026958 جید جدا508.80  بـالحراش22-03-2002

قاسم   فدوى 11026953 جید607.60  بـالرغایة12-07-2002

سناجقي   فاروق 11026950 جید جدا708.60  بـالرویبة03-12-2000

جعدي   إكرام 11026967 قریب من الجید806.50  بـالرویبة15-09-2002

العیش   إیمان 11026963 جید907.40  بـبوروبة23-10-2002

لعالم   نریمان 11026764 قریب من الجید1006.50  بـأوالد موسى23-01-2002

زواد   محمد 11026781 مقبول1105.10  بـاألربعطاش22-06-2001

بورحلة   مروة 11026819 جید1207.40  بـاألربعطاش28-11-2002

زیان   لوناس 11026829 قریب من الجید1306.00  بـالدار البیضاء17-03-2002

قبي   أحمد بدر الدین 11026806 مقبول1405.90  بـالحراش23-12-2001

شعباني   أسامة 11026824 مقبول1505.40  بـالحراش14-11-2002

مغوش   نسرین 11026767 ممتاز1609.20  بـالرغایة29-04-2002

یعقوبي   محمد أمین 11026802 قریب من الجید1706.10  بـالرغایة02-11-2002

قاسم   نسرین یسرى 11026768 جید جدا1808.90  بـالرویبة27-04-2002

جناتي   أمیرة 11026757 قریب من الجید1906.00  بـالرویبة14-03-2002

بن مرزوقة   نعیمة 11026769 مقبول2005.90  بـالرویبة08-03-2002

سحلة   ماریا 11026760 مقبول2105.30  بـالرویبة09-02-2002

حمداش   أحمد 11026786 قریب من الجید2206.80  بـالرویبة16-08-2002

تومي   بسمة 11026834 جید جدا2308.20  بـالرویبة05-07-2002

ماجن   مریم 11026815 جید جدا2408.60  بـالرویبة27-07-2002

591من33:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| إبن قنفذ /تو| مدرسة بالل علي  | 350029: المؤسسة  

محي الدین   أمیرة 11026756 قریب من الجید2506.60  بـالرویبة08-09-2000

زیان   محمد أمین 11026803 مقبول2605.70  بـالقبة22-12-2002

صفاح   امین 11026830 مقبول2705.90  بـخمیس الخشنة10-12-2000

جناتي   محمد 11026787 مقبول2805.90  بـخمیس الخشنة16-08-2002

بحري   ملیسة 11026759 مقبول2905.70  بـحسین داي04-11-2002

منصور   أمیرة سرین 11026758 قریب من الجید3006.40  بـحسین داي18-03-2002

سناجقي   محمد عبد الھادي 11026808 جید3107.40  بـعین طایة18-10-2002

مواز   محمد 11026799 قریب من الجید3206.80  بـعین طایة21-10-2002

دكدوك   سید علي 11026908 جید3307.30  بـاألبیار30-08-2002

عبید   یسرى 11026860 جید3407.90  بـاألربعطاش03-04-2002

میرناس   صبرینال 11026883 قریب من الجید3506.00  بـالحراش06-11-2002

تیمزار   رمیساء 11026867 قریب من الجید3606.30  بـالرغایة04-08-2002

بلھادي   شیماء 11026901 مقبول3705.60  بـالرغایة30-08-2002

تنوبل   رمیساء 11026866 مقبول3805.70  بـالرغایة24-06-2002

عزیرة   عید السالم 11026935 قریب من الجید3906.20  بـالرویبة28-06-2002

علوني   رمیساء 11026865 قریب من الجید4006.90  بـالرویبة25-03-2002

خلیفي   شیماء 11026900 جید جدا4108.10  بـالرویبة15-07-2002

لعالم   عمر 11026919 ممتاز4209.20  بـالرویبة11-05-2002

مایدي   شیماء 11026899 جید جدا4308.20  بـالرویبة27-06-2002

جناتي   زوبیر 11026914 مقبول4405.40  بـالرویبة03-11-2001

عریبي   حمزة 11026853 مقبول4505.00  بـالقبة03-04-2002

بلعید   زكریاء 11026911 قریب من الجید4606.30  بـبرج الكیفان22-03-2003

بلخیري   عبد الرحمان 11026926 جید جدا4708.40  بـخنشلة13-03-2003

حمزة   عبد العالي 11026931 جید جدا4808.70  بـحسین داي22-04-2002

جیاللي   یاسین 11026855 جید جدا4908.20  بـسیدي امحمد26-10-2002

591من34:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| إبن قنفذ /تو| مدرسة لمیني محمد  | 350030: المؤسسة  

علواش   ھاجر 11026960 جید جدا108.00  بـالرویبة26-02-2002

میساوي   نجود 11026763 ممتاز209.10  بـاأل بیار13-04-2003

زوقاري   محمد مھدي 11026804 ممتاز309.60  بـاألبیار02-10-2002

سعودي   مروان 11026816 مقبول405.30  بـالمرادیة25-07-2001

بعزرة   محمد 11026784 جید507.30  بـاألربعطاش11-06-2002

شعالل   مروان 11026817 مقبول605.80  بـاألربعطاش29-10-2001

سناجقي   مروى 11026820 قریب من الجید706.30  بـاألربعطاش20-06-2002

لمیني   ابراھیم 11026832 ممتاز809.50  بـالثنیة07-06-2002

زدیغة   منار نریمان 11026750 قریب من الجید906.80  بـالحراش12-01-2002

حارف   أیمن 11026773 مقبول1005.40  بـالحراش13-03-2003

بن یوسف   بوعالم 11026838 مقبول1105.10  بـالحراش01-10-2001

لمالي   نادیة 11026762 جید1207.10  بـالرغایة15-05-2002

بن كعوان   محمد فتحي 11026810 جید جدا1308.10  بـالرغایة18-07-2002

سناجقي   منور 11026753 قریب من الجید1406.30  بـالرویبة24-03-2002

لحمر   بشرى 11026836 جید جدا1508.10  بـالرویبة21-10-2002

صفاح   مروة 11026818 مقبول1605.80  بـالرویبة29-05-2002

بوثرو   محمد 11026777 مقبول1705.50  بـالرویبة31-01-1998

درماش   محمد إسالم 11026811 جید1807.70  بـالرویبة04-03-2002

مسیود   ابتسام 11026831 جید جدا1908.00  بـالرویبة25-06-2002

زریفي   أنور 11026754 جید جدا2008.20  بـالرویبة29-03-2003

منصوري   أیمن 11026772 جید2107.90  بـخمیس الخشنة20-01-2003

بوللو   أمین خالد 11026755 قریب من الجید2206.60  بـخمیس الخشنة19-08-2002

بقار   أنیس 11026752 قریب من الجید2306.20  بـخمیس الخشنة09-09-2002

تمیزار   لطیفة 11026825 مقبول2405.30  بـحسین داي10-07-2002

591من35:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| إبن قنفذ /تو| مدرسة لمیني محمد  | 350030: المؤسسة  

زیان   محمد امین 11026805 جید جدا2508.70  بـسیدي امحمد23-01-2003

بغزوز   مینة 11026776 جید جدا2608.10  بـعین طایة06-07-2002

میساوي   سارة 11026881 جید2707.80  بـاألبیار13-04-2003

بن عالیا   صارة 11026882 جید2807.70  بـاألربعطاش20-10-2002

تسلیغوة   خولة 11026861 جید جدا2908.90  بـاألربعطاش16-09-2003

مجاجي   عبد المؤمن 11026922 قریب من الجید3006.30  بـالحراش24-07-2002

جناتي   عبد الرحیم 11026927 جید جدا3108.30  بـالحراش03-08-2002

عشایش   سلیم 11026878 قریب من الجید3206.60  بـالرغایة15-01-2002

عالم   عائشة 11026921 ممتاز3309.40  بـالرغایة01-09-2002

وحال   عمر 11026920 ممتاز3409.10  بـالرغایة20-08-2002

حنیش   فادیة 11026938 قریب من الجید3506.20  بـالرویبة12-09-2002

بوذراع   سومیة 11026913 جید3607.00  بـالرویبة08-09-2002

جراد   سماح 11026876 قریب من الجید3706.90  بـالرویبة24-04-2002

برقاد   عبد القادر 11026929 جید3807.50  بـالرویبة11-06-2002

جعدي   شناز 11026877 جید جدا3908.50  بـالقبة05-07-2002

سعودي   ریان 11026871 جید جدا4008.60  بـالقبة03-12-2002

لحمر   خدیجة 11026858 جید4107.90  بـخمیس الخشنة20-09-2002

زوقاري   شیماء 11026885 مقبول4205.00  بـخمیس الخشنة13-06-1999

خوالد   حسام 11026859 قریب من الجید4306.80  بـحسین داي05-07-2002

مسعد   حنان 11026850 جید جدا4408.50  بـسیدي امحمد10-09-2002

خطاب   فاتح مراد 11026937 قریب من الجید4506.60  بـعین طایة22-02-2000

591من36:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| إبن قنفذ /تو| مدرسة سیدي سالم  | 350031: المؤسسة  

رمضاني   أكرم 11026826 قریب من الجید106.90  بـمفتاح04-01-2003

موالحي   محمد 11026778 مقبول205.10  بـمفتاح05-12-1999

كربوش   أنیس 11026751 قریب من الجید306.50  بـباب الوادي21-04-2002

ماكري   لقمان 11026828 جید جدا408.20  بـحسین داي15-01-2003

شنوف   لقمان 11026827 قریب من الجید506.80  بـحسین داي16-12-2002

جوادي   محمد 11026782 جید607.00  بـسیدي عیسى01-11-2001

قمقاني   اسماعیل 11026833 جید جدا708.30  بـعین طایة09-08-2002

خشین   خلیل 11026852 جید807.90  بـالحراش21-01-2002

شنوف   سلسبیل 11026880 قریب من الجید906.30  بـالحراش11-10-2001

591من37:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| إبن قنفذ /تو| مدرسة البالعدیة  | 350032: المؤسسة  

قیدوم   إبراھیم 11026962 قریب من الجید106.60  بـالرویبة01-03-2001

مستوي   إلیاس 11026959 جید207.00  بـالقبة28-06-2002

شیباح   فریال 11026956 مقبول305.40  بـحسین داي07-10-2002

شعیبي   أیوب 11026813 قریب من الجید406.60  بـملیانة08-11-2002

لطرش   أحالم 11026774 مقبول505.00  بـاألربعطاش09-06-2002

بوزواوي   محمد 11026779 مقبول605.20  بـالرویبة13-02-2000

شافعي   مریم 11026814 ممتاز709.10  بـالرویبة27-07-2002

بوزواوي   حوریة 11026862 قریب من الجید806.10  بـاألربعطاش13-01-2002

مقالتي   عبد اللطیف 11026924 جید907.50  بـالرغایة17-02-2002

بوزواوي   زینب 11026905 جید1007.20  بـالرویبة01-01-2002

مستوي   عماد الدین 11026916 جید1107.50  بـالرویبة19-07-2002

سناجقي   عبیر 11026934 مقبول1205.90  بـالرویبة11-07-2002

حیدر   خلیل 11026851 قریب من الجید1306.30  بـالرویبة20-06-2001

سني   صبرینة 11026884 مقبول1405.70  بـالعطاف07-11-2000

زیداني   جالل 11026849 مقبول1505.10  بـعین طایة18-01-2002

591من38:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| إبن قنفذ /تو| مدرسة عوفي احمد  | 350033: المؤسسة  

صفاح   فدوة 11026952 قریب من الجید106.90  بـاألربعطاش27-01-2002

مزبش   إكرام 11026965 جید207.40  بـحسین داي27-05-2002

زرقوق   فخر الدین 11026951 جید307.90  بـسیدي امحمد04-03-2003

خیدر   ھاجر جیھان 11026961 قریب من الجید406.20  بـورقلة11-10-2002

زقوقي   نور الھدى 11026770 قریب من الجید506.90  بـاألربعطاش06-12-2002

عمروش   منال 11026749 مقبول605.80  بـاألربعطاش28-05-2002

قرحلي   محمد 11026800 جید جدا708.20  بـالرویبة30-01-2003

لوناس   محمد عبد الوھاب 11026809 جید جدا808.30  بـباب الواد21-08-2002

شنوي   عصام 11026936 جید907.10  بـاألربعطاش01-09-2002

بوبرنوس   عبد الحق 11026925 جید1007.40  بـاألربعطاش20-03-2002

بغزوز   عبیر 11026933 مقبول1105.60  بـاألربعطاش03-05-2002

بولعكاكز   زكریاء 11026910 جید1207.20  بـاألربعطاش28-07-2002

بوبروات   یاسمین 11026854 جید1307.10  بـالحراش23-03-2003

نقوري   سید أحمد 11026906 مقبول1405.20  بـالرغایة16-03-2003

591من39:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة القیطون  | 350038: المؤسسة  

لرجم   فریدة 11027351 جید جدا108.00  بـالرویبة27-02-2002

معبد   إكرام 11027397 قریب من الجید206.50  بـاالربعطاش28-09-2002

صفاح   إكرام 11027395 جید جدا308.40  بـالثنیة05-06-2002

صفاح   إسحاق 11027388 جید جدا408.40  بـالحراش03-01-2002

محروش   إكرام 11027389 جید507.60  بـسیدي امحمد14-01-2002

معبد   شمس الدین 11027208 جید جدا608.10  بـاالربعطاش10-07-2002

علون   عبد الرزاق 11027308 جید جدا708.40  بـالرویبة02-07-2002

صفاح   زین الدین 11027236 قریب من الجید806.40  بـأوالد موسى03-07-2000

مكور   صھیب 11027259 قریب من الجید906.00  بـاالربعطاش21-02-2002

معبد   سفیان 11027256 جید1007.60  بـاالربعطاش11-01-2002

قرباب   زینب 11027240 ممتاز1109.70  بـالحراش20-12-2002

جعدون   زینب 11027238 ممتاز1209.20  بـالرغایة21-08-2002

بعزرة   زینب 11027239 جید جدا1308.70  بـالرویبة02-12-2002

صفاح   أیمن 11027021 جید جدا1408.50  بـاالربعطاش29-12-2002

معبد   توفیق 11027135 جید1507.90  بـاالربعطاش21-03-2002

خطاب   محمد 11027041 جید1607.80  بـاالربعطاش15-04-2001

أكدیف   محمد عبد الرؤوف 11027063 جید جدا1708.30  بـاالربعطاش19-01-2002

علوني   آسیا 11027102 جید جدا1808.10  بـاالربعطاش27-01-2002

أكدیف   حسینة 11027153 قریب من الجید1906.10  بـاالربعطاش30-08-2002

رحال   منور 11026989 جید جدا2008.50  بـالحراش05-03-2002

صفاح   لمیس 11026999 ممتاز2109.20  بـالحراش23-08-2002

بداوي   حسیبة 11027154 جید جدا2208.50  بـالحراش02-03-2002

مكور   نسیمة 11027006 قریب من الجید2306.00  بـالرویبة12-05-2002

591من40:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة بومیة عبد القادر  | 350039: المؤسسة  

زوقاري   عبد الوھاب 11027334 مقبول105.80  بـأوالد موسى12-10-2002

بلھادي   عبد الوھاب 11027335 جید207.70  بـاألربعطاش22-11-2002

بلحوت   عیسى 11027339 جید جدا308.10  بـبني مسوس14-08-2002

دروش   ھناء 11027357 مقبول405.80  بـبومرداس23-08-2001

علون   فریدة 11027353 قریب من الجید506.10  بـعین طایة03-12-2002

فرج اهللا   فاطمة الزھرة 11027348 جید جدا608.10  بـعین طایة29-09-2002

بلعوج   فؤاد 11027341 مقبول705.90  بـعین طایة01-09-1999

موسى   إسالم 11027382 مقبول805.50  بـالحراش07-06-2002

بن سماعیل   ھشام 11027387 جید907.00  بـحسین داي31-10-2002

ضیافي   إسالم 11027383 جید1007.90  بـزموري24-07-2002

سناجقي   إكرام 11027394 مقبول1105.20  بـعین طایة06-04-2002

بھلولي   وائل 11027401 جید جدا1208.00  بـعین ولمان29-05-2002

عالل   طاھر 11027217 جید1307.60  بـاألربعطاش19-08-2002

صفاح   سلمى 11027198 ممتاز1409.00  بـالرویبة17-07-2002

دربان   سلمى 11027201 جید جدا1508.80  بـبرج الكیفان20-04-2003

سنجاق   سناء 11027204 ممتاز1609.80  بـخمیس الخشنة11-05-2002

ضربان   صبیحة 11027218 قریب من الجید1706.30  بـحسین داي26-09-2002

تومي   سلمى 11027199 جید جدا1808.00  بـحسین داي23-07-2002

بن خنوف   ریان 11027190 جید جدا1908.70  بـسیدي امحمد06-11-2002

جعید   عبد المؤمن 11027284 مقبول2005.80  بـحسین داي11-01-2003

دوخاني   زكریا 11027248 مقبول2105.30  بـالحراش16-03-2002

زوقاري   زھیر 11027260 جید جدا2208.20  بـالحراش04-05-2002

كرومبة   علي 11027268 جید جدا2308.80  بـالرویبة30-03-2002

أكدیف   سعیدة 11027255 مقبول2405.20  بـالرویبة06-05-2000

591من41:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة بومیة عبد القادر  | 350039: المؤسسة  

بودیفة   یسرى 11027158 ممتاز2509.70  بـاألربعطاش29-04-2003

صیاد   مھدیة 11027111 قریب من الجید2606.80  بـاألربعطاش08-11-2002

خوني   محمد 11027047 جید2707.60  بـاألربعطاش02-11-2002

كرومبة   محمد امین 11027059 جید2807.40  بـاألربعطاش26-02-2003

بدار   نجم الدین 11027002 جید جدا2908.30  بـالحراش14-05-2000

شعنون   آیة 11027068 جید3007.00  بـالرویبة23-06-2002

قلماني   لبنى 11027001 جید جدا3108.60  بـالرویبة13-08-2003

إسعد   ندى 11027004 جید جدا3208.40  بـالرویبة08-07-2002

علون   أسماء 11027098 جید جدا3308.30  بـالرویبة04-10-2002

بلخیرات   رمیساء 11027169 مقبول3405.10  بـالرویبة15-11-2001

قالشة   محمد 11027049 قریب من الجید3506.60  بـالرویبة17-11-2002

دمیش   أمین 11026991 جید جدا3608.90  بـالقبة09-09-2002

زلوف   یاسر 11027145 جید جدا3708.30  بـالقبة23-06-2002

بودرھم   نوراإلسالم 11027017 جید جدا3808.20  بـبني سلیمان26-12-2002

زریف   أحالم 11027033 جید3907.40  بـحسین داي02-01-2003

ناصف   محمد 11027048 جید4007.30  بـحسین داي04-11-2002

خیاري   لیلیا 11027064 جید جدا4108.50  بـزموري06-02-2002

حالت   منار 11026985 جید4207.70  بـسیدي امحمد17-09-2002

591من42:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة بوبرنوس امعمر  | 350040: المؤسسة  

سناجقي   عبد الوھاب 11027333 ممتاز109.30  بـاألربعطاش14-06-2002

عبدي   فارس عبد القادر 11027344 جید جدا208.90  بـالحراش31-12-2002

جمعي   ھاجر 11027361 قریب من الجید306.90  بـالحراش12-02-2002

علون   إكرام 11027396 قریب من الجید406.40  بـعین طایة19-07-2002

ساھل   سمیرة 11027206 قریب من الجید506.00  بـأوالد موسى14-07-2001

زدك   صادق رامي 11027210 جید607.10  بـاألبیار29-08-2002

رزوق   رفیق 11027195 جید707.50  بـاألربعطاش15-04-2002

نجار   سناء 11027203 جید جدا808.00  بـاألربعطاش02-10-2001

لوناسي   ریان 11027188 جید907.70  بـالثنیة03-07-2002

بونعامة   راشة 11027185 ممتاز1009.20  بـبني مسوس11-07-2002

حرفوش   غانم سالم 11027283 جید1107.90  بـألمانیا08-03-2002

مدلل   عبد الحق 11027299 قریب من الجید1206.50  بـأوالد موسى26-03-2002

بوركایب   عبد الجلیل 11027295 مقبول1305.80  بـأوالد موسى02-11-2002

تكلي   عبد اهللا 11027293 مقبول1405.50  بـأوالد موسى28-04-1999

براھیمي   عبد الجلیل 11027294 قریب من الجید1506.50  بـاألربعطاش09-06-2001

حمدي   عمر أكرم 11027282 مقبول1605.90  بـالرویبة28-02-2002

عجالي   عبد الرزاق 11027310 جید1707.40  بـباب الوادي09-08-2002

سناجقي   عبد الرؤوف 11027302 مقبول1805.30  بـخمیس الخشنة22-11-1997

سناجقي   عبد السالم 11027314 مقبول1905.10  بـحسین داي07-12-2002

مدلل   شریفة 11027245 جید جدا2008.60  بـالحراش30-04-2002

سناجقي   سید أحمد 11027242 جید جدا2108.90  بـخمیس الخشنة09-09-2002

العافیة   حسام 11027149 جید جدا2208.80  بـأوالد موسى28-01-2002

صاف   محمد 11027043 جید جدا2308.90  بـاألربعطاش27-02-2002

بن دیر   مروة 11027095 جید2407.20  بـاألربعطاش06-11-2002

591من43:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة بوبرنوس امعمر  | 350040: المؤسسة  

مرازي   محمد 11027046 جید جدا2508.30  بـالحراش02-08-2002

بوذراع   محمد لمین 11027067 جید2607.40  بـالحراش10-05-2001

بلھوان   حسان 11027151 قریب من الجید2706.80  بـالرویبة08-04-2001

سلمان   مروة 11027093 جید2807.10  بـالرویبة22-02-2002

الباي   خدیجة 11027147 جید جدا2908.60  بـالرویبة27-01-2002

صیادي   لیلة 11027034 جید جدا3008.60  بـالرویبة19-07-2002

عجالي   أمیر عبد النور 11026996 ممتاز3109.10  بـباب الوادي12-11-2002

طیبي   نزیھة 11027007 جید جدا3208.00  بـبوعنداس06-01-2002

سناجقي   محمد 11027050 جید3307.70  بـحسین داي07-12-2002

طواھریة   ملیسة 11027000 ممتاز3409.00  بـحسین داي27-03-2003

591من44:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة شارب عودو  | 350041: المؤسسة  

سالطني   فاطمة 11027346 قریب من الجید106.70  بـأوالد موسى11-07-2002

جعدون   ھند 11027358 جید جدا208.10  بـأوالد موسى25-08-2002

معبد   إیمان 11027368 جید307.30  بـاألربعطاش06-08-2002

موساوي   فطوم 11027354 قریب من الجید406.20  بـسیدي عیسى18-04-2001

تیس   عبیر 11027337 جید507.90  بـفرجیوة04-12-2002

العوادي   إكرام 11027392 قریب من الجید606.60  بـخمیس الخشنة27-02-2002

قنان   إسالم 11027386 جید جدا708.50  بـسیدي أمحمد12-11-2002

مغراوي   إكرام 11027398 جید807.60  بـسیدي أمحمد08-10-2002

بوزیان   صالح الدین 11027202 مقبول905.20  بـأوالد موسى09-03-2001

بوزكور   رفیق 11027196 جید جدا1008.90  بـاألربعطاش16-06-2002

لدوالي   شیماء 11027221 جید1107.30  بـالرغایة01-07-2002

ھواري   رفیق 11027194 قریب من الجید1206.70  بـالقبة04-12-2001

بوقدورة   سارة 11027211 قریب من الجید1306.40  بـبني عزیز13-10-2001

خیر الدین   صالح أكرم 11027209 جید1407.10  بـباب الوادي12-08-2002

بوشارب   سارة 11027212 قریب من الجید1506.80  بـسیدي أمحمد06-08-2002

بوبایة   عبد الحكیم 11027296 مقبول1605.80  بـاألربعطاش11-12-2000

بوركایب   عبد الرحمن 11027304 جید جدا1708.70  بـاألربعطاش30-04-2002

بودف   عبد العالي 11027319 مقبول1805.80  بـالحراش08-06-2002

بوقندورة   عبد المالك 11027287 جید جدا1908.40  بـالحراش07-11-2002

برواق   عبد السالم 11027311 قریب من الجید2006.50  بـالرویبة19-10-1999

سناجقي   عبد النور 11027290 مقبول2105.40  بـاوالد موسى29-06-2002

سناجقي   عبد الحق 11027297 قریب من الجید2206.30  بـخمیس الخشنة30-01-2000

جعدون   زكریاء 11027251 قریب من الجید2306.00  بـأوالد موسى24-03-2002

فیجدور   شیماء 11027234 قریب من الجید2406.80  بـاألربعطاش20-01-2003

591من45:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة شارب عودو  | 350041: المؤسسة  

درویش   شروق 11027246 جید2507.10  بـالثنیة28-10-2002

برواق   سھام 11027257 مقبول2605.70  بـالدار البیضاء12-10-2002

أقنعروس   سرین 11027244 قریب من الجید2706.20  بـالرویبة05-02-2002

بلعیدي   شھیناز 11027258 قریب من الجید2806.30  بـباب الوادي26-07-2002

سدي   سعاد 11027252 جید2907.10  بـعین طایة05-04-2000

سالطني   أنیس 11026987 قریب من الجید3006.60  بـأوالد موسى31-01-2002

زایر   معاذ نور الدین 11027109 مقبول3105.00  بـأوالد موسى14-04-2002

تواتي   محمد 11027042 جید جدا3208.20  بـأوالد موسى10-10-2001

بوقندورة   یاقوت رومیساء 11027146 ممتاز3309.00  بـاألربعطاش25-01-2002

أمقیدش   نور الھدى 11027015 جید3407.80  بـاألربعطاش26-06-2002

قصاب   أمحمد 11026995 مقبول3505.30  بـاألربعطاش31-12-2001

بوغوفالة   أیمن 11027020 جید جدا3608.00  بـاألربعطاش20-06-2002

قضاي   مراد 11027087 مقبول3705.80  بـاألربعطاش15-11-2002

سبع   آسیا 11027103 قریب من الجید3806.10  بـاألربعطاش26-11-2002

وشان   محمد لمین 11027051 مقبول3905.90  بـالدار البیضاء10-08-2000

قالشة   بالل 11027118 مقبول4005.00  بـالدار البیضاء16-04-2002

جباري   حاج الطاھر 11027141 مقبول4105.30  بـالحراش03-08-2002

كنار   أحمد أسامة 11027056 جید4207.50  بـالرویبة08-08-2002

الطویل   نریمان 11027005 جید4307.40  بـالرویبة06-10-2002

زمیط   أحمد 11027037 جید4407.10  بـالرویبة31-01-1996

بوجناح   محمد األمین 11027057 جید4507.30  بـالقبة12-05-2002

بن ربوح   یاسر 11027144 جید جدا4608.60  بـالعلمة01-06-2002

سناجقي   یوسف زین الدین 11027168 جید جدا4708.60  بـخمیس الخشنة01-01-2003

شعباني   یوسف 11027166 قریب من الجید4806.20  بـحسین داي18-01-2002

شعباني   أمیرة 11026998 قریب من الجید4906.80  بـحسین داي30-11-2002

صدوقي   أیوب 11027085 قریب من الجید5006.50  بـعین طایة21-01-2002

غربي   یاسین 11027143 جید جدا5108.60  بـعین طایة02-07-2002

بودف   نصر الدین 11027008 قریب من الجید5206.00  بـعین طایة04-07-2002

بودف   خلود 11027139 مقبول5305.20  بـعین طایة04-07-2002

591من46:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة شارب عودو  | 350041: المؤسسة  

الجمعي   خولة 11027163 جید5407.80  بـعین طایة19-01-2003

تباخ   أنیس 11026988 قریب من الجید5506.90  بـعین طایة22-03-2002

سناجقي   نور الھدى 11027016 جید جدا5608.30  بـعین طایة12-08-2002

سالطني   خولة 11027161 مقبول5705.50  بـعین طایة24-02-2001

591من47:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة قرصان جیاللي  | 350042: المؤسسة  

شیاللي   ھارون 11027365 جید107.10  بـالرویبة08-12-2002

حبیقي   عیسى 11027338 مقبول205.10  بـالرویبة12-11-2000

سناجقي   عبیر 11027336 جید جدا308.40  بـالرویبة08-05-2002

آیت شعبان   إسالم 11027371 ممتاز409.60  بـحسین داي05-05-2002

تركي   إكرام 11027393 قریب من الجید506.80  بـالرویبة02-03-2002

جرو   إكرام 11027399 ممتاز609.10  بـباب الوادي03-12-2002

سناجقي   صارة 11027216 مقبول705.60  بـأوالد موسى12-12-2002

رحال   رانیة 11027182 جید جدا808.40  بـالحراش12-09-2002

سناجقي   رجاء 11027186 مقبول905.10  بـالحراش05-03-2002

قرصان   رانیة 11027183 جید جدا1008.80  بـالحراش22-10-2002

كلیفاتي   سلیم 11027205 مقبول1105.10  بـالقبة16-01-2002

بلھادي   ریان 11027189 جید1207.90  بـخمیس الخشنة07-08-2002

دریویش   رومیسة نھاد 11027197 مقبول1305.50  بـخمیس الخشنة30-11-2002

جدیات   صارة 11027214 قریب من الجید1406.30  بـسور الغزالن26-02-2002

بركاني   عبد الكریم 11027316 ممتاز1509.00  بـأوالد موسى05-05-2002

لعلیلیش   عبد الھادي 11027321 جید1607.10  بـالحراش13-07-2002

خوجة   عبد الفتیح 11027320 قریب من الجید1706.50  بـالرویبة23-11-2002

جعدي   عبد الحق 11027301 جید جدا1808.40  بـحسین داي14-01-2003

شولي   شیماء 11027233 جید1907.10  بـأوالد موسى12-11-2002

قراحلي   زولیخة 11027263 مقبول2005.50  بـاألربعطاش17-04-2001

زوقاري   سومیة 11027262 قریب من الجید2106.40  بـاألربعطاش21-12-2002

سوكان   سھى 11027253 ممتاز2209.40  بـالرویبة02-09-2002

مسعدي نور الیقین   زینب 11027241 جید جدا2308.80  بـالرویبة13-04-2003

خوجة   زینب 11027237 مقبول2405.70  بـالرویبة22-03-2001

591من48:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة قرصان جیاللي  | 350042: المؤسسة  

بلطرش   شیماء 11027232 قریب من الجید2506.90  بـسیدي امحمد23-10-2002

زراق   دنیا 11027138 ممتاز2609.40  بـأوالد موسى10-06-2002

بوعكاز   أسامة 11027099 جید2707.20  بـأوالد موسى21-01-2002

كال النمر   حسام 11027150 قریب من الجید2806.40  بـاألربعطاش11-08-2002

مسلم   محمد أمین 11027055 قریب من الجید2906.30  بـاألربعطاش21-01-2003

زھاري   لینة 11027036 جید جدا3008.70  بـاألربعطاش22-09-2002

جعید   خدیجة 11027148 قریب من الجید3106.10  بـالثنیة15-08-2002

شنون   لیدیا 11027082 مقبول3205.10  بـالثنیة02-10-2002

زحاف   لیلیا 11027066 ممتاز3309.00  بـالحراش21-09-2002

عامر   یاسمین 11027142 ممتاز3409.00  بـالحراش12-11-2002

شنوف   محمد 11027038 مقبول3505.40  بـالحراش30-10-1996

بقار   منال 11026983 قریب من الجید3606.90  بـالحراش22-07-2002

براھیم   التھامي 11027112 قریب من الجید3706.00  بحكم بـالرقیبة2002

شریفي   نوال 11027012 جید جدا3808.30  بـالرغایة02-10-2002

فتیح   محمد 11027039 قریب من الجید3906.90  بـالرویبة31-07-1999

سناجقي   حكیم 11027159 مقبول4005.30  بـالرویبة09-03-2002

حیرش   نھاد 11027010 مقبول4105.70  بـالرویبة12-10-2002

زروقي   لیدیا 11027070 قریب من الجید4206.70  بـالرویبة13-03-2002

بوحایك   مروة 11027094 مقبول4305.90  بـالرویبة03-08-2002

لبصیر   براءة خولة 11027121 جید4407.90  بـبني مسوس04-03-2003

بوقندورة   مروان 11027092 جید جدا4508.70  بـبومرداس27-08-2002

غراف   لیدیا 11027071 قریب من الجید4606.90  بـبومرداس09-09-2002

ذیب   أیمن الفتاح 11027032 قریب من الجید4706.60  بـخمیس الخشنة21-08-2000

منصوري   رانیة 11027171 ممتاز4809.10  بـحسین داي19-08-2002

بقار   دعاء 11027160 مقبول4905.30  بـحسین داي01-10-2002

بودریس   لیلیا 11027065 جید5007.40  بـسیدي امحمد06-04-2002

شولي   لینا ھاجر 11027035 جید جدا5108.40  بـعین طایة20-10-2002

نجار   مروى 11027097 قریب من الجید5206.60  بـعین طایة09-10-2002

غراف   محمد أمین 11027054 جید5307.90  بـعین طایة26-12-2002

591من49:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة قرصان جیاللي  | 350042: المؤسسة  

سناجقي   بایة 11027120 قریب من الجید5406.70  بـعین طایة25-11-1998

البور   معمر 11027108 قریب من الجید5506.00  بـعین طایة20-07-2002

591من50:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة االخوة زخوني  | 350043: المؤسسة  

لفیفي   ھیبة 11027369 جید جدا108.70  بـاألبیار28-12-2002

نجار   إبراھیم 11027367 مقبول205.60  بـاألربعطاش07-01-2002

قرحلي   عبد الوھاب 11027332 جید307.50  بـاألربعطاش20-03-2002

سناجقي   فوزي 11027356 جید جدا408.50  بـالقبة01-09-2002

خوبزاوي   فریدة 11027352 جید507.80  بـالقبة20-09-2002

بوكدومي   فریال 11027350 مقبول605.00  بـخمیس الخشنة31-08-2000

اسماعیل   ھبة 11027366 جید707.40  بـعین طایة27-12-2002

جناتي   عز الدین 11027340 جید جدا808.10  بـعین طایة16-03-2002

دحماني   وفاء 11027404 جید جدا908.50  بـالثنیة16-04-2002

خوني   وسام 11027403 قریب من الجید1006.10  بـعین طایة07-11-2002

عیادي   سارة 11027213 مقبول1105.20  بـأوالد موسى09-11-2002

دوادي   ریان 11027187 قریب من الجید1206.90  بـاألربعطاش30-06-2002

بوحمیدي   رفیدة 11027193 مقبول1305.30  بـالرغایة21-11-2002

بومھیرة   صارة 11027215 جید1407.00  بـالرویبة11-07-2002

سعودي   شیماء 11027220 قریب من الجید1506.20  بـخمیس الخشنة11-05-2002

حمودي   رضوان 11027191 قریب من الجید1606.80  بـحسین داي25-06-2002

یحیاوي   رانیة 11027184 جید1707.50  بـحسین داي29-01-2003

زوقاري   روفیدة 11027192 مقبول1805.50  بـعین طایة25-01-2002

العمري   عبد الرحمان 11027305 جید1907.60  بـأوالد موسى16-02-2002

عاللو   عبد الرؤوف 11027303 جید2007.30  بـاالخضریة14-11-2002

جقنون   عبد الرحیم 11027306 مقبول2105.80  بـالدار البیضاء23-11-2002

عمور   عبد المجید 11027291 جید جدا2208.20  بـالرویبة10-07-2002

برواق   عبد السالم 11027313 جید جدا2308.10  بـحسین داي19-06-2002

صفاح   زكریا 11027249 مقبول2405.80  بـالرغایة09-08-2002

591من51:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بكاري / متو| مدرسة االخوة زخوني  | 350043: المؤسسة  

العربي   شیراز 11027243 جید2507.20  بـحسین داي06-10-2002

قنان   عماد الدین 11027267 جید جدا2608.40  بـحسین داي08-07-2002

جعید   محمد 11027040 قریب من الجید2706.20  بـاألربعطاش15-03-2001

زوقاري   یسرى 11027157 جید جدا2808.70  بـاألربعطاش05-12-2002

فحام   بشرى 11027133 ممتاز2909.10  بـالحمامات13-01-2003

نقیب   محمد أمین 11027053 قریب من الجید3006.70  بـالحراش17-05-2002

شولي   أمینة 11026993 قریب من الجید3106.40  بـالرغایة21-08-2002

حلیمي   محمد أمین 11027052 جید3207.00  بـالرویبة10-05-2002

قمار   مراد 11027086 قریب من الجید3306.40  بـالرویبة16-02-2002

قاور   محمد الطاھر 11027060 ممتاز3409.30  بـالرویبة05-10-2002

بولشباك   مروى 11027096 قریب من الجید3506.80  بـالرویبة14-08-2002

بغداد   ندى 11027003 ممتاز3609.20  بـالقبة16-04-2002

غزراوي   رمیساء 11027170 جید3707.80  بـبوروبة25-06-2002

ودوید   حوسین 11027165 قریب من الجید3806.30  بـخمیس الخشنة18-08-2002

تسلیغوة   أسامة 11027101 قریب من الجید3906.90  بـخمیس الخشنة06-08-2002

جعدون   العالیة 11027114 جید جدا4008.70  بـخمیس الخشنة07-06-2002

مالك   لیزة 11027084 مقبول4105.80  بـحسین داي03-12-2002

مزوار   محمد 11027045 جید4207.90  بـحسین داي26-06-2002

قنان   أكرم 11027106 مقبول4305.60  بـحسین داي28-03-2002

بوحمیدي   أیمن 11027018 جید4407.80  بـسیدي امحمد18-07-2001

مسطور   خالد 11027140 قریب من الجید4506.70  بـسوق أھراس08-09-2002

جناتي   بشرى 11027132 قریب من الجید4606.10  بـعین طایة16-03-2002

تسلیغوة   مالك 11026982 مقبول4705.30  بـعین طایة16-02-2003

591من52:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خ /المركزیة خ/متو| مدرسة جیاللي الوناس  | 350048: المؤسسة  

ادریس   أسامة نصراهللا 11027535 مقبول105.70  بـالمسیلة28-10-2001

جیاللي   بشرى 11027567 جید جدا208.50  بـالحراش18-01-2003

عباد   رشا 11027622 قریب من الجید306.20  بـالحراش29-11-2002

بن ھنیدة   عبد العزیز 11027717 قریب من الجید406.80  بـحسین داي15-09-2002

حسناوي   وھیبة 11027746 جید جدا508.40  بـعین بسام10-09-2002

591من53:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خ /المركزیة خ/متو| مدرسة أمالو عیسى  | 350049: المؤسسة  

خوجة   نبیلة 11027422 ممتاز109.30  بـالحراش20-01-2002

خوجة   نبیل 11027421 مقبول205.30  بـالحراش20-01-2002

بوقرة   لیلى 11027438 جید307.30  بـالرویبة25-01-2003

رحیم   محمد 11027451 مقبول405.40  بـالرویبة08-04-2002

دومي   نور الدین 11027430 جید جدا508.20  بـالرویبة13-12-2002

عمروش   اسماء 11027534 جید607.50  بـمفتاح27-05-2002

قاضي   اسحاق 11027538 قریب من الجید706.60  بـالمرادیة17-03-2003

قندوز   محمد اسالم 11027468 مقبول805.50  بـالحمامات07-02-2003

بوزیدي   محمد حبیب اهللا 11027470 مقبول905.80  بـالجلفة30-12-2002

مصطفاوي   محمد عبد اهللا 11027472 جید1007.30  بـالحراش18-04-2002

قندوز   بالل 11027553 مقبول1105.40  بـالر ویبة11-02-2003

سیاخن   اكرم 11027540 قریب من الجید1206.40  بـالربعطاش01-02-2002

فراجي   محمد االمین 11027466 مقبول1305.80  بـالرغایة05-02-2001

مصطفاوي   بالل 11027552 مقبول1405.50  بـالرویبة06-11-2002

موكارت   ایوب 11027533 جید1507.40  بـالرویبة14-11-2002

بوقیدة   میادة 11027474 جید جدا1608.70  بـالرویبة07-01-2002

تباني   احالم 11027527 جید جدا1708.00  بـالقبة19-10-2002

شیح   امینة 11027497 مقبول1805.50  بـالقبة25-07-2001

شاللي   اكرام 11027547 جید1907.90  بـبومرداس10-11-2002

بن بلیل   ایمن 11027524 قریب من الجید2006.90  بـبوقاعة04-07-2002

شحالط   احمد 11027530 قریب من الجید2106.30  بـبئر خادم28-02-2001

بوقیدة   محمد بدر الدین 11027469 قریب من الجید2206.50  بـعین طایة07-07-2002

عاللو   یمامة 11027568 جید2307.40  بـالحراش27-10-2002

شیح   حمزة 11027573 مقبول2405.60  بـالرویبة14-04-2002

591من54:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خ /المركزیة خ/متو| مدرسة أمالو عیسى  | 350049: المؤسسة  

یفتن   رانیا 11027601 جید2507.00  بـالرویبة06-08-2002

بابا   یوسف 11027591 جید2607.10  بـعین طایة20-04-2001

سیاخن   زولیخة 11027668 جید2707.60  بـمفتاح17-10-2002

خالد   صابر 11027634 مقبول2805.90  بـالحراش12-08-1999

عیسات   شمس الدین 11027631 جید2907.20  بـالحراش11-02-2003

سالمي   صابر 11027633 قریب من الجید3006.10  بـالحراش30-10-1998

فراجي   عبد الجلیل 11027689 جید3107.20  بـالرغایة15-04-2002

تیغرسي   زینب 11027647 مقبول3205.30  بـالرویبة13-03-2003

شعبان شاوش   كریمة 11027673 مقبول3305.00  بـالعطاف23-12-2002

مداني   شیماء 11027643 مقبول3405.60  بـاوالد موسى08-05-2002

راتني   وسام 11027745 جید3507.30  بـالرغایة09-09-2002

عاللو   فاطمة الزھراء 11027731 قریب من الجید3606.00  بـتابالط02-05-2000

خوجة   ھیام 11027741 مقبول3705.60  بـعین طایة23-06-2002

591من55:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خ /المركزیة خ/متو| مدرسة االخوة زدیغة  | 350050: المؤسسة  

لعواس   نور الھدى 11027432 جید107.60  بـاالربعطاش05-03-2003

بلحاج   نریمان 11027423 جید جدا208.10  بـالحراش22-09-2001

حیدر   محمد 11027442 مقبول305.20  بـرویبة21-12-1999

بقار   اشواق 11027539 قریب من الجید406.40  بـالدار البیضاء04-08-2002

بوسعادة   اعمر 11027549 جید507.70  بـالدار البیضاء17-07-2002

بومقواس   بالل 11027551 جید جدا608.90  بـالحراش02-08-2002

عمورة   اكرام 11027544 مقبول705.10  بـالرویبة15-06-2002

بن طالب   امیمة 11027495 جید807.80  بـالرویبة22-02-2002

محمودي   امال 11027494 مقبول905.70  بـبني سلیمان19-07-2002

مغراوي   امیرة 11027503 جید1007.50  بـحسین داي19-01-2003

دحماني   مروان خلیل 11027483 جید1107.40  بـحسین داي03-10-2002

تونسي   اسیا 11027536 مقبول1205.10  بـسیدي عیسى21-07-2001

بوخریف   ایمن 11027523 مقبول1305.20  بـسیدي عیسى06-03-2002

تخنوني   حلیمة 11027571 جید جدا1408.40  بـنقاوس22-12-2002

بن حلیمة   یونس 11027589 جید1507.40  بـالحراش01-02-2002

خدیجي   رانیة 11027604 قریب من الجید1606.70  بـالقبة30-09-2002

حمیدوش   خدیجة 11027580 قریب من الجید1706.20  بـعین طایة05-01-2002

حاجي   بدر الدین 11027566 جید1807.40  بـعین طایة03-01-2002

سیلمي   كریمة 11027672 جید جدا1908.60  بـاالربعطاش21-06-2002

فضیل   زینب 11027645 مقبول2005.30  بـالحراش21-09-2001

قوراین   عبلة 11027682 مقبول2105.90  بـالرویبة06-08-2002

مصطفاوي   عبد السالم 11027699 مقبول2205.60  بـالرویبة09-02-2002

طیبة   سامیة 11027632 مقبول2305.50  بـالرویبة15-05-2001

أوضحة   رابح 11027616 قریب من الجید2406.70  بـالرویبة13-09-2001

591من56:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خ /المركزیة خ/متو| مدرسة االخوة زدیغة  | 350050: المؤسسة  

زحاف   رابح 11027618 جید2507.00  بـالقبة03-07-2002

خمري   عبد الرحمان 11027694 جید2607.00  بـدلس28-07-2002

القادیر   علي 11027676 قریب من الجید2706.10  بـحسین داي17-03-2002

بوزیدة   ھاجر 11027740 قریب من الجید2806.60  بـاالربعطاش16-06-2002

بوعزیز   فتیحة 11027733 مقبول2905.10  بـاالربعطاش24-09-2001

دواني   فایزة 11027728 قریب من الجید3006.20  بـبوكرام24-03-2000

عبد الحق   ھند 11027739 قریب من الجید3106.90  بـسیدي عیسى27-01-2002

عیسیة   فریال 11027735 قریب من الجید3206.50  بـسیدي عیسى14-12-2002

591من57:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خ /المركزیة خ/متو| أوالد القاضي / مدرسة غبریني مصطفى | 350051: المؤسسة  

عمور   لمیس 11027417 قریب من الجید106.50  بـالحراش19-10-2002

نقاش   نھاد 11027429 جید جدا208.60  بـالحراش09-01-2002

كابس   نسرین 11027427 مقبول305.00  بـالحراش14-10-2002

بلمو   محمد 11027444 مقبول405.10  بـالرویبة21-04-2000

امدون   لیندة 11027436 مقبول505.80  بـالرویبة29-03-2002

بن حوة   نریمان 11027424 مقبول605.20  بـالرویبة28-03-2002

بن كعوان   أمیرة 11027416 مقبول705.50  بـاوالد موسى26-06-2002

بودردارة   نسیبة 11027425 قریب من الجید806.70  بـبني عزیز05-11-2001

مدار   لمیاء 11027415 قریب من الجید906.30  بـبوكرام10-11-2002

دیابي   مدینة 11027475 جید جدا1008.10  بـاألربعطاش30-09-2002

خمیلي   محمد فؤاد 11027473 قریب من الجید1106.80  بـاالربعطاش16-06-2002

غبریني   اكرام 11027548 قریب من الجید1206.40  بـالرویبة16-01-2003

براھیمي   الھام 11027515 مقبول1305.90  بـالرویبة30-08-2002

بن سبع   امین 11027496 مقبول1405.20  بـاوالد موسى21-12-2002

تیس   ابراھیم 11027520 قریب من الجید1506.70  بـبوسعادة30-10-2001

سلیماني   أسماء 11027487 جید1607.30  بـسور الغزالن01-08-2002

حاجي   ایمن 11027522 جید1707.20  بـعین طایة06-10-2000

قرشاوي   خالد 11027576 جید جدا1808.40  بـاالربعطاش05-10-2002

بن غبرید   خدیجة 11027582 جید جدا1908.40  بـالرویبة05-11-2002

بن غبرید   یاسر 11027579 قریب من الجید2006.20  بـالقبة17-07-2002

غبریني   رانیة 11027603 قریب من الجید2106.30  بـبومرداس15-08-2001

بوشریط   بثینة 11027565 مقبول2205.40  بـقسنطینة05-07-2001

ابراھیمي   یاسین 11027578 جید جدا2308.20  بـعین طایة19-01-2002

ساقیة   خولة 11027588 جید2407.40  بـعین طایة14-03-2002

591من58:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خ /المركزیة خ/متو| أوالد القاضي / مدرسة غبریني مصطفى | 350051: المؤسسة  

خذیر   عبد المالك 11027684 مقبول2505.90  بـمفتاح28-11-2001

تازروت   صبرینة 11027639 جید جدا2608.20  بـالحراش06-10-2002

بولعكاكز   سلیم 11027626 جید2707.50  بـالحراش03-09-2002

الفكایر   زینب 11027646 مقبول2805.80  بـالحراش16-09-2002

غبریني   عبد اهللا 11027687 قریب من الجید2906.70  بـالرویبة12-07-2002

ھندوس   عبد القادر 11027704 جید جدا3008.50  بـالرویبة15-05-2002

العربي   صدیق 11027650 مقبول3105.00  بـالرویبة16-12-2002

زواد   عبد السالم 11027698 مقبول3205.00  بـالقبة16-01-2002

فركوس   زھرة 11027667 قریب من الجید3306.30  بـالقبة28-12-2002

قرشاوي   رابح 11027619 قریب من الجید3406.50  بـالقبة16-01-2003

حفصي   كریمة 11027671 مقبول3505.00  بـخمیس الخشنة14-04-2002

جیلي   عبد الصمد 11027702 قریب من الجید3606.10  بـعین بسام09-06-2001

بربار   فاطمة الزھرة 11027732 قریب من الجید3706.40  بـاالربعطاش22-12-2002

عبد المؤمن   عبد الودود 11027718 مقبول3805.10  بـالحراش12-08-2001

دیابي   فضیل 11027736 جید جدا3908.10  بـالحراش15-06-2002

خطاب   فلة 11027724 قریب من الجید4006.60  بـالرغایة18-12-2002

بن مقري   فارس 11027729 مقبول4105.80  بـالرویبة29-06-1999

جابري   فلة 11027726 مقبول4205.60  بـاوالد موسى12-10-2002

591من59:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خ /المركزیة خ/متو|  مسكن القدیمة 600مدرسة حي  | 350052: المؤسسة  

غبریني   لیلى 11027437 جید107.80  بـخمیس الخشنة05-10-2002

مزیان   لینا 11027435 ممتاز209.10  بـدمشق23-05-2002

بوقندورة   ماریة 11027418 مقبول305.40  بـسیدي امحمد11-08-2002

عبد اهللا   اكرم 11027541 ممتاز409.10  بـالرویبة13-07-2002

عویمر   محمد ایوب 11027467 جید جدا508.40  بـالقبة19-06-2002

كركوف   بالل 11027550 جید607.80  بـبني عمران02-05-2002

بن براھیم   ایمان 11027528 جید جدا708.00  بـباب الواد16-11-2002

توملیلت   مدینة 11027476 قریب من الجید806.80  بـبودواو16-11-2002

دالشي   اسیا 11027537 ممتاز909.00  بـخمیس الخشنة01-06-2002

فیجل   مریم 11027481 قریب من الجید1006.30  بـدلس20-03-2002

سرحان   مروى 11027485 قریب من الجید1106.60  بـحسین داي19-12-2002

شھبوني   مھدي 11027491 جید جدا1208.50  بـسیدي امحمد30-05-2002

بونھیجة   الیاس 11027501 جید1307.10  بـعین طایة20-10-2002

عریبي   یونس 11027590 قریب من الجید1406.80  بـمفتاح02-02-2003

خلیفي   جومانة 11027585 جید جدا1508.30  بـاالخضریة30-09-2002

شعباني   خلود 11027575 جید جدا1608.80  بـاالربعطاش16-10-2002

صابونجي   رانیا 11027600 مقبول1705.20  بـبني عمران02-05-2002

عالن   سید احمد 11027648 جید1807.40  بـالثنیة18-08-2002

غبریني   عبد الرزاق 11027696 مقبول1905.90  بـالثنیة22-03-2001

شاوش   شیماء 11027644 جید2007.90  بـالحراش14-06-2002

عاللو   سمیرة 11027630 قریب من الجید2106.90  بـخمیس الخشنة02-05-2001

جبیلي   صبرینة 11027638 جید جدا2208.70  بـعین طایة10-01-2002

591من60:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خ /المركزیة خ/متو|  مسكن الجدیدة 600مدرسة حي  | 350053: المؤسسة  

خطاب   نادیة 11027419 مقبول105.80  بـاوالد موسى02-04-2001

كسراوي   ناصر الدین 11027420 مقبول205.80  بـبومرداس27-11-2001

فكیر   سرین 11027428 مقبول305.00  بـعین طایة23-11-2002

میسوري   اكرام 11027545 جید جدا408.80  بـاالربعطاش24-07-2002

صالي   الیاس 11027500 جید507.80  بـاالربعطاش30-09-2002

شاوش   امینة 11027498 جید607.30  بـالحراش29-09-2002

حاج علي   محمد 11027465 قریب من الجید706.10  بـبرج منایل14-12-2002

خوني   محمد ضیاء الدین 11027471 جید807.90  بـعین طایة24-09-2002

بونوة   یسرى 11027584 قریب من الجید906.70  بـحسین داي29-11-2002

تیغرسي   سھام 11027665 مقبول1005.30  بـاالربعطاش04-02-2002

قاسیمي   عبد الرحیم 11027695 جید1107.50  بـالرغایة15-02-2002

قدیر   عبد الرحمان 11027693 مقبول1205.40  بـالرویبة05-07-1999

مرابط   صبرینة 11027640 مقبول1305.50  بـالرویبة20-10-2002

قیوع   علي 11027675 جید جدا1408.20  بـاوالد موس09-02-2002

رخیلة   سارة 11027635 مقبول1505.80  بـزموري29-11-2000

خریفي   صھیب 11027666 قریب من الجید1606.80  بـسیدي عیسى11-12-2002

معماش   فطومة 11027737 مقبول1705.10  بـالحراش17-06-2000

الحنافي   ھناء 11027738 قریب من الجید1806.50  بـاوالد موسى08-07-2001

591من61:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة عبد السالم محمد  | 350058: المؤسسة  

خشوش   رومیساء 11028071 مقبول105.10  بـأوالد موسى26-02-2002

بوقندورة   صارة 11028096 قریب من الجید206.60  بـالحراش02-10-2002

رحاحلة   سماح 11028075 جید307.00  بـالحراش17-05-2002

سالطني   صارة 11028095 مقبول405.80  بـالرویبة22-07-2002

سناجقي   رومیساء 11028070 قریب من الجید506.00  بـالرویبة11-01-2002

جراد   رومیساء 11028073 قریب من الجید606.40  بـبومرداس28-09-2002

شاوشي   ریھام 11028058 جید جدا708.30  بـحسین داي08-10-2002

العربي حاج اهللا   صارة 11028093 جید807.30  بـرویبة08-06-2002

بوشنب   سارة 11028090 مقبول905.70  بـعین طایة23-07-2002

جعید   كمال 11028170 مقبول1005.80  بـأوالد موسى18-05-2002

أوراق   عبد الصمد 11028236 قریب من الجید1106.10  بـاألربعطاش17-08-2002

بن زروق   عبلة 11028207 جید1207.70  بـاألربعطاش20-05-2002

عبیب   عبد اإللھ 11028242 قریب من الجید1306.60  بـاألربعطاش19-06-2002

فسیح   شیماء 11028124 جید1407.80  بـاالربعطاش04-12-2002

عمري   عبد السالم 11028234 مقبول1505.30  بـالحراش16-03-2002

سرین   عادل 11028192 جید1607.00  بـالحراش26-01-2002

عمار   عبد السالم 11028235 جید1707.70  بـالحراش28-04-2002

جبار   زیاد 11028131 قریب من الجید1806.80  بـالرغایة02-06-2002

بوحمیدي   شیماء 11028123 قریب من الجید1906.50  بـالرویبة09-07-2002

عزوز   عبد الرحمان 11028231 جید2007.60  بـالرویبة01-06-2002

بوناب   عبد الوحید 11028243 قریب من الجید2106.20  بـالرویبة17-07-2002

غزالي   عبد المؤمن 11028208 مقبول2205.00  بـخمیس الخشنة14-04-2001

برواق   عیسى 11028246 قریب من الجید2306.50  بـخمیس الخشنة27-06-2002

حمداوي   زكریاء 11028142 جید2407.80  بـسیدي امحمد12-05-2002

591من62:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة عبد السالم محمد  | 350058: المؤسسة  

سناجقي   سعاد 11028145 قریب من الجید2506.20  بـعین طایة19-11-2002

قرجیج   عادل 11028193 مقبول2605.90  بـعین طایة14-02-2002

عیطوطي   ھاجر 11028290 مقبول2705.60  بـاألربعطاش04-05-2002

عروس   ھمام 11028284 جید2807.10  بـاألربعطاش11-04-2002

سعیدي   فلة 11028267 جید2907.00  بـالرویبة28-07-2002

عالش   إبتسام 11028292 جید3007.20  بـالقبة13-09-2002

عمارة   فلة 11028268 جید جدا3108.00  بـبرج الكیفان09-10-2002

شایب الدور   فؤاد 11028269 مقبول3205.30  بـخمیس الخشنة26-12-2002

مزاري   فتیحة 11028277 مقبول3305.20  بـحسین داي17-07-2002

أكلیل   فارس 11028272 جید3407.30  بـحسین داي05-04-2001

قواو   غزالن 11028261 قریب من الجید3506.60  بـصالح باي15-07-2002

بوشمة   وحیدة 11028323 مقبول3605.10  بـاألربعطاش02-03-2002

كعوان   إكرام 11028317 مقبول3705.40  بـاألربعطاش05-12-2002

العمالي   إفتسال 11028318 مقبول3805.40  بـاألربعطاش18-01-2003

بلمو   ھشام 11028312 قریب من الجید3906.10  بـالرویبة20-04-2002

تنوبل   وداد 11028321 قریب من الجید4006.40  بـالرویبة16-08-2002

الباي   وائل 11028320 جید4107.40  بـالرویبة07-08-2002

جبار   إكرام 11028315 قریب من الجید4206.40  بـعین طایة10-04-2002

حسام   أمیرة 11027773 مقبول4305.70  بـأ والد موسى27-12-2002

زاوي   منال 11027760 جید4407.30  بـالرویبة28-09-2002

الباي   نسیم 11027789 قریب من الجید4506.00  بـالرویبة21-01-2002

عایب   نصیرة 11027791 جید4607.00  بـرویبة01-02-2002

عیتوتي   أمینة 11027768 قریب من الجید4706.10  بـسیدي امحمد22-07-2002

كوسة   أنفال 11027763 ممتاز4809.60  بـسور الغزالن22-07-2002

طایر   أیمن 11027821 مقبول4905.10  بـأوالد موسى29-04-2001

طالبي   نھاد 11027809 مقبول5005.20  بـالحراش13-11-2002

فرج اهللا   أیمن 11027823 مقبول5105.40  بـالحراش22-11-2002

دواكي   نور ھان 11027817 جید5207.10  بـالرویبة22-07-2002

بوحمیدي   محمد 11027833 مقبول5305.00  بـالرویبة30-07-2000

591من63:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة عبد السالم محمد  | 350058: المؤسسة  

بولكباش   محمد 11027844 قریب من الجید5406.70  بـخمیس الخشنة27-04-2002

بكاري   محمد منیر 11027864 جید جدا5508.70  بـأوالد موسى24-02-2002

بوقندورة   مروة 11027910 مقبول5605.80  بـالحراش02-10-2002

سرین   محمد أمین 11027867 جید5707.40  بـالحراش26-01-2002

بن صادق   مروة 11027907 جید5807.60  بـالحراش11-01-2002

جناتي   محمد علي 11027875 مقبول5905.70  بـالرغایة19-08-2001

بوذراع   مروة 11027896 مقبول6005.50  بـالرویبة15-06-2001

زدادیق   مروة 11027894 قریب من الجید6106.30  بـالرویبة16-09-1999

جوابي   مروة 11027908 مقبول6205.90  بـالرویبة12-03-2002

زیدان   محمد 11027862 مقبول6305.50  بـالرویبة16-09-2002

كبایلي   أكرم 11027922 جید جدا6408.00  بـبومرداس17-07-2002

دخاخني   أسماء 11027912 مقبول6505.90  بـعین طایة15-05-2002

قرباب   آیة 11027879 قریب من الجید6606.40  بـعین طایة22-05-2002

سحلة   یسرى 11028014 جید6707.90  بـأوالد موسى03-03-2002

زوقاري   یوسف 11028027 مقبول6805.10  بـأوالد موسى20-03-2001

بن ناجي   رمیساء 11028033 مقبول6905.80  بـاألربعطاش02-05-2002

حطاب   حمزة 11027983 مقبول7005.70  بـالرویبة13-07-2002

تغدوین   یوسف 11028028 مقبول7105.20  بـالرویبة27-07-2001

دویبي   حسین 11028010 قریب من الجید7206.10  بـالقبة20-02-2003

برابح   یزید یونس 11028013 قریب من الجید7306.70  بـبئر مراد رایس11-01-2002

ضیاف   بالل إدریس 11027966 جید7407.60  بـرویبة01-07-2002

591من64:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة اللوز الجدیدة  | 350059: المؤسسة  

سعیداني   رزیقة 11028062 مقبول105.70  بـمفتاح12-01-2002

سالطني   صارة 11028094 جید جدا208.20  بـاالربعطاش25-06-2002

مالك   شمس الدین 11028082 قریب من الجید306.70  بـالحراش13-07-2002

بوعالم   شیماء 11028117 مقبول405.30  بـاالربعطاش25-02-2002

واضح   شروق 11028137 مقبول505.20  بـاالربعطاش06-04-2002

خطاب   زھیة 11028161 مقبول605.10  بـالحراش25-02-2001

لعویشي   عماد 11028177 قریب من الجید706.60  بـالحراش17-08-2002

مدار   زین الدین 11028126 مقبول805.50  بـالرویبة08-04-2000

امقوقن   عماد 11028176 مقبول905.30  بـالرویبة01-07-1999

مسعدي   عبد الحفیظ 11028222 جید1007.80  بـالقبة08-08-2002

حارك   عبد المالك 11028209 قریب من الجید1106.10  بـاوالد موسى27-02-2002

احریس   عبد الحلیم 11028218 جید1207.70  بـعین طایة02-07-2002

سنجاق   ھناء 11028285 جید جدا1308.70  بـالحراش12-12-2002

برادعي   ھانیة 11028288 قریب من الجید1406.00  بـعین طایة20-01-2001

عتیق   ھشام 11028311 مقبول1505.10  بـاالربعطاش06-09-2001

لعناني   لؤي شرف الدین 11027761 قریب من الجید1606.80  بـنقاوس21-08-2002

بویة   نسرین 11027796 مقبول1705.00  بـالحراش29-03-2002

بولحیة   منور 11027764 قریب من الجید1806.10  بـالرویبة23-06-2002

بن یحي   نادیة 11027776 قریب من الجید1906.10  بـبني عزیز26-07-2000

بوحدة   لبنى 11027775 قریب من الجید2006.20  بـثنیة النصر01-09-2001

دراجي   نجاة 11027785 مقبول2105.00  بـسور الغزالن02-09-2002

زراق   لینة 11027828 مقبول2205.80  بـالرویبة31-03-2002

أمقوقن   أسماء 11027913 قریب من الجید2306.00  بـالحراش07-08-2002

حمیود   محمد اشرف 11027872 قریب من الجید2406.70  بـالحراش03-12-2002

591من65:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة اللوز الجدیدة  | 350059: المؤسسة  

مغربي   مسعودة 11027920 قریب من الجید2506.80  بـالحراش06-01-2002

بلقنبور   ابتسام 11027937 جید جدا2608.50  بـالقبة20-09-2002

بوزواد   ابراھیم 11027939 مقبول2705.10  بـاوالد موسى25-08-2002

جقنون   احمد 11027945 مقبول2805.10  بـحسین داي15-09-2001

مسعودي   ایوب 11027960 مقبول2905.30  بـالمرادیة06-10-2001

نقاش   حوریة 11028023 قریب من الجید3006.00  بـالحمامات23-02-2001

بن مخلوف   یاسین 11027987 مقبول3105.00  بـالرویبة06-08-1999

زرزور   خولة 11028018 مقبول3205.00  بـالرویبة07-08-1999

عمي   بالل 11027965 قریب من الجید3306.90  بـالرویبة27-11-2002

قرباب   حمزة 11027978 مقبول3405.40  بـالرویبة18-10-1998

بویفر   خدیجة 11027992 مقبول3505.60  بـعین طایة08-03-2002

زرزور   احسن 11027957 مقبول3605.20  بـعین طایة04-03-2002

ممادي   جمال 11027972 جید جدا3708.20  بـعین طایة01-01-2002

591من66:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة زرزور رابح  | 350060: المؤسسة  

جناتي   رفیدة 11028066 جید107.20  بـاألربعطاش20-02-2002

العمالي   سارة 11028089 جید207.60  بـالثنیة28-06-2002

جناتي   سلمى 11028074 جید307.10  بـعین طایة23-11-2001

العمالي   شھرزاد 11028167 مقبول405.10  بـأوالد موسى07-04-2001

جناتي   زكریا 11028141 مقبول505.80  بـأوالد موسى28-09-2002

لعالم   عماد 11028178 مقبول605.30  بـاألربعطاش03-09-2002

خطاب   عمر 11028185 قریب من الجید706.60  بـاألربعطاش01-11-2001

جناتي   عبد المالك 11028211 جید807.30  بـاألربعطاش27-12-2002

مربوح   عالء الدین 11028174 جید جدا908.30  بـالحراش02-01-2002

اوغالیم   طارق 11028108 قریب من الجید1006.40  بـالرویبة22-09-2002

تیسمالن   شیماء 11028125 قریب من الجید1106.80  بـالرویبة12-12-2002

جعیدر   عمر 11028189 مقبول1205.30  بـالرویبة11-07-2002

نقیب   عالء الدین 11028175 مقبول1305.10  بـالقبة14-06-2002

بوتوتة   شیماء 11028120 قریب من الجید1406.90  بـالقبة17-04-2002

حبیحب   عاشور 11028195 قریب من الجید1506.50  بـعین طایة12-07-2002

بومناد   عز الدین 11028259 مقبول1605.20  بـاألربعطاش30-08-2001

زیان   عصام 11028262 جید جدا1708.30  بـالحراش12-09-2002

حلیمي   عز الدین 11028260 جید1807.00  بـالحراش21-03-2002

بورصاصة   عز الدین 11028257 مقبول1905.30  بـالرویبة24-06-2000

عیون   إلیاس 11028286 قریب من الجید2006.10  بـحسین داي25-08-2002

بودیفة   وسیم 11028329 جید جدا2108.30  بـبني مسوس08-05-2002

بوصوف   وائل 11028319 جید2207.20  بـبوروبة15-05-2002

تیسمالن   إشراق 11028313 مقبول2305.30  بـخمیس الخشنة23-10-2002

بوثرو   إكرام 11028316 قریب من الجید2406.80  بـعین طایة23-11-2002

591من67:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة زرزور رابح  | 350060: المؤسسة  

تنوبل   نجالء 11027783 قریب من الجید2506.80  بـمفتاح08-04-2002

لعالم   أمینة 11027767 قریب من الجید2606.00  بـأوالد موسى03-04-2002

علیوة   نور الھدى 11027816 قریب من الجید2706.80  بـالحراش09-08-2002

بوثرو   نور الھدى 11027815 مقبول2805.80  بـالرویبة02-04-2002

جناتي   محمد 11027845 قریب من الجید2906.30  بـعین طایة08-06-2002

فراجي   محمد لمین 11027866 جید3007.90  بـاألربعطاش11-09-2001

بوحموم   مریم 11027890 جید3107.20  بـالحراش03-03-2002

بوحموم   محمد 11027861 مقبول3205.90  بـالحراش04-09-2002

جعدي   محمد 11027860 مقبول3305.30  بـالرویبة27-08-2002

خلفون   لقمان عبد المنعم 11027925 جید3407.40  بـسیدي امحمد23-05-2002

معبد   مروان 11027893 قریب من الجید3506.90  بـسیدي امحمد22-10-2002

بوعالق   حمیدة 11027977 جید3607.90  بـمحمد بلوزداد31-10-2002

جبار   خولة 11028020 جید3707.30  بـالثنیة20-08-2002

بودیفة   یاسین 11027989 قریب من الجید3806.50  بـالحراش15-06-2002

591من68:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة سبع محمد الصغیر  | 350061: المؤسسة  

بریكي   صالح الدین 11028086 جید107.70  بـالقبة25-01-2002

مھدي   رزیقة 11028063 جید جدا208.00  بـخمیس الخشنة13-05-2002

ابراھمي   وسیم 11028061 جید307.50  بـسیدي عیسى02-03-2002

زریق   علي 11028180 قریب من الجید406.90  بـاألربعطاش19-07-2001

بناصر   شھرة 11028166 جید جدا508.20  بـاألربعطاش18-08-2002

رحماني   زینب 11028130 جید607.90  بـالثنیة02-06-2002

زمام   زكریا 11028140 قریب من الجید706.60  بـالحراش08-12-2001

بایرة   عبیر 11028245 مقبول805.00  بـالرویبة27-08-2002

موالدي   زین الدین 11028129 جید جدا908.20  بـالرویبة29-10-2002

غربي   عبد الرحمان 11028230 قریب من الجید1006.80  بـالقبة27-04-2002

جلفاوي   سید أحمد 11028133 مقبول1105.30  بـعین طایة28-02-2001

بوعالم   فتیحة 11028276 مقبول1205.20  بـمفتاح21-06-2000

ولد محبوس   فوزیة 11028283 مقبول1305.10  بـالدار البیضاء17-11-2001

سعادة   إسالم 11028309 قریب من الجید1406.20  بـاألربعطاش18-06-2001

بوزیدي   أمال 11027757 جید جدا1508.50  بـأوالد موسى07-09-2002

عریبي   نذیر 11027779 قریب من الجید1606.60  بـاألربعطاش16-09-2001

بوعالم   نجاة 11027784 ممتاز1709.10  بـسیدي امحمد07-03-2002

حویسي   نسیمة 11027790 مقبول1805.70  بـخمیس الخشنة12-02-2002

براھمي   أمیرة 11027772 مقبول1905.90  بـعین طایة22-03-2002

عریبي   محمد 11027838 مقبول2005.50  بـمفتاح17-12-2000

بن لقریشي   محمد 11027841 مقبول2105.70  بـخمیس الخشنة04-04-2002

یعقوب   مونیا 11027927 قریب من الجید2206.20  بـاألربعطاش19-05-2002

لعالم   محمدأمین 11027876 قریب من الجید2306.40  بـالرغایة06-06-2002

سعودیة   أسامة 11027916 قریب من الجید2406.40  بـالرویبة20-10-2001

591من69:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة سبع محمد الصغیر  | 350061: المؤسسة  

براھمي   أیوب 11027885 جید2507.80  بـالقبة08-10-2001

موسى   لیلیا 11027877 مقبول2605.30  بـحسین داي20-08-2001

دراجي   بسام 11027968 مقبول2705.10  بـمفتاح21-06-2002

بوعالم   حیاة 11027991 جید2807.30  بـالحراش11-02-2002

بن حلیمة   رمیسة 11028035 قریب من الجید2906.70  بـالحراش10-07-2002

سلماوي   جمال 11027971 مقبول3005.70  بـالرویبة09-12-2001

بن الشیخ   اسالم 11027962 مقبول3105.50  بـبرج بوعریریج17-08-2002

نقیب   یونس 11028022 ممتاز3209.20  بـسیدي امحمد30-11-2002

تواتي   خیر الدین 11027996 قریب من الجید3306.20  بـسور الغزالن12-05-2002

591من70:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة القریة الفالحیة  | 350062: المؤسسة  

خوجة   سمیة 11028078 مقبول105.70  بـالرویبة10-08-2002

عروس   رونق 11028068 جید جدا208.40  بـباب الواد31-08-2002

شعباني   شمس الدین 11028083 مقبول305.40  بـبوروبة05-03-2003

جعفري   سارة 11028088 قریب من الجید406.30  بـشاللة العذاورة07-07-2000

مجاني   كاتیة 11028171 مقبول505.50  بـأقبو02-06-2000

عبیدي   عبد الفتاح 11028241 مقبول605.50  بـأوالد موسى19-07-2002

دحماني   علي أسامة 11028181 قریب من الجید706.70  بـأوالد موسى24-02-2001

تروش   عبد النصیر 11028212 جید807.90  بـاألبیار16-02-2003

حیدر   عبد الرؤوف 11028225 جید907.30  بـاألربعطاش03-12-2002

نقیب   زھرة 11028164 جید جدا1008.20  بـاألربعطاش12-07-2002

جناتي   صارة 11028107 مقبول1105.10  بـاألربعطاش31-10-2002

بوبروات   عبیر 11028244 قریب من الجید1206.50  بـاألـربعطاش25-09-2001

زدیغة   زھرة 11028165 قریب من الجید1306.00  بـالحراش17-10-2002

دحماني   عبد الرؤوف 11028224 مقبول1405.00  بـالرویبة13-10-2002

ذباح   شیماء 11028121 مقبول1505.50  بـالرویبة14-06-2002

سباعي   عبد الرؤوف 11028223 جید1607.70  بـسیدي أمحمد05-04-2002

شریط   ضیاء البدین 11028110 قریب من الجید1706.40  بـعین الكبیرة08-03-2001

نقیب   ضیاء الدین 11028111 مقبول1805.40  بـعین طایة02-10-2000

بنور   إیمان 11028296 قریب من الجید1906.60  بـالمیھوب12-07-2002

جناتي   إبراھیم 11028293 جید جدا2008.80  بـالرویبة02-05-2002

بوراس   فیصل 11028280 قریب من الجید2106.80  بـباش جراح21-07-2002

مزیل   عزالدین 11028263 قریب من الجید2206.40  بـتیقزیرت29-10-2002

حیمد   عقبة 11028266 جید2307.30  بـسیدي عیسى06-05-2002

العمري   وفاء 11028331 مقبول2405.20  بـاألربعطاش12-01-2002

591من71:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الھضبة / متو| مدرسة القریة الفالحیة  | 350062: المؤسسة  

لعالم   ناصر 11027777 مقبول2505.80  بـالحراش17-01-2001

قدور   نسرین 11027794 مقبول2605.70  بـالحراش27-01-2001

بلعید   أمینة 11027769 مقبول2705.60  بـالحراش18-08-2002

بوبروات   ندى 11027786 جید2807.40  بـالرویبة27-02-2002

سالمة   نبیھة 11027781 قریب من الجید2906.30  بـالرویبة07-01-2000

بقوقندورة   محمد 11027842 قریب من الجید3006.40  بـأوالد موسى09-04-2002

طوطاوي   نسرین 11027807 مقبول3105.10  بـالرویبة11-06-2002

ساكر   أیمن 11027820 قریب من الجید3206.80  بـخمیس الخشنة12-09-2000

دباخ   نور الدین 11027812 قریب من الجید3306.60  بـعین الصحراء13-08-2000

بن شعالل   لیلیة 11027878 جید3407.70  بـاألبیار28-01-2002

خربوش   السعید 11027935 مقبول3505.10  بـاألربعطاش15-08-2001

بركاتي   أیوب 11027884 مقبول3605.00  بـالحراش12-05-2001

موقاري   أسامة 11027914 مقبول3705.20  بـالحراش04-02-2001

ناصري   مریم 11027888 مقبول3805.20  بـالرغایة21-07-2000

زدیغة   لطیفة 11027918 مقبول3905.50  بـالرویبة05-08-2001

فاسي   ابراھیم 11027938 قریب من الجید4006.90  بـالعلمة03-01-2002

بوشیب   مصطفى 11027919 جید جدا4108.10  بـبني مسوس23-11-2002

خوجة   مریم 11027892 قریب من الجید4206.90  بـخمیس الخشنة19-07-2002

شریط   محمد أسامة 11027870 قریب من الجید4306.30  بـعین الكبیرة31-03-2002

جناتي   یوسف 11028029 جید4407.30  بـأوالد موسى21-09-2002

كمال   حوریة 11028024 مقبول4505.80  بـالحراش30-06-2001

مباركي   ریان 11028046 جید جدا4608.40  بـالقبة02-09-2002

591من72:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة عبد العزیز الكبیر  | 350067: المؤسسة  

بوعفاد   وسیم 11028793 قریب من الجید106.50  بـاوالد موسى19-09-2002

شعنان   زكي 11028644 جید جدا208.30  بـأوالد موسى03-01-2003

بابوري   عبد الجلیل 11028695 جید جدا308.50  بـأوالدموسى17-05-2002

غزال   عزیزة 11028718 قریب من الجید406.80  بـالحراش25-07-2002

بوحاج   سھام 11028654 جید507.60  بـالرغایة19-01-2002

حلیمي   صونیة 11028660 قریب من الجید606.60  بـالرویبة05-09-2002

تواوة   عبد الرحمان 11028703 قریب من الجید706.70  بـبني مسوس10-06-2002

بالطیب   عبد الرؤوف 11028701 جید807.40  بـبني مسوس10-10-2002

زواتن   عبد المالك 11028674 مقبول905.70  بـبومرداس04-10-2000

جمعة   فارس 11028725 مقبول1005.80  بـجسر قسنطینة29-09-2002

قادري   فارس الدین 11028726 قریب من الجید1106.90  بـسیدي أمحمد28-05-2001

بن بعزیز   عبد الرؤوف 11028700 مقبول1205.80  بـسیدي أمحمد06-02-2002

الخالدي   عبد اهللا 11028693 جید1307.00  بـقصر البخاري08-03-2003

بوكحال   شھلة 11028652 ممتاز1409.00  بـعین طایة03-01-2002

سومر   زكریا 11028647 جید جدا1508.60  بـعین طایة26-05-2002

قارة علي   عبد الوھاب 11028713 قریب من الجید1606.20  بـعین طایة02-10-2002

بوقرة   ولید 11028777 مقبول1705.30  بـأوالدموسى15-09-1999

قندیل   إیناس فاطمة 11028760 جید جدا1808.10  بـالقبة09-09-2002

موھوب   أناییس 11028355 جید1907.20  بـالثنیة10-10-2002

بوترعة   لینة 11028410 جید2007.30  بـالبوني07-01-2003

بوجمعة   أمین 11028365 مقبول2105.70  بـالحمامات28-08-2002

والي   أیمن 11028402 جید جدا2208.70  بـالحراش19-03-2002

یوسفي   أنیس 11028360 جید2307.90  بـالرغایة03-12-2002

بوكحال   لؤي 11028357 مقبول2405.50  بـالرغایة01-06-2002

591من73:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة عبد العزیز الكبیر  | 350067: المؤسسة  

أصباط   المیس 11028372 جید جدا2508.50  بـالرغایة10-02-2003

زواي   نضال عبد الوھاب 11028392 قریب من الجید2606.20  بـعین طایة25-12-2002

بن نواعي   لینة 11028409 جید جدا2708.10  بـعین طایة30-12-2002

قریبیسي   منال 11028354 مقبول2805.20  بـإوالد موسى18-10-2002

عیجولي   مھدیة 11028499 جید2907.40  بـأوالدموسى23-01-2002

حمدان   أسماء 11028475 جید3007.10  بـالحراش01-12-2002

حافظ   مروة 11028467 مقبول3105.20  بـالرغایة29-10-2002

بن حوة   خدیجة 11028530 مقبول3205.70  بـالرغایة06-11-2002

رزیقي   محمد اسالم 11028450 جید3307.50  بـالرغایة06-07-2002

علویتي   أشواق 11028494 جید3407.50  بـالرغایة26-07-2002

روبعي   خدیجة 11028529 مقبول3505.60  بـاوالد موسى29-06-2002

حمامي   أشواق 11028495 جید3607.20  بـبومرداس08-09-2002

شرقي   محمد صالح الدین 11028453 قریب من الجید3706.70  بـحسن الداي04-09-2002

أوشفون   دنیا فراح 11028516 جید جدا3808.60  بـحسین داي08-01-2002

زعتري   بشرى 11028511 قریب من الجید3906.00  بـسیدي أمحمد04-11-2001

حداد   سارة 11028610 جید جدا4008.30  بـأوالد موسى03-02-2002

بلھادي   رومیساء 11028581 جید4107.90  بـأوالد موسى11-05-2003

عامر   رومیساء 11028579 جید4207.90  بـأوالدموسى26-12-2002

بوغمبوز   خولة 11028551 جید4307.60  بـالرغایة08-10-2002

حیدر   رومیساء 11028580 جید جدا4408.10  بـالرویبة02-02-2003

زمور   شیماء 11028622 جید جدا4508.40  بـالرویبة17-02-2003

راحمبي   سلسبیل 11028608 مقبول4605.40  بـبني مسوس16-12-2002

قارة علي   رانیة 11028563 مقبول4705.60  بـسیدي أمحمد15-05-2002

یسري   شمس الدین 11028605 مقبول4805.50  بـسیدي أمحمد24-06-2002

591من74:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة معندوش رابح  | 350068: المؤسسة  

قندیل   وئام 11028796 جید107.40  بـأوالد موسى07-05-2003

بوغالب   عبد الوھاب 11028714 جید207.50  بـأوالد موسى18-12-2002

موساوي   كنزة 11028663 مقبول305.50  بـأوالد موسى13-09-2002

بوحمد   زھرة 11028659 جید407.30  بـالحراش30-11-2002

بوزرورة   كامیلیة 11028664 جید507.90  بـالحراش16-12-2002

بطحي   زكریاء 11028648 مقبول605.50  بـالرویبة30-12-1999

بوقرة   عمر 11028672 جید707.00  بـالرویبة13-12-2002

رقیق   عبد الرحیم عدالن 11028708 جید807.40  بـالرویبة10-11-2002

بجو   غیالس 11028717 قریب من الجید906.40  بـاوالد موسى20-04-2002

أیت بوشو   كنزة 11028661 قریب من الجید1006.20  بـبني مسوس06-12-2000

بن الشیخ   سعید 11028649 جید1107.80  بـحسین داي21-09-2002

روبعي   عبد السالم 11028710 جید جدا1208.30  بـحسین داي27-10-2002

صحابي   شھیناز 11028656 قریب من الجید1306.60  بـحسین داي13-06-2001

عجرید   عبد الرحمان 11028704 جید1407.80  بـعین طایة13-06-2002

مخلوف   ھشام 11028767 جید جدا1508.10  بـأوالد موسى08-10-2001

مخلوف   وداد 11028780 قریب من الجید1606.60  بـأوالد موسى15-12-2002

وطي الزرقة   إكرام 11028774 جید1707.70  بـأوالد موسى08-09-2002

أوكیل   وسام 11028781 قریب من الجید1806.10  بـأوالدموسى25-08-2001

العمالي   إسماعیل 11028764 قریب من الجید1906.10  بـأوالدموسى03-03-2001

فرطاس   ھشام 11028766 قریب من الجید2006.40  بـالثنیة29-08-2001

عاللي   فریال 11028746 قریب من الجید2106.70  بـالحراش26-07-2002

دریاس   إیمان 11028759 جید جدا2208.80  بـحسین داي12-05-2002

مودریس   فریال 11028747 قریب من الجید2306.50  بـعین طایة10-08-2002

بن طلحة   محمد 11028414 مقبول2405.00  بـأوالد موسى03-07-1999

591من75:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة معندوش رابح  | 350068: المؤسسة  

بوحمد   محمد 11028427 مقبول2505.60  بـأوالد موسى12-10-2002

كالم   محمد 11028419 مقبول2605.90  بـأوالد موسى06-08-2001

لعكف   منال 11028347 جید2707.00  بـأوالد موسى05-06-2001

مقدم   أیمن 11028403 مقبول2805.60  بـأوالد موسى04-04-2002

نادر   محمد 11028426 قریب من الجید2906.50  بـأوالد موسى17-09-2002

بوجمعة   منال 11028350 جید3007.70  بـالحمامات17-05-2002

أماني   منیر 11028358 مقبول3105.10  بـالحراش14-08-1997

جابري   أبوبكر 11028396 جید3207.00  بـالحراش27-07-2002

عباس   ماریا 11028373 قریب من الجید3306.20  بـالرغایة26-07-2002

فرج اهللا   أحالم 11028407 قریب من الجید3406.80  بـالرغایة06-10-2001

كاله النمر   أحمد 11028415 قریب من الجید3506.00  بـالرغایة08-09-1999

بورصاصة   منال 11028351 قریب من الجید3606.10  بـالرویبة02-07-2002

محمدي   مالك 11028346 قریب من الجید3706.00  بـالرویبة03-01-2003

براھمي   محمد 11028431 جید3807.70  بـباب الوادي15-12-2002

رحمون   ماریا میساء 11028374 جید3907.30  بـبومرداس19-11-2002

قریش   منال 11028349 جید4007.70  بـبومرداس06-05-2002

زیان خوجة   ناریمان 11028376 جید جدا4108.20  بـحسین داي30-03-2003

بطحي   مونیة 11028500 مقبول4205.00  بـأوالد موسى28-12-2000

بوشالغم   اسامة 11028506 قریب من الجید4306.00  بـأوالدموسى22-10-2001

جوادة   مربوحة 11028460 جید4407.70  بـالحراش14-06-2002

بوحمد   مریم 11028462 قریب من الجید4506.10  بـالرغایة14-04-2002

بوكروح   حنان 11028513 قریب من الجید4606.30  بـالرغایة04-08-2002

شیخاوي   مروة 11028468 جید جدا4708.50  بـالرغایة22-12-2002

عزون   آیة 11028456 جید4807.20  بـالرغایة03-11-2001

مقران   أسامة 11028477 قریب من الجید4906.90  بـالقبة26-01-2001

مقیدش   محمد األمین 11028448 جید جدا5008.90  بـالقبة23-07-2002

عولمي   مھدي 11028498 قریب من الجید5106.70  بـبني مسوس10-10-2002

رحمة   یاسمین فلة 11028524 ممتاز5209.10  بـیومرداس26-12-2002

بوترید   محمد الشریف 11028449 جید جدا5308.80  بـسیدي مبروك13-03-2002

591من76:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة معندوش رابح  | 350068: المؤسسة  

موساوي   أكرم 11028496 قریب من الجید5406.10  بـسیدي امحمد13-04-2002

بن عبد العزیز   صبرینة 11028618 مقبول5505.50  بـأوالدموسى03-10-2001

بكري   سارة 11028614 جید5607.50  بـاألبیار15-09-2002

زاھي   سارة 11028612 جید5707.60  بـالبرواقیة10-06-2002

بلخیر   صبرینة 11028619 قریب من الجید5806.40  بـالحراش13-03-2002

عزایزیة   رشى 11028575 جید جدا5908.20  بـالحراش16-04-2001

مقران   ریاض 11028571 جید جدا6008.20  بـالحراش27-11-2002

بوناب   ریمة 11028565 جید6107.40  بـالرغایة22-05-2000

حشالف   ریحانة 11028572 جید6207.70  بـالرغایة08-02-2003

درعي   سمیحة 11028601 مقبول6305.50  بـالرغایة07-12-2000

عجرید   صالح الدین 11028597 جید6407.50  بـالرغایة25-08-2002

مادي   سیھام 11028629 جید6507.20  بـالرغایة07-07-2000

براق   طاھر 11028617 قریب من الجید6606.40  بـالقلیعة26-04-2002

خلیفي   یونس 11028553 جید6707.60  بـالقبة20-05-2002

سعدودي   رومیساء 11028577 مقبول6805.40  بـاوالد ھداج01-01-2001

حداد   سندس 11028599 مقبول6905.80  بـبرج الكیفان09-11-2002

بوشالغم   ریمة 11028566 جید جدا7008.20  بـبومرداس30-07-2002

بوعمرة   سلسبیل 11028607 مقبول7105.80  بـبئر العاتر12-09-2002

ورقلي   حسام الدین 11028542 جید7207.80  بـحیدرة25-10-2002

مقداد   سرین 11028631 مقبول7305.90  بـحسین داي11-11-2000

موحمو   رانیا 11028561 مقبول7405.20  بـحسین داي23-10-2002

بن قیراط   صالح الدین 11028598 قریب من الجید7506.30  بـقالمة09-11-2002

فغون   ریمة 11028567 جید جدا7608.10  بـعین طایة31-07-2002

قناوي   یونس 11028554 جید7707.10  بـعین طایة19-12-2002

591من77:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة الشالیھات  | 350069: المؤسسة  

حدیدي   فاطمة الزھراء 11028730 قریب من الجید106.40  بـمناصر15-07-2002

حمزة   عبد اهللا 11028692 قریب من الجید206.50  بـاألربعطاش27-10-2002

حركات   كاتیا 11028665 قریب من الجید306.70  بـالثنیة01-02-2002

فروخي   عماد الدین زكریاء 11028668 جید407.30  بـالرویبة26-03-2002

تالوكیل   عبد النور 11028679 مقبول505.10  بـعین طایة16-11-2002

غنام   ھدیات 11028762 مقبول605.40  بـالحراش05-07-2001

زغلي   ھاجر 11028754 جید707.20  بـالرغایة23-07-2002

بن طلحة   إكرام 11028772 جید807.10  بـبودواو25-07-2002

لونیسي   أیمن 11028406 مقبول905.50  بـزرالدة23-08-2002

مجاح   أسامة 11028479 جید1007.50  بـالحراش11-02-2002

قرقاش   خولة 11028549 مقبول1105.90  بـأوالدموسى06-07-2002

بومزورة   یوسف 11028556 مقبول1205.40  بـالحراش12-03-2002

قیصر   سمیر 11028604 مقبول1305.30  بـالكریمیة15-02-2001

591من78:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة تابوكیوت رابح  | 350070: المؤسسة  

ناجي   فؤاد 11028720 مقبول105.40  بـأوالد موسى11-07-2002

رحموني   فارس 11028724 جید جدا208.90  بـأوالد موسى24-01-2002

درعي   عبیر 11028715 جید307.20  بـالحراش19-01-2002

الباي   علي 11028669 قریب من الجید406.50  بـالرغایة18-06-2001

بوبكر   عبد الحكیم 11028698 جید507.10  بـالرغایة30-12-2002

میدیة   فاطمة 11028727 قریب من الجید606.60  بـالرویبة24-12-2002

تبوكیوت   فؤاد 11028721 جید707.70  بـالرویبة26-07-2002

بوعروري   عبد الرحمن 11028702 مقبول805.20  بـبوقاعة09-03-2002

شایب   عبد اهللا 11028681 مقبول905.80  بـحسین داي02-06-2002

بوعیشة   فلة 11028719 جید جدا1008.60  بـسیدي أمحمد08-08-2002

لبصیر   إكرام 11028773 جید1107.80  بـحسین داي02-09-2002

مقور   مالك 11028345 مقبول1205.30  بـأوالد موسى29-03-2001

دباغي   نورالھدى 11028399 مقبول1305.00  بـأوالد موسى24-09-2002

بوخالد   منال 11028353 مقبول1405.90  بـأوالد موسى21-09-2002

لعزیب   أیمن 11028405 قریب من الجید1506.70  بـالرغایة18-07-2002

زوبیر   نسیم 11028393 قریب من الجید1606.00  بـالرغایة29-07-2001

میدیة   نذیر 11028377 جید1707.60  بـالرویبة05-05-2002

قمري   محمد 11028420 جید1807.00  بـبودواو21-08-2001

صالحي   لخضر 11028457 مقبول1905.20  بـمسعد17-04-2002

بومزیبرة   مروان 11028465 قریب من الجید2006.40  بـأوالد موسى21-02-2002

مقداد   دنیا 11028514 مقبول2105.90  بـأوالد موسى24-12-2000

ناصف   محمد 11028442 مقبول2205.40  بـاألخضریة09-01-2003

بوسعادي   أسماء 11028474 جید2307.20  بـاألخضریة12-08-2002

عمران   محمد لمین 11028444 مقبول2405.90  بـالرغایة12-11-2002

591من79:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة تابوكیوت رابح  | 350070: المؤسسة  

بومزیبرة   مصطفى 11028492 مقبول2505.10  بـالرویبة12-10-2002

تكالي   مریم 11028464 مقبول2605.10  بـالقبة28-12-2002

بن بورنان   محمد طھ 11028454 جید جدا2708.90  بـالقبة04-10-2002

بومخلوف   الخیر 11028502 مقبول2805.60  بـبئر الخادم16-03-2002

مباركي   یسرى 11028544 جید2907.30  بـأوالد معرف09-01-2002

كرعي   سارة 11028611 مقبول3005.00  بـبن داود2002

مرزوقي   سلیم 11028600 قریب من الجید3106.40  بـحسین داي13-12-2002

بومزیبرة   رومیسة 11028592 قریب من الجید3206.00  بـعین طایة06-12-1999

تیماتین   خولة 11028550 جید جدا3308.50  بـعین طایة13-07-2002

591من80:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة اول نوفمبر  | 350071: المؤسسة  

بروان   خدیجة 11036095 قریب من الجید106.80  بـالرغایة01-12-2001

تالوكیل   عبد الوھاب 11028712 مقبول205.60  بـأوالد موسى03-03-1999

بوكحال   فاطمة الزھراء 11028729 جید307.80  بـأوالد موسى23-02-2002

مھني   عبیر 11028716 مقبول405.30  بـأوالد موسى12-05-2002

تبوشونت   سھام 11028655 جید507.80  بـالثنیة16-07-2002

دراجي   سفیان 11028650 مقبول605.30  بـالحراش13-01-2001

زبیب   عبد الحمید 11028696 جید707.40  بـالحراش19-07-2002

زھاري   عبد الحمید 11028697 جید جدا808.40  بـالرغایة30-10-2002

مھني   عبد الرحیم 11028705 قریب من الجید906.80  بـالرویبة26-06-2001

حموریت   سرین 11028642 جید جدا1008.10  بـالرویبة04-03-2002

لونیس   سرین 11028643 جید1107.90  بـزرالدة04-06-2002

شریفي   صھیب 11028657 قریب من الجید1206.50  بـعین البیضاء14-12-2001

الحنافي   عبد النور 11028678 قریب من الجید1306.10  بـعین طایة14-07-2002

دراجي   ھشام اسالم 11028768 مقبول1405.10  بـأوالد موسى24-07-2002

زیتوني   إكرام 11028770 جید1507.90  بـأوالد موسى10-02-2002

حمامي   ولید 11028778 جید1607.10  بـالحراش02-11-2002

لیاني   إلھام 11028751 مقبول1705.60  بـالحراش21-08-2002

رمضاني   فدوى 11028745 قریب من الجید1806.90  بـالرغایة13-06-2002

بلھادي   إكرام 11028776 قریب من الجید1906.70  بـالرویبة07-01-2003

حمر الراس   ھدیل 11028761 قریب من الجید2006.60  بـالقبة04-08-2002

شرابي   إكرام 11028771 جید جدا2108.60  بـعمر24-04-2002

جبلي   نور اإلسالم 11028398 مقبول2205.10  بـأوالد موسى28-01-2002

بوكحال   محمد 11028425 جید جدا2308.10  بـالحراش04-09-2002

أوخالد   نورھان رندة 11028400 قریب من الجید2406.90  بـالحراش08-01-2003

591من81:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة اول نوفمبر  | 350071: المؤسسة  

لعالوي   ملیك وحید 11028368 جید2507.00  بـالرغایة04-06-2002

رمضاني   أحمد 11028430 قریب من الجید2606.10  بـالرغایة03-12-2002

عثامنة   نور الھدى 11028397 مقبول2705.20  بـالرغایة17-08-2002

حبشي   نبیلة 11028379 مقبول2805.10  بـالرغایة07-02-2001

رمضاني   نریمان 11028381 جید2907.90  بـالرغایة13-06-2002

جعود   أمال 11028343 مقبول3005.90  بـالرغایة21-11-2002

حمامي   محمد 11028413 قریب من الجید3106.40  بـالرویبة31-03-1999

صفصاف   المیة 11028369 مقبول3205.90  بـالرویبة26-12-2002

حفیظ   المیة 11028370 قریب من الجید3306.90  بـحسین داي27-12-2002

بن سكیم   منال 11028352 مقبول3405.40  بـسیدي امحمد09-07-2002

بورصاصة   أمیمة 11028363 جید جدا3508.20  بـعین طایة28-01-2002

بوعوعو   أیوب 11028458 قریب من الجید3606.70  بـأوالد موسى07-12-2001

بوكحال   بسمة 11028510 مقبول3705.10  بـأوالد موسى19-04-2002

قزولة   خدیجة 11028528 مقبول3805.20  بـأوالد موسى12-05-2001

نبیق مناع   مروى 11028470 جید3907.50  بـأوالد موسى14-07-2002

محي الدین   یمینة 11028517 قریب من الجید4006.30  بـأوالد موسى21-07-2002

بلقسام   الویزة 11028505 مقبول4105.50  بـأوالد موسى09-10-2000

فكیر   محمد رضا 11028451 مقبول4205.40  بـأوالدموسى19-02-2002

قارة علي   مسعود 11028493 مقبول4305.30  بـالثنیة16-11-2001

شتوح   العربي 11028504 قریب من الجید4406.20  بـالحراش19-05-2000

دراجي   بالل 11028508 مقبول4505.10  بـالحراش21-08-2002

عمیرات   أحمد لقمان 11028446 جید جدا4608.50  بـالرغایة04-04-2002

كاله النمر   محمد أنیس 11028443 قریب من الجید4706.10  بـالرغایة12-05-2002

بورصاصة   حمزة 11028519 مقبول4805.10  بـالرویبة03-08-1998

شعباني   أشرف 11028481 جید4907.20  بـالرویبة22-07-2002

عبدون   بلعید 11028509 ممتاز5009.20  بـالرویبة05-08-2002

لوناس   بالل 11028507 مقبول5105.50  بـسیدي أمحمد21-07-2001

معزوز   حمیدة 11028518 جید جدا5208.20  بـعین بسام12-01-2002

خراز   أسماء 11028473 قریب من الجید5306.80  بـعین طایة19-07-2002

591من82:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة اول نوفمبر  | 350071: المؤسسة  

بوكوشة   ریان 11028568 جید5407.40  بـأوالد موسى07-02-2002

حلیمي   رحیق 11028573 ممتاز5509.60  بـأوالد موسى19-03-2002

بن قراب   شیماء 11028621 مقبول5605.90  بـأوالد موسى19-01-2003

مكیدش   رومیسة 11028593 جید5707.50  بـاألربعطاش29-11-2002

لعالوي   شمس الدین 11028606 قریب من الجید5806.60  بـالقبة18-09-2002

سبوح   حسینة 11028543 جید5907.90  بـالقبة24-05-2002

مذكور   خولة 11028552 جید جدا6008.50  بـالقبة17-01-2003

لعالوي   سید أحمد 11028624 جید6107.50  بـبومرداس04-05-2002

بوكحال   خولة 11028547 قریب من الجید6206.90  بـبئر خادم19-05-2002

صباح   سید علي 11028627 مقبول6305.40  بـعین طایة06-01-2002

591من83:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة حلیمي رابح  | 350072: المؤسسة  

غربي   وفاء 11028794 جید107.90  بـالحراش23-05-2002

عجرید   وفاء 11028795 جید جدا208.60  بـالرویبة09-11-2002

حلیمي   عبد الباقي 11028694 جید307.10  بـالثنیة09-08-2002

حلیمي   فاطمة الزھراء 11028728 جید جدا408.40  بـالرغایة27-03-2001

عجرید   عمر 11028670 قریب من الجید506.00  بـاوالد موسى12-01-2001

موحمو   عالء الدین 11028666 جید607.80  بـاوالد موسى19-08-2002

ضیف   إكرام 11028769 قریب من الجید706.20  بـأوالدموسى17-01-2002

حطري   فیروز 11028742 قریب من الجید806.60  بـاألبیار14-04-2002

مجوج   ھاجر 11028753 جید907.80  بـالرغایة03-03-2002

بن عریعیرة   ولید 11028779 قریب من الجید1006.30  بـاوالد موسى17-12-2002

مسكین   إبتسام 11028755 مقبول1105.70  بـبني شبانة12-07-2002

حلیمي   أماني 11028344 ممتاز1209.10  بـأوالد موسى05-11-2002

قوادري   منال 11028348 قریب من الجید1306.90  بـأوالد موسى16-04-2002

حلیمي   لینا 11028408 جید1407.70  بـالقبة29-10-2002

عكاشة   نسرین 11028395 جید1507.40  بـبوزریعة17-09-2002

عبادة   منار 11028356 جید جدا1608.40  بـعین طایة09-02-2002

غربي   مروى 11028469 قریب من الجید1706.40  بـأوالد موسى25-01-2002

جوادة   مراد 11028459 جید1807.40  بـالحراش25-12-2002

سیدھم   حیاة 11028526 مقبول1905.40  بـالحراش11-10-2002

موسوس   أسامة 11028476 مقبول2005.20  بـاوالد موسى04-01-2000

سعدودي   محمد شمس الدین 11028452 مقبول2105.00  بـاوالد موسى01-10-1999

حلیمي   مروى 11028471 جید جدا2208.20  بـاوالد موسى16-05-2002

إجقي   أكرم 11028497 قریب من الجید2306.80  بـبوقاعة08-12-2002

بوراس   صارة 11028616 قریب من الجید2406.50  بـأوالد موسى24-08-2001

591من84:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد سحنون /متو| مدرسة حلیمي رابح  | 350072: المؤسسة  

كلیل   سارة 11028613 جید جدا2508.30  بـاألبیار27-08-2002

فراجي   سید أحمد 11028625 جید2607.60  بـاألخضریة25-07-2002

زوغلي   خولة 11028545 قریب من الجید2706.30  بـالرغایة24-06-2001

عجرید   روفیدة 11028594 جید جدا2808.10  بـبومرداس06-09-2002

مباركیة   خولة 11028548 جید2907.90  بـعین طایة28-06-2002

تریاقي   رمیسة 11028558 جید3007.80  بـعین طایة13-11-2002

زغمار   زیدان 11028628 جید3107.40  بـفرجیوة09-08-2002

591من85:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس|  مسكن الجدیدة 1700/ متو| مدرسة المویلحة  | 350077: المؤسسة  

كرطوس   ھدى 11029066 جید جدا108.70  بـاألخضریة28-07-2002

خرة   إیمان 11029062 جید207.60  بـالحراش21-06-2002

بن مرارة   إكرام 11029072 جید307.40  بـالحراش11-11-2002

العایب   إكرام 11029067 جید جدا408.20  بـالقرنیة11-01-2002

بركات   ھیثم 11029065 مقبول505.00  بـالعلمة17-11-2002

أوبعزیز   فھیمة 11029057 قریب من الجید606.80  بـبني ورتالن01-02-2002

حدادو   وفاء 11029078 مقبول705.50  بـبومرداس19-08-2002

بولكباس   إكرام 11029068 قریب من الجید806.50  بـبوقاعة27-01-2002

قلیفط   إیمان 11029063 مقبول905.30  بـعین بوسیف08-12-2002

بن لفقي   أمینة 11028817 جید جدا1008.00  بـالمرادیة21-07-2002

عباس   نجاة 11028828 مقبول1105.30  بـباب الوادي27-03-2002

بوكعیبة   ملخیر 11028819 جید1207.50  بـبرباشة04-03-2002

مقرادي   منال 11028810 قریب من الجید1306.20  بـبوقاعة18-11-2002

حمزة   نسرین 11028833 مقبول1405.40  بـحسین داي10-11-2002

بوكروة   أیمن 11028840 جید1507.90  بـحسین داي01-03-2001

أكلیل   أمیرة 11028822 مقبول1605.50  بـسیدي امحمد17-07-2002

حافظ   نادیة 11028827 مقبول1705.70  بـإیطالیا29-10-2002

بودراجي   مسا 11028885 جید1807.00  بـمفتاح13-05-2002

عماروش   مروى 11028880 قریب من الجید1906.00  بـاألخضریة03-05-2002

خربوش   محمد إسالم 11028866 جید جدا2008.60  بـالثنیة16-05-2002

رحال   خیر الدین 11028933 جید جدا2108.90  بـالثنیة15-05-2002

تیریري   میسون 11028871 جید2207.30  بـالرغایة16-04-2002

غول   مصطفى 11028890 جید2307.00  بـالرغایة04-09-2002

عباس   الطیب 11028908 مقبول2405.20  بـالرغایة18-06-2001

591من86:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس|  مسكن الجدیدة 1700/ متو| مدرسة المویلحة  | 350077: المؤسسة  

العكروف   یاسین 11028925 قریب من الجید2506.20  بـذراع المیزان20-03-2001

خلوط   مصطفى أیوب 11028891 مقبول2605.50  بـباب الوادي30-09-2003

مكیري   مروة رحمة 11028877 جید جدا2708.60  بـباب الوادي29-01-2003

بوغلوم   حنان 11028920 قریب من الجید2806.10  بـبابور14-12-2002

سكیمي   الماحي 11028896 قریب من الجید2906.10  بـبرج الكیفان04-11-2001

تالشي   محمد 11028858 مقبول3005.40  بـبومرداس28-02-2002

قصراوي   خولة 11028938 جید3107.10  بـبودواو21-12-2002

شعباني   یاسین 11028927 مقبول3205.00  بـبوزریعة13-09-2001

لرابي   یاسین 11028928 قریب من الجید3306.70  بـبوقاعة12-07-2002

بودین   دونیة 11028939 جید3407.20  بـحسین داي08-06-2002

بوزیدة   لیاس 11028868 جید3507.70  بـحسین داي25-03-2002

مسلم   لیاس 11028869 قریب من الجید3606.70  بـسیدي عیش12-09-2002

سویسي   تسعدیت 11028917 قریب من الجید3706.40  بـسطیف27-11-2002

سویسي   تینھنان 11028912 جید جدا3808.50  بـعین لقراج08-02-2002

یاسع   لكحل 11028892 مقبول3905.20  بـعین لقراج19-04-2002

معاشو   أسماء 11028884 جید جدا4008.90  بـعین الكبیرة26-07-2002

جیلي   حیاة 11028931 قریب من الجید4106.70  بـعین بسام29-06-2002

بن خلیفة   عائشة 11029021 جید جدا4208.50  بـنقاوس17-09-2002

حافظ   شھیناز 11029008 مقبول4305.70  بـاألبیار02-10-2002

فراحي   عبد الرزاق 11029038 مقبول4405.80  بـاألخضریة04-12-2002

مشاي   سمیة 11028971 جید4507.20  بـاألخضریة17-10-2002

بوعلة   علي 11029018 قریب من الجید4606.70  بـاألخضریة08-04-1999

بلجو ھري   طارق 11028979 قریب من الجید4706.80  بـالحراش30-08-2002

بلقاید   عبد الرزاق 11029036 قریب من الجید4806.50  بـالرغایة24-11-2001

بلعربي   عبد الرحمان 11029035 قریب من الجید4906.90  بـالرویبة03-12-2002

واعلي   عبد الحق 11029030 مقبول5005.30  بـالقبة11-09-2002

بركات   رحمة 11028962 جید5107.90  بـالعلمة15-07-2002

خراط   صفیة 11028995 جید5207.40  بـاوالد موسى14-05-2002

مدور   فریال 11029045 مقبول5305.60  بـتیزي وزو03-07-2002

591من87:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس|  مسكن الجدیدة 1700/ متو| مدرسة المویلحة  | 350077: المؤسسة  

صبان   شمس 11028972 جید5407.70  بـبشار24-05-2002

عصماني   عبد الرحمان 11029034 جید جدا5508.10  بـبومرداس21-04-2002

زھریر   عبد المالك 11029024 مقبول5605.50  بـبودواو29-12-2002

مدني   زینب 11028984 قریب من الجید5706.90  بـبودواو12-09-2002

حاج علي   عبد الرزاق 11029037 قریب من الجید5806.60  بـحسین داي31-07-2002

مدوري   سھیر 11029010 جید5907.30  بـسطیف16-08-2002

قدور   عبد البارئ 11029026 مقبول6005.10  بـسور الغزالن15-07-2002

بلعایب   رانیا 11028958 قریب من الجید6106.50  بـعین الكبیرة15-01-2002

591من88:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس|  مسكن الجدیدة 1700/ متو|  مسكن القدیمة 1700مدرسة  | 350078: المؤسسة  

أمیني   إبراھیم 11029059 قریب من الجید106.50  بـأوالد موسى28-12-1998

كحولي   إیناس 11029064 ممتاز209.00  بـالرغایة10-07-2002

سموم   مایسا 11028824 جید307.10  بـأمیزور06-01-2002

ولد سرحان   أمیرة 11028821 جید407.20  بـالرغایة02-02-2002

بعیري   نجیب 11028829 قریب من الجید506.20  بـالقبة26-01-2002

بوشریفي   أمیرة 11028820 جید607.10  بـعین طایة07-10-1997

قانون   بشرى 11028916 جید جدا708.70  بـالثنیة15-02-2002

بوقراص   بشرى 11028914 جید807.10  بـالدار البیضاء24-09-2000

دلة   محمد إسالم 11028867 جید907.00  بـالحراش18-06-2002

ولد سرحان   رمیساء 11028945 جید جدا1008.00  بـالرغایة02-02-2002

مقداد   حفیظة 11028936 جید جدا1108.70  بـالرغایة19-06-2002

نواصریة   خیر الدین 11028932 قریب من الجید1206.50  بـالرغایة28-07-2000

نشاني   یسرى 11028935 جید جدا1308.20  بـالرویبة10-01-2002

حمیدوش   حمود عبد الباسط 11028924 ممتاز1409.50  بـالقبة08-07-2002

قوقاش   مھدي 11028894 ممتاز1509.00  بـبني عمران26-01-2002

بومعزة   محمد أمین 11028861 قریب من الجید1606.30  بـتابالط07-08-2001

مداحي   بالل 11028909 جید1707.80  بـبرج منایل21-04-2001

خلفاوي   حیاة 11028929 جید1807.90  بـبودواو18-11-2000

عبد العزیز   أسماء 11028883 جید جدا1908.50  بـدلس30-06-2002

لعبط   رندة 11028944 قریب من الجید2006.00  بـحسین داي13-11-2002

بوقراص   جمال 11028919 مقبول2105.70  بـحسین داي11-10-2001

بوخروبة   مروى 11028879 جید جدا2208.70  بـعین طایة21-03-2002

مزھود   محمد 11028857 قریب من الجید2306.20  بـعین طایة08-01-2002

عزي   سیلیا 11028986 قریب من الجید2406.90  بـأوالد موسى16-05-2002

591من89:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس|  مسكن الجدیدة 1700/ متو|  مسكن القدیمة 1700مدرسة  | 350078: المؤسسة  

كرالي   رحاب 11028963 جید جدا2508.20  بـاألربعطاش06-06-2002

قرة   سلوى 11028974 جید2607.10  بـالرغایة25-04-2002

مھدي   زھیر 11029011 قریب من الجید2706.20  بـالرغایة20-07-2002

نفناف   سیف الدین 11028989 مقبول2805.50  بـالرویبة10-07-2001

حمزة   فاطمة نائلة 11029040 قریب من الجید2906.10  بـالقبة13-07-2002

مداحي   عائشة 11029022 جید3007.40  بـبرج المنایل18-09-2002

بوترعة   سلمى 11028968 جید جدا3108.60  بـبوروبة24-04-2002

حمزاوي   روفیدة 11028967 مقبول3205.40  بـدلس13-03-2002

یونس   رانیة 11028959 مقبول3305.40  بـیسر20-02-2003

شحدان   صفیة 11028996 جید3407.50  بـقاع الكاف14-05-2002

591من90:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس|  مسكن الجدیدة 1700/ متو|  مسكن الجدیدة 1700مدرسة  | 350079: المؤسسة  

خشین   وسام 11029077 جید107.30  بـالحراش14-09-2002

أمیني   إكرام 11029069 قریب من الجید206.20  بـالقبة13-02-2002

ترة   وئام 11029079 مقبول305.80  بـبني مسوس15-01-2002

شطیر   ولید 11029074 قریب من الجید406.90  بـحسین داي29-03-2001

رابحي   لمیاء 11028818 قریب من الجید506.90  بـأوالد موسى23-01-2003

طوبال   نور الھدى 11028837 جید607.30  بـالثنیة15-08-2001

كوروغلي   مایسة 11028825 جید707.50  بـالثنیة18-11-2002

رادف   أنیس 11028813 جید807.90  بـالرغایة12-08-2002

برادعي   نصر الدین 11028830 قریب من الجید906.30  بـالرویبة25-12-2001

صاكر   ماریا 11028826 جید1007.30  بـبومرداس03-01-2003

رفافسة   أیمن 11028841 جید1107.10  بـبومرداس12-06-2002

خلفاوي   منال 11028809 جید1207.60  بـبودواو30-04-2002

رزیقي   أبوبكر 11028835 جید1307.50  بـعین طایة30-03-2002

سنوساوي   مروى 11028881 جید1407.50  بـالثنیة18-11-2002

زیتوني   حمزة 11028923 ممتاز1509.50  بـالثنیة22-03-2002

عزي   بوعالم 11028918 جید1607.50  بـالحراش25-09-2002

میساوي   آسیا 11028888 قریب من الجید1706.50  بـالحراش26-04-2002

عوجیت   مھدي 11028893 قریب من الجید1806.10  بـالقبة12-05-2000

بوطاوس   یوسف إیھاب عبد الھادي 11028943 مقبول1905.70  بـبني مسوس01-08-2002

قادر   مروان 11028875 مقبول2005.30  بـبرج منایل24-11-2001

بن أباجي   محمد كنزي 11028865 جید جدا2108.10  بـبومرداس12-08-2002

سلموني   أسماء 11028882 قریب من الجید2206.60  بـبومرداس20-08-2001

تاوفلة   مروى 11028878 مقبول2305.90  بـبودواو29-01-2002

تاوفلة   یزید 11028934 قریب من الجید2406.10  بـبودواو06-03-2000

591من91:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس|  مسكن الجدیدة 1700/ متو|  مسكن الجدیدة 1700مدرسة  | 350079: المؤسسة  

شرفاوي   مریم 11028874 مقبول2505.20  بـجنات06-01-2001

قاسیمي   لیدیة 11028870 جید2607.40  بـحسین داي17-06-2002

رافع   بشرى 11028915 جید2707.60  بـعین بسام18-12-2000

تقونشة   سعاد 11028991 مقبول2805.10  بـأوالد موسى21-06-1999

بلھادیة   عبد الباسط 11029027 جید2907.00  بـأوالد موسى07-09-2002

قرني   علي 11029019 جید3007.30  بـالمنصورة29-08-2000

ناصف   قدور 11029016 قریب من الجید3106.80  بـاألربعطاش13-01-2001

زحاف   عبد الحق 11029029 قریب من الجید3206.70  بـاألربعطاش19-04-2002

قرني   شیماء 11028983 مقبول3305.50  بـالثنیة18-08-2002

نجار   زینب 11028985 جید جدا3408.70  بـالثنیة24-09-2002

لونیس   فتحي 11029042 قریب من الجید3506.60  بـالثنیة12-06-2002

عنیق   سیف الدین 11028990 قریب من الجید3606.20  بـالحراش03-10-2002

بوحارة   عبد الرؤوف 11029032 مقبول3705.10  بـالحراش03-01-2002

كیالني   رائد 11028961 جید جدا3808.40  بـالرغایة05-07-2002

حمزة   صوفیا 11029013 قریب من الجید3906.60  بـالرویبة09-01-2002

سبع   سید علي 11028988 مقبول4005.60  بـالرویبة07-09-2002

بوسعید   زھیة 11029009 قریب من الجید4106.50  بـالرویبة02-02-1999

زغریر   سلسبیل 11028973 جید4207.30  بـبیضاء برج01-03-2002

سلموني   سامي 11028975 قریب من الجید4306.80  بـبومرداس13-09-2001

وعیل   صفاء 11028993 مقبول4405.40  بـبومرداس12-07-2001

مسالتي   ساعد 11028980 مقبول4505.20  بـبوقاعة02-07-2001

شرفاوي   صارة 11028977 مقبول4605.70  بـجنات06-01-2001

شرفاوي   عبد الحق 11029031 قریب من الجید4706.30  بـجنات15-09-2002

حشیشي   عماد الدین 11029017 ممتاز4809.10  بـسیدي امحمد02-07-2002

بوقراص   صبرینة 11028982 جید جدا4908.10  بـعین طایة13-03-2002

قزو   طیب 11028987 جید5007.90  بـعین طایة22-12-2002

591من92:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة اوالد الشیخ  | 350084: المؤسسة  

بن قوطاش   عبد المالك 11029367 مقبول105.50  بـالرویبة29-10-2002

بلقاضي   عبد الرحمن 11029377 جید207.30  بـالرویبة14-11-2002

بن قوطاش   أمین 11029101 قریب من الجید306.90  بـالرغایة27-05-2001

عیسو   أیمن 11029142 جید جدا408.00  بـالرویبة14-09-2002

قطاش   أنیس 11029098 مقبول505.20  بـالرویبة28-12-2001

بن قوطاش   أیمن عالل 11029144 جید جدا608.50  بـالرویبة25-02-2003

ساسي   أحمد 11029156 قریب من الجید706.50  بـعین طایة30-03-2002

لحمر   دنیا 11029227 مقبول805.30  بـالرویبة11-10-2000

شعبان   بایة 11029220 جید907.20  بـالرویبة08-02-2003

عیسو   أیوب عبد الحمان 11029197 جید1007.50  بـالرویبة16-02-2003

بوسدر   الیازید 11029216 قریب من الجید1106.30  بـالعلمة11-06-2002

طالبي   صبرینة 11029311 جید1207.40  بـالحراش29-09-2002

لحضاري   سوالف 11029329 جید1307.80  بـالرویبة22-09-2001

لخضاري   سمیة 11029302 جید1407.40  بـالقبة28-04-2002

عیسو   رحیل 11029296 قریب من الجید1506.20  بـعین طایة19-08-2002

591من93:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة احمد شكیر  | 350085: المؤسسة  

العمري   فائزة 11029411 مقبول105.20  بـالرویبة30-05-2000

لكحل   فریال 11029416 مقبول205.20  بـالرویبة17-11-2002

لكحل   عماد 11029355 قریب من الجید306.30  بـالحراش18-11-2002

بوشالغم   عبد المؤمن 11029362 قریب من الجید406.60  بـالحراش30-07-2002

لكحل   منال 11029093 مقبول505.80  بـأوالد موسى15-03-2002

لكحل   لینا یاسمین 11029146 مقبول605.40  بـأوالد موسى15-07-2002

عون   آیة 11029178 جید707.90  بـالرغایة08-07-2002

فراح   أحالم 11029145 مقبول805.20  بـالرویبة26-11-2002

لكحل   لینة سماح 11029148 قریب من الجید906.00  بـسیدي أمحمد08-08-2002

لكحل   خولة 11029256 جید1007.80  بـالحراش21-05-2002

بوشنب   دنیا 11029228 جید1107.90  بـالرغایة05-02-2002

بوخاتم   ابتسام 11029217 جید1207.30  بـالرغایة27-12-2002

زیطاري   مریم 11029200 مقبول1305.90  بـالقبة08-12-2002

كزال   مھدي 11029213 مقبول1405.00  بـبرج الكیفان06-04-2002

زیان   سارة 11029306 مقبول1505.30  بـالثنیة13-11-2001

591من94:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة كدیة احسن  | 350086: المؤسسة  

إحجادن   فریدة 11029417 جید جدا108.50  بـالحراش15-01-2002

سرحان   عبد القادر 11029393 قریب من الجید206.60  بـالرغایة11-06-2002

حلوي   إیمان 11029428 قریب من الجید306.10  بـالرغایة15-07-2002

لوصیف   ھبة الرحمان 11029422 جید جدا408.30  بـالقبة31-03-2003

خوجة   فاطنة 11029410 قریب من الجید506.10  بـعین بسام10-11-2001

إشقور   كھینة 11029349 مقبول605.80  بـأوالد موسى23-12-2001

بلعریبي   عالء الدین 11029352 جید707.60  بـالثنیة15-01-2003

موحمو   كنزة 11029344 جید جدا808.10  بـالحراش04-10-2002

خیتوس   قدس 11029351 جید907.50  بـالرغایة28-03-2002

لوصیف   عبد اهللا 11029370 مقبول1005.80  بـالقبة25-06-2001

مصطفاي   أمین 11029102 قریب من الجید1106.50  بـاألخضریة20-07-2002

موساوي   محمد 11029162 قریب من الجید1206.20  بـالرویبة20-10-2002

بن طلحة   محمد 11029152 قریب من الجید1306.00  بـالرویبة04-08-2001

بوحبل   آدم 11029129 مقبول1405.10  بـبودواو22-12-2000

أوشن   محمد 11029165 جید1507.00  بـعین القراج10-12-2002

عبد السالم   یونس 11029260 مقبول1605.40  بـأوالد موسى31-05-2001

العیشوبي   حمود 11029240 مقبول1705.90  بـأوالد موسى28-11-2000

معوج   خولة 11029258 قریب من الجید1806.50  بـأوالد موسى14-10-2002

بلمھدي   خولة 11029259 جید جدا1908.20  بـأوالد موسى23-12-2002

بودور   أسامة 11029211 قریب من الجید2006.10  بـاألخضریة27-11-2002

جمعي   یونس 11029261 قریب من الجید2106.40  بـالحراش06-10-2002

سیوان   بوبكر 11029224 مقبول2205.10  بـبئر خادم22-07-1999

بوشنین   حسیبة 11029249 جید2307.00  بـجیجل06-02-2003

حیطوم   تقي الدین 11029222 مقبول2405.80  بـعین البیضاء16-12-2001

591من95:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة كدیة احسن  | 350086: المؤسسة  

زكري   حمزة 11029229 مقبول2505.70  بـعین القراج03-09-2000

بجادي   زینب 11029316 قریب من الجید2606.20  بـأوالد موسى05-01-2003

بوغوفالة   سمیة 11029303 جید2707.70  بـالرویبة31-07-2002

بوحبل   صالح الدین 11029299 جید جدا2808.60  بـالقبة09-04-2002

كسیس   شھرة 11029328 قریب من الجید2906.80  بـالقبة02-07-2002

أمعوش   صارة 11029307 جید3007.10  بـذراع قبیلة20-07-2002

طالبي   إكرام 11029446 قریب من الجید3106.90  بـأوالد موسى09-05-2002

مصطفاي   إكرام 11029447 جید جدا3208.70  بـاألخضریة10-05-2002

591من96:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة تبوشنت عمر  | 350087: المؤسسة  

خراطي   فتحي 11029413 مقبول105.00  بـالرویبة10-10-2000

بوخلف   إیمان 11029429 جید جدا208.50  بـالقبة04-01-2003

بحري   عبیر 11029398 ممتاز309.10  بـقسنطینة20-08-2002

تكالي   فطیمة 11029418 جید407.60  بـعین طایة25-12-2002

موساوي   عتیقة 11029399 مقبول505.00  بـعین طایة04-07-2002

بلھادي   عبد الرحمان 11029379 مقبول605.80  بـبومرداس30-04-2002

شمیخ   عادل 11029361 مقبول705.20  بـسیدي امحمد08-03-2003

بوعیشة   سوسن 11029343 قریب من الجید806.50  بـحسین داي02-08-2000

بن صایبي   صورایة 11029342 جید907.90  بـحسین داي03-11-2002

مفالح   عبد اهللا ریان 11029373 مقبول1005.40  بـعین طایة25-09-2003

حلیمي   لبنى قمر 11029109 قریب من الجید1106.80  بـأوالد موسى23-03-2002

حافظ   محمد لمین 11029167 جید1207.20  بـأوالد موسى11-01-2003

بنوزة   محمد 11029151 مقبول1305.60  بـأوالد موسى11-08-2000

لعور   محمد أمین 11029169 مقبول1405.40  بـالثنیة16-09-2001

بوعجامة   محمد 11029158 قریب من الجید1506.10  بـالحراش10-04-2002

تبوكیوت   لیلى 11029149 جید جدا1608.20  بـالرغایة09-09-2002

مریمي   آیة 11029177 جید1707.20  بـالرغایة10-02-2002

قاسم   أحمد 11029155 مقبول1805.40  بـالرغایة12-01-2002

موساوي   نسیم 11029116 جید1907.00  بـالرغایة12-10-2002

بوزقزي   أنس 11029100 مقبول2005.90  بـالرغایة27-10-2002

أحمیدي   محمد أمین 11029170 جید2107.60  بـالرغایة20-06-2002

حمادي   أمیرة 11029106 جید2207.60  بـالرویبة22-02-2003

بشبیش   أنیس 11029099 مقبول2305.10  بـالرویبة25-07-2002

بشبیش   نسرین 11029123 جید2407.00  بـالرویبة26-07-2002

591من97:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة تبوشنت عمر  | 350087: المؤسسة  

علیش   لمیاء 11029104 جید2507.90  بـالرویبة21-05-2002

مجوج   نذیر 11029110 جید جدا2608.30  بـالقبة23-05-2002

سعدودي   نصر الدین 11029121 جید2707.40  بـبومرداس31-05-2002

أحمیدي   نسرین 11029124 قریب من الجید2806.20  بـبومرداس02-09-2002

بن سرحان   لینة 11029147 مقبول2905.50  بـبومرداس28-05-2002

عبد الرحمان   منال 11029095 جید جدا3008.00  بـحسین داي09-12-2002

زناتي   نور الھدى 11029126 مقبول3105.60  بـعین طایة02-03-2002

جمیعي   مریم 11029198 جید جدا3208.50  بـأوالد موسى24-06-2002

بوزقزي   رمیساء 11029270 جید3307.90  بـأوالد موسى14-06-2002

موساوي   حیاة 11029243 قریب من الجید3406.50  بـأوالد موسى23-12-2002

لعمش   یسرى 11029251 قریب من الجید3506.20  بـالرغایة30-01-2000

غراف   جمال 11029226 جید3607.50  بـالرغایة06-03-2003

بوكحال   خیر الدین 11029245 مقبول3705.10  بـالرغایة01-01-2002

شلغوم   یسرى 11029252 مقبول3805.00  بـالرویبة27-09-2000

قادري   المعتز باهللا 11029215 جید جدا3908.50  بـالعوینات02-09-2002

حب الحمص   خولة 11029257 قریب من الجید4006.70  بـبني عزیز18-07-2002

عنان   حواء 11029264 جید4107.00  بـبني ورتیالن05-01-2002

طالب   احالم 11029218 جید4207.70  بـبومرداس31-01-2002

خوجة   یونس 11029262 مقبول4305.90  بـعین طایة25-11-2002

بوستة   زین الدین 11029315 جید4407.20  بـأوالد موسى31-10-2002

دراجي   ساعد 11029308 مقبول4505.10  بـأوالد موسى15-09-1999

توملیلت   شیماء 11029312 مقبول4605.80  بـأوالد موسى13-09-2001

بابوري   زبیر 11029309 مقبول4705.70  بـأوالد موسى10-09-2001

بوتي   شھیناز 11029325 مقبول4805.20  بـأوالد موسى23-09-2002

حرجاني   زھیر 11029326 مقبول4905.00  بـاألبیار02-01-2002

بوزقزي   ریاض 11029295 جید5007.00  بـالحراش08-10-2002

بن لعمري   شیماء 11029313 مقبول5105.90  بـالحراش30-03-2002

موحمو   شیراز 11029319 قریب من الجید5206.20  بـالرغایة29-05-2001

بوكحال   رحاب 11029294 جید جدا5308.90  بـالرغایة08-10-2002

591من98:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة تبوشنت عمر  | 350087: المؤسسة  

مبني   ریان 11029292 مقبول5405.40  بـالعلمة13-04-2002

كواش   ریان 11029290 جید5507.40  بـبرباشة14-02-2002

موساوي   سمرة 11029304 قریب من الجید5606.30  بـحسین داي27-01-1998

شایب   إكرام 11029451 قریب من الجید5706.90  بـأوالد موسى09-09-2002

بوشمال   إكرام 11029449 جید جدا5808.40  بـأوالد موسى24-07-2002

بوقرة   إكرام 11029448 قریب من الجید5906.30  بـأوالد موسى05-07-2002

حیدوش   إكرام 11029450 جید6007.70  بـأوالد موسى12-08-2002

مخلوفي   إیمان 11029440 قریب من الجید6106.90  بـأوالد موسى03-02-2003

بوكحال   وفاء 11029458 مقبول6205.30  بـأوالد موسى26-07-2002

بوشو   ولید 11029453 قریب من الجید6306.10  بـأوالد موسى01-05-2002

یطو   وئام 11029460 مقبول6405.30  بـاألخضریة31-01-2002

طوماش   إسالم 11029442 جید6507.80  بـالحراش21-10-2002

عیسو   ھشام 11029443 قریب من الجید6606.20  بـالرغایة19-07-2001

موساوي   وسیم 11029456 مقبول6705.30  بـالرغایة12-10-2002

قادري   إكرام 11029445 جید6807.00  بـبني فودة30-04-2002

بن بریو   إسالم 11029441 قریب من الجید6906.20  بـبابور17-07-2001

سلیفي   إكرام 11029444 قریب من الجید7006.00  بـبومرداس09-03-2002

بوزواد   وسام 11029455 جید جدا7108.50  بـبودواو08-03-2003

591من99:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة زروقي محمد  | 350088: المؤسسة  

مرزوقي   إیمان 11029425 قریب من الجید106.70  بـالرغایة20-05-2002

صباش   إیمان 11029426 مقبول205.80  بـعین طایة08-06-2002

بنوزة   صونیا 11029341 قریب من الجید306.40  بـأوالد موسى17-10-2002

نواري   عبد المالك 11029366 ممتاز409.00  بـأوالدموسى07-05-2002

حفاف   عبد اهللا 11029372 جید جدا508.10  بـالثنیة10-02-2003

ماجن   عبد المالك 11029365 جید607.20  بـالرغایة24-07-2001

خمیسي   كریم 11029347 قریب من الجید706.10  بـالرغایة22-06-2002

حمزة   كمیلیة 11029346 جید جدا808.40  بـالرغایة13-09-2002

سعدي   عادل 11029359 جید جدا908.50  بـالرویبة13-05-2002

عجرید   عادل 11029360 مقبول1005.40  بـالرویبة14-05-2002

عمیر   عبد اهللا 11029371 قریب من الجید1106.80  بـالرویبة09-07-2002

عجرید   كوثر 11029350 قریب من الجید1206.20  بـالرویبة01-10-2002

عبید   أمیرة 11029105 قریب من الجید1306.30  بـأوالد موسى16-06-2002

زیاني   محمد 11029154 جید جدا1408.60  بـأوالد موسى30-09-2001

طالب   محمد منیر 11029166 قریب من الجید1506.00  بـأوالد موسى15-08-2002

زواوي   أحمد 11029160 قریب من الجید1606.00  بـالحراش10-07-2002

موساوي   نسیم 11029117 جید جدا1708.70  بـالحراش14-12-2002

حریتي   أمین 11029103 جید جدا1808.20  بـالرغایة26-08-2002

بابوري   محمد 11029163 جید جدا1908.70  بـالرغایة29-10-2002

حملیل   نسرین 11029122 جید جدا2008.30  بـالرغایة21-01-2002

كعوان   نسیم 11029118 مقبول2105.90  بـالرغایة20-12-2002

أوعلوان   أمال 11029090 قریب من الجید2206.60  بـالرویبة17-09-2001

بودقزدام   أیمن 11029141 قریب من الجید2306.50  بـالقبة11-08-2002

كرطوس   محمد 11029164 قریب من الجید2406.50  بـالقبة12-11-2002

591من100:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة زروقي محمد  | 350088: المؤسسة  

مرزوقي   ندى 11029114 قریب من الجید2506.40  بـاوالد موسى29-07-2001

أوكیلي   أدم أنیس 11029140 جید2607.50  بـبومرداس13-11-2002

خشین   نجاة 11029113 قریب من الجید2706.00  بـسیدي امحمد13-12-2002

حمامي   أسماء 11029208 جید جدا2808.70  بـأوالد موسى17-02-2002

دویب   أیوب 11029196 مقبول2905.90  بـأوالد موسى06-10-2002

بلھادي   حفصة 11029255 جید3007.90  بـأوالد موسى06-08-2001

بوجلول   مروان 11029201 قریب من الجید3106.00  بـأوالد موسى21-07-1999

بابوري   مروى 11029206 جید جدا3208.90  بـأوالد موسى29-06-2002

تبوكیوت   مریم 11029199 جید جدا3308.10  بـأوالد موسى12-10-2002

بن سعدي   یاسر 11029242 جید جدا3408.10  بـالثنیة12-08-2002

بودقزدام   موني 11029214 قریب من الجید3506.50  بـالحراش09-06-2001

فرج اهللا   یونس 11029263 جید جدا3608.40  بـالحراش23-12-2002

مقدم   رامي فؤاد 11029275 جید جدا3708.90  بـالرویبة13-08-2002

لكحل   رمزي 11029271 قریب من الجید3806.20  بـالرویبة17-03-2001

عبد األول   أشواق 11029212 جید جدا3908.70  بـتبسة27-01-2002

طیار   یوسف 11029266 قریب من الجید4006.80  بـتیزي وزو23-06-2002

خلوف   یسمینة 11029246 جید جدا4108.90  بـبرباشة22-05-2002

حفیظ   میسا 11029190 جید4207.50  بـبوروبة28-04-2002

مراح   أسماء 11029209 ممتاز4309.80  بـخنشلة12-07-2002

كعوان   مروى 11029205 ممتاز4409.60  بـسیدي أمحمد23-03-2002

بن قسوم   صبرینة 11029310 جید4507.40  بـأوالد موسى08-03-2002

كعوان   زكریاء 11029324 مقبول4605.10  بـاألبیار27-12-2002

قوراري   رھام 11029297 مقبول4705.10  بـالحراش30-01-2002

حیدر   زكریا 11029321 مقبول4805.60  بـالحراش30-07-2002

موحمو   رومیساء 11029298 جید4907.90  بـالرغایة02-10-2000

بلھادي   زھراء 11029327 جید جدا5008.00  بـالرغایة28-05-2002

أعراب   سلیمان 11029301 قریب من الجید5106.10  بـالرغایة21-02-2002

بونوة   ریان 11029293 مقبول5205.00  بـالرویبة19-04-2002

أعراب   سید علي 11029318 قریب من الجید5306.30  بـحسین داي08-09-2002

591من101:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| عمیر علي /متو| مدرسة زروقي محمد  | 350088: المؤسسة  

والي   صالح الدین 11029300 قریب من الجید5406.90  بـحسین داي03-12-2002

بوشام   زكریا 11029322 جید5507.40  بـعین طایة21-12-2002

بوھزیلة   وفاء 11029459 قریب من الجید5606.60  بـأوالد موسى24-11-2002

سعودي   وفاء 11029457 ممتاز5709.50  بـالرغایة25-04-2002

قطاش   وردة 11029454 قریب من الجید5806.30  بـعین طایة20-08-2002

591من102:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| أوالد العربي /متو| مدرسة أوالد غالیة  | 350093: المؤسسة  

لعالوي   ولید 11029722 مقبول105.90  بـالرغایة26-12-2002

واكوش   وفاء 11029725 قریب من الجید206.80  بـالرویبة12-07-2002

طلحي   أسامة 11029537 قریب من الجید306.50  بـاألخضریة23-04-2002

قدار   یاسر 11029553 مقبول405.60  بـاألربعطاش20-11-2002

لعالوي   منال 11029471 مقبول505.20  بـالثنیة16-10-2001

قدار   ابراھیم 11029545 قریب من الجید606.40  بـالثنیة21-05-2002

ربراب   محمد 11029502 قریب من الجید706.50  بـالرغایة23-02-2001

مالحي   أمیرة 11029478 قریب من الجید806.30  بـالرغیة05-11-2002

براھیمي   محمد أمین 11029509 مقبول905.80  بـالرویبة31-07-2002

خداجي   ماریا 11029481 جید جدا1008.40  بـالرویبة14-03-2003

دوخاني   نور الھدى 11029492 جید جدا1108.30  بـخمیس الخشنة28-08-2002

وانوفي   آیة نور اإلیمان 11029528 قریب من الجید1206.50  بـسیدي أمحمد26-05-2002

بلخیر   نوجود 11029491 مقبول1305.30  بـسیدي أمحمد28-08-2002

بربري   طارق 11029604 مقبول1405.80  بـأوالد موسى07-07-2002

بن سعدي   شیماء 11029607 مقبول1505.50  بـالثنیة28-05-2002

محي الدین   صوفیة 11029634 مقبول1605.90  بـالثنیة03-08-2002

لعالوي   رمیساء 11029582 قریب من الجید1706.60  بـالرویبة24-07-2002

موقاري   یوسف 11029579 جید1807.80  بـالرویبة24-09-2002

تسمالن   خولة 11029574 مقبول1905.00  بـالقبة18-08-2002

ناصف   سلیم 11029599 جید2007.70  بـاوالد موسى09-08-2002

نجار   یونس 11029578 جید جدا2108.00  بـبودواو19-11-2002

قصار   عبد الغني 11029659 مقبول2205.00  بـخمیس الخشنة29-01-2000

جابري   رومیسة 11029593 جید جدا2308.40  بـعین طایة28-01-2002

صابون   عالء الدین 11029637 مقبول2405.40  بـعین طایة05-12-2000

591من103:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| أوالد العربي /متو| مدرسة أوالد غالیة  | 350093: المؤسسة  

الطویل   إكرام 11029703 جید2507.10  بـأوالد موسى03-02-2002

جغالف   إكرام 11029702 مقبول2605.60  بـأوالد موسى11-05-2001

قدار   إلھام 11029688 مقبول2705.40  بـالثنیة11-08-2002

عینوش   إسحاق 11029701 جید جدا2808.50  بـالحراش22-07-2002

مزلیوي   فادیة نور ھان 11029675 جید2907.90  بـالرغایة26-10-2002

عصماني   ھشام 11029699 مقبول3005.90  بـالرغایة10-12-2000

بولكحول   إكرام 11029709 قریب من الجید3106.70  بـالرغایة18-09-2002

شاوش   إیمان 11029694 قریب من الجید3206.10  بـالرویبة13-08-2002

دوخاني   إكرام 11029706 جید جدا3308.50  بـالرویبة20-06-2002

بلعلي   إیدیر 11029698 جید3407.20  بـالقبة19-08-2002

591من104:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| أوالد العربي /متو| مدرسة مواز سالم  | 350094: المؤسسة  

سرحان   بوعالم 11029548 جید جدا108.30  بـأوالد موسى03-02-2003

محي الدین   آیة 11029524 جید207.10  بـأوالد موسى03-07-2002

بن قوطاش   أیمن 11029496 قریب من الجید306.80  بـأوالد موسى13-07-2002

لوطابي   أمینة 11029475 جید جدا408.00  بـأوالد موسى06-10-2002

داللة   مراد 11029530 جید جدا508.40  بـأوالد موسى25-06-2002

حمدون   نریمان 11029484 جید جدا608.80  بـأوالد موسى30-01-2002

بوصالح   نبال 11029482 جید جدا708.10  بـاألربعطاش18-06-2002

قومیري   أیة 11029527 مقبول805.10  بـالثنیة03-07-2002

سناجقي   بوعالم 11029547 جید907.00  بـالحراش30-06-2001

حلیمي   محمد رؤوف 11029521 قریب من الجید1006.10  بـالرغایة12-07-2002

زیرق   نصرالدین 11029485 مقبول1105.40  بـالرغایة10-03-2002

محي الدین   یسرى 11029558 مقبول1205.10  بـالرویبة11-09-2002

امحمدي   امحمد 11029543 جید1307.80  بـالرویبة23-03-2002

لعریبي   حنان 11029549 جید جدا1408.10  بـالرویبة28-10-2002

بوشنب   أحالم 11029499 قریب من الجید1506.10  بـالرویبة07-07-2002

تفتیست   أیمن 11029498 جید جدا1608.60  بـالقبة06-12-2002

مزراوي   أیمن 11029497 جید1707.90  بـحسین داي27-11-2002

بالل   نورة 11029494 مقبول1805.40  بـحسین داي03-02-2003

تقار   محمد رامي 11029522 قریب من الجید1906.00  بـجسر قسنطینة23-10-2002

موسوني   أیمن 11029495 مقبول2005.70  بـعین طایة27-07-1998

دباجي   أمیرة 11029479 جید2107.10  بـعین طایة19-11-2002

جالب   أمینة رمیسة 11029476 جید2207.80  بـعین طایة09-03-2002

حلیمي   یعقوب 11029560 مقبول2305.60  بـعین طایة12-08-2002

حمیدشي   أسماء 11029533 جید2407.90  بـھراوة08-01-2002

591من105:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| أوالد العربي /متو| مدرسة مواز سالم  | 350094: المؤسسة  

قطاش   كنزة 11029636 جید2507.80  بـأوالد موسى09-05-2002

كالم   زین الدین 11029610 جید2607.90  بـأوالد موسى05-04-2002

كالم   رمیساء 11029581 مقبول2705.00  بـأوالد موسى27-05-2002

حلیمي   خولة 11029573 مقبول2805.00  بـأوالد موسى20-03-2002

صبان   صھیب 11029632 قریب من الجید2906.70  بـالحراش26-11-2002

محي الدین   سمیة 11029600 مقبول3005.80  بـالحراش24-12-2002

كالم   شھیناز 11029630 مقبول3105.90  بـالحراش23-07-2002

قومیري   عبد السالم 11029654 جید3207.40  بـالحراش26-05-2002

قومیري   سالمى 11029601 قریب من الجید3306.00  بـالحراش26-05-2002

زیتون تركي   عبد الباسط 11029648 قریب من الجید3406.00  بـالرغایة03-02-2003

یعقوبي   سامي 11029602 مقبول3505.20  بـأوالد موسى01-01-2002

جابري   سید علي 11029625 قریب من الجید3606.50  بـالرویبة02-10-2002

بوشنب   سماح 11029596 جید جدا3708.50  بـالرویبة22-09-2002

بلعیرش   عماد الدین 11029642 جید3807.90  بـالرویبة21-09-2002

مزروعي   خولة 11029576 جید جدا3908.70  بـالقبة25-12-2002

كحلوش   ریھام 11029590 جید4007.70  بـحسین داي02-09-2002

سناجقي   شیماء 11029606 مقبول4105.40  بـحسین داي27-05-2002

عیسات   صالح الدین 11029597 قریب من الجید4206.70  بـسیدي عیسى19-03-2002

قربي   ریاض 11029589 مقبول4305.00  بـعین طایة03-06-2000

كالم   عماد الدین 11029641 جید4407.10  بـعین طایة07-02-2002

مایدي   إكرام 11029710 مقبول4505.90  بـأوالد موسى13-12-2002

مخلوت   ھدیل 11029697 جید4607.90  بـالحراش30-04-2002

محي الدین   ھاجر 11029690 قریب من الجید4706.20  بـالحراش09-04-2002

كنتولي   إلیاس 11029687 جید4807.70  بـالرغایة17-07-2002

مزراوي   ھشام 11029700 جید4907.90  بـالرویبة25-05-2002

بولبروات   فطیمة 11029685 جید جدا5008.20  بـالرویبة06-09-2002

عالم   فایزة 11029676 مقبول5105.80  بـالرویبة12-02-2003

حلیمي   فریال 11029684 قریب من الجید5206.50  بـالرویبة12-02-2003

خشین   فریال 11029682 جید جدا5308.20  بـالرویبة18-05-2002

591من106:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| أوالد العربي /متو| مدرسة مواز سالم  | 350094: المؤسسة  

سامعي   ھاجر 11029692 مقبول5405.50  بـبني عزیز11-09-2002

لعجالي   إیمان علیة 11029696 قریب من الجید5506.80  بـحسین داي28-02-2002

حمزة   إكرام 11029704 جید جدا5608.10  بـعین طایة26-02-2002

حمزة   فاطمة 11029679 جید جدا5708.10  بـعین طایة22-02-2002

قندوزي   إیمان 11029695 جید جدا5808.70  بـعین طایة16-12-2002

حمیدشي   إیمان 11029693 ممتاز5909.40  بـھراوة16-03-2002

591من107:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| أوالد العربي /متو | 1972 جوان 17مدرسة  | 350095: المؤسسة  

مراح   ولید 11029721 مقبول105.50  بـأوالد موسى22-01-1999

مراح   نور الھدى 11029493 جید207.90  بـأوالد موسى09-10-2002

حلیمي   خدیجة 11029554 قریب من الجید306.90  بـأوالد موسى01-10-2002

تكالین   لیلى 11029500 قریب من الجید406.50  بـأوالد موسى14-10-2002

عقاد   مروى 11029531 مقبول505.50  بـأوالد موسى23-06-2002

درار   محمد 11029506 جید607.30  بـاألربعطاش13-03-2003

بعزیزت   أسماء 11029534 مقبول705.00  بـاألربعطاش07-02-2002

زموري   نعیمة 11029489 قریب من الجید806.30  بـالثنیة09-12-2002

ناصف   محمد أنیس 11029507 مقبول905.90  بـالقبة24-01-2003

بن العربي   مصطفى 11029542 قریب من الجید1006.90  بـباب الواد07-10-2002

أعراب   محمد نجیب 11029510 جید1107.60  بـحسین داي26-09-2002

حلیمي   خدیجة إیمان 11029555 قریب من الجید1206.40  بـعین طایة07-12-2002

حلیمي   عماد 11029640 مقبول1305.90  بـأوالد موسى16-02-2002

عصماني   سید أحمد 11029623 قریب من الجید1406.10  بـأوالد موسى16-06-2002

قرفي   عبد الحمید 11029649 مقبول1505.60  بـأوالد موسى14-11-2001

العمالي   زھیة 11029631 قریب من الجید1606.50  بـأوالد موسى09-08-2001

حلیمي   خولة 11029572 قریب من الجید1706.90  بـأوالد موسى06-02-2002

اعراب   خولة 11029575 جید1807.20  بـأوالد موسى23-10-2002

خداش   عبد القادر 11029658 مقبول1905.40  بـأوالدموسى02-03-2000

جوادي   كمال 11029635 قریب من الجید2006.10  بـاالربعطاش03-04-2002

قنان   عبد العالي 11029660 جید2107.90  بـاالربعطاش08-02-2003

حلیمي   زینب 11029621 جید2207.60  بـاالربعطاش08-12-2002

مسلم   یوسف 11029580 جید2307.50  بـالثنیة05-11-2002

صابور   خولة 11029577 قریب من الجید2406.10  بـالحراش17-01-2003

591من108:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| أوالد العربي /متو | 1972 جوان 17مدرسة  | 350095: المؤسسة  

ناصف   عبد الرؤوف 11029650 جید2507.00  بـالرغایة01-02-2002

برو   رحمة 11029588 جید جدا2608.10  بـالرغایة07-08-2002

نقلي   عبد الرزاق 11029653 جید2707.60  بـالعاص14-12-2002

الكریة   رابح بوعالم 11029584 جید2807.50  بـبودواو07-01-2002

نشاف   إلھام 11029689 جید2907.80  بـالثنیة16-08-2002

بوقزانة   إكرام 11029708 قریب من الجید3006.20  بـالرویبة17-08-2002

مسعودي   فاروق 11029678 جید جدا3108.40  بـالرویبة23-03-2002

بومریو   إلیاس 11029686 جید3207.40  بـالرویبة09-05-2002

شماني   فاتح 11029674 جید جدا3308.20  بـعین طایة11-03-2003

591من109:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة الشھید عاللو امحمد  | 350100: المؤسسة  

بوبراص   ھناء 11030106 قریب من الجید106.20  بـالمشریة15-08-2002

بودقزدام   إسالم عبد الرؤوف 11030123 جید جدا208.40  بـالحراش06-11-2002

بن فالح   ھیثم عبد السمیع 11030118 قریب من الجید306.00  بـحسین داي14-09-2002

فركیوي   إسالم 11030122 قریب من الجید406.20  بـحسین داي27-04-2002

بودقزدام   فارس 11030089 جید507.90  بـحسین داي30-03-2002

قوادري   ھاجر 11030113 قریب من الجید606.20  بـعین طایة17-04-2002

عاللو   علي 11030043 قریب من الجید706.30  بـاألربعطاش27-12-2002

بن سرحان   عفراء 11030075 مقبول805.90  بـاألربعطاش22-11-2002

مھني   عمر وسیم 11030045 جید جدا908.70  بـاألربعطاش03-02-2003

بولعكاكز   عبد الحق 11030056 جید1007.30  بـالثنیة18-02-2002

بودقزدام   عبد الَلھ 11030052 مقبول1105.80  بـالحراش05-09-2002

بلحنش   عبد الرؤوف 11030057 جید1207.40  بـالقبة16-01-2002

سماعین   عبیر 11030072 جید1307.70  بـبني مسوس01-09-2002

لعجالي   كوثر 11030037 مقبول1405.60  بـحسین داي23-01-2002

بن والي   سید علي 11030002 جید جدا1508.40  بـاألربعطاش11-04-2002

عصماني   سید علي 11030004 قریب من الجید1606.20  بـاألربعطاش10-10-2002

مقدم   سعاد 11030010 قریب من الجید1706.30  بـاأربعطاش01-11-2002

مودولیا   كمیلیا 11030025 جید جدا1808.30  بـحسین داي24-01-2003

فتیح   مروى 11029820 قریب من الجید1906.50  بـأوالد موسى21-08-2002

زعیبط   أمیرة 11029747 جید جدا2008.20  بـاألربعطاش01-10-2002

مقدم   منال 11029737 جید2107.60  بـاألربعطاش11-01-2002

ناصف   مروى 11029819 قریب من الجید2206.40  بـاألربعطاش13-08-2002

بوخیط   نور األیمان 11029761 جید2307.30  بـاألربعطاش14-10-2002

كاله النمر   أنیس 11029740 مقبول2405.50  بـالثنیة11-11-2001

591من110:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة الشھید عاللو امحمد  | 350100: المؤسسة  

بودقزدام   مروى 11029817 جید2507.40  بـالحراش22-05-2002

بن سرحان   محمد اسالم 11029799 جید2607.60  بـالرویبة12-06-2002

بوصباع   نریمان 11029754 جید2707.20  بـالقبة20-06-2002

حمداد   محمد عبدو 11029802 مقبول2805.50  بـحسین داي02-03-2003

خالفي   آیة 11029807 جید جدا2908.20  بـحسین داي21-01-2003

مجاني   بالل 11029870 جید3007.90  بـاألربعطاش28-12-2002

كاله النمر   دنیا 11029894 جید3107.50  بـاألربعطاش06-06-2002

بورصاصة   أسامة 11029845 مقبول3205.80  بـاألربعطاش05-04-2001

ناصف   بثینة 11029873 قریب من الجید3306.90  بـاألربعطاش11-12-2002

شریف   حسام 11029916 جید3407.20  بـاألربعطاش10-11-2002

معمري   بالل 11029868 مقبول3505.60  بـاألربعطاش28-11-2002

شعباني   أسماء 11029840 جید3607.30  بـاألربعطاش08-09-2002

رحالي   أسماء سرین 11029843 ممتاز3709.20  بـاألربعطاش17-09-2002

شریف   حنان 11029893 جید جدا3808.30  بـالثنیة24-10-2002

رحموني   لقمان 11029857 قریب من الجید3906.00  بـالحراش07-07-2002

تعیشوت   تھامي 11029887 جید4007.50  بـالرغایة26-04-2002

القریشي   حسین 11029917 قریب من الجید4106.20  بـالرویبة04-08-2002

بن عراب   أسماء 11029837 جید جدا4208.10  بـالرویبة02-07-2002

حلیمي   أسامة 11029846 قریب من الجید4306.60  بـالرویبة03-09-2001

لكحل   جمال الدین 11029890 جید جدا4408.60  بـالقبة21-09-2002

ضربان   دعاء 11029923 جید4507.30  بـدمشق12-08-2002

الطویل   یسرى 11029921 قریب من الجید4606.90  بـحسین داي16-12-2002

بوعبید   اسالم 11029864 جید4707.60  بـحسین داي16-02-2003

الطویل   رمیساء 11029943 جید جدا4808.10  بـاألربعطاش13-07-2002

بودقزدام   ریان 11029959 جید4907.70  بـاألربعطاش18-03-2002

عقاقشي   رومیساء 11029966 قریب من الجید5006.80  بـاألربعطاش27-06-2002

بن زروق   سناء 11029972 جید5107.70  بـالحراش07-10-2002

میساوي   صالح الدین 11029970 جید جدا5208.00  بـالرغایة01-01-2002

معلم   راضیة 11029954 جید جدا5308.40  بـالرویبة22-05-2002

591من111:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة الشھید عاللو امحمد  | 350100: المؤسسة  

فتیح   رمیساء 11029945 مقبول5405.80  بـالرویبة01-12-2002

بن والي   رومیساء 11029967 جید جدا5508.30  بـالرویبة12-09-2002

سرحان   وسام 11030149 ممتاز5609.10  بـالثنیة29-12-2002

حیدوش   وداد 11030146 جید5707.70  بـالرغایة09-07-2002

فركیوي   وائل 11030145 قریب من الجید5806.60  بـحسین داي20-05-2002

591من112:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة حمزة أمحمد  | 350101: المؤسسة  

سعداوي   فوزیة 11030103 جید جدا108.20  بـالرویبة21-12-2002

شایب   ھدى 11030120 جید جدا208.70  بـالقبة31-08-2002

قطاش   ھناء 11030105 جید جدا308.50  بـعین طایة20-06-2002

أمكیدش   سھى 11030016 جید407.20  بـاألربعطاش26-07-2002

لقصیر   محمد 11029788 مقبول505.40  بـاألربعطاش18-06-2002

كاله نمر   بشرى 11029886 مقبول605.80  بـاألربعطاش27-01-2003

مقدم   وردة 11030147 جید707.70  بـالقبة27-06-2002

591من113:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة منصوري رابح  | 350102: المؤسسة  

خنس   عماد 11030039 قریب من الجید106.40  بـبوكرام17-03-2002

مسیوري   زھرة 11030019 قریب من الجید206.70  بـالحراش17-01-2003

ناصف   خیرة 11029914 مقبول305.30  بـاألربعطاش04-01-2003

مسیوري   بایة 11029871 قریب من الجید406.20  بـاألربعطاش05-01-2003

كرونة   جمال الدین 11029891 قریب من الجید506.60  بـاألربعطاش12-03-2003

خنس   حیزیة 11029915 قریب من الجید606.90  بـقرومة10-04-2000

زراق   رفیق 11029965 مقبول705.50  بـاألربعطاش29-07-2003

591من114:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة القریشي ساعد  | 350103: المؤسسة  

شایب   فریال 11030099 جید جدا108.40  بـاألربعطاش23-07-2002

القریشي   سعاد 11030009 مقبول205.60  بـأوالد موسى30-03-2002

بوسحاقي   أسماء 11029825 جید307.10  بـأوالد موسى14-05-2002

القریشي   أیوب 11029810 مقبول405.50  بـاألربعطاش25-09-2002

النمري   مروى 11029818 قریب من الجید506.80  بـعین طایة12-07-2002

القریشي   یسرى 11029922 قریب من الجید606.30  بـاألربعطاش23-02-2003

نور   الغالیة 11029860 جید جدا708.90  بـاألربعطاش22-09-2001

كال نمر   بوبكر 11029888 جید807.90  بـاألربعطاش20-04-2002

غربیة   رانیة 11029947 قریب من الجید906.90  بـاألربعطاش01-07-2001

النمري   وئام 11030153 جید1007.00  بـالرغایة18-06-2002

591من115:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة لزرق سلیمان  | 350104: المؤسسة  

زروق   فریال 11030098 جید107.30  بـالحراش12-07-2002

بولشباك   ھاجر 11030112 مقبول205.50  بـباب الواد12-01-2002

درویش   عبد السالم 11030062 مقبول305.90  بـاألربعطاش07-08-2002

بن نطاح   علي 11030044 مقبول405.60  بـالرویبة06-11-2003

بوغوفالة   زھرة 11030017 مقبول505.60  بـاألربعطاش13-11-2000

بوغوفالة   محمد 11029791 مقبول605.60  بـاألربعطاش20-06-2003

وشن   مصطفى 11029852 قریب من الجید706.50  بـاألربعطاش30-12-2002

زراق   خدیجة 11029911 جید807.10  بـاألربعطاش11-06-2002

لوداحي   أسامة 11029848 مقبول905.80  بـالحراش25-12-2001

بوغوفالة   خولة 11029936 مقبول1005.90  بـاألربعطاش30-09-2002

591من116:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة اقنعروس أحمد  | 350105: المؤسسة  

حلیمي   فارس 11030087 مقبول105.80  بـاألربعطاش25-02-2001

عجرید   فاطمة الزھراء 11030091 مقبول205.70  بـاألربعطاش12-02-2002

خرباشي   فارس 11030090 جید307.00  بـاألربعطاش26-06-2002

یفتن   ھناء 11030107 جید جدا408.40  بـاألربعطاش14-11-2002

معمري   ھاجر 11030111 جید507.50  بـاألربعطاش25-01-2001

بن طلحة   إبتسام 11030114 قریب من الجید606.70  بـالرویبة04-03-2003

سیفور   فاطمة الزھراء 11030092 جید707.60  بـالرویبة12-03-2002

العمالي   فرحات 11030100 قریب من الجید806.20  بـعین طایة03-09-2000

حشاش   عیسى 11030073 قریب من الجید906.70  بـاألربعطاش12-04-2002

عجرید   عبد القادر 11030066 جید1007.40  بـاألربعطاش28-10-2002

طایر   عبد الحق 11030055 مقبول1105.80  بـاألربعطاش14-01-2001

وھاب   عبد السالم 11030063 جید جدا1208.40  بـاألربعطاش17-10-2002

طلحي   غنیة 11030041 جید1307.30  بـاألربعطاش19-11-2002

بودقزدام   عبد المالك 11030050 جید1407.50  بـالحراش08-12-2002

قصراوي   عادل 11030047 قریب من الجید1506.20  بـالرغایة08-01-2002

بودیفة   عبد الغني 11030067 ممتاز1609.00  بـالرویبة19-04-2002

طالب   عبد الغني 11030068 قریب من الجید1706.60  بـحسین داي23-09-2002

قدیر   سھام 11030015 مقبول1805.50  بـأوالد موسى03-03-2000

حمدوش   سید علي 11030003 جید جدا1908.00  بـاألربعطاش12-06-2002

معمري   صارة 11029988 قریب من الجید2006.40  بـاألربعطاش25-01-2001

لعور   صوفیا 11030023 قریب من الجید2106.30  بـاألربعطاش12-05-2001

درار   صارة 11029991 قریب من الجید2206.40  بـالرویبة10-11-2002

ورقلي   صارة 11029987 مقبول2305.10  بـالرویبة19-08-1999

بومدین   شفیقة 11030013 مقبول2405.90  بـالقبة14-03-2003

591من117:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة اقنعروس أحمد  | 350105: المؤسسة  

قھواجي   شھندة 11030014 مقبول2505.50  بـالقبة27-12-2001

رزوق   شیماء 11029995 مقبول2605.20  بـبومرداس30-07-2001

خرباشي   صارة 11029989 جید2707.10  بـبودواو10-07-2002

حمداد   شیماء 11029994 مقبول2805.40  بـحسین داي25-04-2001

نشاف   محمد 11029774 جید2907.90  بـاألخضریة22-01-2002

فركیوي   نوال 11029758 جید3007.10  بـاألربعطاش26-02-2002

بوخیط   أمین 11029744 قریب من الجید3106.20  بـاألربعطاش23-03-2002

بومدین   أیمن 11029765 مقبول3205.00  بـاألربعطاش07-05-2002

برحمون   نور الھدى 11029763 قریب من الجید3306.80  بـاألربعطاش27-03-2003

شایب   نبیل 11029751 قریب من الجید3406.20  بـاألربعطاش02-09-2002

شایب   محمد نذیر 11029796 قریب من الجید3506.10  بـاألربعطاش02-09-2002

ناصف   مروى 11029822 جید3607.50  بـاألربعطاش05-10-2002

نجار   منال 11029738 قریب من الجید3706.60  بـاألربعطاش12-11-2002

بودیفة   نور 11029760 قریب من الجید3806.40  بـاألربعطاش03-04-1999

بناي   أحالم 11029767 ممتاز3909.10  بـالحراش14-05-2002

بواشري   نادیة 11029750 قریب من الجید4006.30  بـالحراش21-09-2001

حساین   محمد الحسین 11029798 مقبول4105.20  بـالرغایة27-08-2002

شایب   أحالم 11029768 قریب من الجید4206.00  بـالرویبة10-12-2002

رعاد   أمینة 11029746 جید جدا4308.00  بـالقبة21-11-2002

سبیلي   آیة 11029806 قریب من الجید4406.90  بـالقبة02-10-2002

خلیل   محمد 11029787 قریب من الجید4506.20  بـحسین داي18-04-2002

بولكباشي   أسامة 11029847 جید4607.60  بـاألربعطاش25-11-2001

حلیمي   حیاة 11029908 جید جدا4708.90  بـاألربعطاش25-01-2003

حلیمي   أسماء 11029842 جید4807.00  بـاألربعطاش26-01-2003

عاون   ابتسام 11029861 جید جدا4908.20  بـاألربعطاش25-01-2001

حشاش   دلیلة 11029896 جید5007.40  بـاألربعطاش25-09-2002

جعدي   حبیبة 11029907 مقبول5105.90  بـالرویبة08-01-2003

اقنعروس   خولة 11029925 جید جدا5208.20  بـبودواو10-06-2002

السبع   حلیمة 11029897 جید جدا5308.10  بـبوكرام09-02-2002

591من118:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة اقنعروس أحمد  | 350105: المؤسسة  

سرحان   خیر الدین 11029912 مقبول5405.70  بـخمیس الخشنة21-11-2001

بوقراص   ابراھیم 11029862 قریب من الجید5506.20  بـحسین داي30-03-2002

دوقارم   یاسین 11029903 جید5607.60  بـعین طایة07-03-2002

قھواجي   رابح 11029952 قریب من الجید5706.60  بـاألبیار11-06-2002

برادعي   ریان 11029960 جید5807.60  بـاألربعطاش05-10-2002

عشایش   رانیة 11029949 جید5907.90  بـاألربعطاش27-10-2002

قردوبة   رفیق 11029964 مقبول6005.60  بـاألربعطاش06-12-2002

قرینیع   یوسف 11029940 قریب من الجید6106.00  بـاألربعطاش17-04-2002

بن حوى   یونس 11029938 قریب من الجید6206.80  بـاألربعطاش14-04-2002

خرباشي   رمیساء 11029944 قریب من الجید6306.30  بـاألربعطاش07-11-2002

العالي   رابح 11029953 قریب من الجید6406.20  بـالحراش07-10-2002

بومزیان   یوسف 11029941 جید6507.00  بـالرغایة14-09-2002

بوغفالة   رتیبة 11029955 جید6607.10  بـالرویبة08-05-2000

حساین   سمیر 11029974 جید جدا6708.30  بـدار البیضاء24-07-2001

رافس   رودانیا خدوجة 11029968 جید6807.30  بـحسین داي05-09-2002

العمالي   ولید 11030143 مقبول6905.90  بـاألربعطاش09-04-2002

بوشارب   إكرام 11030141 مقبول7005.90  بـاألربعطاش20-12-2002

مسلكھا   إكرام 11030140 جید جدا7108.80  بـاألربعطاش17-05-2002

591من119:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة ابراھیمي عبد القادر  | 350106: المؤسسة  

بن جیاللي   فتیحة 11030093 قریب من الجید106.70  بـأوالد موسى15-04-1998

لعور   فارس 11030088 قریب من الجید206.70  بـاألربعطاش07-03-2002

القریشي   فوزیة 11030102 قریب من الجید306.30  بـاالربعطاش15-06-2002

جالبخ   فراح 11030096 جید جدا408.10  بـباب الواد08-03-2002

طالب   ھناء 11030104 جید507.00  بـعین طایة17-07-2000

شطاب   كریم 11030036 مقبول605.10  بـأوالد موسى10-04-2000

ھارون   عبد الوھاب 11030070 قریب من الجید706.00  بـالمرادیة09-12-1999

شطبي   عبد عبد الستار 11030071 جید807.60  بـاألربعطاش24-03-2002

بولبروات   عبد الرحمان 11030058 جید جدا908.50  بـاالربعطاش29-08-2002

بومدین   عبد الرحمان 11030059 قریب من الجید1006.70  بـاالربعطاش31-08-2002

ولد عبد اهللا   قویدر 11030038 جید1107.10  بـالبلیدة01-06-2002

بلخیال   عبد الرحمان 11030060 جید جدا1208.30  بـالرویبة03-09-2002

بناي   عبد الرحمان 11030061 مقبول1305.20  بـالرویبة23-10-2002

لعور   عقبة 11030074 قریب من الجید1406.90  بـعین طایة10-05-2002

ھاجر   عبد القادر 11030064 جید1507.30  بـعین طایة26-03-2001

سدي   زكریاء 11030008 جید1607.10  بـاألخضریة17-07-2002

نشاف   صارة 11029990 قریب من الجید1706.70  بـاألربعطاش17-09-2002

ھاجر   صبرینة 11029993 جید جدا1808.00  بـاألربعطاش24-12-2002

وشن   زكریاء 11030007 قریب من الجید1906.90  بـاألربعطاش05-02-2002

درار   شیماء 11029998 قریب من الجید2006.40  بـاأربعطاش31-12-2002

نشاف   زكریاء 11030006 جید2107.00  بـالرویبة19-12-2001

أمغار   زوھیر 11030024 قریب من الجید2206.30  بـالقبة22-02-2000

قشتة   سارة 11029986 جید جدا2308.50  بـتابالط21-07-2002

بوراد   شافیة 11029992 قریب من الجید2406.60  بـجیجل13-11-2002

591من120:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة ابراھیمي عبد القادر  | 350106: المؤسسة  

محي الدین   شكیب 11030005 مقبول2505.90  بـعین طایة04-03-2002

بن معمر   سید علي 11030001 مقبول2605.50  بـعین طایة03-05-2000

زراق   نوال 11029759 جید جدا2708.10  بـاألربعطاش04-07-2002

أورادي   أیمن 11029766 جید2807.00  بـاالربعطاش31-07-2002

كالنمر   میساء 11029809 جید جدا2908.00  بـالحراش25-12-2002

تقرسیفي   مروى 11029816 قریب من الجید3006.10  بـالرغایة29-09-2000

لعور   لینا 11029770 مقبول3105.40  بـالرویبة07-12-2002

شریف   أمینة 11029745 جید جدا3208.40  بـالرویبة26-01-2002

سفاري   محمد 11029775 قریب من الجید3306.90  بـالعلمة06-03-2002

صدیقي   محمد ریان 11029800 جید3407.70  بـبني معوش18-04-2002

ناصف   آیة 11029805 قریب من الجید3506.80  بـجیجل26-02-2002

شایب   لینا 11029769 ممتاز3609.00  بـحسین داي19-08-2002

ریحان   لیلیا 11029803 جید جدا3708.20  بـعین الدفلة05-08-2002

لعور   نھاد 11029757 جید3807.50  بـعین طایة13-07-2002

كالنمر   نزیم 11029755 جید3907.80  بـعین طایة13-12-2002

حمدوش   حفصة 11029924 جید4007.90  بـمونتریال18-03-2002

قطاي   خیر الدین 11029913 جید4107.60  بـاألربعطاش06-02-2002

كاله النمر   أسماء 11029839 قریب من الجید4206.00  بـاألربعطاش27-08-2002

محفوظ   تیزیري 11029875 جید4307.50  بـاألربعطاش10-10-2002

مسیوري   بدر الدین 11029874 جید4407.70  بـاألربعطاش31-05-2002

القبلي   حدة 11029909 جید جدا4508.20  بـاالربعطاش23-10-2002

بجة   بالل 11029869 جید جدا4608.10  بـالثنیة11-12-2002

بن فالح   یسرى 11029920 جید4707.70  بـالثنیة09-06-2002

ولد عبد اهللا   دالل 11029889 جید4807.90  بـالبلیدة01-06-2002

طامة   یاسین 11029901 جید4907.70  بـالحراش30-10-2001

أسامري   أسامة 11029850 جید5007.00  بـالحراش03-11-2002

بولبروات   حبیبة 11029906 جید جدا5108.10  بـالحراش18-09-2002

بكوش   أسماء 11029838 جید5207.00  بـالحراش05-06-2002

ناصف   حسینة 11029918 جید5307.00  بـالربعطاش02-03-2002

591من121:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة ابراھیمي عبد القادر  | 350106: المؤسسة  

غزالي   یاسر 11029905 جید جدا5408.90  بـالرغایة04-09-2002

بن طلحة   حمزة 11029898 جید جدا5508.10  بـالرویبة01-02-2002

درار   یاسین 11029902 جید جدا5608.00  بـحسین داي07-01-2002

طیبي   أسماء 11029836 ممتاز5709.00  بـسیدي أمحمد21-05-2002

الطویل   مصعب 11029853 مقبول5805.90  بـعین طایة13-06-2000

طراق   یزید 11029919 قریب من الجید5906.40  بـعین طایة19-03-2002

أقنعروس   أسماء 11029841 جید6007.10  بـعین طایة16-11-2002

كاله نمر   رابح 11029951 قریب من الجید6106.20  بـأوالد موسى06-03-2000

حجام   سمیة 11029973 مقبول6205.40  بـاألربعطاش17-10-2001

مسلكھا   دونیا 11029937 جید جدا6308.10  بـاألربعطاش19-02-2003

سعید حیمر   رندة 11029942 مقبول6405.70  بـالثنیة12-06-2002

عراس   رستم بالل 11029962 مقبول6505.50  بـسیدي أمحمد08-08-2001

شیباح   إكرام 11030137 مقبول6605.50  بـاألربعطاش15-01-2002

بولریاش   إكرام 11030138 جید6707.60  بـعین طایة21-01-2002

591من122:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة بومیة محمد  | 350107: المؤسسة  

تقرسیفي   إیمان 11030116 مقبول105.40  بـاألربعطاش10-01-2003

ابراھیمي   ھشام 11030124 جید207.40  بـاألربعطاش16-06-2002

تیماتین   ھیام 11030117 ممتاز309.50  بـالرغایة28-08-2002

مسیوري   ھند 11030109 مقبول405.40  بـالقبة07-02-2002

بوغوفالة   ھدیل 11030121 جید جدا508.00  بـعین طایة08-05-2003

الطویل   عبد القادر 11030065 قریب من الجید606.50  بـاألربعطاش16-01-2002

زیتوني   عبد الودود 11030069 جید707.30  بـالرویبة13-10-2002

قاسي   عبد المالك 11030049 مقبول805.80  بـحسین داي15-01-2002

شاوشي   شیماء 11029996 مقبول905.50  بـالحراش26-07-2002

طالب   آمنة 11029736 مقبول1005.20  بـاألربعطاش01-06-2002

بومزیان   ندى 11029753 قریب من الجید1106.00  بـاألربعطاش16-01-2003

سلیج   مریم 11029814 جید1207.60  بـاألربعطاش19-03-2003

سل عذاري   مریم 11029813 جید جدا1308.90  بـاألربعطاش18-11-2002

رزوق   مروى 11029821 جید1407.90  بـالثنیة10-09-2002

حساین   أیوب 11029811 قریب من الجید1506.30  بـخمیس الخشنة11-02-2003

تبوكیوت   حنان 11029892 مقبول1605.20  بـأوالد موسى29-04-2000

رزوق   أسامة 11029844 جید1707.10  بـأوالد موسى17-06-1999

ناصف   أكرم 11029856 مقبول1805.10  بـاألربعطاش10-11-2002

دالي   یاسین 11029904 قریب من الجید1906.90  بـاألربعطاش31-07-2002

تبوكیوت   امینة 11029858 قریب من الجید2006.60  بـاألربعطاش20-03-2002

بن حوة   بالل 11029867 جید2107.00  بـاألربعطاش25-05-2002

بن حوة   أسامة 11029849 قریب من الجید2206.90  بـاألربعطاش12-01-2002

خشین   حمزة 11029899 قریب من الجید2306.30  بـالحراش27-04-2002

سلموني   یحي أنیس 11029910 قریب من الجید2406.10  بـعین طایة10-12-2002

591من123:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودیفة رابح /متو| مدرسة بومیة محمد  | 350107: المؤسسة  

برحمون   رانیة 11029948 قریب من الجید2506.50  بـاألربعطاش28-03-2002

بوشمة   یوسف 11029939 قریب من الجید2606.20  بـاألربعطاش07-07-2001

ناصف   رمزي 11029946 جید2707.80  بـالقبة25-06-2001

صحراوي   رامي 11029950 جید2807.70  بـحسین داي22-09-2002

دحماني   وسام 11030150 جید جدا2908.40  بـاألربعطاش15-01-2003

نجار   وسام 11030148 جید3007.10  بـالثنیة14-10-2002

591من124:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو| مدرسة سعد دحلب  | 350112: المؤسسة  

برایك   عبد اهللا 11030533 مقبول105.80  بـآفلو األغواط26-11-2002

سبع   عبد الرؤوف 11030537 جید207.60  بـالثنیة03-08-2002

داللة   عالء الدین 11030514 جید307.90  بـالحراش27-01-2002

حمدي   عبد العالي 11030552 جید407.60  بـالحراش05-09-2002

كرنان   عائشة 11030523 جید جدا508.40  بـالرغایة19-10-2002

بج بج   عبد الفتاح 11030553 مقبول605.30  بـالرغایة03-11-2002

صعیب   عبد المجید 11030528 قریب من الجید706.30  بـالرغایة28-05-2002

حجاب   عبد الرؤوف 11030535 مقبول805.60  بـالرغایة31-05-2002

كرنان   عبد المؤمن 11030524 مقبول905.00  بـالرغایة14-05-2001

برواقن   عبد القادر 11030549 قریب من الجید1006.90  بـالرویبة22-11-2001

شیحة   عبد الرزاق 11030546 جید1107.70  بـالقبة06-01-2003

میكیري   عماد 11030515 قریب من الجید1206.20  بـباب الوادي04-09-2002

عباسي   علي 11030517 جید1307.00  بـحسین داي12-08-2002

فوعیصي   عبد اهللا 11030531 جید جدا1408.50  بـعین طایة24-09-2002

قریدي   طارق 11030465 مقبول1505.10  بـالثنیة01-07-2002

بونیار   زین الدین 11030475 مقبول1605.60  بـالحراش23-12-2002

بج بج   صارة 11030464 جید جدا1708.90  بـالرغایة08-07-2002

بن بوزید   طارق 11030466 مقبول1805.00  بـالرغایة07-11-2002

بوشامة   سیف الدین 11030483 جید جدا1908.60  بـالرویبة24-08-2002

زرناجي   شفیق 11030497 ممتاز2009.10  بـالرویبة12-09-2002

قوراري   شیماء 11030472 قریب من الجید2106.90  بـالرویبة11-09-2002

رباحي   سفیان 11030496 قریب من الجید2206.00  بـالرویبة11-05-1999

علیق   زین الدین 11030473 مقبول2305.00  بـالرویبة15-07-2002

بوزارة   سعدة 11030491 قریب من الجید2406.40  بـالقبة19-07-2002

591من125:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو| مدرسة سعد دحلب  | 350112: المؤسسة  

صیاد   شیراز 11030482 جید جدا2508.30  بـبودواو05-10-2002

عدار   سومیة 11030500 مقبول2605.60  بـبودواو البحري25-07-2002

تشوافت   زكریاء عبد اهللا 11030489 جید جدا2708.90  بـبوروبة07-06-2002

العزیب   طارق 11030467 قریب من الجید2806.70  بـسیدي امحمد06-12-2002

عزوت   سید علي 11030480 جید2907.40  بـسیدي امحمد24-07-2002

یشیر   سرین 11030484 قریب من الجید3006.30  بـعین طایة28-06-2002

ناجي   حفصة 11030417 جید جدا3108.50  بـأوالد موسى11-08-2002

حریكان   رضوان 11030435 جید جدا3208.40  بـالحراش17-08-2002

داللة   رصوان 11030437 جید جدا3308.90  بـالرغایة09-04-2002

رازیباون   رشا 11030431 قریب من الجید3406.40  بـالرغایة08-04-2003

طواھري   رانیة 11030425 جید جدا3508.10  بـالرغایة12-02-2003

برواقن   سلمى 11030445 مقبول3605.50  بـالرغایة05-09-2001

شامي   یوسف 11030422 جید3707.20  بـالرویبة01-06-2003

ساعي   رصا 11030433 جید3807.70  بـالرویبة02-04-2002

رباح   رابح 11030427 مقبول3905.00  بـالرویبة16-01-2001

بوحدیدة   صارة 11030453 قریب من الجید4006.30  بـالرویبة15-02-2002

حفاف   ریان 11030429 مقبول4105.50  بـبرھوم15-06-2002

دوادي   سارة 11030450 جید4207.50  بـحسین داي15-03-2002

حراق   راندة نرمین 11030426 جید جدا4308.40  بـعین طایة27-06-2002

فوعیصي   سلیم 11030447 قریب من الجید4406.70  بـعین طایة06-09-2002

علواش   نسرین 11030201 جید جدا4508.50  بـمشدالة11-06-2002

بالل   نسیم 11030197 قریب من الجید4606.90  بـالرغایة03-07-2002

بودربة   نجمة اكرام 11030192 مقبول4705.10  بـالرغایة28-01-2002

بن مھني   أمیر 11030178 جید4807.40  بـالرغایة12-07-2002

كرنان   نافع 11030190 مقبول4905.90  بـالرغایة17-07-2002

كبابي   نسرین 11030200 مقبول5005.90  بـالرغایة09-05-2002

طوبال   أمال 11030167 جید جدا5108.00  بـالرغایة12-08-2002

درعي   أمیرة 11030181 مقبول5205.30  بـالرغایة29-05-2002

بوسحابة   آمال 11030164 مقبول5305.20  بـالرویبة20-06-2000

591من126:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو| مدرسة سعد دحلب  | 350112: المؤسسة  

غربي   أمیرة 11030182 جید جدا5408.30  بـالرویبة07-07-2002

البري   أنیس 11030174 قریب من الجید5506.20  بـالرویبة03-01-2003

بن داس   المیة 11030186 قریب من الجید5606.20  بـبومرداس23-05-2002

حموش   أمینة 11030176 جید5707.20  بـحسین داي04-07-2002

جدو   أمیرة 11030185 قریب من الجید5806.90  بـسیدي امحمد28-12-2002

بومغارف   محمد رفیق 11030264 مقبول5905.20  بـلرغایة27-03-2002

بورعدة   أحالم 11030229 مقبول6005.20  بـأوالد ھداج05-12-2000

مخلوف   مریم 11030287 جید6107.10  بـاألخضریة20-09-2002

بویموت   مریم 11030288 جید جدا6208.80  بـالحراش07-10-2002

دحماني   نور الدین 11030217 مقبول6305.80  بـالحراش07-10-2002

بلعباس   محمد 11030240 جید6407.30  بـالجزائر25-12-2002

شعواد   محمد وسیم 11030268 قریب من الجید6506.30  بـالرغایة23-12-2001

صعیب   آیة 11030275 جید جدا6608.30  بـالرغایة24-11-2002

بوسحابة   أسامة 11030302 مقبول6705.30  بـالرغایة27-01-1999

درعي   مریم 11030289 مقبول6805.90  بـالرغایة11-10-2002

والي   نور الھدى 11030221 جید6907.10  بـالرغایة10-01-2002

درعي   أحمد 11030234 قریب من الجید7006.40  بـالرغایة27-11-2001

بن عیلة   محمد نضال 11030249 جید جدا7108.20  بـالرغایة05-07-2002

مزیودان   لینة 11030232 ممتاز7209.00  بـالرویبة18-07-2002

حجام   أحمد منصور 11030242 مقبول7305.40  بـالرویبة15-11-2002

بومغارف   أیوب 11030278 مقبول7405.10  بـالرویبة18-11-2001

زواي   مروة 11030294 قریب من الجید7506.20  بـالرویبة30-11-2002

تزروتي   أیمن 11030225 قریب من الجید7606.70  بـالرویبة05-06-2002

زواي   نور الھدى 11030222 جید جدا7708.10  بـالرویبة22-12-2002

بوجالل   أسماء 11030301 مقبول7805.50  بـبني شبانة07-07-2002

زقار   لیاس 11030272 جید7907.20  بـتزي وزو22-07-2002

حفیظ   محمد نجیب 11030248 جید8007.50  بـبومرداس22-06-2002

بن داس   محمد 11030236 جید8107.70  بـبومرداس23-05-2002

مھدب   محمد سلیم 11030267 جید8207.10  بـسیدي امحمد16-06-2002

591من127:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو| مدرسة سعد دحلب  | 350112: المؤسسة  

حمزي   أسماء 11030300 قریب من الجید8306.00  بـسیدي امحمد02-05-2002

بن میھوب   نور االسالم 11030216 قریب من الجید8406.50  بـسطیف31-07-2002

حواش   محمدد فوزي 11030269 قریب من الجید8506.60  بـعین طایة03-03-2002

تزروتي   محمد 11030239 مقبول8605.40  بـعین طایة15-10-2002

زیرور   آیة 11030273 مقبول8705.00  بـعین طایة13-06-2002

بوغابة   مروة 11030293 مقبول8805.00  بـورقلة17-01-2000

رباحي   مصطفى 11030321 جید8907.80  بـأوالد ھداج11-01-2000

دراجي   احالم 11030337 جید9007.60  بـاألبیار01-12-2002

سراف   اسالم 11030347 جید9107.40  بـاالخضریة12-09-2002

سعیداني   اكرام 11030367 جید9207.80  بـالثنیة27-08-2002

تیریكي   ذھبیة فریال 11030372 ممتاز9309.10  بـالحراش20-09-2002

كسال   ایمان 11030339 ممتاز9409.10  بـالحراش14-11-2002

جعید   مسعود 11030323 قریب من الجید9506.20  بـالحراش05-06-2001

زیان   یاسمین 11030396 مقبول9605.40  بـالحراش02-08-2002

تغزانت   بھیة 11030380 ممتاز9709.20  بـالجزائر27-01-2003

بریغت   احسن 11030345 مقبول9805.20  بـالرغایة11-02-2002

بوزید   یسرا 11030403 قریب من الجید9906.70  بـالرغایة01-08-2002

قنان   اكرام 11030364 مقبول10005.70  بـالرغایة06-06-2002

خنور   ایة 11030343 مقبول10105.40  بـالرغایة01-10-2002

قوجیل   اكرام 11030365 مقبول10205.10  بـالرغایة05-07-2002

درویش   ایمن ضیاء الدین 11030336 قریب من الجید10306.10  بـالرغایة29-04-2002

حفیظ   ابتسام 11030331 جید جدا10408.00  بـالرویبة22-02-2002

حفیظ   اكرام 11030370 ممتاز10509.20  بـالرویبة15-12-2002

داللة   اكرام 11030369 ممتاز10609.10  بـالقبة03-12-2002

محبوب   دنیا 11030386 قریب من الجید10706.00  بـالقبة22-12-2002

جابر   اكرام منال 11030371 ممتاز10809.00  بـالعلمة30-08-2001

زیان   بشرى 11030378 قریب من الجید10906.20  بـاوالد موسى12-02-1999

ربعین   ایمان 11030340 جید11007.90  بـبني مسوس24-11-2002

سفاح   دنیا منال 11030387 مقبول11105.60  بـباب الوادي20-06-2001

591من128:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو| مدرسة سعد دحلب  | 350112: المؤسسة  

قشاوي   یانیس 11030391 قریب من الجید11206.70  بـبجایة23-07-2002

شامي   ایوب 11030346 مقبول11305.30  بـبومرداس12-09-2001

بارود   امحمد 11030327 جید11407.60  بـبومرداس19-10-2002

كبسي   اكرام 11030352 قریب من الجید11506.70  بـبومرداس05-05-2002

بودراع   ایمان 11030338 ممتاز11609.00  بـبولوغین05-10-2002

بلعزوقي   ایة 11030344 قریب من الجید11706.10  بـبودواو12-12-2002

دیلمي   بسمة 11030377 جید11807.70  بـبودواو04-10-2002

اوریحان   حنان 11030383 قریب من الجید11906.50  بـبودواو16-03-2001

دوالش   ابراھیم 11030334 قریب من الجید12006.60  بـبئر مراد رایس06-02-2003

مرزوقي   حنان 11030384 قریب من الجید12106.80  بـحسین داي11-08-2002

صایب   انتصار 11030325 مقبول12205.60  بـحسین داي25-11-2001

شوشي   ابتھال 11030332 جید12307.40  بـحسین داي10-11-2002

قرة   یاسمین 11030397 ممتاز12409.40  بـسطیف09-10-2002

لراشي   اكرام 11030353 جید جدا12508.70  بـعین طایة19-05-2002

حمادي   ججیقة 11030400 ممتاز12609.70  بـعزازقة14-09-2002

مصطفاي   فایز 11030572 جید12707.70  بـالرغایة29-05-2002

تمشیشات   ھاجر 11030583 جید جدا12808.90  بـالرغایة23-05-2002

بوعلباني   وائل نور 11030592 قریب من الجید12906.40  بـالرغایة24-07-2002

یشیر   عبیدة 11030566 مقبول13005.80  بـالرغایة28-11-2001

الجي   وداد عبیر 11030594 ممتاز13109.70  بـالرویبة28-12-2002

بوجالل   ھالل 11030581 جید جدا13208.20  بـبجایة14-02-2001

داللة   ھشام 11030588 جید13307.00  بـحسین داي14-08-2002

مشكور   فاطمة الزھراء 11030574 جید13407.90  بـسیدي امحمد20-04-2002

قریشي   وفاء 11030597 جید جدا13508.10  بـعین طایة07-04-2002

الركرمة   ھدیل 11030585 قریب من الجید13606.60  بـعین طایة27-05-1999

شناشي   فریال 11030579 مقبول13705.70  بـعین طایة07-10-2002

مریم   فدوى 11030576 جید13807.00  بـعین طایة01-11-2002

591من129:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو| مدرسة بورعدة  | 350113: المؤسسة  

بن قریش   عمر 11030518 مقبول105.50  بـأوالد موسى17-07-2000

بوعزوز   عبد الرؤوف 11030536 قریب من الجید206.00  بـالرغایة29-06-2002

حمداش   عبد الرحیم 11030542 جید307.40  بـالرویبة21-09-2001

صالحي   عبد العلي 11030551 جید جدا408.20  بـالرویبة28-07-2002

تیكور   عائشة 11030522 قریب من الجید506.90  بـالعطاف29-07-2001

بولطیف   عبد الرحمان 11030541 ممتاز609.20  بـبسكرة30-12-2002

بوقرومة   عبد الصمد 11030547 قریب من الجید706.50  بـحسین داي19-03-2003

عزي   زین الدین 11030474 مقبول805.00  بـالحراش26-07-2002

صالحي   سھام 11030498 جید907.10  بـالرغایة10-07-2002

قرومي   كریمة 11030502 مقبول1005.00  بـالرویبة28-04-2002

صیاد   سعاد 11030490 جید1107.40  بـالرویبة26-08-2001

صایفي   زیاد 11030479 جید جدا1208.40  بـاوالد ھداج05-01-2003

سعیدي   سیلیا 11030478 جید1307.80  بـبومرداس22-06-2002

نعیمي   رابح 11030428 جید1407.40  بـاالخضریة05-12-2001

واضح   روان ھدیل 11030442 جید جدا1508.60  بـالحراش13-07-2002

بن تارزي   سلمى 11030446 جید1607.30  بـالحراش05-09-2001

معوش   رزقي مھدي 11030436 جید1707.80  بـالرغایة01-10-2002

زغلي   یسرى 11030415 مقبول1805.00  بـالرویبة26-09-2002

بارودي   رانیا 11030423 مقبول1905.20  بـعین الفكرون12-12-2002

لعرباوي   رانیة 11030424 جید جدا2008.50  بـعین طایة14-09-2002

نجار   ماریا 11030188 مقبول2105.50  بـالثنیة01-01-2002

صالحي   منال صبرین 11030171 جید جدا2208.70  بـالحراش10-09-2002

بن سعیدان   منال 11030169 مقبول2305.10  بـالرغایة26-07-2002

الكرودار   ندى 11030194 ممتاز2409.40  بـالرویبة25-09-2002

591من130:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو| مدرسة بورعدة  | 350113: المؤسسة  

جریاني   أنایس 11030172 مقبول2505.80  بـتیزي وزو24-07-2002

ستي   لبنة 11030189 مقبول2605.00  بـحجوط19-08-2002

شنانة   نریمان 11030195 جید جدا2708.40  بـسیدي امحمد03-05-2002

بن مھني   أمیرة 11030184 قریب من الجید2806.20  بـعین الكبیرة19-11-2002

لحمر   نسرین 11030203 مقبول2905.90  بـعین طایة15-12-2002

صالحي   مروى 11030297 جید3007.00  بـأوالد موسى28-07-2002

عكروش   محمد البشیر 11030250 قریب من الجید3106.40  بـالحمامات04-06-2002

شمیخ   محمد سلیم 11030266 مقبول3205.30  بـالرغایة28-01-1998

سلمان   مراد 11030282 مقبول3305.60  بـالرویبة12-02-2001

قرومي   محمد 11030237 مقبول3405.60  بـالرویبة15-09-2002

یزید   أیمن 11030224 جید3507.90  بـالقبة19-04-2002

بن بردي   لینا 11030231 مقبول3605.90  بـالوادي11-11-2002

لحرش   أیمن یزید 11030227 جید3707.40  بـباب الوادي18-07-2002

زعاق   محمود 11030270 جید3807.70  بـباب الوادي11-06-2002

مزیاني   لیدیة 11030276 مقبول3905.70  بـتیزي عنیف17-01-2001

بن قریش   نور الھدى 11030219 مقبول4005.20  بـبومرداس20-09-2001

عیسات   مریم 11030284 مقبول4105.70  بـعین طایة23-06-2001

صالحي   نور الھدى 11030220 قریب من الجید4206.50  بـعین طایة15-07-2002

أوقروج   یاسمین 11030395 قریب من الجید4306.60  بـالحراش23-07-2002

حساني   یاسین مولود 11030398 قریب من الجید4406.90  بـالحراش13-06-2002

بن تارزي   أسامة 11030319 قریب من الجید4506.80  بـالرغایة18-11-2002

بومالي   الیاس 11030329 جید4607.20  بـالرغایة19-08-2001

قسمي   أسامة 11030316 قریب من الجید4706.40  بـالرغایة30-11-2001

صیاد   ایمان نور الھدى 11030341 جید جدا4808.00  بـالرغایة15-07-2002

لعزیب   خدیجة 11030399 قریب من الجید4906.40  بـالرغایة26-01-2002

تومي   اسماعیل 11030348 جید5007.70  بـالرویبة20-09-2001

تشماق   دنیا زاد 11030388 مقبول5105.00  بـالقبة27-05-2002

بن بردي   الطاھر 11030330 جید جدا5208.20  بـالوادي13-07-2003

لعرباوي   دنیا 11030385 جید جدا5308.30  بـعین طایة14-09-2002

591من131:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو| مدرسة بورعدة  | 350113: المؤسسة  

بن غیالل   فارس 11030573 قریب من الجید5406.20  بـالرغایة03-12-2001

عیسات   ھشام 11030587 جید5507.40  بـالرویبة13-04-2002

بورعدة   ھند 11030582 مقبول5605.80  بـالرویبة13-09-2002

غضبان   غزالن 11030567 قریب من الجید5706.40  بـالقبة01-07-2001

عمروش   فراح 11030577 جید جدا5808.80  بـبني شبانة11-06-2002

591من132:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو | 1مدرسة ابن بادیس | 350114: المؤسسة  

عاشوري   عبد القادر 11030550 مقبول105.60  بـالحراش03-01-2003

سنطوحي   عبد النور 11030527 قریب من الجید206.30  بـالرغایة08-01-2000

سنطوحي   عبد الرحمان 11030539 قریب من الجید306.60  بـالرغایة07-11-2000

بن برطاوي   عبد اهللا 11030529 قریب من الجید406.40  بـالرغایة23-12-2000

موساوي   عمر 11030519 قریب من الجید506.30  بـالرویبة23-11-2002

لعمري   عبد الرزاق 11030545 مقبول605.50  بـالرویبة21-09-2002

بولقرینات   عبد اهللا 11030532 جید جدا708.80  بـسیدي امحمد04-10-2002

بودرباني   عایدة زھرة أالء 11030521 جید جدا808.20  بـسیدي امحمد02-07-2002

سادات   سرین 11030485 ممتاز909.00  بـالرغایة02-02-2003

بوضربة   زینب 11030476 قریب من الجید1006.10  بـالقبة08-02-2002

بلوم   زینب 11030477 ممتاز1109.60  بـسیدي امحمد21-12-2002

العمري   زھرة 11030499 مقبول1205.30  بـعین طایة23-12-1999

سایغي   سلمة 11030444 قریب من الجید1306.00  بـأوالد موسى06-12-2001

سایغي   رفیق 11030438 مقبول1405.20  بـالحراش01-03-2002

حمزاوي   جواد 11030420 جید1507.90  بـالرغایة21-02-2002

جزار   سمیة 11030449 مقبول1605.50  بـالقبة06-09-2002

حجاب   روضة 11030443 جید جدا1708.40  بـحسین داي22-07-2002

كیباشي   سلیمان 11030448 قریب من الجید1806.80  بـعین طایة14-04-2002

حنیش   سارة 11030451 مقبول1905.70  بـعین طایة29-08-2002

ساسي   حوریة 11030421 مقبول2005.60  بـوھران25-02-2003

بن عاشور   ماجد 11030187 جید جدا2108.70  بـالرغایة13-02-2002

لحقي   مروان 11030290 قریب من الجید2206.20  بـالحراش21-08-1999

دھیلیس   أیمن 11030226 جید2307.60  بـالرغایة07-02-2003

حدوش   مروة 11030295 مقبول2405.30  بـالرغایة11-12-2002

591من133:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو | 1مدرسة ابن بادیس | 350114: المؤسسة  

القریة   أحالم 11030230 جید جدا2508.70  بـالرغایة30-04-2002

عیساوي   أیوب 11030279 مقبول2605.30  بـالرویبة30-04-2002

شمیخ   أحمد أنیس 11030241 جید جدا2708.20  بـالرویبة02-08-2002

مزیودان   آیة 11030274 جید2807.40  بـالرویبة28-06-2002

شویة   مروان 11030291 جید2907.90  بـاسبانیا20-09-2002

بودابة   أیوب 11030280 جید3007.70  بـباب الوادي16-11-2002

سعدي   محمد ریاض 11030251 مقبول3105.90  بـتابالط05-06-2001

حاجي   مریم 11030286 ممتاز3209.00  بـتیزي وزو08-09-2002

شیخي   مروى سارة 11030299 جید3307.90  بـبوروبة10-04-2002

درعي   محمد رضا 11030252 جید3407.30  بـحسین داي21-10-2002

بوزید   میسة 11030277 جید جدا3508.90  بـحسین داي16-09-2002

شرمالي   حسام 11030402 جید3607.10  بـالحمامات19-12-2002

العمري   أسامة 11030314 مقبول3705.70  بـالحراش23-12-2000

غراب   معاد 11030324 جید3807.70  بـالحراش05-08-2002

نقلي   بلقاسم 11030375 مقبول3905.30  بـالخروبة10-09-2002

علیق   مصعب 11030322 مقبول4005.30  بـالرغایة19-02-2003

مراقة   یسمینة 11030401 جید جدا4108.40  بـالرغایة08-11-2002

نملة   بشرى 11030379 جید جدا4208.80  بـالرویبة11-11-2002

زعیم الدین   مسیلیا 11030320 مقبول4305.00  بـبرج منایل15-04-2000

رباتشي   إكرام 11030590 قریب من الجید4406.80  بـأوالد موسى23-12-2001

مسعودي   وصال 11030595 مقبول4505.10  بـأوالد ھداج07-01-2003

سي عبد اهللا   فادیة 11030571 مقبول4605.80  بـالثنیة21-05-2002

مشري   عفاف 11030570 جید4707.00  بـالرغایة03-01-2001

سعیدون   إكرام 11030591 مقبول4805.90  بـالرغایة14-01-2003

عالم   فراح 11030578 جید جدا4908.00  بـالرغایة25-01-2003

بشسایس   عصام 11030568 مقبول5005.90  بـالرویبة11-09-2002

591من134:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| البشیر االبراھیمي /متو| مدرسة علي بوسیف  | 350115: المؤسسة  

قدوش   سارة 11030452 مقبول105.50  بـالحراش28-10-2002

بلخیر   یاسمین 11030394 مقبول205.60  بـتیزي غنیف05-01-2002

حرشوني   جالل 11030381 قریب من الجید306.10  بـبریرة01-04-2002

591من135:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مولود قاسم نایت بلقاسم / متو| مدرسة مالك بن نبي  | 350120: المؤسسة  

یسرف   إكرام 11030972 مقبول105.90  بـأوالد موسى18-04-2002

بوخروبة   إسحاق 11030968 قریب من الجید206.60  بـالرغایة21-01-2002

بو رحلة   ھشام 11030967 قریب من الجید306.80  بـالرویبة01-04-2002

واضح   إیمان 11030958 جید407.70  بـالقبة09-07-2002

شارف   إكرام 11030973 جید جدا508.50  بـبني عزیز07-05-2002

لكحل   إكرام 11030976 ممتاز609.10  بـبني عزیز30-10-2002

مزیت   ھیثم 11030960 جید707.80  بـباب الوادي08-08-2002

طیبي   إكرام 11030974 جید جدا808.20  بـبوقاعة22-06-2002

رحال   إكرام 11030971 قریب من الجید906.70  بـحسین داي31-03-2002

بن دعاس   ولید 11030980 مقبول1005.70  بـعین طایة29-05-2002

فقیر   ھبة 11030944 مقبول1105.20  بـالحراش26-10-2002

بن جبلة   عفاف 11030926 جید جدا1208.70  بـالرغایة20-11-2002

ایت اعراب   فؤاد 11030930 جید جدا1308.10  بـالرغایة30-10-2002

حمارة   عبد الرؤوف 11030912 جید جدا1408.10  بـبني عزیز12-11-2002

ناجوي   فوزي 11030939 مقبول1505.20  بـباب الواد12-02-2002

بوسبسي   إیمان 11030947 مقبول1605.70  بـباب الوادي10-07-2001

ریاح   عبد الرحمان 11030915 جید جدا1708.60  بـبرج بونعامة04-12-2002

جلود   فایزة 11030931 جید1807.90  بـبوسعادة26-12-2000

ھاشمي   عدالن 11030923 قریب من الجید1906.90  بـحسین داي16-10-2002

بوكریطة   عبد العزیز 11030919 جید جدا2008.30  بـسیدي امحمد12-06-2002

یحیاوي   ھاجر 11030942 ممتاز2109.20  بـعین طایة10-03-2002

كتیب   سیدعلي 11030862 جید2207.50  بـالثنیة24-10-2002

طباخ   زینب 11030860 جید2307.40  بـالحراش09-09-2002

بن سعد اهللا   سھام 11030875 قریب من الجید2406.70  بـالرغایة06-12-2002

591من136:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مولود قاسم نایت بلقاسم / متو| مدرسة مالك بن نبي  | 350120: المؤسسة  

زواوي   عبد الناصر 11030892 قریب من الجید2506.90  بـباب الوادي04-05-2000

بن عبد المومن   شریفة 11030865 جید2607.80  بـبودواو17-04-2002

أوغالیم   عمر 11030888 مقبول2705.00  بـحسین داي16-01-2001

بوعیشة   عماد 11030886 قریب من الجید2806.60  بـعین بوسیف23-06-2002

شرتوك   كنزة 11030882 قریب من الجید2906.50  بـعین طایة26-03-2002

مشكل   نورة 11030660 قریب من الجید3006.10  بـأوالد موسى10-08-2002

ایت الظھر   منال 11030609 مقبول3105.00  بـالحراش11-08-2000

بویض   نھاد 11030658 جید جدا3208.00  بـالحراش08-09-2002

زیادة   نور جیھان 11030659 جید3307.30  بـالرغایة28-08-2002

بن عبد المومن   نھاد 11030647 قریب من الجید3406.80  بـالرغایة13-06-2002

ایت اعراب   أیوب 11030694 جید3507.80  بـالرغایة22-10-2002

عدي   مراد 11030695 جید جدا3608.10  بـالرغایة26-06-2002

خالف   أیوب 11030692 قریب من الجید3706.80  بـالرویبة27-03-1999

بدري   أمینة 11030626 قریب من الجید3806.90  بـالقبة14-09-2002

بوعوة   أمین 11030624 جید جدا3908.40  بـالقبة12-05-2003

بن بلقاسم   نسرین 11030645 جید جدا4008.50  بـبني عزیز28-01-2002

امجدوبن   أنیس 11030617 جید جدا4108.20  بـباب الواد16-05-2002

شیبان   أیوب 11030693 قریب من الجید4206.30  بـبریكة12-05-2002

عبد الكافي   أمین 11030621 قریب من الجید4306.80  بـبوقاعة04-05-2002

بودراع   محمد 11030675 قریب من الجید4406.50  بـبئر خادم26-01-2001

بن عمارة   نورة مالك 11030661 جید جدا4508.10  بـحسین داي03-11-2002

ذبیح   منال رمیساء 11030612 جید جدا4608.20  بـحسین داي22-09-2002

عصمان   محمد 11030677 جید4707.30  بـحسین داي19-07-2002

سعدودي   مریم 11030696 قریب من الجید4806.00  بـحسین داي27-11-1999

بوطیش   أمال 11030608 قریب من الجید4906.20  بـحسین داي02-01-2002

یسرف   لینا إخالص 11030671 قریب من الجید5006.40  بـجسر قسنطینة12-07-2002

تونسي   محمد عبیدي 11030687 جید جدا5108.20  بـسیدي عیسى25-09-2002

مقورة   أحالم 11030667 جید5207.80  بـعین ازال21-06-2002

دویدي   أمیرة 11030629 قریب من الجید5306.00  بـعین بوسیف19-02-2000

591من137:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مولود قاسم نایت بلقاسم / متو| مدرسة مالك بن نبي  | 350120: المؤسسة  

عوج   لینا 11030669 جید5407.40  بـعین طایة01-07-2002

قرین   نجیب 11030641 جید جدا5508.50  بـعین طایة15-01-2003

قرین   أمین 11030623 جید جدا5608.20  بـعین طایة15-01-2003

طیباوي   نعیمة 11030646 جید5707.60  بـعین طایة12-03-2002

لویفي   جابر 11030770 قریب من الجید5806.50  بـنقاوس19-09-2002

طیبة   أسماء 11030721 جید5907.90  بـمشدالة10-07-2002

حیواني   جلول 11030767 جید6007.80  بـأوالد موسى22-12-2001

زوریق   یمینة 11030765 مقبول6105.00  بـأوالد ھداج26-01-1997

بن ستیتي   جیھان بشرى 11030784 ممتاز6209.50  بـالمرادیة28-01-2003

لكاف   أكرم 11030730 قریب من الجید6306.80  بـاألزھریة14-09-2002

لكاف   أسامة 11030724 قریب من الجید6406.80  بـاألزھریة01-04-2002

سحیل   خالد 11030769 قریب من الجید6506.40  بـالبلیدة08-10-2002

العربي   یاسمین 11030772 جید6607.30  بـالحمامات24-06-2002

بلعقاب   أكرم 11030731 جید6707.50  بـالحراش02-10-2002

بوھني   یسرى 11030789 مقبول6805.20  بـالرغایة01-01-2002

طوبال   خولة 11030795 مقبول6905.60  بـالرغایة31-01-2002

تونسي   بشرى 11030747 مقبول7005.20  بـالرغایة18-02-2001

حمود   بدر الدین 11030745 مقبول7105.20  بـالرغایة22-11-2002

غرسي   یحي 11030781 جید جدا7208.50  بـالرغایة25-08-2002

عدي   دنیا 11030763 جید جدا7308.10  بـالرغایة15-07-2002

جبار   خلود 11030768 جید جدا7408.50  بـالرغایة20-06-2002

بوعلي   مریم 11030711 قریب من الجید7506.50  بـالرغایة22-06-2002

بلكزعي   خولة 11030796 جید جدا7608.30  بـالرغایة29-09-2002

شویح   أصالة 11030725 قریب من الجید7706.10  بـالرغایة16-01-2002

واضح   خدیجة 11030783 مقبول7805.40  بـالرغایة22-11-2001

بوبسیط   یاسمین 11030771 مقبول7905.00  بـالرغایة14-02-1999

بوقصة   دعاء 11030793 جید8007.20  بـالرویبة26-09-2002

بعزیز   جمیلة 11030764 مقبول8105.70  بـالرویبة20-07-2001

واضح   یاسین 11030775 قریب من الجید8206.80  بـالقبة16-02-2002

591من138:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مولود قاسم نایت بلقاسم / متو| مدرسة مالك بن نبي  | 350120: المؤسسة  

تفاتي   بدر الدین 11030744 جید8307.90  بـبرج منایل22-03-2000

بوھنیة   یاسمین 11030773 جید8407.50  بـحسین داي28-09-2002

قادة   دینا 11030779 جید جدا8508.10  بـسیدي امحمد20-06-2002

خنیو   اسیا 11030739 جید8607.10  بـعین طایة14-12-2001

والبي   توفیق 11030759 قریب من الجید8706.00  بـعین طایة10-08-2002

شاكر   حذیفة 11030778 جید8807.90  بـعین طایة11-05-2002

زوریق   سلیم 11030831 جید8907.40  بـأوالد ھداج27-03-2000

فرق   رمزي 11030815 مقبول9005.90  بـالحراش07-09-2001

بن بالة   خولة 11030808 جید جدا9108.20  بـالحراش06-03-2003

مولریش   رمیساء 11030813 قریب من الجید9206.60  بـالرغایة25-09-2001

حسیسي   یوسف 11030810 مقبول9305.00  بـالرویبة07-02-2001

بوطاوس   ریان صبري 11030821 قریب من الجید9406.90  بـبني مسوس06-06-2002

یسرف   رانیة 11030817 قریب من الجید9506.70  بـبومرداس06-12-2002

بشاخ   سلیمان 11030833 قریب من الجید9606.80  بـبودواو22-02-2002

بوبسیط   رندة 11030812 جید9707.50  بـجیجل03-12-2000

وطي زرقة   رفیدة 11030826 قریب من الجید9806.30  بـحسین داي24-08-2002

بوزنیط   رابح 11030818 قریب من الجید9906.30  بـجسر قسنطینة12-03-2001

غرسي   سارة 11030842 جید10007.80  بـساراقوسا31-01-2003

دقداق   رحاب نایلة 11030822 قریب من الجید10106.10  بـسیدي امحمد14-01-2003

تومي   یوسف رمزي 11030811 جید10207.80  بـعین طایة19-02-2002

591من139:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مولود قاسم نایت بلقاسم / متو | 1مدرسة المخفي الجدیدة | 350121: المؤسسة  

بن قمیدة   إسالم 11030964 جید107.10  بـالمرادیة12-05-2002

بولسان   إسالم 11030965 جید جدا208.50  بـالحراش10-07-2002

بن یحیى   إدریس 11030962 قریب من الجید306.00  بـالحراش12-12-1998

صعیب   إكرام 11030970 جید جدا408.50  بـالرغایة15-03-2002

بن سولة   وسام 11030983 جید جدا508.50  بـالرغایة22-04-2002

عبدي   إیناس 11030959 قریب من الجید606.20  بـالرویبة06-04-2002

بوزعرور   إكرام 11030975 مقبول705.60  بـالقبة08-09-2002

ثابت   ھدى 11030961 مقبول805.90  بـالقبة27-08-2001

جطني   إسالم 11030966 جید جدا908.30  بـجیجل26-09-2002

العشبي   ولید 11030978 قریب من الجید1006.90  بـعین طایة18-02-2002

بوطارن   عبد الرزاق 11030917 مقبول1105.40  بـنقاوس23-02-2001

بوجناح   إلیاس 11030940 جید1207.50  بـأوالد موسى18-06-2002

العایب   عبد الحق 11030910 جید1307.80  بـأوالد موسى23-10-2002

فرلي   عبد القادر 11030918 مقبول1405.00  بـأوالد موسى13-08-1999

عیسات   فارس 11030932 قریب من الجید1506.60  بـالبویرة26-11-1999

فالح   عبد الحق 11030909 مقبول1605.20  بـالحراش01-06-2002

حركاتي   فریال 11030937 مقبول1705.70  بـالرغایة09-08-2000

ایت اعراب   عبد الرحیم 11030916 جید1807.00  بـالرغایة20-11-2002

لعرابة   ھاجر 11030943 جید جدا1908.30  بـالقبة01-05-2002

إعشاشن   عبد الرحمان 11030913 جید2007.10  بـبني ورتیالن20-10-1999

تلمساني   فلة 11030928 مقبول2105.20  بـباب الوادي05-12-2002

عیاد   عزیزة 11030924 قریب من الجید2206.30  بـباب الوادي06-11-2001

بورحیلة   إبراھیم 11030946 قریب من الجید2306.10  بـبابور26-11-2002

المانع   عبد الحق 11030908 مقبول2405.10  بـحسین داي05-03-2000

591من140:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مولود قاسم نایت بلقاسم / متو | 1مدرسة المخفي الجدیدة | 350121: المؤسسة  

بن زموري   فلة 11030927 قریب من الجید2506.70  بـحسین داي10-07-2001

حمودي   عبیر 11030922 قریب من الجید2606.60  بـسیدي امحمد30-12-2000

حیان   فتیحة 11030935 قریب من الجید2706.80  بـعین طایة05-08-2002

صغیر   عقبة 11030925 ممتاز2809.00  بـعین طایة14-10-2002

معطر   عبد الرحمان 11030914 مقبول2905.50  بـفرجیوة15-12-2000

بوطارن   زینة 11030858 مقبول3005.90  بـنقاوس19-07-2002

شیرب   سومیة 11030879 مقبول3105.40  بـأوالد ھداج28-08-2002

بوشحدان   سھى 11030876 جید جدا3208.80  بـالمدیة23-03-2002

واضح   سید احمد 11030861 مقبول3305.90  بـالحراش06-01-2003

معطر   عبد اهللا 11030894 مقبول3405.90  بـالرغایة01-07-2002

أوغالیم   عبد اهللا 11030893 قریب من الجید3506.10  بـالرغایة14-08-1999

ساحب   عبد المالك 11030891 جید3607.50  بـالرویبة17-01-2003

مزیت   زكریا 11030868 قریب من الجید3706.40  بـباب الوادي25-08-2001

شبیل   كریم 11030883 جید3807.20  بـترنیتو21-05-2002

مھدي   شریفة 11030866 مقبول3905.00  بـبرج بوعریریج18-04-2002

بودلة   عبد الباري 11030896 قریب من الجید4006.00  بـحسین داي15-09-2002

خنیش   سیف 11030864 قریب من الجید4106.10  بـسطیف09-10-1999

شینون   زوینة 11030880 جید4207.30  بـعین طایة09-01-2000

خوجة   عبد الباري 11030895 مقبول4305.80  بـعین طایة18-08-2002

بوقزولة   سھام 11030874 قریب من الجید4406.80  بـعین طایة06-10-2002

زیاني   لبنى 11030635 مقبول4505.30  بـمقرة23-12-2002

تھارونت   لیلیة 11030688 جید4607.80  بـأوالد ھداج23-02-2002

دروازي   محمد صبري 11030685 مقبول4705.10  بـالرغایة04-07-2002

لغراب   أمیرة 11030630 مقبول4805.70  بـالرغایة28-07-2000

زواي   أنیس 11030616 مقبول4905.70  بـالرغایة07-02-2002

أوغالیم   محمد أسامة 11030681 قریب من الجید5006.40  بـالرغایة15-02-2002

كزعي   محمد لمین 11030680 قریب من الجید5106.20  بـالرغایة26-06-2002

حفراد   آیة 11030689 مقبول5205.20  بـالرغایة11-05-2002

نایلي   نادیة 11030636 قریب من الجید5306.60  بـالرغایة14-05-2000

591من141:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مولود قاسم نایت بلقاسم / متو | 1مدرسة المخفي الجدیدة | 350121: المؤسسة  

قاسم   لبنى 11030634 قریب من الجید5406.80  بـالرغایة23-09-2001

حمزاوي   منال 11030611 قریب من الجید5506.90  بـالرویبة18-10-2002

فتحوم   محمد 11030676 مقبول5605.90  بـالرویبة18-09-2001

اولقاضي   أحالم 11030666 قریب من الجید5706.20  بـالقبة18-12-2001

خنیش   نسیم 11030643 جید جدا5808.50  بـالعلمة07-07-2002

بلكزعي   لمیس 11030631 مقبول5905.10  بـبني مسوس08-08-2002

زغریر   أحمد 11030679 مقبول6005.70  بـبني عزیز16-12-2002

سماعیل   ماجدة 11030633 جید6107.00  بـباب الوادي08-09-2002

بو طبة   آدم 11030662 جید جدا6208.40  بـباب الوادي02-08-2002

حركاتي   نبیلة 11030640 جید جدا6308.30  بـبودواو30-06-2002

بلغربي   نریمان 11030642 جید6407.80  بـبوقاعة21-08-2002

بوصبیعات   أمین 11030622 قریب من الجید6506.40  بـحسین داي09-05-2002

بوزرارة   أناییس نور الھدى 11030613 قریب من الجید6606.20  بـسیدي امحمد09-02-2002

مناصر   نبلة 11030639 جید6707.00  بـطولقة15-03-2002

بلكزعي   حكیمة 11030792 مقبول6805.00  بـأوالد موسى20-02-2000

بو فافة   باھي 11030743 قریب من الجید6906.30  بـالمنار09-09-2000

بوعیشة   حنان 11030761 قریب من الجید7006.30  بـالثنیة13-11-2001

موسى   حسین 11030787 مقبول7105.50  بـالثنیة08-08-1999

دوسان   حسام 11030786 جید7207.70  بـالثنیة22-05-2002

خلیف   مروى 11030718 جید7307.40  بـالحراش19-09-2002

شرایطیة   خدیجة 11030782 جید7407.20  بـالحراش13-04-2000

طیبة   مریم 11030709 قریب من الجید7506.30  بـالحراش03-03-2002

جوھري   أسامة 11030723 مقبول7605.10  بـالحراش23-08-2000

بن شایب   بالل 11030742 جید7707.80  بـالرصفة30-01-2002

بوطارن   مریم 11030713 جید7807.40  بـالرغایة28-10-2002

لعریبة   بشیر 11030746 مقبول7905.80  بـالرغایة22-01-2000

عیادي   خولة 11030797 جید جدا8008.50  بـالرغایة30-12-2002

لعرباوي   یاسین 11030776 مقبول8105.40  بـالرغایة03-11-2002

موھوبي   یسرى 11030791 مقبول8205.00  بـالرویبة02-09-2002

591من142:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مولود قاسم نایت بلقاسم / متو | 1مدرسة المخفي الجدیدة | 350121: المؤسسة  

فروخي   یعقوب 11030794 قریب من الجید8306.70  بـالقبة13-09-2002

فرحاوي   مریم 11030712 جید8407.10  بـبودواو البحري30-08-2002

صغیر   مریم 11030714 جید8507.30  بـحسین داي16-04-2003

العشبي   لویزة نور الھدى 11030733 قریب من الجید8606.00  بـحسین داي28-02-2002

بدري   مریم 11030708 جید8707.70  بـسیدي امحمد02-01-2001

بوذراع   الھام 11030736 قریب من الجید8806.10  بـسرج الغول06-10-1997

بویاحي   مریم 11030710 قریب من الجید8906.60  بـعین بوسیف11-05-2002

حیان   حدة 11030780 قریب من الجید9006.00  بـعین طایة05-08-2002

شرغال   حنان 11030762 جید9107.70  بـعین طایة25-05-2002

كبیر   مسعود 11030728 قریب من الجید9206.30  بـفرجیوة10-05-2002

ھامل   مصعب 11030727 جید9307.90  بـورقلة04-11-2002

ریلي   سامي نزیم 11030839 جید9407.80  بـاألبیار28-10-2002

شویكرات   صبرینة 11030844 ممتاز9509.20  بـالمرادیة28-10-2002

اسعد   رمیساء 11030814 جید9607.70  بـالبلیدة18-06-2002

بوبسیط   سارة 11030841 جید9707.10  بـالرغایة09-05-2002

العیشي   سلمى 11030828 قریب من الجید9806.60  بـالرغایة10-06-2002

حجوطي   رحیل 11030823 قریب من الجید9906.50  بـالرویبة07-12-2002

بوغالف   صالح الدین 11030829 جید10007.70  بـالقبة18-02-2002

ثابت   شیماء 11030846 قریب من الجید10106.60  بـالقبة29-08-2002

بوغراب   یونس 11030809 جید10207.00  بـبوسعادة27-06-2002

عزیزي   سمیة 11030834 مقبول10305.40  بـسیدي موسى20-03-1999

بوقزولة   سناء 11030830 قریب من الجید10406.90  بـعین طایة06-10-2002

بوشوك   سلیمان 11030832 مقبول10505.50  بـعین طایة26-01-2000

بوبسیط   رومیسة 11030827 قریب من الجید10606.20  بـعین طایة24-04-2001

591من143:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مدرسة صایب احمد | مدرسة صایب احمد  | 350122: المؤسسة  

بویط   ھبة 11031146 ممتاز109.20  بـالرغایة31-08-2002

بورنان   إیمان 11031148 جید جدا208.10  بـالرغایة27-11-2002

تیقرار   ولید 11031154 جید جدا308.30  بـالرویبة14-08-2002

سعدون   إبتسام 11031147 جید407.30  بـبودواو11-05-2001

ایت شعبان   إیمان 11031149 مقبول505.70  بـعین طایة20-01-2003

زیاني   بادیس 11031059 جید جدا608.70  بـمھدیة23-02-2002

العوشي   یونس 11031072 جید جدا708.70  بـالمرادیة14-07-2002

بوبسیط   نادیة 11031006 جید807.80  بـالثنیة11-06-2002

ھواري   مروة 11031045 قریب من الجید906.00  بـالحراش17-12-2002

بافو   أمینة 11031002 جید1007.10  بـالحراش20-09-2002

عیادي   خالد 11031064 مقبول1105.70  بـالرغایة31-08-2000

بدال   أكرم عبد الرحیم 11031052 قریب من الجید1206.80  بـالرغایة10-11-2002

بن عبد المومن   رشا 11031081 جید1307.90  بـالرغایة23-05-2002

مزیان   ماریا 11031004 جید جدا1408.60  بـالرغایة16-07-2002

مزیمش   محمد 11031019 قریب من الجید1506.70  بـالرغایة05-05-2002

ایت خداش   محمدأیمن 11031026 جید1607.60  بـالرغایة31-12-2002

ندیر   مھدي 11031053 مقبول1705.70  بـالرغایة05-07-2002

مزیمش   بالل 11031056 جید جدا1808.30  بـالرغایة09-05-2002

زیاني   أنفال 11030998 قریب من الجید1906.30  بـالرغایة24-06-2002

دریس   أسماء 11031046 جید2007.60  بـالرغایة13-10-2002

جفافلیة   رانیة 11031076 جید2107.70  بـالرغایة03-11-2002

بلقرة   رضوان 11031082 مقبول2205.90  بـالرغایة08-10-2001

عیوش   محمد 11031020 جید جدا2308.10  بـالرویبة08-04-2003

بن ناصر   رضوان 11031083 قریب من الجید2406.40  بـالرویبة01-12-2001

591من144:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مدرسة صایب احمد | مدرسة صایب احمد  | 350122: المؤسسة  

والھ   محمد یونس 11031024 جید2507.40  بـالرویبة28-01-2003

عیادي   ریمة 11031079 مقبول2605.80  بـالرویبة15-02-2001

مساحلي   نھى 11031013 ممتاز2709.20  بـالقبة05-09-2002

بو للو   یاسمین 11031065 جید جدا2808.30  بـاسبانیا21-09-2001

بویط   أحمد یاسین 11031023 جید2907.20  بـبني مسوس23-03-2000

خالدي   مریم یاسمین 11031033 جید3007.40  بـباب الواد01-02-2003

معطار   میسون 11031029 مقبول3105.70  بـبابور2002بحكم 

محدید   خدیجة نور االیمان 11031070 ممتاز3209.00  بـباش جراح27-07-2002

مزیاني   لیدیة 11031028 جید جدا3308.60  بـبو غني28-04-2002

شرشام   رضوان 11031084 جید3407.40  بـبومرداس01-07-2002

سالمي   أحمد 11031018 جید3507.20  بـبودواو16-12-2001

بھلولي   محفوظ 11031030 قریب من الجید3606.70  بـحسین داي23-12-2002

زیتوني   میلیسا 11031027 جید جدا3708.30  بـسیدي امحمد13-06-2002

دباغ   أسامة 11031048 مقبول3805.80  بـسیدي امحمد08-03-2003

حریتي   حلیمة 11031063 جید جدا3908.50  بـسیدي امحمد18-01-2003

قرماش   لبنى 11031005 قریب من الجید4006.30  بـسطیف16-04-2002

حواس   دنیا زاد 11031061 جید جدا4108.30  بـعین طایة26-05-2002

تقرار   عبد اهللا 11031121 قریب من الجید4206.70  بـأوالد موسى02-02-2001

یوسف   عبد الرحمان 11031126 قریب من الجید4306.40  بـأوالد ھداج04-01-2003

مزیمش   زكریا 11031110 جید4407.90  بـالحراش02-09-2002

لوناسي   سلیم 11031096 قریب من الجید4506.50  بـالحراش05-12-2002

قراوي   فریال 11031133 جید4607.50  بـالحراش15-05-2002

قالتي   عامر 11031117 جید جدا4708.30  بـالرغایة03-09-2002

قالتي   عمر 11031116 جید جدا4808.20  بـالرغایة03-09-2002

دریس   شیماء 11031103 جید جدا4908.80  بـالرغایة13-10-2002

شویة   ھند 11031134 جید جدا5008.90  بـالرویبة10-05-2002

لغواطي   سیرین 11031108 جید جدا5108.20  بـالقبة08-12-2000

بین القلوب   عبد الرحمان یاسین 11031128 ممتاز5209.30  بـباب الواد16-12-2002

بلیل   شھیناز 11031112 جید جدا5308.10  بـبرج بوعریریج17-11-2002

591من145:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مدرسة صایب احمد | مدرسة صایب احمد  | 350122: المؤسسة  

ملوك   صونیا 11031113 جید جدا5408.90  بـبومرداس16-06-2002

فراغ   شیراز 11031107 قریب من الجید5506.40  بـحسین داي04-10-2002

سدراتي   كتیبة 11031114 جید5607.20  بـحسین داي12-06-2002

نجار   عبداهللا محمد 11031129 مقبول5705.90  بـسیدي امحمد03-09-2002

دباغ   عبد المالك عبد الحق 11031120 ممتاز5809.10  بـسیدي امحمد18-11-2002

مشرف   سلیم 11031095 جید جدا5908.00  بـعین لقراج09-11-2002

591من146:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مدرسة صایب احمد | مدرسة مسعودي امحمد  | 350123: المؤسسة  

عمیروش   إكرام 11031152 جید107.10  بـالرغایة11-06-2002

عكاشة   وافیة 11031155 قریب من الجید206.20  بـالرغایة29-11-2002

غربي   إكرام 11031151 ممتاز309.60  بـالرویبة22-05-2002

یحیاوي   وفاء 11031156 جید جدا408.20  بـذراع المیزان20-10-2002

جمال   محمد 11031021 ممتاز509.00  بـالحراش30-04-2003

رابیة   یاسین 11031066 قریب من الجید606.30  بـالحراش23-07-2002

مصداع   أحمد 11031017 جید707.30  بـالرغایة04-05-2001

حمادي   نریمان 11031008 مقبول805.60  بـالرغایة01-12-2002

بن قلیل   أنیس عبد الرحمان 11030997 جید جدا908.40  بـالرغایة14-04-2002

بلكزعي   نسرین 11031011 مقبول1005.60  بـالرغایة10-11-2001

بوالوارث   مصعب 11031049 جید1107.30  بـالرغایة07-12-2001

بداوي   یحى 11031067 قریب من الجید1206.70  بـالرغایة06-07-2001

دودة   مروان 11031034 قریب من الجید1306.40  بـالرویبة17-03-2002

بوحرامة   لطفي 11031051 قریب من الجید1406.30  بـالرویبة20-08-2002

ساخي   خولة 11031071 جید1507.10  بـالرویبة10-09-2002

قرماش   ریان 11031080 جید1607.40  بـالرویبة27-07-2002

قادري   أسامة 11031047 جید1707.50  بـالعلمة21-04-2002

بوقنة   أیوب 11031031 جید1807.50  بـبني عزیز01-09-2000

تیفراون   یونس 11031073 جید1907.70  بـبني عزیز27-10-2002

مسخر   ذكرى 11031055 جید2007.80  بـبني عزیز24-03-2002

حمودي   أنیس 11030996 قریب من الجید2106.60  بـبني ورثیالن15-12-1999

بویلوطة   رانیة 11031077 مقبول2205.90  بـباب الوادي27-02-2001

بوقاسي   نصر الدین 11031010 قریب من الجید2306.60  بـباش جراح07-08-2002

سقاي   نسرین 11031012 جید2407.00  بـتیزي وزو24-12-2001

591من147:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مدرسة صایب احمد | مدرسة مسعودي امحمد  | 350123: المؤسسة  

بلقنبور   أمین 11030999 جید جدا2508.30  بـبوراوي بلھادف12-05-2002

مسعودي   أمینة منار 11031003 جید2607.80  بـبوروبة14-01-2003

منصور   رادیة 11031078 جید جدا2708.10  بـحریز02-01-2002

عاشور   بالل 11031057 جید2807.60  بـحسین داي12-05-2002

بداوي   أمینة 11031001 جید2907.90  بـحسین داي05-01-2002

ممادي   ندى 11031007 ممتاز3009.30  بـحسین داي10-03-2003

كالي   خدیجة 11031069 مقبول3105.30  بـعین لقراج12-10-2002

نوال   دلیلة 11031062 جید جدا3208.20  بـعین لقراج20-07-2002

منینش   أیمن 11031015 جید3307.10  بـعین الكبیرة07-08-2002

بوسلیمان   مریم 11031032 ممتاز3409.00  بـعین طایة18-03-2002

سیكح   أیمن 11031016 جید جدا3508.10  بـعین طایة11-10-2002

بوعبیبسة   مسعودة 11031050 جید3607.30  بـفرجیوة20-11-2002

براھمة   سارة 11031099 مقبول3705.90  بـالمنار02-09-2000

بوشخیمة   فیصل 11031132 مقبول3805.80  بـالمنار09-09-2001

معزوز   عصام الدین 11031130 جید3907.50  بـالرغایة02-06-2001

مالك   سلین 11031097 جید جدا4008.90  بـالرغایة08-08-2002

ھدیبل   سید علي 11031106 قریب من الجید4106.60  بـالرغایة11-12-2001

زیواش   زكریا 11031111 جید4207.00  بـبني مسوس01-10-2002

عباس   شیماء 11031102 مقبول4305.30  بـبني سلیمان08-08-2000

مھداني   عبد الرحمان محمد عیسى 11031127 ممتاز4409.00  بـباریس05-07-2001

كویحل   عبد الرؤوف 11031124 جید جدا4508.50  بـحسین داي14-09-2001

خالف   صبرین 11031101 جید4607.40  بـحسین داي14-12-2002

طفات   زینب 11031104 جید جدا4708.90  بـسیدي امحمد17-08-2002

بن حصة   عفاف 11031131 مقبول4805.70  بـسور الغزالن26-08-2002

ملوك   عبد الرؤوف 11031125 جید4907.20  بـعین بسام31-05-2002

زاید   عبد الحق 11031123 جید5007.40  بـفرجیوة10-03-2001

591من148:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة بویحیاوي علي  | 350128: المؤسسة  

برواقن   إحسان 11031648 قریب من الجید106.10  بـالحراش11-04-2002

سعدي   ھبة 11031637 جید جدا208.30  بـالقبة03-01-2003

بوذیاب   كنزة 11031641 جید307.40  بـبسكرة28-03-2003

نحایلي   إسالم 11031652 قریب من الجید406.30  بـعین لقراج11-02-2002

خالص   عبد الرحمان 11031588 جید507.80  بـعین طایة20-05-2002

خنوش   إكرام 11031680 جید جدا608.40  بـباب الواد05-03-2003

سكین   وفاء 11031687 ممتاز709.00  بـبومرداس30-11-2002

عثمان   سھیلة 11031540 قریب من الجید806.30  بـالجزائر09-12-2001

سرین   زھرة إكرام 11031545 جید جدا908.80  بـالرغایة15-07-2002

عزیون   سیلیا 11031521 جید1007.60  بـالرغایة12-08-2002

مربح   زكریاء 11031533 قریب من الجید1106.60  بـالرغایة09-05-2002

بویلول   صفوان 11031539 جید1207.40  بـالرویبة29-12-2002

مریان   قیا 11031550 جید جدا1308.20  بـعین طایة15-02-2003

قویقح   صالح الدین 11031483 جید جدا1408.30  بـالرغایة15-03-2002

لوھاب   سمیة صبرین 11031488 قریب من الجید1506.20  بـبولوغین14-06-2003

سالطنیة   شمس الدین 11031490 قریب من الجید1606.20  بـبودواو30-03-2000

بلھوشات   رابح 11031456 قریب من الجید1706.10  بـأم البواقي04-02-2003

حاتم   یاسین 11031427 جید جدا1808.10  بـالقبة19-02-2003

مقدم   حوریة 11031443 قریب من الجید1906.20  بـعین طایة18-01-2003

سلیمي   أیوب 11031323 مقبول2005.70  بـالحراش21-01-2003

زروق   أسماء 11031348 قریب من الجید2106.10  بـالرویبة30-01-2003

عرابي   محرز 11031318 جید2207.30  بـالقبة14-05-2002

موكور   أسامة 11031352 مقبول2305.80  بـبودواو03-02-2002

نحایلي   أسماء 11031349 قریب من الجید2406.10  بـعین لقراج08-02-2003

591من149:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة بویحیاوي علي  | 350128: المؤسسة  

عبدیش   مریم 11031333 جید2507.20  بـعین طایة27-02-2003

قرفي   تقي الدین 11031391 مقبول2605.70  بـتبسة05-11-2001

حرمة   أعمر 11031374 مقبول2705.60  بـبودواو12-06-2002

بن بوراش   دلیلة 11031400 قریب من الجید2806.30  بـعین طایة17-10-2002

قدیرة   أنفال 11031182 مقبول2905.40  بـالحراش30-10-2002

كیشر   نسیمة 11031222 جید3007.40  بـالحراش25-10-2002

زینات   أیمن 11031241 جید3107.40  بـالرغایة02-07-2002

براھمیة   أمینة صبرین 11031191 قریب من الجید3206.30  بـالرویبة09-10-2002

یزة   أمیرة 11031195 جید3307.20  بـالرویبة18-06-2002

سلیماني   نسرین 11031228 جید جدا3408.30  بـبودواو10-01-2003

وزناجي   أمینة 11031189 جید3507.00  بـبودواو12-09-2002

معزوزي   نایلة 11031217 جید3607.70  بـسیدي أمحمد08-08-2002

غراب   منال 11031172 ممتاز3709.00  بـشرشال14-05-2002

حیكم   نسیم 11031220 جید جدا3808.60  بـعین طایة21-07-2002

فاسي   محمد اسالم 11031284 جید3907.90  بـالمرادیة07-07-2002

خلفون   لیاس 11031295 قریب من الجید4006.70  بـالرغایة31-03-2003

بن سعدي   آیة 11031297 قریب من الجید4106.50  بـالقبة27-11-2002

بغدادي   محمد 11031269 مقبول4205.70  بـعین طایة20-06-2002

591من150:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| برواقن رابح / متو|  الجدیدة 2مدرسة بن تركیة  | 350129: المؤسسة  

مفتاح   فارس 11031622 جید107.20  بـعین طایة05-04-2002

جلولي   إسحاق 11031670 قریب من الجید206.80  بـعین طایة01-07-2002

ذباح   زھرة 11031544 مقبول305.40  بـبودواو14-05-2002

زید   صبرینة 11031503 جید407.10  بـالرغایة26-09-2002

درموش   خولة 11031438 مقبول505.30  بـبودواو16-02-2002

بن عمار   مریم 11031326 قریب من الجید606.50  بـالرویبة27-12-2001

بن حفاف   أسماء 11031346 جید707.90  بـبودواو10-10-2002

مقالتي   مریم 11031327 جید جدا808.40  بـبودواو03-01-2002

شباب   مریم 11031331 جید907.00  بـبودواو12-10-2002

سدرة   یمینة 11031401 قریب من الجید1006.30  بـالرغایة08-06-2001

دوداح   الیاس 11031381 جید جدا1108.50  بـبودواو28-07-2002

مداني   دنیا 11031399 جید جدا1208.20  بـبودواو02-05-2002

سعدي   حمزة 11031406 قریب من الجید1306.10  بـحسین داي27-12-2002

بداوي   ملیكة 11031202 جید جدا1408.20  بـبودواو25-02-2002

بن أحمد   محمد إسالم الدین 11031293 جید1507.70  بـبومرداس07-09-2002

قسمیة   محمد أنیس 11031276 مقبول1605.30  بـبودواو04-11-2001

591من151:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة موكور عیسى  | 350130: المؤسسة  

بورایة   ھانیة 11031634 جید جدا108.80  بـالمرادیة29-11-2002

حراف   فاطمة الزھراء 11031624 جید جدا208.10  بـالرغایة24-11-2002

وغلیس   ھناء 11031630 جید307.80  بـالرغایة14-07-2002

جلفي   ھیبة 11031647 جید جدا408.00  بـالرغایة01-07-2002

روابح   عبد المجید 11031576 مقبول505.70  بـالثنیة14-09-2002

كسیر   فلة 11031606 مقبول605.00  بـالحراش06-03-2000

یزة   إكرام 11031673 ممتاز709.00  بـالرغایة05-06-2002

دحو   إكرام 11031678 جید جدا808.00  بـالرغایة06-11-2002

خوني   وسام 11031685 ممتاز909.70  بـباب الواد26-08-2002

زرابیب   إكرام 11031679 مقبول1005.30  بـسیدي أمحمد25-01-2003

یسرف   سیف الدین 11031528 مقبول1105.60  بـالرغایة27-09-2002

ریال   سارة 11031500 قریب من الجید1206.10  بـالثنیة27-09-2002

حمري   سارة 11031498 جید جدا1308.40  بـالرغایة25-04-2002

قاید   سلمى 11031480 جید1407.90  بـبومرداس12-08-2002

زعموم   ریمة 11031467 جید جدا1508.10  بـبومرداس05-05-2002

بوزقاو   شیماء 11031506 مقبول1605.70  بـبودواو19-01-2002

إزیتوني   شمس الدین 11031492 جید1707.50  بـعین طایة11-08-2002

یزة   رمیساء 11031446 قریب من الجید1806.40  بـالرویبة09-01-2001

بوشامة   حسام أیوب 11031432 جید1907.10  بـالرویبة29-05-2002

بن عالق   یاسین 11031423 جید جدا2008.60  بـالرویبة16-06-2002

أوكرید   یاسمین 11031419 مقبول2105.50  بـبودواو27-10-2002

مموزي   مریم 11031334 جید جدا2208.10  بـبودواو04-03-2003

حازم   مروى 11031340 جید جدا2308.00  بـبودواو23-04-2002

سرة   أسامة 11031355 جید2407.30  بـبودواو18-07-2002

591من152:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة موكور عیسى  | 350130: المؤسسة  

جرو   أیوب 11031322 مقبول2505.20  بـسیدي أمحمد18-01-2003

خلیفي   حنان 11031397 جید2607.40  بـالرغایة04-03-2002

تاشفین   حمید 11031402 جید جدا2708.10  بـالرغایة03-06-2002

تسوري   بدرة 11031390 قریب من الجید2806.90  بـبومرداس01-07-2002

یزة   جمال الدین 11031395 جید جدا2908.90  بـحسین داي13-04-2002

خربوش   نور الھدى 11031233 قریب من الجید3006.00  بـالثنیة01-02-2002

سدرة   أمیرة 11031198 جید3107.20  بـالرغایة25-09-2002

العایب   أنیس 11031180 قریب من الجید3206.70  بـالرغایة12-10-2002

قمري   نبیل 11031219 جید3307.00  بـبودواو28-06-2002

فروسي   أمیرة 11031199 قریب من الجید3406.60  بـحسین داي09-10-2002

بن رحمون   محمد طالل 11031286 جید جدا3508.70  بـالرغایة11-03-2002

حازم   محمد صالح الدین 11031287 جید3607.90  بـبومرداس20-05-2002

591من153:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة الصومام  | 350131: المؤسسة  

حمادي   فاتح 11031619 جید107.20  بـالحمامات26-02-2002

رزیق   ھاجر 11031635 جید جدا208.90  بـالرغایة06-03-2002

عمرون   إیمان 11031646 ممتاز309.50  بـالقصبة15-12-2002

سحنون   فریال 11031627 جید407.80  بـبومرداس01-03-2003

نابلي   فریال 11031628 مقبول505.90  بـبودواو12-03-2003

عباجة   إنشراح 11031633 جید607.20  بـحسین داي27-07-2002

حبشي   فریال 11031626 ممتاز709.00  بـسیدي امحمد09-07-2002

لعریبي   ھبة الرحمان 11031638 جید807.90  بـواد النجاء17-03-2003

قزولة   عیاش 11031604 ممتاز909.10  بـالرغایة30-03-2003

خدیم   عبد الحق عبد الھادي 11031583 مقبول1005.90  بـبولوغین20-01-2003

بوسحاقي   عبد الرزاق إسالم 11031597 قریب من الجید1106.60  بـحسین داي08-01-2003

بن معزة   إكرام 11031675 جید جدا1208.20  بـالرغایة28-07-2002

حمزة   ھشام 11031668 مقبول1305.60  بـالطاھیر04-04-2001

جرایة   ورود 11031683 جید جدا1408.70  بـالوادي29-04-2002

برواقن   سفیان 11031538 قریب من الجید1506.30  بـالرویبة25-07-2002

حمداش   زینة 11031520 جید جدا1608.20  بـالقبة04-01-2003

بوراس   شیراز 11031526 جید جدا1708.30  بـبومرداس12-05-2002

خمار   ریاض 11031471 قریب من الجید1806.50  بـالقبة28-09-2001

أولفقي   سمیة 11031487 قریب من الجید1906.30  بـبولوغین27-09-2002

بن عیسى   ریان 11031470 جید جدا2008.70  بـعین طایة19-08-2002

بوجلطیة   سارة 11031496 قریب من الجید2106.80  بـعین طایة21-02-2002

بوعكاز   یوسف 11031444 جید2207.90  بـالقبة25-06-2002

بن عالق   یاسین 11031425 ممتاز2309.20  بـبودواو08-10-2002

جلفي   رمیسة 11031448 قریب من الجید2406.80  بـعین طایة04-11-2002

591من154:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة الصومام  | 350131: المؤسسة  

صفیح   خالد 11031417 مقبول2505.70  بـعین طایة30-04-2002

زحتاني   أیوب 11031324 جید جدا2608.10  بـاألبیار20-03-2003

بن بشي   مروة 11031339 جید جدا2708.40  بـاألبیار28-10-2002

عبدیش   لیدیا 11031317 جید جدا2808.30  بـالحراش22-08-2002

زنوش   مریم 11031330 مقبول2905.30  بـالرغایة10-10-2002

فروج   أشرف 11031369 جید3007.00  بـالحراش12-12-2002

دھیم   مھدیة 11031376 جید3107.30  بـبودواو08-08-2002

لحبیدي   أحمد 11031256 قریب من الجید3206.60  بـالجزائر25-02-2001

قابي   منیر 11031175 جید3307.20  بـالرغایة29-05-2002

بوخنوفة   لؤي 11031174 مقبول3405.00  بـبني مسوس18-09-2001

مقراني   لبنى 11031206 جید جدا3508.60  بـبومرداس30-01-2003

بن كریرة   أمین 11031184 جید3607.30  بـبودواو16-05-2002

بوعنان   أیمن سعید 11031246 جید3707.50  بـحسین داي17-07-2002

بن كحلة   أمال 11031169 جید جدا3808.20  بـحسین داي15-12-2002

سایح   محمد 11031270 قریب من الجید3906.50  بـالثنیة16-09-2002

مصاب   أیة 11031303 جید4007.00  بـالحراش27-10-2002

حمزي   محمد إسالم 11031292 مقبول4105.80  بـالرغایة19-08-2002

زرابیب   محمد 11031272 جید4207.50  بـالرغایة10-11-2002

بلعایب   أیة 11031301 جید4307.50  بـالرغایة19-09-2002

591من155:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة البشیر اإلبراھیمي  | 350132: المؤسسة  

باشوة   فایزة 11031620 قریب من الجید106.40  بـبودواو18-02-2003

رحیش   عبد الناصر 11031574 جید207.90  بـالرویبة11-04-2002

بوبطاش   عبد اهللا 11031579 قریب من الجید306.60  بـالرویبة08-09-2002

بوضیاف   عبد الرؤوف شوقي 11031586 مقبول405.60  بـبومرداس15-11-2002

عرباجي   إكرام 11031676 مقبول505.60  بـالحراش03-08-2002

بوقدوم   إكرام 11031674 ممتاز609.00  بـالرویبة19-06-2002

طایر   إسمھان 11031667 قریب من الجید706.90  بـالرویبة19-06-2002

مدیني   شھیناز 11031541 قریب من الجید806.60  بـالبویرة16-06-2002

وقنوني   صفیناز رشا 11031537 جید907.40  بـالحراش19-06-2002

بج بج   زھیرة 11031542 جید جدا1008.10  بـالرغایة28-06-2002

جلولي   شرین 11031530 مقبول1105.00  بـبودواو21-12-2001

خطاب   سارة 11031497 جید1207.10  بـالرغایة04-03-2002

شنینة   رفیق 11031477 مقبول1305.30  بـالرویبة25-03-2002

بن میرة   سامي 11031494 جید جدا1408.40  بـالقبة23-06-2002

سعدي   ریان 11031468 مقبول1505.80  بـبومرداس14-04-2002

ساعي   دینة 11031429 جید جدا1608.10  بـالثنیة09-09-2002

دباغي   رانیة 11031451 جید1707.20  بـالرغایة03-05-2002

بوكروشة   رانیة 11031449 قریب من الجید1806.10  بـذراع المیزان10-08-2001

عیساوي   خولة 11031439 جید جدا1908.90  بـبودواو01-06-2002

بالغ   حبیبة 11031428 مقبول2005.00  بـبودواو19-12-1998

براھیمي   رابح 11031455 مقبول2105.30  بـعین طایة07-02-2002

بن عیجة   مروة 11031338 جید2207.30  بـالرغایة09-06-2002

غالمي   مرزوق 11031336 مقبول2305.30  بـالرغایة06-11-2002

غجاتي   مریم سماح 11031335 جید جدا2408.20  بـعین طایة09-09-2003

591من156:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة البشیر اإلبراھیمي  | 350132: المؤسسة  

منصور خوجة   مریم 11031332 قریب من الجید2506.50  بـعین طایة01-12-2002

خاللفة   حمزة 11031405 جید2607.10  بـأوالد موسى28-02-2002

لحبیقي   مھدیة 11031377 جید2707.70  بـالرویبة15-10-2002

محفوف   أنیس 11031177 جید2807.90  بـالرغایة29-06-2002

مرسلي   نسیبة 11031224 جید2907.10  بـالرغایة11-05-2002

العوفي   أیمن 11031242 جید جدا3008.50  بـالرویبة15-07-2002

عطوي   أماني 11031171 جید جدا3108.30  بـبومرداس30-12-2002

بقار   ماریة 11031205 جید3207.30  بـبودواو10-02-2003

دباغي   أحالم 11031248 جید جدا3308.20  بـبودواو18-02-2002

برادعي   لینة 11031253 مقبول3405.60  بـبودواو03-01-2003

عمي   لینة 11031254 ممتاز3509.20  بـسیدي امحمد21-02-2003

لوكاري   منال 11031173 جید3607.80  بـعین طایة27-11-2002

بن مرزوقة   نبیل 11031218 قریب من الجید3706.10  بـعین طایة09-06-2002

تقرسیفي   محمد أمین 11031279 قریب من الجید3806.20  بـأوالد موسى26-10-2002

لحیاني   محمد 11031268 مقبول3905.20  بـالثنیة15-05-2002

بن توري   لیدیا 11031306 جید جدا4008.20  بـالثنیة16-04-2002

یزة   محمد أمین 11031278 مقبول4105.30  بـالحراش10-06-2002

قزولة   أیة 11031302 جید4207.20  بـالرغایة18-10-2002

لوانوغي   محمد سعید 11031289 قریب من الجید4306.20  بـذراع المیزان25-05-2002

عمر   لیلیة 11031294 قریب من الجید4406.20  بـذراع المیزان28-02-2002

بن مرزوقة   أیة 11031299 جید4507.50  بـبودواو22-05-2002

591من157:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة الصومام الشالیھات  | 350133: المؤسسة  

بن طاعلي   إنتصار 11031631 قریب من الجید106.20  بـالثنیة27-10-2002

لرجم   إیمان 11031644 مقبول205.30  بـالحراش27-09-2002

بن جدیة   ھبى 11031640 ممتاز309.10  بـالرغایة08-11-2002

یوسفي   فریال 11031625 جید407.50  بـالرویبة01-02-2002

حمداش   إسالم 11031654 مقبول505.10  بـالقبة06-09-2002

شیكوش   إیمان 11031645 جید607.70  بـالقبة19-11-2002

دروازي   إیمان 11031643 جید جدا708.50  بـبرج منایل26-08-2002

بولحضایم   إسالم 11031653 قریب من الجید806.30  بـبومرداس25-07-2002

كرالد الكبیر   فاطمة الزھراء 11031623 جید جدا908.30  بـبودواو16-03-2002

مودولیة   فوضیل 11031629 قریب من الجید1006.90  بـبودواو18-12-2002

قاید   فاتح 11031618 مقبول1105.10  بـبودواو12-03-2000

جبروني   إسالم 11031651 جید جدا1208.20  بـسراقوسا إسبانیا24-01-2002

كرالد كبیر   إیمان 11031642 قریب من الجید1306.00  بـعین طایة18-06-2002

فراوسن   عبد المؤمن 11031571 جید جدا1408.40  بـالحراش04-08-2002

أوباھي   عبد الرحمان 11031593 جید1507.50  بـالرغایة22-02-2003

قفایة   عبد السالم 11031599 جید1607.40  بـالرغایة16-09-2002

رحمون   عبد الرحمان 11031591 جید جدا1708.30  بـبومرداس14-10-2002

بوغرارة   عبیر 11031603 مقبول1805.80  بـبودواو29-06-2001

فالن   عائشة 11031569 جید1907.20  بـبودواو05-06-2002

محجوب   عبد الرؤوف 11031584 جید2007.50  بـبودواو02-05-2002

العكروف   عبد الرحمان 11031590 قریب من الجید2106.50  بـبودواو20-07-2002

بن شیحة   عبد الرحمان 11031592 جید2207.70  بـبودواو26-10-2002

بن ربیع   عبد المجید 11031575 مقبول2305.00  بـحسین داي25-08-2002

جبروني   عبد السالم 11031598 جید جدا2408.90  بـیسر25-04-2002

591من158:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة الصومام الشالیھات  | 350133: المؤسسة  

سادات   عبد اهللا 11031578 جید2507.50  بـعین طایة03-08-2002

زواني   عبد المالك 11031573 جید2607.00  بـوھران04-07-2002

خلیفي   فراح 11044878 مقبول2705.70  بـالحراش15-12-2002

لوشفون   وفاء 11031688 ممتاز2809.20  بـالرغایة11-01-2003

لكحل   وسام 11031686 مقبول2905.70  بـالرویبة12-10-2002

طالب   ویصال 11031681 ممتاز3009.70  بـبومرداس03-01-2003

غماري   وردة 11031682 قریب من الجید3106.90  بـبودواو25-03-2002

بكوش   محمد 11031157 جید3207.60  بـالقبةذ27-10-2002

بن شوك   زین الدین 11031519 جید3307.70  بـبومرداس15-05-2002

عطار   عالء الدین 11031551 جید جدا3408.50  بـبودواو02-05-2002

شیبان   ریان 11031469 ممتاز3509.30  بـاألبیار05-05-2002

یوسفي   شمس الدین 11031491 جید جدا3608.70  بـالرغایة28-03-2002

تقرسیفي   رضوان 11031474 جید3707.60  بـالرغایة23-06-2002

العاقل   صالح الدین 11031481 قریب من الجید3806.80  بـالرغایة23-01-2001

تبوكیوت   صالح الدین 11031484 جید3907.50  بـالرغایة15-02-2003

بومرداسي   سلمى 11031479 جید4007.60  بـالرغایة11-07-2002

جعفر   رشاد 11031472 جید4107.70  بـالقبة25-07-2002

بوسالم   رضا 11031473 جید4207.90  بـبودواو28-10-2002

عبلة   سمیر رمزي 11031489 جید جدا4308.10  بـبودواو13-07-2002

خلیف   سامي 11031493 جید4407.10  بـبودواو13-02-2002

غماري   طاھر 11031502 قریب من الجید4506.20  بـبودواو26-03-2001

مكرف   سارة 11031499 قریب من الجید4606.30  بـعین طایة28-04-2002

غماري   رومیسة 11031478 قریب من الجید4706.10  بـعین طایة02-02-2001

بلعباس   رامي 11031454 قریب من الجید4806.40  بـاألخضریة08-12-2002

یسرف   رمیساء 11031447 جید جدا4908.00  بـالحراش05-06-2002

بلجزار   یحي 11031430 مقبول5005.80  بـالرویبة25-08-2000

شریك   رانیة 11031450 مقبول5105.70  بـبودواو11-01-2002

كویني   یوسف ھشام 11031445 جید جدا5208.90  بـبودواو09-09-2002

عودیة   خولة 11031440 قریب من الجید5306.60  بـبودواو16-07-2002

591من159:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة الصومام الشالیھات  | 350133: المؤسسة  

دحماني   یاسمین 11031424 مقبول5405.00  بـحي شعبة عامر23-07-2002

عالل   أسماء 11031347 ممتاز5509.50  بـالدار البیضاء19-01-2003

إبن البوسحاقي   مروان 11031337 جید جدا5608.20  بـالرغایة19-06-2002

راجي   أیوب 11031321 مقبول5705.50  بـبومرداس18-01-2003

نجام   أیوب عبد الحفیظ 11031325 جید5807.20  بـبودواو10-02-2002

خرابي   مروى 11031342 جید5907.40  بـعین طایة06-11-2002

عبیدري   أسامة 11031354 جید6007.50  بـعین طایة06-07-2002

بسعھ   بالل 11031387 ممتاز6109.20  بـالرویبة11-04-2003

عوان   بالل 11031384 مقبول6205.20  بـالرویبة05-08-2002

زرابیب   بثینة 11031389 مقبول6305.90  بـبودواو07-03-2002

بوقادوم   أدم إیھاب 11031237 مقبول6405.70  بـاألربعطاش10-09-2002

زقور   لینة 11031252 جید جدا6508.40  بـالحراش04-10-2002

خماس   نسیبة 11031223 مقبول6605.50  بـالخروب20-03-2002

سمار   لینا 11031251 جید6707.80  بـالرغایة20-03-2003

بلمھوب   أنیس 11031179 قریب من الجید6806.00  بـالرغایة05-08-2002

زرابیب   ماریة 11031204 جید6907.70  بـالرویبة01-09-2002

بورویس   أمیرة 11031197 جید7007.90  بـبني مسوس01-09-2002

مخلوف   أمیرة 11031200 جید7107.90  بـبومرداس01-11-2002

قاسي   أمحمد زكریا 11031192 قریب من الجید7206.90  بـسیدي أمحمد28-03-2002

صدیقي   أیمن جاللي 11031244 جید7307.70  بـسیدي امحمد10-06-2002

سعدون   مي 11031236 جید7407.00  بـسیدي عقبة03-07-2002

ھاني   أیمن 11031240 قریب من الجید7506.60  بـعین طایة02-02-2002

محفوف   محمد علي 11031290 جید7607.80  بـالرغایة28-05-2002

میھوبي   محمد أنس 11031277 ممتاز7709.50  بـالرویبة17-07-2002

مخروجة   محمد صالح الدین أنور 11031288 مقبول7805.00  بـالقبة18-04-2002

عیساوي   محمد أنیس 11031275 جید جدا7908.00  بـذراع المیزان02-06-2001

بن خواص   محمد عبد اإللھ 11031291 قریب من الجید8006.30  بـبني مسوس03-04-2001

رباحي   محمد منیر 11031274 جید جدا8108.60  بـبغلیة14-03-2002

شریفي   محمد 11031273 قریب من الجید8206.70  بـبودواو09-03-2003

591من160:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة الھضبة الجدیدة  | 350134: المؤسسة  

خلیفاوي   عالء الدین 11031552 جید جدا108.00  بـالرغایة31-08-2002

شلمون   سیرین 11031527 قریب من الجید206.70  بـالرویبة26-12-2002

برایس   زكریاء 11031534 جید جدا308.20  بـالقبة10-05-2002

بوشطال   زین الدین 11031518 مقبول405.40  بـعین طایة07-03-2002

حلیمي   سلیم 11031485 جید507.90  بـالرغایة11-03-2002

كركودي   صارة 11031501 جید جدا608.20  بـالرویبة19-12-2002

مزالي   حسین 11031433 جید جدا708.30  بـالرغایة22-06-2002

توري   یاسین 11031426 جید807.30  بـالرغایة2003_01_01

بعیش   رانیة 11031452 جید جدا908.60  بـبومرداس10-09-2002

العیاشي   مروى 11031344 قریب من الجید1006.60  بـالثنیة29-01-2003

محساس   مروى 11031343 قریب من الجید1106.20  بـالرغایة26-11-2002

تیمیزار   ایة 11031383 قریب من الجید1206.90  بـاألبیار08-02-2003

مسكري   جمال 11031394 مقبول1305.80  بـالحراش12-09-2002

بن یحي   الیاس 11031380 مقبول1405.30  بـالرغایة26-03-2001

عمار   أكرم أمین 11031373 جید جدا1508.30  بـالرغایة01-07-2002

بلحاج   أنیس 11031178 قریب من الجید1606.00  بـالثنیة04-07-2002

فرحات   لینة فیروز 11031255 جید1707.00  بـالحراش02-03-2003

مفتاح   أنفال 11031181 جید جدا1808.90  بـالحراش03-09-2002

علیلي   ماریا 11031203 جید جدا1908.60  بـالرغایة06-09-2002

بومعزة   نھال 11031229 جید جدا2008.40  بـالرغایة17-02-2002

سایح   نھاد 11031230 جید جدا2108.20  بـالرویبة31-05-2002

سعادي   أماني 11031170 جید جدا2208.80  بـبومرداس11-07-2002

كواص   نسرین 11031226 قریب من الجید2306.60  بـبومرداس22-06-2002

خالیفیة   نصر الدین 11031225 مقبول2405.40  بـبومرداس15-09-2002

591من161:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| برواقن رابح / متو| مدرسة الھضبة الجدیدة  | 350134: المؤسسة  

وعد اهللا   نزیم 11031221 مقبول2505.70  بـبوقاعة30-07-2002

قواسمیة   أمیرة 11031196 مقبول2605.30  بـعین طایة13-08-2002

دریسي   أحالم 11031249 جید جدا2708.70  بـعین طایة13-08-2002

اللباني   أمینة 11031188 مقبول2805.80  بـعین طایة06-06-2002

براھیمي   نوال 11031231 جید2907.50  بـوھران29-09-2002

یاحي   أیة 11031298 مقبول3005.40  بـالحراش08-04-2002

دباغي   محمد نجیب 11031283 جید3107.00  بـالرغایة30-09-2002

دوالش   محمد أمین 11031280 جید3207.30  بـالقبة29-01-2003

591من162:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو| مدرسة سویداني بوجمعة  | 350139: المؤسسة  

رشید   نسرین 11031765 مقبول105.00  بـالحراش13-06-2002

وارتي   نور الھدى 11031775 جید207.20  بـالرغایة02-12-2002

قویقح   أیمن 11031786 جید جدا308.70  بـالرغایة04-09-2002

بن عجال   نور الھدى 11031774 جید407.70  بـالرغایة12-11-2002

زمیت   سیرین 11031766 مقبول505.80  بـبجایة24-06-2002

محساس   أیمن 11031784 جید607.60  بـبومرداس26-01-2002

قویقح   أیمن عبد الرؤوف 11031788 قریب من الجید706.50  بـبومرداس31-07-2002

أبرار   أبوبكر 11031769 جید807.40  بـبودواو01-06-2002

شاوش   یاسین 11105713 جید907.40  بـاألبیار19-01-2002

محي الدین   وسیم 11032235 قریب من الجید1006.10  بـالحراش26-07-2002

سعدي   إكرام 11032231 قریب من الجید1106.80  بـالحراش15-11-2002

مولتي   ھاجر 11032208 جید جدا1208.60  بـالحراش08-10-2002

ناجي   ھناء 11032203 جید جدا1308.00  بـالرویبة04-12-2002

بن عجال   ھشام 11032222 جید1407.50  بـالرویبة27-11-1996

عجنق   إكرام 11032226 قریب من الجید1506.40  بـبرج بوعریرج06-03-2002

إسیاخم   وسام 11032234 قریب من الجید1606.00  بـبومرداس09-11-2002

بوعشیوم   ھاجر 11032206 جید1707.40  بـبودواو18-06-2002

كواص   عبد الرحمان 11032151 قریب من الجید1806.10  بـالحراش17-05-2001

صفصاف   عبد العزیز محمد لمین 11032164 ممتاز1909.00  بـالحراش26-02-2003

أورحمون   فریال 11032186 جید2007.20  بـالرغایة04-12-2002

یعقوبي   عبد الھادي 11032165 مقبول2105.90  بـالرغایة18-09-2002

بن عجال   فارس 11032176 مقبول2205.00  بـبودواو01-12-2000

تمیزار   عبد الودود 11032166 جید2307.00  بـبودواو08-01-2003

بوجلول   عبد القادر 11032160 مقبول2405.90  بـبودواو12-12-2002

591من163:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو| مدرسة سویداني بوجمعة  | 350139: المؤسسة  

اسحاق بوسحاقي   فریال 11032188 جید جدا2508.60  بـبودواو10-02-2003

محساس   عبد الكریم 11032159 قریب من الجید2606.30  بـبودواو09-11-2001

زنان   عبد السالم 11032158 قریب من الجید2706.10  بـحسین داي03-07-2002

قاسي   عبد الرحیم 11032155 مقبول2805.40  بـعین طایة18-12-2002

بوودین   كوثر 11032113 قریب من الجید2906.60  بـالرغایة05-07-2002

منصوري   كاتیا 11032109 مقبول3005.00  بـالرغایة24-09-2000

إسحاق بوسحاقي   عاطف 11032119 مقبول3105.40  بـالرویبة15-03-2003

خمیسي   عماد 11032114 مقبول3205.80  بـالرویبة29-04-2002

العیمش   عبد المالك 11032124 قریب من الجید3306.20  بـباب الواد09-06-2001

كمیتي   علي 11032117 جید3407.10  بـبودواو29-05-2002

تامر   كمال 11032103 مقبول3505.90  بـبودواو25-09-1999

بلعیاني   شھیناز 11032102 جید3607.40  بـوھران09-03-2002

بن تواتي   طاوس 11032059 قریب من الجید3706.40  بـالحراش13-06-2001

رمضاني   صدیق 11032073 جید جدا3808.40  بـالرغایة29-08-2002

بوحمیدان   زكریاء 11032082 مقبول3905.60  بـبودواو20-11-2002

مزالي   شروق 11032078 جید جدا4008.30  بـحسین داي29-05-2002

مزالي   شیماء 11032062 قریب من الجید4106.90  بـحسین داي29-05-2002

سعدو   زاینة 11032054 جید جدا4208.90  بـسیدي أمحمد02-08-2002

شنومي   رشیدة 11032033 مقبول4305.30  بـالرویبة26-06-2002

بلقاید   رانیا 11032009 جید4407.50  بـالرویبة15-06-2002

كواص   رمیساء 11032006 جید جدا4508.50  بـالرویبة19-08-2002

محساس   ریاض 11032026 قریب من الجید4606.50  بـالرویبة11-09-2002

بن خروف   رمیساء 11032004 جید4707.60  بـالقبة26-03-2002

درارجة   رانیا 11032010 جید جدا4808.80  بـبومرداس02-10-2002

دكدوك   ریاض 11032025 مقبول4905.20  بـبودواو22-06-2002

ساجي   رضا 11032027 مقبول5005.10  بـبودواو09-06-2002

العمري   رشیدة 11032032 قریب من الجید5106.90  بـبودواو25-03-2002

قلیل   رضا یانیس 11032028 ممتاز5209.30  بـعین الملیلة01-10-2002

سعدي   حسام الدین 11031964 ممتاز5309.50  بـاألبیار17-11-2002

591من164:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو| مدرسة سویداني بوجمعة  | 350139: المؤسسة  

أبوداود   خیر الدین ھشام 11031961 مقبول5405.40  بـالمرادیة02-02-2002

بن بورنان   یسرى 11031970 مقبول5505.60  بـالرغایة15-07-2002

العمري   دعاء 11031975 قریب من الجید5606.50  بـبودواو21-11-2002

زروقي   یسرى 11031971 جید5707.30  بـعین طایة15-10-2002

بوحمیدان   أویس 11031886 جید5807.00  بـالثنیة22-03-2001

شایبي   أكرم 11031879 جید5907.10  بـالحراش01-01-2003

مراح   أسامة 11031869 قریب من الجید6006.30  بـالرغایة25-08-2002

معالوي   مھدي 11031882 قریب من الجید6106.40  بـالرویبة11-08-2002

سریجي   مریم إكرام 11031861 جید جدا6208.50  بـبومرداس15-11-2002

شایبي   أیة 11031850 جید جدا6308.20  بـبومرداس08-12-2002

بوطبة   أسماء 11031865 قریب من الجید6406.50  بـعین طایة09-08-2002

براھمي   اسماعیل 11031906 جید6507.30  بـالرویبة17-04-2002

عثماني   حنان 11031925 مقبول6605.80  بـتیزي وزو01-05-2002

بن تركیة   اسالم 11031905 جید جدا6708.60  بـبئر مراد رایس05-05-2002

بن سالمة   أمیرة 11031728 جید جدا6808.50  بـالرغایة09-04-2003

روابح   أمینة 11031718 جید6907.70  بـبرج بوعریرج10-09-2002

صحراوي   أمینة 11031715 قریب من الجید7006.70  بـبودواو06-10-2001

بوسالم   نادیة 11031736 جید7107.60  بـحسین داي24-06-2002

بن عمروش   محمود 11031837 جید جدا7208.50  بـالرغایة07-11-2002

مطاري   لیندة 11031802 مقبول7305.60  بـالرویبة20-07-2002

ھاشمي   محمد فؤاد 11031832 قریب من الجید7406.20  بـالقبة10-10-2002

زكاوي   محمد أنیس 11031815 جید7507.70  بـباب الواد22-08-2002

بن كواص   لینة 11031801 جید جدا7608.80  بـحسین داي29-11-2002

591من165:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو | 1مدرسة الحالیمیة  | 350140: المؤسسة  

حیمر   نجیب 11031753 مقبول105.10  بـأوالد موسى06-08-2001

ضیفاوي   نور الھدى 11031773 ممتاز209.40  بـالرغایة08-04-2002

بلعید   نور الھدى 11031776 مقبول305.20  بـبومرداس22-12-2002

كریرم   نور الھدى 11031772 مقبول405.60  بـسیدي أمحمد07-08-1999

لبني   ھاجر 11032207 قریب من الجید506.30  بـالرغایة29-08-2002

بلیامنة   إكرام 11032228 مقبول605.70  بـالقبة09-07-2002

دباري   وفاء 11032236 جید707.90  بـبومرداس31-05-2002

موساوي   إسالم 11032221 جید جدا808.70  بـسیدي أمحمد22-11-2002

بوبكر   عبد الغاني 11032163 مقبول905.70  بـاألخضریة13-02-2003

أوباھي   عبد الرحمان 11032154 جید جدا1008.80  بـالرغایة12-12-2002

عبد السالم   فاتح 11032175 مقبول1105.80  بـالرویبة05-01-2003

بالغ   عصام الدین 11032172 جید1207.10  بـبومرداس05-04-2002

بلقاسمي   عبلة 11032122 مقبول1305.20  بـأوالد موسى29-06-2000

رزاقي   شفیق 11032099 جید1407.60  بـالحراش04-08-2002

صفیح   كمیلیا 11032107 جید جدا1508.00  بـعین طایة20-06-2002

بركان   سید أحمد 11032069 مقبول1605.60  بـالرویبة20-11-2002

زرابیب   سید علي 11032072 جید1707.70  بـبودواو21-05-2002

بورغداد   سیف الدین 11032075 جید جدا1808.70  بـعین طایة28-08-2002

حمامي   رانیا 11032011 مقبول1905.80  بـأوالد موسى26-02-2003

درارجة   رانیة 11032015 قریب من الجید2006.60  بـبودواو23-07-2002

فلیسي   حوریة 11031988 قریب من الجید2106.80  بـأوالد موسى27-07-2002

قویقح   یسرى 11031972 جید2207.60  بـالرغایة15-02-2003

توكال   یاسین 11031951 مقبول2305.10  بـالرغایة26-07-2002

قویقح   یاسین 11031954 مقبول2405.60  بـبودواو08-02-2003

591من166:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو | 1مدرسة الحالیمیة  | 350140: المؤسسة  

قدرز   أصالة 11031871 قریب من الجید2506.10  بـالرغایة06-11-2002

مزھود   مونیة 11031885 جید جدا2608.00  بـبودواو21-03-2003

بومحداف   أكرم 11031877 مقبول2705.60  بـخنشلة09-06-2002

زید   أیوب 11031854 مقبول2805.30  بـقمار07-11-2002

بوباشیش   دالل 11031921 جید2907.70  بـالحراش06-01-2003

حموني   المھدي 11031899 قریب من الجید3006.50  بـسیدي أمحمد20-12-2000

سرسو   أمیرة 11031727 قریب من الجید3106.10  بـالثنیة09-02-2003

طاكي   منتصرباهللا 11031704 قریب من الجید3206.30  بـبومرداس05-04-2003

عثماني   منال 11031702 جید3307.40  بـبودواو13-07-2002

مودار   مالك 11031699 قریب من الجید3406.20  بـزرالدة28-07-2002

دریس   محمد ریاض 11031827 جید3507.10  بـالرغایة25-09-2002

سدرة   محمد وسیم 11031835 مقبول3605.10  بـبومرداس14-09-2002

بنور   محمد 11031806 قریب من الجید3706.30  بـبودواو07-02-2002

العیاشي   محمد أمین 11031819 مقبول3805.60  بـعین طایة10-03-2003

591من167:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو | 2مدرسة الحالیمیة  | 350141: المؤسسة  

شمیشم   أیمن 11031783 مقبول105.10  بـبني مسوس25-01-2002

لعزیب   نصر الدین 11031759 مقبول205.70  بـبني عمران18-09-1998

كوادري   أیمن 11031780 قریب من الجید306.50  بـبودواو10-08-2000

ماضوي   أیمن 11031782 مقبول405.10  بـسیدي عیسى13-06-2001

إسماعیل   إیمان علیاء 11032216 مقبول505.80  بـالجلفة02-02-2003

موالي   إكرام 11032225 قریب من الجید606.60  بـالحراش01-03-2002

أمیدي   كمیلیا 11032106 مقبول705.20  بـزرالدة22-01-2003

بوخلف   عائشة 11032121 جید807.90  بـعین الكبیرة25-11-2002

والي   سارة 11032055 مقبول905.70  بـبودواو16-03-2003

شعال   رابح 11032018 قریب من الجید1006.10  بـتابالط10-01-2002

حباس   یسرى 11031968 مقبول1105.50  بـالثنیة19-10-2001

أمالل   یاسین 11031952 جید1207.80  بـالرغایة02-08-2002

بن سالم   یاسین 11031950 مقبول1305.20  بـبودواو19-04-2002

بوصبع   یسرى 11031973 جید1407.10  بـبودواو23-03-2003

خمیسي   خولة 11031984 قریب من الجید1506.30  بـبودواو09-02-2003

عمارة   مریم 11031860 مقبول1605.50  بـالرغایة17-10-2002

بوشوك   بوبكر 11031920 مقبول1705.40  بـبني عزیز08-03-2002

ربراب   أمیرة 11031726 جید1807.90  بـالحراش04-01-2003

بو ربیعة   آنس عبد الرحمان 11031709 قریب من الجید1906.60  بـالحراش05-02-2003

عقاب   لیلى 11031804 قریب من الجید2006.00  بـالرویبة30-11-2001

591من168:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو| مدرسة خالد بن الولید  | 350146: المؤسسة  

تشوالق   نسرین 11031764 جید107.80  بـأوالد موسى13-04-2002

فوضیلي   نھاد 11031768 مقبول205.50  بـالرغایة23-11-2002

بلحلو   نجیب زكریاء 11031754 قریب من الجید306.50  بـالرغایة19-12-2002

محمدي   نزیم 11031757 جید407.60  بـالرغایة26-04-2002

بودینة   نور الدین 11031770 مقبول505.80  بـبودواو28-05-2001

بن قاصیر   نجاة 11031751 قریب من الجید606.50  بـجیجل31-07-2001

حماني   نبیل 11031750 مقبول705.30  بـسیدي محمد06-09-2002

زیتون   أیمن صھیب 11031787 جید807.40  بـسیدي محمد20-06-2002

بن سعیدان   نجوى 11031755 مقبول905.60  بـعین طایة31-03-2003

شارف   إكرام 11032229 ممتاز1009.00  بـالرغایة06-10-2002

رحیش   فطیمة 11032201 مقبول1105.00  بـالرویبة09-12-2000

حمداش   نسیم 11031756 جید جدا1208.50  بـبني معوش03-08-2002

أدافیر   ھاجر 11032205 مقبول1305.50  بـبودواو29-05-2002

ھالل   إكرام 11032227 مقبول1405.90  بـبوعنداس26-03-2002

كاله نمر   إبراھیم 11032211 قریب من الجید1506.00  بـسیدي محمد19-10-2001

قلیل   ھاجر 11032209 جید1607.00  بـسیدي محمد03-11-2002

خنوسي   عبدالنور 11032168 قریب من الجید1706.30  بـالثنیة18-07-2001

سوسي   فافا ملیسة 11032183 جید1807.90  بـالحراش19-04-2002

العزوري   فیصل 11032184 مقبول1905.80  بـالرغایة25-02-2002

بوشابو   عصام 11032171 جید2007.30  بـالطاھیر06-08-2002

موساوي   فاطمة الزھراء 11032180 جید2107.70  بـالقبة08-10-2002

قرماص   عبد الغني 11032162 جید جدا2208.50  بـباب الوادي21-12-2002

ركیك   كریمة 11032111 جید2307.30  بـأوالد موسى15-05-2002

واضح   عبد المالك 11032126 جید جدا2408.30  بـالرویبة28-08-2002

591من169:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو| مدرسة خالد بن الولید  | 350146: المؤسسة  

اعراب   عادل 11032118 قریب من الجید2506.30  بـبجایة30-07-2000

زبیري   عبد اهللا 11032131 قریب من الجید2606.80  بـبودواو26-08-2002

مریجة   عبد المومن 11032132 جید جدا2708.90  بـحسین داي17-01-2002

بورقایة   كریم 11032110 مقبول2805.30  بـحسین داي09-07-2001

زقاغ   زكریاء 11032080 مقبول2905.80  بـاألبیار27-03-2002

زقاع   صفیة 11032088 جید جدا3008.50  بـاألبیار27-03-2002

مزوني   سعید 11032085 جید3107.10  بـالثنیة19-06-2001

سوسي   رابح بوحفص 11032020 جید جدا3208.10  بـالحراش04-07-2002

بن النیة   یوسف أمین 11032001 جید جدا3308.20  بـالحراش16-12-2002

شارفي   رفیدة 11032035 مقبول3405.80  بـالرویبة03-11-2002

بن عیسى   یوسف 11032000 جید جدا3508.60  بـبني مسوس03-12-2002

زقرور   سلمى 11032037 جید3607.50  بـبودواو23-07-2002

عمراني   سلمى 11032038 جید جدا3708.50  بـعین طایة29-07-2002

حلیمي   خدیجة 11031958 جید3807.40  بـالرغایة23-11-2002

براھیم   حسام 11031963 جید3907.60  بـالرغایة29-11-2002

وطاسو   حسین 11031967 جید جدا4008.80  بـالرویبة03-08-2002

لمیمي   یعقوب 11031976 مقبول4105.90  بـبودواو19-10-2000

تغرسعمال   حفیظة 11031978 جید4207.70  بـبودواو26-02-2002

علیك   یعقوب 11031977 مقبول4305.60  بـبودواو27-05-2001

دیدي   یسرى 11031969 قریب من الجید4406.00  بـبودواو22-06-2002

بناري   خولة 11031981 ممتاز4509.60  بـحسین داي04-06-2002

بوسحابة   حسن 11031962 مقبول4605.20  بـقرارة22-03-2001

یحیاوي   خولة 11031980 جید4707.40  بـقصر البخاري09-02-2002

مقفولجي   خولة 11031983 جید4807.90  بـعین طایة23-12-2002

قعسیس   خولة 11031982 جید جدا4908.90  بـعین طایة19-11-2002

دیدي   مروان 11031862 جید جدا5008.00  بـالثنیة15-04-2002

كرمي   أكرم 11031880 قریب من الجید5106.20  بـالرغایة26-03-2003

رحمون   مروى 11031864 جید5207.30  بـالقبة05-03-2003

عبد القرفي   أیوب عبد الرؤوف 11031856 جید5307.30  بـبجایة19-05-2002

591من170:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو| مدرسة خالد بن الولید  | 350146: المؤسسة  

أیوب   مروان 11031863 مقبول5405.50  بـبومرداس06-11-2002

غیار   أسماء 11031866 مقبول5505.40  بـبودواو06-11-2002

بوجملین   أیوب 11031855 مقبول5605.50  بـبودواو02-12-2002

بن كبویة   أیوب عبد الغني 11031857 جید جدا5708.40  بـسیدي امحمد18-12-2002

طاھر عویدات   أسامة أیمن 11031872 جید5807.30  بـسیدي محمد01-12-2002

عزوز   أكرم 11031875 قریب من الجید5906.00  بـسعیدة06-01-2002

أوالد الحاج   مسعود أسامة 11031874 جید6007.50  بـقرارة21-03-2002

قواوي   مریم 11031859 جید جدا6108.00  بـعین طایة06-09-2002

دیواني   البراء 11031900 مقبول6205.50  بـالرغایة28-08-2002

بن حمران   یاسمین 11031937 مقبول6305.00  بـالرویبة12-08-2001

بوعكراز   حمزة 11031929 قریب من الجید6406.00  بـبومرداس15-09-2001

حلیمي   حمزة 11031932 مقبول6505.60  بـحسین داي28-07-2002

عشایش   بالل 11031911 قریب من الجید6606.30  بـحسین داي02-06-2002

بن حمام   بلقاسم 11031912 مقبول6705.30  بـعین طایة16-08-2002

خنیش   ماسینیسا 11031733 جید جدا6808.10  بـالرویبة20-11-2002

مالوعجمي   أمینة 11031713 مقبول6905.50  بـبودواو08-01-2001

بورقایة   أمیرة 11031724 مقبول7005.00  بـبودواو21-07-2002

بن سالم   أمینة 11031717 جید جدا7108.20  بـعین أزال23-07-2002

اوبوشو   أمین 11031712 جید جدا7208.30  بـعین لقراج11-07-2002

شیحاني   مالك 11031729 مقبول7305.00  بـواقنون17-12-2001

مالك   محمد أنس 11031816 ممتاز7409.00  بـأوالد جالل05-10-2002

لومي   محمد أمین 11031820 ممتاز7509.00  بـالرغایة15-06-2002

محند ھاشم   أحمد المأمون 11031823 جید7607.30  بـالرویبة03-07-2002

بوباكیر   محمد األمین 11031824 جید جدا7708.20  بـالقبة20-05-2002

بطاش   محمد أمیر 11031821 جید جدا7808.50  بـبني مسوس24-07-2002

بوشاقور   میلیسا 11031836 جید7907.90  بـسیدي محمد20-09-2002

طاھر عویدات   محمد عادل 11031830 مقبول8005.90  بـسیدي محمد01-12-2002

فورار العیدي   محمد 11031812 جید8107.00  بـسور الغزالن06-07-2002

سریج   محمد 11031808 مقبول8205.60  بـعین طایة04-02-2001

591من171:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو| مدرسة خالد بن الولید  | 350146: المؤسسة  

قراد   لینا ھدیل 11031800 جید8307.90  بـعین طایة31-05-2002

591من172:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو| مدرسة حوش اللبان  | 350147: المؤسسة  

خلیفي   أیمن 11031778 جید107.10  بـالرغایة24-06-1999

تیمسیت   نسرین 11031767 جید جدا208.30  بـالرغایة13-09-2002

تمازیرت   أیمن 11031785 جید307.90  بـعین طایة12-08-2002

سلیماني   ھاني 11032204 مقبول405.30  بـالرغایة27-07-2002

جدامي   ھشام 11032223 مقبول505.20  بـالرویبة09-09-1998

شاوش   إیمان 11032213 جید607.60  بـالرویبة23-05-2002

سلیماني   وحید 11032233 جید جدا708.40  بـبودواو03-05-2002

بوجیت   إسالم 11032220 مقبول805.90  بـجیجل03-07-2002

بودرة   إكرام 11032230 مقبول905.80  بـعین طایة26-10-2002

رواق   عبد الرؤوف 11032150 مقبول1005.90  بـالرغایة12-11-2002

بودرة   فریال 11032185 قریب من الجید1106.00  بـالرویبة30-05-2002

حواس   شھیناز 11032101 قریب من الجید1206.00  بـالقبة12-10-2000

مشید   كریمة 11032112 مقبول1305.90  بـعین طایة05-09-2002

مشید   سارة سمیة 11032058 جید1407.30  بـالرغایة21-07-2002

تعزیبات   صارة 11032057 قریب من الجید1506.80  بـعین طایة09-10-2002

بودحماني   رانیة 11032013 جید1607.00  بـالحراش14-02-2002

خالفي   سلمى 11032036 قریب من الجید1706.80  بـحسین داي20-01-2002

أجعوط   رمیساء 11032005 جید جدا1808.50  بـسیدي امحمد05-04-2002

حمزة   رانیة 11032014 قریب من الجید1906.70  بـعین طایة22-02-2002

طارق   خیر الدین 11031959 جید2007.20  بـالرغایة18-01-2002

دروش   یاسمین 11031949 قریب من الجید2106.40  بـالرغایة09-11-2002

عماریة   خیر الدین 11031960 جید2207.20  بـبولوغین17-03-2002

فراحي   یونس 11031985 مقبول2305.30  بـحسین داي02-10-1999

منینش   أسامة 11031870 مقبول2405.70  بـالحراش14-10-2002

591من173:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| خمیسي محجوب /متو| مدرسة حوش اللبان  | 350147: المؤسسة  

حیمر   أویس 11031887 جید جدا2508.40  بـحسین داي22-06-2002

شابي   اعمر 11031909 جید2607.60  بـبومرداس12-06-2001

بودردارة   ثوایبة 11031919 جید2707.20  بـحسین داي25-09-2002

بن عمران   تیسیم 11031914 جید جدا2808.70  بـحسین داي02-11-2002

بن عمران   اسیا 11031907 مقبول2905.40  بـحسین داي29-07-2002

عنصر   خالد 11031935 مقبول3005.80  بـعین طایة03-07-2001

قاسن   یمینة 11031926 مقبول3105.50  بـعین طایة03-03-2002

بریحي   ناجي عالء الدین 11031735 قریب من الجید3206.00  بـالثنیة18-08-2001

حموسة   أمیرة 11031722 جید جدا3308.00  بـالرغایة04-05-2002

العمري   نبیل 11031738 مقبول3405.40  بـالرغایة11-05-2000

علیوان   منال 11031703 جید جدا3508.20  بـالقبة18-11-2002

عدول   أمین 11031711 قریب من الجید3606.70  بـبني مسوس11-04-2002

بوطیح   أمینة 11031716 جید جدا3708.50  بـبودواو11-03-2002

أوردان   أمیر 11031721 قریب من الجید3806.10  بـحسین داي20-03-2002

كوبي   أمیرة 11031723 قریب من الجید3906.90  بـزرالدة29-06-2002

رحماني   أحمد 11031811 قریب من الجید4006.30  بـأوالد ھداج25-01-2002

بن واضح   محمد 11031814 جید4107.20  بـحسین داي27-11-2002

591من174:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بن طلحة /متو | 56 اوت 20مدرسة  | 350152: المؤسسة  

تبوكیوت   مروة 11032313 جید107.30  بـالحراش15-09-2002

زبوج   أسامة 11032322 مقبول205.30  بـالحراش25-04-2002

بن شكشوك   محمد كسیلة 11032297 جید307.90  بـالرغایة15-10-2002

تكالین   بشرى 11032334 جید407.50  بـالرغایة13-07-2002

جنان علواش   مروى 11032314 قریب من الجید506.20  بـالرویبة07-08-2002

مرازقة   بالل 11032332 مقبول605.20  بـالقبة22-12-2002

دوماز   لیدیا لندة 11032303 جید جدا708.20  بـبومرداس19-12-2002

غنیات   مھدي 11032326 قریب من الجید806.00  بـبومرداس27-11-2002

دار تركي   أیة 11032302 جید907.00  بـبومرداس30-10-2002

صحراوي   أسامة 11032318 قریب من الجید1006.20  بـبودواو27-02-2001

شایب   مروى 11032315 جید1107.40  بـبودواو15-10-2002

بن إیدیر   أسامة 11032323 مقبول1205.60  بـبوقاعة31-12-2002

حمیدي   أسیا 11032324 مقبول1305.10  بـحسین داي16-10-2001

خاسف   مریم 11032305 جید1407.20  بـإسبانیا14-12-2000

تبوكیوت   عبد الحكیم 11032433 مقبول1505.90  بـأوالد موسى01-02-2000

بوعزیز   سید علي 11032406 جید جدا1608.70  بـالحراش11-12-2002

ناصري   عبد اهللا 11032429 جید1707.00  بـالرغایة16-03-2002

تریاقي   عبد الرؤوف 11032435 قریب من الجید1806.90  بـالرغایة05-07-2002

زیان خوجة   عبد الرؤوف 11032434 قریب من الجید1906.30  بـالرغایة31-10-2001

عقاب   عبد الجلیل 11032431 جید2007.10  بـبني مسوس04-09-2002

سعدون   شیماء 11032397 مقبول2105.80  بـبودواو06-04-2002

تبوكیوت   عبد الجلیل 11032432 جید2207.90  بـبودواو21-11-2002

القدیر   شریفة 11032407 مقبول2305.80  بـبودواو02-03-2002

القدیر   عبد القادر 11032436 جید2407.90  بـحسین داي16-03-2002

591من175:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بن طلحة /متو | 56 اوت 20مدرسة  | 350152: المؤسسة  

القدیر   إسماعیل 11032477 جید جدا2508.40  بـالثنیة04-08-2002

قرومي   إكرام 11032483 جید جدا2608.60  بـالثنیة28-07-2002

سنطوحي   فریال 11032458 مقبول2705.40  بـالثنیة09-08-2002

دریس   إكرام 11032480 قریب من الجید2806.00  بـالرغایة03-05-2002

بوشام   ھدیل 11032472 جید2907.50  بـالرغایة28-07-2002

بوسیدار   عبد العزیز 11032447 قریب من الجید3006.60  بـحسین داي08-10-2002

تبوكیوت   نورة 11032265 مقبول3105.20  بـأوالد موسى02-09-2001

مشدان   محمد 11032275 قریب من الجید3206.90  بـالثنیة14-05-2002

تیمشماشین   لیلى 11032269 جید جدا3308.90  بـالخروبة28-02-2002

شایب   محمد 11032277 جید جدا3408.90  بـالرغایة30-09-2002

حمدي   محمد 11032272 قریب من الجید3506.60  بـالرویبة21-10-2001

تبوكیوت   محمد 11032278 جید جدا3608.50  بـبودواو21-11-2002

زادل   أدم 11032266 جید جدا3708.70  بـحسین داي23-09-2002

الزیتوني   أنوار عبد الرحیم 11032251 جید جدا3808.10  بـسیدي محمد11-12-2002

دباح   محمد 11032271 جید3907.80  بـعین بوسیف26-08-2001

كریم   حسین 11032357 جید جدا4008.00  بـأوالد موسى14-03-2002

مقدم   یونس 11032362 جید جدا4108.20  بـالثنیة08-04-2002

جبراني   رانیا 11032365 جید4207.20  بـالحراش25-04-2003

الباي   رفیق 11032372 مقبول4305.20  بـالرغایة04-02-2002

نشام   سامیة 11032380 قریب من الجید4406.50  بـالرویبة24-04-2002

بلقاسم بوزیدة   خولة 11032360 قریب من الجید4506.70  بـبومرداس30-12-2002

لقصیر   خولة 11032359 جید4607.80  بـبودواو22-01-2002

حمیش   یاسمین 11032351 جید4707.80  بـسیدي موسى25-08-2002

سلیماني   یوسف 11032363 جید4807.40  بـسور الغزالن14-03-2002

591من176:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بن طلحة /متو| مدرسة تكالین ابراھیم  | 350153: المؤسسة  

فرصادو   وسام 11032498 جید107.40  بـأوالد موسى25-12-2002

بولكباس   مریم 11032306 مقبول205.50  بـالحراش14-02-2002

ملوعجمي   لیلیا 11032299 قریب من الجید306.70  بـالخروبة28-03-2002

قبایلي   مونیة 11032328 جید407.40  بـالرغایة09-03-2002

كفان   أیاة 11032301 قریب من الجید506.00  بـحسین داي13-06-2002

كفان   أسامة 11032320 قریب من الجید606.10  بـعین طایة01-08-2002

ذیب   أسماء 11032317 جید جدا708.50  بـعین وسارة28-06-2002

بوزقزي   زینب 11032404 جید807.10  بـأوالد موسى26-10-2002

فالح   سھى 11032416 جید907.50  بـالرغایة02-12-2002

حمیدوش   زین الدین 11032402 مقبول1005.30  بـالرغایة24-07-2002

سناجقي   قطر الندى خولة 11032420 قریب من الجید1106.80  بـبودواو14-11-2002

بلیلي   زكریاء 11032409 جید1207.80  بـعین لقراج18-02-2002

بولكباس   صفیة 11032412 مقبول1305.60  بـعین طایة19-12-2002

أوعلوان   فاطمة الزھراء 11032454 جید جدا1408.20  بـأوالد موسى25-10-2002

شقال   إسحاق 11032478 مقبول1505.40  بـاألخضریة08-12-2000

بن عدة   إكرام 11032486 مقبول1605.40  بـالجلفة07-12-2002

بویضان   إكرام 11032479 جید1707.80  بـالحراش02-02-2002

سمیر   ھاجر 11032466 ممتاز1809.20  بـالرغایة22-11-2002

قندیل   إلیاس 11032464 جید جدا1908.20  بـالرغایة05-02-2003

تشینة   ھدى 11032471 مقبول2005.20  بـالرویبة18-12-2002

حجام   إكرام 11032482 قریب من الجید2106.80  بـالرویبة09-07-2002

عثمونة   إكرام 11032481 جید2207.50  بـبرج الكیفان03-07-2002

كویسي   ھدى 11032470 قریب من الجید2306.20  بـعین لقراج30-09-2002

زیتوني   أیمن عبد القادر 11032267 مقبول2405.80  بـأوالد موسى25-01-2002

591من177:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بن طلحة /متو| مدرسة تكالین ابراھیم  | 350153: المؤسسة  

قبایلي   محمد 11032273 مقبول2505.20  بـالرغایة03-02-2002

توملیلت   منیر 11032248 قریب من الجید2606.60  بـالرغایة12-01-2001

قبایلي   أنور 11032252 قریب من الجید2706.70  بـالقبة29-10-2000

لعیساني   أحمد أیمن 11032285 مقبول2805.70  بـالقبة09-03-2003

میدیة   رانیا 11032364 جید جدا2908.30  بـأوالد موسى22-09-2002

سمیر   یونس 11032361 مقبول3005.90  بـأوالد موسى01-02-2002

ملوعجمي   یاسین 11032355 قریب من الجید3106.00  بـأوالد موسى30-08-2002

لعجیمي   صبرینة 11032385 قریب من الجید3206.40  بـأوالد موسى21-11-2001

وطي الزرقاء   خلود 11032350 جید3307.00  بـالحراش19-11-2001

كفان   سالم 11032378 مقبول3405.30  بـبودواو05-11-2002

591من178:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بن طلحة /متو| مدرسة مشدان محمد  | 350154: المؤسسة  

شلواح   أسماء 11032316 قریب من الجید106.10  بـبودواو01-06-2002

سمیر   علي 11032425 مقبول205.20  بـالثنیة04-07-2001

بوشاقور كبیر   شیماء 11032399 جید307.40  بـالرغایة26-05-2002

دكدوك   زین الدین 11032403 جید407.40  بـالقبة05-08-2002

زبوج   إسالم 11032474 قریب من الجید506.70  بـالثنیة07-07-2002

القریشي   فاروق 11032453 مقبول605.80  بـبودواو22-08-2000

سلماني   نور الھدى 11032263 جید جدا708.00  بـالرغایة02-08-2002

سناجقي   رحاب 11032368 قریب من الجید806.30  بـالحراش23-07-2002

إسلماني كبیر   سلوى 11032377 مقبول905.30  بـالرغایة12-07-2001

طلحي   صبرینة 11032386 قریب من الجید1006.30  بـالرغایة29-05-2002

إسلماني كبیر   سارة 11032382 قریب من الجید1106.30  بـبودواو24-07-2002

بوسعیدي   یاسمین 11032352 جید1207.70  بـعین طایة06-11-2002

591من179:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بن طلحة /متو| مدرسة امحمد بن طلحة  | 350155: المؤسسة  

قرباب   بایة 11032333 مقبول105.50  بـاألربعطاش15-05-2001

بوزقزي   مروة 11032312 جید جدا208.50  بـالرغایة03-05-2002

عمور   سھام 11032413 جید307.20  بـبرج الكیفان18-02-2001

مزاري كبیر   شیماء 11032400 جید جدا408.60  بـبودواو26-09-2002

المناخ   ھاجر 11032465 مقبول505.20  بـالرغایة16-09-2002

كساري   عبیر 11032448 قریب من الجید606.70  بـبودواو28-09-2001

زغبیب   فوضیل 11032462 قریب من الجید706.30  بـبوقاعة29-08-2002

أومغار   محمد أمین 11032282 جید807.20  بـأوالد موسى24-04-2002

حساین   لندة 11032247 جید جدا908.40  بـاألربعطاش23-02-2002

تمشماشین   لینا 11032257 جید1007.70  بـالثنیة22-01-2003

زواتني   نوال 11032261 ممتاز1109.30  بـسیدي امحمد17-02-2002

بوقفة   جیاللي 11032356 مقبول1205.40  بـالحراش23-03-2002

زحزاح   رقیة 11032370 ممتاز1309.30  بـبرج منایل08-05-2002

591من180:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بن طلحة /متو| مدرسة تشوالق امحمد  | 350156: المؤسسة  

عقاقشي   إكرام 11032499 جید107.50  بـالقبة24-09-2002

لقصیر   مھدیة 11032327 جید207.90  بـاألربعطاش24-01-2002

صفصاف   أیوب 11032304 جید جدا308.10  بـالحراش01-01-2003

عقاقشي   أسامة 11032321 قریب من الجید406.20  بـبودواو23-04-2002

فتیح   سعیدة 11032411 جید507.60  بـأوالد موسى30-10-2002

لعرید   شعیب 11032410 جید جدا608.20  بـالثنیة15-04-2002

بوخداش   عماد الدین 11032423 مقبول705.30  بـالرغایة30-03-2002

لقصیر   فریال 11032457 جید807.20  بـأوالد موسى19-03-2002

لعجیمي   إیمان 11032469 جید جدا908.40  بـأوالد موسى09-11-2001

كحول   فیروز 11032456 مقبول1005.00  بـاألربعطاش09-12-2002

یودف   إكرام 11032484 جید1107.10  بـالرغایة30-07-2002

جلیوت   إبتسام 11032467 مقبول1205.10  بـالرویبة19-09-2002

قاره علي   إسالم 11032475 جید جدا1308.80  بـبودواو23-11-2002

بورقبة   فوضیل 11032463 مقبول1405.20  بـسیدي محمد26-10-2002

طیباوي   نسرین 11032260 مقبول1505.50  بـالرویبة18-09-2001

مداح   لبنى 11032258 قریب من الجید1606.70  بـالقبة24-02-2002

ألمو   طارق 11032383 قریب من الجید1706.30  بـأوالد موسى16-02-2001

بلحاج   رقیة 11032371 جید جدا1808.50  بـأوالد موسى22-07-2002

كالش   سمیرة 11032376 جید1907.90  بـاألربعطاش27-03-2002

سناجقي   حسین 11032358 قریب من الجید2006.90  بـالرویبة04-09-2002

سرسھ   صبري 11032384 جید جدا2108.00  بـباتنة07-06-2002

عایب   حمزة 11032349 مقبول2205.30  بـبودواو10-01-2002

591من181:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| دحو محمد /متو| مدرسة االخوة بوجدار  | 350161: المؤسسة  

ناصري   وسام 11032764 جید107.00  بـباب الوادي31-12-2002

أیت بشیر   أرزقي 11032581 جید جدا208.40  بـالرغایة22-10-2002

بن عالق   أكرم 11032594 مقبول305.80  بـالرغایة25-08-2002

فكار   مریم 11032579 مقبول405.40  بـالرغایة24-11-2002

تقرسیفي   مریم 11032578 جید جدا508.10  بـالرویبة20-09-2002

میلودي   محمود زكي 11032571 قریب من الجید606.50  بـالرویبة20-06-2002

أخزرون   بالل 11032597 قریب من الجید706.50  بـالرویبة22-07-2002

مسعودي   محمد علي 11032566 جید807.40  بـبومرداس13-02-2002

مولوج   محمد عالء الدین 11032565 قریب من الجید906.70  بـبودواو19-11-2002

بلقاضي   أیوب 11032577 مقبول1005.30  بـبودواو05-11-2001

قوادریة   آیة 11032572 مقبول1105.70  بـبودواو30-09-2002

بویحیاوي   لیلیا 11032568 جید جدا1208.20  بـبودواو04-05-2002

عالك   أسامة عبد الوھاب 11032592 مقبول1305.60  بـبودواو17-01-2002

سریر   مریم 11032580 جید جدا1408.50  بـحسین داي29-01-2003

لزرق   أسامة 11032589 جید1507.30  بـسیدي أمحمد24-06-2002

وادو   مروى 11032584 جید1607.10  بـسیدي أمحمد22-07-2002

كرشوش   عبد الحمید 11032718 مقبول1705.00  بـالحراش16-12-2001

بن داسي   عبد اللطیف 11032715 مقبول1805.20  بـالحراش22-08-2002

میلودي   عبد الحفیظ 11032719 مقبول1905.50  بـالرغایة19-11-2002

بن معزة   شھناز 11032690 قریب من الجید2006.30  بـالرغایة09-10-2002

باني   زین الدین 11032678 جید2107.80  بـالرویبة16-01-2003

بلحسنات   سھام 11032691 مقبول2205.50  بـالشلف22-06-2000

ممو   سیدعلي 11032684 قریب من الجید2306.70  بـبودواو13-09-2001

بوعافیة   صفاء 11032688 قریب من الجید2406.60  بـبودواو01-07-2002

591من182:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| دحو محمد /متو| مدرسة االخوة بوجدار  | 350161: المؤسسة  

واقد   شمس الدین 11032663 جید2507.50  بـبودواو11-09-2002

مسھل   ضیاء الدین 11032669 جید2607.50  بـبودواو23-01-2003

حاج علي   سلیم 11032660 مقبول2705.30  بـبودواو28-12-2002

بن عالق   عبد الرزاق 11032722 مقبول2805.40  بـبودواو01-11-2002

بویحیاوي   عبد الصمد 11032723 جید جدا2908.10  بـبودواو10-12-2002

زایري   زینب 11032680 قریب من الجید3006.50  بـبئر الفضة17-02-2002

بومرداسي   عبد الباسط 11032717 قریب من الجید3106.20  بـسیدي أمحمد26-12-2002

تویجین   سارة 11032665 جید3207.50  بـسیدي أمحمد19-01-2003

برینیس   فاطمة الزھراء 11032734 جید جدا3308.10  بـعنابة18-01-2003

أكمون   شمس الدین 11032662 جید3407.60  بـعین طایة23-01-2002

دحو   سید علي 11032681 جید جدا3508.30  بـعین طایة18-05-2002

إیصوالح   لیلى 11032543 مقبول3605.50  بـالثنیة05-08-2001

زرابیب   نور الھدى 11032534 جید جدا3708.80  بـالحراش16-12-2002

ورز الدین   مالك 11032512 جید جدا3808.30  بـالحراش13-11-2002

خدام   ملیسا 11032521 جید3907.10  بـالرغایة01-01-2003

زرابیب   نور الوئام 11032538 مقبول4005.70  بـالرغایة03-02-2003

بن خالد   محمد 11032545 قریب من الجید4106.70  بـالرغایة10-05-2002

بن معزة   نسرین 11032529 جید4207.90  بـالرغایة31-05-2002

محفوف   نیھال 11032524 قریب من الجید4306.60  بـالرویبة26-08-2002

بوشامة   نور الھدى 11032536 جید جدا4408.20  بـباب الوادي02-01-2003

عادل   أنیس 11032515 قریب من الجید4506.90  بـتیزي وزو25-02-2003

برواقن   ماریا 11032523 جید4607.10  بـبومرداس18-11-2002

مشدان   لینة 11032542 ممتاز4709.00  بـبودواو23-02-2003

بوعافیة   آدم رضا 11032539 مقبول4805.70  بـبودواو26-04-2002

زیار   أمینة 11032517 مقبول4905.30  بـبودواو26-05-2002

بسمي   محمد أمین 11032548 جید5007.30  بـبودواو11-05-2002

سریر   محمد أمین 11032549 قریب من الجید5106.70  بـحسین داي29-01-2003

وادو   ماحي الدین 11032522 جید5207.40  بـحسین داي19-07-2002

بدرات   نور الھدى 11032533 جید جدا5308.80  بـعین طایة09-12-2002

591من183:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| دحو محمد /متو| مدرسة االخوة بوجدار  | 350161: المؤسسة  

وخاف   أحمد 11032547 جید5407.30  بـورقلة17-12-2002

أصباط   رانیا 11032639 جید5507.60  بـالرغایة22-06-2002

سكین   رضوان 11032647 مقبول5605.90  بـالرغایة15-03-2002

عباس   رانیا 11032640 مقبول5705.10  بـالرویبة20-07-2002

دیاب جفال   یعقوب 11032632 مقبول5805.60  بـالقبة09-08-2002

مریان   دیھیة 11032626 جید جدا5908.30  بـتیزي وزو15-05-2002

حاج كولة   یسمینة 11032627 قریب من الجید6006.30  بـبودواو16-10-2002

حشالف   یسرى 11032630 جید6107.10  بـسیدي أمحمد02-02-2003

591من184:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| دحو محمد /متو| مدرسة زراد حسین  | 350162: المؤسسة  

زرقاني   أسماء 11032586 مقبول105.80  بـبومرداس23-05-2002

ربیحي   مروان 11032583 جید207.30  بـبودواو12-07-2002

محساس   فوزیة 11032739 جید جدا308.20  بـالثنیة09-04-2002

یعقوبي   فارس 11032730 جید جدا408.70  بـالرغایة22-02-2002

فحام   شھیرة 11032694 جید جدا508.60  بـالرغایة12-04-2002

یزة   عبد الكریم 11032725 قریب من الجید606.70  بـالرویبة28-10-2002

تمشیشات   عبد الرؤوف 11032720 مقبول705.90  بـبودواو01-12-2001

زرقاني   طارق 11032668 جید807.60  بـبودواو10-11-2002

عودیة   شیماء 11032675 قریب من الجید906.40  بـبودواو04-11-2002

بكاي   إیمان 11032748 مقبول1005.90  بـبودواو12-07-2002

تكالي   ھاجر 11032744 قریب من الجید1106.80  بـبودواو06-05-2002

بن عیش   شیماء 11032673 جید1207.20  بـبودواو28-04-2002

كالش   أمیرة 11032519 قریب من الجید1306.00  بـسیدي امحمد09-01-2003

قالشة   رضا 11032646 جید1407.90  بـالرغایة27-10-2002

مطاسیة   حوریة 11032634 جید1507.20  بـالرغایة06-12-2001

أصباط   بشرى 11032613 مقبول1605.70  بـالرغایة15-02-2002

لعور   راویة 11032644 مقبول1705.20  بـالرغایة21-02-2002

یزة   حفصة 11032633 قریب من الجید1806.10  بـبودواو22-10-2002

یزة   رقیة 11032648 قریب من الجید1906.10  بـبودواو08-04-2002

بغدادي   ریان 11032645 جید2007.90  بـسیدي امحمد27-07-2002

فحام   رفیدة 11032649 قریب من الجید2106.60  بـعین طایة13-01-2002

591من185:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| دحو محمد /متو| مدرسة محفوف علي  | 350163: المؤسسة  

روبعي   محمد أمین 11032560 جید107.50  بـالرغایة26-02-2003

بساعي   أسماء 11032587 قریب من الجید206.20  بـبومرداس13-09-2002

زرابیب   لیلیا 11032569 جید307.10  بـبومرداس24-11-2002

بلقاضي   أسامة 11032590 جید جدا408.30  بـبومرداس13-09-2002

حساین   أكرم 11032593 جید507.70  بـحاسي مسعود08-03-2002

تیشات   محمد یاسر 11032562 جید جدا608.00  بـحسین داي11-12-2002

بن محفوظ   عادل 11032711 جید جدا708.00  بـاألبیار18-05-2003

لعناني   سوھیلة 11032695 مقبول805.50  بـاألخضریة11-02-2002

سلیم   شھیرة 11032693 مقبول905.30  بـاألخضریة04-08-1999

قریمس   فاطمة الزھراء 11032732 ممتاز1009.20  بـالبابور12-06-2000

مداني   فاطمة الزھراء 11032733 ممتاز1109.20  بـالحراش16-08-2002

بوطبة   ھاجر 11032743 جید1207.00  بـالحراش02-03-2002

العارفي   زكریاء 11032687 قریب من الجید1306.40  بـالرغایة22-06-2002

خلیفاوي   فوزي 11032738 قریب من الجید1406.90  بـالرغایة29-06-2002

دیابي   سیدعلي 11032685 جید1507.40  بـالرغایة02-06-2002

بجاوي   عبد المجید 11032714 قریب من الجید1606.70  بـالرویبة30-07-2002

حفاف   صفیة 11032689 قریب من الجید1706.50  بـالقبة06-07-2002

عساس   إكرام 11032749 قریب من الجید1806.60  بـبومرداس23-06-2002

بوعواجة   إناس 11032740 قریب من الجید1906.50  بـبومرداس17-04-2002

بوصابر   زین الدین 11032677 قریب من الجید2006.60  بـبودواو17-10-2000

بن خروف   شیماء 11032676 جید جدا2108.00  بـبودواو05-02-2003

مرسي   كامیلیة 11032696 جید جدا2208.10  بـبودواو04-12-2002

قاسي   شیماء 11032672 جید جدا2308.40  بـبودواو03-02-2002

بن بلة   عبد اهللا 11032716 جید2407.30  بـبودواو27-11-2000

591من186:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| دحو محمد /متو| مدرسة محفوف علي  | 350163: المؤسسة  

بساعي   ھاجر 11032745 جید جدا2508.00  بـحسین داي13-07-2002

شبوب   زین الدین 11032679 جید2607.90  بـسیدي أمحمد08-02-2003

مصطفاوي   فارس 11032731 مقبول2705.80  بـسور الغزالن02-01-2003

درارجة   نسرین 11032530 قریب من الجید2806.20  بـالحراش05-10-2002

القریشي   نور الھدى رباب 11032537 ممتاز2909.00  بـالحراش23-09-2002

جلیدة   نور الھدى 11032531 قریب من الجید3006.00  بـبودواو29-01-2000

قرومي   نزیھ 11032526 قریب من الجید3106.90  بـخمیس ملیانة04-09-2001

بوجلطي   أمینة 11032518 جید3207.60  بـعین طایة30-12-2002

بوشطة   نریمان 11032525 جید جدا3308.80  بـعین طایة24-04-2002

قصبي   بدر الدین 11032610 قریب من الجید3406.70  بـالرویبة01-11-2002

القریشي   حذیفة 11032622 جید3507.60  بـالرویبة23-12-2002

مفتاح   یاسر أكرم 11032621 جید3607.70  بـالرویبة05-11-2002

لطرش بوثلجة   یسرى 11032629 قریب من الجید3706.60  بـبودواو27-03-2002

كمال   یحي 11032623 مقبول3805.80  بـبودواو12-12-2001

نایلي   تقوى 11032614 قریب من الجید3906.00  بـبودواو27-03-2003

بوعافیة   خلیل 11032617 جید4007.30  بـسیدي امحمد27-04-2001

قوجیل   تیزیري 11032611 ممتاز4109.00  بـعین طایة27-04-2002

العایب   حسام الدین 11032628 مقبول4205.80  بـعین طایة09-04-2002

591من187:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| دحو محمد /متو| مدرسة الخاصة یلیس  | 350164: المؤسسة  

مھدوم   محمد یونس 11105710 مقبول105.30  بـالحراش26-12-2001

عجرید   أنفال 11105707 قریب من الجید206.40  بـالرغایة30-12-2001

حفراد   محمد 11105708 مقبول305.90  بـالرغایة14-07-2000

سباوي   جعفر 11105714 مقبول405.70  بـالرویبة25-07-2002

بوزواد   صبرینة لیدیا 11105715 قریب من الجید506.20  بـبئر مراد رایس26-11-2002

591من188:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودواو البحري /متو| مدرسة بومرداسي ابراھیم  | 350169: المؤسسة  

حاج علي   ھاجر 11032989 مقبول105.20  بـالمدیة27-10-2002

بوعكاز   إبراھیم 11032992 قریب من الجید206.80  بـالرغایة07-08-2002

موسى   إكرام 11033006 مقبول305.40  بـبودواو02-09-2002

دغب   فاتح 11032980 مقبول405.40  بـحسین داي15-10-2002

بن عمار   إكرام 11033007 جید جدا508.90  بـعین طایة06-10-2002

جعیدر   وسیم 11033012 قریب من الجید606.30  بـعین طایة18-06-2002

رحال   مریم 11032835 قریب من الجید706.60  بـالثنیة03-08-2002

تواق   محمد ریان 11032826 ممتاز809.10  بـالثنیة14-02-2002

معوج   أسامة 11032841 ممتاز909.10  بـالرغایة18-04-2002

قلیل   دنیا 11032862 جید1007.90  بـالرویبة01-05-2002

خولة   مروى 11032840 جید جدا1108.30  بـبودواو11-10-2002

یحیاوي   سیف الدین 11032931 جید1207.30  بـالحراش01-04-2002

عداوي   عبد السالم 11032961 مقبول1305.60  بـالرغایة07-06-2000

جعیدر   یسرا 11032886 جید جدا1408.90  بـالرغایة10-09-2002

جعیدر   حسام الدین 11032885 جید جدا1508.90  بـالرغایة10-04-2002

591من189:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودواو البحري /متو| مدرسة ادریسي سعید  | 350170: المؤسسة  

ذیب   إكرام 11033008 قریب من الجید106.10  بـالحراش05-01-2003

ھراوجي   إبراھیم 11032991 جید207.60  بـالرغایة08-07-2002

براشد   فریال 11032985 جید جدا308.40  بـالرغایة12-08-2002

نوالي   وردة 11033010 جید جدا408.40  بـالرغایة18-02-2002

بلعزوز   فریال 11032984 جید507.00  بـالرویبة26-05-2002

رمضاني   فضیل 11032986 ممتاز609.10  بـحسین داي06-11-2002

بن یعقوب   إسالم 11032996 مقبول705.40  بـحسین داي29-10-2000

مسلم   ھشام 11033002 جید807.50  بـعین طایة29-01-2003

شیفاوي   آیة 11032829 قریب من الجید906.50  بـالحراش14-08-2002

نوالي   بسمة 11032856 قریب من الجید1006.50  بـالرویبة24-03-2002

مصطفاوي   مسعود 11032847 مقبول1105.00  بـالقبة30-11-2002

قلیفات   آیة 11032830 جید جدا1208.70  بـبودواو15-10-2002

قطعة   موسى 11032849 جید1307.70  بـبودواو02-04-2002

عروج   مریم 11032836 جید1407.70  بـبودواو11-04-2003

بودن   آدام 11032828 مقبول1505.60  بـقسنطینة15-11-2002

قرماش   آیة 11032831 جید1607.50  بـعین طایة24-11-2002

حساني   حمیدة 11032864 مقبول1705.10  بـعین طایة10-01-2002

بن شنیف   عماد الدین 11032944 قریب من الجید1806.70  بـالحراش21-06-2002

بكبوكة   عبد اهللا 11032949 جید جدا1908.80  بـالحراش13-03-2002

شعایب   شیماء 11032926 مقبول2005.10  بـالحراش20-07-2002

أوریحان   زكریا 11032934 مقبول2105.80  بـالرغایة04-03-2002

عین بوزید   عبد الكریم 11032963 قریب من الجید2206.60  بـالرغایة17-04-2001

عمور   عبد الحق 11032953 قریب من الجید2306.80  بـالرویبة01-12-2002

زغلیط   سرین 11032932 ممتاز2409.30  بـالقبة17-10-2003

591من190:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودواو البحري /متو| مدرسة ادریسي سعید  | 350170: المؤسسة  

مداس   عبد اهللا 11032951 ممتاز2509.10  بـبني مسوس27-03-2003

بن محمد   عبد النور 11032947 مقبول2605.40  بـبودواو12-11-2000

بوقرین   عبد الرؤوف 11032955 قریب من الجید2706.70  بـسیدي أمحمد09-04-2002

سكیمي   عبد السالم 11032962 جید2807.60  بـعین بسام30-04-2002

بوعرعار   صبرین 11032925 مقبول2905.00  بـعین طایة30-10-2002

سلطاني   محمد 11032808 قریب من الجید3006.00  بـالرغایة21-07-2002

خلفون   محمد أمین 11032813 جید جدا3108.60  بـالرغایة15-11-2002

بومقواس   محمد 11032807 مقبول3205.20  بـبودواو02-02-2002

عدالني   نور الھدى 11032791 قریب من الجید3306.70  بـبودواو28-04-2002

تبوكیوت   لینة 11032803 مقبول3405.20  بـبودواو20-02-2002

خمیسي   محمد أمین 11032812 جید جدا3508.90  بـبودواو16-06-2002

قبال   محمد 11032809 جید3607.10  بـبودواو21-07-2002

بلعزوز   منال 11032776 جید جدا3708.40  بـبودواو البحري11-06-2002

موسى   محمد 11032805 مقبول3805.50  بـبودواو البحري15-03-2001

شرافت   أمیر ھیثم 11032781 جید جدا3908.40  بـسیدي أمحمد02-11-2002

سلیماني   لینا 11032802 جید جدا4008.70  بـسیدي امحمد17-10-2002

بعیلیش   نصر الدین 11032786 مقبول4105.70  بـعین طایة06-09-2000

سماسري   أحالم 11032800 جید جدا4208.50  بـعین طایة22-11-2002

شیخ   زلیخة 11032910 قریب من الجید4306.20  بـالثنیة17-12-2002

ذیب   رحمة 11032898 قریب من الجید4406.00  بـالحراش05-01-2003

وعیل   رضوان 11032903 جید4507.90  بـالرغایة03-03-2002

بوشولي   خدیجة 11032883 مقبول4605.50  بـالرغایة04-05-2002

مخفي   رحاب أمینة 11032900 قریب من الجید4706.50  بـالرغایة24-10-2002

نشمي   جعفر 11032888 قریب من الجید4806.70  بـالرغایة22-02-2002

رحال   رابح 11032896 قریب من الجید4906.50  بـبومرداس28-10-2000

عامر   شمس الدین 11032911 مقبول5005.70  بـبودواو21-09-2000

خلفاوي   حوریة 11032891 جید جدا5108.40  بـبودواو14-11-2002

بلیل   سماح 11032905 مقبول5205.10  بـبودواو27-12-2002

عروس   یوسف 11032892 مقبول5305.60  بـبودواو21-04-2000

591من191:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودواو البحري /متو| مدرسة ادریسي سعید  | 350170: المؤسسة  

بن یعقوب   طارق 11032914 قریب من الجید5406.30  بـحسین داي29-10-2000

بن دحو   سمیة 11032907 مقبول5505.30  بـعین طایة07-10-2002

الزعبي   رستم 11032901 جید5607.70  بـغردایة20-02-2001

591من192:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودواو البحري /متو| مدرسة الھضبة الجدیدة  | 350171: المؤسسة  

بوراس   إسالم 11032997 قریب من الجید106.90  بـالرغایة15-06-2002

شرفي   إكرام 11033004 جید207.20  بـبومرداس22-05-2002

بوعلواش   مرام 11032833 قریب من الجید306.60  بـالقبة18-02-2003

برواقن   أسامة 11032842 جید407.30  بـبودواو06-08-2002

بھیلیل   محمد یوسف 11032825 جید507.20  بـزرالدة19-03-2003

منیر   عبد الرحمان 11032958 قریب من الجید606.70  بـالجزائر08-07-2002

زیرق   شرف الدین 11032933 مقبول705.50  بـالرویبة02-08-2002

برازي   زولیخة 11032942 جید جدا808.50  بـبودواو البحري08-10-2002

بن داود   أیمن 11032797 مقبول905.00  بـالرغایة15-02-2002

قوراري   أمینة 11032780 قریب من الجید1006.80  بـالرویبة29-03-2003

بن غالیة   أنفال 11032778 جید1107.40  بـتقرت29-01-2003

وقنوني   نوفل 11032794 جید1207.60  بـحسین داي26-06-2002

فلیسي   رؤوف محمد بدیس 11032893 جید1307.00  بـاألبیار08-03-2003

بن جاعل   خولة 11032890 جید جدا1408.50  بـالجزائر10-11-2002

سعدي   خولة 11032889 قریب من الجید1506.90  بـالجزائر30-10-2001

برواقن   سمیة 11032908 جید جدا1608.50  بـالرویبة07-12-2002

591من193:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| بودواو البحري /متو| مدرسة غزالي مسعود  | 350172: المؤسسة  

صغیر   ھشام 11033001 جید جدا108.00  بـالرغایة23-05-2002

جودي   إنصاف 11032987 جید جدا208.30  بـالرغایة23-07-2002

بوقرة   فارس 11032982 جید جدا308.50  بـالقبة08-03-2002

ورام   عقیلة 11032978 جید407.90  بـحسین داي17-09-2002

حكیم   ولید 11033009 قریب من الجید506.60  بـحسین داي17-11-2002

براھیمي   إكرام 11033005 جید جدا608.70  بـعین طایة25-08-2002

بوسعدي   ھبة 11032990 قریب من الجید706.70  بـعین طایة14-04-2002

بوطغان   أكرم 11032848 جید807.80  بـمیلة02-06-2002

كامش   مروة 11032839 ممتاز909.20  بـالرغایة06-12-2002

جودي   دنیا زاد 11032863 جید جدا1008.30  بـالرغایة04-07-2002

شولي   حنان 11032861 جید1107.20  بـالرویبة04-02-2002

مھدي    عبد الرؤوف 11032851 مقبول1205.60  بـالقلیعة19-10-2002

بن میلود   بوعزة أمین 11032859 قریب من الجید1306.80  بـتالغ02-03-2002

خالص   مریم سرین 11032837 ممتاز1409.00  بـعین طایة03-08-2002

دادو   عبد الرزاق 11032960 مقبول1505.70  بـالثنیة13-11-2002

دراجي   سید أحمد 11032929 جید1607.40  بـالحراش27-12-2002

بوقروة   عائشة 11032946 قریب من الجید1706.00  بـالحراش09-10-2002

لطرش   عبد الرحمان 11032957 مقبول1805.90  بـالرغایة09-03-2002

تشوالق   عبد الحمید 11032952 جید1907.10  بـالرغایة29-09-2002

بولحواش   ماریا 11032782 ممتاز2009.90  بـالحراش02-12-2002

نورین   أمین 11032779 جید2107.60  بـالرغایة10-02-2003

مطرف   نسیم 11032785 جید جدا2208.40  بـالقبة24-07-2002

دراجي   نبیل 11032783 قریب من الجید2306.80  بـتندوف23-01-2002

تشوالق   أحالم 11032801 جید جدا2408.20  بـحسین داي06-12-2002

591من194:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بودواو البحري /متو| مدرسة غزالي مسعود  | 350172: المؤسسة  

حیرش   محمد 11032810 قریب من الجید2506.80  بـعین طایة01-10-2002

میمیش   نضال نزار 11032784 قریب من الجید2606.40  بـعین طایة20-05-2002

بن سالم   نوارة 11032789 قریب من الجید2706.20  بـعین طایة16-11-2002

مرازقة   ریمة 11032897 جید2807.70  بـالرغایة04-11-2002

بولحواش   سمیة 11032909 جید جدا2908.30  بـالرویبة21-12-2002

عاشور   رمیساء 11032894 قریب من الجید3006.40  بـباب الواد28-12-2002

591من195:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| قدار الجدیدة /متو| مدرسة ریح علي  | 350177: المؤسسة  

طابتي   فریال 11033182 قریب من الجید106.30  بـاألخضریة15-09-2002

أشالف   عبیر 11033175 قریب من الجید206.80  بـبودواو27-04-2002

أشالف   رانیا 11033102 قریب من الجید306.30  بـالثنیة24-02-2002

لوبار   ریمة 11033107 جید407.50  بـالحراش08-08-2002

بوزویة   یاسر 11033083 قریب من الجید506.70  بـالرغایة04-07-2002

لوبار   رمیسة 11033101 جید جدا608.60  بـبودواو10-10-2002

حشالفي   حسام الدین 11033089 مقبول705.90  بـعین طایة02-06-2002

مقاز   مروى 11033053 مقبول805.00  بـالثنیة10-09-2002

مقاز   نور الھدى 11033036 جید جدا908.00  بـبومرداس21-08-2002

أشالف   محمد عبد الناصر 11033047 قریب من الجید1006.20  بـبودواو14-08-2002

مقاز   عبد الحق 11033155 جید1107.50  بـبومرداس12-01-2002

عافیة   عبد المجید 11033152 جید1207.50  بـبودواو24-02-2002

591من196:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| قدار الجدیدة /متو| مدرسة سمیري علي  | 350178: المؤسسة  

اللباني   فضیل 11033183 جید107.00  بـالحراش21-05-2002

فلكون   عزوزة 11033178 مقبول205.60  بـالرغایة25-11-2000

تیكرربین   ھند 11033185 ممتاز309.20  بـحسین داي03-08-2002

كالش   رشید عبد الغفور 11033112 جید جدا408.30  بـالحراش07-08-2002

عیاشي   جمال 11033076 قریب من الجید506.20  بـبومرداس28-01-2002

ریح   خدیجة 11033085 مقبول605.80  بـبومرداس05-09-2002

اعمیرات   خیر الدین 11033086 قریب من الجید706.80  بـبودواو01-01-2003

تریاقي   یسمین 11033087 مقبول805.80  بـعین طایة27-05-2002

سبع   بلقیس 11033062 جید جدا908.00  بـالثنیة16-12-2002

قارة   أمینة 11033029 مقبول1005.40  بـسیدي أمحمد23-08-2001

مللوش   عبد الرحمان 11033159 قریب من الجید1106.80  بـالثنیة30-01-2003

الحر   عالل 11033143 قریب من الجید1206.00  بـالحراش26-11-2002

فلكون   عالء الدین 11033145 مقبول1305.30  بـالرغایة14-07-2002

عیاشي   سعاد 11033136 جید جدا1408.80  بـالرغایة11-05-2002

سبع   كریمة 11033142 جید جدا1508.70  بـالرغایة21-08-2002

بوشام   عبد اهللا 11033153 جید1607.10  بـالرویبة17-04-2002

طوبال   طارق 11033132 مقبول1705.20  بـبومرداس22-08-2002

الحر   عبد الرحمان 11033160 قریب من الجید1806.20  بـسیدي أمحمد15-02-2003

سیفي   سارة 11033131 مقبول1905.70  بـعین طایة26-04-2002

591من197:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| قدار الجدیدة /متو| مدرسة كالش ابراھیم  | 350179: المؤسسة  

أوریحان   فوزیة 11033184 جید جدا108.90  بـالرغایة27-04-2002

أوریحان   إكرام 11033188 قریب من الجید206.70  بـالرغایة27-04-2002

تمشیشات   یمینة 11033078 جید جدا308.90  بـالثنیة31-05-2002

أوریحان   رؤوف 11033099 قریب من الجید406.60  بـالرغایة23-06-2002

لقیج   رشا 11033110 جید جدا508.00  بـبودواو06-03-2003

طوبال   مریم 11033051 جید جدا608.70  بـبودواو02-10-2002

تامشیشات   عمر 11033148 جید707.20  بـالرویبة18-06-2002

تمشیشات   سلیم 11033124 قریب من الجید806.30  بـبومرداس23-06-2002

591من198:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| قدار الجدیدة /متو| مدرسة أخزرون الطاھر  | 350180: المؤسسة  

مالح   وسام 11033194 قریب من الجید106.30  بـاألبیار14-09-2002

عمروش   وسیم 11033195 جید207.90  بـالثنیة03-11-2002

تشینة   عبد السالم 11033174 قریب من الجید306.30  بـالرغایة23-01-2002

بوشلعلع   فؤاد 11033179 جید جدا408.10  بـالرویبة18-06-2002

بوزیدي   فاطمة الزھراء 11033181 جید جدا508.40  بـبودواو23-01-2002

المریض   بشرى 11033075 جید607.50  بـاألربعطاش19-11-2002

غربي   یاسین 11033081 جید جدا708.20  بـالحراش13-06-2002

تشینة   رانیة 11033103 مقبول805.40  بـالرغایة18-03-2002

تشینة   رمیساء 11033100 قریب من الجید906.20  بـالرغایة08-06-2002

مربح   رابح 11033104 مقبول1005.60  بـالرغایة12-07-2001

بوجلة   یونس 11033096 جید جدا1108.50  بـبني عمران12-09-2002

لبانجي   حسام الدین 11033088 جید جدا1208.90  بـبومرداس09-05-2002

بن شوك   ربیع 11033106 جید1307.60  بـبومرداس27-01-2002

قندیل   أسماء 11033056 جید1407.10  بـالثنیة30-01-2003

صیاد   بالل 11033061 جید جدا1508.80  بـالحراش02-09-2002

عمروش   محمد علي 11033046 مقبول1605.60  بـالرغایة20-07-2002

أخزرون   مني 11033023 جید1707.30  بـالرغایة04-07-2002

أخزرون   أسماء 11033054 ممتاز1809.00  بـالرغایة09-09-2002

عشایش   أیمن 11033038 قریب من الجید1906.90  بـالرویبة07-10-2002

عساس   أشواق 11033058 جید2007.50  بـالرویبة28-06-2002

بوفحل   نور الھدى 11033035 جید2107.60  بـبومرداس10-07-2002

سالخ   أبو بكر 11033033 مقبول2205.20  بـبودواو24-02-2002

خلیفاوي   مروى 11033052 جید2307.30  بـبودواو03-04-2002

زاویة   محمد رضا 11033045 مقبول2405.40  بـحسین داي18-07-2002

591من199:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| قدار الجدیدة /متو| مدرسة أخزرون الطاھر  | 350180: المؤسسة  

بنصیر   بالل 11033060 مقبول2505.60  بـقدارة02-06-2001

مالك   محمد أمین 11033043 قریب من الجید2606.20  بـعین طایة23-12-2002

بوجلطي   أسماء 11033055 قریب من الجید2706.10  بـوھران23-10-2002

موساوي   عماد الین 11033146 جید2807.60  بـالثنیة20-01-2002

بن طاع اهللا   عبد الباسط 11033154 جید2907.00  بـالحمامات22-02-2002

كبیر   سلسبیل 11033128 جید جدا3008.30  بـالحراش18-01-2002

تشینة   شھرزاد 11033140 قریب من الجید3106.80  بـالرغایة09-10-2002

عمروش   عبد المجید 11033151 قریب من الجید3206.30  بـالرغایة23-09-2001

القدیر   سلیمة 11033125 جید3307.00  بـالرغایة07-03-2002

حمالي   عادل 11033149 جید3407.40  بـالرغایة21-07-2002

مقورة   عبد الرحمان 11033158 قریب من الجید3506.80  بـالرویبة16-06-2002

موساوي   رغدة 11033123 ممتاز3609.10  بـبومرداس13-07-2002

قرة   سامیة 11033129 جید جدا3708.20  بـبودواو11-01-2002

بوملیل   صفاء 11033137 جید3807.40  بـبودواو12-01-2002

بوخداش   عبد المالك 11033150 جید3907.20  بـبودواو03-04-2001

جعدي   عبد الحق 11033156 جید4007.50  بـبوروبة05-08-2002

لبانجي   عبد الرحیم 11033161 جید4107.80  بـبوزریعة31-07-2002

591من200:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| قدار الجدیدة /متو| مدرسة بودغاغن  | 350181: المؤسسة  

مربح   إكرام 11033190 جید107.60  بـالرغایة11-09-2002

مربح   خدیجة 11033084 مقبول205.20  بـأوالد موسى17-10-2000

أوباھي   یونس 11033095 قریب من الجید306.70  بـالرویبة20-07-2002

بوخداش   محمد 11033040 جید407.00  بـالحراش12-02-2002

مربح   ماریا 11033032 جید جدا508.70  بـالرغایة19-08-2002

مربح   لزھر 11033057 مقبول605.40  بـالرغایة16-11-2001

غوالم   ماریا 11033031 قریب من الجید706.30  بـالرغایة11-02-1999

كفیف   محمد 11033039 جید807.10  بـبودواو10-09-2001

مخلوف   سمیر 11033126 مقبول905.70  بـالحراش05-07-2002

591من201:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| قدار الجدیدة /متو| مدرسة الغزالي الصادق  | 350182: المؤسسة  

مالح   حمزة 11033080 جید107.40  بـاألخضریة16-02-2003

591من202:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| قدار الجدیدة /متو| مدرسة تشینة مسعود  | 350183: المؤسسة  

بورمان   إكرام 11033189 جید جدا108.90  بـالحراش05-09-2002

كبیر   بسمة 11033074 جید جدا208.80  بـعین طایة07-05-2002

توتي   محمد 11033041 جید307.00  بـالثنیة21-01-2003

بورمان   أیمن 11033037 جید407.20  بـبودواو05-02-2002

قندیل   سمیر 11033127 قریب من الجید506.30  بـبومرداس27-07-2002

591من203:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| قدار الجدیدة /متو| مدرسة بن حفاف أعمر  | 350184: المؤسسة  

بوریحان   حفصة 11033094 مقبول105.60  بـالرغایة04-03-2002

حمالي   یوسف 11033098 جید207.90  بـبومرداس12-11-2002

دار تركي   یسرى 11033093 قریب من الجید306.90  بـحسین داي21-10-2002

دار تركي   منیر 11033024 مقبول405.10  بـالرویبة09-11-2000

زمالي   كمال 11033141 جید جدا508.10  بـقدارة29-01-2003

591من204:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة سي یوسف بن السعید  | 350189: المؤسسة  

تقرسیفي   ھدى نور ھان 11033487 مقبول105.20  بـالرغایة18-08-2002

بن مؤمن   ھالة 11033479 مقبول205.50  بـباب الواد29-12-2002

دریش   عبد الرؤوف 11033458 جید جدا308.90  بـبومرداس21-02-2003

أمزیان   فاطمة یسمین 11033477 جید جدا408.70  بـبومرداس03-08-2002

زیتوني   كاتیة 11033429 ممتاز509.20  بـمونتریال10-08-2002

قلواش   علي 11033434 جید جدا608.10  بـالرغایة04-01-2003

صبایحي   صفى 11033414 جید707.70  بـالرغایة12-12-2002

فعوصي   زھرة 11033424 مقبول805.40  بـالرویبة08-12-2001

برواقن   صفاء 11033413 جید جدا908.50  بـبومرداس12-01-2003

كروغلي   عائشة أنفال 11033438 جید1007.90  بـسیدي أمحمد25-10-2002

درالي   عبد الرؤوف 11033444 قریب من الجید1106.80  بـعین طایة02-07-1999

تفاحي   سیف الدین 11033395 جید1207.90  بـالرویبة26-08-2002

صحراوي   زینب 11033390 قریب من الجید1306.80  بـبومرداس09-08-2002

دحماني   طارق 11033380 جید1407.80  بـبودواو28-03-2002

قرومي   ریان 11033368 مقبول1505.10  بـحسین داي26-04-2003

كرمون   مروى 11033292 مقبول1605.80  بـالرغایة06-11-2002

خالم   أحسن 11033282 جید1707.00  بـالرغایة09-10-2002

قزولة   أیوب 11033285 قریب من الجید1806.40  بـالرغایة07-04-2003

زوبیر   أحمد 11033258 قریب من الجید1906.10  بـالرغایة27-09-2001

طالح   أسماء 11033294 مقبول2005.30  بـالرویبة08-03-2001

مبروك   أحمد 11033257 مقبول2105.60  بـبومرداس08-08-2001

دوماز   مروى 11033293 قریب من الجید2206.50  بـبودواو21-12-2002

برواقن   أیمن 11033241 قریب من الجید2306.20  بـالرغایة23-10-2002

غانم   منال 11033209 جید2407.10  بـالرویبة03-01-2002

591من205:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة سي یوسف بن السعید  | 350189: المؤسسة  

عساس   ماریا 11033221 قریب من الجید2506.90  بـالرویبة24-03-2003

بسمي   لبنى 11033223 مقبول2605.30  بـعین طایة18-08-2002

بلقاسمي   أشرف 11033311 مقبول2705.10  بـالرویبة24-09-2002

سي یوسف   لویزة 11033314 مقبول2805.30  بـباب الواد01-02-2002

591من206:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة الشھید صالنجي رابح  | 350190: المؤسسة  

لدرع   ھیثم 11033485 جید جدا108.50  بـالحراش06-09-2002

بركسي   عیسى 11033472 مقبول205.90  بـالرویبة28-05-1999

عداوي   عبد السالم 11033467 مقبول305.30  بـبودواو20-01-2001

قندیل   عبد الرحمان 11033462 قریب من الجید406.30  بـبودواو13-12-2001

براھمي   عبد الرحمان 11033461 مقبول505.10  بـعین طایة04-09-2000

حیرش   سارة 11033378 جید607.00  بـالرغایة15-09-2002

بوعكاز   رانیا 11033364 جید707.70  بـالرویبة16-10-2001

سالمي   سید علي 11033393 قریب من الجید806.50  بـالرویبة23-12-2002

شریفي   سلینا 11033374 جید907.60  بـالقبة08-12-2002

مكوي   یوسف 11033361 قریب من الجید1006.30  بـحسین داي24-07-2002

غبریني   ریاض 11033369 قریب من الجید1106.90  بـعین طایة14-09-2000

أیت زیان   محمد 11033260 قریب من الجید1206.60  بـالرغایة31-01-2002

أوتو   مریم 11033287 ممتاز1309.10  بـالرویبة22-07-2002

مطاسي   محمد 11033261 قریب من الجید1406.80  بـبومرداس05-02-2002

أیت زیان   منال 11033211 ممتاز1509.30  بـالرغایة09-07-2002

بوخالد   أیمن 11033238 مقبول1605.60  بـالرغایة15-01-1999

مزوان   أمیرة 11033219 جید جدا1708.10  بـالرغایة28-08-2002

جراي   نریمان 11033226 جید1807.30  بـالرویبة29-06-2002

حیدوس   لینة 11033243 مقبول1905.40  بـبودواو13-03-2003

حیرش   منال 11033210 مقبول2005.70  بـسیدي أمحمد23-05-2002

غبریني   أسامة 11033308 مقبول2105.30  بـالرغایة25-11-2001

حمودي   دنیا زاد 11033332 قریب من الجید2206.60  بـالرویبة03-08-2002

عماري   یاسمین 11033336 جید جدا2308.40  بـباب الواد18-01-2003

سنوسي   دینا 11033338 جید جدا2408.10  بـتیزغنیف17-07-2002

591من207:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة الشھید صالنجي رابح  | 350190: المؤسسة  

بوغرارة   أصالة 11033310 ممتاز2509.10  بـبودواو16-10-2002

دیلمي   بشرى 11033326 مقبول2605.50  بـبودواو25-12-2002

قرنان   یاسمین 11033335 جید جدا2708.90  بـبودواو11-04-2002

مدان   ابراھیم 11033317 ممتاز2809.20  بـیسر06-03-2002

591من208:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة تمشیشات محمد  | 350191: المؤسسة  

مودولیة   إكرام 11033491 مقبول105.80  بـبودواو29-07-2002

إسلماني كبیر   كوثر 11033431 مقبول205.30  بـالرویبة24-07-2002

كلیل   یوسف 11033360 مقبول305.90  بـالرغایة29-05-2002

صحراوي   صالح الدین 11033372 قریب من الجید406.80  بـبودواو28-08-2002

ولد موسى   مریم 11033286 جید507.40  بـأوالد موسى10-01-2002

باجي   أمین 11033215 جید جدا608.10  بـالرویبة15-08-2002

مراح   أمال 11033206 جید707.80  بـالرویبة16-05-2002

باجي   نور الھدى 11033235 قریب من الجید806.80  بـبودواو04-12-2002

یاسع   لویزة 11033315 جید907.40  بـالحراش08-02-2002

591من209:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة ذراع القندول موسى  | 350192: المؤسسة  

بلقاضي   وسام 11033510 جید جدا108.80  بـالقبة11-11-2002

واضح   وسیم 11033511 جید جدا208.70  بـبودواو03-06-2002

فرحي   وفاء مروى 11033514 جید جدا308.40  بـبودواو07-07-2002

لعروم   إكرام 11033492 قریب من الجید406.70  بـالرویبة27-08-2002

دحو   عبد الرحمان 11033463 مقبول505.90  بـبومرداس11-06-2002

أوباھي   إیمان 11033483 جید جدا608.60  بـبودواو08-05-2002

رمال   عارف 11033437 مقبول705.60  بـأوالد موسى27-11-1999

أخزرون   سعاد 11033410 جید807.70  بـالرغایة26-04-2000

بودرارن   صفاء 11033412 قریب من الجید906.90  بـبومرداس10-11-2002

زنان   عماد 11033432 جید جدا1008.50  بـبومرداس25-05-2002

بوجلطي   كنزة 11033426 جید جدا1108.10  بـبوروبة03-09-2002

لعور   سھام 11033420 جید1207.40  بـخنشلة13-09-2002

صحراوي   عبد النور 11033439 جید جدا1308.60  بـسیدي امحمد05-02-2002

ذراع القندول   سعید 11033411 قریب من الجید1406.50  بـسیدي امحمد08-07-2001

نشیطو   رابح 11033366 قریب من الجید1506.00  بـالحراش16-04-2002

ھرنون   رمیساء 11033363 جید جدا1608.10  بـالرغایة11-06-2002

مساحل   سیدأحمد 11033394 قریب من الجید1706.60  بـالرغایة28-07-2002

عیدلي   زینب 11033391 جید1807.40  بـالرغایة23-08-2002

بوشروري   زینة 11033389 جید جدا1908.40  بـالرویبة20-10-2002

أوباھي   زین الدین 11033388 قریب من الجید2006.40  بـالرویبة19-11-2002

سلیماني   شیماء 11033386 جید2107.50  بـالرویبة09-07-2002

زنان   شیماء 11033385 جید جدا2208.10  بـبومرداس01-07-2002

زنان   شیماء 11033384 جید2307.80  بـبودواو16-05-2002

باللطة   یعقوب 11033357 مقبول2405.80  بـعین طایة27-05-2002

591من210:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة ذراع القندول موسى  | 350192: المؤسسة  

عبید   مریم 11033288 قریب من الجید2506.00  بـأقبو04-10-2002

فحام   محمد نجیب 11033270 مقبول2605.80  بـالرغایة04-08-2002

أوریحان   لیلیا 11033278 جید2707.80  بـالرغایة20-07-2002

أوریحان   أیة 11033280 قریب من الجید2806.30  بـالقبة08-11-2002

بین شاب   مروى 11033291 قریب من الجید2906.30  بـبومرداس15-07-2002

حمیش   محمد الصغیر البكري 11033272 جید3007.00  بـبومرداس26-05-2002

أوریحان   أحمد 11033256 قریب من الجید3106.20  بـبومرداس09-12-2000

محلبي   مریم 11033289 جید جدا3208.40  بـبودواو08-10-2002

بوطغان   محمد ریان 11033273 قریب من الجید3306.60  بـبودواو28-04-2002

بین شاب   أیة 11033279 جید جدا3408.30  بـبودواو03-08-2002

ھرنون   أسماء 11033295 قریب من الجید3506.30  بـبودواو17-11-2001

بن موسى   محمد 11033262 جید جدا3608.20  بـحسین داي11-10-2002

زنان   مالك سیرین 11033208 ممتاز3709.00  بـالحراش26-04-2002

جنان صالح   أمین 11033216 جید3807.60  بـالرغایة03-09-2002

قویقح   أمال 11033207 جید جدا3908.40  بـبومرداس01-07-2002

تشاشي   نسرین 11033232 جید جدا4008.10  بـحسین داي14-06-2002

مقدم   بوزید 11033328 جید4107.20  بـالرغایة01-03-2002

أوباھي   حیاة 11033339 قریب من الجید4206.10  بـالرغایة04-01-2002

عومار   بشرى 11033324 جید4307.00  بـالرغایة03-08-2000

زنان   یسرى 11033345 جید جدا4408.20  بـالرویبة07-07-2002

بوعروز   حیاة 11033340 جید جدا4508.30  بـالقبة18-06-2002

مشروك   حسام الدین 11033343 قریب من الجید4606.80  بـبومرداس07-03-2002

مدور   یسرى 11033344 قریب من الجید4706.00  بـبودواو07-02-2000

بوبكر   خلود 11033333 مقبول4805.10  بـجیجل30-08-2002

باز   بالل 11033321 جید جدا4908.50  بـجسر قسنطینة20-03-2002

طاكي   مولود محمد أمین 11033313 مقبول5005.70  بـسیدي امحمد30-11-2002

تولماتین   ابراھیم 11033316 مقبول5105.90  بـعین طایة17-04-2000

عودیة   بشرى 11033325 ممتاز5209.00  بـعین طایة07-10-2002

591من211:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة بن یمینة الجدیدة  | 350193: المؤسسة  

قویقح   وسام 11033508 جید107.50  بـالرویبة09-09-2002

بكي   وسام 11033506 قریب من الجید206.70  بـبومرداس07-06-2001

لحبیقي   وسام 11033507 جید جدا308.30  بـبودواو02-07-2002

یزة   وسیم 11033512 جید407.50  بـعین طایة25-07-2002

محساس   عبد الرؤوف 11033456 مقبول505.10  بـالحراش11-07-2001

محساس   إكرام 11033490 قریب من الجید606.20  بـالرغایة10-04-2002

فتیحي   عبد السالم 11033468 قریب من الجید706.80  بـالرغایة28-01-2002

یزة   عبد الرحیم 11033466 جید جدا808.50  بـالرویبة02-09-2002

أویدر   إبتسام 11033482 قریب من الجید906.00  بـالقصبة13-10-2001

سنوسي   إكرام 11033489 مقبول1005.20  بـبودواو07-03-2002

تمزیرت   إیمان 11033484 قریب من الجید1106.80  بـبودواو11-08-2002

یزة   فارس 11033476 جید1207.00  بـبودواو15-01-2002

شین   فدوى 11033478 ممتاز1309.50  بـعین طایة13-08-2002

علوش   سفیان 11033416 مقبول1405.40  بـبودواو05-12-2001

بین شاب   سارة 11033377 مقبول1505.40  بـالثنیة11-09-2001

بین شاب   یوسف 11033362 قریب من الجید1606.20  بـالرویبة05-11-2002

خلیل   محمد أمین 11033268 ممتاز1709.00  بـالبلیدة09-10-2002

مصلة   محمد لمین 11033266 مقبول1805.30  بـالحراش30-12-2000

محساس   محمد األمین 11033271 جید1907.90  بـالرغایة09-05-2002

شبون   أیة 11033281 قریب من الجید2006.50  بـبودواو03-12-2002

زرقاني   محمد عماد الدین 11033275 جید2107.80  بـبودواو22-02-2003

محساس   مروى 11033290 قریب من الجید2206.50  بـبودواو02-04-2002

بوعزیز   محمد أمین 11033267 مقبول2305.30  بـعین طایة12-06-2002

بن عمار   نسرین 11033229 قریب من الجید2406.60  بـالرغایة13-10-2001

591من212:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة بن یمینة الجدیدة  | 350193: المؤسسة  

قرومة   لبنى 11033222 قریب من الجید2506.40  بـالرغایة11-03-2001

فاھم   أیمن 11033240 مقبول2605.20  بـالرغایة23-10-2002

بولقناطر   نسرین 11033231 جید جدا2708.10  بـبین شبانة18-04-2002

بورناني   لینا ضاویة 11033242 جید2807.20  بـبودواو23-03-2001

بوعزیز   نسیبة 11033228 قریب من الجید2906.20  بـبودواو20-02-2002

تیسمالل   لمین 11033214 قریب من الجید3006.80  بـحسین داي10-02-2002

حیرش   خدیجة 11033342 قریب من الجید3106.90  بـأوالد موسى22-08-2001

زعبار   أسامة 11033309 جید3207.40  بـبودواو23-12-2002

أوكیل   یاسین 11033337 جید جدا3308.10  بـبودواو05-05-2002

تسمالل   حنین 11033331 قریب من الجید3406.30  بـبوقاعة12-02-2002

محساس   أسامة 11033307 مقبول3505.60  بـحسین داي31-03-2001

زھواني   جابر 11033334 قریب من الجید3606.40  بـسطیف01-09-2002

591من213:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة ذراع الزمام  | 350194: المؤسسة  

تواتي   عبد الوھاب 11033471 جید107.10  بـالرغایة11-03-2002

ولد عمري   عبد اهللا 11033441 قریب من الجید206.60  بـالرویبة21-03-2003

أیت تواتي   حفصة 11033358 ممتاز309.40  بـالحمامات05-07-2002

أوشیخ   محمد 11033259 مقبول405.30  بـالقبة02-10-2001

بن لعالم   أمیرة 11033220 جید جدا508.80  بـالقبة10-09-2002

بویشر   نسرین 11033233 مقبول605.90  بـبودواو26-12-2002

سحبوب   منار 11033212 ممتاز709.10  بـسیدي امحمد06-07-2002

بوكردوس   مونیة 11033312 مقبول805.30  بـحسین داي12-03-2003

شعایب   جمال الدین 11033330 جید907.50  بـحسین داي20-01-2003

591من214:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| موسى بن نصیر /متو| مدرسة زنان محمد  | 350195: المؤسسة  

بوعمامة   فتح الرحمن 11033460 مقبول105.00  بـسیدي امحمد24-03-2002

قویقح   ھاني 11033481 جید207.60  بـعین طایة31-08-2002

قیدوم   زكریاء 11033409 قریب من الجید306.40  بـبني سلیمان25-04-2002

مساح   سھام 11033419 جید جدا408.00  بـبومرداس18-07-2002

سید   كنزة 11033427 قریب من الجید506.40  بـبودواو17-01-2003

دوس   ضیاء الدین 11033381 مقبول605.80  بـالحراش27-02-2002

أقناروس   حوریة 11033359 قریب من الجید706.00  بـالرغایة29-09-2002

خربوش   شیماء 11033387 مقبول805.30  بـالرغایة10-08-2002

بوجلیدة   أیوب 11033284 جید جدا908.00  بـبودواو01-04-2002

بالمین   میساء إكرام 11033283 جید1007.40  بـسیدي امحمد12-04-2002

أقنروس   نسیم 11033227 ممتاز1109.00  بـالرغایة26-04-2002

حبحاب   نسرین 11033230 جید1207.10  بـبومرداس22-02-2002

بوطبل   أیمن 11033239 مقبول1305.60  بـحسین داي30-06-2002

أدوان   أمیرة 11033218 قریب من الجید1406.00  بـعین طایة20-07-2002

لعور   بثینة 11033322 قریب من الجید1506.80  بـالرغایة06-08-2002

مسكین   أسماء 11033306 مقبول1605.00  بـبوقاعة11-05-2002

591من215:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة علي دوداح  | 350200: المؤسسة  

قرة   إسالم عبد المنعم 11033998 جید جدا108.30  بـالمسیلة15-01-2003

دعیبش   فریال 11033976 جید207.30  بـالرغایة01-07-2002

بن تركیة   فریال 11033978 مقبول305.70  بـبومرداس07-12-2002

بن سویسي   ھدیل 11033996 جید جدا408.80  بـبودواو11-05-2002

أبا حمد   إلیاس 11033984 جید جدا508.60  بـحسین داي02-10-2002

فنوش   عبد الرحمان 11033928 جید607.10  بـالرغایة15-12-2002

بریكة   فایزة 11033956 جید707.70  بـبومرداس26-02-2003

أدفیر   فایزة 11033955 قریب من الجید806.40  بـعین طایة06-04-2002

ربوح   عبد الحق 11033914 مقبول905.40  بـالحراش11-08-2002

بن سویسي   صفا 11033877 جید جدا1008.70  بـالرغایة16-03-2002

دومار   صفاء 11033880 جید1107.30  بـالرغایة08-11-2002

روان   زكریاء 11033864 قریب من الجید1206.70  بـالحراش07-04-2002

حساین   سرین 11033862 جید جدا1308.40  بـبومرداس12-05-2002

حمادو   شیماء 11033851 جید1407.80  بـعین طایة19-10-2002

شافعي   ریان 11033801 مقبول1505.30  بـمعالة10-06-2002

بن رقیبي   رحمة 11033798 قریب من الجید1606.60  بـالدار البیضاء29-06-2002

فوداد   خولة 11033777 مقبول1705.30  بـالرغایة22-06-2002

بن سعیدان   خولة 11033778 جید جدا1808.80  بـالرویبة13-09-2002

لكحل   ریم 11033795 جید1907.70  بـبومرداس29-03-2002

بریكة   خولة 11033780 جید جدا2008.80  بـبومرداس06-12-2002

قویقح   رندة 11033789 جید جدا2108.60  بـعین طایة16-10-2002

أوریحان   خدیجة 11033751 مقبول2205.40  بـأوالد موسى30-01-2002

قداش   حسین 11033760 قریب من الجید2306.70  بـالرغایة25-12-1999

دماس   حسام الدین 11033757 مقبول2405.70  بـبودواو12-03-2002

591من216:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة علي دوداح  | 350200: المؤسسة  

احدون   یاسر عبد الرحیم 11033748 مقبول2505.90  بـبودواو27-12-2002

عروش   خلیدة 11033733 مقبول2605.60  بـبودواو01-12-2002

دومار   أسماء 11033678 جید2707.30  بـالرغایة08-11-2002

بن تركیة   بالل 11033701 جید جدا2808.20  بـالرویبة10-10-2002

بریكة   مروى 11033675 جید جدا2908.30  بـالرویبة17-07-2003

بوغانم   تن ھینان 11033702 جید3007.30  بـبني شبانة25-07-2002

أحدون   بسمة 11033709 جید جدا3108.90  بـبومرداس27-07-2002

شریك   أیمن 11033695 قریب من الجید3206.70  بـحسین داي19-04-2003

بریكة   أیمن 11033590 جید3307.80  بـالثنیة29-04-2002

بن سویسي   محمد أمین 11033613 قریب من الجید3406.50  بـبومرداس14-03-2002

عكوش   نور الھدى 11033586 جید جدا3508.70  بـعین طایة15-11-2002

عیاشي   أنیس 11033536 قریب من الجید3606.00  بـبومرداس21-02-2002

قادر   أمینة 11033542 جید جدا3708.20  بـبومرداس12-06-2002

قواص   محمد عبد العالي 11033637 جید3807.50  بـاألخضریة07-06-2002

مقاز   مروى 11033662 جید3907.10  بـبومرداس13-06-2002

591من217:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو | 60 دیسمبر 11مدرسة  | 350201: المؤسسة  

بوزیان   ھند 11107201 جید107.80  بـسیق12-01-2003

سعیداني   وفاء 11034026 جید جدا208.70  بـدلس19-09-2002

مغازي   فضیل 11033979 ممتاز309.50  بـالمسیلة04-05-2002

زلماط   إكرام 11034008 ممتاز409.30  بـالرغایة03-02-2003

أوریحان   وردة 11034010 مقبول505.10  بـبومرداس31-08-2002

غازیباون   ھشام 11033999 جید جدا608.00  بـحسین داي18-12-2002

عیلي   إكرام 11034007 جید707.40  بـعین طایة04-12-2002

كحلة   عبد الستار 11033935 قریب من الجید806.80  بـالرغایة14-05-2002

میھوبي   فاطمة الزھراء 11033960 جید907.30  بـبني مسوس27-07-2002

بلعباس   فؤاد 11033950 قریب من الجید1006.00  بـتیسمسیلت18-12-1999

دیدي   عبد العالي 11033941 جید1107.10  بـبومرداس02-01-2003

مرماط   فریال 11033964 جید1207.50  بـبومرداس15-02-2002

واعر   فرح 11033962 جید جدا1308.60  بـبودواو01-11-2002

بورحلة   كوثر 11033893 جید جدا1408.20  بـالرغایة08-11-2002

عقون   طھ محمد السعید 11033882 جید جدا1508.00  بـالرغایة24-01-2003

خلیفاوي   صھیب 11033885 قریب من الجید1606.80  بـالرغایة13-05-2002

درموش   سھیلة 11033884 مقبول1705.20  بـاوالد موسى21-10-2002

بوجمعي   عادل 11033906 جید جدا1808.60  بـبومرداس14-12-2002

روراوة   صونیا 11033887 مقبول1905.50  بـبودواو31-12-1997

مكیري   علي 11033898 قریب من الجید2006.90  بـبودواو19-11-1999

بداوي   عمر 11033901 جید جدا2108.30  بـبودواو12-11-2002

ولد عیسى   سامیة 11033831 جید جدا2208.40  بـاألخضریة30-03-2002

لیتیم   سیف الدین 11033859 قریب من الجید2306.40  بـاالبیار23-10-2000

كرفال   زین الدین 11033853 مقبول2405.50  بـالثنیة14-07-2002

591من218:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو | 60 دیسمبر 11مدرسة  | 350201: المؤسسة  

زرابیب   صابرین أمل 11033832 جید جدا2508.60  بـالرغایة25-09-2002

زیتوني   سیف الدین 11033860 قریب من الجید2606.70  بـبومرداس22-09-2002

موجب   شیماء 11033850 جید2707.30  بـبومرداس18-10-2002

قداش   زینة 11033855 جید جدا2808.20  بـقورصو22-10-2002

لبید   سیف الدین 11033861 جید2907.70  بـعین ملیلة03-01-2003

بن عمرة   رفیق 11033812 مقبول3005.20  بـالثنیة14-08-2002

قدواري   رشیدة 11033809 ممتاز3109.30  بـالرویبة03-06-2002

حمادي   ریان 11033803 قریب من الجید3206.40  بـالقبة08-10-2002

لھوازي   رندة 11033788 ممتاز3309.50  بـحسین داي14-07-2002

الموس   رحمة 11033797 ممتاز3409.00  بـعین طایة06-04-2002

أوجین   خدیجة 11033752 جید جدا3508.50  بـالثنیة08-05-2002

مراكشي   یسرى 11033764 جید3607.90  بـالثنیة06-01-2002

سعدي   خیر الدین 11033755 جید3707.40  بـالثنیة05-03-2002

حماني   خدیجة 11033753 جید جدا3808.80  بـالرغایة11-12-2002

حطال   خدیجة 11033754 جید جدا3908.70  بـالرغایة12-12-2002

بافو   یاسمین نسرین 11033742 مقبول4005.00  بـالرغایة09-05-2002

لعور   حنان 11033729 قریب من الجید4106.80  بـبومرداس12-05-2002

عروش   یامنة 11033737 قریب من الجید4206.80  بـبومرداس11-12-2002

جوماخ   جمیلة 11033731 جید4307.20  بـبومرداس17-10-2002

بن حمادي   یاسمین 11033740 مقبول4405.30  بـحسین داي16-07-2002

دریرة   أسامة سیف الدین 11033681 مقبول4505.70  بـالبلیدة05-10-2002

سالمة   بایة حوریة نورھان 11033703 قریب من الجید4606.70  بـالقبة18-02-2003

رباج   لقمان 11033688 جید جدا4708.00  بـباب الوادي09-09-2002

بوزقزي   بدر الدین 11033708 جید4807.70  بـبومرداس20-06-2002

مكربش   أكرم 11033685 جید4907.40  بـبومرداس10-09-2002

كدو   موسى 11033692 قریب من الجید5006.90  بـدلس22-02-2002

لھوازي   باسم 11033704 جید5107.40  بـحسین داي14-07-2002

مغیث   بالل 11033700 قریب من الجید5206.80  بـحسین داي09-07-2002

عروبي   ایمان نور الیقین 11033696 جید5307.90  بـعین طایة09-02-2003

591من219:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو | 60 دیسمبر 11مدرسة  | 350201: المؤسسة  

شباب   أكرم سھیل 11033687 جید جدا5408.70  بـعین طایة20-05-2002

زغود   لیلى 11033596 جید5507.90  بـاوالد موسى18-01-2003

بورایة   محمد 11033606 قریب من الجید5606.80  بـبرج منایل12-07-2002

ولد عمري   نھاد 11033581 جید جدا5708.30  بـبومرداس31-07-2002

بلونیس   نور الھدى 11033587 جید5807.90  بـبومرداس24-12-2002

عمیرات   محمد أمین 11033614 مقبول5905.80  بـبومرداس19-10-2002

الكریة   محمد أمیر 11033612 قریب من الجید6006.10  بـبودواو26-10-2000

دادو   محمد 11033604 جید6107.00  بـسیدي بلعباس30-05-2002

شریفي   أمیرة 11033548 جید جدا6208.60  بـالثنیة17-09-2002

بن سالم   منال 11033531 قریب من الجید6306.90  بـالحمامات18-02-2002

مكي   أمیرة 11033550 ممتاز6409.50  بـالرغایة30-10-2002

عنون   أمال 11033526 جید جدا6508.20  بـالرغایة08-01-2003

بن شیخة   منى 11033533 مقبول6605.60  بـالرغایة04-10-2002

بن سلیمان   لبنى 11033557 جید جدا6708.80  بـالقبة05-06-2002

بلونیس   أمینة 11033546 جید6807.80  بـالقبة19-02-2003

شرایطیة   منیر 11033534 قریب من الجید6906.50  بـالقبة25-02-2003

محفوف   نبیل 11033559 جید7007.60  بـبومرداس13-11-2002

روان   منال 11033529 قریب من الجید7106.60  بـبومرداس17-11-2001

تومي   أحمد عبد اهللا 11033636 جید7207.90  بـالمرادیة07-03-2002

نعیمي   محمد مصطفى 11033627 جید جدا7308.40  بـاألغواط10-10-2002

بوباشیش   أیوب 11033652 جید7407.30  بـالثنیة19-05-2002

محساس   محمد ھشام 11033640 جید جدا7508.30  بـالرغایة04-03-2000

بلونیس   میساء 11033649 جید جدا7608.60  بـالرویبة08-05-2002

تھني   أیوب 11033651 مقبول7705.50  بـالرویبة13-02-2002

بن ھبال   مروة 11033659 جید7807.10  بـبني مسوس03-07-2002

دالش   مریم 11033654 قریب من الجید7906.60  بـجیجل28-07-2002

بومشدة   مریم 11033655 ممتاز8009.60  بـرغایة04-10-2002

صدیقي   محمد زكي 11033634 قریب من الجید8106.60  بـسیدي امحمد15-10-2001

مھناوي   محمد أیمن 11033625 جید جدا8208.50  بـعین طایة09-10-2002

591من220:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة محمد بوضیاف  | 350202: المؤسسة  

مقراني   عیدة 11033947 مقبول105.80  بـدرقینة20-06-2002

أوریحان   قمر 11033894 ممتاز209.00  بـالحراش11-03-2002

بن لشھب   صبرینة 11033842 مقبول305.20  بـالرغایة24-09-2002

أوریحان   سلمى 11033825 جید407.40  بـالرغایة03-06-2002

مالكي   سمیة 11033830 جید507.10  بـالرغایة22-12-2002

سلموني   شیماء 11033852 قریب من الجید606.80  بـبومرداس13-12-2002

خضراوي   رزیقة 11033810 مقبول705.70  بـبومرداس06-08-2000

بن ھنیة   یوسف 11033784 جید807.90  بـعین الحجل09-11-2001

بلقالوي   محمد لمین 11033611 مقبول905.40  بـالرغایة01-10-1999

ناصر باي   أمین 11033538 قریب من الجید1006.00  بـبومرداس10-07-2002

بلخیري   أم السعد 11033525 مقبول1105.30  بـیسر11-04-2001

بلفرعي   أمینة 11033544 جید1207.90  بـسیدي امحمد07-08-2002

قواسمیة   مروى 11033664 جید1307.70  بـسوق أھراس12-09-2002

591من221:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة االخوة مریمي  | 350203: المؤسسة  

بلقالوي   وفاء 11034014 مقبول105.20  بـالحراش05-08-2000

أوریحان   ھدیل 11033997 ممتاز209.50  بـالحراش16-09-2002

مقاز   فھیمة 11033980 قریب من الجید306.90  بـالرغایة08-03-2002

الشریف   ھبة الرحمان 11033989 جید جدا408.10  بـبومرداس24-12-2002

أسكلو   إكرام 11034000 جید جدا508.80  بـبومرداس09-01-2002

أحدون   وسام 11034011 جید607.80  بـبومرداس13-07-2002

كواص   إكرام 11034002 مقبول705.80  بـبودواو24-05-2002

بوردین   إكرام 11034005 ممتاز809.10  بـعین طایة23-08-2002

عبدیش   عبد الرحمان 11033929 جید جدا908.80  بـالقبة01-02-2003

بوزاد   عبد الرؤوف 11033927 قریب من الجید1006.00  بـبومرداس27-05-2002

فیوطمان   عبد القادر 11033939 مقبول1105.00  بـعین طایة26-05-1999

خالدي   علي 11033899 جید1207.10  بـالرغایة19-06-2000

دیاف   عادل 11033905 جید1307.10  بـبومرداس10-09-2002

بلخرشي   عائشة 11033907 قریب من الجید1406.20  بـبودواو25-07-2001

شاشور   شعبان 11033875 مقبول1505.50  بـإیفرحونان31-03-2002

تیزي   سمیة 11033829 مقبول1605.10  بـالحراش29-10-2002

فیوطمان   طارق 11033838 مقبول1705.30  بـالرغایة13-07-2000

إباوني   صحر 11033857 ممتاز1809.30  بـالرغایة07-11-2002

بن عمران   شیماء 11033847 جید جدا1908.80  بـالقبة27-06-2002

بلقاضي   صبیحة 11033841 قریب من الجید2006.50  بـباب الوادي07-07-2002

حماني   طارق صابر الدین 11033839 جید2107.20  بـبومرداس14-05-2002

نعماني   سارة 11033835 قریب من الجید2206.20  بـحسین داي25-09-2002

أوكسیلي   صارة 11033837 جید2307.10  بـعزازقة02-02-2003

عبیدي   رشید أكرم 11033808 ممتاز2409.20  بـبني مسوس24-02-2003

591من222:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة االخوة مریمي  | 350203: المؤسسة  

روراوة   یوسف 11033786 جید2507.50  بـبومرداس27-10-2002

میشنان   یوبا 11033782 جید جدا2608.10  بـعین الحمام23-05-2002

تجویمات   یونس شمس الدین 11033781 قریب من الجید2706.50  بـعین طایة31-10-2001

بریري   حمود محمد بدر 11033736 ممتاز2809.10  بـالحراش27-05-2002

عبد الالھي   خلیدة 11033732 جید2907.70  بـبومرداس20-06-2002

قشطولي   حسان 11033759 جید3007.40  بـحسین داي30-10-2002

قشطولي   حسین 11033761 جید3107.00  بـحسین داي30-10-2002

غزالي   أكرم 11033684 جید جدا3208.50  بـالبویرة19-06-2002

بوشامة   أسامة 11033680 جید3307.80  بـالرغایة09-06-2002

لحبیري   بشرى 11033710 قریب من الجید3406.40  بـالرغایة26-03-2002

عموریة   بدر الدین 11033706 جید3507.90  بـالرغایة19-05-2002

فرقاني   أسماء 11033677 جید3607.40  بـالرغایة11-06-2002

مكیري   بدر الدین 11033707 قریب من الجید3706.90  بـالرویبة19-05-2002

خالدي   الجوھر 11033694 قریب من الجید3806.10  بـبومرداس20-04-2001

مرماط   نسرین 11033578 قریب من الجید3906.30  بـقورصو04-03-2002

حدوش   أمین 11033539 قریب من الجید4006.20  بـالرغایة03-10-2002

كرمیة   نرجس 11033561 جید4107.50  بـالرغایة21-10-2002

برابح   ملیسا 11033551 جید4207.30  بـالرغایة16-01-2003

زاز   أنیسة صباح 11033537 جید4307.90  بـالرویبة15-08-2002

أوغلیس   أمینة 11033541 جید4407.70  بـالرویبة01-05-2002

جنان   أمینة 11033543 مقبول4505.60  بـالرویبة16-06-2002

ذراع القندول   منال 11033532 قریب من الجید4606.80  بـبومرداس03-06-2002

بوباشیش   نریمان 11033560 قریب من الجید4706.20  بـحسین داي03-07-2002

وارث   محفوظ ولید 11033650 قریب من الجید4806.90  بـاالبیار25-02-2002

عنون   محمد إسالم 11033639 جید4907.10  بـالرغایة11-07-2002

قرشي   محمد داوود 11033630 قریب من الجید5006.70  بـالرویبة30-09-2002

مداد   أحمد رمزي 11033631 جید جدا5108.00  بـبومرداس06-11-2002

ولد عمري   محمد ولید 11033641 ممتاز5209.30  بـبومرداس19-09-2002

ذراع القندول   مروى 11033663 جید جدا5308.60  بـبومرداس20-07-2002

591من223:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة االخوة مریمي  | 350203: المؤسسة  

فیوطمان   مریم 11033656 جید5407.30  بـبومرداس30-12-2002

صحراوي   آیة 11033643 جید جدا5508.20  بـسیدي امحمد19-08-2002

591من224:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة الشالیھات  | 350204: المؤسسة  

عثماني   وئام 11034027 جید107.30  بـبومرداس27-11-2002

حمزاوي   إكرام 11034006 ممتاز209.10  بـالثنیة07-10-2002

عنون   إناس 11033982 قریب من الجید306.50  بـبومرداس22-09-2002

بوقري   إكرام 11034004 قریب من الجید406.90  بـبودواو03-08-2002

بن جدة   فریال 11033975 جید جدا508.50  بـحراش13-04-2002

بلقاجي   عبد الغني 11033940 مقبول605.10  بـاالخضریة15-07-2001

بن فیسة   عبد الوھاب 11033945 مقبول705.10  بـبومرداس14-12-2001

محساس   عبد السالم 11033933 مقبول805.40  بـعین طایة01-01-2002

عامر   فاتن 11033951 مقبول905.60  بـعین طایة07-12-2002

تشوخاني   عبد اهللا 11033911 جید1007.00  بـباب الوادي27-11-2002

علواشي   عمر 11033900 مقبول1105.30  بـبومرداس14-06-2002

محساس   سھام 11033883 مقبول1205.00  بـعین طایة23-11-2002

بوقري   كریمة 11033892 مقبول1305.40  بـعین طایة27-11-2002

ناصر باي   شیراز 11033858 جید جدا1408.20  بـعین طایة07-11-2002

غماري   یوسف 11033783 مقبول1505.80  بـبریكة29-11-2000

لعفاني   خولة 11033779 مقبول1605.70  بـبومرداس22-09-2002

معمر   ربیعة 11033794 مقبول1705.20  بـبومرداس16-02-2001

بورویس   ریان 11033800 جید جدا1808.50  بـبومرداس20-04-2002

بن عمرة   جھاد 11033776 جید جدا1908.10  بـبومرداس12-07-2002

بونعامة   ریان 11033802 مقبول2005.90  بـحراش06-07-2002

بن یعقوب   حكیمة 11033775 قریب من الجید2106.10  بـرغایة16-11-2002

لعمري   یاسر 11033747 مقبول2205.80  بـالمسیلة28-12-2002

عموریة   بشرى 11033725 قریب من الجید2306.80  بـبومرداس17-08-2002

بوعالم   یاسمین 11033741 جید جدا2408.90  بـحسین داي15-10-2002

591من225:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة الشالیھات  | 350204: المؤسسة  

بقعة   بشرى لینة 11033713 جید جدا2508.10  بـالمرادیة24-06-2002

عون   االمین 11033693 مقبول2605.60  بـاالربعطاش10-01-2002

زقومي   أكرم 11033686 جید2707.40  بـبومرداس29-11-2002

برواقن   مصطفى األمین 11033682 مقبول2805.80  بـحراش20-08-2001

بلحسنات   بشرى 11033711 جید2907.80  بـرغایة07-07-2002

مغاري   نھاد 11033580 ممتاز3009.40  بـالثنیة26-06-2002

سبع   محمد 11033609 مقبول3105.00  بـبومرداس09-08-2002

بوزقزي   ماریا 11033556 جید جدا3208.80  بـاالخضریة04-06-2002

أقنعروس   ملیكة 11033553 مقبول3305.80  بـالقبة17-09-2002

وھابي   لیلیا ماریا 11033642 مقبول3405.20  بـالقبة06-09-2002

مسرور   محرز حمزة 11033647 قریب من الجید3506.10  بـباب الواد04-10-2002

أحدون   محمد أكرم 11033628 قریب من الجید3606.10  بـحراش27-02-2002

سالمي   محمد أیمن 11033626 جید3707.10  بـرغایة19-11-2002

591من226:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة حي قدواري  | 350205: المؤسسة  

قصراوي   ھدیل 11033995 مقبول105.10  بـاألخضریة17-11-2002

عبد اللي   عبد الرحیم 11033932 مقبول205.30  بـبودواو12-04-2002

أسكلو   سمیة 11033828 قریب من الجید306.70  بـبومرداس26-04-2002

591من227:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة اإلخوة بوزید كوسیدار  | 350206: المؤسسة  

رحو   إبتسام 11033990 جید جدا108.00  بـاالخضریة15-10-2002

مقدود   فریال 11033977 قریب من الجید206.10  بـبني عمران01-11-2002

لعور   إیناس 11033994 جید307.70  بـبومرداس18-06-2002

كیدوش   عیسى 11033948 مقبول405.10  بـتجالبین22-02-2002

بلمیلود   فاتح 11033953 قریب من الجید506.10  بـتیزي وزو25-06-2002

العیداوي   فایزة 11033954 قریب من الجید606.50  بـحراش26-02-2002

خربوش   عبد الكریم 11033938 قریب من الجید706.70  بـحسین داي15-09-2002

الحر   زین الدین 11033854 جید807.50  بـبومرداس11-03-2003

مداد   شیماء 11033846 مقبول905.20  بـبومرداس21-08-2001

بن نعمان   زكریا 11033863 جید جدا1008.00  بـرغایة28-11-2001

أوالصب   سیلیا 11033856 مقبول1105.00  بـعین طایة23-12-2001

مطمر   رضا 11033807 مقبول1205.20  بـثنیة06-10-2002

بوكرشة   رحمة 11033796 مقبول1305.70  بـثنیة03-07-2001

قوري   رضا 11033806 جید جدا1408.40  بـبومرداس15-06-2002

لونیس   رحمة سارة 11033799 مقبول1505.00  بـحراش12-04-2002

حفیظ   رابح 11033791 جید1607.30  بـحسین داي08-11-2002

درار   رباب 11033793 ممتاز1709.40  بـرغایة26-09-2002

غوالم   راضیة 11033792 جید1807.90  بـرویبة04-07-2002

لروي   یاسین 11033745 جید جدا1908.70  بـمرادیة15-06-2002

ملول   حسام الدین 11033758 جید2007.30  بـاالخضریة18-03-2002

شیلي   حمود 11033735 جید2107.00  بـالقبة31-01-2002

الحر   دنیا 11033730 ممتاز2209.00  بـبومرداس02-07-2002

حمود   یاسین 11033744 مقبول2305.90  بـرغایة03-04-2002

مشاني   ماریا 11033555 مقبول2405.50  بـبني مسوس20-12-2000

591من228:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| احمد فارس الشدیاق /متو| مدرسة اإلخوة بوزید كوسیدار  | 350206: المؤسسة  

خالدي   آیة 11033645 جید جدا2508.00  بـبومرداس29-12-2002

فرقاني   محمد ضیاء الدین 11033633 قریب من الجید2606.00  بـرغایة14-06-2002

591من229:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو| مدرسة رابح قنطار  | 350211: المؤسسة  

العیبي   إیھاب 11034291 جید جدا108.90  بـالثنیة13-06-2002

عبد الرحمان   ھدى 11034289 جید207.70  بحكم بـبرج البحري2001

غازیباون   إكرام 11034296 جید جدا308.00  بـبومرداس06-10-2002

بومشوان   فاروق 11034266 قریب من الجید406.10  بـالثنیة08-10-2002

غازیباون   زكریاء 11034243 جید جدا508.30  بـبومرداس20-08-2002

عابد   عبد الرحمان 11034262 مقبول605.10  بـحسین داي30-10-2002

بلحوصیف   صالح 11034215 قریب من الجید706.20  بـبومرداس18-07-2001

بن عمرة   ریمة 11034199 مقبول805.10  بـحسین داي20-05-2000

مرشیشي   رانیة 11034194 مقبول905.70  بـحسین داي23-03-2001

طشت   مریم 11034114 جید1007.60  بـالحراش28-06-2002

شعباني   محمد 11034091 مقبول1105.40  بـبومرداس23-05-2002

أوكیل   محمد ریان 11034100 جید1207.00  بـبومرداس05-03-2003

بوقاسم   لیدیا 11034111 ممتاز1309.00  بـبومرداس06-08-2002

منصوري   آیة 11034109 مقبول1405.60  بـبومرداس15-06-2002

جمعي   محمد 11034094 مقبول1505.40  بـسیدي أمحمد19-12-2002

وارتي   أمال 11034039 ممتاز1609.20  بـالثنیة28-04-2002

بوراي   مایا 11034055 جید جدا1708.50  بـالرویبة16-10-2002

لوبار   منیرة 11034043 مقبول1805.70  بـالقبة16-07-2002

شلمون   نصر الدین 11034065 قریب من الجید1906.80  بـبومرداس17-06-2002

ودي   أیمن 11034072 مقبول2005.20  بـبئر مقدم13-10-1999

بیر   بالل 11034153 جید2107.80  بـالثنیة14-09-2002

بومشوان   یعقوب 11034172 جید2207.60  بـالثنیة25-06-2002

كساري   حفیظة 11034173 جید2307.20  بـالرغایة06-02-1998

طرافي   حسناء منال 11034168 جید2407.90  بـالقبة20-02-2002

591من230:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو| مدرسة رابح قنطار  | 350211: المؤسسة  

مالكي   أسماء 11034138 جید2507.70  بـالقبة08-08-2002

زادود   یانیس 11034161 قریب من الجید2606.90  بـبني یني08-07-2002

مرماط   یسمینة 11034169 قریب من الجید2706.10  بـبومرداس25-11-2002

بلجیاللي   خولة 11034174 مقبول2805.80  بـبومرداس08-03-2001

591من231:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو|  فبرایر 24مدرسة  | 350212: المؤسسة  

بقال   إكرام 11034297 ممتاز109.70  بـالثنیة23-10-2002

تالمعلي   ولید 11034300 جید207.30  بـالثنیة09-03-2002

بؤزرقون   ھیبة 11034288 جید307.20  بـبني عمران15-01-2003

بشلة   إدریس 11034290 مقبول405.90  بـبومرداس05-12-2002

حمیدات   وائل 11034301 جید507.70  بـبومرداس07-11-2002

حمداش   وسام 11034303 جید607.80  بـبومرداس28-06-2002

تباني   وسیم 11034305 جید جدا708.60  بـدلس04-05-2002

برشاش   إناس 11034269 قریب من الجید806.40  بـالحمامات25-05-2002

أیت رحمون   زكریا 11034241 جید جدا908.80  بـالحراش21-09-2002

یسعد   عبد السالم 11034263 قریب من الجید1006.80  بـالحراش03-12-2002

بولبصل   إیمان 11034277 مقبول1105.00  بـالقبة28-07-2001

عیساوي   عادل 11034253 مقبول1205.80  بـالقبة21-08-2002

قاصري   عماد الدین 11034252 قریب من الجید1306.60  بـالقبة03-06-2002

لحمر   إیمان 11034276 مقبول1405.90  بـبومرداس17-08-1999

كوبي   عبد الحلیم 11034259 قریب من الجید1506.00  بـبومرداس26-12-2002

عبدلي   عالء الدین 11034251 جید1607.60  بـبومرداس05-10-2002

حابت   سماح 11034213 ممتاز1709.10  بـالثنیة16-11-2002

عمیرؤش   صارة 11034218 جید1807.50  بـالحمامات21-12-2002

بسباس   رانیا مریم 11034193 جید جدا1908.80  بـالحراش02-12-2002

بشیر   سماح 11034212 جید2007.30  بـالرغایة04-07-2001

سعیدي   روان 11034210 ممتاز2109.10  بـالرغایة08-10-2002

دزیري   شیماء 11034226 جید جدا2208.90  بـالرغایة09-08-2002

زوقاري   طارق 11034219 جید2307.30  بـالرغایة12-06-2001

خلیفي   یوسف 11034189 جید2407.80  بـالرغایة11-01-2002

591من232:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو|  فبرایر 24مدرسة  | 350212: المؤسسة  

نیة   رسیم 11034207 ممتاز2509.30  بـالقبة23-03-2002

بركان   رفیق 11034209 قریب من الجید2606.90  بـالقبة08-12-2002

بركان   رحیمة 11034204 قریب من الجید2706.70  بـبومرداس21-08-2001

عروس   رابح 11034197 جید2807.50  بـبودواو06-08-2002

لعرابي   صبرینة 11034221 ممتاز2909.40  بـعین طایة25-08-2002

قصبیة   محمد 11034093 جید3007.60  بـالثنیة24-11-2002

جرالفیة   محاد إسالم 11034108 جید جدا3108.00  بـالبویرة25-12-2002

دلي   محمد وسیم 11034103 مقبول3205.80  بـالحمامات04-05-2000

بلفاضل   محمدیوسف 11034106 جید جدا3308.10  بـالجزائر31-03-2002

بریشي   محمد أمین 11034098 جید جدا3408.00  بـالرغایة12-04-2003

بوطوطاو   محمدأنیس 11034104 مقبول3505.10  بـالرغایة17-01-2001

مریولي   أحمد زكریا 11034101 جید جدا3608.30  بـالرویبة13-08-2002

نباك   محمدأمین 11034105 ممتاز3709.70  بـالقلیعة24-12-2002

جعوط   لیتسیة 11034110 جید جدا3808.30  بـبومرداس19-04-2003

یوسفي   لینا أسراء 11034088 جید3907.00  بـبومرداس19-11-2001

سلیماني   مریم شیماء 11034117 ممتاز4009.90  بـبومرداس17-09-2002

بومرداسي   أحالم 11034073 جید4107.30  بـالثنیة16-04-2002

عابد   أنس 11034047 جید4207.60  بـالرغایة17-10-2002

أعراب   منال نریمان 11034042 ممتاز4309.30  بـالرغایة13-10-2002

بلعرماص   ماریا 11034058 جید4407.20  بـالقبة30-09-2002

عشي   ندى 11034062 ممتاز4509.30  بـالقبة23-09-2002

إیریني سلیمان   نور الھدى 11034068 مقبول4605.50  بـبومرداس24-08-2001

بن یربح   أحالم 11034076 جید4707.10  بـبومرداس10-11-2002

صدقاوي   ماریا 11034056 جید جدا4808.00  بـبومرداس06-08-2002

مرابط   نادیة 11034059 مقبول4905.10  بـبومرداس05-06-2002

بوراوي   نیلي ھناء 11034061 جید جدا5008.50  بـبومرداس10-06-2002

دیدي   نور الھدى 11034067 قریب من الجید5106.60  بـعین طایة10-01-2001

حرحوز   بالل 11034152 ممتاز5209.10  بـالحراش18-08-2002

بوررسة   بالل 11034150 قریب من الجید5306.20  بـالرغایة14-11-2000

591من233:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو|  فبرایر 24مدرسة  | 350212: المؤسسة  

بوحلو   المھدي 11034146 جید جدا5408.50  بـالقبة23-08-2002

ملیك   بالل 11034154 جید5507.20  بـالقبة20-09-2002

بركان   بشرى 11034157 جید5607.80  بـالقبة08-12-2002

حریق   حنان 11034160 جید جدا5708.10  بـالقبة19-01-2003

بردیوي   مھدي عیسى 11034143 جید5807.30  بـبومرداس19-10-2001

عازم   بایة ملیسة 11034156 ممتاز5909.50  بـبومرداس02-09-2002

سكودارلي   بالل 11034151 جید6007.40  بـبومرداس22-06-2002

شریاف   دحمان عبد الرحمان 11034167 جید6107.40  بـبومرداس08-08-2002

حوشین   دالل 11034158 جید6207.10  بـبومرداس02-05-2001

لمبوب   یانیس 11034162 جید جدا6308.30  بـبومرداس16-08-2002

شعالل   الوناس 11034147 جید جدا6408.80  بـبوروبة03-09-2002

میلودي   ابراھیم 11034148 جید جدا6508.40  بـبوغني24-04-2002

تواتي   یاسین 11034166 قریب من الجید6606.80  بـزموري02-05-2002

عمیرة   خولة مالك 11034175 جید جدا6708.00  بـعین طایة08-10-2002

591من234:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو| مدرسة أحمد دباوي  | 350213: المؤسسة  

بن منصور   إكرام 11034298 مقبول105.90  بـالرغایة20-03-2003

بن عبدالقادر   إكرام 11034294 جید جدا208.40  بـسیدي إمحمد12-06-2002

بن منصور   عبد المالك 11034256 قریب من الجید306.00  بـالثنیة03-01-2002

كردیوي   رادیة 11034198 مقبول405.30  بـبومرداس02-05-2002

زیدي   صبرینة 11034222 جید جدا508.30  بـقورصو17-11-2002

مرداس   مروى 11034124 ممتاز609.40  بـالثنیة15-07-2002

رحیل   لیلة 11034077 جید جدا708.00  بـالثنیة12-01-2003

بوطوطاو   ماریا 11034057 جید807.80  بـالرغایة23-09-2002

591من235:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو| مدرسة رابح بوطوطاو  | 350214: المؤسسة  

شلعواو   إلھام 11034272 جید107.50  بـاالخضریة24-06-2002

شلوتي   فاطمة الزھراء 11034267 جید207.30  بـالثنیة25-03-2002

جمعي   زین الدین 11034239 جید307.60  بـالرغایة25-06-2002

دیقر   ھاني 11034274 قریب من الجید406.80  بـالرغایة30-06-2000

بوقابة   عبد اهللا 11034258 مقبول505.20  بـشعبة العامر13-10-1997

شطوف   إبراھیم 11034275 جید607.50  بـعین بسام03-02-2002

محساس   سیداحمد 11034240 جید جدا708.20  بـعین طایة10-07-2002

بومونة   شھیناز 11034246 جید807.50  بـعین طایة13-10-2002

زعموم   رنده 11034191 جید907.90  بـالثنیة19-12-2002

حدوش   شیماء 11034224 قریب من الجید1006.90  بـالثنیة29-06-2002

بلحسن   رمزي 11034192 مقبول1105.20  بـالرویبة18-08-2002

دیدي   رفیق 11034208 قریب من الجید1206.70  بـبني عمران18-06-1997

بن عرعار   جوھرة نبیلة 11034190 جید جدا1308.90  بـتیارت02-09-2002

باقي   رضا 11034205 جید جدا1408.10  بـبومرداس08-07-2002

موحمو   یونس 11034188 جید1507.00  بـبومرداس10-09-2002

قنادیز   رابح 11034196 جید1607.20  بـبومرداس20-10-2001

سیدا   سلیمة 11034214 مقبول1705.80  بـبومرداس25-11-2002

بویسري   شیماء 11034227 جید1807.90  بـبولوغین14-01-2003

بشیري   سلمى 11034211 مقبول1905.90  بـبوروبة10-12-2002

حدوش   رانیة 11034195 جید2007.80  بـدار البیضاء14-07-2002

محساس   ریاض 11034203 جید جدا2108.10  بـعین طایة10-07-2002

زعموم   مریم فریال 11034118 ممتاز2209.50  بـالثنیة02-09-2002

زرب   محمد أیوب 11034099 مقبول2305.30  بـالثنیة12-04-2001

بن سراج   مروى 11034122 جید2407.30  بـالثنیة11-04-2002

591من236:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو| مدرسة رابح بوطوطاو  | 350214: المؤسسة  

بوخالفة   أسماء 11034126 قریب من الجید2506.00  بـالحراش29-04-2002

سیدا   محمد أمین 11034096 جید جدا2608.80  بـالرغایة05-05-2002

زیو   مریم 11034116 جید جدا2708.00  بـالرغایة17-12-2002

بن سراج   مریم 11034113 مقبول2805.80  بـالرویبة18-11-2001

غازیباون   مریم 11034115 قریب من الجید2906.30  بـبومرداس07-10-2002

جیار   محمد 11034089 مقبول3005.30  بـبومرداس14-07-2001

فرحي   محمد 11034092 مقبول3105.30  بـبومرداس23-08-2002

غازیباون   محمدرمزي 11034107 قریب من الجید3206.10  بـبومرداس01-09-2001

كانون   أیوب بوزید 11034112 جید جدا3308.80  بـطولقة20-08-2002

زرب   أمینة 11034050 جید3407.20  بـالثنیة01-07-2002

حلوان   أنفال 11034049 مقبول3505.70  بـالثنیة23-10-2002

تفاحة   نجود 11034063 جید جدا3608.60  بـالحراش16-06-2002

قسوم   ناصر 11034060 جید جدا3708.60  بـالرغایة12-05-2002

قنادیز   أمیر 11034052 قریب من الجید3806.30  بـالرغایة07-06-2002

علوي   أحالم 11034074 جید3907.00  بـالقبة22-05-2002

بن سراج   أنیس 11034045 مقبول4005.50  بـبومرداس26-07-2002

قمار   أماني 11034040 قریب من الجید4106.50  بـبومرداس08-10-2002

عمروش   نورة 11034071 مقبول4205.50  بـبومرداس19-03-2001

كانون   نور الھدى 11034069 ممتاز4309.30  بـعین طایة24-04-2002

مكمش   نسرین 11034066 مقبول4405.60  بـعین طایة04-05-2002

زعموم   یاسین 11034165 قریب من الجید4506.20  بـالثنیة25-06-2001

دیقر   مھى 11034142 مقبول4605.30  بـالثنیة06-06-2002

بن سراج   ایناس 11034149 مقبول4705.00  بـالحراش21-07-2002

بن سراج   حسام الدین 11034170 قریب من الجید4806.80  بـالرغایة30-07-2002

بلواش   أسماء 11034139 ممتاز4909.00  بـالرغایة14-08-2002

بورجوان   یانیس 11034163 جید جدا5008.10  بـبومرداس01-07-2003

شلیحي   أسمى 11034140 مقبول5105.80  بـبومرداس26-04-2002

فعوصي   أسامة 11034141 مقبول5205.30  بـبومرداس04-01-2002

591من237:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو | 2003 ماي 21مدرسة  | 350215: المؤسسة  

سرایش   وفاء 11034306 مقبول105.80  بـالقبة11-12-2001

یعقوب   ولید 11034299 مقبول205.30  بـبومرداس18-02-1998

بوزید   عبد الرؤوف 11034260 جید307.60  بـالثنیة21-10-2002

بوطیش   عبد المالك 11034257 جید جدا408.90  بـالثنیة04-02-2003

لوبار   إلیاس 11034271 قریب من الجید506.90  بـالثنیة17-09-2001

عقروشي   فاطمة الزھراء 11034268 مقبول605.90  بـالقنیطرة المغرب28-05-2003

بن عبوس   سامیة 11034216 مقبول705.10  بـمستغانم21-02-2002

رحمون   ریان عبدالرحیم 11034202 قریب من الجید806.60  بـالثنیة02-09-2002

ددوش   ریان 11034201 جید جدا908.10  بـالثنیة11-10-2002

حنیفي   ریان 11034200 جید جدا1008.10  بـالرغایة09-05-2002

بن جودة   شیماء 11034225 مقبول1105.10  بـالقبة01-07-2002

زعزون   رضوان 11034206 جید1207.80  بـبومرداس07-10-2002

شكالط   محمد أیمن 11034097 قریب من الجید1306.40  بـالثنیة29-05-2002

بودراح   مروى 11034123 مقبول1405.50  بـالحراش27-05-2002

حمادو   محمد علي 11034102 مقبول1505.70  بـالرغایة28-09-2002

حلوان   منصف 11034048 جید1607.70  بـالثنیة18-08-2002

أوكیل   لمیس 11034054 جید1707.60  بـالقبة13-09-2002

فرحات حمیدة   أمیرة 11034053 جید جدا1808.00  بـالوادي30-09-2002

أوشیش   أمینة 11034051 جید جدا1908.30  بـبومرداس15-03-2003

طویلب   منیرة 11034044 قریب من الجید2006.30  بـبومرداس29-01-2003

أمغار   أنیس 11034046 جید2107.70  بـبوقاعة07-10-2002

دھدوة   أحالم 11034075 جید2207.90  بـرویبة02-09-2002

یوبي   حنان 11034159 مقبول2305.80  بـالثنیة29-05-2002

إكرام   بن حاج امحمد 11034155 مقبول2405.10  بـبومرداس29-09-2001

591من238:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1اتیجالبین/متو | 2003 ماي 21مدرسة  | 350215: المؤسسة  

رایسي   أوسامة 11034145 مقبول2505.90  بـبومرداس02-09-2001

شلوتي   یونس 11034176 جید2607.20  بـبومرداس31-08-2002

أوھاب   دامیة 11034164 جید2707.30  بـحسین داي23-07-2002

591من239:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 2تیجالبین ج /متو| مدرسة ابن بختة  | 350220: المؤسسة  

تیشات   طارق 11034398 مقبول105.80  بـالثنیة20-12-1999

بوھري   سارة 11034397 جید207.40  بـبودواو17-03-2002

بن سبع   زینة 11034404 مقبول305.90  بـبوقاعة25-07-2002

قویسم   بھي الدین 11034377 قریب من الجید406.40  بـسیدي عیسى03-01-2001

برابح   إیمان 11034446 جید507.30  بـبرج الكیفان24-08-2001

سالمي   إبراھیم 11034445 جید جدا608.00  بـبودواو05-03-2001

591من240:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 2تیجالبین ج /متو| مدرسة ابراھیم بوشامة  | 350221: المؤسسة  

سعیدي   وائل 11034467 مقبول105.00  بـبودواو26-07-2002

بن مسعود   وسام 11034468 جید207.40  بـحسین داي10-11-2002

رحیم   ریان 11034389 جید307.40  بـالرغایة28-11-2002

كواص   سامیة 11034395 جید407.30  بـالرغایة25-04-2002

بن مسعود   یاسمین 11034380 قریب من الجید506.00  بـحسین داي12-08-2002

رحیم   محمد عزیز 11034350 قریب من الجید606.40  بـحسین داي15-01-2003

رحیم   ھدیل 11034450 جید707.90  بـبومرداس11-11-2002

شایب   إكرام 11034454 مقبول805.80  بـبومرداس27-11-2001

591من241:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 2تیجالبین ج /متو| مدرسة االخوة محساس  | 350222: المؤسسة  

بوقرومة   حمزة 11034379 جید107.20  بـالجزائر31-08-2001

فرقاني   بشرى 11034375 جید207.40  بـبومرداس26-04-2002

أوراغي   الزھرة 11034371 جید307.60  بـبومرداس01-09-2002

ربوح   نادیة 11034334 مقبول405.50  بـالجزائر11-01-2003

لعور   لیلیا 11034352 مقبول505.30  بـبومرداس01-02-2003

كواص   أمینة 11034328 مقبول605.90  بـبومرداس20-01-2003

تكالي   فاروق 11034440 جید جدا708.50  بـالجزائر12-12-2002

بعاجي   فاطمة 11034441 قریب من الجید806.90  بـالجزائر19-09-2002

ربوح   عبد الرحمان 11034430 قریب من الجید906.50  بـبومرداس13-10-2002

بن سالم   إلھام 11034444 جید1007.20  بـبومرداس06-09-2001

591من242:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 2تیجالبین ج /متو| مدرسة عثماني سعید  | 350223: المؤسسة  

علوي   سامیة 11034396 جید107.60  بـالثنیة17-05-2002

فرحي   مروى 11034369 جید جدا208.40  بـالثنیة08-05-2002

ایت براھم   محمدصادق أمین 11034354 جید307.50  بـالبلیدة17-08-2002

كانون   أمینة 11034327 جید407.80  بـالرغایة04-10-2002

أعراب   إكرام 11034456 قریب من الجید506.90  بـالثنیة11-12-2002

591من243:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 2تیجالبین ج /متو| مدرسة احمد قبایلي  | 350224: المؤسسة  

یحیاوي   شیماء 11034401 قریب من الجید106.20  بـالثنیة18-12-2002

إموشان   طارق 11034399 جید جدا208.00  بـالثنیة26-06-2002

تمازیرت   زینب 11034405 مقبول305.90  بـبومرداس13-09-2002

تحجرنت   مریم 11034367 جید جدا408.00  بـحسین داي18-09-2002

تحجرنت   لیلى 11034346 مقبول505.90  بـحسین داي18-09-2002

تمازیرت   إكرام 11034453 قریب من الجید606.60  بـبومرداس30-09-2001

أحدون   عبدالحمید 11034435 مقبول705.70  بـبومرداس31-10-2000

591من244:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 2تیجالبین ج /متو| مدرسة الوناس مریولي  | 350225: المؤسسة  

مریولي   رمیسة 11034387 قریب من الجید106.90  بـالثنیة24-06-2002

حموعلي   یونس 11034386 قریب من الجید206.30  بـتیجالبین29-04-2001

زرب   أیمن 11034344 قریب من الجید306.60  بـالرغایة17-05-2002

قسوم   محمدیانیس 11034353 جید407.00  بـالرغایة26-07-2002

بن واضح   نسرین 11034337 جید507.70  بـبومرداس02-07-2002

بوطوطاو   ماریا 11034331 جید جدا608.20  بـبومرداس25-10-2002

قسوم   نصر اهللا 11034335 جید707.30  بـبومرداس17-10-2002

مریولي   أحمد زكریا 11034349 قریب من الجید806.70  بـبومرداس04-03-2002

شالر   عیسى 11034437 مقبول905.30  بـالمیلیة31-10-1998

مریولي   كریم 11034422 قریب من الجید1006.40  بـالثنیة25-02-2002

إیري سلیمان   كوثر 11034423 جید1107.30  بـالرغایة11-10-2002

زرب   عبد الرؤوف 11034429 جید1207.50  بـالرغایة27-07-2002

بن مدخن   سھا 11034419 جید جدا1308.50  بـبرج منایل08-11-2002

سماري   شھیرة 11034421 قریب من الجید1406.00  بـبرج منایل18-11-2001

مریولي   عبد الرؤوف 11034428 جید1507.40  بـبومرداس18-07-2002

مریولي   عبد المؤمن 11034425 جید1607.40  بـبومرداس19-09-2002

مریولي   فاطمة زھرة 11034442 قریب من الجید1706.70  بـبومرداس22-03-2000

591من245:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 2تیجالبین ج /متو| مدرسة محمد وادو  | 350226: المؤسسة  

رافس   خیر الدین 11034384 قریب من الجید106.40  بـالحراش15-07-2002

سماتي   ریان 11034390 جید جدا208.40  بـالحراش19-12-2002

برور   أمینة 11034326 جید جدا308.10  بـبومرداس02-08-2002

فلكو   أحمد رامي 11034348 قریب من الجید406.80  بـعین طایة01-12-2002

حوالم   عبد الرحیم 11034432 جید507.90  بـالحراش29-01-2002

تیشات   عیسى 11034438 جید جدا608.80  بـالحراش03-09-2002

تیشات   إكرم 11034452 مقبول705.20  بـالرغایة03-03-2002

فلكو   عفاف 11034439 جید جدا808.90  بـتیجالبین22-07-2002

تیشات   عبد العزیز 11034434 مقبول905.80  بـبومرداس30-09-2002

فلكو   عبد الرحمان 11034431 قریب من الجید1006.60  بـبومرداس29-12-2002

591من246:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس | 2تیجالبین ج /متو| مدرسة بني فودة  | 350227: المؤسسة  

بوررسة   شیماء 11034402 جید جدا108.60  بـالثنیة18-12-2002

حباني   بشرى 11034376 جید207.80  بـالثنیة07-11-2002

دوماز   یاسر 11034382 قریب من الجید306.40  بـالثنیة31-10-2002

رزقي   مرزاق 11034368 ممتاز409.10  بـالحمامات22-01-2002

یوسفي   ساعد 11034400 جید507.00  بـالحراش20-06-2002

بادي   سلیم 11034394 جید جدا608.50  بـالرغایة11-02-2002

صیاد   زینب 11034406 قریب من الجید706.40  بـالقبة09-01-2003

الجي   ذكرى 11034372 جید جدا808.30  بـالقبة12-04-2002

حمودي   ثنھینان 11034374 جید907.90  بـذراع المیزان24-02-2002

كوریبش   یاسمین 11034381 قریب من الجید1006.10  بـبني عمران15-11-2002

بوجلید   رومیسة 11034393 جید جدا1108.50  بـبومرداس03-08-2002

حدوش   زین الدین 11034403 جید جدا1208.70  بـبومرداس21-07-2002

عمروش   ریاض 11034391 جید1307.40  بـبومرداس01-02-2002

بویسري   رابح 11034388 جید جدا1408.20  بـبومرداس02-10-2002

توزالین   مروى 11034370 جید1507.90  بـبومرداس06-08-2002

بوطیط   حنان 11034378 مقبول1605.80  بـبومرداس23-04-2002

بوطیط   رشیدة 11034392 جید جدا1708.60  بـسیدي أمحمد05-08-2002

شاوش   خولة 11034385 جید جدا1808.80  بـعین طایة06-11-2002

عصماني   آدم 11034342 جید جدا1908.60  بـمكناس06-08-2002

بیر   ماریا 11034332 جید جدا2008.70  بـالثنیة30-01-2003

تالمعلي   منال 11034320 ممتاز2109.70  بـالثنیة10-07-2002

شاوش   مریم 11034356 جید جدا2208.80  بـالثنیة03-09-2002

أوریحان   نسرین 11034338 جید جدا2308.80  بـالثنیة26-12-2002

بن عمر   أمینة 11034325 قریب من الجید2406.10  بـالثنیة30-01-2002

591من247:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 2تیجالبین ج /متو| مدرسة بني فودة  | 350227: المؤسسة  

تالمعلي   محمد أمین 11034347 جید2507.00  بـالثنیة11-09-2002

عثماني   آدم 11034341 جید2607.00  بـالثنیة22-09-2001

حمودي   أمال 11034318 جید2707.10  بـالثنیة05-06-2001

بویسري   أیمن 11034343 مقبول2805.10  بـالحراش23-09-1998

سایت   أمین 11034324 مقبول2905.50  بـالرغایة28-10-2001

كوسة   لمیاء 11034329 مقبول3005.70  بـالرغایة23-08-2002

إسعدي   نھاد 11034339 جید جدا3108.00  بـبني مسوس21-07-2002

بقة   أیوب 11034355 جید3207.30  بـبومرداس23-12-2002

عبد الرزاق   نوح 11034340 جید جدا3308.40  بـبومرداس07-02-2002

بازون   نسرین 11034336 مقبول3405.00  بـبولوغین11-06-2002

بوریش   منال 11034321 جید3507.00  بـعین طایة30-12-2002

بریكة   عبد السالم 11034433 ممتاز3609.60  بـالثنیة18-11-2002

وادو   سعید 11034418 مقبول3705.20  بـالرعایة19-02-1998

بویسري   عبدالرحیم 11034436 جید جدا3808.10  بـالرغایة11-05-2002

بوطوطاو   عماد 11034424 مقبول3905.00  بـالرغایة11-10-2002

برور   عبد الحفیظ 11034427 جید4007.10  بـالرغایة15-01-2003

منصوري   فریال 11034443 جید جدا4108.80  بـالرویبة25-11-2002

بوشوك   إكرام 11034455 جید4207.70  بـالقبة25-11-2002

قاسي   زیاد 11034417 جید4307.80  بـتیجالبین10-12-2002

رافس   إیمان 11034447 جید4407.90  بـبومرداس28-02-2002

كوسة   إیمان 11034448 جید جدا4508.20  بـبومرداس02-06-2002

قرقاح   ھیثم 11034449 قریب من الجید4606.30  بـسدراتة25-02-2002

591من248:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة بایو حسین  | 350232: المؤسسة  

بوتیرنة   أنفال 11034491 مقبول105.90  بـالثنیة29-06-2002

أوكیل   نور الدین 11034538 مقبول205.90  بـالرغایة11-07-2002

بوقرو   ماسینیسا طارق 11034511 جید جدا308.80  بـالرغایة11-08-2002

رزوق   أمینة 11034497 جید جدا408.10  بـالرغایة28-07-2002

قطاع   محمد 11034555 قریب من الجید506.00  بـالقبة19-10-2002

بوعالم اهللا   لمیاء شرین 11034499 قریب من الجید606.80  بـتمنراست13-11-2002

شالة   محمد أمین 11034561 جید جدا708.80  بـبني مسوس09-07-2002

كرشوش   لینة 11034546 قریب من الجید806.00  بـبومرداس24-11-2002

ترساتین   ماریا 11034507 جید907.00  بـبومرداس09-04-1999

سعداوي   لؤي أمین 11034487 جید1007.80  بـبومرداس12-10-2002

فاقد   محمد 11034552 جید1107.90  بـبومرداس16-07-2002

بولیسیة   ندى 11034514 قریب من الجید1206.70  بـروسیا13-02-2003

خبابة   مالك سھى 11034483 قریب من الجید1306.90  بـسطیف25-03-2003

داودي   أحمد صالح الدین 11034583 جید1407.00  بـالطیور16-01-2002

حساین   أیوب 11034605 قریب من الجید1506.80  بـالقبة27-05-2002

بن عزیز   محمد كریم 11034588 مقبول1605.50  بـبومرداس09-10-2002

حمداش   لیلیا 11034595 مقبول1705.50  بـبومرداس16-07-2001

مولحسن   مریم 11034610 جید جدا1808.80  بـبومرداس15-08-2002

لونیس   أسماء 11034616 جید1907.60  بـبومرداس25-09-2000

مجاھد   محمد وسیم 11034594 قریب من الجید2006.60  بـسیدي أمحمد24-05-2002

مبرك   آیة 11034598 مقبول2105.90  بـعین طایة11-07-2001

سعداوي   لیلیا 11034596 مقبول2205.40  بـفرنسا30-07-2002

تابتي   یوسف 11034702 جید جدا2308.20  بـالقبة04-07-2002

جنحیة   ریان 11034714 جید جدا2408.10  بـالقبة17-11-2002

591من249:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة بایو حسین  | 350232: المؤسسة  

بوضیاف   ینیس 11034661 جید جدا2508.60  بـبني مسوس22-05-2002

أمقران   ینیس 11034660 جید2607.80  بـباب الواد23-02-2002

بن خرارة   أشرف 11034631 قریب من الجید2706.70  بـبسكرة18-07-2002

حدوش   یونس 11034700 قریب من الجید2806.90  بـبومرداس24-08-2002

بوحنیك   رامي ولید 11034706 جید جدا2908.90  بـبومرداس25-05-2002

صافي   یسرى 11034693 جید3007.70  بـسكیكدة09-08-2002

أورمضان   الھاشمي 11034643 قریب من الجید3106.40  بـسوق االثنین26-03-2001

صابة   كریم 11034801 مقبول3205.60  بـالثنیة16-02-2003

راحم   زكریاء أحمد 11034786 جید3307.40  بـالرغایة28-12-2002

لعجال   سفیان 11034792 جید3407.90  بـبومرداس23-05-2002

رحماني   طارق 11034751 جید3507.40  بـبومرداس07-06-2002

سوادة   عبد اللطیف 11034811 قریب من الجید3606.80  بـبومرداس25-07-2002

قانة   فتیحة 11034849 جید3707.50  بـالثنیة14-12-2002

بركان   إیمان 11034866 جید3807.70  بـالرغایة28-12-2002

شالة   فراح 11034850 جید جدا3908.50  بـبني مسوس09-07-2002

یحیى شریف   فوزي 11034858 جید جدا4008.20  بـتیزي وزو26-10-2002

سایت   فاطمة یاسمین 11034848 قریب من الجید4106.40  بـبومرداس21-09-2002

جاب اهللا   عبد الرحمان 11034830 قریب من الجید4206.40  بـعین طایة27-12-2002

والي   إیھاب الدین 11034885 جید4307.80  بـبومرداس19-10-2002

دریس   إكرام 11034893 مقبول4405.40  بـبومرداس31-12-2002

بن بورنان   ھدیل 11034881 قریب من الجید4506.10  بـسیدي أمحمد16-10-2002

591من250:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة قاسي معمر  | 350233: المؤسسة  

بن حمیدة   أیمن 11034542 قریب من الجید106.90  بـمدیة13-08-2000

تقرین   منى 11034486 جید جدا208.50  بـاالخضریة06-07-2002

عمیرة   محمد األمین 11034568 جید جدا308.90  بـالحراش22-01-2002

مالكي   محمد مونصف 11034566 قریب من الجید406.00  بـتیزي وزو21-09-2000

دزیري   نورھان 11034541 قریب من الجید506.60  بـبومرداس16-04-2002

بومرداسي   نسرین 11034533 جید جدا608.90  بـبومرداس16-09-2002

حابت   محمد أمین 11034562 جید جدا708.10  بـبومرداس25-03-2003

برماكي   لیلى 11034547 جید جدا808.30  بـبومرداس19-07-2002

حماري   محمد 11034554 قریب من الجید906.60  بـبومرداس16-10-2002

رحمون   أیمن 11034544 مقبول1005.40  بـبومرداس20-11-2002

بن یربح   نجاة 11034513 جید جدا1108.70  بـبومرداس08-07-2001

أبركان   أیمن 11034543 مقبول1205.80  بـبومرداس08-04-2002

مریناني   نذیر 11034512 مقبول1305.90  بـبومرداس12-10-2002

دیلمي   لیلى 11034548 ممتاز1409.00  بـحسین داي21-07-2002

سطایلي   نھلة 11034534 مقبول1505.30  بـحسین داي11-03-2001

فلكون   أنس إلیاس 11034490 جید جدا1608.90  بـرغایة25-01-2003

مجید   لمین 11034492 مقبول1705.80  بـعین الملح24-02-2001

مالكي   آیة 11034600 قریب من الجید1806.90  بـبوملرداس24-04-2002

بومشوان   مروى 11034613 قریب من الجید1906.90  بـبومرداس21-12-2000

إرنیسلیمان   آیة 11034599 قریب من الجید2006.10  بـرویبة11-02-2002

بن حمیدة   أیوب 11034604 ممتاز2109.20  بـعین الحجل05-01-2002

باال   یاسین 11034667 ممتاز2209.60  بـالثنیة02-04-2002

بلقالوي   حنان 11034658 مقبول2305.90  بـالثنیة06-10-2002

تیرساتین   یاسین 11034668 جید جدا2408.90  بـالثنیة03-06-2002

591من251:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة قاسي معمر  | 350233: المؤسسة  

زعموم   یحي سید أحمد 11034683 جید2507.30  بـالثنیة26-04-2002

عوایطیة   حبیبة 11034680 جید جدا2608.40  بـالحمامات07-05-2001

بومرداسي   خدیجة 11034684 مقبول2705.40  بـبومرداس06-08-2001

بلعكروف   أوسامة 11034638 مقبول2805.00  بـبومرداس28-02-2000

حمدي   حوریة 11034701 قریب من الجید2906.00  بـبومرداس13-11-1999

بلحوسیف   جمال الدین 11034656 مقبول3005.70  بـبومرداس11-03-2002

كبیر   حفصة 11034696 جید3107.90  بـبومرداس26-07-2002

بن ماح   حمزة 11034664 قریب من الجید3206.70  بـبومرداس10-06-2002

فعوصي   یونس 11034698 جید جدا3308.10  بـرغایة05-05-2002

دزیري   حیاة 11034681 جید3407.80  بـرغایة24-02-2002

قفاز   مھدي ریاض 11034635 مقبول3505.50  بـرویبة26-07-2002

دزیري   بدر الدین 11034649 جید3607.60  بـعین طایة27-05-2002

حمالیت   یحي أنیس 11034682 قریب من الجید3706.80  بـعین طایة29-04-2002

بومشوان   خدیجة 11034685 قریب من الجید3806.20  بـعین طایة22-06-2002

ساجي   مھدي 11034634 جید3907.90  بـورقلة27-09-2002

عماري   رزیقة 11034731 مقبول4005.80  بـالمسیلة18-01-2000

راحم   كھینة 11034803 جید جدا4108.00  بـالثنیة29-04-2002

أعمارة   شكیب 11034783 جید4207.30  بـبرج منایل27-07-2002

شاوش   سعید 11034788 جید جدا4308.30  بـبومرداس11-06-2002

زیان   كریمة ویسام 11034802 جید4407.80  بـبومرداس03-11-2002

بلونیس   شیماء 11034759 جید جدا4508.50  بـبومرداس25-05-2002

بلقاسم   سیرین 11034767 جید جدا4608.10  بـبومرداس22-01-2003

عوفي   عمار 11034807 قریب من الجید4706.20  بـبومرداس06-08-2002

بن تیطراوي   عبد الرؤوف 11034817 جید4807.20  بـبومرداس25-10-2002

موسوني   سلمى 11034736 مقبول4905.70  بـبومرداس05-10-2002

ھاشمي   سامي عبد الرحیم 11034744 جید جدا5008.30  بـبولوغین27-04-2003

راي   شیماء 11034758 مقبول5105.30  بـرغایة09-01-2002

كراس   سارة 11034745 جید جدا5208.60  بـرغایة07-07-2002

الغربي   شیماء 11034760 جید5307.30  بـرویبة15-06-2002

591من252:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة قاسي معمر  | 350233: المؤسسة  

القلي   عبد اهللا 11034812 قریب من الجید5406.10  بـسیدي محمد27-07-2002

معمري   عبد الرحمان 11034831 ممتاز5509.00  بـالرغایة16-04-2003

مرسلي   فاطمة 11034846 جید جدا5608.40  بـالصبحة25-09-2002

دعبوز   إیناس 11034867 جید جدا5708.90  بـالقبة22-02-2003

مزالي   فریال 11034852 جید5807.50  بـبومرداس29-04-2002

اللباني   إیمان 11034865 مقبول5905.90  بـبومرداس16-12-2002

رحمون   فریال 11034853 جید جدا6008.30  بـبومرداس20-06-2002

تابتي   إلیاس 11034860 جید جدا6108.00  بـبومرداس14-06-2002

معبود   إمان 11034859 جید6207.00  بـبومرداس24-04-1998

بوقزولة   غزالن 11034841 جید6307.30  بـبومرداس24-02-2003

قدیمي   إیمان 11034863 قریب من الجید6406.80  بـحراش28-10-2000

سلموني   فاطمة الزھرة 11034847 قریب من الجید6506.50  بـرغایة01-12-2000

مقدم   عبد الرحیم 11034832 جید جدا6608.10  بـعمال27-05-2000

بوزناشة   إسالم 11034886 مقبول6705.30  بـبومرداس08-09-2001

بلقاسم   إكرام 11034890 جید جدا6808.40  بـرغایة29-05-2002

قادري   وائل 11034897 مقبول6905.60  بـعین البیضاء14-04-2002

591من253:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة بن خلدون الجدیدة  | 350234: المؤسسة  

العقون   ندى فاطمة 11034515 قریب من الجید106.10  بـمازونة19-09-2002

بوطیش   ندى إكرام 11034516 جید جدا208.60  بـالثنیة28-02-2003

دلوم   محمد أسامة 11034565 جید جدا308.30  بـالسوقر06-08-2002

خواطبي   نور الدین 11034539 جید407.90  بـالقبة03-11-2002

إسعد   ملینا 11034495 جید جدا508.90  بـبومرداس28-10-2002

طویلب   نریمان 11034517 ممتاز609.00  بـبومرداس25-06-2002

قاصد   ماریا یاسمین 11034509 جید جدا708.00  بـبئر مراد رایس31-08-2002

بوغازي   یاسر 11034669 جید جدا808.30  بـالخروب02-11-2002

أیت عبد السالم   ریان 11034712 جید907.40  بـالرغایة24-02-2002

مسرور   الزھراء البتول 11034641 قریب من الجید1006.60  بـالرغایة12-08-2002

سیساوي   بلقاسم 11034647 قریب من الجید1106.30  بـالونزة02-03-2003

طانم   یمینة نادیة 11034662 قریب من الجید1206.80  بـتیزي وزو08-07-2003

شالح   ریان 11034713 جید جدا1308.00  بـبومرداس05-08-2002

بلة   السعدي 11034640 ممتاز1409.40  بـعین البیضاء08-05-2002

بوشریط   جمانة 11034657 قریب من الجید1506.90  بـعین وسارة06-02-2003

عباس   صبرینة 11034754 ممتاز1609.50  بـالثنیة01-10-2002

زیدان   رفیدة 11034733 جید جدا1708.40  بـالرغایة11-02-2003

أوصات   عبد الحق 11034815 جید1807.70  بـالقبة29-09-2002

سلیماني   زین الدین 11034763 جید1907.50  بـالونزة27-11-2002

بولودان   رفیق 11034735 جید جدا2008.90  بـبومرداس01-11-2002

براھیمي   زكریاء 11034785 جید جدا2108.70  بـبومرداس09-12-2002

سي یوسف   سارة مریم 11034748 جید جدا2208.50  بـبومرداس25-04-2003

شیخ   سفیان 11034794 جید جدا2308.20  بـحاسي مسعود08-04-2003

ربیع   سیلیة 11034764 مقبول2405.70  بـعین الحمام15-02-2002

591من254:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة بن خلدون الجدیدة  | 350234: المؤسسة  

محند یحیاوي   فارس 11034843 ممتاز2509.20  بـالثنیة05-06-2002

عمر عمراني   عدالن 11034840 جید جدا2608.60  بـالقبة22-04-2002

حدوش   وسام 11034898 قریب من الجید2706.50  بـالرغایة05-10-2000

أیت مولود   إیدیر 11034883 جید2807.20  بـحیدرة07-01-2003

أوشعبان   وسیم 11034902 جید2907.50  بـرویبة01-03-2003

عطیة   إكرام 11034892 جید3007.80  بـزرالدة08-08-2002

591من255:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة مسعود بن سعید  | 350235: المؤسسة  

جلود   المیة 11034505 مقبول105.10  بـبومرداس13-02-2003

سلموني   مروى 11034614 ممتاز209.40  بـالثنیة09-01-2002

كتفي   ایمان 11034644 جید جدا308.10  بـالحراش24-12-2002

بن عمران   رمزي 11034704 مقبول405.50  بـبومرداس24-06-2001

جابر   رمیساء 11034703 جید جدا508.30  بـبومرداس13-01-2003

بلوصیف   اسمھان 11034645 مقبول605.20  بـبومرداس25-10-2001

سلموني   یعقوب 11034694 مقبول705.40  بـسیدي عیسى01-08-2002

نحال   سید أحمد 11034765 قریب من الجید806.70  بـالثنیة09-02-2002

مالكي   عبد الحق 11034816 مقبول905.70  بـبومرداس04-01-2003

بن فراح   رزیقة 11034732 قریب من الجید1006.10  بـبومرداس01-04-2001

سلموني   سماح 11034737 قریب من الجید1106.70  بـبومرداس12-03-2001

كردي   شیماء 11034757 قریب من الجید1206.30  بـبومرداس01-10-2001

بلقالوي   سالفة 11034738 مقبول1305.80  بـحسین داي02-10-2000

591من256:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة عمر تریكات  | 350236: المؤسسة  

محاجب   لیلة ھاجر 11034545 جید107.20  بـالرغایة02-12-2002

نحال   منة اهللا سرور 11034485 جید جدا208.90  بـبومرداس11-03-2003

سكفالي   محمد الھادي 11034569 جید307.00  بـبومرداس19-02-2003

ریراوي   محمد أمین 11034559 مقبول405.40  بـبومرداس25-04-2002

عزون   لیزة 11034603 قریب من الجید506.40  بـالثنیة14-07-2002

بن مناح   محمد عبد الغاني 11034591 قریب من الجید606.50  بـبومرداس09-04-2002

طویل   محمد بدر الدین 11034581 جید707.50  بـبومرداس16-09-2002

نجادي   بشرى 11034654 مقبول805.70  بـالرویبة26-07-2003

قانون   حسین 11034691 جید جدا908.10  بـحسین داي15-02-2003

بودربال   رشا لیزا 11034718 ممتاز1009.60  بـزموري18-05-2002

أنس   مولود عدیل 11034637 جید1107.90  بـسیدي محمد29-11-2002

قاسي   رشاد أكرم 11034719 جید جدا1208.50  بـسیدي امحمد11-09-2002

غربي   دیھیة 11034686 جید جدا1308.60  بـسیدي عیش24-11-2002

أنس   صبرینة نیلي 11034755 جید جدا1408.10  بـالحمامات09-10-2002

فیاللي   رفیق 11034734 قریب من الجید1506.70  بـالرغایة13-08-2002

جیاللي   كمال 11034798 مقبول1605.90  بـبومرداس25-01-2002

سیدا   عالء الدین 11034805 جید جدا1708.30  بـبومرداس31-10-2002

عفرة   سفیان 11034793 جید جدا1808.90  بـحسین داي05-04-2003

عفیري   عبیر 11034839 جید جدا1908.80  بـالثنیة02-08-2002

صابونجي   ھادیل 11034861 جید جدا2008.30  بـالرغایة20-04-2002

تمسرار   ھبة 11034862 قریب من الجید2106.60  بـخنشلة11-05-2002

رحال   فایزة وداد 11034842 جید2207.40  بـعین طایة08-08-2002

قارة   ھیثم 11034880 قریب من الجید2306.30  بـاألبیار27-06-2002

مداور   وسام 11034899 ممتاز2409.50  بـالثنیة14-05-2002

591من257:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة عمر تریكات  | 350236: المؤسسة  

عنون   ھشام 11034889 جید2507.20  بـبومرداس29-09-2002

دریدي   إسالم 11034887 ممتاز2609.20  بـبومرداس07-10-2002

بن تارزي   ھشام 11034888 قریب من الجید2706.00  بـبومرداس21-05-2002

591من258:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة علي حمدان  | 350237: المؤسسة  

بوسعیدي   نسیم 11034519 جید107.70  بـاألبیار23-04-2003

إیماش   ملیك ولید 11034504 جید207.90  بـالرغایة28-07-2002

وزناجي   نور مدینة 11034536 قریب من الجید306.50  بـالقبة01-10-2002

علواني   نھال 11034535 ممتاز409.00  بـبومرداس01-12-2002

میدات   نسیبة 11034531 ممتاز509.00  بـبومرداس03-02-2003

قوري   محمد أیمن 11034564 جید جدا608.80  بـبومرداس19-07-2002

یعقوب   أنیس عبد الرشید 11034489 ممتاز709.10  بـبومرداس24-12-2002

مسیوري   نریمان ھاجر 11034518 قریب من الجید806.00  بـبومرداس08-04-2002

سنجاق الدین   أمین 11034494 جید جدا908.30  بـبومرداس01-05-2002

دراوي   محمد أوسامة 11034567 جید1007.70  بـبومرداس28-10-2002

دحماني   أمینة 11034496 جید1107.20  بـبومرداس11-06-2002

بوحرین   أمیرة 11034502 ممتاز1209.20  بـبوروبة09-06-2002

قالل   منیر 11034488 جید جدا1308.20  بـحسین داي31-12-2002

تزقارت   لمیاء 11034498 جید جدا1408.00  بـزموري24-08-2002

غربي   آالء 11034481 جید جدا1508.90  بـزموري15-09-2002

بوجمیة   أمیر 11034500 ممتاز1609.10  بـسیدي امحمد03-03-2003

رویبح   منال 11034484 جید جدا1708.60  بـعین طایة09-05-2003

جمعي   أسماء 11034617 جید جدا1808.80  بـالقبة19-06-2002

بومعیزة   محمد عبد الرحمان 11034590 مقبول1905.70  بـالقبة12-01-2003

عقرانیو   أحمد یاسین 11034582 جید جدا2008.10  بـبرج منایل22-06-2002

بوعود   محمد ھالل 11034592 ممتاز2109.10  بـبومرداس20-05-2002

العمري   محمد سعید أیمن 11034586 جید جدا2208.20  بـبومرداس14-03-2002

بوخیرة   محمود ریان 11034597 جید2307.90  بـبومرداس24-03-2003

قریشي   مرداسیة 11034612 قریب من الجید2406.30  بـبومرداس27-08-2001

591من259:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة علي حمدان  | 350237: المؤسسة  

حابت   أحمد سفیان 11034587 جید جدا2508.70  بـبومرداس25-10-2002

اخلف   لطفي 11034632 مقبول2605.80  بـالرغایة09-06-2002

مكیوي   یاسمین 11034666 جید جدا2708.50  بـالشلف13-10-2002

زیدور   جمال 11034655 مقبول2805.90  بـبني مسوس26-01-2003

خروبي   الیاس ریان 11034639 ممتاز2909.60  بـتیزي وزو06-03-2003

فلیسي   خلیصة إكرام 11034663 ممتاز3009.30  بـبومرداس16-12-2002

مادور   ریاض 11034717 جید جدا3108.10  بـبومرداس24-06-2002

كوشیت   ریمة 11034711 جید جدا3208.90  بـبومرداس10-02-2003

نایت محمد   سرین 11034769 مقبول3305.10  بـالمرادیة13-04-2003

حریر   عبد الرحمان 11034818 جید3407.90  بـالحراش24-08-2002

عالوة   صارة مریم 11034749 جید جدا3508.80  بـالرغایة26-11-2002

حمزاوي   كلثوم 11034800 جید جدا3608.20  بـباب الوادي11-08-2002

سعدون   صفاء 11034790 جید جدا3708.80  بـبومرداس25-03-2003

رقاس   صبرینة 11034753 جید جدا3808.20  بـبومرداس31-08-2002

أقونیزرا   سفیان 11034791 جید جدا3908.80  بـبومرداس05-03-2002

حصایم   شكیب 11034782 جید جدا4008.80  بـبومرداس21-07-2002

غانم   شریفة 11034781 جید جدا4108.90  بـبومرداس05-04-2002

عمروز   سعید منیر 11034789 قریب من الجید4206.00  بـبومرداس25-02-2001

ھشیش   صارة سكورة 11034750 جید4307.00  بـبومرداس02-04-2002

بورویس   عبد الجلیل 11034814 جید4407.50  بـحسین داي29-07-2002

عناد   فریال أسماء 11034857 ممتاز4509.10  بـاألبیار01-12-2002

بوحفص   عبد السالم 11034835 مقبول4605.00  بـالثنیة15-09-2002

مالكي   فریال 11034851 قریب من الجید4706.60  بـالثنیة19-08-2001

جالب   ھیام 11034868 ممتاز4809.50  بـالرغایة19-02-2002

صادمي   عبد اإللھ 11034837 جید4907.50  بـالقبة05-05-2002

بن العوفي   فریال 11034855 ممتاز5009.10  بـبني مسوس09-09-2002

سعدي   فاروق 11034845 ممتاز5109.00  بـتبسة20-10-2002

جمل   عبد الرزاق 11034833 مقبول5205.90  بـتبسة01-05-2002

أخفي ویقر   فریال 11034854 جید جدا5308.90  بـبومرداس21-07-2002

591من260:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة علي حمدان  | 350237: المؤسسة  

بن ناصر   عبد الرفیق 11034834 ممتاز5409.30  بـحیدرة21-06-2002

قنز   ولید 11034895 جید جدا5508.30  بـالثنیة15-10-2002

أبحري   وسیم 11034901 ممتاز5609.10  بـسیدي امحمد27-05-2002

591من261:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة بومرداسي ابراھیم  | 350238: المؤسسة  

یونس   محمد أنیس 11034556 جید جدا108.10  بـالثنیة18-09-2002

ھاشمي   نور االیمان 11034537 جید جدا208.40  بـالحراش01-03-2002

بوجلطي   محمد أمین 11034558 جید307.40  بـالرغایة01-10-2001

ضیف اهللا   أحمد 11034553 قریب من الجید406.50  بـالرغایة02-10-2002

قوفي   أمیمة 11034493 جید جدا508.20  بـالقبة12-09-2002

أوزریات   ماسینیسا 11034510 جید جدا608.90  بـبرج منایل21-01-2003

سیتواح   أم السعد 11034480 مقبول705.50  بـبومرداس09-02-2001

توحوش   أحمد نذیر 11034563 جید جدا808.10  بـبومرداس25-07-2002

شاوش   محمد أمین 11034560 ممتاز909.30  بـبومرداس30-05-2002

سمار   مالك 11034482 قریب من الجید1006.00  بـدمشق سوریة22-02-2002

عباد   ملیسة آنیا 11034503 ممتاز1109.40  بـسیدي امحمد05-04-2003

أمالل   أحمد 11034551 ممتاز1209.40  بـعزازقة08-05-2002

أیت علي   محمد سعید 11034585 ممتاز1309.20  بـالحراش09-04-2002

بلوناس   محمد ھاني 11034593 ممتاز1409.80  بـالرغایة09-09-2002

محنان   لینا مریم 11034609 جید جدا1508.80  بـالرغایة09-02-2002

فواتحیة   محمد سیف الدین 11034584 جید جدا1608.40  بـتلمسان30-11-2002

یحیاوي   مریم 11034611 جید1707.90  بـبومرداس23-12-2002

مقران   أیوب 11034606 جید جدا1808.10  بـبومرداس20-09-2002

إغي سلیمان   محمد بالل 11034580 جید جدا1908.10  بـبومرداس07-07-2002

لغلیطي   آسیا 11034619 جید2007.50  بـجیجل28-09-2002

أیت جاود   میسا أمال 11034602 جید جدا2108.80  بـسیدي امحمد23-02-2003

بعداش   أیوب 11034608 جید جدا2208.00  بـسیدي عیسى19-07-2003

بن جمعة   أحمد عبد الرؤوف 11034589 قریب من الجید2306.40  بـقصر البخاري15-05-2002

حابت   رانیة 11034705 ممتاز2409.00  بـالثنیة10-05-2002

591من262:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة بومرداسي ابراھیم  | 350238: المؤسسة  

عبد الرزاق   یونس 11034699 جید جدا2508.10  بـالثنیة12-05-2002

بومنجل   بشرى 11034653 جید جدا2608.00  بـالرویبة27-02-2003

بن عمار   یعقوب 11034695 جید2707.50  بـالقبة06-08-2002

غمراسي   راحیل 11034707 جید جدا2808.90  بـالقبة03-07-2002

حابي   أغیالس 11034633 جید جدا2908.90  بـبني دوالة03-07-2002

بوكرت   تینى 11034648 جید جدا3008.80  بـتیزي وزو02-07-2002

آیت بن علي   آسیة 11034630 قریب من الجید3106.60  بـتیزي وزو16-12-2002

أعراب   ریم 11034710 جید جدا3208.30  بـبرج منایل17-11-2002

بعیش   تیزیري 11034650 قریب من الجید3306.20  بـبومرداس22-10-2002

ستواح   خالد الولید 11034665 جید3407.30  بـبومرداس14-02-2002

بن مالك   ریم 11034709 جید3507.90  بـبومرداس15-10-2002

قریشي   دنیا 11034659 جید جدا3608.20  بـبومرداس26-09-2002

بوعجیمي   ریان 11034715 جید جدا3708.70  بـجیجل17-11-2002

ھاشمي   مھدي عمر 11034636 جید جدا3808.20  بـسیدي امحمد04-07-2002

عباد   ریان 11034716 جید جدا3908.70  بـسیدي امحمد05-04-2003

مازور   بطیطرة 11034652 مقبول4005.40  بـسیدي عیش30-03-2002

بورحلة   سوالف 11034797 جید4107.80  بـاألبیار12-02-2003

غنیات   صھیب 11034796 جید جدا4208.10  بـالمرادیة26-09-2002

حمودي   رشید 11034730 قریب من الجید4306.70  بـالثنیة23-09-2002

عصمان   سامي 11034742 مقبول4405.40  بـبومرداس17-04-2002

حیكم   شیماء 11034762 قریب من الجید4506.60  بـبومرداس13-08-2002

عبایدیة   صارة 11034746 جید4607.90  بـبومرداس18-08-2002

درایس   سمیر 11034740 جید جدا4708.10  بـبومرداس29-06-2002

ھادي   صارة 11034747 ممتاز4809.20  بـبومرداس07-05-2003

قرسال   عبد الرحمان 11034819 قریب من الجید4906.50  بـبومرداس13-12-2002

شبوني   عادل 11034808 جید5007.10  بـبومرداس21-01-2003

بولكباش   سرین یاسمین 11034780 ممتاز5109.10  بـحیدرة17-04-2002

عباد   عماد الدین 11034806 جید جدا5208.80  بـسیدي امحمد05-04-2003

سي أحمد   سعید 11034787 جید5307.80  بـعزازقة30-05-2002

591من263:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة بومرداسي ابراھیم  | 350238: المؤسسة  

خلیفة كرفة   عبیر 11034838 ممتاز5409.20  بـالصبحة01-06-2002

بن عویشة   ھیثم 11034869 ممتاز5509.10  بـحسین داي12-06-2001

جعفر شریف   إیمان 11034864 ممتاز5609.60  بـزرالدة24-02-2002

محمدي   إیدیر 11034882 جید جدا5708.50  بـبومرداس17-10-2002

بودران   إیدیر 11034884 جید جدا5808.30  بـبومرداس13-11-2002

بن عویشة   وائل 11034896 جید جدا5908.40  بـحسین داي12-06-2001

مرداس   إكرام 11034891 جید6007.60  بـعین طایة12-06-2002

591من264:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة امتیاز الخاصة  | 350239: المؤسسة  

حسین   أحمد 11105728 جید107.20  بـالحسكة16-01-2003

بن عطیة   محمد األمین 11105729 مقبول205.30  بـالرغایة17-06-2002

بوجلطي   إشراق 11105750 جید جدا308.40  بـالرغایة04-03-2003

سناني   عبد الحق 11105742 قریب من الجید406.00  بـالرغایة29-09-2000

كرار   عبد الرحمان 11105744 قریب من الجید506.80  بـالقبة08-02-2000

مرابط   ھبة 11105749 جید جدا608.80  بـالقبة16-08-2002

شیران   مریم لتین 11105733 جید707.10  بـباتنة29-06-2002

كیسوم   مولود 11105735 جید جدا808.50  بـبرج منایل10-01-2003

خلیفي   سھى 11105739 ممتاز909.00  بـبومرداس05-08-2002

شنوفي   صھیب مداني 11105741 جید جدا1008.10  بـبومرداس22-11-2002

خطاط   سھیل 11105740 جید جدا1108.20  بـسطیف29-05-2000

فردي   عبد الوھاب 11105745 جید جدا1208.50  بـسطیف05-12-2002

لعور   منیب والء الدین 11105727 جید جدا1308.50  بـقسنطینة01-01-2004

591من265:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| ابن سونة /متو| مدرسة الزھور الخاصة  | 350240: المؤسسة  

بوسعیدي   محمد إسالم 11105730 جید جدا108.70  بـالثنیة28-08-2002

لعزالي   سیرین 11105738 جید جدا208.70  بـالرعایة23-08-2002

رافعي   رسیم 11105737 جید307.70  بـالقبة14-05-2002

قنیش   عبد الرؤوف 11105743 ممتاز409.20  بـباب الوادي08-08-2002

بورنین   ابراھیم 11105736 ممتاز509.00  بـتیزي وزو03-10-2002

یسرف   میلیسة إیناس 11105731 جید607.80  بـبومرداس29-01-2003

رزیق   إنصاف 11105748 ممتاز709.10  بـبومرداس12-01-2003

یحیات   مریم 11105732 جید جدا808.60  بـسیدي امحمد11-01-2003

591من266:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| رحیل رابح /متو | 1954مدرسة اول نوفمبر  | 350245: المؤسسة  

بركان   محمد 11034971 جید107.00  بـأقبو18-02-2003

بلقاسم   أمال 11034913 جید207.30  بـالثنیة20-05-2002

بوداح   منى فراح 11034918 جید307.40  بـالحراش19-11-2002

زرقاني   أنور 11034922 جید407.10  بـالرغایة19-01-2003

سعدي   محمد زھیر 11034986 قریب من الجید506.30  بـالقبة03-05-2002

زیاني   نصر الدین 11034939 قریب من الجید606.40  بـالقبة25-11-2002

مریولي   محمد علي 11034987 جید جدا708.00  بـالقبة24-08-2002

سیدا   لیندة 11034963 جید جدا808.20  بـتیجالبین28-09-2002

حساس   أناییس 11034917 جید جدا908.40  بـتیزي وزو13-01-2003

قاضي   محمد أمین 11034975 ممتاز1009.00  بـبرج الكیفان09-10-2002

طھراوي   نوح 11034943 جید جدا1108.80  بـبسكرة24-03-2003

مزوار   منال 11034915 جید جدا1208.40  بـبومرداس28-12-2002

جمعة   أیمن 11034946 مقبول1305.80  بـبومرداس20-12-2002

أوریاشي   محمد ریان 11034983 قریب من الجید1406.60  بـبومرداس24-03-2002

حلیل   ملیسة 11034925 مقبول1505.60  بـبومرداس03-02-2003

سعیدي   مریم 11034996 ممتاز1609.20  بـبومرداس26-12-2002

تومي   ملیسة 11034924 قریب من الجید1706.30  بـبومرداس07-01-2003

بلخنشیر   نور ملك 11034944 ممتاز1809.00  بـبومرداس07-11-2002

بن قرقورة   محمود 11034991 جید جدا1908.50  بـبومرداس23-07-2002

بن غریفة   المھدي 11035002 جید جدا2008.60  بـبومرداس07-06-2002

عرعار   نسمة 11034936 جید2107.40  بـبومرداس13-03-2003

كرفة   ملیك 11034927 جید2207.10  بـبوزریعة18-04-2003

مقیرش   محمد 11034967 مقبول2305.70  بـبوسعادة25-06-2002

شعالل   نسیم 11034937 مقبول2405.90  بـحسین داي23-09-2003

591من267:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رحیل رابح /متو | 1954مدرسة اول نوفمبر  | 350245: المؤسسة  

خشیش   محمد فارس 11034989 جید2507.40  بـحسین داي18-12-2002

سعد اهللا   نورھان 11034945 ممتاز2609.30  بـحسین داي30-11-2002

مالك   محمد 11034969 مقبول2705.80  بـسیدي عیش04-09-2002

قادري   لین منار 11034950 ممتاز2809.40  بـسطیف09-08-2003

سوان   أحالم ھدیل 11034948 جید2907.10  بـعین طایة05-07-2000

لوناس   مایة 11034928 جید جدا3008.40  بـعین طایة11-04-2003

سناني   یسرى 11035038 ممتاز3109.10  بـالثنیة11-08-2002

زولیم   یسرى 11035039 جید جدا3208.20  بـتیزي وزو16-11-2002

سحیب   یاسمین 11035027 جید جدا3308.50  بـبومرداس25-08-2002

أوراج   یسرى 11035040 ممتاز3409.10  بـبومرداس16-02-2003

حفیظ   یاسین 11035031 ممتاز3509.00  بـبومرداس28-03-2003

جومي   جھید تاج الدین 11035041 ممتاز3609.40  بـبومرداس17-07-2002

فارز   الجوھر 11035014 جید3707.90  بـبومرداس03-03-2003

بن حمودة   حسام شعیب 11035036 مقبول3805.90  بـبومرداس25-04-2002

حمقاني   حذیفة 11035032 جید جدا3908.20  بـبئر مراد رایس03-04-2002

داوي   خدیجة ریم 11035034 جید جدا4008.70  بـسیدي امحمد28-08-2002

بن عامر   عبد الجلیل 11035125 جید جدا4108.00  بـاألبیار23-01-2003

كرغلي   طارق 11035085 مقبول4205.60  بـاألخضریة19-05-2000

بوطارن   عیاش 11035132 جید جدا4308.10  بـالمرادیة04-09-2002

جواھرة   كمیلیة 11035115 جید جدا4408.80  بـاالبیار24-05-2002

رویبح   شاھین 11035086 ممتاز4509.70  بـالحمامات30-05-2002

بوخریصة   ھاجر 11035144 جید جدا4608.50  بـالحمامات28-11-2002

بدود   ھبة إلھام 11035145 جید جدا4708.60  بـالحراش04-01-2003

دنداني   شیماء إیناس 11035089 مقبول4805.00  بـالقبة21-08-2002

زكیري   زینب شیراز 11035092 جید جدا4908.20  بـالقبة01-03-2003

خلوفي   ریاض 11035068 مقبول5005.10  بـالقبة24-06-2002

بلعیدي   سید أحمد 11035095 قریب من الجید5106.80  بـباب الواد10-07-2002

ابو جبل   عدنان 11035131 جید5207.30  بـتیزي وزو01-07-2003

شراد   زكریاء 11035098 جید5307.60  بـبسكرة09-08-2002

591من268:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رحیل رابح /متو | 1954مدرسة اول نوفمبر  | 350245: المؤسسة  

أوریحان   كوثر ماریة 11035118 جید5407.00  بـبومرداس14-02-2003

بوسعید   إلھام 11035143 قریب من الجید5506.90  بـبومرداس28-08-2001

جمعة   إسالم 11035151 جید جدا5608.20  بـبومرداس15-09-2002

سكفالي   صابر 11035082 جید5707.10  بـبومرداس30-08-2003

بلونیس   إسالم 11035150 جید5807.80  بـبومرداس18-07-2002

حلیل   كامیلیة 11035116 جید جدا5908.10  بـبومرداس03-02-2003

بلقاید   عادل علي 11035122 ممتاز6009.10  بـبومرداس29-09-2002

غازیباون   سمیة 11035080 قریب من الجید6106.50  بـبومرداس16-03-2003

سعدي   كھینة 11035117 جید جدا6208.40  بـبومرداس13-03-2002

أیت معمر   كنزة 11035114 جید جدا6308.80  بـبومرداس06-10-2002

ابركان   ریان 11035065 جید6407.60  بـبومرداس13-07-2002

بوزرزارة   عمار شمس الدین 11035120 جید6507.60  بـبومرداس16-06-2002

العیدي   زكریاء 11035099 ممتاز6609.50  بـبومرداس01-03-2003

جیدة   سماح 11035077 جید جدا6708.70  بـبومرداس11-07-2002

فارس   روفیدة 11035075 جید جدا6808.60  بـبومرداس06-07-2002

آیت سي العربي   سیرین 11035096 ممتاز6909.20  بـبومرداس04-02-2003

یحیاوي   فراح 11035137 جید7007.60  بـبومرداس04-06-2002

عیساوي   فریال 11035139 جید جدا7108.60  بـبومرداس12-06-2002

دحدوة   إیھاب 11035149 جید جدا7208.30  بـعین طایة21-05-2002

محفوف   شیماء ھانیة 11035088 قریب من الجید7306.30  بـعین طایة31-10-2002

مناصریة   وائل 11035173 جید جدا7408.80  بـبومرداس20-06-2002

591من269:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| رحیل رابح /متو|  فیفري 18مدرسة  | 350246: المؤسسة  

زیوي   مریم أمینة 11034997 جید جدا108.80  بـبومرداس07-09-2002

قندز   لین 11034949 جید207.90  بـبومرداس28-06-2002

قندوز   محمد نذیر 11034976 جید307.90  بـبومرداس29-09-2002

شارفیة   رانیا 11035050 جید جدا408.40  بـالرغایة13-08-2002

نایلي   رانیا 11035048 قریب من الجید506.00  بـبني مسوس19-08-2001

قادري   مروى 11035049 جید جدا608.60  بـسوق اھراس04-12-2002

بطایب   رؤوف 11035046 ممتاز709.50  بـبومرداس26-12-2002

حماش   یاسمین 11035026 جید جدا808.40  بـعین طایة29-04-2002

بسطانجي   ریاض بحي 11035071 جید جدا908.90  بـبني مسوس09-05-2002

بن عمرة   فلة 11035135 جید جدا1008.00  بـبومرداس03-08-2002

عمراني   صورایة 11035113 جید1107.30  بـبومرداس09-05-2003

قریشي   رابح 11035064 جید جدا1208.60  بـرغایة15-11-2002

قوالش   إكرام 11035168 ممتاز1309.00  بـبومرداس02-01-2003

591من270:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| رحیل رابح /متو| مدرسة محمد كرشو  | 350247: المؤسسة  

ھطال   محمد أكرم 11034981 قریب من الجید106.10  بـاألبیار30-10-2002

درامشیني   مالك 11034914 جید207.10  بـاالبیار22-10-2002

قندوز   میساء 11034994 ممتاز309.10  بـالثنیة01-08-2002

تال معلي   محمد شكیب 11034985 جید407.70  بـالرغایة05-10-2002

دریسي   محمد أنیس 11034973 قریب من الجید506.60  بـالرغایة15-08-2002

مرشیشي   نسرین 11034941 قریب من الجید606.70  بـالرغایة21-01-2003

دیلمي   أحمد 11034968 جید جدا708.40  بـالرغایة15-08-2002

صیاد   منال 11034916 جید جدا808.00  بـالرغایة05-01-2003

بوبكر   لبنى 11034932 جید907.20  بـالرویبة25-10-2002

كبیر   أسامة 11034999 قریب من الجید1006.00  بـالرویبة08-09-2000

محمدي   مریم 11034995 ممتاز1109.30  بـالقبة24-07-2002

رزوق   محمد أیمن رسطان 11034979 مقبول1205.60  بـالقصبة18-01-2002

بلحاج   نسرین 11034940 مقبول1305.70  بـبرج منایل06-12-2002

ثابت   ماریا 11034930 ممتاز1409.50  بـبرج الكیفان04-10-2002

قدوري   نرجس ریم 11034935 جید جدا1508.60  بـبومرداس19-10-2002

مزالي   محمد علي 11034988 ممتاز1609.10  بـبومرداس25-08-2002

حدھم   أمیرة 11034923 مقبول1705.40  بـبومرداس27-06-2001

یحیاوي   مجید 11034993 جید1807.40  بـبومرداس03-01-2002

عیسي   محمد 11034966 قریب من الجید1906.70  بـبومرداس22-05-2002

یحیاوي   محمد 11034970 قریب من الجید2006.20  بـبومرداس20-12-2002

حامیة   ملیزة 11034926 جید جدا2108.20  بـبومرداس23-08-2002

عرعار   أسامة 11035000 قریب من الجید2206.40  بـبومرداس30-10-2002

عكوش   لبنى 11034931 قریب من الجید2306.60  بـبودواو02-04-2002

حمادوش   لینا 11034951 جید جدا2408.40  بـبئر مراد رایس26-09-2002

591من271:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رحیل رابح /متو| مدرسة محمد كرشو  | 350247: المؤسسة  

لبیض   نسرین سندس 11034942 جید2507.60  بـحاسي مسعود15-02-2003

واعمر   أنیس 11034920 جید2607.80  بـحیدرة25-09-2003

دراس   مونالیزة 11035001 جید جدا2708.60  بـحسین داي17-08-2002

قاصد   نسیم طھ 11034938 ممتاز2809.00  بـحسین داي30-11-2002

خوجة   ناھد 11034933 جید2907.90  بـحسین داي19-11-2002

بوصاع   مایسة 11034929 ممتاز3009.00  بـزموري02-01-2003

ھطال   أنس أیمن 11034921 جید جدا3108.80  بـقادریة25-07-2002

كرازدي   منیر 11034919 ممتاز3209.30  بـقایس28-10-2002

بوقطوشة   أحمد حسام الدین 11034982 جید3307.60  بـعین طایة14-12-2002

معمري   محند السعید 11034952 جید3407.90  بـورقلة09-02-2003

كركود   رانیا 11035051 جید جدا3508.30  بـاالخضریة26-04-2003

رمیت   خولة 11035042 مقبول3605.10  بـالثنیة03-06-2001

بونوس   یاسین 11035030 قریب من الجید3706.20  بـالثنیة05-01-2003

شعران   بالل 11035016 جید3807.40  بـالرغایة13-09-2002

تشوالق   حمزة 11035024 جید جدا3908.40  بـالرغایة26-05-2002

قراش   اقبال 11035015 ممتاز4009.00  بـالرغایة30-06-2002

دریش   یانیس 11035025 جید جدا4108.70  بـالرغایة28-10-2002

بوشمالة   دنیا زاد دینا 11035023 ممتاز4209.20  بـبني مسوس07-01-2003

عداد   یوسف 11035045 جید جدا4308.40  بـبومرداس14-01-2003

لبان   حسام الدین 11035035 قریب من الجید4406.20  بـبومرداس05-06-2001

قاسي   بلقاسم یانیس 11035017 جید4507.10  بـبومرداس19-02-2003

خلوفي   رمیساء 11035047 قریب من الجید4606.60  بـبومرداس15-03-2003

بودراح   خولة 11035043 جید جدا4708.90  بـبومرداس12-12-2002

الفي   بدر الدین 11035019 جید جدا4808.50  بـبومرداس06-08-2002

خلیفي   یاسین 11035029 جید جدا4908.80  بـبومرداس26-11-2002

عبیدي   تاج الدین 11035018 قریب من الجید5006.60  بـبومرداس03-03-2002

بلھاوة   یوسف 11035044 جید5107.50  بـدلس17-06-2002

معیوف   حنان 11035021 جید جدا5208.50  بـیسر15-10-2002

قرقاش   حسین 11035037 قریب من الجید5306.30  بـسیدي أمحمد04-09-2002

591من272:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رحیل رابح /متو| مدرسة محمد كرشو  | 350247: المؤسسة  

أومالل   حنان 11035022 قریب من الجید5406.70  بـعین وسارة14-12-2002

أستواتي   ریان 11035066 ممتاز5509.10  بـاالبیار30-07-2002

زرب   زینب 11035091 جید جدا5608.10  بـالثنیة01-09-2002

بلقالوي   شھیناز 11035101 جید جدا5708.30  بـالحراش23-01-2003

بوخالط   فراح شھیناز 11035138 جید جدا5808.00  بـالحراش11-03-2002

زموري   سارة 11035084 جید جدا5908.40  بـالحراش30-03-2003

رزوق   عمر 11035121 قریب من الجید6006.70  بـالرغایة19-09-2002

جلواح   زین الدین 11035090 جید جدا6108.60  بـالرغایة26-05-2002

برابح   فریال 11035140 جید جدا6208.10  بـالرغایة01-10-2002

حمودي   شھرزاد 11035102 قریب من الجید6306.80  بـبني مسوس14-06-2002

كحل الراس   فریال 11035141 جید جدا6408.30  بـبني مسوس13-01-2003

راتني   سلمى 11035076 جید جدا6508.30  بـبني عمران10-02-2003

طعم اهللا   شروق 11035097 جید جدا6608.10  بـبنورة14-03-2003

نقازي   إبراھیم أمین 11035147 ممتاز6709.10  بـباب الواد22-06-2002

مرزقي   ھیام 11035148 جید6807.90  بـتبسة31-05-2002

بوفكیر   عبد الوھاب 11035130 جید6907.80  بـتیزي وزو04-08-2003

مقداش   عبد البدیع 11035124 ممتاز7009.00  بـبرج منایل20-05-2002

بن باطة   عبد الوھاب 11035129 جید جدا7108.60  بـبومرداس12-08-2002

جلواح   غزال قطر الندى 11035134 ممتاز7209.30  بـبومرداس26-07-2002

حایف سي حایف   عبد اهللا 11035123 قریب من الجید7306.70  بـبومرداس25-04-2003

حلوان   شھیناز 11035100 ممتاز7409.00  بـبومرداس23-05-2002

زمور   إسمھان 11035152 جید جدا7508.50  بـبومرداس21-10-2002

مالح   سیلیا 11035093 مقبول7605.60  بـبومرداس04-05-2002

یحیاوي   سماح 11035078 جید جدا7708.80  بـبومرداس15-10-2002

أیت عبد العزیز   سلیم 11035079 جید7807.70  بـبومرداس04-07-2002

عیاش   شیماء 11035087 جید جدا7908.40  بـبومرداس09-09-2002

بارود   فؤاد 11035136 جید جدا8008.70  بـبومرداس14-07-2002

تجویمات   عبد الحمید أیمن 11035126 جید جدا8108.50  بـبومرداس02-05-2002

عبد السالم   سیلیا حسیبة 11035094 جید جدا8208.60  بـبومرداس11-06-2003

591من273:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رحیل رابح /متو| مدرسة محمد كرشو  | 350247: المؤسسة  

محمدي   روان 11035074 قریب من الجید8306.80  بـبومرداس12-01-2003

بورتشاي   إبتسام نجاة 11035146 ممتاز8409.10  بـبومرداس03-02-2003

قطاف   سامي 11035081 جید جدا8508.20  بـحسین داي05-01-2003

شیخ   رضوان 11035073 قریب من الجید8606.40  بـحسین داي28-09-2001

مراطلة   عالء الدین 11035119 قریب من الجید8706.20  بـسطیف22-07-2002

شبالوي   إلیاس حكیم 11035142 جید جدا8808.70  بـعین طایة10-11-2002

شربال   عبد الرحمان 11035127 ممتاز8909.60  بـعزازقة12-06-2002

مخفي   ریحانة أسماء 11035072 جید جدا9008.10  بـفرنسا10-01-2003

قادري   وسیم 11035176 جید9107.00  بـالمسیلة11-09-2003

عیسي   إكرام 11035167 جید جدا9208.40  بـباب الواد13-08-2002

جفال   إسراء 11035165 جید جدا9308.00  بـبومرداس02-12-2002

شاوش   وئام 11035177 قریب من الجید9406.60  بـبومرداس18-12-2002

سلیماني   ھشام 11035163 قریب من الجید9506.40  بـبومرداس03-06-2002

تومي   ولید 11035171 جید9607.60  بـبومرداس29-05-2002

دحامني   إكرام 11035169 جید9707.10  بـبومرداس20-01-2003

قادر   إكرام 11035170 ممتاز9809.10  بـبومرداس22-04-2003

بوقالل   ویصال 11035174 جید9907.10  بـسیدي أمحمد02-10-2003

591من274:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| رحیل رابح /متو| مدرسة حسین بھلول  | 350248: المؤسسة  

رراوي   آیة 11034992 قریب من الجید106.20  بـالحراش19-07-2002

ھاشمي   محمد أنیس 11034972 قریب من الجید206.90  بـالرویبة29-12-1999

شباب   محمد نور االسالم 11034978 مقبول305.30  بـالقبة27-05-2001

سرایش   أیمن 11034947 مقبول405.40  بـحسین داي20-01-2003

شباب   محمد أمین 11034974 مقبول505.90  بـعین طایة11-12-1998

بوحجار   دحمان 11035033 مقبول605.90  بـالثنیة06-05-2002

زیان   یاسین 11035028 جید707.60  بـشعبة العامر13-10-2002

زعیم   ریاض 11035067 جید807.00  بـالحراش04-05-2002

أوزردین   سارة 11035083 ممتاز909.10  بـبومرداس30-05-2002

بن لعالم   ریاض 11035069 قریب من الجید1006.60  بـبومرداس17-08-2002

مزاري   رانیة 11035063 قریب من الجید1106.30  بـبوغني22-03-2003

خیار   إسراء 11035164 قریب من الجید1206.70  بـالخروب09-06-2002

تشوالق   إكرام 11035166 مقبول1305.20  بـالرغایة23-12-2001

مكعوش   ولید 11035172 جید1407.50  بـبومرداس24-09-2002

591من275:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة محمد مریولي  | 350253: المؤسسة  

بلعابد   وفاء 11035541 مقبول105.80  بـالقبة01-05-2001

یوبي   سھام 11035446 مقبول205.10  بـالرغایة17-08-1999

دلي   زكریا 11035438 ممتاز309.40  بـبومرداس06-05-2002

صیاد   فھیمة 11035508 ممتاز409.10  بـأمیزور19-08-2002

مریولي   فاتح 11035500 قریب من الجید506.10  بـبومرداس20-08-2002

فلیسي   عبد الرحمان 11035488 جید607.40  بـعین طایة12-11-2002

رحمون   محمد إنال 11035259 مقبول705.20  بـبومرداس25-11-2002

یوبي   لیلیا فریال 11035260 جید جدا808.10  بـبومرداس23-08-2002

بومرداسي   أسامة 11035291 قریب من الجید906.90  بـبومرداس30-09-2002

یوبي   زینب 11035420 قریب من الجید1006.70  بـالثنیة06-10-2002

یوبي   یوسف 11035354 جید جدا1108.60  بـبومرداس27-11-2002

بومرداسي   صالح الدین 11035398 قریب من الجید1206.90  بـبومرداس02-11-2002

رزیقي   رانیة 11035361 مقبول1305.60  بـبومرداس26-12-2002

بومرداسي   شریفة 11035427 جید1407.40  بـبومرداس23-03-2002

مزیدي   یاسین 11035342 جید جدا1508.10  بـبولوغین18-09-2002

كوسة   أمینة 11035202 جید جدا1608.30  بـرویبة30-10-2002

591من276:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة محمد الصغیر باكور  | 350254: المؤسسة  

تریكات   وسیم 11035538 مقبول105.60  بـبومرداس07-02-2002

قومتر   شھیناز 11035450 جید207.60  بـالثنیة20-02-2003

قوردي   شھیناز 11035449 جید جدا308.20  بـالرغایة20-07-2002

بن سالم   عبد الحق 11035475 جید جدا408.00  بـالرغایة07-07-2002

العمري   صفیة 11035445 مقبول505.20  بـبومرداس27-10-2001

بودراح   سعید 11035440 مقبول605.60  بـبومرداس11-01-2002

زیان   عبد المجید 11035472 قریب من الجید706.90  بـبومرداس26-05-2002

حمداش   عبد الحق 11035474 مقبول805.70  بـبومرداس05-05-2001

بوطارفة   كاتیة 11035457 ممتاز909.20  بـعین طایة31-07-2002

بشاري   فلة 11035496 مقبول1005.70  بـاألخضریة25-01-2003

تریكات   إیمان 11035514 جید جدا1108.20  بـالثنیة15-06-2002

بوعزیز   وائل 11035526 مقبول1205.50  بـالبویرة16-11-2001

مریولي   فریال 11035505 جید جدا1308.10  بـالرغایة02-01-2002

أرون   ھاجر 11035512 جید1407.70  بـالرغایة22-06-2002

محمد دحمان   ھدیل 11035516 قریب من الجید1506.50  بـبرج بوعریرج04-06-2002

بوستة   عصام 11035495 مقبول1605.80  بـبریكة17-08-2002

باشا   فاطمة زھرة 11035503 قریب من الجید1706.70  بـبومرداس26-08-2003

حوست   ھند 11035510 مقبول1805.10  بـبومرداس06-04-2001

حجاج   عبد الوھاب 11035494 جید1907.90  بـبومرداس11-11-2002

أوكیل   محمد 11035241 قریب من الجید2006.90  بـالحراش09-12-2002

صابر   مریم 11035272 جید جدا2108.10  بـالحراش29-12-2002

بوطیط   مروان 11035275 قریب من الجید2206.60  بـالرغایة26-01-2003

بولنوار   مروان 11035274 جید جدا2308.90  بـبني مسوس28-03-2002

خبیزي   أیة 11035263 جید2407.40  بـبرج بوعریریج21-06-2002

591من277:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة محمد الصغیر باكور  | 350254: المؤسسة  

ریال   مریم 11035273 قریب من الجید2506.60  بـبومرداس15-02-2003

بلخیثر   أحمد 11035239 قریب من الجید2606.80  بـبومرداس01-07-2002

جواھرة   تقي الدین 11035319 قریب من الجید2706.20  بـاألخضریة28-12-2002

مرابط   یمینة مدینة 11035325 قریب من الجید2806.60  بـالثنیة04-12-2002

تریكات   أسماء 11035288 قریب من الجید2906.30  بـالثنیة13-06-2002

بوسة   الیاس 11035302 جید3007.70  بـالرغایة26-05-2002

خطاف المندیل   العربي زكریا 11035304 جید جدا3108.40  بـالرغایة20-04-2002

مزھود   بسمة 11035317 مقبول3205.90  بـبني مسوس20-10-2002

قاسي   دنیا 11035324 ممتاز3309.00  بـباب الوادي26-01-2003

قریشي   أسماء 11035289 قریب من الجید3406.00  بـبومرداس27-08-2002

حساین   موسى العید 11035300 مقبول3505.90  بـبومرداس23-02-2002

قریشي   بالل 11035314 قریب من الجید3606.60  بـبومرداس26-03-2002

بن جابر   مصعب 11035295 جید3707.20  بـبومرداس03-08-2002

بوجلول   بوعالم 11035320 مقبول3805.40  بـبومرداس01-01-2003

فوجر   الجیاللي 11035303 مقبول3905.80  بـبومرداس18-01-1999

عبید   آسیا 11035294 جید4007.60  بـصدوق29-09-2003

أوموسى   حكیم 11035350 جید جدا4108.00  بـأقبو08-05-2002

عاتي   زینة 11035418 جید4207.60  بـأوالد موسى25-01-2002

بوسحاقي   سارة 11035410 جید4307.00  بـالثنیة08-09-2002

جادي   طارق 11035411 جید4407.60  بـالثنیة22-05-2002

بن عزیز   رحمة 11035369 جید جدا4508.00  بـالثنیة26-09-2002

شلیحي   رانیا 11035357 جید جدا4608.30  بـالقبة01-07-2002

سعید   شناز 11035400 جید4707.20  بـبسكرة10-08-2002

غازیباون   شیماء 11035414 جید4807.60  بـبومرداس17-10-2002

بشیري   رضوان 11035377 مقبول4905.90  بـبومرداس22-11-2001

صحراوي   ریان 11035372 جید جدا5008.70  بـبومرداس18-01-2003

زواوي   رفیق 11035391 مقبول5105.10  بـبومرداس23-04-2002

عامر   جیاللي 11035343 مقبول5205.00  بـبومرداس26-09-2002

مزیان   سید أحمد 11035423 جید5307.80  بـحسین داي16-02-2002

591من278:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة محمد الصغیر باكور  | 350254: المؤسسة  

بن تراب   سرین ھند 11035426 جید جدا5408.80  بـسیدي امحمد06-08-2002

دحمان   راحیل 11035366 جید5507.40  بـعین طایة24-12-2002

بوشالغم   أمیرة 11035205 جید جدا5608.20  بـالرغایة19-08-2002

فار   نھاد 11035217 ممتاز5709.10  بـالقبة28-06-2002

حلیتیم   أنیس 11035195 قریب من الجید5806.10  بـبرھوم31-03-2002

مرداس   نجاة 11035211 جید جدا5908.10  بـبومرداس20-01-2003

یوسفي   أنیس 11035196 ممتاز6009.20  بـبومرداس13-05-2002

مرابط   أمین 11035198 قریب من الجید6106.80  بـبومرداس24-08-2002

زیموش   أمین 11035199 قریب من الجید6206.60  بـحسین داي15-11-2002

591من279:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة الصغیرات  | 350255: المؤسسة  

بوطیش   عمر 11035466 مقبول105.30  بـالرغایة24-10-2002

دروازي   زكریاء 11035439 قریب من الجید206.20  بـبرج منایل29-06-2002

جناي   عائشة 11035468 مقبول305.60  بـبومرداس28-04-2002

قرد   عبد الرحمن ادریس 11035476 جید جدا408.30  بـبومرداس05-06-2002

لوال   كریمة 11035458 مقبول505.70  بـبومرداس04-07-2001

كرفة   عائشة 11035469 جید جدا608.10  بـرویبة16-06-2001

رقاي   فطیمة دعاء 11035507 جید جدا708.40  بـالمرادیة04-05-2002

بن شیخ   وردیة 11035527 مقبول805.10  بـاألربعطاش01-03-2001

دباغي   إسالم 11035521 جید جدا908.90  بـالثنیة12-08-2002

بن سالم   ولید 11035525 جید جدا1008.00  بـالحراش30-08-2002

بومالل   ھیشام 11035519 جید جدا1108.30  بـالرغایة01-10-2002

بن سالم   فارس 11035501 مقبول1205.60  بـبومرداس07-06-2000

رحماوي   فارس 11035502 مقبول1305.10  بـبومرداس08-05-2001

عكاش   إناس 11035509 ممتاز1409.10  بـخراطة17-04-2002

قسمي   إبراھیم 11035513 جید1507.30  بـحسین داي30-05-2002

بوشیة   محمود 11035261 مقبول1605.80  بـالثنیة06-07-2002

بن مدثر   مروة 11035276 جید1707.20  بـالرغایة03-04-2002

بوشیة   مھدي 11035297 قریب من الجید1806.30  بـالثنیة06-07-2002

بلحوت   الیاس 11035301 قریب من الجید1906.80  بـالبویرة16-12-1998

زروقي   جمال الدین 11035322 جید2007.20  بـالحراش29-07-2002

لوال   ابراھیم الخلیل 11035306 قریب من الجید2106.60  بـبومرداس04-07-2001

العایش   اسالم 11035310 مقبول2205.60  بـعنابة28-10-2001

بن طالة   زین الدین 11035416 قریب من الجید2306.00  بـالثنیة07-03-2001

رحیل   رمیسة 11035356 قریب من الجید2406.50  بـالثنیة25-07-2002

591من280:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة الصغیرات  | 350255: المؤسسة  

شیلي   ریان 11035371 جید2507.60  بـالثنیة20-04-2002

بوطیش   رانیا 11035358 قریب من الجید2606.90  بـالرغایة24-10-2002

قاسمي   سلمان 11035395 جید جدا2708.60  بـالرغایة29-10-2002

بن سعداهللا   صلیحة 11035402 جید جدا2808.40  بـبني عزیز01-08-2001

شالبي   ریمة 11035368 قریب من الجید2906.50  بـبرج الكیفان01-04-2001

بومالل   ریان 11035370 مقبول3005.90  بـبومرداس30-05-2001

بوھالل   سیرین 11035424 جید3107.30  بـبومرداس13-11-2002

تملغاغیت   رابح 11035364 جید جدا3208.30  بـرویبة17-11-2002

یحیاوي   یوسف 11035353 قریب من الجید3306.70  بـسیدي امحمد21-09-2002

عمروش   ماسیالس 11035208 مقبول3405.30  بـتیزي وزو22-10-2001

حسین   منار 11035191 جید3507.30  بـبومرداس09-09-2002

مزیت   لیندة 11035224 قریب من الجید3606.70  بـحسین داي06-12-2000

بعداش   أماني 11035188 جید3707.60  بـسكیكدة30-05-2002

أحمد   أمینة 11035201 جید جدا3808.20  بـعین طایة30-01-2002

دحموح   لیلى 11035225 قریب من الجید3906.30  بـعزازقة30-12-2002

591من281:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة منور حدھم  | 350256: المؤسسة  

رضوان   وسیم 11035539 جید جدا108.00  بـالثنیة06-04-2002

موھاب   آیة 11042845 مقبول205.60  بـدلس05-11-2002

بورجوان   عبد الرحمن رحیم 11035477 مقبول305.00  بـالثنیة26-06-1999

شربال   سھیل 11035447 جید407.40  بـالطاھیر25-10-2002

خلیف   كمیلیة 11035456 قریب من الجید506.80  بـبومرداس10-09-2002

قابور   عامر 11035467 جید607.70  بـبومرداس05-01-2002

عبد اللھوم   عبد الماجد 11035471 قریب من الجید706.90  بـبوسعادة18-04-2002

عمي علي   غنیمة 11035464 جید807.50  بـعین الحمام30-06-2002

حدادو   إیمان 11035515 جید907.00  بـالحمامات16-11-2002

حدھم   فدوى 11035504 جید جدا1008.90  بـبومرداس21-10-2002

زواد   إكرام 11035524 جید1107.30  بـبومرداس18-11-2002

عدوم   إكرام 11035522 جید1207.00  بـزرالدة15-06-2002

مریولي   مراد 11035268 جید1307.90  بـبومرداس16-04-2002

زقیر   مریم 11035271 قریب من الجید1406.00  بـسیدي امحمد15-12-2002

یوبي   بسمة 11035318 مقبول1505.50  بـالحراش30-01-2003

صالحي   مھدي 11035298 مقبول1605.10  بـبومرداس11-03-2003

كرشو   أوسامة 11035299 جید1707.80  بـبومرداس01-09-2002

مزیان   بالل 11035313 قریب من الجید1806.50  بـبومرداس06-07-2001

تریكات   سمیرة 11035404 قریب من الجید1906.90  بـالثنیة22-05-2002

بادي   یوسف 11035355 جید جدا2008.70  بـالثنیة22-12-2002

بن شوك   زینب 11035419 قریب من الجید2106.90  بـالحراش17-05-2002

جعدي   سیلیا 11035421 جید2207.90  بـالرغایة03-06-2002

جالب   یاسمین 11035340 قریب من الجید2306.80  بـالشلف06-10-2002

موالي   دینا 11035344 جید2407.30  بـالقبة16-08-2002

591من282:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة منور حدھم  | 350256: المؤسسة  

عالن   سامي 11035406 قریب من الجید2506.10  بـباب الوادي01-09-2002

طفیاني   خالد 11035339 مقبول2605.50  بـبومرداس06-01-2001

حدھم   سرین 11035425 جید جدا2708.50  بـبومرداس13-10-2002

سلموني   یسمین 11035346 قریب من الجید2806.70  بـبومرداس22-09-2002

سلموني   زین الدین 11035417 قریب من الجید2906.00  بـبومرداس11-07-2002

علي   شمس الدین 11035405 جید جدا3008.20  بـحسین داي02-01-2003

بن عمراوي   صالح الدین 11035399 مقبول3105.00  بـسیدي عیسى29-11-2002

شتوان   أحالم 11035222 جید3207.10  بـبومرداس06-06-2002

فوجر   أنفال 11035197 قریب من الجید3306.10  بـبومرداس22-02-2002

عیشاوي   أمیرة 11035206 جید3407.40  بـبومرداس03-01-2003

صالحي   نجم الدین 11035209 مقبول3505.70  بـبومرداس18-08-2001

دعاس   نسرین 11035215 جید3607.00  بـبودواو01-04-2002

درواش   أماني 11035189 جید جدا3708.90  بـرویبة18-11-2002

591من283:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة تریكات السعید  | 350257: المؤسسة  

بن زاید   وسیلة 11035540 قریب من الجید106.20  بـحسین داي09-08-2002

زواد   عبد المومن 11035473 قریب من الجید206.10  بـأقبو16-02-2003

طرافي   زوبیدة 11035454 جید307.30  بـالقبة04-11-2002

حدھم   سفیان 11035444 جید407.90  بـبومرداس15-03-2003

قطاف   سفیان 11035443 جید جدا508.40  بـحسین داي02-04-2002

زیوش   ھند 11035511 قریب من الجید606.00  بـاألبیار26-01-2002

ساھل   فریال 11035506 جید707.20  بـالرغایة07-07-2002

توزوت   عبد الغاني 11035493 قریب من الجید806.90  بـبومرداس24-09-2003

طویلب   عبد القادر 11035490 قریب من الجید906.00  بـبومرداس01-12-2002

رافعي   ھدیل 11035517 جید1007.70  بـبومرداس29-09-2002

دراوي   محمد البشیر 11035251 قریب من الجید1106.30  بـالثنیة06-10-2002

راي   محمد أمین 11035245 مقبول1205.20  بـالثنیة28-05-2002

زمور   محمد رمزي 11035255 ممتاز1309.10  بـالرغایة18-02-2003

بن سلیمان   محمد 11035240 مقبول1405.20  بـبرج منایل09-07-2002

جزایري   محمد شكیب 11035257 جید جدا1508.80  بـبومرداس15-06-2002

دویني   محمد مختار 11035247 قریب من الجید1606.00  بـبومرداس07-03-2002

بلواضح   أیوب الخلیل 11035266 قریب من الجید1706.30  بـبوسعادة25-02-2003

بن تواتي   محمد أكرم 11035248 قریب من الجید1806.50  بـیسر23-05-2002

الطیب   محمد مبارك 11035246 ممتاز1909.00  بـشام26-03-2002

بوعافیة   ایمان 11035309 مقبول2005.30  بـالقلیعة01-10-2002

بوشالغم   الوناس 11035305 جید جدا2108.80  بـبني عمران22-12-2002

شارف   آسیا 11035292 جید جدا2208.00  بـبوسعادة10-06-2002

تابوت   آسیا 11035293 مقبول2305.90  بـسعیدة16-02-2003

بوجمعة   أسامة 11035290 مقبول2405.30  بـعین طایة24-07-2002

591من284:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد زروقي /متو| مدرسة تریكات السعید  | 350257: المؤسسة  

عكروم   رضوان 11035388 جید جدا2508.70  بـاألخضریة25-06-2002

عمراني   یانیس 11035338 جید جدا2608.80  بـالثنیة24-08-2002

رافع   رفیق 11035392 مقبول2705.00  بـبرج منایل26-07-2002

بن سونة   رضوان 11035376 قریب من الجید2806.20  بـبومرداس21-03-2002

بوسحاقي   ریان رومیلة 11035373 جید2907.40  بـبومرداس24-02-2002

لعبزوزي   خولة 11035351 مقبول3005.20  بـبومرداس04-03-2003

تالورار   زین الدین 11035415 جید جدا3108.40  بـحسین داي20-11-2001

تریكات   یاسمین 11035341 جید3207.80  بـسیدي امحمد17-01-2003

غریبي   رانیا 11035359 جید3307.30  بـسیدي امحمد08-11-2002

شرقي   شیماء 11035413 جید3407.90  بـسطیف03-10-2002

سویدي   رومیسة 11035394 جید3507.70  بـعین طایة04-04-2002

حدھم   ماریا 11035207 مقبول3605.80  بـالحراش27-08-2002

طوبال   نسرین 11035216 قریب من الجید3706.80  بـباب الواد25-04-2002

طویلب   أیمن 11035221 جید3807.50  بـبومرداس03-11-2002

591من285:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد زروقي /متو|  مسكن 450مدرسة حي  | 350258: المؤسسة  

فرقاتو   عماد الدین 11035463 جید107.30  بـوھران28-09-2002

عرعار   مروى 11035277 جید207.40  بـبومرداس26-12-2002

معافة   أحمد مھدي 11035249 قریب من الجید306.60  بـخنشلة04-02-2003

قشایري   ایمن 11035308 جید جدا408.90  بـالقبة01-05-2002

تونسي   أغیالس 11035296 مقبول505.30  بـعزازقة31-12-2001

عرعار   منال 11035190 جید جدا608.40  بـالثنیة06-07-2002

591من286:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة  غازیباون علي  | 350263: المؤسسة  

حساین   إیمان 11035863 جید107.20  بـالثنیة03-01-2001

تیرساتین   ویسام 11035886 جید207.60  بـبومرداس13-02-2002

حمداش   زین الدین 11035779 جید307.80  بـالثنیة12-10-2001

ساعو   عبیر خولة 11035832 جید جدا408.00  بـالحراش29-09-2002

مراح   عبد الرحمان 11035825 جید جدا508.20  بـسیدي أمحمد15-02-2003

عباري   أمال 11035553 مقبول605.90  بـالثنیة14-08-2002

سنوسي   محمد 11035608 جید707.40  بـالثنیة04-10-2001

بوروبة   ربیحة ریمة 11035741 قریب من الجید806.10  بـالثنیة03-11-2002

بورویس   خدیجة 11035717 جید907.80  بـالثنیة09-12-2002

دوماز   الوناس 11035679 جید1007.60  بـالثنیة22-05-2002

رویبح   مھدي 11035671 جید جدا1108.00  بـالثنیة02-02-2003

تباني   موسى 11035676 جید1207.00  بـبوغني17-11-1998

تباني   مولود 11035675 جید جدا1308.40  بـبوغني03-06-2001

محنان   أسماء 11035656 جید1407.30  بـعین ولمان10-02-2002

591من287:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة مجمع اللوز  | 350264: المؤسسة  

فراوسن   ھاجر 11035857 قریب من الجید106.50  بـبني مسوس30-11-2001

سلیم   صفاء 11035802 جید207.00  بـمفتاح01-10-2002

بلدي عثمان   فاروق 11035838 جید جدا308.60  بـالثنیة24-07-2002

مرابط   عبد المعز 11035818 جید407.80  بـالثنیة15-02-2003

آیت بلقاسم   رحمة 11035752 قریب من الجید506.60  بـالقبة27-08-2003

براكني   مالك لغزال 11035554 ممتاز609.40  بـالثنیة16-05-2002

دلي   أحالم 11035589 جید707.00  بـالثنیة08-04-2001

زعاف   مایسة 11035565 جید807.80  بـالثنیة25-02-2002

كردیوي   منال 11035555 ممتاز909.20  بـبومرداس27-06-2003

ریال   محمد 11035607 جید1007.00  بـالثنیة25-06-2001

حمیدوشة   دنیا 11035705 جید جدا1108.10  بـأوالد موسى15-02-2003

عیاش   رمیسة 11035731 ممتاز1209.00  بـالثنیة30-07-2002

برار   اكرام 11035682 جید1307.40  بـالحراش28-08-2002

بلیوزي   دنیا 11035703 جید1407.40  بـالونزة24-09-2001

علیلوي   اكرام 11035683 جید1507.40  بـتیجالبین27-10-2002

591من288:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة رحیل رابح  | 350265: المؤسسة  

توریرت   ضیاء الدین 11035775 جید107.70  بـالثنیة15-04-2002

غیابة   عبیر 11035830 جید207.50  بـالثنیة04-04-2002

تالورار   فاتن 11035836 جید307.80  بـالثنیة21-12-2002

حمداش   سارة 11035772 جید407.40  بـالثنیة15-06-2002

حمداش   نوال 11035580 قریب من الجید506.50  بـالثنیة11-12-2002

بن عبد الرزاق   مریم 11035634 جید607.70  بـالثنیة07-01-2001

كوشة   محمد وسیم 11035622 مقبول705.90  بـالحراش02-05-2002

بلحاج   موسى 11035677 جید807.60  بـالحراش20-07-2002

رحیل   رانیة 11035736 مقبول905.90  بـبومرداس06-01-2003

مزیان   بالل 11035684 قریب من الجید1006.00  بـحسین داي07-10-2001

591من289:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة محمد بوسحاقي  | 350266: المؤسسة  

أمجكوح   ھشام 11035870 جید107.30  بـالثنیة22-09-2000

مرشیشي   ھاجر 11035858 قریب من الجید206.30  بـالثنیة08-04-2002

فاقد   وردة 11035888 مقبول305.40  بـالثنیة31-05-2002

إزلي   إكرام 11035877 قریب من الجید406.60  بـالثنیة14-07-2002

باكور   إكرام 11035881 قریب من الجید506.30  بـالثنیة19-01-2003

حماداش   إبراھیم 11035862 قریب من الجید606.80  بـالثنیة20-04-2001

زیتوني   إكرام 11035883 جید707.30  بـالجزائر12-02-2003

بویحیاوي   ھشام 11035872 مقبول805.80  بـبومرداس05-10-2002

شیلي   ھیبة 11035867 قریب من الجید906.50  بـحسین داي07-12-2002

فراج   فطیمة 11035852 مقبول1005.50  بـعین طایة18-06-2002

فزاع   عبد الكریم 11035829 جید جدا1108.60  بـالثنیة30-06-2002

عزوق   سمرة 11035769 جید جدا1208.30  بـالثنیة29-06-2002

دقیش   سامي 11035770 جید1307.80  بـالثنیة26-08-2002

عیندار   سرین 11035787 جید جدا1408.20  بـالثنیة13-11-2002

بقار   ریاض 11035757 مقبول1505.40  بـالثنیة22-02-2002

بولقرون   عبد المؤمن 11035816 قریب من الجید1606.80  بـالثنیة07-01-2003

تالمعلي   صبرینة 11035776 جید1707.90  بـالثنیة13-06-2002

قرعوني   سید علي 11035781 مقبول1805.40  بـالثنیة01-06-2001

قطاري   عبد الرحمان 11035824 جید1907.10  بـالجزائر13-12-2002

بن فخادو   عبد اهللا 11035819 جید جدا2008.30  بـالقبة26-06-2002

بوعالقة   زكریاء 11035790 قریب من الجید2106.30  بـباب الوادي24-05-2001

محارة   فؤاد یاسین 11035835 قریب من الجید2206.10  بـبومرداس24-03-2003

عرعار   زینب 11035780 قریب من الجید2306.00  بـبومرداس23-09-2001

بن خریزة   سلمى 11035765 جید2407.40  بـبئر خادم29-04-2002

591من290:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة محمد بوسحاقي  | 350266: المؤسسة  

أورتي   سیرین ھاجر 11035783 ممتاز2509.00  بـسیدي أمحمد07-12-2002

ھواري   نبیل 11035569 جید جدا2608.10  بـاألبیار18-07-2003

بوعزة   نزھة 11035578 جید جدا2708.40  بـالثنیة29-07-2001

إفري   ندى 11035572 مقبول2805.40  بـالثنیة30-01-2002

باشي   نور الھدى 11035581 جید جدا2908.20  بـالثنیة17-08-2002

زناتي   نوسیة 11035585 قریب من الجید3006.30  بـالثنیة16-12-1999

علیان   منصف ضیاء الحسین 11035557 جید جدا3108.90  بـسیدي أمحمد08-04-2003

بوطیش   أنیس 11035556 قریب من الجید3206.30  بـسیدي أمحمد05-09-2002

نوي   ندى 11035571 جید3307.60  بـعین بسام29-11-2001

فركان   نسیم 11035576 جید3407.50  بـعین طایة28-06-2000

بوغفالة   لینة 11035602 ممتاز3509.00  بـالثنیة23-01-2003

غمراسي   أیوب 11035632 جید3607.10  بـالثنیة14-07-2002

وعلي   محمد 11035605 قریب من الجید3706.40  بـالثنیة03-05-1999

سعدو   لیدیا 11035626 جید جدا3808.30  بـالرویبة11-10-2002

رحمون   لیدیا 11035629 قریب من الجید3906.90  بـالرویبة20-03-2003

خماري   لیدیا 11035625 جید جدا4008.00  بـبومرداس11-06-2002

قرنان   مروة 11035640 جید4107.40  بـحسین داي28-09-2002

فایجة   دنیة 11035706 قریب من الجید4206.70  بـالمدیة29-09-2002

عرعار   أسامة 11035663 جید جدا4308.90  بـالثنیة26-06-2002

إبن البوسحاقي   مروى 11035652 جید جدا4408.60  بـالثنیة29-07-2002

جرود   أسماء 11035659 جید جدا4508.90  بـالثنیة13-10-2002

كروش   رابح 11035740 جید4607.00  بـالثنیة04-07-2002

دوماز   اسماعیل 11035680 قریب من الجید4706.00  بـالثنیة12-08-2002

بولخلوة   أسامة 11035661 مقبول4805.60  بـالثنیة16-08-2001

حجوط   رانیا 11035733 ممتاز4909.00  بـالرغایة29-05-2002

كري   رانیة 11035735 جید جدا5008.10  بـباب الوادي06-11-2002

فركان   خدیجة 11035716 جید جدا5108.30  بـبومرداس29-11-2002

حمادة   أسامة 11035665 قریب من الجید5206.20  بـبومرداس04-11-2002

بوقلیة   حمزة 11035707 مقبول5305.80  بـبومرداس27-12-2001

591من291:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة محمد بوسحاقي  | 350266: المؤسسة  

ساعو   دنیا 11035704 مقبول5405.40  بـبولوغین23-05-2002

بقار   یونس 11035728 جید5507.60  بـحسین داي25-06-2000

بن دایخة   موني رقیة 11035673 مقبول5605.50  بـسیدي أمحمد04-02-2003

591من292:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة ابن بادیس المركزیة  | 350267: المؤسسة  

فركوت   ھاجر 11035859 جید جدا108.70  بـالثنیة28-04-2002

حداد   إكرام 11035876 جید جدا208.90  بـالثنیة11-07-2002

عمراوي   إیمان 11035865 جید جدا308.20  بـالثنیة10-03-2002

بوداوي   وسیم 11035891 جید جدا408.30  بـالثنیة11-11-2002

دریش   ویئال 11035887 جید507.60  بـالثنیة22-06-2001

خیدر   إكرام 11035878 قریب من الجید606.20  بـالقبة01-09-2002

بكاي   إكرام 11035875 ممتاز709.30  بـحسین داي30-06-2002

بن طالب   إكرام 11035873 جید جدا808.40  بـرویبة19-03-2002

مزالي   إكرام 11035882 جید907.50  بـسیدي أمحمد06-02-2003

تالمعلي   فریال 11035841 جید1007.80  بـالثنیة26-11-2002

بلمكسان   ریان 11035754 ممتاز1109.20  بـالثنیة24-02-2003

بن إیدیر   شراز 11035786 ممتاز1209.50  بـالثنیة20-08-2002

تالمعلي   سارة 11035773 جید1307.30  بـالثنیة02-07-2002

جعفري   عبد اهللا 11035820 جید جدا1408.60  بـالثنیة24-11-2002

جودي   سعید 11035791 ممتاز1509.00  بـالثنیة18-06-2002

رقاس   عبد الرحیم 11035826 ممتاز1609.40  بـالثنیة28-07-2002

شریفي   رشا 11035760 ممتاز1709.40  بـبومرداس25-05-2002

بن عمروش   رحیمة 11035758 جید جدا1808.30  بـسیدي أمحمد30-08-2002

بن یونس   عبد الرزاق 11035827 جید جدا1908.70  بـسیدي أمحمد19-09-2002

علیلوي   فاطمة الزھرة 11035839 جید جدا2008.90  بـعین طایة16-03-2003

علیان   فایز یانیس 11035837 ممتاز2109.00  بـعین طایة18-08-2002

موجب   مایسة 11035566 جید جدا2208.70  بـالثنیة17-10-2002

غزیباون   أمیرة 11035562 جید جدا2308.70  بـالثنیة07-10-2002

موساوي   أیمن 11035586 جید جدا2408.00  بـالثنیة16-10-2002

591من293:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة ابن بادیس المركزیة  | 350267: المؤسسة  

شوح   أیمن 11035588 جید جدا2508.20  بـبومرداس16-02-2003

قرمال   محمد المھدي 11035615 جید جدا2608.60  بـالثنیة10-11-2002

خالش   میلیسا 11035623 ممتاز2709.20  بـالقبة05-12-2002

خیار   محمد 11035612 ممتاز2809.00  بـتیزي وزو20-12-2002

أعراب   محمد عبد الفتاح 11035620 جید جدا2908.20  بـرویبة10-01-2003

عبد الرحیم   مجید 11035624 جید جدا3008.90  بـسیدي أمحمد14-03-2002

أیت عمر مزیان   محمد إدیر 11035621 جید جدا3108.80  بـقسنطینة15-07-2001

بوقلیة   دالیا 11035710 قریب من الجید3206.30  بـالثنیة13-06-2002

تالحري   مروى 11035653 ممتاز3309.00  بـالثنیة17-08-2002

عرعار   أسماء 11035657 جید جدا3408.90  بـالثنیة12-05-2002

جعفري   أسماء 11035655 ممتاز3509.20  بـالثنیة28-05-2001

حفیظ   خدیجة 11035715 جید3607.50  بـالثنیة24-07-2002

كریم   یاسمین 11035713 جید3707.60  بـالثنیة10-11-2002

لعنابي   بلقاسم 11035685 جید3807.60  بـالثنیة31-08-2002

برار   حسام الدین 11035719 جید3907.70  بـالثنیة19-11-2002

مرشیشي   یاسمین 11035711 جید جدا4008.50  بـالرغایة25-01-2001

حجیح   مروى 11035654 ممتاز4109.60  بـالقبة30-10-2002

توزوت   مونیة 11035674 جید جدا4208.10  بـبومرداس16-02-2002

بن یونس   دونیازاد 11035727 جید جدا4308.10  بـبومرداس21-07-2001

حلوان   یاسین 11035714 جید4407.40  بـحسین داي30-05-2002

توزوت   خالد 11035708 قریب من الجید4506.30  بـسیدي أمحد10-06-2001

591من294:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة بركون عمر  | 350268: المؤسسة  

زیار   وفاء 11035902 ممتاز109.60  بـالثنیة12-12-2002

نجاح   ھاجر 11035860 جید جدا208.90  بـالمرادیة14-01-2003

ولد الشیخ   وداد 11035885 جید جدا308.50  بـالثنیة18-10-2001

حلوان   وائل 11035884 ممتاز409.10  بـالثنیة25-04-2002

مراحي   إكرام 11035874 جید507.40  بـالحراش14-05-2002

بن عیلة   رضا 11035761 جید جدا608.90  بـالثنیة04-05-1999

یماني   سیف الدین 11035784 جید جدا708.70  بـالثنیة17-09-2001

بوخاري   عبد الرحمان 11035823 ممتاز809.20  بـالثنیة06-08-2002

حلوان   عماد الدین 11035812 ممتاز909.40  بـالثنیة18-09-2002

شابي   شروق 11035788 ممتاز1009.60  بـالثنیة31-08-2002

سمار   ریاض 11035756 جید جدا1108.40  بـالثنیة16-01-2002

بشاني   عبد الحمید 11035821 جید جدا1208.00  بـالقبة31-07-2000

حیتامة   سلیمان 11035767 جید جدا1308.50  بـبومرداس15-10-2002

خلیفة   عبیر 11035831 ممتاز1409.50  بـسیدي أمحمد29-06-2002

باقي   لبنى 11035567 ممتاز1509.20  بـالثنیة09-07-2002

یماني   مروان 11035637 جید جدا1608.20  بـالثنیة10-05-2002

حمي   محمد 11035604 جید جدا1708.40  بـالثنیة10-08-1998

قرطي   حنان 11035702 جید جدا1808.70  بـالثنیة16-11-1999

شیحاني   بشرى 11035687 جید جدا1908.80  بـالثنیة26-09-2001

عرعار   خولة 11035725 جید جدا2008.70  بـالثنیة29-12-2002

حمي   أسماء 11035658 جید جدا2108.80  بـالثنیة15-07-2002

بوحدي   رابح 11035739 جید جدا2208.80  بـالقبة17-12-2001

حجیلة   أعمر 11035670 جید2307.60  بـباب الوادي19-01-2003

ساسي   جمال الدین 11035691 جید جدا2408.80  بـبومرداس15-02-2003

591من295:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة بركون عمر  | 350268: المؤسسة  

نجاري   براھیم 11035686 جید جدا2508.00  بـحسین داي23-12-2000

591من296:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة تالمعلي الوناس  | 350269: المؤسسة  

قرمال   ھشام 11035871 جید جدا108.60  بـالثنیة17-12-2000

حداد   إلیاس 11035853 جید جدا208.60  بـالثنیة04-05-2002

بن عمارة   ھاجر 11035855 جید جدا308.40  بـالثنیة21-07-2000

عقایبیة   إیمان 11035864 ممتاز409.20  بـالحراش16-11-2001

نقادي   ھبة اهللا دعاء 11035861 جید507.40  بـسیدي بلعباس13-08-2002

بسة   زكریا 11035789 جید607.30  بـالثنیة23-06-2001

تالمعلي   عماد الدین 11035811 جید707.90  بـالثنیة13-08-2002

تواتي   ریاض 11035755 جید807.90  بـالثنیة23-06-2000

قیجي   عمر 11035814 جید907.70  بـالثنیة08-09-1998

دعموش   سارة 11035771 قریب من الجید1006.90  بـالثنیة25-10-2001

تواتي   صباح 11035774 جید جدا1108.00  بـالثنیة07-01-2001

بارش   سھام 11035804 جید1207.60  بـالثنیة22-04-2000

تالورار   ردینة 11035759 قریب من الجید1306.90  بـالحراش29-01-2002

عباس   رفیق 11035763 جید جدا1408.60  بـرغایة04-12-2001

فراجي   نزار 11035575 مقبول1505.10  بـالثنیة11-02-2003

قادري   أمیمة 11035558 قریب من الجید1606.50  بـالثنیة18-04-2002

تریاقي   أمال 11035552 قریب من الجید1706.60  بـالثنیة19-02-2000

تواتي   أحالم 11035591 جید جدا1808.90  بـبن سرور14-09-2002

تواتي   أحالم 11035590 جید جدا1908.10  بـسیدي أمحمد17-08-2001

بسة   لینة 11035603 جید جدا2008.30  بـالمسیلة18-04-2003

لوناس   محمد 11035606 جید2107.90  بـالثنیة30-06-1999

بسة   مروان 11035638 جید2207.90  بـالثنیة05-06-2002

تالمعلي   یاسمین 11035712 جید2307.90  بـالثنیة10-10-2002

حاج زیان   خولة 11035724 جید2407.40  بـالثنیة05-06-2002

591من297:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة تالمعلي الوناس  | 350269: المؤسسة  

غویلة   رمزي 11035732 قریب من الجید2506.40  بـالقبة30-03-2003

زخروف   الھناء 11035678 قریب من الجید2606.60  بـحسین داي24-01-2003

591من298:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة علي فرسي  | 350270: المؤسسة  

بوررسة   أحمد 11000001 قریب من الجید106.60  بـعین طایة27-04-2002

تریاقي   وصال 11035889 جید207.50  بـالثنیة21-10-2002

تالورار   ھاجر 11035856 مقبول305.20  بـتونس2001_01_01

تفرولت   ھدیل 11035868 ممتاز409.10  بـعین طایة18-07-2002

برابح   سیف الدین 11035785 قریب من الجید506.90  بـالثنیة22-08-2002

نشاط   فلة 11035834 قریب من الجید606.80  بـالثنیة15-07-2002

حدوش   كمال 11035808 جید707.80  بـالثنیة13-02-2002

ُتزوت   عمر عبد الجلیل 11035815 قریب من الجید806.90  بـالثنیة29-03-2002

إفري   شیماء 11035777 جید جدا908.30  بـالثنیة18-05-2002

عیاش   عبد السالم 11035828 مقبول1005.40  بـالثنیة09-05-2002

بوخطایة   عدالن 11035833 قریب من الجید1106.20  بـالثنیة01-07-2002

خراطي   رفیدة 11035762 جید جدا1208.40  بـالحراش04-07-2002

قواسمیة   سالم 11035766 قریب من الجید1306.20  بـالرغایة22-05-2002

دلوم   عبد المجید 11035817 جید جدا1408.00  بـبئر مراد رایس04-10-2002

عیاش   ندى 11035573 قریب من الجید1506.50  بـالثنیة03-08-2002

باكور   أمیرة 11035563 جید1607.40  بـالثنیة14-10-2002

بلحبشیة   نور اإلسالم 11035584 قریب من الجید1706.10  بـالثنیة27-08-2002

فراجي   أمیرة 11035561 جید1807.70  بـالرویبة31-08-2002

مزیان   محمد 11035611 قریب من الجید1906.20  بـالثنیة14-12-2002

حجوطي   محمد 11035609 مقبول2005.70  بـالحراش13-04-2002

بویحیاوي   أسامة 11035662 جید2107.80  بـالثنیة24-06-2002

ترساتین   بشرى 11035689 جید جدا2208.60  بـالثنیة30-07-2002

عباس   رانیة 11035734 قریب من الجید2306.70  بـالثنیة13-07-2002

591من299:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة محمد فرحي  | 350271: المؤسسة  

بن شابلة   إلیاس 11035854 جید جدا108.30  بـالثنیة16-07-2002

باعلي   وسیم 11035890 جید207.60  بـالرغایة24-06-2002

بوسحاقي   إكرام 11035879 جید جدا308.90  بـحسین داي08-11-2002

صابونجي   ھشام 11035869 مقبول405.40  بـعین طایة21-04-2000

ملیكشي   سیدأحمد 11035782 جید جدا508.70  بـالثنیة12-08-2003

كورقلي   عبد الرؤوف 11035822 جید607.70  بـالثنیة07-11-2002

سبع   رفیق 11035764 مقبول705.10  بـباب الواد11-07-2002

اللیام   علي 11035813 جید جدا808.90  بـتیزي وزو29-07-2002

بعوالي   شیماء 11035778 مقبول905.80  بـبومرداس05-02-2003

مرداسي   سمیة 11035768 جید1007.60  بـحسین داي02-12-2002

مقدم   نسیمة 11035577 جید1107.30  بـالثنیة14-02-2002

بوعیشة   أمیرة 11035564 قریب من الجید1206.90  بـالثنیة18-03-2003

برابح   أیمن 11035587 جید جدا1308.00  بـالثنیة06-11-2002

شابي   أمیرة 11035560 قریب من الجید1406.50  بـالثنیة18-06-2002

بوتكیل   ندى 11035574 جید جدا1508.00  بـرغایة04-01-2003

مالك   نور الھدى 11035582 مقبول1605.90  بـعین طایة19-08-2002

كیجي   لیدیا 11035628 قریب من الجید1706.40  بـالثنیة20-03-2003

بن بلیط   مراد 11035633 ممتاز1809.50  بـالثنیة30-01-2002

بجاوي   محمد أمین 11035614 جید جدا1908.40  بـالثنیة04-06-2002

بوطیش   محمد عبد اهللا 11035619 ممتاز2009.00  بـالثنیة09-07-2003

سیدومو   لیدیا 11035627 قریب من الجید2106.60  بـبومدفع07-02-2003

توزولت   محمد 11035613 قریب من الجید2206.70  بـبومرداس25-05-2003

خلفات   محمد الطیب 11035616 جید جدا2308.10  بـبومرداس27-06-2003

صادق   محمد سامي 11035618 جید جدا2408.10  بـحسین داي12-07-2003

591من300:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بوشطال /متو| مدرسة محمد فرحي  | 350271: المؤسسة  

مرداس   أحسن 11035631 جید2507.50  بـحسین داي02-12-2002

بن شابلة   بشرى 11035690 جید2607.90  بـالثنیة29-03-2003

ترزولت   بشرى 11035688 جید2707.10  بـالثنیة21-01-2002

لوبار   یسمینة 11035718 قریب من الجید2806.40  بـالثنیة17-06-2002

بن شابلة   آسیا 11035666 جید جدا2908.10  بـالثنیة16-07-2002

أوھیب   أسامة 11035664 جید3007.10  بـالثنیة11-10-2002

نایت سعیدي   أعمر 11035669 قریب من الجید3106.60  بـالثنیة26-08-2002

باكیر   خولة 11035726 جید جدا3208.80  بـالثنیة18-03-2003

عرعار   یسرى 11035721 جید3307.00  بـالثنیة27-11-2002

عاللي   یسرى 11035722 قریب من الجید3406.30  بـالثنیة11-03-2003

بن عویشة   یوسف 11035729 جید3507.70  بـالثنیة26-06-2002

تالمعلي   یوسف 11035730 مقبول3605.20  بـالثنیة20-01-2003

مراح   اسامة 11035681 قریب من الجید3706.50  بـالثنیة25-11-2001

شابي   رابح 11035738 قریب من الجید3806.50  بـالثنیة10-09-2001

رحیل   خالد عبد الحق 11035709 قریب من الجید3906.50  بـحسین داي23-05-2002

بوسحاقي   أكرم 11035668 جید4007.30  بـرویبة20-04-2003

591من301:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سوق الحد /متو| مدرسة أحمد شابي  | 350276: المؤسسة  

محرش   إكرام 11036048 قریب من الجید106.60  بـالثنیة22-07-2002

حمیدو   ھدى 11036044 مقبول205.50  بـالثنیة22-08-2001

حمیدو   إلھام 11036041 مقبول305.80  بـالثنیة27-06-1999

بدیدي بودة   شھیناز 11036016 جید407.80  بـالثنیة08-01-2002

غنام   عبد الباسط 11036027 جید جدا508.90  بـالثنیة13-05-2002

بتروني   وسیم 11036051 جید جدا608.10  بـالثنیة21-08-2002

بتروني   ولید 11036049 قریب من الجید706.90  بـالثنیة21-08-2002

قریبي   عبد الرحیم 11036031 مقبول805.00  بـالثنیة15-05-2002

دودة   عبد الغاني 11036034 ممتاز909.30  بـبني عمران04-02-2003

زموري   فریال 11036040 مقبول1005.50  بـبني عمران25-03-2003

بریشي   عبد الرحمان 11036030 مقبول1105.60  بـبرج منایل03-08-2002

حمیش   كاتیة 11036019 مقبول1205.50  بـبومرداس29-09-2001

لعابد   إیمان 11036043 جید1307.60  بـعین طایة02-12-2002

عصماني   محمد أیوب 11035947 جید جدا1408.40  بـاألربعاطاش25-08-2002

شلوتي   أحالم 11035937 جید جدا1508.20  بـالحراش27-07-2002

أكلي   منیر 11035916 مقبول1605.00  بـالثنیة31-01-2001

العیاشي   أیمن 11035920 ممتاز1709.40  بـالثنیة17-11-2002

دادي   أحمد 11035943 جید جدا1808.60  بـالثنیة28-12-2002

بوداوي   أنیس 11035919 مقبول1905.20  بـالثنیة06-01-2003

بعقیقي   نور الھدى 11035932 جید2007.40  بـالثنیة18-09-2002

بن ناصر   محمد 11035940 ممتاز2109.10  بـالرغایة07-03-2002

تمالت   نزیم 11035926 مقبول2205.50  بـالرویبة13-08-2002

مخازني   أحمد 11035941 جید جدا2308.00  بـبني عمران24-08-2002

شیخاوي   زین الدین 11036000 قریب من الجید2406.60  بـالثنیة25-01-2003

591من302:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| سوق الحد /متو| مدرسة أحمد شابي  | 350276: المؤسسة  

زرقاط   حسان 11035980 قریب من الجید2506.10  بـالثنیة27-01-2003

فھام   مروى 11035966 جید جدا2608.40  بـالثنیة12-01-2003

بن كماش   خالد 11035976 جید جدا2708.20  بـالثنیة05-02-2002

بوسعیدي   دنیا 11035973 جید2807.50  بـالثنیة16-11-2002

وزناجي   أسماء 11035968 قریب من الجید2906.60  بـالثنیة07-07-2002

جزار   سیلیا 11036002 ممتاز3009.40  بـالثنیة07-01-2003

مقراني   رابح 11035988 جید3107.40  بـالثنیة22-09-2002

عمرون   بالل 11035972 جید جدا3208.10  بـالثنیة24-07-2002

جلولي   حیاة 11035977 مقبول3305.40  بـالرغایة03-03-2003

سعداني   أروى نسرین 11035967 مقبول3405.10  بـالرغایة02-09-2002

بودالي   رابح 11035989 جید3507.20  بـالرویبة13-10-2002

شابي   ریان أمال 11035993 قریب من الجید3606.10  بـالرویبة12-12-2002

بودالي   خدیجة 11035978 قریب من الجید3706.50  بـالقبة23-07-2002

طوماش   ریان 11035992 مقبول3805.60  بـبني مسوس25-07-2002

بوقوسة   زین الدین 11035999 مقبول3905.80  بـباب الواد16-06-2002

فزاز   شیماء 11035997 مقبول4005.20  بـباب الوادي27-01-2003

شابي   زین الدین 11035998 جید4107.30  بـبودواو01-08-2001

قسوم   زینب 11036001 مقبول4205.80  بـحسین داي05-07-2002

ریاحلة   رانیة 11035986 قریب من الجید4306.10  بـحسین داي16-09-2002

بحار   أسامة 11035969 جید4407.00  بـسیدي أمحمد19-01-2002

بودة   رفیق 11035995 جید4507.60  بـعین طایة29-04-2002

591من303:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سوق الحد /متو| مدرسة محمد فرحان  | 350277: المؤسسة  

حفاف   فلة یاسمین 11036038 جید جدا108.40  بـالثنیة29-09-2002

یوسف   فریال 11036039 جید207.10  بـالثنیة17-03-2003

نكلة   عز الدین 11036037 قریب من الجید306.70  بـالثنیة28-12-2002

عبرون   عادل 11036025 جید407.00  بـالثنیة08-03-2001

حداد   ھشام 11036046 قریب من الجید506.30  بـالثنیة22-03-2001

رحیل   عبد الرحمان 11036029 مقبول605.40  بـالثنیة11-06-2002

ترساتین   عبد الغني 11036033 جید جدا708.20  بـحسین داي06-07-2002

لمیني   سیف 11036014 جید807.50  بـحسین داي05-02-2002

بودالي   كوثر 11036022 قریب من الجید906.70  بـعین طایة20-05-2002

عاشق   عبد المؤمن 11036026 قریب من الجید1006.30  بـعین طایة09-12-2002

قمار   نور الھدى 11035933 جید1107.80  بـالثنیة31-03-2003

بودالي   أیمن 11035935 قریب من الجید1206.90  بـالثنیة29-03-2003

حداد   نسرین 11035929 قریب من الجید1306.00  بـالثنیة20-03-2003

أوتو   منال 11035913 قریب من الجید1406.20  بـالثنیة06-03-2001

بودالي   محمد أمین 11035946 قریب من الجید1506.70  بـالرویبة20-08-2002

بور   نھاد 11035930 جید1607.70  بـبومرداس09-04-2002

خیاري   محمد رفیق 11035948 جید جدا1708.20  بـبومرداس30-08-2002

یخلف   أیة 11035950 جید1807.30  بـبومرداس31-07-2002

كوبي   أیمن سعید 11035936 جید جدا1908.00  بـحسین داي08-12-2002

مھوني   خولة 11035984 ممتاز2009.20  بـالثنیة10-11-2002

جلولي   مروى 11035965 جید جدا2108.70  بـالثنیة02-01-2002

مداح   یعقوب 11035983 جید جدا2208.70  بـالثنیة04-03-2002

بودیبة   خلیل 11035974 مقبول2305.90  بـالثنیة11-11-2002

بلمكسان   رمیسة 11035985 مقبول2405.20  بـالثنیة14-02-2001

591من304:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| سوق الحد /متو| مدرسة محمد فرحان  | 350277: المؤسسة  

اینجوان   حسام 11035979 قریب من الجید2506.70  بـالثنیة21-12-2001

العسكري   معاذ 11035970 جید2607.70  بـبومرداس10-12-2002

591من305:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سوق الحد /متو| مدرسة محمد الرویس  | 350278: المؤسسة  

معلم   كوثر 11036021 جید جدا108.30  بـالثنیة29-04-2002

نخلة   عبد العالي 11036035 ممتاز209.10  بـالثنیة16-04-2002

نخلة   سیف الدین 11036015 جید307.80  بـالثنیة05-12-2001

غازیباون   ھیشام 11036045 جید407.00  بـالرغایة06-09-2000

إغزر نعلي   زید 11036013 جید507.80  بـبني عمران22-05-2003

موحوش   كریم 11036020 جید جدا608.30  بـبومرداس08-06-2002

رویس   عبد الحق 11036028 جید جدا708.90  بـبومرداس14-10-2002

جنات   عبد السالم 11036032 جید جدا808.60  بـبومرداس25-12-2002

مكري   زھیرة 11036017 قریب من الجید906.90  بـسیدي أمحمد14-01-2002

ریاحلة   عز الدین 11036036 جید1007.10  بـسوق األحد06-01-2001

فزاز   قابیل 11036023 قریب من الجید1106.30  بـسوق األحد30-07-2002

وداد   فارس 11036050 قریب من الجید1206.70  بـعین طایة22-01-2001

شعبان   لیلى 11035939 مقبول1305.20  بـالثنیة12-10-2002

بن یتو   نسرین 11035927 قریب من الجید1406.20  بـالثنیة24-11-1999

مراح   میسة 11035951 جید جدا1508.30  بـالثنیة07-12-2002

تسلقیم   لؤي 11035915 جید جدا1608.60  بـالثنیة18-01-2002

كوبي   محمد أمین 11035945 جید جدا1708.50  بـالثنیة12-03-2002

مراح   نوح 11035931 جید جدا1808.50  بـالثنیة29-07-2002

فزاز   محمد عبدو 11035949 جید1907.20  بـالثنیة14-10-2001

مشتیر   أنیس 11035917 قریب من الجید2006.50  بـالرویبة07-05-1999

عاشور   محمد 11035942 قریب من الجید2106.00  بـالزبوجة22-12-2002

بوزقزة   أمیرة 11035922 جید2207.40  بـالقبة25-09-2002

كربوب   نیھاد 11035925 جید جدا2308.00  بـسوق األحد13-10-2002

كالخ   أمیرة 11035921 قریب من الجید2406.70  بـعین طایة10-05-2000

591من306:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| سوق الحد /متو| مدرسة محمد الرویس  | 350278: المؤسسة  

عثماني   مریا 11035964 جید2507.70  بـالثنیة21-01-2002

العیاشي   سارة 11035996 جید جدا2608.10  بـالثنیة27-06-2002

مراح   راضیة 11035990 جید2707.30  بـالثنیة03-08-2001

دقیش   رابح 11035987 جید2807.10  بـالثنیة26-01-2001

تسلقیم   حسین 11035981 جید2907.30  بـالثنیة24-03-1998

بن یتو   حسین 11035982 قریب من الجید3006.10  بـالثنیة24-12-2000

فزاز   ریاض 11035994 جید3107.20  بـالحراش27-11-2002

دریش   مریم 11035963 جید جدا3208.60  بـبني عمران20-09-2001

دقیش   اكرام 11035971 جید جدا3308.50  بـعین طایة20-05-2002

فزاز   حمزة 11035975 جید جدا3408.50  بـعین طایة12-09-2002

591من307:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| أوالد حدادة /متو| مدرسة علي قوباع  | 350283: المؤسسة  

معلم   مروة 11036087 جید107.30  بـالرغایة18-02-2002

اوكیل   أیمن 11036077 مقبول205.20  بـبني عمران14-01-2003

بوجدار   أیمن 11036078 مقبول305.50  بـبني عمران23-03-2003

تشینة   آمینة 11036067 مقبول405.40  بـبومرداس22-05-2002

بیدا   یاسر 11036093 مقبول505.50  بـعین طایة08-02-2000

أوكیل   إكرام 11036150 جید607.70  بـالثنیة14-07-2002

بوجدار   علي 11036129 مقبول705.50  بـالثنیة02-01-1999

تشینة   عبد النور 11036134 جید807.60  بـالثنیة29-04-2002

طراد   كوثر 11036127 جید جدا908.30  بـالثنیة14-05-2002

قوباع   فرح إكرام 11036144 قریب من الجید1006.40  بـالحراش12-09-2002

زمور   كنزة 11036126 جید1107.10  بـبني مسوس26-01-2003

قوباع   سعاد 11036123 جید1207.00  بـبني عمران05-03-2001

برایس   رفیق 11036115 مقبول1305.30  بـبومرداس11-11-2001

591من308:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| أوالد حدادة /متو| مدرسة حمود حنفي  | 350284: المؤسسة  

حمداش   یسرى 11036098 قریب من الجید106.60  بـالثنیة31-05-2002

بورجوان   خولة 11036099 مقبول205.50  بـالثنیة12-09-2001

بورجوان   أسماء 11036088 مقبول305.00  بـبني عمران06-03-2002

زاھد   أمیرة 11036069 جید407.60  بـبني عمران09-01-2002

مالكي   أمیرة 11036070 قریب من الجید506.50  بـبني عمران21-07-2002

مالكي   آسیا 11036089 جید607.30  بـبني عمران14-01-2002

درعي   حیاة 11036094 جید707.50  بـتیزي وزو08-11-2001

سمار   محمد لمین 11036082 مقبول805.30  بـسیدي محمد27-07-2002

بورجوان   إلھام 11036145 مقبول905.90  بـالثنیة19-03-2001

مقداد   شیماء 11036121 مقبول1005.30  بـالثنیة07-11-2001

بوشنب   رفیق 11036114 قریب من الجید1106.10  بـالثنیة16-01-2001

زلة   ولید 11036151 جید1207.40  بـالثنیة14-01-2002

ھمیلة   صالح الدین 11036118 قریب من الجید1306.50  بـالتبسة24-08-2002

بورجوان   سید أحمد 11036122 قریب من الجید1406.50  بـالرغایة05-03-2002

حباني   عبد الرحیم 11036136 مقبول1505.30  بـبني عمران29-07-2002

بودیب   عماد 11036128 مقبول1605.90  بـبني عمران10-03-2002

بورجوان   إكرام 11036149 جید جدا1708.20  بـحسین داي18-02-2002

591من309:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| أوالد حدادة /متو| مدرسة علي سعیدي  | 350285: المؤسسة  

بن ناصر   محمد 11036079 مقبول105.60  بـالثنیة04-01-2002

لونیس   مریم 11036085 جید جدا208.90  بـالجزائر16-02-2002

معوشي   أمین 11036065 جید جدا308.50  بـالثنیة14-06-2002

سلیماني   منال 11036063 مقبول405.60  بـالثنیة20-09-2001

الخشین   محمد 11036080 جید507.30  بـالرغایة17-04-2002

طالحي   نسرین 11036074 جید جدا608.10  بـالرغایة25-08-2002

أمالل   محمد 11036081 قریب من الجید706.60  بـالقبة22-03-2002

بن ناصر   مروان 11036086 جید807.00  بـبني عمران06-02-2002

سعیدي   مصطفى 11036090 مقبول905.30  بـبني عمران14-12-2000

سعیدي   حسام 11036096 جید جدا1008.70  بـبوروبة07-07-2002

سعیدي   عبد الرزاق 11036137 قریب من الجید1106.70  بـالثنیة13-08-2002

بغزوز   ھاجر 11036146 جید جدا1208.00  بـالرغایة13-01-2003

تمدراري   سارة 11036120 جید جدا1308.10  بـالرغایة22-02-2003

معوشي   علي 11036130 جید جدا1408.70  بـبني عمران28-01-2002

بوجلطي   سلمى 11036116 جید جدا1508.70  بـبني عمران02-05-2002

مقفولجي   فایزة 11036142 جید1607.40  بـبني عمران17-06-2002

توتي   صالح الدین 11036117 قریب من الجید1706.00  بـبني عمران05-10-2001

591من310:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| أوالد حدادة /متو| مدرسة اوالد بومرداس  | 350286: المؤسسة  

نجار   مختار 11036084 جید جدا108.40  بـالثنیة03-09-2002

زبوج   حسیبة 11036097 مقبول205.60  بـالثنیة07-01-2002

حوداش   أمال 11036062 جید جدا308.00  بـالقبة23-10-2002

بلعیدي   وائل عبد الرؤوف 11036163 ممتاز409.10  بـالرغایة06-08-2002

زایدي   عمر 11036131 مقبول505.70  بـبني عمران21-10-2002

591من311:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوجناح /متو| مدرسة اعمر زایدي  | 350291: المؤسسة  

نسان   فاتح 11036276 جید107.60  بـالحمامات05-01-2003

قزادري   فاطمةالزھرة 11036279 جید207.70  بـبني عمران29-01-2003

بودیسة   فارس 11036277 مقبول305.80  بـباش جراح25-05-2002

زایدي   فیصل 11036280 قریب من الجید406.70  بـحسین داي02-03-2003

عثماني   أحمد 11036200 جید جدا508.00  بـاألخضریة21-06-2002

صالحي   مریم 11036210 جید جدا608.20  بـالثنیة19-02-2002

عرابي   لینة 11036196 قریب من الجید706.80  بـالرغایة29-09-2002

سعادة   أحمد منیر 11036202 مقبول805.30  بـبني عمران22-04-2002

قارة علي   أیمن 11036192 قریب من الجید906.20  بـبني عمران11-09-2002

قیش   منال 11036178 جید جدا1008.30  بـبني عمران18-02-2002

قیش   أمال 11036175 جید جدا1108.00  بـبني عمران09-05-2002

قیش   أمال 11036176 مقبول1205.00  بـبني عمران03-02-2003

قارة علي   فؤاد 11036263 جید1307.60  بـالثنیة13-11-2001

زایدي   زھیرة 11036250 جید جدا1408.80  بـالثنیة21-01-2002

علواش   صونیة 11036251 مقبول1505.80  بـالثنیة23-05-1999

عمران   سلیم 11036239 جید1607.60  بـعین طایة18-12-2002

591من312:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوجناح /متو| مدرسة رابح جلولي  | 350292: المؤسسة  

جلولي   فریال 11036283 ممتاز109.00  بـالثنیة17-01-2003

عمي   محمد 11036201 جید207.10  بـبني عمران18-07-2002

بن نعمان   المیة 11036185 جید307.20  بـبني عمران25-04-2001

بوعلول   محمد 11036198 مقبول405.60  بـبني عمران13-08-2000

مخلوف   نعیمة 11036190 جید جدا508.40  بـعین طایة05-08-2002

شھبون   صارة 11036245 جید جدا608.20  بـالثنیة12-12-2002

جلولي   سمیة 11036240 جید جدا708.10  بـالثنیة03-05-2003

بولجنات   سارة 11036244 جید جدا808.30  بـالثنیة05-03-2003

بن نعمان   زین الدین 11036246 جید907.90  بـالثنیة09-12-2001

زیار   زكریا 11036248 جید1007.80  بـالحراش22-07-2002

بن نعمان   عبد الرزاق 11036257 جید1107.40  بـبني عمران10-10-2002

591من313:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوجناح /متو| مدرسة علي شعالل  | 350293: المؤسسة  

حمزة   ھناء 11036285 جید جدا108.10  بـاألخضریة17-03-2002

بالة   فارس 11036278 قریب من الجید206.80  بـاألخضریة09-08-2002

حدادو   ولید 11036293 جید307.60  بـالحراش17-02-2002

معمري   إدیر 11036287 جید جدا408.20  بـالرغایة12-08-2002

كنود   فاتح 11036275 جید جدا508.50  بـالقبة15-02-2002

طویل   فریال 11036282 جید607.00  بـبني عمران06-01-2003

حدادو   إكرام 11036292 جید جدا708.10  بـبني عمران12-03-2003

بریزیان   إكرام 11036290 جید807.10  بـسیدي محمد19-06-2002

بوحدي   محسن 11036207 جید907.20  بـاألخضریة16-05-2001

ولداش   أنیس 11036182 جید جدا1008.70  بـالثنیة16-01-2002

مسوسي   لبنى 11036188 جید1107.10  بـاألخضریة30-08-2002

رحاي   منار 11036180 جید جدا1208.10  بـاألخضریة12-02-2003

بوحدي   مریم 11036209 جید جدا1308.20  بـالثنیة28-03-2001

بوشنب   محمد 11036199 جید1407.80  بـالحراش22-07-2001

زیان   ماھر 11036187 قریب من الجید1506.60  بـالرغایة25-09-2002

طویل   محمد أرزقي 11036203 ممتاز1609.00  بـالرغایة09-10-2002

خمري   أسامة 11036212 جید جدا1708.40  بـبني عمران18-08-2000

معلم   میاسة 11036205 ممتاز1809.30  بـبني عمران29-05-2002

قسوم   أسماء 11036211 ممتاز1909.00  بـبني عمران24-02-2003

حدادو   منى 11036181 جید جدا2008.50  بـبومرداس11-07-2002

بوبنیة   لینة 11036195 جید2107.60  بـحسین داي09-02-2002

بوحدي   حبیب 11036232 مقبول2205.70  بـاألخضریة08-08-2000

باباخویا   كرامة 11036254 جید جدا2308.30  بـاألخضریة25-06-2001

مرسي   عبد الوھاب 11036262 جید جدا2408.20  بـاألخضریة20-02-2002

591من314:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| محمد بوجناح /متو| مدرسة علي شعالل  | 350293: المؤسسة  

بوحدي   ریان 11036236 جید جدا2508.80  بـاألخصریة23-12-2001

منور   جمال 11036228 ممتاز2609.00  بـالثنیة15-02-2002

مقري   أغیالس 11036225 جید جدا2708.20  بـالحراش25-12-2002

جلولي   عبد القادر 11036261 جید جدا2808.20  بـالرغایة02-05-2001

سرسوب   عبد الباري 11036256 جید جدا2908.20  بـالرغایة06-10-2001

حاج قاسي   أوسامة 11036226 جید3007.30  بـذراع المیزان12-06-2002

بوحدي   عبد السالم 11036259 مقبول3105.90  بـبني عمران23-08-2000

بوحدي   علي 11036255 جید جدا3208.10  بـبني عمران16-02-2002

قاسم   صابرینة 11036242 جید جدا3308.50  بـبني عمران24-02-2002

قسوم   زینب 11036247 جید جدا3408.70  بـبني عمران26-09-2002

جرود   مصطفى 11036224 جید جدا3508.50  بـبني عمران01-10-2002

خلیفي   صابرینة 11036243 قریب من الجید3606.90  بـبني عمران20-10-2002

بوحدي   یسرى 11036233 جید3707.30  بـبومرداس29-06-2002

صبایحي   جابر 11036230 قریب من الجید3806.50  بـحسین داي30-12-2002

سرسوب   عبد الرشید 11036258 جید جدا3908.80  بـعین طایة19-11-2002

591من315:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوجناح /متو| مدرسة محمد صالحي  | 350294: المؤسسة  

بوعزة   فریال 11036281 جید107.10  بـاألخضریة11-10-2002

برابح   إسالم 11036288 قریب من الجید206.90  بـبني مسوس18-01-2002

حنو   نریمان 11036189 جید307.10  بـالحراش29-08-2002

طوبجي   أمنیة 11036183 ممتاز409.00  بـبني عمران31-05-2002

بعزیز   أحالم 11036194 جید507.70  بـحسین داي05-12-2002

لعذاري   لیدیا 11036206 مقبول605.50  بـحسین داي10-05-2001

بغزوز   أحالم 11036193 قریب من الجید706.30  بـعین طایة03-06-2002

إدوباش   كمال 11036253 جید جدا808.60  بـالحراش19-08-2002

حمداش   شاھیناز 11036249 جید907.40  بـبني عمران08-08-2001

رزیق   شمس الدین 11036241 قریب من الجید1006.20  بـبني عمران25-05-2001

حماداش   عبد السالم 11036260 قریب من الجید1106.30  بـحسین داي27-08-2002

591من316:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوجناح /متو| مدرسة احمد مخازني  | 350295: المؤسسة  

عماري   إكرام 11036289 جید جدا108.50  بـاألخضریة21-02-2002

591من317:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| محمد بوجناح /متو| مدرسة رابح شریفي  | 350296: المؤسسة  

موالي   إیمان 11036286 جید جدا108.50  بـالثنیة23-12-2001

بوشنب   ھناء 11036284 جید207.50  بـبني عمران05-10-2001

مسعودي   محمد ریان 11036204 قریب من الجید306.50  بـالثنیة25-12-2002

باشا   سلمى 11036238 جید جدا408.00  بـالرغایة05-08-2002

مسعودي   یاسر 11036231 جید507.90  بـالقبة06-07-2003

بوشنب   سومیة 11036252 قریب من الجید606.60  بـبني عمران09-01-2003

591من318:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة أحمد شارع  | 350301: المؤسسة  

خلخال   إقبال 11036669 جید107.90  بـبني عمران25-11-2001

عقبي   سیدعلي 11036562 جید207.20  بـالثنیة27-06-2001

شعبان   علي 11036593 جید307.40  بـالرغایة03-08-2002

أوكیل   فؤاد 11036620 جید جدا408.10  بـبني عمران29-06-2001

خلخال   فؤاد 11036621 جید جدا508.70  بـبني عمران27-05-2002

حمیدات   زین الدین 11036555 قریب من الجید606.70  بـعین طایة27-10-1999

بوسعیدي   توفیق 11036463 جید707.00  بـبني عمران24-06-1999

خلخال   یونس 11036508 جید807.30  بـبني عمران22-12-2000

زبوشي   رینا 11036516 قریب من الجید906.00  بـبني عمران25-02-2002

زواوي   ریاض 11036521 جید جدا1008.50  بـبدواو23-05-2002

زیاني   سمیر 11036532 جید جدا1108.80  بـعین طایة27-01-2002

خلخال   نبیل 11036342 جید1207.70  بـالثنیة22-07-2001

عفرة   أمینة 11036323 قریب من الجید1306.90  بـالرغایة24-10-2002

مرایحي   أمیرة 11036326 ممتاز1409.00  بـبني عمران25-10-2002

یاصا   مالك 11036330 مقبول1505.20  بـجمعة الصحاریج29-11-1996

حزام   أیمن 11036366 جید1607.70  بـالثنیة07-05-2002

عفرة   محمد إسالم 11036393 قریب من الجید1706.00  بـذراع المیزان06-04-2002

زواوي   محمد حسام 11036391 جید جدا1808.80  بـبني عمران09-04-2003

عایش   أیمن 11036367 مقبول1905.50  بـبومرداس04-11-2002

591من319:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة سعید زواوي  | 350302: المؤسسة  

عرقاب   وردة 11036673 مقبول105.60  بـالثنیة09-04-1999

ختال   إكرام 11036664 مقبول205.10  بـبني عمران12-08-2002

بوشالغم   عبد الرحیم 11036613 مقبول305.70  بـالثنیة23-09-2001

عرقاب   عبد الرؤوف 11036611 مقبول405.30  بـالثنیة05-03-2002

بوشالغم   فریال 11036629 مقبول505.10  بـبني عمران12-02-2001

عرقاب   عماد 11036589 مقبول605.50  بـبني عمران23-10-2001

بوشالغم   سعید عبد الحق 11036569 قریب من الجید706.20  بـبني عمران27-09-2002

بوشالغم   فؤاد 11036619 قریب من الجید806.50  بـبني عمران21-11-2000

عرقاب   عبد الحق 11036610 قریب من الجید906.80  بـبومرداس14-10-2002

بوشالغم   جازیة 11036486 مقبول1005.20  بـبني عمران25-03-2000

بوجریبة   مریم 11036416 مقبول1105.70  بـبني عمران05-01-2001

عرقاب   یحي 11036487 قریب من الجید1206.00  بـبومرداس13-06-2002

بوشالغم   زاید 11036540 مقبول1305.40  بـالثنیة18-08-2001

بوشالغم   أمیرة 11036325 جید جدا1408.60  بـبني عمران06-09-2002

بوشالغم   آنیس 11036315 جید1507.30  بـبني عمران26-09-2002

بوشالغم   ماسین 11036333 جید جدا1608.50  بـحسین داي14-02-2001

عرقاب   محمد 11036379 مقبول1705.60  بـبني عمران02-10-2001

بوشالغم   محمد المدعو زكریا 11036390 قریب من الجید1806.30  بـسیدي أمحمد20-04-2002

591من320:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة محمد بریشي  | 350303: المؤسسة  

حمزاوي   وردة 11036672 قریب من الجید106.10  بـبني عمران23-02-1999

بریشي   إكرام 11036661 جید207.70  بـبني عمران25-04-2002

بریشي   شھرة 11036574 جید جدا308.00  بـالثنیة14-02-2002

حمزاوي   فؤاد 11036622 جید407.40  بـبني عمران24-01-2003

شناف   لطفي 11036429 جید جدا508.20  بـأوالد جالل11-02-2001

بن كیحول   أشرف 11036426 جید جدا608.40  بـالثنیة23-12-2002

بوداوي   حمید 11036475 مقبول705.60  بـبني عمران22-07-2000

عقبي   مزیان 11036425 جید807.30  بـبني عمران20-01-2002

حمزاوي   جمال 11036465 قریب من الجید906.40  بـحسین داي29-10-2002

بریشي   سلمى 11036524 مقبول1005.90  بـالثنیة28-03-2002

بوعزیز   لبنى 11036336 قریب من الجید1106.30  بـالحراش05-09-2002

صالحي   نادیة 11036337 جید1207.80  بـالرغایة21-06-2002

بریشي   أمال 11036307 مقبول1305.50  بـشعبة العامر08-03-2003

صالحي   محمد 11036382 جید1407.80  بـالثنیة07-06-2002

591من321:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة الوناس بوسعیدي  | 350304: المؤسسة  

بركلو   إسالم 11036656 قریب من الجید106.60  بـالثنیة16-06-1997

تالس   إسالم 11036657 مقبول205.70  بـبومرداس14-08-2001

فریخ   كریم 11036586 جید جدا308.60  بـالحراش18-09-2002

بوزرمان   سید أحمد 11036560 مقبول405.50  بـالرویبة09-08-2003

جعودي   عبد الرزاق 11036614 جید507.00  بـبني عمران01-03-2003

عاشوري   فؤاد 11036623 قریب من الجید606.30  بـبومرداس22-10-2003

بوزرمان   مروة 11036421 جید707.30  بـالرغایة05-06-2004

بركلو   محمد 11036381 جید807.40  بـالثنیة21-04-2002

591من322:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة رابح بوزرمان  | 350305: المؤسسة  

عمراني   إكرام 11036662 جید جدا108.50  بـالرغایة31-05-2002

عمراني   ولید 11036670 مقبول205.50  بـبني عمران04-10-2000

موساوي   ھاجر 11036640 جید307.50  بـالثنیة28-11-2001

مزالي   سیف الدین 11036563 جید407.80  بـالرغایة05-08-2002

بریشي   شھاب 11036572 قریب من الجید506.30  بـبني عمران30-03-2001

حمزاوي   فوزي 11036636 مقبول605.40  بـحسین داي07-01-2000

عیساوي   دنیا 11036471 قریب من الجید706.10  بـالثنیة19-05-2002

عمراني   حسیبة 11036493 جید جدا808.10  بـالثنیة21-10-2002

قوجابش   مصطفى 11036427 قریب من الجید906.40  بـالثنیة14-03-2000

قعلول   یاسمین 11036478 مقبول1005.70  بـبني مسوس31-10-2001

شاوش   أیوب 11036414 مقبول1105.60  بـبني عمران28-05-2002

بوخدوني   لطفي 11036428 مقبول1205.00  بـبني عمران16-08-2000

لعزیب   یاسمین 11036481 قریب من الجید1306.50  بـشعبة العامر26-02-2003

بكیري   ججیقة 11036489 مقبول1405.60  بـعین طایة03-08-2000

مروشي   ریان 11036519 مقبول1505.40  بـبني عمران27-08-2002

عروس   شمس الدین 11036535 جید جدا1608.10  بـبني عمران09-05-2002

بریشي   سارة 11036541 جید1707.30  بـبومرداس17-09-2002

بوخدوني   نجاة 11036343 مقبول1805.50  بـالحراش10-04-2002

591من323:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة أحمد بلخیر  | 350306: المؤسسة  

بوعلول   وردة 11036674 جید جدا108.10  بـالثنیة14-12-2002

عیاش   ھشام 11036658 مقبول205.80  بـبني عمران17-09-2002

بلخیر   شھرزاد 11036575 قریب من الجید306.60  بـالثنیة11-03-2003

سكودارلي   عبد المنعم 11036606 جید جدا408.30  بـبني عمران23-09-2002

تعیشت   حنان 11036467 جید جدا508.60  بـحسین داي17-03-2002

عطو   یسرى 11036504 جید607.20  بـالثنیة13-12-2002

عیساوي   سمیرة 11036533 مقبول705.90  بـالعلمة08-10-2001

بوبكر   شاھیناز 11036542 قریب من الجید806.90  بـبني عمران18-07-2002

دوخانجي   ماسینیسا 11036334 مقبول905.50  بـبني عمران25-10-2001

دخانجي   أحالم 11036370 جید1007.20  بـبني عمران30-11-2002

591من324:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة رابح بوعكاز  | 350307: المؤسسة  

حب الریح   ویسام 11036671 مقبول105.30  بـالثنیة15-09-1999

وجط   كوسیلة 11036587 قریب من الجید206.70  بـالثنیة23-12-2002

عطوش   كاتیا 11036579 جید جدا308.50  بـالرویبة27-06-2002

سلیماني   عبد الحكیم 11036608 مقبول405.30  بـبني عمران20-06-2002

عطار   سیلینا 11036558 مقبول505.10  بـبني عمران17-09-2002

صابونجي   عماد الدین 11036592 مقبول605.80  بـبني عمران21-01-2002

أوجط   سفیان 11036570 مقبول705.60  بـتیقزرت26-07-2001

دحماني   فایز 11036624 مقبول805.60  بـبومرداس27-04-2002

سولي   مریم 11036418 جید907.00  بـسیدي آمحمد05-07-2002

عجرود   رمیسة 11036510 جید1007.10  بـالحراش09-01-2002

مزیود   رابح 11036515 جید1107.20  بـالرغایة30-10-2002

بوراي   صابر 11036539 قریب من الجید1206.60  بـالرویبة02-10-2000

شعالل   صابر 11036538 مقبول1305.20  بـباب الوادي23-07-2000

بلمسك   خولة 11036505 قریب من الجید1406.60  بـسیدي امحمد12-08-2002

صدیقي   سماح 11036527 جید جدا1508.90  بـعین طایة26-06-2002

غزالي   منال 11036310 جید جدا1608.20  بـالرویبة12-06-2002

صابونجي   ناصر 11036339 مقبول1705.50  بـبني عمران29-01-2000

مزیود   محمد أمین 11036384 جید جدا1808.60  بـالرغایة08-06-2002

حبریح   محمد رضا 11036392 مقبول1905.10  بـالرغایة24-05-2002

صابونجي   أحمد 11036375 مقبول2005.20  بـبني عمران17-05-1997

591من325:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة سعید شعالل  | 350308: المؤسسة  

شیباني   وسیم 11036677 جید جدا108.40  بـالرغایة08-01-2003

مقدود   إكرام 11036665 قریب من الجید206.70  بـبني عمران10-09-2002

حدید   إكرام 11036667 قریب من الجید306.30  بـبني عمران14-01-2003

زاوي   ھشام 11036659 جید407.60  بـبني عمران01-12-2002

حموني   ھدى 11036655 مقبول505.50  بـحسین داي08-03-2002

سكودارلي   إكرام 11036666 جید607.40  بـسیدي امحمد30-12-2002

بوبكر   كاتیة 11036581 مقبول705.90  بـالثنیة10-01-2002

مقدود   إیمان سمیة 11036642 ممتاز809.40  بـالثنیة16-07-2002

عفرة   سعید 11036567 مقبول905.00  بـالحراش22-09-2000

مقدود   فریال 11036630 جید1007.80  بـالحراش26-05-2002

بریزیان   شھیناز 11036573 جید1107.50  بـالرغایة30-09-2002

حدید   عبد اهللا 11036607 قریب من الجید1206.60  بـالرغایة02-06-2002

حدید   فریال 11036632 جید1307.40  بـالرویبة03-08-2002

حدید   عبد الحكیم 11036609 جید جدا1408.30  بـالرویبة04-11-2002

بوعزیز   كریم 11036585 جید جدا1508.30  بـبني عمران23-08-2002

تعیشت   عصام 11036618 ممتاز1609.60  بـبني عمران09-06-2002

بوجدار   زین الدین 11036556 قریب من الجید1706.50  بـبني عمران27-02-2002

بوشو   كاتیة 11036582 جید1807.50  بـبني عمران17-01-2002

بوھري   كاتیا 11036580 جید1907.50  بـبني عمران21-09-2002

دوداح   عماد 11036590 مقبول2005.50  بـبني عمران21-12-2002

بوشالغم   عبد القادر 11036616 جید2107.20  بـبني عمران03-06-2002

فتیتي   عادل 11036605 مقبول2205.20  بـبني غمران01-06-2002

حمیطوش   زكریاء 11036566 مقبول2305.50  بـبومرداس08-01-2003

بوحدي   إلھام 11036639 جید جدا2408.80  بـبومرداس13-04-2002

591من326:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة سعید شعالل  | 350308: المؤسسة  

عفرة   عیدة 11036617 جید2507.80  بـحسین داي14-02-2002

مقدود   عماد الدین 11036591 مقبول2605.50  بـعین طایة20-04-2001

باحة   أكرم 11036431 قریب من الجید2706.60  بـاألخضریة17-09-2000

بوشالغم   مھدي 11036436 مقبول2805.90  بـالثنیة24-05-2002

علیوان   أسماء 11036423 ممتاز2909.30  بـالثنیة22-09-2002

نیش   توفیق 11036464 جید3007.60  بـالثنیة24-06-2002

رحیل   محمد إسالم 11036408 جید3107.40  بـالثنیة08-01-2003

علیوان   الیاس 11036440 مقبول3205.50  بـالثنیة22-11-2002

بحار   لیدیا 11036411 مقبول3305.40  بـالثنیة09-07-2002

عمرون   یاسین 11036485 قریب من الجید3406.60  بـالحراش13-10-2002

بوعنزول   یاسمین 11036480 مقبول3505.80  بـالحراش03-09-2002

درعي   خلیل 11036472 قریب من الجید3606.00  بـالرغایة30-07-2002

دوالش   محمد إیاد 11036407 قریب من الجید3706.50  بـالرویبة21-08-2002

تمالت   خیر الدین 11036490 جید3807.00  بـالرویبة23-03-2002

بناي   مریم یاسمین 11036420 قریب من الجید3906.80  بـالقبة22-11-2002

عیرو   الوناس 11036442 مقبول4005.50  بـبني عمران11-08-2002

بلیل   یاسمین 11036479 جید4107.80  بـبني عمران28-02-2002

مكري   مونیة 11036437 ممتاز4209.30  بـبني عمران22-10-2002

للماس   یمینة 11036474 جید4307.70  بـبني عمران18-02-2003

مقدود   بسمة 11036461 جید4407.70  بـبني عمران24-06-2002

بوراي   لونیس محمد الفاتح 11036438 جید جدا4508.00  بـبومرداس14-09-2003

علوي   خالد أمیر 11036477 مقبول4605.60  بـوھران07-10-2002

حدید   سي مولود 11036543 مقبول4705.60  بـالرغایة05-12-2002

حوسو   ریفقة 11036522 قریب من الجید4806.00  بـالرغایة25-04-2002

بعیطش   خولة 11036506 جید جدا4908.20  بـالرغایة26-09-2002

حسیان   سلیم 11036529 مقبول5005.30  بـبني عمران20-03-2001

عرقاب   خولة 11036507 قریب من الجید5106.90  بـبني عمران22-12-2002

قواوي   رفیق 11036523 قریب من الجید5206.90  بـبني عمران29-03-2002

تریاقي   ریان 11036518 مقبول5305.80  بـبني عمران13-07-2002

591من327:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة سعید شعالل  | 350308: المؤسسة  

مشان   سلیم 11036530 قریب من الجید5406.10  بـحسین داي14-02-2002

زایدي   سماح 11036528 جید5507.60  بـحسین داي06-07-2002

عفرة   أمیرة 11036324 ممتاز5609.40  بـالثنیة14-06-2002

دخانجي   أمینة 11036321 جید جدا5708.00  بـالثنیة27-03-2002

بلمسك   ماسیسیلیا 11036335 جید جدا5808.10  بـالرویبة26-12-2002

حمیطوش   منال 11036309 جید5907.30  بـالرویبة07-04-2002

مكري   مالك 11036308 جید6007.30  بـبني عمران20-09-2002

راتني   نارمین 11036338 جید6107.70  بـبني عمران25-02-2002

بناي   ملیسة 11036328 مقبول6205.30  بـحسین داي03-11-2002

مروري   أنیس 11036316 قریب من الجید6306.30  بـحسین داي26-03-2002

غزالي   نور الدین 11036363 جید جدا6408.10  بـالثنیة13-11-2002

برابح   لینا 11036371 ممتاز6509.30  بـالرغایة07-07-2002

بوزھر   أحالم 11036369 مقبول6605.70  بـالرغایة30-07-2002

حمزاوي   نور االسالم 11036360 جید6707.70  بـالرویبة01-06-2002

حاجیح   نور الدین 11036362 قریب من الجید6806.20  بـبني مسوس01-07-2002

وارد   محمد أمیر 11036385 مقبول6905.90  بـبني عمران06-02-2002

بن حدة   محند واحسن 11036372 جید7007.20  بـعین الحمام26-06-2002

591من328:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة اوالد بوشو  | 350309: المؤسسة  

بوعراقي   وسیم 11036676 جید107.20  بـالحمامات13-11-2002

كنود   إكرام 11036663 قریب من الجید206.00  بـالرغایة07-07-2002

جدي   وئام 11036678 قریب من الجید306.30  بـبني عمران01-03-2003

بوبكر   إكرام 11036668 جید407.70  بـبني عمران25-03-2003

بوشو   ھناء 11036637 ممتاز509.00  بـاالبیار26-04-2002

عرقاب   كمیلیة 11036578 قریب من الجید606.00  بـالثنیة15-05-2002

المیني   فریال 11036635 ممتاز709.50  بـالرغایة02-05-2003

بطاطة   عبد الكریم 11036615 قریب من الجید806.20  بـالرغایة21-09-2002

عیاش   فریال 11036631 مقبول905.20  بـالقبة21-07-2002

مشان   فریال 11036634 قریب من الجید1006.90  بـالقبة12-02-2003

بوشو   شفیعة 11036571 جید جدا1108.20  بـبني عمران15-04-2002

بودالیة   سید أحمد 11036559 قریب من الجید1206.10  بـبني عمران07-02-2003

وارد   ایمان 11036454 جید1307.00  بـالثنیة26-02-2002

أوشن   محمد وسیم 11036409 قریب من الجید1406.70  بـالثنیة01-02-2003

بلمسك   تیزیري 11036460 قریب من الجید1506.50  بـالرغایة09-04-2002

عمیرات   مروى 11036422 جید جدا1608.00  بـالرغایة09-03-2003

بودالیة   أغیالس 11036434 قریب من الجید1706.50  بـالرغایة14-11-2002

بن حمو   أیوب 11036413 مقبول1805.80  بـالقبة25-01-2002

عفرة   خدیجة 11036488 مقبول1905.00  بـبني عمران09-09-2002

زنداوي   مریم 11036419 جید2007.00  بـبني عمران21-10-2002

راتني   ایناس 11036456 جید جدا2108.50  بـحسین داي08-06-2002

حسید   رمیسة 11036511 جید2207.70  بـالحراش01-09-2002

جرود   رابح 11036514 جید2307.80  بـبني عمران28-10-2002

عیاش   أمیرة 11036327 مقبول2405.00  بـبني عمران19-01-2003

591من329:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة اوالد بوشو  | 350309: المؤسسة  

بوبكر   نذیر 11036341 جید2507.90  بـسیدي آمحمد20-11-2002

حشالف   نجیب 11036354 جید جدا2608.90  بـبومرداس27-07-2002

591من330:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| مزیاني اكلي /متو| مدرسة محمد لوبار  | 350310: المؤسسة  

نشام   زكریاء 11036565 مقبول105.00  بـالثنیة26-07-2002

تیسمالل   فیصل 11036627 جید جدا208.50  بـبومرداس29-11-2002

لوبار   محمد فؤاد 11036406 قریب من الجید306.30  بـبني عمران03-10-2002

فرھي   حسام 11036491 مقبول405.00  بـبني عمران18-10-2000

فرھي   سلیم 11036531 مقبول505.90  بـبني عمران13-12-2002

لوبار   رانیة 11036512 مقبول605.20  بـبني عمران07-11-2002

بوقاسم   أنیسة 11036318 مقبول705.00  بـالثنیة22-10-2002

حساین   نریمان 11036355 جید جدا808.60  بـالثنیة28-05-2002

591من331:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| یسر المدینة /متو| مدرسة حمي السعید بن اعمر  | 350315: المؤسسة  

عوداش   وردة 11036939 قریب من الجید106.00  بـالثنیة08-06-2000

كاتم   صارة 11036852 ممتاز209.40  بـالثنیة16-02-2002

عداد   رفیق 11036842 قریب من الجید306.80  بـالثنیة13-05-2002

شاوح   جمال 11036804 ممتاز409.10  بـالثنیة06-08-2002

خینش   سھام 11036871 جید507.00  بـالجلفة09-10-2002

فكیر   حمزة 11036809 قریب من الجید606.80  بـالحراش08-08-2002

شتوم   اكرام 11036794 جید707.50  بـالرویبة27-08-2002

ارزقي   ثنینة 11036798 قریب من الجید806.90  بـتیمزریت14-07-2002

بوزاد   كاتیة 11036876 قریب من الجید906.70  بـبرج منایل31-07-2000

جبارة   سھام 11036869 جید1007.20  بـبرج منایل16-10-2001

صالحي   سلمى 11036843 جید جدا1108.40  بـبومرداس03-11-2002

عثمان   سعید 11036867 جید جدا1208.00  بـیسر08-10-2000

عیاش   زكریا 11036866 قریب من الجید1306.30  بـیسر18-09-2002

بوعزوز   فاروق 11036911 قریب من الجید1406.10  بـالحراش23-08-2002

بوعفاد   عبد المالك 11036892 جید1507.20  بـیسر20-01-2002

وكال   نزیم 11036701 جید جدا1608.30  بـباب الوادي07-06-2002

مادري   لندة 11036693 قریب من الجید1706.80  بـیسر08-03-2003

حصاك   اسامة 11036776 قریب من الجید1806.60  بـالرغایة11-07-2001

عقوني   ابتسام 11036759 مقبول1905.20  بـبومرداس15-09-2002

سلیماني   امیرة 11036756 مقبول2005.50  بـحسین داي27-11-2002

بومغار   ایوب 11036767 قریب من الجید2106.90  بـیسر17-06-2000

بومریش   امین 11036745 قریب من الجید2206.90  بـیسر25-05-1999

فرحات   اناس 11036741 مقبول2305.80  بـیسر19-01-2003

جعفرى   أیمن ابراھیم 11036760 مقبول2405.00  بـعین طایة16-11-2002

591من332:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| یسر المدینة /متو| مدرسة جنان عمرو  | 350316: المؤسسة  

مزھودي   خالد 11036814 قریب من الجید106.40  بـالثنیة28-12-2002

شكیر   یمینة 11036808 مقبول205.80  بـالحراش21-07-2002

جبارة   سیلیا 11036861 جید جدا308.00  بـبرج منایل31-08-2002

عمارة   رمیسة 11036826 جید جدا408.70  بـبرج منایل19-12-2002

یاسع   رانیة 11036839 قریب من الجید506.50  بـبرج منایل10-10-2002

یاسع   اكرام 11036790 جید607.20  بـبرج منایل24-01-2002

شتیر   زین الدین 11036857 قریب من الجید706.40  بـیسر08-03-2002

سي محمد   عبد المالك 11036894 جید جدا808.60  بـالرغایة13-09-2002

بولطواق   فریال 11036916 جید907.30  بـبرج منایل29-07-2002

عوداش   عبد اهللا 11036896 قریب من الجید1006.40  بـبرج منایل11-07-2002

بوعالم   ھدى 11036922 قریب من الجید1106.70  بـیسر29-11-2002

عجال   عبد اهللا 11036897 جید1207.30  بـیسر25-02-2003

خلفون   وائل 11036926 جید جدا1308.20  بـشعبة العامر28-12-2002

بلعید   فؤاد 11036909 قریب من الجید1406.00  بـعین طایة07-06-2002

بشنة   وحید 11036927 جید1507.90  بـفرندة03-08-2003

بوحدي   محمد 11036714 مقبول1605.50  بـالثنیة02-12-2002

وداد   محمد رامي 11036718 جید1707.40  بـالحراش20-08-2002

عجال   مالك منصف 11036695 جید جدا1808.00  بـبرج منایل14-08-2002

دریسي   مروان 11036723 جید1907.30  بـحسین داي02-11-2002

فیل   مروى جوھر 11036727 جید2007.00  بـسیدي امحمد05-05-2002

بن عكوش   ایناس 11036765 جید جدا2108.70  بـبرج منایل12-06-2003

اوسعید   اسامة 11036777 قریب من الجید2206.40  بـحسین داي27-05-2002

شاوشي   ایمان 11036764 ممتاز2309.30  بـیسر29-10-2002

عكوش   ابتسام 11036758 جید2407.00  بـیسر11-08-2002

591من333:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| یسر المدینة /متو| مدرسة جنان عمرو  | 350316: المؤسسة  

عقوني زرة   انیس 11036743 قریب من الجید2506.70  بـیسر13-12-2002

قادر   احمد 11036766 جید2607.80  بـسیدي امحمد08-07-2002

591من334:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| یسر المدینة /متو| مدرسة زواق عمرو  | 350317: المؤسسة  

سعیدان   وھیبة 11036942 قریب من الجید106.40  بـیسر22-05-1998

سعیدان   وسیلة 11036940 مقبول205.50  بـیسر09-06-2001

بوقابة   سھیلة 11036872 جید جدا308.90  بـالمشریة19-11-2002

منادي   رانیة 11036827 قریب من الجید406.40  بـالثنیة23-07-2001

عبد الالوي   اسیة 11036789 مقبول505.90  بـالحراش01-02-2002

بلقاسم   رانیة 11036828 قریب من الجید606.60  بـبرج منایل28-07-2002

صالح   زین الدین 11036859 قریب من الجید706.50  بـبومرداس05-10-2002

بالة   سلیمان 11036847 قریب من الجید806.60  بـیسر03-05-2002

بوجلیل   سماح 11036844 مقبول905.40  بـیسر12-10-2002

ضیف   اوسامة 11036796 مقبول1005.80  بـیسر16-10-2002

بن یطو   خلیل 11036806 ممتاز1109.10  بـیسر16-07-2002

یونس   خالد 11036811 قریب من الجید1206.00  بـیسر27-06-1999

بصال   سفیان 11036868 قریب من الجید1306.60  بـیسر20-08-2002

دحمان   یاسین 11036816 قریب من الجید1406.40  بـیسر10-01-2002

بن بوزید   خالد 11036813 قریب من الجید1506.00  بـیسر08-08-2002

بدور   ریان 11036841 مقبول1605.60  بـیسر04-12-2001

دیدي   یاسمین 11036815 جید1707.20  بـسیدي امحمد03-09-2002

جنادي   عصام 11036908 مقبول1805.70  بـالثنیة28-12-2002

بن عمار   عبد الوھاب 11036905 مقبول1905.20  بـالحراش04-02-2002

عدوامة   عبد الرحمان 11036901 جید2007.60  بـبرج منایل09-05-2002

یونس   عبد الرزاق 11036903 مقبول2105.50  بـیسر02-08-2000

یونسي   ھیشام 11036923 جید جدا2208.80  بـیسر01-03-2002

جواھر   عبد الحفیظ 11036899 جید2307.30  بـیسر03-07-2002

اوزیالة   عبد المؤمن 11036890 مقبول2405.30  بـیسر10-09-2001

591من335:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| یسر المدینة /متو| مدرسة زواق عمرو  | 350317: المؤسسة  

جواھر   منار 11036692 مقبول2505.50  بـبرج منایل07-08-2001

حمداش   مایسة 11036696 جید جدا2608.50  بـبرج منایل03-10-2002

حوشین   منال 11036691 قریب من الجید2706.10  بـبرج منایل23-06-2002

غزال   محمد االمین 11036716 قریب من الجید2806.30  بـبرج منایل06-10-2002

مادري   نورھان 11036708 جید2907.40  بـبرج منایل19-04-2002

نقیش   نادیة 11036698 مقبول3005.60  بـبومرداس30-01-2002

جنادي   مالك 11036689 قریب من الجید3106.20  بـحسین داي29-08-2002

وزیالة   مروان 11036722 جید جدا3208.30  بـیسر26-02-2002

اوزیالة   نسربن 11036702 جید جدا3308.90  بـیسر16-06-2002

قاصد   ایوب 11036769 قریب من الجید3406.00  بـالثنیة24-12-2001

فاید   الیاس 11036753 جید جدا3508.70  بـالحراش28-07-2002

غزال   امیرة 11036757 قریب من الجید3606.30  بـبرج منابل20-12-2002

جنان   امینة 11036748 قریب من الجید3706.10  بـبرج منایل19-05-2002

جواھر   اماني 11036740 جید3807.10  بـبرج منایل24-09-2002

جبال   ادم 11036761 مقبول3905.70  بـیسر23-09-2002

شیبان   اسماء 11036774 قریب من الجید4006.40  بـیسر28-12-2002

مسعودان   اسماء 11036771 مقبول4105.10  بـسیدي امحمد10-08-2002

591من336:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| یسر المدینة /متو| مدرسة  طرفي مولود  | 350318: المؤسسة  

ابحري   وسیلة 11036941 ممتاز109.10  بـیسدي امحمد25-03-2002

شلیحي   سید احمد 11036862 ممتاز209.40  بـالحمامات27-02-2002

عوداش   یاسر 11036818 جید307.90  بـبرج منایل26-02-2003

لخضاري   سمیة 11036848 مقبول405.10  بـبرج منایل05-07-2002

عرابي   جمال 11036803 جید507.90  بـیسر06-07-2002

قادر   شھیناز 11036873 قریب من الجید606.30  بـیسر03-05-2000

اورادي   حنین 11036805 جید جدا708.60  بـسیدي امحمد07-06-2002

قریشي   اكرام 11036792 جید807.40  بـعین طایة16-06-2002

سالمي   سمیة 11036849 قریب من الجید906.80  بـعین طایة18-07-2002

خفیف   عبد الرحمان 11036902 جید1007.90  بـالبویرة09-07-2002

عدوامة   عبد المؤمن 11036891 قریب من الجید1106.10  بـالرغایة05-11-2002

لكحل   عادل 11036889 جید جدا1208.80  بـالشلف17-10-2002

شاوي   فایزة 11036910 مقبول1305.20  بـبني عمران28-05-2003

مدین   وردة 11036928 مقبول1405.10  بـیسر15-10-1999

صماني   غدیر 11036907 جید1507.90  بـیسر29-07-2002

بن فسیح   فاطمة زھرة 11036912 مقبول1605.10  بـیسر01-09-2000

فحصي   عبد اهللا 11036895 مقبول1705.30  بـیسر26-04-2002

فلیسي   فوضیل 11036918 جید1807.60  بـشعبة العامر03-10-2001

بن فسیح   محمد 11036710 جید1907.50  بـالثنیة01-06-2002

دلسي   ماریة 11036697 جید2007.00  بـباب الوادي05-03-2002

بن یحي   مروة 11036724 قریب من الجید2106.50  بـبرج منایل20-10-2002

جرار   نسرین 11036703 قریب من الجید2206.70  بـبرج منایل24-06-2002

دحمان   لیلیا 11036719 ممتاز2309.60  بـبومرداس17-06-2002

بسعد   محمد 11036713 جید جدا2408.70  بـیسر01-11-2002

591من337:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| یسر المدینة /متو| مدرسة  طرفي مولود  | 350318: المؤسسة  

دریجي   انیس 11036744 جید جدا2508.80  بـاالبیار17-02-2003

بن یحي   امینة 11036749 قریب من الجید2606.30  بـالرغایة05-09-2002

قادر   اسماء 11036772 جید جدا2708.60  بـالقبة12-08-2002

دلسي   اسالم 11036770 مقبول2805.30  بـبرج منایل18-09-2002

دلسي   اسحاق 11036778 جید جدا2908.70  بـبرج منایل02-08-2002

لخضاري   اسماء 11036773 مقبول3005.70  بـبرج منایل03-10-2002

بوقفة   امینة 11036747 مقبول3105.50  بـخنشلة13-06-1998

مدین   امیرة 11036754 جید جدا3208.70  بـیسر09-07-2002

دحماني   الحارث 11036751 قریب من الجید3306.20  بـعین طایة05-03-2002

591من338:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| یسر المدینة /متو| مدرسة تنقیش محمد سعید  | 350319: المؤسسة  

عبد الكبیر   حوریة نھال 11036823 ممتاز109.30  بـالثنیة07-07-2002

قادر   شھرة 11036874 مقبول205.60  بـالثنیة25-03-2001

قھلوز   یونس 11036821 مقبول305.10  بـالثنیة11-01-2002

قاسي   سارة 11036850 جید407.90  بـالثنیة06-10-2002

بوضربة   توفیق 11036802 جید507.90  بـالقبة21-02-2002

بلعید   یاسین 11036817 جید607.40  بـبرج منایل19-06-2002

مسكین   شیماء 11036856 جید جدا708.60  بـبرج منایل15-11-2002

تیفاوي   خالد 11036812 قریب من الجید806.10  بـبرج منایل10-03-2000

بن باطة   صالح الدین 11036845 جید جدا908.70  بـبرج منایل12-04-2002

خلیفي   اغیالس 11036795 قریب من الجید1006.30  بـبرج منایل02-10-2002

فاسي   سارة 11036851 جید جدا1108.80  بـبولوغین31-01-2003

وكال   زین الدین 11036858 مقبول1205.50  بـحسین داي11-06-2002

عجال   یوسف 11036824 قریب من الجید1306.50  بـحسین داي14-07-2003

لمو   بدر الدین 11036799 مقبول1405.50  بـیسر26-10-2001

طوماش   سلیم 11036846 جید1507.90  بـیسر26-06-2002

اغیل عامر   صارة 11036853 جید جدا1608.70  بـیسر22-03-2002

بشار   اكرام 11036791 جید1707.40  بـیسر12-06-2002

واعمر   حوریة 11036822 مقبول1805.90  بـیسر16-10-2002

كوشة   بسمة 11036800 جید جدا1908.90  بـیسر20-11-2002

عراش   بالل 11036797 جید جدا2008.10  بـیسر03-02-2002

كبابي   صدیق 11036863 قریب من الجید2106.00  بـیسر26-09-2001

محفوظ   رمیساء 11036825 ممتاز2209.20  بـقسنطینة07-07-2002

سبخاوي   فریال 11036915 جید2307.30  بـالرویبة31-05-2002

فضال   عبد المالك 11036893 جید جدا2408.70  بـالقبة13-04-2002

591من339:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| یسر المدینة /متو| مدرسة تنقیش محمد سعید  | 350319: المؤسسة  

عقروم   ھاجر 11036921 جید2507.70  بـبرج منایل12-10-2002

بویري   فیصل 11036913 جید جدا2608.10  بـیسر11-08-2002

عواج   فیصل 11036914 جید2707.00  بـسیدي امحمد09-09-2002

شیبان   محمد انیس 11036717 جید جدا2808.10  بـالثنیة25-07-2002

بودالي   مھدي 11036728 جید جدا2908.60  بـالثنیة19-08-2002

مرابط   نورھام 11036707 ممتاز3009.10  بـالثنیة12-04-2002

كحلول   محمد 11036712 جید جدا3108.20  بـبرج منایل13-06-2002

بلعید   نبیلة 11036699 جید3207.00  بـبرج منایل06-01-2002

بن فوزي   مروى 11036726 قریب من الجید3306.00  بـبرج منایل20-09-2002

باشا   منال 11036690 مقبول3405.50  بـبرج منایل02-11-2000

دیحة   نور الھدى 11036705 جید3507.20  بـبرج منایل10-05-2002

خیاري   نور الدین 11036704 قریب من الجید3606.20  بـبرج منایل04-09-2001

بلعید   محمد 11036711 ممتاز3709.40  بـبومرداس08-06-2002

نعیمي   مروة 11036725 مقبول3805.90  بـیسر24-10-2002

لطرش بوثلجة   مریم 11036721 جید جدا3908.70  بـیسر30-08-2002

لیمام   اسماعیل یعوب 11036775 ممتاز4009.00  بـبرج منایل13-02-2003

طاشت   امینة 11036750 ممتاز4109.00  بـحسین داي29-11-2002

خلیفي   ایمن 11036762 جید جدا4208.30  بـیسر24-08-2002

591من340:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| تیمزریت القدیمة /متو| مدرسة االخوة أیت شاوش  | 350324: المؤسسة  

بن فطوم   غادة 11037106 جید جدا108.20  بـبرج منایل23-03-2002

بن فطوم   عبد الرحمن 11037113 قریب من الجید206.60  بـبرج منایل28-01-2003

نبھي   وسام 11037131 قریب من الجید306.90  بـبرج منایل22-07-2002

تیغرغار   فرید 11037123 مقبول405.10  بـبرج منایل28-05-2000

مسعودان   فاطمة 11037120 مقبول505.60  بـیسر14-10-2002

تالبوزروف   كمال 11037088 جید607.40  بـبرج منایل01-12-2001

فتیس   صبرینة 11037070 قریب من الجید706.90  بـبرج منایل30-04-2002

لوناس   سعید 11037078 مقبول805.10  بـبرج منایل19-09-2000

بن فطوم   سجیة 11037073 جید جدا908.60  بـبرج منایل20-10-2002

مدان   كنزة 11037090 مقبول1005.50  بـبوغني29-06-2002

یاسع   رفیق 11037062 مقبول1105.70  بـحسین داي14-03-2002

شكیر   شریف 11037074 مقبول1205.00  بـیسر15-03-2003

ایت شاوش   لیلى 11036968 مقبول1305.60  بـبني مسوس12-07-2002

طالح   امال 11036982 مقبول1405.10  بـبرج منایل26-04-2002

یاسة   نسیمة 11036963 جید1507.00  بـبرج منایل02-06-2002

بن فطوم   احمد 11036992 قریب من الجید1606.00  بـبرج منایل17-11-2000

اخربین   ایمان 11036989 جید1707.10  بـیسر01-02-2000

سلیكم   بلعید 11037015 مقبول1805.60  بـالثنیة05-03-2002

اخربین   اكرام 11037010 جید جدا1908.80  بـالحراش18-01-2003

اخربین   یونس 11037040 جید جدا2008.60  بـالحراش18-01-2003

یاسع   حمید 11037019 مقبول2105.00  بـایت یحي موسى05-03-1998

شكیر   اغیالس 11037013 جید2207.20  بـبرج منایل09-06-2002

بن فطوم   اسامة 11037006 جید2307.40  بـبرج منایل30-08-2002

جبارة   بالل 11037014 مقبول2405.60  بـبرج منایل02-06-2001

591من341:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| تیمزریت القدیمة /متو| مدرسة االخوة أیت شاوش  | 350324: المؤسسة  

نایت علي   یاسمینة 11037024 مقبول2505.50  بـدراع المیزان19-04-2001

بن فطوم   حمزة 11037022 جید2607.20  بـیسر20-12-2002

زمیري   ارزقي 11037005 مقبول2705.70  بـرویبة26-09-2001

تالبوزروف   یوسف 11037041 قریب من الجید2806.60  بـسیدي محمد11-08-1999

ایت شاوش   یاسین 11037027 جید2907.30  بـعین طایة23-04-2002

591من342:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| تیمزریت القدیمة /متو| مدرسة مزقیدة  | 350325: المؤسسة  

زعیم الدین   فریزة 11037126 قریب من الجید106.20  بـبرج منایل09-05-2002

زعیم الدین   كاتیة 11037091 جید جدا208.50  بـبرج منایل17-06-2002

تكوشت   محمد 11036971 مقبول305.30  بـالثنیة17-09-2002

تكوشت   اغیالس 11037012 جید جدا408.70  بـبرج منایل03-05-2002

مولودي   دھیة 11037039 مقبول505.10  بـبرج منایل25-01-2002

زعیم الدین   حسین 11037033 جید607.50  بـبرج منایل28-05-2002

591من343:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| تیمزریت القدیمة /متو| مدرسة مفتاح سلیمان  | 350326: المؤسسة  

حمدون   علي 11037104 جید107.20  بـالحراش11-09-2002

عناب   فتیحة 11037121 جید جدا208.50  بـبرج منایل30-10-2002

بوعفاد   عبد اهللا 11037111 جید307.30  بـبومرداس29-10-2002

عقومي ملشة   فریال 11037122 جید407.30  بـحسین داي07-12-2002

تمسداق   فریدة 11037124 مقبول505.20  بـیسر20-01-2000

عقومي ملشة   راضیة 11037056 مقبول605.00  بـبرج منایل16-11-2000

عناب   صلیحة 11037064 قریب من الجید706.40  بـبرج منایل05-10-2001

اشتیوان   سفیان 11037081 جید807.80  بـبرج منایل19-09-2001

اشتیوان   سعید 11037079 قریب من الجید906.30  بـبرج منایل30-08-2001

تیعشادین   رضوان 11037059 مقبول1005.80  بـیسر21-12-2001

عفیري   لیدیا 11036975 جید1107.50  بـبرج منایل15-12-2001

صادق   ماسینیسا 11036961 مقبول1205.80  بـبرج منایل27-06-1998

تینقیش   لیندة 11036967 جید1307.80  بـیسر03-02-2002

حساین   امال 11036984 جید1407.60  بـیسر21-08-2002

بوعفاد   امال 11036983 ممتاز1509.00  بـعین طایة25-07-2002

591من344:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| تیمزریت القدیمة /متو| مدرسة كبابي محمد  | 350327: المؤسسة  

سیزید   عائشة 11037107 مقبول105.10  بـبرج منایل06-07-2000

تمسداق   عبد الحق 11037112 جید207.30  بـبرج منایل26-11-2001

مسعودي   فوزي 11037129 قریب من الجید306.20  بـبرج منایل24-08-2002

بساعي   عقیلة 11037118 جید جدا408.80  بـحسین داي22-11-2002

بن یوسف   سعاد 11037076 قریب من الجید506.40  بـالثنیة30-08-2002

نقیش   ضریفة 11037071 مقبول605.20  بـتیزي غنیف13-11-2002

بن ساعد   سارة 11037066 جید707.30  بـبرج منایل14-01-2002

بن ساعد   سھیلة 11037085 قریب من الجید806.10  بـبرج منایل29-03-2002

رحمان   راندة 11037054 قریب من الجید906.30  بـبرج منایل03-04-2001

نقیش   كھینة 11037092 جید1007.40  بـبرج منایل14-04-2002

رحموني   ریاض 11037058 قریب من الجید1106.90  بـبرج منایل03-12-2000

لمو   رزقي 11037061 مقبول1205.30  بـبرج منایل28-01-2002

بن یوسف   سھام 11037083 قریب من الجید1306.50  بـیسر22-08-2002

بلحسان   صفیة 11037082 جید1407.20  بـیسر22-06-2002

بن ساعد   رابح 11037055 جید جدا1508.20  بـعین طایة28-05-2002

زیدان   نوال 11036966 قریب من الجید1606.30  بـبرج منایل17-06-2002

تكوشت   محمد 11036970 مقبول1705.80  بـبرج منایل08-01-2002

مفتاح   محمد 11036969 مقبول1805.10  بـبرج منایل21-08-2001

سیزید   ملیسة 11036956 جید جدا1908.10  بـیسر13-05-2002

ماموني   اكرام 11037009 مقبول2005.80  بـبرج منایل12-11-2002

قاسم   حنین 11037018 مقبول2105.60  بـبرج منایل30-03-2002

تكوشت   دحمان 11037030 جید2207.00  بـبرج منایل16-01-2002

البور   اعمر 11037011 مقبول2305.40  بـبرج منایل05-08-2002

دریس   حسیبة 11037035 جید2407.60  بـبرج منایل04-02-2002

591من345:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| تیمزریت القدیمة /متو| مدرسة كبابي محمد  | 350327: المؤسسة  

مزیر   اسیا 11037007 مقبول2505.30  بـبومرداس01-09-2002

دریس   حیاة 11037031 قریب من الجید2606.00  بـحسین داي17-01-2002

اسكین   حكیمة 11037037 مقبول2705.70  بـیسر30-11-2002

591من346:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| تیمزریت القدیمة /متو| مدرسة أزمور محمد  | 350328: المؤسسة  

نایت علي   فروجة 11037127 جید107.60  بـتیزي غنیف06-01-2002

حدبوعلي   صافیة 11037068 مقبول205.50  بـبرج منایل2002_01_01

محروشي   ملیسة 11036957 جید جدا308.70  بـالثنیة01-04-2003

نایت علي   نصر الدین 11036965 قریب من الجید406.20  بـتیزي غنیف19-02-2002

محروشي   منیرة 11036954 جید جدا508.40  بـتیزي غنیف26-08-2002

بوغفیلة   امینة 11036987 مقبول605.80  بـتیزي غنیف09-09-2001

ارزقي   ماسینیسا 11036962 قریب من الجید706.90  بـبرج منایل09-06-2002

عقوني   المیة 11036959 قریب من الجید806.10  بـدراع المیزان16-10-2002

ارزقي   احسن 11037004 مقبول905.80  بـتیزي غنیف19-11-2002

حسیان   یاسین 11037025 مقبول1005.50  بـبرج منایل24-12-2001

591من347:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| تیمزریت القدیمة /متو| مدرسة طارق سي علي  | 350329: المؤسسة  

اوسالم   عبد القادر 11037116 جید107.40  بـالثنیة13-11-2002

اوسالم   سید علي 11037072 جید207.40  بـبرج منایل20-07-2002

مشروكي   سعیدة 11037080 جید جدا308.40  بـبرج منایل27-01-2002

مشروكي   سعاد 11037075 جید جدا408.40  بـیسر03-09-2002

لوافي   مراد 11036977 قریب من الجید506.40  بـالثنیة14-05-2001

بوسیف   مریم 11036979 جید607.40  بـبرج منایل24-02-2002

مسعودان   مخلوف 11036973 قریب من الجید706.50  بـبرج منایل28-12-2000

قتال   نسیمة 11036964 ممتاز809.50  بـحسین داي28-12-2001

جمعاتن   الوناس 11036988 قریب من الجید906.70  بـیسر15-09-2002

بالة   ججیقة 11037038 قریب من الجید1006.70  بـبرج منایل10-08-2002

بالة   حسین 11037034 قریب من الجید1106.90  بـعین طایة08-08-2002

591من348:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| تیمزریت القدیمة /متو| مدرسة حمداش عاشور  | 350330: المؤسسة  

مادري   عزیز 11037117 مقبول105.20  بـتیزي غنیف11-09-2000

معزوز   فارس 11037119 قریب من الجید206.40  بـیسر13-01-2002

دغبوج   ریان 11037057 جید جدا308.80  بـتبسة26-12-2002

غیار   صونیة 11037086 جید407.10  بـتیزي غنیف02-02-2001

بلھامل   صارة 11037067 جید جدا508.30  بـتیزي غنیف07-07-2002

قندول   طاوس 11037069 جید جدا608.50  بـبرج منایل16-10-2002

حدوش   صونیة 11037087 مقبول705.10  بـدراع المیزان30-06-2002

جمعاتي   سھام 11037084 جید807.60  بـدراع المیزان24-09-2002

تیمیزار   منوار 11036955 جید907.40  بـتیزي غنیف14-10-2000

موقبدش   لیدیا 11036976 جید1007.20  بـبرج منایل08-06-2002

حدبوعلي   مالك 11036960 قریب من الجید1106.90  بـبرج منایل19-07-2002

جمعاتي   امال 11036985 قریب من الجید1206.70  بـدراع المیزان12-09-2002

بوغفیلة   منال 11036953 جید جدا1308.90  بـدراع المیزان11-07-2002

حدوش   ملیكة 11036958 مقبول1405.00  بـدراع المیزان30-06-2002

بن قاسي   اسیة 11037008 ممتاز1509.30  بـبرج منایل27-11-2002

جمعاتن   یاسمین 11037023 جید جدا1608.70  بـبرج منایل06-06-2002

حدوش   حمزة 11037021 قریب من الجید1706.60  بـدراع المیزان23-11-2002

مشروكي   ثیللي 11037016 قریب من الجید1806.80  بـیسر20-09-2002

591من349:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة ورادي رابح القدیمة  | 350335: المؤسسة  

بلخیر   إلیاس 11037527 ممتاز109.00  بـالرغایة09-08-2002

معزوز   عبد اهللا 11037498 جید جدا208.40  بـتیزي وزو13-09-2002

بن عكروف   عبد اهللا 11037496 جید جدا308.00  بـحسین داي23-02-2002

اوكراك   طارق 11037421 مقبول405.10  بـالثنبة14-12-2001

حابت   رابح 11037394 قریب من الجید506.40  بـالثنیة03-11-2002

طیبي   زكریاء 11037454 جید جدا608.00  بـبرج منایل04-02-2002

توافق   قمر الزمان 11037467 جید707.90  بـبرج بوعریریج11-04-2002

قلعي   زینة 11037442 قریب من الجید806.60  بـیسر08-07-2002

تیغرغار   وسیم 11037553 ممتاز909.20  بـبومرداس13-07-2002

زیدي   اعمر 11037313 قریب من الجید1006.40  بـبرج منایل07-11-2002

بلعید   اوسامة 11037314 جید1107.00  بـیسر14-09-2000

ونوغي   دنیا 11037322 جید جدا1208.50  بـیسر07-03-2002

عبد الالوي   یاسین 11037351 ممتاز1309.20  بـتیزي وزو20-01-2003

قادر   یاسمینة 11037348 قریب من الجید1406.70  بـیسر18-10-2002

حراش   ایة 11037274 جید جدا1508.80  بـاالخضریة01-06-2002

بوحمیدي   امال 11037242 قریب من الجید1606.60  بـبرج منایل03-11-2001

عمروس   ایمان 11037270 جید1707.80  بـبومرداس25-09-2002

حمودي   نور الھدى 11037172 مقبول1805.60  بـالثنیة16-05-2002

عراش   نجالء 11037158 جید جدا1908.00  بـالثنیة17-08-2008

بلعید   أنس 11037143 قریب من الجید2006.00  بـالحراش01-12-2002

مختار   نجمة 11037159 جید جدا2108.10  بـبرج منایل07-04-2002

یونس   مایسة 11037150 جید جدا2208.30  بـبرج منایل02-08-2002

لیمام   لبنى 11037152 جید جدا2308.50  بـبومرداس27-11-2002

وكال   مایسل 11037149 جید جدا2408.40  بـیسر24-12-2002

591من350:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة ورادي رابح القدیمة  | 350335: المؤسسة  

بلعید   لینة 11037173 جید2507.70  بـیسر18-10-2002

عجال   محمد عمران 11037208 قریب من الجید2606.60  بـبرج منایل01-03-2003

العكلة   مزید 11037224 قریب من الجید2706.25  بحكم بـحماة2003

لمین   مسینیسا 11037223 جید2807.10  بـدراع المیزان01-07-2001

مغنز   محمد 11037195 جید جدا2908.00  بـعزازقة05-08-2002

591من351:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة طیبي محمد  | 350336: المؤسسة  

بوسدور   فاطمة الزھراء 11037517 جید107.70  بـالصبحة13-08-2002

لمو   عبد المجید 11037494 مقبول205.90  بـبرج منایل22-12-2002

لحیاني   ھند ایة 11037526 قریب من الجید306.70  بـبولوغین07-11-2002

بلخیثر   عصام 11037511 جید جدا408.40  بـیسر03-07-2002

عبدي   سمیر 11037412 قریب من الجید506.80  بـالمقدیة04-08-2001

بلعید   عادل 11037481 مقبول605.60  بـالثنیة21-10-2002

عاشوري   سرین 11037451 جید جدا708.30  بـالثنیة16-11-2002

عوداش   شیماء 11037428 قریب من الجید806.50  بـالحراش22-07-2002

لعتروس   زكریا 11037455 جید907.90  بـالحراش24-08-2002

بن حمیدة   سلمى 11037405 جید جدا1008.30  بـبني عزیز31-08-2002

زناد   سرین 11037450 جید جدا1108.50  بـبرج منابل13-10-2002

قاسیوي   كنزة 11037462 جید1207.80  بـبرج منایل28-04-2002

لمو   كنزة 11037463 قریب من الجید1306.90  بـبرج منایل23-06-2002

بولقاریة   عماد الدین 11037470 قریب من الجید1406.60  بـبشار18-10-2002

جنادي   سیدعلي 11037447 قریب من الجید1506.60  بـیرج منایل08-09-2002

رافع دباح   عماد 11037468 قریب من الجید1606.60  بـعین طایة05-03-2003

سعودي   ھشام 11037544 جید1707.90  بـالبلیدة10-08-2002

فضیل   اسماء 11037293 جید جدا1808.40  بـالرغایة25-09-2002

رافع دباح   خلود 11037331 جید1907.90  بـالرویبة10-07-2002

حسیان   بالل 11037315 جید2007.80  بـبرج منایل06-10-2002

قادر   دنیا 11037323 جید جدا2108.10  بـیسر07-05-2002

معوشي   دنیا 11037325 مقبول2205.00  بـعین طایة21-12-2002

القریشي   خولة 11037370 جید2307.70  بـبودواو08-03-2003

بضیاف   یوسف أیوب 11037377 قریب من الجید2406.20  بـسور الغزالن12-09-2002

591من352:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة طیبي محمد  | 350336: المؤسسة  

سنوسي   امیرة 11037256 جید2507.30  بـالبلیدة02-10-2002

لبیوض   ابتسام 11037258 مقبول2605.90  بـالقبة26-08-2002

ابحري   اخالص 11037272 ممتاز2709.60  بـالقصبة09-07-2002

موسوني   ایمان 11037266 قریب من الجید2806.30  بـبرج منایل22-02-2001

بوخلیفة   امال 11037244 جید جدا2908.30  بـقسنطینة20-06-2002

تكویرت   نسرین 11037168 جید جدا3008.20  بـالرویبة02-08-2002

عاشوري   نسیم 11037166 جید جدا3108.90  بـبومرداس05-12-2002

بن یحي   نسیم 11037165 قریب من الجید3206.40  بـبومرداس06-09-2002

تواب   مروة 11037222 مقبول3305.60  بـباب الوادي26-07-2002

اوزرارة   مریم 11037216 جید3407.70  بـبرج منایل28-04-2002

عمارة   محمد لمین 11037201 جید جدا3508.80  بـسیدي امحمد31-08-2002

591من353:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة نایت علي رمضان  | 350337: المؤسسة  

سماعیل   عبد الكریم 11037504 ممتاز109.00  بـاالبیار19-02-2002

بن یطو   فارس 11037516 جید جدا208.50  بـالثنیة03-08-2002

بن زرقة   عبد الرؤوف 11037499 ممتاز309.20  بـبومرداس16-07-2002

خلیف   عبد الغاني 11037506 ممتاز409.00  بـعین طایة18-09-2002

بوسبحة   رضا 11037399 قریب من الجید506.90  بـالناصریة11-02-2003

بن صویلح   شكیب نزیم 11037452 ممتاز609.70  بـاالبیار01-09-2002

نور   سمیة 11037411 جید707.40  بـالثنیة20-04-2002

حمامي   طارق 11037422 جید807.70  بـالثنیة27-06-2002

العید   رشید 11037402 جید جدا908.40  بـالثنیة24-09-2002

مشروكي   سلیمان یاسین 11037410 جید جدا1008.10  بـالحمامات19-09-2002

عیساوي   سماعیل 11037408 ممتاز1109.30  بـبني مسوس25-12-2002

ضیف   عمر 11037478 قریب من الجید1206.60  بـحیدرة26-08-2002

بوجلیل   ریاض 11037397 ممتاز1309.20  بـیسر08-09-2002

عكوش   سید احمد 11037444 ممتاز1409.00  بـیسر17-07-2002

دیدوش   سامي اغیالس 11037416 مقبول1505.90  بـیسر24-05-2002

شاعو   سمیر 11037414 جید1607.60  بـیسر01-10-2002

شریفي   ھشام 11037545 جید1707.80  بـالقبة29-01-2003

بوعالم   اسیا 11037297 مقبول1805.70  بـالثنیة01-04-2002

فاس   اكرام 11037306 جید1907.30  بـالقبة07-08-2002

قادر   اكرام 11037303 مقبول2005.00  بـبرج منایل25-05-2002

مكیري   حنان 11037320 جید2107.30  بـبرج منایل09-05-2002

بوعالم   اكرام 11037307 جید جدا2208.20  بـبومرداس20-09-2002

جعفر   خلود 11037330 جید جدا2308.20  بـخمیس الخشنة27-04-2002

بن یحي   اسماء 11037294 قریب من الجید2406.80  بـحسین داي26-09-2002

591من354:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة نایت علي رمضان  | 350337: المؤسسة  

ابعزیز   یاسر صالح الدین 11037353 جید2507.40  بـالثنیة16-02-2003

ھاشمي   رمیساء 11037378 جید جدا2608.40  بـالرویبة18-12-2002

بوطریق   رمیسة 11037379 جید2707.90  بـالقبة24-01-2003

العلمي   یونس 11037371 قریب من الجید2806.80  بـباب الوادي02-09-2002

حب اهللا   یوسف 11037374 ممتاز2909.00  بـتیزي وزو19-10-2002

حمیدو   رامي 11037381 جید جدا3008.70  بـبرج منایل24-02-2003

حمداوي   دحمان 11037355 جید3107.50  بـبرج منایل19-07-2002

عجال   یاسمین 11037345 قریب من الجید3206.90  بـیسر01-09-2001

شبون   احمد عبد الغاني 11037273 جید جدا3308.60  بـالحراش06-06-2002

رمضاني   انیا 11037249 جید جدا3408.70  بـالرغایة22-06-2002

تیشرافي   ایمن 11037262 قریب من الجید3506.20  بـالرویبة18-05-2002

دوداح   ایمان 11037271 جید3607.30  بـبومرداس05-12-2002

محمدي   ایمان 11037268 جید جدا3708.30  بـدراع المیزان08-09-2002

مداح   نسرین 11037167 ممتاز3809.10  بـمعسكر25-06-2002

دحمان   لبنى 11037153 جید جدا3908.40  بـالثنیة12-03-2003

مداحي   ملیسة 11037145 جید جدا4008.70  بـبرج منایل30-12-2002

شواح   ندى 11037162 قریب من الجید4106.20  بـبوسعادة17-11-2002

جالد   نوال 11037170 جید4207.80  بـیسر25-03-2003

بوحوي   مریم 11037218 جید جدا4308.00  بـاالبیار01-01-2003

شتیر   محمد اسالم 11037204 جید4407.50  بـاالبیار16-06-2003

ابحري   لیدیا 11037211 جید4507.80  بـالثنیة08-06-2002

عبد الحق   مراد عبد المالك 11037213 ممتاز4609.30  بـالرویبة16-09-2002

العكروف   مھدي وسیم 11037228 جید جدا4708.00  بـبومرداس14-08-2002

بوعالم   محمد 11037192 جید4807.90  بـبومرداس10-04-2002

اوشیخ   محمد 11037196 مقبول4905.70  بـبومرداس18-08-2002

جمعاسي   لیاس 11037209 جید جدا5008.80  بـیسر29-11-2002

591من355:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة شیبان أحسن  | 350338: المؤسسة  

عكتوف   غزالن 11037510 قریب من الجید106.90  بـالثنبة22-10-2002

شریفي   فاطمة الزھراء 11037518 جید207.50  بـالثنیة14-10-2002

بن سعید   ھشام 11037531 قریب من الجید306.10  بـالثنیة06-03-2001

حمودي   ھاجر 11037528 جید407.40  بـالرغایة21-11-2002

اوزیالة   عبد اهللا 11037497 قریب من الجید506.20  بـالرغایة30-06-2002

فضولي   غیالس 11037508 مقبول605.80  بـیسر13-05-2002

حامي   عبد الرحیم 11037503 جید707.50  بـیسر26-04-2002

باعمارة   رضوان 11037400 جید جدا808.70  بـالثنیة06-03-2002

دراجي   زھرة 11037460 قریب من الجید906.30  بـالثنیة01-06-2002

مغوش   سارة 11037419 جید جدا1008.50  بـبرج منایل15-10-2002

طرفي   شیماء 11037429 مقبول1105.80  بـبرج منایل19-02-2003

بریشي   كوثر 11037466 جید1207.00  بـبرج منایل21-02-2003

قومیري   صبریة 11037425 ممتاز1309.30  بـبومرداس03-08-2002

وكال   ریان 11037396 قریب من الجید1406.20  بـحسین داي08-11-2002

عرابي   صبرینة 11037426 جید جدا1508.30  بـحسین داي27-01-2003

عكوش   زین الدین 11037431 قریب من الجید1606.50  بـیسر19-09-2002

مجبور   راضیة 11037395 قریب من الجید1706.90  بـیسر25-04-2002

رباح   وردة 11037550 جید1807.00  بـالقبة19-09-2002

حداد   اكرام 11037308 قریب من الجید1906.10  بـباتنة29-09-2002

بداوي   اشواق 11037300 ممتاز2009.20  بـبومرداس16-10-2002

بسعد   اكرام 11037310 قریب من الجید2106.10  بـیسر30-10-2002

قادر   حیاة 11037356 جید جدا2208.30  بـبرج منایل12-09-2002

بوھدلي   احالم خلود 11037265 جید جدا2308.60  بـبني مسوس08-08-2002

قادر   انیس 11037250 ممتاز2409.10  بـبرج الكیفان22-08-2002

591من356:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة شیبان أحسن  | 350338: المؤسسة  

بوسعدي   محمد امین 11037203 جید جدا2508.50  بـالثنیة22-09-2002

مزرارة   میساء مروة 11037212 قریب من الجید2606.70  بـباب الوادي22-12-2002

قاسم   محمد 11037193 مقبول2705.80  بـیسر16-05-2002

بن عمروش   محمد امین 11037202 ممتاز2809.30  بـیسر06-07-2002

بوفالح   محمد اوسامة 11037205 قریب من الجید2906.80  بـیسر23-02-2002

591من357:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة ورادي رابح الجدیدة  | 350339: المؤسسة  

جعطیط   عبد الرحمن ایوب 11037500 جید جدا108.00  بـبرج منایل10-10-2002

سیتواح   عبد اللطیف 11037495 قریب من الجید206.70  بـیسر02-12-2001

العجاني   سعید 11037456 مقبول305.40  بـبرج منایل15-04-2000

طرحة   رابح 11037392 جید جدا408.30  بـبومرداس28-09-2002

بودالعة   ضیاء 11037424 جید507.10  بـیسر22-01-2003

معزوز   صباح 11037423 جید جدا608.30  بـیسر08-05-2002

عبد السعید   ھشام 11037543 جید707.00  بـبرج منایل08-06-2002

شریفي   اكرام 11037309 جید807.50  بـبرج منایل15-10-2002

ایت قاسي اعراب   حسین 11037364 جید907.20  بـالرغایة04-09-2002

قادر   حسین محمد االمین 11037366 قریب من الجید1006.10  بـاألبیار25-08-2002

قشطولي   خالد 11037344 جید جدا1108.00  بـبرج منایل17-12-2002

ونوغي   یاسمین 11037347 جید1207.30  بـبومرداس07-11-2002

حمیدي   ایوب 11037278 قریب من الجید1306.30  بـالقبة25-12-2002

سلیماني   اسماء 11037281 مقبول1405.60  بـیسر01-08-2002

كریفار   ایوب 11037277 مقبول1505.70  بـیسر10-09-2002

ایت تفاتي   مالك 11037142 قریب من الجید1606.40  بـالثنیة20-10-2002

غرناوط   منصف 11037144 مقبول1705.70  بـیسر01-01-2003

مشایري   مصطفى ایمن 11037225 جید1807.10  بـبني مسوس12-07-2002

بالل   محمد 11037199 قریب من الجید1906.20  بـیسر17-01-2003

591من358:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة االخوة واعمر  | 350340: المؤسسة  

مغوش   فیروز 11037520 جید107.50  بـبرج منایل12-05-2001

قادر   فاھد 11037519 قریب من الجید206.10  بـیسر22-03-2002

عوالي   عبد الرحمان 11037502 قریب من الجید306.70  بـعین طایة12-05-2002

واعمر   سامي 11037415 جید جدا408.20  بـالقبة20-10-2002

عیسي   عمر 11037473 قریب من الجید506.90  بـالثنیة13-03-2000

بلعید   كمال 11037461 جید607.70  بـبرج منایل20-08-2002

بوراش   رشید 11037401 قریب من الجید706.50  بـبرج منایل26-12-2001

واعمر   رضا 11037398 جید807.10  بـیسر23-10-2002

حصاك   ھشام 11037542 جید جدا908.60  بـیسر26-05-2001

ونوغي   ویسام 11037549 جید1007.00  بـعین طایة02-07-2002

بلعید   یوسف ماسینیسا 11037376 قریب من الجید1106.80  بـیسر27-11-2002

عوداش   امین 11037253 جید جدا1208.00  بـالثنیة27-12-2002

بلعید   امیرة 11037255 جید1307.20  بـبرج منایل18-05-2001

بوزاد   ادیر 11037275 جید1407.60  بـیسر15-02-2001

مغوش   نجمة 11037160 جید جدا1508.30  بـیسر07-10-2002

عوالي   محمد 11037180 جید1607.50  بـیسر01-12-2001

عوداش   محمد 11037197 مقبول1705.40  بـیسر03-11-2002

591من359:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة حمي سعید بن احمد  | 350341: المؤسسة  

حصاك   فراس 11037521 قریب من الجید106.90  بـبرج منایل11-01-2002

مغوش   ھنادي 11037525 قریب من الجید206.50  بـعین طایة16-07-2002

تھارونت   حوة 11037372 مقبول305.40  بـدراع المیزان23-03-2002

مغوش   دیھیة 11037358 قریب من الجید406.80  بـیسر13-12-2001

تھارونت   ادم 11037259 مقبول505.40  بـدراع المیزان23-03-2002

فضیل   اسماء 11037279 مقبول605.00  بـسیدي امحمد04-02-2002

مغوش   محمد 11037179 جید707.60  بـیسر10-10-2001

سلیمان   مھدي 11037227 مقبول805.60  بـدراع المیزان15-02-2002

591من360:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة تاملقمت  | 350342: المؤسسة  

عاشوري   سالف 11037409 جید جدا108.50  بـبني مسوس11-12-2002

عجال   سھام 11037457 قریب من الجید206.60  بـیسر07-05-2002

بوسالم   جمال 11037318 جید307.20  بـیسر25-11-1999

جمال   اكرام 11037311 مقبول405.90  بـیسر11-11-2002

بن ھني   خالد 11037343 جید507.00  بـیسر24-10-2002

جرمون   ایمن 11037263 قریب من الجید606.80  بـیسر11-08-2002

عاللي   محمد 11037198 قریب من الجید706.40  بـبرج منایل10-01-2003

591من361:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة عرابي رابح  | 350343: المؤسسة  

خریف   كریمة 11037465 مقبول105.60  بـیسر21-06-2002

كوشة   حنان 11037321 جید جدا208.40  بـبرج منایل17-05-2002

خریف   یاسین 11037349 جید جدا308.00  بـتیزي وزو02-06-2002

إغیل عامر   یوسف 11037375 جید جدا408.10  بـعین طایة21-11-2002

لعمة   نادیة 11037155 جید جدا508.60  بـیسر11-04-2002

591من362:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة حمي بغدادي  | 350344: المؤسسة  

فضیل   عزیز 11037512 قریب من الجید106.90  بـبرج منایل17-11-2001

رحاب   فھیمة 11037524 مقبول205.90  بـبرج منایل03-03-2002

رحاب   عز الدین 11037509 جید307.30  بـیسر13-09-2002

رحاب   سماح 11037406 جید407.30  بـبرج منایل29-05-2002

مزیاني   سرین 11037449 جید507.00  بـبرج منایل25-07-2002

عرابي   دیھیة 11037359 جید607.10  بـبرج منایل26-03-2002

قویزي   حسین 11037362 قریب من الجید706.70  بـیسر31-10-2001

591من363:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة عوالي علي غمراسة  | 350345: المؤسسة  

اوزرالة   سماح 11037407 مقبول105.10  بـالحراش25-10-2002

عصماني   عماد الدین 11037469 قریب من الجید206.10  بـبرج منایل10-10-2002

دراح   عمر 11037477 قریب من الجید306.20  بـبرج منایل05-07-2002

دیشو   سھام 11037458 جید جدا408.50  بـبرج منایل13-08-2002

شاوشي   ولید 11037546 مقبول505.30  بـبرج منایل13-07-2000

شاوشى   اسیة 11037299 مقبول605.60  بـالثنیة14-01-1999

ایت عمار   تینھینان 11037316 قریب من الجید706.50  بـبرج منایل09-06-2002

ھامل   اكرام 11037301 مقبول805.20  بـبرج منایل02-02-2002

شاوشي   حسین 11037363 جید907.00  بـساراغوسا11-08-2002

بن یحي   امال 11037243 مقبول1005.50  بـبرج منایل24-12-2001

بوسكالت   نجیب 11037163 جید1107.10  بـبرج منایل28-12-1998

شاوشي   محمد 11037177 مقبول1205.70  بـبرج منایل29-01-2001

دیشو   لونیس 11037230 مقبول1305.00  بـالثنیة19-06-1999

591من364:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة عباس علي  | 350346: المؤسسة  

یحیاوي   فریال 11037522 مقبول105.40  بـبرج منایل11-03-2002

حوشین   زینب 11037443 جید جدا208.20  بـالثنیة28-04-2002

شیبان   وفاء 11037554 جید307.20  بـبرج منایل18-04-2002

ایت قاسم   رانیة 11037380 مقبول405.50  بـیسر02-07-2002

زغوان   ادم 11037261 جید جدا508.00  بـالثنیة15-07-2002

واعمر   امین 11037252 قریب من الجید606.10  بـیسر12-12-2002

جنان   ملیك 11037146 قریب من الجید706.60  بـبومرداس09-08-2002

عراش   مروان 11037220 جید807.10  بـالقبة08-02-2002

اوزیالة   مریم 11037215 مقبول905.20  بـبرج منایل15-11-2001

بلعیدي   مریم 11037217 مقبول1005.00  بـیسر24-05-2002

قادر   محمد 11037194 جید1107.80  بـیسر28-07-2002

591من365:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة سایح عبد اهللا  | 350347: المؤسسة  

عوالي   عبد الرحمان 11037501 قریب من الجید106.90  بـالحراش12-04-2002

سعداوي   زھیة 11037459 مقبول205.80  بـیسر02-07-2001

عبد اهللا   رفیق 11037403 جید جدا308.10  بـشعبة العامر25-04-2002

نعیمي   وسام 11037552 جید جدا408.00  بـیسر09-02-2003

حسین   اسماء 11037292 جید جدا508.10  بـالثنیة11-09-2002

عكوش   یاسین 11037352 جید جدا608.90  بـالثنیة05-03-2003

خوجاوي   جدوجة ایناس 11037360 جید707.90  بـبرج منایل07-12-2002

نعیمي   حسیبة 11037367 جید جدا808.10  بـبرج منایل16-07-2002

عمران   لیندا 11037174 قریب من الجید906.40  بـبرج منایل02-12-2002

591من366:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة بن تفات بوزید  | 350348: المؤسسة  

بن یحي   فارس 11037515 جید107.90  بـالثنیة03-03-2001

اوتفات   عباس 11037492 جید جدا208.60  بـالجزائر20-07-2002

اوتفات   عبد الكریم 11037505 جید307.80  بـعین طایة18-06-2002

بن تفات   ھیام 11037529 ممتاز409.10  بـعین طایة13-08-2002

نعیمي   زین الدین 11037430 جید507.50  بـبرج منایل10-06-2002

ایت تفات   شیماء 11037427 قریب من الجید606.90  بـبرج منایل28-08-2001

بن تفات   سیرین 11037448 ممتاز709.50  بـیسر19-01-2002

عاللي   عامر 11037479 جید807.50  بـیسر31-03-1999

شریفي   عمر 11037474 ممتاز909.00  بـسیدي امحمد06-06-2000

الوناس   عادل 11037480 جید جدا1008.40  بـعین طایة18-12-2000

بن شاطر   دنیا 11037324 ممتاز1109.00  بـالقبة17-05-2002

جنادي   یمینة 11037327 جید جدا1208.50  بـالقبة22-05-2002

مختاري   اسامة 11037296 جید1307.40  بـسیدي امحمد02-10-2002

رحموني   خدیجة 11037357 ممتاز1409.50  بـبني مسوس20-07-2002

مختاري   امینة 11037254 جید1507.60  بـالثنیة07-09-2001

مختار   ماریا 11037151 جید جدا1608.50  بـالقبة16-10-2002

تفاتي   نجاة 11037161 ممتاز1709.30  بـعین طایة27-04-2002

عیطور   مروان 11037219 قریب من الجید1806.90  بـبرج منایل07-09-2000

مختاري   معاد 11037226 جید1907.00  بـیسر06-10-2001

591من367:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| عقني علي /متو| مدرسة عجال محمد  | 350349: المؤسسة  

بریشي   عبد المالك 11037493 جید107.70  بـالثنیة25-03-2002

شلیحي   اكرام 11037304 مقبول205.80  بـیسر31-05-2002

سعیدان   اكرام 11037302 مقبول305.70  بـیسر24-02-2002

سعیدي   اسماء 11037280 مقبول405.10  بـاالخضریة13-05-2002

شلیحي   ادم 11037260 قریب من الجید506.50  بـبرج منایل13-05-2002

رحاب   اناس 11037248 مقبول605.30  بـبرج منایل13-10-2002

شلیحي   ایمان 11037269 مقبول705.70  بـیسر24-09-2002

سعیدي   نور االسالم 11037171 مقبول805.70  بـاالخضریة20-10-2000

ایت طاھر   نجیب 11037164 جید907.80  بـیسر15-09-2001

شلیحي   مایة 11037148 مقبول1005.90  بـسیدي امحمد16-03-2002

بومزال   محمد عماد الدین 11037207 مقبول1105.60  بـحسین داي16-08-2002

591من368:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة بلقاید السعید  | 350354: المؤسسة  

مقراني   فرید 11037767 قریب من الجید106.50  بـالرغایة12-09-2000

بوحدي   ھدى 11037771 جید207.70  بـشعبة العامر12-10-2002

بلیل   فتحي 11037752 مقبول305.20  بـشعبة العامر01-08-2000

بوقعدة   عیسى 11037748 جید407.30  بـقسنطینة01-09-2002

بوقدو   ریان 11037686 قریب من الجید506.50  بـالثنیة03-04-2002

بلحاج   رزیقة 11037690 مقبول605.80  بـشعبة العامر27-05-2002

كرشوش   حنان 11037665 مقبول705.50  بـشعبة العامر28-12-2002

بلقاسیمي   لینة 11037582 جید807.80  بـشعبة العامر26-07-2002

كرشوش   نسیمة 11037578 جید907.10  بـشعبة العامر15-02-2002

حمدي   محمد 11037584 قریب من الجید1006.50  بـشعبة العامر23-06-2002

عرقوبي   انیس 11037618 قریب من الجید1106.70  بـشعبة العامر09-09-2000

قایدي   اغیالس 11037640 قریب من الجید1206.40  بـشعبة العامر14-03-2000

بوقدو   ثیللي 11037644 مقبول1305.60  بـشعبة العامر04-12-2002

591من369:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة منصوري علي  | 350355: المؤسسة  

اوشان   علي 11037739 قریب من الجید106.40  بـشعبة العامر27-06-2002

درواز   سلمى 11037691 مقبول205.80  بـشعبة العامر02-12-2001

بشار   مروان 11037596 قریب من الجید306.00  بـالثنیة17-09-2002

اوشان   المیة 11037567 قریب من الجید406.60  بـشعبة العامر23-08-2002

591من370:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة عرقوبي محمد  | 350356: المؤسسة  

فصیل   عمر 11037741 مقبول105.10  بـشعبة العلمر08-08-2002

زروقي   فلة 11037750 قریب من الجید206.70  بـشعبة العامر07-06-2001

بن سیتواح   مالك 11037570 قریب من الجید306.20  بـشعبة العامر17-02-2002

بن سیتواح   اسماء 11037635 جید407.30  بـالرویبة25-06-2003

بن سیتواح   اسامة 11037639 جید507.80  بـالرویبة25-06-2003

591من371:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة عالش موسى  | 350357: المؤسسة  

بلیش   ھشام 11037773 قریب من الجید106.40  بـالقبة01-05-2002

ھیسوم   فھیمة 11037769 قریب من الجید206.00  بـشعبة العامر22-10-2002

عمیري   عبد الفاتح 11037747 مقبول305.30  بـشعبة العامر26-11-2001

شكاي   ریاض 11037688 جید407.20  بـالرغایة28-01-2003

دوداح   یوسف 11037681 مقبول505.10  بـشعبة العامر06-06-2001

علوش   جقجیقة 11037679 مقبول605.00  بـشعبة العامر14-07-2001

بورنان   ماسینیسا 11037572 قریب من الجید706.70  بـشعبة العامر21-02-2002

زنوش   انیس 11037620 مقبول805.20  بـالمرادیة07-08-2002

عمروش   اغیالس 11037641 جید907.90  بـالثنیة04-02-2002

قاسي   حنان 11037650 قریب من الجید1006.80  بـالثنیة01-04-2001

دوداح   الیزة 11037624 قریب من الجید1106.40  بـالثنیة26-01-2002

غبري   ایمان 11037630 قریب من الجید1206.90  بـالحراش17-07-2002

دوداح   تینھینان 11037645 مقبول1305.70  بـالرغایة19-06-2002

591من372:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة زنوش احمد بن محمد  | 350358: المؤسسة  

حداش   وسام 11037779 جید107.00  بـالثنیة11-12-2001

بلقاید   زین الدین 11037720 جید207.30  بـشعبة العامر19-02-2002

زنوش   شھیناز 11037728 قریب من الجید306.50  بـشعبة العامر17-09-2001

عیساوي   كنزة 11037734 مقبول405.10  بـشعبة العامر27-10-2002

حماني   عبد الرحمان 11037745 جید جدا508.00  بـشعبة العامر21-12-2002

حمیش   حنان 11037654 جید607.10  بـشعبة العامر02-11-2002

دوداح   بالل 11037643 جید707.20  بـشعبة العامر25-12-1998

زنوش   ایمان 11037631 جید جدا808.90  بـشعبة العامر15-12-2002

زنوش   احالم 11037629 جید جدا908.50  بـشعبة العامر23-06-2002

591من373:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة خلفون علي  | 350359: المؤسسة  

لطافي   ولید 11037777 قریب من الجید106.60  بـالثنیة24-06-2001

قاسم   سلیمان 11037693 قریب من الجید206.20  بـشعبة العامر08-12-2001

غزال   مولود 11037604 قریب من الجید306.70  بـشعبة العامر21-05-2002

قاسم   اسماء 11037633 قریب من الجید406.70  بـسیدي امحمد28-08-2002

لعطاوي   انیسة 11037621 جید507.50  بـشعبة العامر02-08-2002

لعطاوي   اغیالس 11037642 قریب من الجید606.10  بـشعبة العامر20-08-2002

مشري   السعید 11037625 مقبول705.90  بـشعبة العامر25-02-2002

591من374:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة توابي سلیمان  | 350360: المؤسسة  

مشري   وھاب 11037782 مقبول105.10  بـبرج منایل05-10-2000

بولطواق   ھاجر 11037770 جید جدا208.30  بـعین طایة29-05-2002

عمراني   زكریا 11037723 قریب من الجید306.90  بـتیزي وزو04-01-2003

العیداني   حكیم 11037678 مقبول405.70  بـحسین داي16-07-2002

بن عبد اهللا   مسیبسا 11037598 مقبول505.90  بـشعبة العامر04-10-2002

عاشوري   مریم 11037594 جید607.70  بـشعبة العامر19-10-2002

عاشوري   انیس 11037619 قریب من الجید706.90  بـتیزي وزو08-06-2001

591من375:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة شعبة الجدیدة  | 350361: المؤسسة  

خیثر   وصال منیرة 11037780 قریب من الجید106.10  بـدبداب22-04-2002

زنوش   وفاء 11037781 مقبول205.70  بـشعبة العامر23-11-2001

ساكر   فریال 11037754 مقبول305.80  بـالرویبة07-01-2002

جمال   ریمة 11037683 مقبول405.20  بـالثنیة08-10-2001

درموش   سامي 11037700 مقبول505.70  بـالثنیة05-06-2002

بوخدیمي   سامي 11037701 قریب من الجید606.20  بـبرج منایل09-08-2002

بوكروشة   ریان 11037685 جید707.60  بـشعبة العامر07-03-2002

حمزاوي   سمیرة 11037699 قریب من الجید806.70  بـشعبة العامر06-10-2002

طرفي   ردوان 11037689 مقبول905.10  بـشعبة العامر27-09-2002

وعمارة   لینة 11037581 جید1007.70  بـبرج منایل10-07-2002

حسیان   مریم 11037593 جید1107.20  بـبرج منایل15-06-2002

جبروني   محمد ریان 11037586 قریب من الجید1206.50  بـبومرداس26-11-2002

عاشوري   ماسینیة 11037571 قریب من الجید1306.70  بـشعبة العامر23-12-2002

علیلي   امینة 11037623 جید جدا1408.80  بـبرج منایل15-12-2002

سیتواح   اوسامة 11037637 مقبول1505.80  بـبومرداس04-07-2002

خطار   امال 11037617 مقبول1605.80  بـشعبة العامر22-08-2002

زروقي   اسالم 11037632 جید جدا1708.50  بـشعبة العامر14-06-2002

591من376:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة عزوز سلیمان  | 350362: المؤسسة  

قاسي   أحالم 11037783 قریب من الجید106.00  بـالقبة06-08-2001

قاسي   إیمان 11037784 مقبول205.40  بـبرج منایل11-10-2002

قاسي   ویسام 11037778 مقبول305.70  بـشعبة العامر31-03-2002

عیساوي   علجیة 11037740 قریب من الجید406.60  بـالحراش03-12-2001

سعیدي   صبرینة 11037716 مقبول505.70  بـبرج منایل07-12-1999

جوباني   زین الدین 11037717 مقبول605.40  بـبرج منایل15-09-2000

عیساوي   سیفاكس 11037721 قریب من الجید706.70  بـیسر16-12-2002

تیشرافي   یونس فوزي 11037680 قریب من الجید806.10  بـالحراش22-02-2002

لوناس   دیھیة 11037674 جید جدا908.10  بـذراع المیزان01-01-2002

إغیل عامر   یاسمین 11037671 جید1007.20  بـیسر09-11-2002

قاسي   حمزة 11037668 قریب من الجید1106.10  بـیسر25-04-1999

مدین   یوغرطة 11037682 جید1207.50  بـیسر16-12-2002

تیشرافي   صالح 11037702 قریب من الجید1306.40  بـیسر19-10-1999

وعمارة   دھیة 11037675 ممتاز1409.20  بـشعبة العامر27-05-2002

قداش   أغیالس 11037603 مقبول1505.10  بـالثنیة17-11-2002

اغیل عامر   محّمد 11037588 جید جدا1608.80  بـحسین داي27-03-2002

أیت أحمد   لیندة 11037583 جید1707.00  بـیسر18-02-2002

قاسي   مّحمد 11037591 جید1807.10  بـیسر08-04-1998

بوعلوط   أعمر 11037600 مقبول1905.70  بـیسر05-07-1999

منصوري   منیر 11037565 مقبول2005.40  بـشعبة العامر06-04-1999

جوباني   بشرى 11037646 جید2107.80  بـبومرداس21-02-2003

عزوز   انیسة 11037622 ممتاز2209.00  بـیسر06-12-2002

قاسي   حنان 11037653 قریب من الجید2306.30  بـیسر27-09-2002

قاسي   أوسامة 11037616 مقبول2405.90  بـیسر21-05-2002

591من377:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة ھامل سلیمان  | 350363: المؤسسة  

زعیم   ھشام 11037774 قریب من الجید106.60  بـالقبة09-10-2002

أیت أحمد   فریال 11037766 جید جدا208.70  بـشعبة العامر21-12-2002

قسوم   فطیمة 11037768 جید307.90  بـشعبة العامر10-01-2002

عاشوري   سھام 11037726 قریب من الجید406.30  بـالجزائر01-03-2002

عمروش   كمیلیة 11037735 قریب من الجید506.90  بـحسین داي11-12-2002

حوري   علي 11037737 مقبول605.90  بـیسر03-05-2000

غرناوط   غانیة 11037742 مقبول705.70  بـشعبة العامر08-12-2001

جدو   علي 11037738 جید807.60  بـشعبة العامر16-02-2002

قاسي   كمال 11037732 مقبول905.80  بـشعبة العامر03-07-2002

فلیسي   سعید 11037724 قریب من الجید1006.30  بـشعبة العامر03-12-2002

غیار   زھیر 11037729 قریب من الجید1106.30  بـشعبة العامر17-11-2001

أیت أحمد   ریمة 11037684 مقبول1205.60  بـالرغایة19-06-2002

إغیل   سلینة 11037696 ممتاز1309.20  بـحسین داي24-02-2002

زعیم   سلینا 11037695 جید1407.20  بـبوغني27-07-2002

بولطواق   خالد 11037670 مقبول1505.90  بـشعبة العامر09-12-2001

مغوغ   لیتسیا 11037590 قریب من الجید1606.80  بـالقبة31-12-2002

زیتوني   أنیس 11037566 جید1707.60  بـبرج منایل05-12-2002

قسوم   أغیالس 11037602 جید1807.30  بـبرج منایل05-07-2002

فلیسي   نسیمة 11037579 مقبول1905.30  بـشعبة العامر27-11-2002

مغوغ   ملینة 11037587 جید2007.30  بـشعبة العامر01-07-2002

تیشرافي   مریم 11037592 قریب من الجید2106.30  بـشعبة العامر12-03-2002

زیتوني   إبتسام 11037574 جید2207.30  بـشعبة العامر14-09-2002

سعیدي   أغیالس 11037601 قریب من الجید2306.10  بـشعبة العامر16-09-2000

فلیسي   مسینیسا 11037597 جید جدا2408.60  بـشعبة العامر02-03-2002

591من378:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| سي رشید /متو| مدرسة ھامل سلیمان  | 350363: المؤسسة  

مغوغ   حنان 11037652 جید جدا2508.40  بـشعبة العامر06-03-2002

داوي   حنان 11037651 جید2607.70  بـشعبة العامر03-02-2002

عاشوري   اسماعیل 11037636 قریب من الجید2706.30  بـشعبة العامر21-10-2001

بحوالة   توفیق 11037649 ممتاز2809.10  بـشعبة العامر11-04-2002

591من379:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة دوداح علي  | 350368: المؤسسة  

سماتي   أمال 11037793 جید جدا108.00  بـیسر17-10-2002

العمراوي   المیة 11037805 جید207.50  بـشعبة العامر05-07-2002

خلفوني   أمینة 11037800 مقبول305.20  بـشعبة العامر03-02-2002

بوعمران   مروى 11037880 قریب من الجید406.40  بـبومرداس23-01-2002

عاللو   محمد 11037851 مقبول505.40  بـحسین داي12-11-2000

بشار   لیندة 11037845 مقبول605.40  بـشعبة العامر15-04-2000

حمداد   أغیالس 11037896 جید جدا708.70  بـشعبة العامر31-10-2002

بخسیس   دنیا 11037964 جید807.90  بـالرغایة11-07-2002

بورنان   دنیا 11037965 مقبول905.70  بـالرویبة19-12-2002

دوداح   یسرى 11037982 ممتاز1009.20  بـبومرداس15-05-2002

حمزاوي   حیاة 11037974 قریب من الجید1106.70  بـشعبة العامر27-01-2002

دحماني   خالد 11037969 جید1207.80  بـشعبة العامر31-12-2002

دحماني   یاسمین 11037972 جید1307.10  بـعین طایة25-01-2003

بورنان   رفیق 11038013 جید جدا1408.90  بـالجزائر06-08-2002

سعدي   رشیدة 11038010 قریب من الجید1506.20  بـذراع المیزان24-01-2002

قایدي   صونیة 11038061 مقبول1605.10  بـحسین داي09-10-2002

جّنة   صفاء أّم النور 11038055 جید جدا1708.40  بـیسر05-07-2002

باشا   یوسف 11037996 مقبول1805.90  بـشعبة العامر06-06-2000

تلمساني   یوسف 11037998 جید1907.10  بـشعبة العامر08-08-2002

دحماني   سامیة 11038022 مقبول2005.70  بـشعبة العامر20-01-2001

عمیري   سید علي 11038046 جید2107.00  بـشعبة العامر07-04-2001

عاللو   سمیر 11038018 جید2207.70  بـشعبة العامر30-07-2002

مختاري   عائشة 11038107 جید2307.60  بـالرغایة04-10-2002

مقداد   عبد الّلھ 11038112 قریب من الجید2406.90  بـشعبة العامر14-09-2002

591من380:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة دوداح علي  | 350368: المؤسسة  

تالس   إیمان 11038155 جید جدا2508.10  بـتیزي وزو05-09-2002

صّیاد   إكرام 11038159 قریب من الجید2606.30  بـحسین داي13-06-2002

بخسیس   إیذیر 11038156 جید جدا2708.80  بـشعبة العامر27-12-2002

بوقابة   فارس 11038147 جید2807.00  بـشعبة العامر05-11-2001

عیساوي   وسام 11038164 ممتاز2909.90  بـشعبة العامر12-11-2002

591من381:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة نقاز السعید  | 350369: المؤسسة  

مقراني   ماسینیسا 11037811 جید جدا108.40  بـذراع المیزان12-06-2002

مرابط   نجاة 11037819 مقبول205.00  بـبرج منایل12-04-2000

العسكري   منال 11037795 قریب من الجید306.10  بـحسین داي21-11-2002

العمري   نعیمة 11037824 مقبول405.20  بـشعبة العامر30-06-2002

عیساوي   مالك 11037807 جید507.70  بـشعبة العامر15-06-2002

دالل   امین 11037908 جید607.70  بـذراع المیزان03-08-2002

حمیش   احسن 11037918 جید707.20  بـذراع المیزان31-07-2000

زیان   اكرام 11037927 مقبول805.30  بـتاقدیت15-01-2002

عداش   مریم 11037876 جید907.40  بـیسر02-01-2002

بركي   اكرام 11037928 قریب من الجید1006.90  بـشعبة العامر31-01-2002

بن سیتواح   اسماء 11037922 قریب من الجید1106.50  بـشعبة العامر07-01-2002

درواز   اكرام 11037929 ممتاز1209.00  بـشعبة العامر21-03-2002

عداش   امینة 11037909 جید جدا1308.20  بـشعبة العامر11-11-2002

حمادو   اسماء 11037923 جید1407.50  بـشعبة العامر10-05-2002

علواش   لیدیا 11037868 قریب من الجید1506.00  بـشعبة العامر04-11-1998

فرحات   اعمر 11037944 قریب من الجید1606.60  بـالقبة10-06-2001

زیاني   حسین 11037979 جید1707.00  بـالقبة28-08-2002

قاسي   اعمر 11037945 قریب من الجید1806.80  بـبرج منایل26-07-2002

بوخدوني   تیزیري 11037950 قریب من الجید1906.60  بـشعبة العامر23-12-2001

بوخاوة   یاسمین 11037971 جید جدا2008.60  بـشعبة العامر27-12-2002

العربي   تیزیري 11037951 مقبول2105.30  بـشعبة العامر14-07-2002

مرابط   ریمة 11038003 ممتاز2209.00  بـذراع المیزان27-02-2002

سلیماني   كمال 11038063 قریب من الجید2306.80  بـتیزي غنیف08-01-2002

العصني   كاتیا 11038075 جید2407.60  بـبرج منایل26-07-2002

591من382:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة نقاز السعید  | 350369: المؤسسة  

بوزیدي   سید علي 11038045 مقبول2505.90  بـبرج منایل23-06-2000

بوھراوة   كریم 11038076 جید2607.80  بـبرج منایل17-05-2000

بوعبد اهللا   رحمة 11038004 قریب من الجید2706.00  بـشعبة العامر27-07-2002

مكاوي   زینة 11038032 جید جدا2808.80  بـشعبة العامر26-06-2002

رمضاني   زھیر 11038058 مقبول2905.50  بـشعبة العامر09-09-1999

زروقي   رابح 11038002 مقبول3005.80  بـشعبة العامر30-07-2002

غنام   عمار 11038096 جید جدا3108.70  بـباتنة28-10-2002

توابي   عبد السالم 11038119 جید3207.40  بـبرج منایل03-08-2001

بوعبد اهللا   عیسى 11038127 مقبول3305.00  بـشعبة العامر20-06-2002

بوخاوة   عبد النور 11038110 جید جدا3408.20  بـشعبة العامر20-09-2002

العربي   عبد الرزاق 11038118 قریب من الجید3506.00  بـشعبة العامر24-03-2001

فرحات   عمران 11038103 مقبول3605.60  بـشعبة العامر03-08-2002

علیان   عبد السالم 11038120 جید3707.50  بـشعبة العامر13-08-2002

شابري   علي 11038098 قریب من الجید3806.80  بـشعبة العامر10-06-2001

بوزیدي   فاتح 11038145 مقبول3905.70  بـبرج منایل17-08-2002

بوخدوني   وسام 11038165 قریب من الجید4006.30  بـشعبة العامر21-11-2002

حمیش   ھدى 11038157 مقبول4105.50  بـشعبة العامر27-09-2002

درواز   فاتح 11038144 قریب من الجید4206.90  بـشعبة العامر11-05-2001

591من383:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة بشار عمر بن احمد  | 350370: المؤسسة  

بشار   نادیة 11037814 جید107.90  بـالحراش15-09-2002

رشید   مالیة 11037806 جید207.70  بـذراع المیزان20-10-2002

قایدي   ارزقي 11037920 جید جدا308.30  بـذراع المیزان26-11-2002

نقاز   لونیس 11037898 جید407.10  بـحسین داي02-08-2001

حدادي   امیرة 11037911 قریب من الجید506.20  بـشعبة العامر10-02-2002

حدادي   جمال 11037959 جید جدا608.30  بـشعبة العامر15-03-2001

بریواش   سیلیا 11038044 قریب من الجید706.10  بـذراع المیزان18-08-2002

بریواش   كمال 11038062 مقبول805.60  بـشعبة العامر23-10-2000

بلمختار   فرحات 11038149 مقبول905.50  بـشعبة العامر20-10-2002

591من384:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة احمد بوعشرین  | 350371: المؤسسة  

بركاتي   نور الھدى 11037827 جید جدا108.20  بـالجزائر21-09-2000

بوعشرین   نسیمة 11037820 مقبول205.80  بـذراع المیزان09-12-2002

مرموشي   نسرین 11037822 جید307.80  بـتیزي غنیف11-12-2000

شابلة   منیر 11037797 ممتاز409.10  بـبومرداس09-12-2002

شبالوي   نبیلة 11037817 جید507.30  بـشعبة العامر07-05-1999

سلیماني   ملیسة 11037803 جید جدا608.90  بـشعبة العامر04-11-2002

مرموشي   ناصر 11037815 قریب من الجید706.00  بـشعبة العامر24-02-2000

حمداني   لیلى 11037848 جید جدا808.40  بـالثنیة24-12-2002

مرموشي   محمد 11037852 قریب من الجید906.10  بـذراع المیزان30-11-2000

حمداني   امینة 11037910 جید جدا1008.10  بـتیزي غنیف09-07-2002

بشار   الوناس 11037914 مقبول1105.50  بـتیزي غنیف07-05-2002

بوخدیمي   اسالم 11037921 جید1207.60  بـبرج منایل24-09-2020

شابري   احسن 11037919 جید1307.30  بـبومرداس04-10-2002

بوعشرین   لیدیة 11037872 جید جدا1408.40  بـشعبة العامر27-02-2002

مرموشي   اكرام 11037930 جید جدا1508.70  بـشعبة العامر24-05-2002

شابلة   ایمان 11037916 قریب من الجید1606.80  بـشعبة العامر12-03-2003

بركاتي   امال 11037903 جید1707.80  بـشعبة العامر24-11-2002

بوخدوني   انفال 11037907 جید جدا1808.90  بـعین طایة02-01-2001

سلیماني   یاسمینة 11037973 جید جدا1908.30  بـالحراش13-07-2002

بوكرمة   حمید 11037967 جید2007.90  بـذراع المیزان26-02-1999

قادري   توفیق 11037956 قریب من الجید2106.80  بـذراع المیزان07-06-2002

شاوش   یسرى 11037981 قریب من الجید2206.60  بـذراع المیزان28-11-2001

قاسة   اعمر 11037943 مقبول2305.30  بـتیزي غنیف31-08-1997

شابري   حسین 11037980 جید جدا2408.30  بـبومرداس04-10-2002

591من385:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة احمد بوعشرین  | 350371: المؤسسة  

شابلة   حیاة 11037975 جید جدا2508.30  بـشعبة العامر22-06-2002

مرموشي   توفیق 11037954 جید2607.80  بـشعبة العامر05-12-2001

سامر   جمال 11037961 قریب من الجید2706.70  بـشعبة العامر26-09-2002

بركاتي   یسمینة 11037978 مقبول2805.20  بـشعبة العامر25-11-2000

شابري   حنان 11037962 قریب من الجید2906.60  بـشعبة العامر15-03-2001

حمداني   یاسمین 11037970 قریب من الجید3006.40  بـشعبة العامر01-03-2002

سلیماني   سارة 11038024 مقبول3105.70  بـالحراش13-07-2000

قایدي   كنزة 11038067 قریب من الجید3206.70  بـالحراش27-05-2001

شابري   ریان 11038005 قریب من الجید3306.60  بـالرغایة25-09-2002

شابلة   كریم 11038077 قریب من الجید3406.70  بـذراع المیزان16-11-2002

بوعشرین   شیماء 11038029 مقبول3505.70  بـذراع المیزان29-09-1998

شابلة   كھینة 11038082 مقبول3605.10  بـذراع المیزان26-08-2002

عمور   كھینة 11038079 جید3707.10  بـتیزي غنیف04-05-2001

شابلي   سلیم 11038017 قریب من الجید3806.20  بـتیزي غنیف08-05-2002

صفصاف   جعفر 11037993 جید3907.30  بـتیزي غنیف24-12-1999

بركاتي   سارة 11038027 جید جدا4008.20  بـبرج منایل21-05-2002

مفتاح   كامیلیة 11038073 مقبول4105.70  بـبومرداس02-02-2001

بوكرمة   رابح 11038001 قریب من الجید4206.00  بـیزي غنیف03-11-2000

شابلة   كمال 11038066 قریب من الجید4306.50  بـشعبة العامر20-03-2003

شابلة   كمال 11038065 مقبول4405.90  بـشعبة العامر30-07-2002

قرامدي   رشید 11038009 مقبول4505.50  بـشعبة العامر24-02-2002

شاوش   رزیقة 11038012 جید4607.80  بـشعبة العامر06-02-2002

مرموشي   شھرزاد 11038059 مقبول4705.40  بـشعبة العامر17-07-2000

قایدي   عبد الرحیم 11038116 مقبول4805.10  بـذراع المیزان13-10-2000

عمروش   عبد النور 11038109 جید4907.80  بـتیزي وزو03-08-2001

قادري   عبد المالك 11038108 جید جدا5008.10  بـسیدي امحمد11-11-2001

سامر   عبد الكریم 11038124 جید جدا5108.10  بـشعبة العامر15-05-2002

شاوش   وردیة 11038163 جید5207.60  بـشعبة العامر10-08-2002

قراوي   فایزة 11038146 جید جدا5308.60  بـشعبة العامر11-01-2002

591من386:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة احمد بوعشرین  | 350371: المؤسسة  

بوكرمة   وردة 11038162 مقبول5405.90  بـشعبةالعامر25-08-2002

591من387:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة نقاز سلیمان  | 350372: المؤسسة  

بوخدوني   نصیرة 11037821 جید جدا108.70  بـمفتاح23-02-2002

توابي   اسماء 11037925 جید جدا208.80  بـبرج منایل26-08-2002

بوخدوني   لوبنة 11037899 مقبول305.40  بـشعبة العامر31-07-2002

توابي   امال 11037901 قریب من الجید406.70  بـشعبة العامر30-10-2000

بوخدوني   لیدیا 11037871 قریب من الجید506.60  بـشعبة العامر26-03-2001

بوغرارة   مراد 11037875 قریب من الجید606.90  بـشعبة العامر28-06-2001

بلمختار   لونیس 11037897 جید707.50  بـشعبة العامر08-09-1999

علیلي   انیس 11037904 جید807.50  بـشعبة العامر30-09-1999

بوخدوني   محمد 11037850 جید907.70  بـشعبة العامر13-01-2000

دحماني   احالم 11037915 جید1007.00  بـشعبة العامر24-10-2001

علیلي   امال 11037902 جید1107.00  بـشعبة العامر06-01-2001

بوعزون   محمد 11037859 مقبول1205.50  بـشعبة العامر31-12-2002

توابي   اغیالس 11037946 قریب من الجید1306.00  بـذراع المیزان31-01-2000

بوخدوني   حیاة 11037977 قریب من الجید1406.80  بـشعبة العامر27-12-2002

مختاري   سعیدة 11038054 قریب من الجید1506.40  بـالثنیة24-11-2001

علیلي   سید علي 11038047 جید1607.90  بـالحراش20-03-2002

بلمختار   سناء 11038016 جید جدا1708.00  بـسیدي امحمد13-04-2002

عالم   كھینة 11038081 جید1807.30  بـشعبة العامر02-08-2002

بالش   رانیة 11037999 مقبول1905.60  بـشعبة العامر30-08-2001

علیلي   رشید 11038008 مقبول2005.30  بـشعبة العامر05-12-2001

خرخار   سعید 11038052 جید2107.10  بـشعبة العامر30-05-2002

العمراوي   سیدعلي 11038048 قریب من الجید2206.80  بـعین طایة25-05-2002

علیلي   غانیة 11038104 جید2307.50  بـالثنیة01-02-2003

دحماني   علي 11038097 مقبول2405.60  بـشعبة العامر13-08-2000

591من388:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة نقاز سلیمان  | 350372: المؤسسة  

توابي   فلة 11038130 مقبول2505.50  بـشعبة العامر04-05-1999

عیادي   عز الدین 11038128 جید جدا2608.40  بـشعبة العامر18-01-2002

زیان   عیماد الدین 11038126 جید2707.60  بـشعبة العامر06-12-2002

بوخدوني   ولید 11038161 مقبول2805.70  بـشعبة العامر15-09-1997

عالم   فاطمة 11038148 مقبول2905.20  بـشعبة العامر24-05-2000

توابي   ھاجر 11038153 جید3007.90  بـشعبة العامر02-08-2002

591من389:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة مقراني الحسین  | 350373: المؤسسة  

عاللي   نسرین 11037823 جید107.90  بـالحراش20-03-2002

كصاص   نورة 11037832 جید جدا208.10  بـشعبة العامر20-06-2002

مقراني   لیدیة 11037873 قریب من الجید306.70  بـشعبة العامر30-06-2002

شطرباش   لیندة 11037847 قریب من الجید406.30  بـشعبة العامر16-02-2002

مقداد   الوناس 11037913 قریب من الجید506.60  بـشعبة العامر14-02-2002

بلقاید   محمد امزیان 11037863 قریب من الجید606.30  بـشعبة العامر11-06-2002

مزراوي   محمد 11037858 جید707.90  بـشعبة العامر27-09-2002

بن مرسلي   احمد 11037917 مقبول805.60  بـشعبة العامر01-08-2001

مشري   لویزة 11037900 جید جدا908.80  بـشعبةالعامر30-11-2002

مختاري   انیسة 11037906 ممتاز1009.10  بـعین طایة24-03-2002

مختاري   محمد 11037854 مقبول1105.90  بـعین طایة24-03-2002

علیلي   ازواو 11037926 جید1207.70  بـعین طایة02-03-2002

مقداد   جالل 11037957 مقبول1305.70  بـالثنیة18-12-2001

شاوشي   اغیالس 11037947 قریب من الجید1406.30  بـتیزي وزو18-05-2000

قعلول   كمیلیة 11038072 جید1507.50  بـبرج منایل09-09-2002

حدوش   سعید 11038053 جید1607.40  بـبومرداس04-10-2002

قاسي   یوسف 11037997 جید1707.80  بـسیدي امحمد23-05-2002

خلفون   كنزة 11038068 جید1807.80  بـشعبة العامر01-05-2002

مقراني   كریمة 11038078 جید1907.90  بـشعبة العامر24-01-2002

مقراني   فؤاد 11038131 جید2007.60  بـالثنیة08-07-2002

بلحاج   عبد الرحمان 11038115 جید2107.10  بـشعبة العامر25-08-2001

591من390:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة البشیر االبراھیمي  | 350374: المؤسسة  

دوداح   لبنى 11037812 جید107.30  بـالثنیة26-10-2002

بالة   نور الھدى 11037829 قریب من الجید206.40  بـالحرش06-09-2002

شیخي   ماسینیسا 11037810 مقبول305.60  بـبرج منایل19-06-2001

قسوم   أمین 11037798 جید407.80  بـیسر13-09-2002

بوزرزور   منال 11037796 جید507.00  بـشعبة العامر29-12-2002

مباركي   أمینة 11037799 قریب من الجید606.00  بـشعبة العامر13-08-2001

بلمختار   مایسة 11037809 مقبول705.20  بـشعبة العامر13-06-2002

توابي   نور الھدى 11037830 جید807.60  بـشعبة العامر20-09-2002

دلسي   أمیرة 11037802 مقبول905.60  بـشعبة العامر15-04-2002

بورنان   نورة 11037831 قریب من الجید1006.40  بـشعبة العامر10-04-2002

زنوح   منال 11037794 قریب من الجید1106.60  بـشعبة العامر26-09-2002

رمضاني   أمیرة 11037801 مقبول1205.30  بـشعبة العامر24-08-2000

مالل   ماجدة 11037808 ممتاز1309.40  بـعین البیضاء20-04-2002

قادري   مروان 11037879 قریب من الجید1406.20  بـالثنیة04-06-2002

قزادري   لیدیا 11037870 ممتاز1509.30  بـالثنیة10-02-2002

بحوالة   آسیا 11037895 ممتاز1609.20  بـالثنیة25-02-2003

غّزال   محمد 11037857 جید1707.40  بـالحّراش19-06-2002

بوخدیمي   لیدیا 11037869 قریب من الجید1806.30  بـالرویبة26-07-2000

خلیفي   أحالم 11037843 مقبول1905.50  بـبني مسوس31-05-2002

مزالة   آیة 11037867 ممتاز2009.50  بـتیزي وزو30-08-2002

بوزقزة   مریم 11037878 قریب من الجید2106.10  بـبرج منایل08-08-2002

دحماني   أسماء 11037882 مقبول2205.70  بـبرج منایل15-09-2001

بوخدوني   لیلیا 11037866 قریب من الجید2306.00  بـشعبة العامر08-11-2002

بوخدیمي   أسماء 11037893 قریب من الجید2406.10  بـشعبة العامر04-11-2002

591من391:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة البشیر االبراھیمي  | 350374: المؤسسة  

توابي   آسیا 11037894 جید2507.40  بـشعبة العامر24-10-2001

بوخدیمي   محمد أمین 11037861 جید2607.60  بـشعبة العامر31-10-2002

بوزرزور   لیزة 11037874 جید2707.80  بـشعبة العامر01-12-2002

عمروش   أسماء 11037881 مقبول2805.80  بـشعبة العامر27-02-2001

زنوح   لینا 11037844 مقبول2905.90  بـشعبة العامر04-12-2002

بولطواق   میلینة 11037865 قریب من الجید3006.90  بـشعبة العامر09-01-2002

حموش   محمد 11037855 مقبول3105.60  بـشعبة العامر31-03-2002

بوقدو   محمد 11037856 مقبول3205.50  بـشعبة العامر14-05-2002

العسكري   الوناس 11037912 قریب من الجید3306.00  بـشعبة العامر07-07-2001

توابي   محمد أمزیان أسالس 11037862 جید3407.80  بـشعبة العامر11-04-2002

بوزیدي   توفیق 11037955 قریب من الجید3506.20  بـشعبة العامر30-05-2002

زنوح   حیاة 11037976 جید3607.50  بـشعبة العامر21-11-2002

فلیسي   جمال 11037960 جید3707.00  بـشعبة العامر12-06-2002

حسیان   بالل 11037949 مقبول3805.10  بـشعبة العامر12-12-1998

حماني   تزیري 11037953 مقبول3905.50  بـشعبة العامر12-03-2003

بولطواق   جمیلة 11037966 قریب من الجید4006.00  بـشعبة العامر23-12-1999

شامي   صارة 11038023 ممتاز4109.00  بـذراع المیزان21-06-2002

غانا   كمال 11038064 جید4207.70  بـذراع المیزان22-02-2002

حزام   شریفة 11038050 مقبول4305.10  بـتیزي وزو11-06-2000

توابي   كمیلیة 11038071 مقبول4405.70  بـبرج منایل09-03-2001

مواس   رضا 11038006 جید4507.90  بـحسین داي14-06-2002

شیخي   صارة 11038028 مقبول4605.70  بـشعبة العامر10-01-2002

شابلي   سماح 11038015 جید جدا4708.30  بـشعبة العامر28-08-2002

صفصاف   روزة 11038014 مقبول4805.90  بـشعبة العامر27-05-2001

مشري   زین الدین 11038030 مقبول4905.00  بـشعبة العامر13-12-2002

بوكرمة   سعاد 11038051 ممتاز5009.10  بـشعبة العامر16-08-2002

نقاز   صونیة 11038060 مقبول5105.70  بـشعبة العامر27-02-2000

بن سیتواح   رضوان 11038007 جید جدا5208.50  بـشعبة العامر07-04-2002

جّمال   سھام 11038056 مقبول5305.10  بـشعبة العامر23-12-2001

591من392:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| شعبة العامر الجدیدة /متو| مدرسة البشیر االبراھیمي  | 350374: المؤسسة  

مشري   زین الّدین 11038031 مقبول5405.40  بـشعبة العامر02-10-2001

بوخدوني   عز الدین 11038129 جید5507.10  بـالحراش12-05-2002

زیتوني   عمر 11038101 مقبول5605.70  بـالرغایة26-05-2002

عراش   عمر 11038102 جید5707.60  بـبرج منایل19-09-2002

بوخطایة   عبد المومن 11038113 قریب من الجید5806.60  بـیسر18-07-2002

میھوبي   عبد الغاني 11038125 جید5907.20  بـشعبة العامر23-12-2002

خطار   عبد الكریم 11038122 قریب من الجید6006.90  بـشعبة العامر23-08-2000

زیان   عبد الّلھ 11038111 جید6107.00  بـشعبة العامر22-11-2000

مفتي   عبد الّصامد 11038121 قریب من الجید6206.00  بـشعبة العامر05-10-2002

مفتي   عماد الّدین 11038095 جید6307.70  بـشعبة العامر23-12-2002

دلسي   عبد الرحیم 11038117 قریب من الجید6406.80  بـشعبةالعامر03-02-2002

حمزاوي   علي 11038099 جید جدا6508.70  بـعین طایة21-07-2002

عّراش   عادل 11038105 مقبول6605.40  بـعین طایة06-09-2000

بومشراق   إناس 11038152 جید جدا6708.50  بـالرغایة08-04-2003

بوخدوني   وفاء 11038166 قریب من الجید6806.70  بـالرغایة30-08-2002

دحماني   إناس 11038150 مقبول6905.20  بـالرویبة18-09-2002

دوادي   وفاء 11038167 مقبول7005.40  بـبرج منایل01-02-2003

مشري   إكرام 11038160 قریب من الجید7106.80  بـبرج منایل20-07-2002

بومزراق   إناس 11038151 قریب من الجید7206.60  بـشعبة العامر26-09-2002

591من393:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| سي مصطفى /متو| مدرسة علي بوظھر  | 350379: المؤسسة  

تبرورت   مالك 11038178 جید جدا108.70  بـالثنیة04-09-2002

جودي   محمد امین 11038198 جید جدا208.20  بـالثنیة22-04-2002

بن طاعلي   نور الھدى 11038192 مقبول305.90  بـالثنیة08-12-2002

بن طاعلى   منال 11038179 مقبول405.40  بـالثنیة24-09-2002

جودي   نھاد 11038190 جید جدا508.80  بـالثنیة08-09-2002

حدیدي   محمد ریان 11038204 جید607.70  بـالقبة28-02-2002

بوشالغم   محمد امین 11038201 جید جدا708.50  بـالقبة26-12-2002

قیس   نبیلة 11038185 مقبول805.50  بـباب الوادي31-10-2002

طرحة   ملیسة 11038181 جید جدا908.40  بـبرج منایل12-10-2002

حمودي   مروان 11038215 مقبول1005.50  بـسیدي امحمد18-03-2002

حومة   محمد عبد المالك 11038206 جید1107.40  بـسیدي امحمد19-09-2002

بن طاعلى   اسامة 11038262 ممتاز1209.50  بـالثنیة10-01-2002

بوظھر   امینة 11038242 قریب من الجید1306.80  بـالثنیة27-02-2002

الحمالي   مروى 11038229 جید جدا1408.90  بـالثنیة05-03-2002

جودي   بشرى 11038281 ممتاز1509.20  بـالثنیة06-08-2002

وارزقي   یمینة 11038284 جید جدا1608.20  بـالثنیة26-08-2002

بوظھر   ایوب 11038258 جید جدا1708.50  بـالثنیة15-11-2002

بن نعمان   ایة 11038253 جید جدا1808.30  بـالثنیة19-01-2002

بوزاد   رانیة 11038304 مقبول1905.50  بـالثنیة06-11-2002

انصار   ایة كریمة 11038254 قریب من الجید2006.20  بـالثنیة18-05-2002

زیتوني   امیرة 11038243 قریب من الجید2106.20  بـالثنیة11-04-2002

عطاء اهللا   مروى 11038230 قریب من الجید2206.50  بـالثنیة24-09-2002

حابت   یونس 11038298 جید2307.10  بـالثنیة12-06-2002

زروق   امال 11038236 مقبول2405.80  بـالثنیة20-10-2001

591من394:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| سي مصطفى /متو| مدرسة علي بوظھر  | 350379: المؤسسة  

خیدر   اكرام 11038267 مقبول2505.30  بـالحراش31-08-2002

حمداش   امال 11038237 مقبول2605.80  بـالحراش04-08-2002

اوكال   حنان 11038283 جید2707.40  بـالرغایة28-04-2002

علي بوظھر   لطفي 11038232 مقبول2805.40  بـالرغایة21-05-2002

جنادي   مروة 11038228 مقبول2905.90  بـالرویبة16-06-2002

بن دوحو   رانیا 11038303 جید جدا3008.20  بـالقبة05-03-2002

رایس   رومیساء فیروز 11038317 جید جدا3108.00  بـالقبة17-11-2002

غسیر   رومیساء 11038316 مقبول3205.20  بـالقبة22-06-2002

بالل   ایمن 11038248 قریب من الجید3306.60  بـبرج منایل22-09-2002

جودي   ایوب 11038257 جید3407.10  بـبرج منایل18-08-2002

عدلي   ایدیر 11038255 جید3507.40  بـبرج منایل17-06-2002

علمي   ریمة 11038308 جید3607.30  بـبرج منایل17-04-2002

بن عمروش   اكرم 11038263 قریب من الجید3706.00  بـبومرداس16-06-2002

دایم اهللا   ایمن 11038246 جید جدا3808.60  بـبومرداس02-06-2002

دباغي   ایمن 11038247 قریب من الجید3906.70  بـبومرداس11-07-2002

حمداش   حوریة 11038300 جید4007.90  بـبومرداس05-08-2002

معالوي   ایوب 11038259 جید جدا4108.10  بـخمیس ملیانة22-11-2002

بلعید   اكرام 11038266 جید4207.50  بـحسین داي14-07-2002

خلیفي   رومایسة 11038314 قریب من الجید4306.90  بـیسر09-11-2002

كریم   الینا ریمة 11038241 مقبول4405.70  بـسیدي امحمد16-11-2002

قاصد   ریان 11038310 جید4507.50  بـسیدي امحمد01-11-2002

قاسي   ایناس 11038252 جید4607.70  بـعزازقة04-06-2002

بلكوك   شیماء 11038338 ممتاز4709.30  بـالثنیة21-09-2002

بیدة   عبد الرحمان 11038364 مقبول4805.70  بـالثنیة06-08-2002

بوحدي   عبد الرحمان 11038366 مقبول4905.30  بـالثنیة23-10-2002

بن عمروش   عبد الحكیم 11038358 جید جدا5008.80  بـالثنیة08-08-2002

ماول   سارة 11038336 جید5107.60  بـالثنیة25-09-2002

خدیر   عاشور 11038352 جید جدا5208.90  بـالحراش24-06-2002

بیلوم   عبد الرحمان 11038363 جید5307.40  بـالحراش28-06-2002

591من395:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| سي مصطفى /متو| مدرسة علي بوظھر  | 350379: المؤسسة  

ماول   سامیة 11038334 قریب من الجید5406.70  بـالحراش09-07-2002

رحماني   عبد الحمان 11038357 مقبول5505.60  بـالحراش04-06-2002

حمداني   سیدعلي 11038341 مقبول5605.60  بـالرویبة04-05-2000

زناز   عبد الرحمان 11038362 جید5707.60  بـالقبة01-06-2002

صالحي   عثمان 11038353 جید جدا5808.50  بـبرج منایل08-12-2002

شیبان   عبد الرحمان 11038365 جید جدا5908.90  بـبومرداس16-09-2002

الحاج   صالح 11038333 مقبول6005.50  بـعین الحمام10-06-1999

سعیود   عبد الرؤوف 11038360 جید6107.10  بـعین طایة18-07-2002

عوداش   فریدة 11038390 مقبول6205.80  بـالثنیة28-06-2002

لوني   وردة 11038397 جید جدا6308.20  بـالثنیة15-04-2002

بن عمروش   فریال 11038388 جید6407.40  بـبرج منایل01-02-2002

رحال   عبد الرحیم 11038379 مقبول6505.00  بـحسین داي09-09-2002

رحال   وسیم عبد الھادي 11038401 جید جدا6608.10  بـسي مصطفى26-08-2002

عمیمر   عبدالستار 11038383 جید6707.70  بـسیدي امحمد28-05-2002

591من396:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| سي مصطفى /متو| مدرسة وقنوني منور  | 350380: المؤسسة  

بن صفیة   محمد صھیب 11038205 جید107.50  بـالرغایة25-08-2002

بعاجي   نادیة 11038184 قریب من الجید206.40  بـبرج منایل21-02-2002

داود   محمد الشریف 11038202 قریب من الجید306.20  بـبرج منایل05-07-2002

بوعراش   منى 11038180 مقبول405.50  بـبرج منایل27-10-2002

حلوان   نور الھدى 11038191 جید507.20  بـزموري13-06-2002

حدوش   رقیة 11038313 قریب من الجید606.20  بـالرغایة23-08-2002

جنادي   اكرام 11038278 جید707.60  بـیسر25-09-2002

رحنبي   ریان 11038309 جید جدا808.30  بـسي مصطفى25-04-2002

خلیفي   شیماء 11038337 جید جدا908.80  بـالرویبة17-08-2002

لخضاري   صھیب 11038344 مقبول1005.00  بـباب الوادي12-12-2002

بھاز   عبد المالك 11038354 جید1107.20  بـزموري03-03-2002

حیو   ھند 11038392 جید1207.00  بـالثنیة01-07-2002

خلیفي   فریال 11038389 جید1307.90  بـزموري05-08-2002

591من397:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| سي مصطفى /متو| مدرسة الحي القدیم  | 350381: المؤسسة  

بن بورنان   نسرین 11038189 جید جدا108.70  بـالثنیة26-05-2002

بج بج   مروة 11038217 مقبول205.40  بـالثنیة14-12-2001

مرابطي   مروان 11038216 قریب من الجید306.00  بـبومرداس14-08-2002

خیاري   نریمان 11038187 مقبول405.60  بـزموري14-05-2002

بیدة   مریم 11038212 قریب من الجید506.20  بـعین طایة04-11-2002

بن زرقة   الھام 11038244 قریب من الجید606.50  بـالثنیة14-09-2002

مرابط   یاسمین 11038288 جید707.30  بـالقبة18-09-2002

كوسى   حواء 11038299 قریب من الجید806.20  بـالقبة31-12-2002

رحال   یعقوب 11038294 مقبول905.90  بـزموري07-01-2002

میدون   یاني 11038286 جید1007.00  بـسیدي امحمد13-08-2002

جدي   عبد النور 11038355 جید1107.40  بـالثنیة11-02-2003

جدي   عبد اهللا 11038356 جید جدا1208.40  بـالثنیة11-02-2003

العیشاوي   عماد الدین 11038346 جید1307.60  بـالقبة31-10-2002

رحال   شمس الدین 11038332 قریب من الجید1406.20  بـعین طایة30-07-2002

بنوشفون   غزالن 11038385 مقبول1505.20  بـالثنیة16-09-2002

بن جناحي   وسیلة 11038402 مقبول1605.00  بـالثنیة16-10-2001

سیلمي   وسام 11038400 جید1707.10  بـبرج منایل19-12-2002

علي بوظھر   ھناء 11038391 جید1807.10  بـبومرداس13-10-2002

على بوظھر   فیصل 11038387 قریب من الجید1906.50  بـرویبة26-06-2002

591من398:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| سي مصطفى /متو| مدرسة عبد القادر السباعي  | 350382: المؤسسة  

بكیري   مریم 11038210 قریب من الجید106.70  بـالثنیة10-04-2002

سرباح   مریم 11038213 جید207.20  بـالثنیة15-11-2002

زبیشة   محمد امین 11038200 قریب من الجید306.20  بـبرج منایل24-09-2002

محفوف   مریم 11038214 قریب من الجید406.00  بـزموري04-12-2002

بونحوش   اكرام 11038264 جید507.60  بـالثنیة02-11-2001

عیش   ایمان 11038250 جید607.70  بـالثنیة23-04-2002

مالجي   امین 11038239 جید707.20  بـبرج منایل31-12-2001

مالجي   رمیسة 11038302 قریب من الجید806.10  بـبرج منایل02-11-2002

مولوج   خیرة ھناء 11038291 قریب من الجید906.10  بـبرج منایل11-02-2002

غیسي   بثینة 11038280 جید جدا1008.00  بـبرج منایل09-01-2002

بوعالم اهللا   امین 11038240 قریب من الجید1106.40  بـیسر18-04-2002

قداش   اوسامة 11038279 جید جدا1208.00  بـیسر06-06-2002

قاسم   خالد 11038287 جید جدا1308.30  بـیسر21-06-2002

سراج   رمیساء 11038301 جید1407.00  بـیسر01-11-2002

ابكوك   عبد الرؤوف 11038359 جید جدا1508.30  بـالثنیة16-05-2002

حمزاوي   سلمى 11038329 جید جدا1608.00  بـالثنیة14-04-2002

حمزاوي   وئام 11038403 مقبول1705.40  بـالثنیة06-12-2000

صالح   عبد القادر الفاروق 11038380 جید جدا1808.30  بـبوسعادة14-06-2003

591من399:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| سي مصطفى /متو| مدرسة سي مصطفى الجدیدة  | 350383: المؤسسة  

بن بوزید   محمد المین 11038195 قریب من الجید106.30  بـتیزي وزو14-02-2003

زروقي   مریم 11038209 مقبول205.50  بـبرج منایل26-05-2001

تریكي   لینا 11038193 ممتاز309.40  بـبومرداس09-09-2002

بوعراش   الوناس 11038245 جید407.50  بـالثنیة05-01-2003

بوعراش   مروى 11038231 جید507.70  بـالثنیة15-01-2003

عبد الالھوي   یونس 11038297 جید جدا608.10  بـالثنیة05-06-2002

بختي   امیمة 11038238 مقبول705.80  بـبرج منایل29-10-2002

بن زرقة   ایمان 11038251 جید807.50  بـبرج منایل15-09-2002

حیو   رابح 11038306 قریب من الجید906.90  بـزموري14-09-2001

بن شوك   زین الدین 11038339 جید جدا1008.80  بـالثنیة15-07-2002

عاللو   سفیان 11038343 مقبول1105.70  بـالحراش18-01-2003

زناز   سمیر 11038331 قریب من الجید1206.40  بـالرغایة26-07-2002

غریب   علي 11038348 جید1307.20  بـبرج منایل15-05-2002

زعموم   سمیة 11038330 جید جدا1408.50  بـعین طایة30-06-2002

بوصبع   ولید 11038396 مقبول1505.90  بـالثنیة15-11-2002

خلیفي   عبد الوھاب اسالم 11038381 جید جدا1608.40  بـالقبة25-07-2002

591من400:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بوھري علي لقاطة /متو|  مدرسة حمیداوي محمد  | 350388: المؤسسة  

بوصالح   ایمان 11038448 قریب من الجید106.80  بـمفتاح08-07-2002

بن قریش   اسمھان 11038451 جید207.50  بـالثنیة22-07-2002

لزوم   مریم 11038438 جید307.20  بـالثنیة06-08-2002

مجاجو   ایة 11038449 مقبول405.40  بـالثنیة02-07-2002

بن تارزي   اشراق 11038452 مقبول505.00  بـالحراش29-04-2000

بوشارب   أحمد 11038430 مقبول605.80  بـبرج منایل19-08-2002

بوشارب   أیمن 11038427 جید جدا708.70  بـبرج منایل20-01-2002

ھارون   منال 11038415 مقبول805.80  بـبرج منایل06-06-2002

بن قریش   موكرم 11038443 جید907.80  بـبرج منایل02-07-2002

زینات   محمد 11038431 جید1007.30  بـبرج منایل30-10-2002

بن تارزي   نجیب 11038420 جید1107.80  بـبرج منایل08-08-2002

فرندى   نور الدین 11038425 مقبول1205.10  بـبرج منایل30-05-2001

قاسي   نذیر 11038418 جید جدا1308.00  بـبرج منایل13-08-2002

بن عجال   أیوب 11038437 مقبول1405.90  بـبرج الكیفان11-12-2000

بعزیز   منال 11038414 جید جدا1508.50  بـبومرداس11-04-2002

زنان   مروان 11038439 مقبول1605.30  بـبودواو27-04-1999

قنون   أكرم عبد الرحمن 11038442 مقبول1705.40  بـحسین داي25-07-2001

بن تارزي   ریان 11038483 قریب من الجید1806.30  بـالثنیة02-06-2002

حمداني   شروق 11038498 جید1907.80  بـالثنیة24-08-2002

زیتوني   كاتیة 11038503 ممتاز2009.20  بـالحراش23-06-2002

جفادر   رانیا 11038480 جید2107.70  بـالرویبة28-08-2002

بن سعید   اكرام 11038464 مقبول2205.60  بـبرج منایل08-04-2002

ھارون   بشیر 11038466 مقبول2305.80  بـبرج منایل15-12-1999

قنون   دنیا 11038471 مقبول2405.70  بـبرج منایل12-08-2002

591من401:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بوھري علي لقاطة /متو|  مدرسة حمیداوي محمد  | 350388: المؤسسة  

طیان   زینب 11038495 قریب من الجید2506.70  بـبرج منایل30-09-2002

عالل سباوي   سارة 11038486 مقبول2605.90  بـبرج منایل19-01-2002

بوشارب   فاطمة 11038529 جید2707.90  بـالثنیة07-04-2002

عیساوي   ولید 11038540 مقبول2805.40  بـالثنیة02-02-2000

ایت موسى   إسحاق 11038538 جید2907.70  بـبرج منایل07-02-2003

بن تارزي   إكرام 11038539 قریب من الجید3006.70  بـبرج منایل16-07-2002

سلماني   عماد 11038517 جید3107.90  بـبرج منایل10-06-2002

بن تارزي   عالء 11038514 مقبول3205.10  بـبرج منایل07-04-2001

قنون   عبد الرؤوف 11038523 قریب من الجید3306.40  بـبرج منایل23-01-2002

قنون   عبد الغاني 11038525 مقبول3405.60  بـبومرداس16-10-2002

ایت موسى   عبد المالك 11038522 جید جدا3508.40  بـحسین داي22-08-2002

ایت موسى   عالء الدین 11038516 جید3607.40  بـسیدس امحمد06-05-2002

بن زیاني   إسماعیل 11038537 مقبول3705.00  بـعین طایة11-01-2002

شریح   عبد العزیز 11038526 جید3807.00  بـعین طایة05-10-2000

591من402:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بوھري علي لقاطة /متو|  مدرسة لقاطة الجدیدة  | 350389: المؤسسة  

بن تارزي   نجوى 11038421 جید107.40  بـالحراش31-07-2002

ناجم   ایة 11038450 جید207.40  بـبرج منایل15-08-2002

ناجم   لینة 11038428 قریب من الجید306.20  بـبرج منایل11-08-2001

بوخنیفر   نسرین 11038422 جید407.10  بـبرج منایل31-03-2002

بن عیاد   مروة 11038440 جید507.70  بـیسر16-08-2002

شاللي   نھاد 11038424 جید607.10  بـسور الغزالن02-03-2002

مرابط   محمد بومدین 11038435 جید707.20  بـقصر البخاري28-03-2003

بورنیسة   الھام 11038445 ممتاز809.70  بـعین طایة02-10-2002

ساھل   دنیا 11038470 ممتاز909.40  بـالثنیة18-07-2002

بن تارزي   زین الدین 11038493 قریب من الجید1006.20  بـالثنیة03-02-2002

زرار   خدیجة 11038476 مقبول1105.30  بـبرج منایل21-10-2002

كوسة   دنیا 11038469 قریب من الجید1206.70  بـبرج منایل11-01-2002

جامعي   رحمة 11038482 ممتاز1309.50  بـبرج منایل01-05-2002

بن تارزي   دنیا 11038472 جید جدا1408.70  بـبرج منایل29-11-2002

عثمان   سیف الدین 11038497 جید1507.00  بـبرج منایل15-10-2002

ایت موسى   یوسف 11038479 قریب من الجید1606.70  بـبرج منایل25-08-2000

حموریت   شروق 11038499 مقبول1705.40  بـبومرداس24-10-2002

بوعالم اهللا   یاسر 11038474 جید جدا1808.50  بـحسین داي08-04-2002

موساوي   عبد الرؤوف 11038524 جید1907.20  بـالثنیة05-01-2003

بن تارزي   ھالة 11038532 جید جدا2008.70  بـالرغایة21-08-2002

بوعالم اهللا   عالء 11038515 جید2107.40  بـالرویبة06-09-2001

بن تارزي   إیمان 11038535 مقبول2205.70  بـبرج منایل23-10-2002

صابونجي   عادل عبد الرحمن 11038521 قریب من الجید2306.40  بـعین طایة22-01-2001

591من403:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بوھري علي لقاطة /متو|  مدرسة بونص احمد  | 350390: المؤسسة  

بن تارزي   مروة رانیة 11038441 مقبول105.80  بـبرج منایل12-10-2001

بورنیسة   نورة 11038426 مقبول205.10  بـبرج منایل05-06-2001

بوشارب   محمد 11038432 قریب من الجید306.50  بـبرج منایل07-11-2002

تشرافي   محمد اسالم 11038434 قریب من الجید406.60  بـبرج منایل06-07-2002

زخروف   ابراھیم 11038447 مقبول505.40  بـبرج منایل11-04-2003

بن عیاد   زكریا 11038500 جید607.60  بـالثنیة26-01-2001

خولة   زین الدین 11038494 جید707.80  بـبرج منایل06-05-2002

بن تارزي   حسین 11038478 مقبول805.30  بـبرج منایل10-11-2002

بن عالل   سارة 11038485 مقبول905.00  بـبرج منایل05-09-2001

بورنیسة   زكریا 11038501 مقبول1005.00  بـبرج منایل09-01-2003

نوال   شیماء 11038492 مقبول1105.30  بـحسین داي05-08-2002

مراحي   ریمة 11038481 جید جدا1208.50  بـعین طایة02-06-2002

بن محفوظ   ھاجر 11038533 جید1307.90  بـبرج منایل29-10-2002

بوشارب   ھناء 11038531 جید جدا1408.40  بـبومرداس03-01-2003

خولة   عمر 11038520 جید جدا1508.80  بـبومرداس05-06-2002

591من404:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بوھري علي لقاطة /متو|  مدرسة بن باطة رشید  | 350391: المؤسسة  

تارزي   محمد 11038429 جید جدا108.40  بـبرج منایل06-04-2002

بوشارب   محمد حمزة 11038436 ممتاز209.10  بـبرج منایل23-12-2002

بوشارب   محمد أمین 11038433 جید جدا308.70  بـبرج منایل17-10-2002

بن باطة   بشرى 11038468 جید407.30  بـالثنیة18-02-2003

بن قریش   حسام الدین 11038477 جید507.60  بـالحراش27-05-2002

بورنیسة   سید علي 11038496 ممتاز609.10  بـباب الواد01-09-2002

غماتیوي   طارق 11038488 قریب من الجید706.70  بـبرج منایل04-01-2003

بن قریش   شیماء 11038491 قریب من الجید806.80  بـزموري05-07-2002

بلعید   فاطمة الزھراء 11038530 جید جدا908.40  بـالحراش29-01-2003

591من405:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| كدیة العرایس /متو| مدرسة بایو حسین  | 350396: المؤسسة  

ساھل   زین الدین 11038654 مقبول105.20  بـالحراش14-08-2002

حداد   فاطمة الزھراء 11038680 مقبول205.80  بـالرویبة14-03-2002

بایو   فرحات 11038682 جید307.40  بـبرج منایل16-09-2002

سلماني   ھارون 11038687 مقبول405.70  بـبرج منایل29-10-2002

سلماني   شیماء 11038653 جید507.60  بـبرج منایل17-03-2002

كراغن   ھاجر 11038685 مقبول605.70  بـبرج منایل28-07-2002

شتى   عبد اهللا 11038664 قریب من الجید706.10  بـبومرداس23-05-2002

قصراوي   عبد الرزاق 11038672 مقبول805.70  بـبومرداس09-05-2002

العربي باشا   سفیان 11038657 مقبول905.80  بـبومرداس26-07-2002

بولجنات   كنزة 11038659 جید1007.60  بـزموري28-07-2002

برزوان   عادل 11038661 مقبول1105.00  بـزموري25-05-2002

برزوان   أسامة 11038587 قریب من الجید1206.50  بـالثنیة22-04-2002

بالل   محمد رضا 11038573 مقبول1305.70  بـالرغایة23-08-2002

زبالح   موسى رسیم 11038588 جید جدا1408.50  بـبرج منایل28-07-2002

بایو   مروى 11038584 قریب من الجید1506.40  بـبرج منایل25-04-2002

بالل   مروة 11038582 مقبول1605.90  بـبرج منایل02-06-2002

بالل   منال 11038551 مقبول1705.70  بـحسین داي24-03-2002

شتى   محي الدین 11038576 قریب من الجید1806.90  بـرویبة08-09-2002

بالل   نورھان 11038563 جید جدا1908.50  بـزموري09-12-2002

حفیظ   امال 11038590 جید جدا2008.10  بـزموري11-12-2002

محمد بوزیان   سامي 11038639 قریب من الجید2106.80  بـملیانة07-06-2002

شتى   جمیلة 11038618 مقبول2205.60  بـالرغایة15-06-2002

یحیاوي   ایة سلسبیل 11038607 مقبول2305.20  بـالرغایة09-12-2002

یورویس   احالم 11038603 جید2407.60  بـبرج منایل11-09-2002

591من406:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| كدیة العرایس /متو| مدرسة بایو حسین  | 350396: المؤسسة  

بن سلیمان   خدیجة 11038622 قریب من الجید2506.40  بـبرج منایل09-05-2002

بالل   امینة 11038601 جید جدا2608.80  بـبومرداس15-10-2003

بن عیاد   رحمة 11038632 جید2707.00  بـبومرداس06-06-2002

زموري   ریحان 11038633 مقبول2805.70  بـبرج منایل20-06-2002

بلخیال   حسام 11038624 جید2907.80  بـرغایة22-12-2002

فكیر   رانیة 11038631 قریب من الجید3006.90  بـزموري14-06-2002

591من407:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| كدیة العرایس /متو| مدرسة حرفوش محمد  | 350397: المؤسسة  

زمول   وسام 11038702 مقبول105.80  بـحسین داي25-02-2002

بن سراج   عبد الرحیم 11038670 قریب من الجید206.90  بـالرغایة18-08-2002

جوھري   عبد المالك 11038662 جید جدا308.20  بـبرج منایل08-01-2003

بوجعیط   عبد الرحمان 11038666 مقبول405.20  بـبرج منایل30-12-2000

بایو   ھارون 11038686 قریب من الجید506.50  بـبرج منایل30-07-2002

سلماني   فریال 11038681 قریب من الجید606.80  بـزموري26-06-2002

بن جمعة   مروة 11038583 جید جدا708.20  بـبني مسوس10-08-2002

یماني   مراد 11038579 جید جدا808.80  بـدلس29-03-2002

شیباني   محمد یاسین 11038572 قریب من الجید906.50  بـزموري27-01-2003

بوجعیط   اكرام 11038610 جید1007.50  بـبرج منایل03-08-2002

بن سلیمان   بشرى 11038614 مقبول1105.90  بـبرج منایل06-04-2002

مداحي   ایة 11038605 جید جدا1208.20  بـبومرداس16-03-2002

حرفوش   سارة 11038640 قریب من الجید1306.30  بـرویبة10-07-2002

بوجعیط   سمیر 11038638 قریب من الجید1406.10  بـسیدي امحمد20-09-2002

591من408:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| كدیة العرایس /متو| مدرسة مندورة  | 350398: المؤسسة  

صیف   إلیاس 11038683 مقبول105.00  بـالحراش18-10-2002

ضیف   عماد الدین 11038660 قریب من الجید206.60  بـبرج منایل24-02-2002

حفیظ   إشراق 11038688 قریب من الجید306.20  بـبومرداس10-05-2002

حرفوشي   عبد الرحمان 11038668 مقبول405.70  بـزموري27-01-2002

حرفوشي   أسماء 11038586 قریب من الجید506.30  بـالرغایة14-07-2002

ضیف   محمد 11038569 مقبول605.60  بـبرج منایل23-06-2002

ضیف   منال 11038552 قریب من الجید706.40  بـبرج منایل25-05-2002

ضیف   نسیمة 11038561 مقبول805.40  بـبرج منایل10-12-2002

ضیف   مروان 11038580 قریب من الجید906.10  بـزموري30-06-2002

حفیظ   ماریا 11038558 جید جدا1008.60  بـزموري15-03-2002

یحیاوي   خدیجة 11038621 قریب من الجید1106.80  بـالرغایة10-03-2002

حفیظ   خدبجة 11038620 جید1207.80  بـبومرداس20-10-2002

حفیظ   احمد رامي 11038604 جید1307.20  بـزموري16-11-2002

بلطرش   یونس 11038629 مقبول1405.30  بـسیدي امحمد16-08-2002

ضیف   یسرى 11038626 جید جدا1508.20  بـعین طایة26-06-2002

591من409:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| القشیري /متو|  مدرسة ریال علي  | 350403: المؤسسة  

موسي   سیف 11038922 جید جدا108.10  بـبومرداس17-03-2002

ھیشور   عبد الحق 11038946 جید جدا208.40  بـزموري26-07-2002

بلخیار   عبد الرؤوف 11038948 قریب من الجید306.30  بـزموري27-09-2001

بلحیدوش   زكریا 11038924 قریب من الجید406.80  بـسیدي امحمد07-02-2002

ریال   خدیجة 11038869 جید جدا508.60  بـالثنیة14-10-2002

نعیمي   شمس الدین 11038897 جید جدا608.80  بـفرنسا21-06-2002

حمیدي   محمد ایمن 11038750 قریب من الجید706.40  بـحسین داي10-12-2000

بلحیدوش   انیس 11038785 ممتاز809.00  بـالرغایة10-06-2002

بلحیدوس   احمد 11038801 جید جدا908.30  بـرغایة16-04-2002

بندو   امیرة 11038791 جید1007.30  بـزموري23-02-2001

591من410:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| القشیري /متو|  مدرسة بلحبشیة عمران  | 350404: المؤسسة  

ھیني   عالء الدین 11038933 قریب من الجید106.90  بـالحراش12-11-2002

بوجمعة   عبد الرؤوف 11038950 جید جدا208.00  بـاالخضریة13-11-2002

ریال   سید علي 11038921 قریب من الجید306.80  بـالرغایة15-12-2002

اوزیة   زكریا صابري 11038925 جید جدا408.00  بـبومرداس16-08-2002

غربي   سید احمد 11038919 مقبول505.40  بـبومرداس29-08-2002

عون   زیاد عبد الرحمان 11038918 مقبول605.10  بـعین بسام20-09-2002

قوالش   جیاللي 11038865 مقبول705.90  بـالثنیة02-06-2001

بومرداسي   رحمة 11038891 جید جدا808.50  بـالرغایة19-01-2003

درامشیني   شیماء 11038901 جید907.20  بـالرغایة29-06-2002

غالمي   خولة 11038873 جید1007.10  بـالرغایة01-05-2002

كرشو   ریاض 11038892 مقبول1105.50  بـالرغایة28-06-2001

بلعكروف   رحمة 11038889 مقبول1205.70  بـزموري19-04-2002

بولكروش   یسرى اماني 11038872 جید1307.30  بـزموري18-04-2002

سلموني   سمیحة 11038896 جید1407.80  بـزموري26-06-2002

شایب   خلود 11038844 قریب من الجید1506.60  بـالحراش22-01-2002

كوسة   اكرم 11038823 جید جدا1608.10  بـالرغایة06-09-2002

خالفي   اكرام 11038825 جید1707.40  بـحسین داي23-04-2002

بوحرشوش   محمد امین 11038748 قریب من الجید1806.30  بـاألبیار15-02-2002

خشوش   نصر الدین 11038729 قریب من الجید1906.40  بـالثنیة27-06-2002

بلحیدوش   محمد نبیل 11038746 ممتاز2009.10  بـالرغایة07-04-2002

بندو   نریمان 11038726 جید2107.10  بـالرغایة23-07-2002

شارف   نسرین 11038731 قریب من الجید2206.00  بـالرغایة24-02-2003

بوخملة   أنیس 11038716 قریب من الجید2306.80  بـالرویبة21-08-2001

صالفالح   نیھال 11038725 جید2407.30  بـزموري21-03-2002

591من411:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| القشیري /متو|  مدرسة بلحبشیة عمران  | 350404: المؤسسة  

شایبي   نور الھدى 11038733 قریب من الجید2506.10  بـعین طایة16-05-2002

العایب   المائسة 11038782 جید2607.40  بـالمزدور25-05-2001

بن عجال   محفوظ 11038767 مقبول2705.60  بـالثنیة03-06-2002

خلیلي   امینة 11038790 قریب من الجید2806.80  بـالرویبة17-11-2002

حموش   مھدیة 11038780 جید2907.40  بـبني مسوس20-02-2002

ترزوت   مھدیة 11038781 قریب من الجید3006.40  بـزموري25-08-2002

صماني   فواز 11038989 مقبول3105.30  بـالثنیة06-11-2000

بندو   عبد السالم 11038971 جید جدا3208.30  بـالحراش20-09-2002

بندو   فارس 11038982 جید جدا3308.90  بـالرغایة08-03-2002

فالح   وسیم 11038999 جید3407.90  بـالرغایة28-01-2003

مطاھري   عبد الرحمان 11038967 مقبول3505.90  بـالرویبة03-02-2003

سعیدي   عبد الرحیم 11038968 قریب من الجید3606.30  بـبرج منایل18-04-2002

قوالش   وردة 11038997 جید3707.70  بـزموري01-08-2001

591من412:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| القشیري /متو|  مدرسة دوار بن یونس  | 350405: المؤسسة  

بندو   شھناز 11038930 مقبول105.60  بـالثنیة12-03-2001

أوزغلة   عماد الدین 11038936 مقبول205.70  بـالحمامات08-09-2002

دوداح   عبد الحكیم 11038945 مقبول305.70  بـالرویبة26-07-2002

فضیل   شعیب 11038927 مقبول405.90  بـزموري26-03-2003

زموري   إیمان 11038939 قریب من الجید506.10  بـزموري20-09-2002

أقنو   رانیة 11038881 جید607.20  بـالثنیة01-07-2002

مقراني   رمیسة 11038878 جید707.20  بـالثنیة27-01-2002

بن صوط   خولة 11038874 مقبول805.40  بـالرغایة19-08-2002

بلحوت   حبیب الرحمان 11038864 جید جدا908.00  بـالرغایة27-06-2002

عشیش   یسرى 11038871 جید جدا1008.40  بـبومرداس01-08-2002

ترزوت   رانیا 11038879 قریب من الجید1106.30  بـحسین داي21-09-2000

بن نعمان   سالمة 11038898 جید جدا1208.20  بـزموري05-08-2002

حموش   رانیة 11038883 مقبول1305.40  بـالثنیة18-11-2002

ریال   إسماعیل 11038818 جید1407.00  بـالثنیة07-12-2000

بندو   أعمر 11038831 مقبول1505.90  بـالثنیة16-04-2002

غضبان   بدر الدین 11038837 قریب من الجید1606.30  بـالحراش07-11-2000

حموش   یاسمین 11038846 جید جدا1708.80  بـالرغایة26-06-2002

الوازعي   أعمر 11038832 جید جدا1808.80  بـبرج منایل11-11-2002

طفیاني   إكرام 11038827 جید جدا1908.20  بـبومرداس05-07-2002

مرابطي   آیة مروى 11038814 جید2007.00  بـبومرداس23-12-2002

بن نعمان   أعمر 11038830 مقبول2105.60  بـبومرداس13-09-1999

ھالیلي   یاسمین 11038845 قریب من الجید2206.20  بـحسین داي26-11-2000

بلحیدوش   حنان 11038839 جید جدا2308.10  بـزموري12-07-2002

بندو   یاسین 11038851 جید جدا2408.10  بـزموري26-10-2002

591من413:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| القشیري /متو|  مدرسة دوار بن یونس  | 350405: المؤسسة  

قطاع   بالل 11038836 جید جدا2508.00  بـزموري16-12-2002

قرنینوش   محمد إسالم 11038751 جید جدا2608.30  بـالثنیة21-05-2002

ریال   لمین 11038717 قریب من الجید2706.90  بـالحمامات22-02-1998

بلحبشیة   نور الھدى 11038732 قریب من الجید2806.60  بـالرغایة04-05-2002

عواج   محمد 11038741 قریب من الجید2906.80  بـالقبة05-05-2002

عنیازي   محمد لمین 11038744 مقبول3005.80  بـالوادي01-09-2001

بوشالغم   نبیل 11038722 مقبول3105.70  بـبومرداس26-07-2002

بلمانع   ندیر 11038724 قریب من الجید3206.40  بحكم بـخنشلة2001

زموري   محمد أنیس 11038747 قریب من الجید3306.50  بـحسین داي07-12-2001

أقنو   محمد 11038740 جید3407.80  بـزموري13-03-2002

لعزوني   أمیرة 11038719 قریب من الجید3506.90  بـزموري17-06-2001

بلحبشیة   محمد 11038737 جید3607.60  بـزموري08-06-2001

حلوان   ناصر 11038721 قریب من الجید3706.00  بـزموري15-01-2002

بلحبشیة   نسرین 11038730 مقبول3805.60  بـعین طایة09-07-2000

بن سالم   مروى 11038777 قریب من الجید3906.40  بـالثنیة26-11-2002

زموري   أمینة 11038789 مقبول4005.40  بـبومرداس13-06-2001

بودمارن   مریم أسماء 11038771 جید جدا4108.30  بـزموري23-04-2002

بن قاید   مروة 11038772 مقبول4205.70  بـزموري13-08-2002

بلحبشیة   إیمان 11038797 جید جدا4308.50  بـزموري09-02-2002

صالحي   أیمن 11038794 ممتاز4409.10  بـسیدي امحمد16-10-2002

حدوش   إیناس 11038799 قریب من الجید4506.80  بـعین طایة06-08-2000

لبدیري   فیصل 11038985 جید جدا4608.70  بـبرج منایل13-08-2002

بن نعمان   عبد الرحمان 11038966 ممتاز4709.50  بـزموري21-06-2002

حدوش   وسام 11038998 جید جدا4808.00  بـزموري20-02-2002

رخیلة   ھاجر 11038991 جید4907.20  بـزموري10-08-1999

حموش   فاطمة 11038983 جید5007.30  بـزموري24-01-2002

درو   فایزة 11038979 جید جدا5108.00  بـزموري14-07-2002

بن یونس   عبد الرحیم 11038969 مقبول5205.30  بـسیدي امحمد28-06-2002

ھارون   فایزة شھرزاد 11038980 جید5307.00  بـعین طایة24-01-2002

591من414:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| القشیري /متو|  مدرسة صماني رابح  | 350406: المؤسسة  

صماني   شیماء 11038913 جید107.60  بـبرج منایل09-09-2002

حماني   خدیجة 11038868 مقبول205.10  بـبرج منایل06-04-2002

بلعكروف   یاسمینة 11038848 جید جدا308.90  بـالثنیة15-07-2002

صماني   نادیة 11038720 قریب من الجید406.00  بـالثنیة25-04-2002

حبیب   نسیم 11038727 ممتاز509.60  بـالرغایة10-06-2002

ھواري   احمد عبد الرحمان 11038802 جید607.30  بـبني مسوس19-12-2002

قطیطش   أشواق 11038779 قریب من الجید706.60  بـبرج منایل31-08-2002

لعرابي   محفوظ 11038766 مقبول805.60  بـبرج منایل02-06-2000

قطیطش   فایزة 11038978 ممتاز909.20  بـالثنیة20-05-2002

عروش   عبد القادر 11038972 مقبول1005.20  بـبني مسوس25-06-2000

سباع   ھدى 11038993 قریب من الجید1106.20  بـزموري27-12-2002

حبیب   فوزي 11038990 مقبول1205.40  بـزموري19-10-2000

591من415:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| القشیري /متو|  مدرسة بوصارة الجدیدة  | 350407: المؤسسة  

قطیطش   علي 11038938 قریب من الجید106.40  بـالقبة08-07-2002

قرنینوش   صھیب 11038931 جید جدا208.10  بـزموري16-06-2002

عبدوس   سید احمد 11038920 جید307.40  بـزموري04-10-2002

بوراي   زینب 11038916 مقبول405.00  بـزموري16-10-2002

بلخوص   شیماء 11038902 قریب من الجید506.30  بـتیزي وزو09-07-2002

مشتي   اسامة نور الدین 11038820 قریب من الجید606.20  بـبرج منایل28-06-2002

بوراي   ایة 11038813 جید جدا708.20  بـحسین داي15-08-2002

رویس   منال 11038713 مقبول805.60  بـالثنیة30-09-2002

بوراي   مریم 11038768 قریب من الجید906.60  بـالثنیة16-07-2002

بلعباس   اناس 11038784 جید1007.40  بـرغایة25-08-2002

ھجرس   مریم 11038769 جید1107.50  بـزموري31-07-2002

فطیمة   عبد الرحمان 11038963 مقبول1205.30  بـحسین داي18-02-2002

بوشارب   ھشام 11038995 مقبول1305.20  بـزموري18-01-1999

591من416:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| القشیري /متو|  مدرسة بن نعمان محمد الزعاترة  | 350408: المؤسسة  

بلحاید   مریھان 11038923 جید107.00  بـالثنیة16-07-2001

تبة   عماد 11038935 جید207.00  بـالثنیة30-05-2002

قطیطش   زین الدین 11038914 جید جدا308.30  بـالحراش19-03-2002

خیاري   سعاد 11038926 جید جدا408.80  بـبني عمران29-04-2002

بعیاي   صفاء 11038929 قریب من الجید506.70  بـبومرداس19-10-2002

عنین   عاطف 11038941 قریب من الجید606.60  بـزموري06-07-2002

مراك   زین الدین 11038915 قریب من الجید706.00  بـزموري11-07-2002

بن شوك   رابح 11038887 مقبول805.60  بـالرغایة03-11-2002

خیاري   رقیة 11038894 قریب من الجید906.70  بـالرغایة10-07-2002

داللة   رنا 11038877 جید جدا1008.10  بـالرغایة24-12-2002

لعوفي   رانیا 11038880 ممتاز1109.40  بـالقبة30-11-2002

قارة علي   خاولة 11038863 جید جدا1208.90  بـبني عمران14-07-2003

عروس   دنیا 11038866 مقبول1305.80  بـبرج منایل19-12-2001

مزیاني   سارة 11038899 جید1407.20  بـبودواو20-03-2003

بونغاز   رحمة 11038890 مقبول1505.40  بـزموري20-12-2002

سعود   صبرینة 11038900 جید جدا1608.50  بـزموري06-09-2002

خیاري   ذكرى 11038834 جید1707.50  بـالثنیة19-08-2002

خیر الدین   اصیلة 11038821 قریب من الجید1806.60  بـالحراش01-10-2002

بلعكروف   یاسمین 11038847 جید جدا1908.70  بـالرغایة18-07-2002

حمادي   یاسمینة 11038849 جید جدا2008.40  بـبرج منایل01-08-2002

سعود   ایوب 11038815 مقبول2105.20  بـبرج منایل19-02-2002

زعاتري   اكرام 11038826 مقبول2205.90  بـبومرداس17-06-2002

خلیفي   حنان 11038840 جید جدا2308.50  بـحسین داي25-08-2002

زمول   اسماء 11038817 جید2407.50  بـحسین داي27-08-2002

591من417:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| القشیري /متو|  مدرسة بن نعمان محمد الزعاترة  | 350408: المؤسسة  

بن حمود   اكرام 11038829 مقبول2505.60  بـزموري24-10-2002

لعیدي   محمد 11038742 جید جدا2608.80  بـالثنیة08-12-2002

ترزوت   أمینة 11038718 جید جدا2708.90  بـالرغایة19-09-2002

خیاري   منال 11038715 جید جدا2808.70  بـالرغایة04-12-2002

خیاري   ندى 11038723 جید2907.70  بـالرغایة26-09-2002

سعود   منال 11038714 جید جدا3008.40  بـبرج منایل12-10-2002

حیو   نورھان 11038734 ممتاز3109.80  بـبومرداس22-08-2002

عروس   محمد منیر 11038743 جید3207.10  بـبومرداس13-11-2002

حمدوش   محمد أمین 11038745 قریب من الجید3306.50  بـسیدي امحمد06-09-2002

بن شوك   مروى 11038776 مقبول3405.60  بـالثنیة03-10-2001

خیر الدین   امیرة 11038792 جید جدا3508.30  بـالثنیة15-11-2002

دراز   ایمن 11038795 جید جدا3608.10  بـالرغایة02-03-2003

فحصي   مروة 11038774 جید جدا3708.50  بـالرغایة09-10-2002

أورزیقن   محمد ھشام 11038765 جید جدا3808.90  بـباب الواد05-08-2002

خلیلي   مروة 11038775 جید3907.70  بـبرج منایل28-10-2002

زمول   انیس 11038786 قریب من الجید4006.80  بـحسین داي27-08-2002

بولطواق   مروة 11038773 جید جدا4108.30  بـزموري10-09-2002

عمروش   محمد رامي 11038763 جید4207.80  بـزموري19-01-2002

براز   عبد الرحمان 11038964 قریب من الجید4306.00  بـالثنیة02-06-2002

بعیاي   فارس 11038981 جید4407.00  بـالثنیة27-10-2001

عبد الكریم   فریال 11038987 جید جدا4508.70  بـالثنیة14-08-2002

حفیظ   ھدیل 11038994 جید4607.00  بـالقبة08-02-2002

بعیاي   عبد الرحمان 11038965 جید جدا4708.20  بـباب الواد03-06-2002

مرجاوي   فتح اهللا 11038984 جید4807.90  بـبومرداس22-10-2002

سعود   ولید 11038996 جید4907.10  بـزموري27-07-2002

غمراسي   فریال 11038986 جید5007.90  بـزموري11-04-2002

ناصر   عفاف سومیة 11038977 مقبول5105.50  بـزموري06-09-2002

591من418:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة ریال محمد بن السعید  | 350413: المؤسسة  

رزیق   عبد الباسط 11039287 جید107.70  بـالجزائر09-01-2002

بن شوك   عبد الرحمان 11039293 قریب من الجید206.70  بـالجزائر17-12-2002

أقنو   كمال 11039264 قریب من الجید306.80  بـالجزائر29-07-2002

بن شیخة   عبد الرؤوف 11039297 مقبول405.10  بـالجزائر13-03-2002

بوشلیت   عبد الحمید 11039289 جید507.90  بـالجزائر16-10-2002

زاوي   عامر 11039276 جید607.20  بـبومرداس21-06-2002

بوثلجي   عبد الرحیم 11039296 ممتاز709.00  بـبومرداس02-06-2002

خازني   عبد الغني 11039298 مقبول805.10  بـبومرداس01-08-2001

دشیر   عبد النور 11039282 قریب من الجید906.60  بـبومرداس25-01-2002

لعطافي   علي 11039271 مقبول1005.90  بـبومرداس03-03-2002

بن صوط   عادل 11039278 قریب من الجید1106.10  بـبومرداس16-08-2001

عاللي   شیماء 11039225 جید1207.90  بـالبویرة29-08-2002

بن زید   شمس الدین 11039213 مقبول1305.00  بـالجزائر20-01-2002

دباح   شھاب الدین 11039249 قریب من الجید1406.60  بـالجزائر01-02-2002

بعباي   زینب 11039233 مقبول1505.30  بـبومرداس28-07-2002

ریال   سید علي 11039237 جید1607.40  بـبومرداس19-11-2002

جمالي   وسام 11039375 قریب من الجید1706.10  بـالجزائر10-09-2002

تریكات   إكرام 11039367 جید جدا1808.40  بـالجزائر03-09-2002

ریال   إكرام 11039365 جید جدا1908.70  بـالجزائر08-08-2002

طرشي   ولید عبد الرؤوف 11039372 مقبول2005.30  بـباتنة18-10-2002

دالج   حسین 11039169 مقبول2105.50  بـالجزائر15-01-2002

قومیري   حسام الدین 11039168 قریب من الجید2206.70  بـالجزائر24-08-2002

جوغي   ریان 11039192 مقبول2305.20  بـالجزائر20-12-2002

بودیب   خولة 11039176 مقبول2405.20  بـالجزائر11-07-2002

591من419:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة ریال محمد بن السعید  | 350413: المؤسسة  

دالج   حسن 11039170 قریب من الجید2506.00  بـالجزائر15-01-2002

مسلم   رضا 11039194 جید جدا2608.90  بـبجایة30-04-2002

زاوي   یاسمینة 11039162 جید جدا2708.50  بـبومرداس21-06-2002

آیت عیسى   یزید 11039172 مقبول2805.20  بـبومرداس15-01-2003

بن صوط   دالیة 11039161 قریب من الجید2906.00  بـبومرداس05-05-2002

بلحیدوش   رحمة 11039190 جید3007.30  بـبومرداس28-04-2002

دعماش   سماح 11039199 جید3107.40  بـسعیدة08-08-2002

حماداش   إیمان 11039344 مقبول3205.40  بـالجزائر16-09-2002

ولد بوشیبة   فاطمة 11039319 قریب من الجید3306.50  بـالجزائر05-03-2002

دلسي   إنصاف 11039328 جید جدا3408.10  بـبومرداس02-12-2002

لزیرو   ھدى 11039346 ممتاز3509.10  بـبومرداس24-11-2002

صنصال   فادیة ماریا 11039315 ممتاز3609.00  بـبومرداس26-07-2002

بن زكة   ھارون 11039335 جید3707.10  بـجیجل10-07-2002

بلعرني   بشرى 11039144 مقبول3805.90  بـالمدیة15-04-2002

رباحي   أسامة 11039127 مقبول3905.30  بـالجزائر12-05-2002

حمداني   آیة 11039110 جید جدا4008.20  بـالجزائر27-07-2003

دباح   بدر الدین 11039142 جید جدا4108.40  بـالجزائر01-02-2002

آیت قاسي   مدینة 11039111 جید4207.80  بـالجزائر15-12-2002

تواتي   لویزة 11039137 جید4307.70  بـبومرداس17-06-2002

ثلجة   أسماء 11039125 قریب من الجید4406.70  بـبومرداس13-07-2002

یھوني   منال 11039015 جید جدا4508.10  بـالجزائر02-02-2002

بوجمعة   منار 11039017 جید4607.70  بـالجزائر08-12-2002

شارف   أیمن 11039048 جید4707.00  بـالجزائر14-02-2002

بوعراش   ندى 11039032 جید4807.90  بـالجزائر19-03-2002

كانون   أمیرة 11039021 مقبول4905.60  بـالجزائر22-05-2002

سعیدون   نرمین 11039034 ممتاز5009.10  بـتیزي وزو26-10-2002

نجار   نجم الدین 11039029 جید جدا5108.20  بـبومرداس07-07-2002

بن صوط   نور الھدى 11039042 مقبول5205.50  بـبومرداس11-09-2001

بعیاي   مالك 11039012 مقبول5305.90  بـبومرداس11-06-2002

591من420:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة ریال محمد بن السعید  | 350413: المؤسسة  

بقزیز   ندى 11039033 جید5407.90  بـسظیف07-06-2002

ریاش   آیة 11039099 قریب من الجید5506.40  بـالجزائر13-01-2003

بوھري   أیمن 11039060 جید5607.60  بـالجزائر08-12-2002

سعیدي   محمد أیمن 11039086 جید5707.30  بـالجزائر16-03-2003

بن ناصر   محمد سعید 11039089 مقبول5805.30  بـالجزائر26-09-2001

ریال   محمد 11039071 جید جدا5908.70  بـالجزائر20-05-2002

بوشالغم   لینا 11039062 قریب من الجید6006.20  بـالجزائر15-09-2002

أوالد لین   محمد 11039080 جید6107.70  بـتیزي وزو11-12-2002

لوزاعي   محمد عبد الصمد 11039090 جید جدا6208.90  بـبومرداس17-02-2003

بویري   محمد أمیر 11039084 مقبول6305.50  بـبومرداس19-08-2000

ریال   آیة 11039095 مقبول6405.50  بـبومرداس26-08-2002

لعبیي   محمد 11039069 مقبول6505.50  بـبومرداس02-08-2001

بن نعمان   محمد 11039073 قریب من الجید6606.00  بـبومرداس26-07-2002

ھجرس   آیة 11039096 قریب من الجید6706.20  بـبومرداس11-09-2002

عطیة   لیندة 11039066 مقبول6805.30  بـعنابة23-12-2002

591من421:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة عشاق محمد  | 350414: المؤسسة  

بونوغاز   كریم 11039266 قریب من الجید106.60  بـالحراش18-05-2002

كیشني   عبد الحكیم 11039291 مقبول205.40  بـالرغایة05-07-2002

زموري   كنزة 11039265 قریب من الجید306.30  بـزموري04-07-2001

شاوش   عمر 11039274 جید407.00  بـزموري12-03-2002

مرایحیة   عبد الرحمن 11039292 مقبول505.00  بـزموري20-03-2001

صیاد   سمیة 11039211 مقبول605.00  بـالثنیة06-07-2001

معمري   طارق 11039221 جید707.00  بـالثنیة20-08-2002

زغینة   سیرین 11039239 مقبول805.40  بـباتنة25-03-2002

بوحّدي   زینب 11039234 مقبول905.90  بـبرج منایل19-09-2002

صایبي   سعید 11039244 مقبول1005.80  بـحسین داي30-10-2000

حبیب   صفاء 11039245 قریب من الجید1106.10  بـزموري03-04-2002

مخلوف حجاري   سفیان 11039247 جید جدا1208.80  بـزموري26-11-2002

بوثلجي   إكرام 11039361 ممتاز1309.00  بـزموري03-05-2002

كیشني   إكرام 11039363 جید1407.50  بـزموري27-06-2002

توھامي   إكرام 11039360 جید جدا1508.70  بـقالمة28-03-2002

بورنیسة   ولید 11039371 جید1607.60  بـعین طایة05-10-2002

بوجلولي   یوسف 11039180 قریب من الجید1706.90  بـالثنیة10-02-2001

عبدلي   حفیظة عبلة 11039173 جید جدا1808.40  بـبرج منایل11-01-2002

بلحیدوش   خدیجة 11039165 قریب من الجید1906.00  بـبرج منایل11-09-2002

زموري   سلمى 11039196 جید جدا2008.10  بـبومرداس15-07-2002

حدوش   سلمى 11039197 مقبول2105.90  بـبوروبة21-07-2002

صحراوي   فاطمة الزھرة 11039322 جید2207.40  بـالثنیة21-08-2002

یاحي   عدنان مروان 11039312 مقبول2305.90  بـالثنیة18-02-2002

قوري   عبد اإللھ 11039310 مقبول2405.30  بـالثنیة17-11-2002

591من422:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة عشاق محمد  | 350414: المؤسسة  

قریشي   إیمان 11039341 جید2507.40  بـالرویبة25-05-2002

مخاخشي   إبراھیم 11039338 مقبول2605.30  بـبومرداس15-06-2002

مرجاوي   فاطمة الزھرة 11039321 جید2707.30  بـزموري18-08-2001

فالح   ھدیل 11039348 جید جدا2808.00  بـزموري19-05-2002

قوالش   عیسى 11039313 جید جدا2908.00  بـزموري16-12-2002

صحراوي   مریم 11039118 جید3007.50  بـالرغایة04-11-2002

ترزوت   أیوب 11039113 جید جدا3108.30  بـحسین داي13-12-2002

كوسة   مروة 11039120 جید جدا3208.10  بـزموري19-02-2002

سلكیم   أسماء 11039126 ممتاز3309.40  بـزموري25-07-2002

بندو   دنیا 11039148 جید3407.30  بـزموري23-07-2002

زموري   أنیس 11039020 قریب من الجید3506.60  بـالثنیة07-11-2002

بونوغاز   منال 11039013 قریب من الجید3606.30  بـالحراش04-01-2001

بلحیدوش   نجاة 11039030 مقبول3705.20  بـبرج منایل27-11-2000

بوقرة   نھاد 11039041 مقبول3805.90  بـزموري19-12-2000

لعطافي   آیة 11039094 مقبول3905.70  بـالثنیة20-05-2002

میال   محمد 11039079 قریب من الجید4006.00  بـالثنیة25-11-2002

كواري   أحالم 11039061 قریب من الجید4106.40  بـزموري04-11-2002

عمارة   محمد إسالم 11039092 مقبول4205.20  بـزموري24-12-2002

591من423:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة ساھل محمد الصغیر  | 350415: المؤسسة  

زموري   صوفیا 11039262 ممتاز109.40  بـالحراش22-06-2002

ھجرس   سوالف 11039261 جید جدا208.80  بـالرغایة31-08-2002

مرجاوي   عماد 11039268 جید جدا308.30  بـبومرداس16-06-2002

حفیظ   كوثر 11039267 جید جدا408.70  بـزموري04-12-2002

بلكبیر   غلیب 11039273 جید جدا508.70  بـزموري18-05-2002

غازیباون   عمر 11039275 جید جدا608.30  بـزموري07-09-2002

ریال   سارة 11039217 مقبول705.20  بـالثنیة14-04-2001

بن سعید   سارة 11039218 جید807.60  بـالحراش24-08-2002

رقاس   زینب 11039232 جید جدا908.80  بـالقبة20-07-2002

موكلي   سامي 11039215 قریب من الجید1006.90  بـتیزي وزو17-08-2002

مراح   ضحى مالك 11039224 قریب من الجید1106.90  بـبومرداس26-08-2002

أمغار   زینب 11039231 قریب من الجید1206.80  بـحسین داي20-05-2002

لعالونة   صارة 11039219 مقبول1305.70  بـزموري11-09-2001

سكیلي   زینب 11039230 مقبول1405.80  بـزموري19-04-2002

أدیم   زینب 11039229 قریب من الجید1506.70  بـزومري03-01-2002

درفلو   شروق 11039241 جید جدا1608.50  بـعین الحجل23-08-2002

طوبال   إكرام 11039366 قریب من الجید1706.70  بـالرغایة18-08-2002

تریكات   وفاء 11039378 جید جدا1808.70  بـبرج منایل18-05-2002

بعوالي   وعد 11039377 جید جدا1908.00  بـبرج منایل29-06-2002

أكلیل   إكرام 11039364 جید2007.00  بـبرج منایل05-08-2002

زموري   وردة 11039373 جید2107.30  بـبومرداس11-06-2002

ریال   خدیجة 11039164 ممتاز2209.30  بـالرغایة18-08-2002

خلیفي   یونس 11039178 قریب من الجید2306.20  بـالرغایة11-01-2002

بن جمعة   حسام الدین 11039167 جید2407.20  بـالرغایة21-07-2002

591من424:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة ساھل محمد الصغیر  | 350415: المؤسسة  

بوشنان   رانیة 11039186 جید جدا2508.30  بـالرویبة17-07-2002

بن عائشة   حسین 11039171 مقبول2605.60  بـباتنة08-08-2002

كدو   یاسین 11039163 جید جدا2708.60  بـتیزي وزو23-10-2002

دایخة   رشا سمیة 11039193 قریب من الجید2806.70  بـحسین داي08-10-2002

موزاي   ریان 11039191 جید2907.80  بـزموري17-09-2002

بدار   إبراھیم 11039339 جید3007.50  بـالثنیة31-07-2002

كوسى   ھاجر 11039333 قریب من الجید3106.40  بـالرغایة02-07-2002

دحدوح   ھادیل 11039330 مقبول3205.80  بـالرغایة05-06-2002

بن صوط   ھاجر 11039334 جید جدا3308.20  بـبومرداس09-11-2002

بن نعمان   ھاشم 11039336 جید3407.50  بـزموري06-08-2002

لعالونة   عدنان 11039311 جید جدا3508.40  بـزموري21-11-2002

سعیداني   فارس 11039316 مقبول3605.50  بـزموري10-09-2002

عمور   إیناس 11039345 مقبول3705.50  بـعین الحمام05-11-2002

خیر الدین   أوسامة 11039139 قریب من الجید3806.40  بـاألخضریة18-03-2002

إدیر   مھدي ولید 11039134 جید جدا3908.80  بـالثنیة05-01-2002

حمداني   مراد 11039114 مقبول4005.10  بـالرغایة06-09-2002

حدبي   أكرم نور اإلسالم 11039133 جید جدا4108.20  بـحسین داي26-09-2002

سیلم   مونیة 11039135 قریب من الجید4206.40  بـزموري31-01-2002

مصطفاي   حنان 11039147 جید4307.70  بـعین طایة09-06-2002

فزاز   لطفي 11039131 قریب من الجید4406.00  بـعین طایة29-08-2002

قوادري بوجلطیة   أماني 11039010 ممتاز4509.10  بـأوالد فارس06-07-2002

سلماني   ماریا ھاجر 11039026 جید جدا4608.50  بـالثنیة05-07-2002

بن سعید   منال 11039016 قریب من الجید4706.50  بـالحراش24-08-2002

طرفایة   أیمن 11039049 جید4807.80  بـالرغایة30-09-2002

حطاب   نور الھدى 11039043 ممتاز4909.40  بـالرغایة27-01-2002

أوسعید   آدم 11039045 قریب من الجید5006.00  بـبرج منایل24-10-2002

بلحبشیة   نایلة 11039028 قریب من الجید5106.40  بـبومرداس02-08-2002

بن صوط   أیمن 11039047 جید5207.40  بـحسین داي26-01-2002

بوثلجي   مایسة 11039024 جید جدا5308.30  بـزموري04-02-2002

591من425:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة ساھل محمد الصغیر  | 350415: المؤسسة  

یوسفي   نسرین 11039038 مقبول5405.20  بـزموري09-02-2001

حموش   مالیة 11039022 جید جدا5508.90  بـزموري18-01-2002

منغور   نسرین 11039040 مقبول5605.90  بـعین طایة25-10-2002

درامشیني   محمد إسالم 11039091 قریب من الجید5706.00  بـالثنیة28-01-2002

ریال   أحمد جمال الدین 11039088 قریب من الجید5806.40  بـالرغایة04-04-2002

قرنینوش   لینا ھدیل 11039063 قریب من الجید5906.50  بـالرغایة05-09-2002

بن جمعة   محمد 11039076 جید6007.70  بـالرغایة06-10-2002

آیت ماتن   محند سعید 11039064 ممتاز6109.20  بـبجایة06-08-2002

طاسین   لیلیا 11039093 جید جدا6208.30  بـبومردایس06-06-2002

بلبلیدیة   لیندة 11039065 جید جدا6308.80  بـبومرداس30-05-2002

بن معزوز   آیة 11039098 مقبول6405.00  بـبومرداس29-10-2002

شریكي   محمد مین 11039087 مقبول6505.40  بـزموري18-05-2002

بن فضة   محمد 11039081 جید جدا6608.30  بـزموري10-02-2003

جنان   محمد نزار 11039085 قریب من الجید6706.40  بـزموري25-07-2002

591من426:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة قطیطش علي  | 350416: المؤسسة  

مھوني   عماد الدین 11039270 ممتاز109.00  بـالثنیة06-01-2003

ھجرس   عائشة 11039280 قریب من الجید206.30  بـالثنیة04-12-2002

كیباشي   علي 11039272 جید جدا308.60  بـالرغایة23-06-2002

حباسي   عاشور 11039279 مقبول405.70  بـبوفاریك07-04-2002

تدمیمت   كمال 11039263 مقبول505.80  بـعزازقة29-03-2002

أیت بن عامر   سھام 11039248 مقبول605.30  بـبرج منایل01-01-2002

قداش   سمیر 11039212 مقبول705.70  بـزموري15-02-2001

عریب   وصال 11039376 مقبول805.60  بـالقبة25-07-2002

تلمساني   إكرام 11039369 جید907.70  بـبودربالة08-01-2003

مخلوفي   إكرام 11039368 جید1007.70  بـحسین داي14-10-2002

خیر الدین   إكرام 11039362 قریب من الجید1106.80  بـعین طایة06-06-2002

زرقان   سلمى 11039198 قریب من الجید1206.30  بـالرویبة21-08-2002

سعیداني   حمزة 11039160 مقبول1305.00  بـالرویبة21-07-2002

سكندر   رانیة 11039185 مقبول1405.00  بـالقبة10-06-2002

خیر الدین   خولة 11039177 مقبول1505.90  بـبرج منایل14-08-2002

بن مشدال   إلیاس 11039329 جید1607.90  بـالثنیة19-07-2002

بودربالة   إیمان 11039343 ممتاز1709.40  بـتیزي وزو08-09-2002

بورنیسة   ھاجر 11039331 جید1807.90  بـبرج منایل28-01-2002

بن ایدیر   فتیحة 11039324 جید جدا1908.40  بـبومرداس31-08-2002

مزاري   ھاجر 11039332 جید جدا2008.70  بـدلس09-04-2002

عمروش   إبتسام 11039337 جید جدا2108.20  بـزموري27-10-2002

بالل   ابراھیم 11039140 مقبول2205.20  بـبومرداس29-12-2001

یاحي   نزیم 11039036 جید جدا2308.10  بـبومرداس02-07-2002

بوستة   مایسة 11039025 جید جدا2408.40  بـدلس30-05-2002

591من427:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| زموري الجدیدة | مدرسة قطیطش علي  | 350416: المؤسسة  

سفرون   محمد 11039077 جید جدا2508.40  بـبرج منایل07-10-2002

قادر   آیة 11039097 مقبول2605.30  بـبومرداس09-10-2002

بن تفات   محمد 11039075 جید جدا2708.90  بـبولوغین28-09-2002

بن جمعة   محمد 11039067 مقبول2805.00  بـزموري24-01-2001

بالل   أحمد 11039072 جید2907.90  بـقسنطینة01-07-2002

591من428:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ھاشمي حمود /متو| مدرسة ذراع القھوة  | 350421: المؤسسة  

ربیع شریف   ولید 11039599 جید107.70  بـبرج منایل22-11-2002

سباح   وفاء 11039603 قریب من الجید206.10  بـبرج منایل19-10-1999

اسعد   سرین 11039543 جید جدا308.90  بـالثنیة17-01-2003

مشیش   فاروق 11039570 جید جدا408.20  بـالثنیة29-05-2002

تامن   سعید 11039548 مقبول505.90  بـبرج منایل11-12-2000

سباح   كریمة 11039553 جید607.30  بـبرج منایل14-03-2002

شیبان   عمر عبد المالك 11039555 جید جدا708.10  بـبومرداس28-07-2002

دامیر   یسرى 11039494 جید807.70  بـبرج منایل28-05-2002

لیف   ریاض 11039507 جید907.00  بـبرج منایل12-01-2000

وادیر   سارة 11039515 قریب من الجید1006.00  بـبرج منایل04-10-2001

شیبان   منارة إیمان 11039393 ممتاز1109.30  بـالحراش04-05-2002

أوشیخ   أحمد 11039424 جید جدا1208.00  بـبرج منایل22-10-2001

تالجادي   نوارة 11039412 جید جدا1308.80  بـبرج منایل03-03-2002

میصراوي   احمد 11039460 جید جدا1408.40  بـبرج منایل12-07-2002

591من429:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ھاشمي حمود /متو| مدرسة محمد الصغیر مسیح الدین  | 350422: المؤسسة  

شندري   إكرام 11039596 قریب من الجید106.20  بـتیزي وزو22-06-2003

أوشیخ   سفیان 11039550 ممتاز209.00  بـالثنیة28-05-2002

أودیع   ھاجر 11039578 قریب من الجید306.50  بـبرج منایل30-11-2002

زاوي   یزید 11039492 جید جدا408.10  بـبرج منایل15-06-2002

ضیف   رزیق 11039508 قریب من الجید506.20  بـبرج منایل26-03-1999

عودیة   نسرین 11039407 قریب من الجید606.50  بـبرج منایل22-03-2002

قایدي   محمد 11039426 مقبول705.40  بـبرج منایل23-03-2002

أولمان   بسمة 11039468 مقبول805.70  بـبرج منایل23-05-2002

رشید   محمد عبد اللطیف 11039447 مقبول905.60  بـبرج منایل15-08-2002

591من430:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ھاشمي حمود /متو| مدرسة ابي حامد الغزالي  | 350423: المؤسسة  

بوفضة   ولید 11039597 جید107.50  بـالحراش09-05-2002

بشایس   وردة 11039600 قریب من الجید206.00  بـبرج منایل04-02-2002

بن عمروش   سعید 11039549 جید جدا308.30  بـتیزي وزو28-01-2002

دیحة   ھنیة 11039576 ممتاز409.10  بـتیزي وزو22-04-2003

خودي   سرین 11039542 جید جدا508.30  بـبرج منایل26-05-2002

حمناش   فاطمة 11039572 جید607.20  بـبرج منایل21-01-2002

وریاشي   فاتن 11039566 قریب من الجید706.20  بـبرج منایل07-01-2003

بن غانم   فلة 11039564 مقبول805.60  بـبرج منایل16-04-2002

اشتیوان   كمال الدین 11039552 قریب من الجید906.50  بـبرج منایل18-01-1998

حجاج   عبد الرحمان 11039561 جید جدا1008.80  بـبومرداس02-04-2003

فكیر   سیلیا 11039526 قریب من الجید1106.80  بـبرج منایل18-03-2002

صدوقي   سارة 11039517 مقبول1205.20  بـبرج منایل16-12-2001

یاسع   سارة 11039516 جید1307.40  بـبرج منایل15-10-2001

خطاب   یوسف 11039499 قریب من الجید1406.00  بـبرج منایل11-07-2002

عجوطي   زینب 11039525 جید1507.90  بـبرج منایل10-03-2002

محمدي   سامي عبد الغني 11039513 جید1607.40  بـبرج منایل26-06-2002

شران   حفصة 11039496 قریب من الجید1706.90  بـسیدي امحمد07-08-2002

بورنان   لتیسیا 11039403 جید1807.90  بـبني مسوس08-09-2003

أیت حسان   نسرین 11039408 جید1907.30  بـبرج منایل05-09-2002

رحوي   أمال 11039390 جید2007.50  بـبرج منایل14-03-2002

قندل   أنیاس مریة 11039394 قریب من الجید2106.50  بـبرج منایل15-06-2002

لدرع   أحالم 11039417 قریب من الجید2206.50  بـبرج منایل24-08-2003

بوشعنان   أیمن نزار 11039416 جید جدا2308.50  بـبرج منایل08-07-2002

مسیح الدین   أمیرة 11039399 جید2407.30  بـبرج منایل22-12-2002

591من431:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ھاشمي حمود /متو| مدرسة ابي حامد الغزالي  | 350423: المؤسسة  

علوان   أیمن 11039415 قریب من الجید2506.60  بـبرج منایل22-06-2002

مزیر   لینة 11039419 ممتاز2609.20  بـبومرداس09-04-2003

فاید   محمد 11039425 جید جدا2708.90  بـحسین داي12-03-2002

بعوالي   یمینة 11039473 جید جدا2808.40  بـالثنیة24-06-2002

عمارة   مروة 11039452 مقبول2905.00  بـبرج منایل05-06-2002

أیت حسان   تینھینان 11039466 ممتاز3009.00  بـبرج منایل21-05-2002

عمارة   توفیق 11039472 جید جدا3108.70  بـبرج منایل11-12-2002

خداش   بلیندة 11039463 مقبول3205.60  بـبرج منایل08-04-2000

فیل   أسامة 11039455 جید جدا3308.80  بـبرج منایل19-08-2002

بادیس   آسیا 11039456 قریب من الجید3406.90  بـبومرداس28-11-2002

جالوي   تاج الدین 11039464 قریب من الجید3506.90  بـجنات14-02-1999

591من432:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ھاشمي حمود /متو| مدرسة رابح عیساوي  | 350424: المؤسسة  

بحامد   ھدیل 11039592 جید107.70  بـبرج منایل26-02-2002

كواش   إكرام 11039593 جید جدا208.90  بـبرج منایل06-02-2002

بشلة   إیناس 11039591 ممتاز309.10  بـحسین داي10-03-2002

شاوش   وسام 11039601 جید407.50  بـعین طایة02-02-2002

كبول   ولید 11039598 جید507.40  بـعین طایة08-07-2002

عودة   ھناء 11039575 جید607.50  بـالرغایة04-09-2002

مساس   سیدعلي 11039541 مقبول705.50  بـالرغایة25-09-2002

بختاوي   شھیناز 11039551 جید جدا808.00  بـبرج منایل08-06-2002

بن نبري   ھاجر 11039577 جید907.30  بـبرج منایل17-10-2002

بوراس   فاطمة 11039571 جید1007.10  بـبرج منایل10-01-2001

حمزة   عبد الرحیم 11039562 جید1107.20  بـبرج منایل18-05-2003

عبد السعید   فاتح 11039568 قریب من الجید1206.60  بـبرج منایل01-08-2002

قابور   فریال 11039574 قریب من الجید1306.60  بـبرج منایل19-08-2002

جبال   سید أحمد 11039539 قریب من الجید1406.20  بـبومرداس14-05-2002

عبد الحق   یونس 11039498 قریب من الجید1506.80  بـالحراش01-04-2002

اسم اهللا   یسرى 11039493 قریب من الجید1606.10  بـبرج منایل21-02-2000

بختي   زینب 11039524 جید جدا1708.00  بـبرج منایل26-03-2001

بن محمد   رمیسة 11039502 مقبول1805.30  بـبرج منایل11-03-2002

خودي   طارق 11039519 مقبول1905.00  بـبرج منایل04-07-2002

سباح   شیماء 11039521 مقبول2005.60  بـبرج منایل27-07-2002

سعداوي   شیماء 11039520 مقبول2105.50  بـبرج منایل21-07-2002

میصراوي   ریان 11039505 جید جدا2208.70  بـبرج منایل27-06-2002

یحیاوي   سیلیا 11039528 جید2307.50  بـبرج منایل29-05-2002

زرار   یوسف 11039500 جید2407.70  بـجنات16-12-2002

591من433:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ھاشمي حمود /متو| مدرسة رابح عیساوي  | 350424: المؤسسة  

شكالط   حفیظ 11039495 قریب من الجید2506.50  بـسیدي أمحمد09-11-2002

براھمي   نادیة 11039402 قریب من الجید2606.10  بـالثنیة08-06-2002

مقداد   نرجس 11039404 جید2707.00  بـتیزي وزو06-04-2003

الھادي   محمد 11039427 جید2807.80  بـبرج منایل15-07-2002

أورادي   لینة 11039418 جید جدا2908.90  بـبرج منایل19-09-2002

بابا احمد   نسرین 11039409 قریب من الجید3006.90  بـبرج منایل05-01-2003

سباع   آنیس 11039395 قریب من الجید3106.30  بـبرج منایل04-01-2002

عشور   لیندة 11039420 جید3207.00  بـبرج منایل12-05-2002

عاشوري   نورھان 11039414 قریب من الجید3306.20  بـبرج منایل04-07-2002

قراش   أمیرة 11039398 جید3407.10  بـبرج منایل07-01-2002

نایل   نعیمة 11039410 مقبول3505.00  بـبرج منایل16-09-2001

بن عمرة   نصر اهللا 11039406 قریب من الجید3606.10  بـبومرداس29-03-2002

زروال   نھاد 11039411 قریب من الجید3706.00  بـخنشلة16-06-2002

مخفي   أماني 11039391 قریب من الجید3806.90  بـحسین داي26-10-2002

بعوالي   لبنى 11039400 مقبول3905.20  بـسیدي أمحمد03-12-2002

یموتن   أمینة 11039397 جید4007.80  بـسیدي أمحمد17-02-2002

تحانوت   خدیجة 11039477 ممتاز4109.50  بـالثنیة23-03-2002

زعیم الدین   اسماعیل 11039462 جید4207.30  بـالثنیة06-07-2002

زاویدي   أسماء 11039454 ممتاز4309.60  بـالثنیة17-07-2002

كنتور   بسمة 11039469 جید جدا4408.30  بـالثنیة10-05-2003

عقاد   یحي مروان 11039476 جید جدا4508.60  بـالرویبة07-06-2002

بوسنة   مھى 11039459 جید جدا4608.90  بـالقبة28-02-2002

شوح   محمد لمین 11039440 جید جدا4708.40  بـالقبة24-12-2002

محمود باشا   محمد أمین 11039441 قریب من الجید4806.50  بـبني مسوس02-12-2002

بسامي   محمود 11039450 جید4907.50  بـبرج منایل08-04-2002

بن واري   أحمد 11039439 جید5007.50  بـبرج منایل12-09-2002

تواریقت   باشیر 11039465 قریب من الجید5106.70  بـبرج منایل01-02-2000

جماعي   مروة 11039453 جید5207.40  بـبرج منایل22-11-2002

زاوي   أغیالس 11039458 مقبول5305.00  بـبرج منایل20-07-2002

591من434:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ھاشمي حمود /متو| مدرسة رابح عیساوي  | 350424: المؤسسة  

زیتوني   محمد بلقاسم 11039444 ممتاز5409.10  بـبرج منایل13-02-2003

زیدي   بدر الدین 11039467 جید جدا5508.40  بـبرج منایل20-06-2002

صحراوي   یاسمین 11039475 جید جدا5608.80  بـبرج منایل21-08-2002

ضیف اهللا   تقي الدین 11039471 جید جدا5708.30  بـبرج منایل07-02-2003

طشرت حسن   ایة 11039461 ممتاز5809.10  بـبرج منایل19-11-2002

عالم   محمد ریان 11039445 مقبول5905.00  بـبرج منایل27-03-2002

مقدم   محمد لطفي 11039443 جید6007.90  بـبرج منایل05-05-2002

سامي   خدیجة 11039478 جید6107.50  بـزرالدة07-11-2002

علیوي   محمد وسیم 11039449 جید جدا6208.20  بـعین طایة04-03-2002

591من435:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ھاشمي حمود /متو| مدرسة راتني علي  | 350425: المؤسسة  

حداد   إیمان 11039590 جید جدا108.10  بـبرج منایل23-11-2002

سادة   سعید 11039547 مقبول205.90  بـبرج منایل14-10-2000

بورویس   عبد الرحمان 11039560 جید جدا308.80  بـبرج منایل11-03-2003

بوصبع   فیروز 11039573 قریب من الجید406.50  بـبرج منایل11-08-2002

بلحوي   سلمى 11039510 مقبول505.90  بـبرج منایل15-01-2001

بوصبع   سارة 11039514 جید جدا608.30  بـبرج منایل08-05-2001

بلیلي   نضال 11039405 قریب من الجید706.40  بـذراع بن خدة01-03-2002

591من436:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ھاشمي حمود /متو| مدرسة سعید أیت أعمر  | 350426: المؤسسة  

علي لحمر   وسیم 11039602 قریب من الجید106.60  بـبرج منایل31-01-2003

زركال   إكرام 11039594 جید207.90  بـبرج منایل17-08-2002

مسیح الدین   إكرام 11039595 جید307.60  بـبرج منایل06-10-2002

زیان   عبد الرحمان 11039558 جید جدا408.10  بـأبو ظبي12-09-2002

شرابة   سعاد 11039546 جید جدا508.60  بـبرج منایل02-11-2002

بلقاید   شروق 11039544 جید جدا608.60  بـحسین داي23-07-2002

لرجان   رؤیة 11039501 مقبول705.20  بـبرج منایل22-10-2002

عساس   سیلیا 11039527 قریب من الجید806.20  بـبرج منایل13-04-2002

بن عكروف   رقیة 11039509 جید907.10  بـجنات24-07-2002

عاشوري   منال 11039392 جید جدا1008.20  بـالرویبة16-09-2002

بباسي   نورة 11039413 مقبول1105.60  بـبرج منایل18-11-2001

ضیف   محمد نزیم 11039442 قریب من الجید1206.60  بـالرغایة30-10-2002

591من437:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بویري بوعالم /متو| مدرسة العربي التبسي  | 350431: المؤسسة  

خالفي   ھناء 11039771 جید107.20  بـالثنیة25-01-2003

طیطوش   فیصل 11039768 قریب من الجید206.30  بـتیزي وزو12-09-2002

بلعمري   إكرام 11039788 جید307.80  بـبرج منایل26-05-2002

بوشارب   فاطمة دنیا 11039766 جید جدا408.10  بـبرج منایل06-03-2003

كدو   ھاجر 11039773 قریب من الجید506.60  بـبرج منایل29-09-2002

أجرسي   وسام 11039790 ممتاز609.10  بـبومرداس15-07-2002

كاتم   عالء الدین 11039732 جید707.10  بـالثنیة23-06-2002

قداش   غیالس 11039748 جید807.90  بـالبلیدة03-09-2002

زواوي   عبد الرؤوف 11039740 جید جدا908.80  بـالرغایة13-08-2002

خیدر   زھیر 11039729 جید جدا1008.60  بـبرج منایل01-01-2002

طاشرت حسن   سیدعلي 11039721 جید جدا1108.50  بـبرج منایل22-11-2002

عمیروش   زین الدین 11039717 مقبول1205.00  بـبرج منایل09-07-2002

بن موھوب   زینب 11039719 جید جدا1308.50  بـبرج منایل11-02-2002

بن قریش   عبد الرحیم 11039744 جید جدا1408.40  بـبرج منایل08-06-2003

سحاري   فارس 11039749 جید1507.20  بـبرج منایل02-02-2001

قداش   سوھى 11039730 جید جدا1608.90  بـبرج منایل29-08-2002

عیسي   فاطمة الزھراء 11039754 ممتاز1709.10  بـبومرداس13-05-2003

العمراني   أماني 11039616 ممتاز1809.10  بـالثنیة10-05-2002

خیدر   محمد 11039641 قریب من الجید1906.20  بـالثنیة12-01-2002

بن عیاد   أمال 11039615 ممتاز2009.50  بـالرغایة07-11-2002

العمراني   لینا 11039639 جید جدا2108.90  بـبرج منایل11-09-2002

بن عیاد   لیدیا 11039650 مقبول2205.40  بـبرج منایل02-07-2002

سبع   نصیرة 11039631 جید2307.80  بـبرج منایل14-09-2002

عمارة   المیة 11039624 مقبول2405.60  بـبرج منایل26-09-2002

591من438:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بویري بوعالم /متو| مدرسة العربي التبسي  | 350431: المؤسسة  

عمارة   محمد 11039642 مقبول2505.40  بـبرج منایل08-05-2002

بلقاید   نزیھة 11039632 مقبول2605.10  بـبرج منایل07-01-2001

طونكا   أیمن لقمان 11039636 جید جدا2708.00  بـبرج منایل09-02-2002

غمتاوي   محمد إیھاب 11039649 مقبول2805.50  بـبرج منایل05-03-2002

كوروقلي   محمد أنیس 11039645 قریب من الجید2906.60  بـبرج منایل24-08-2002

دریاس   مالك شناز 11039617 جید جدا3008.60  بـحسین داي27-04-2002

بلقاید   لبنى 11039627 قریب من الجید3106.60  بـعین طایة29-10-2002

عزالدین   خدیجة 11039685 جید جدا3208.70  بـالثنیة10-06-2002

بن عمار   خدوجة 11039688 ممتاز3309.20  بـالحراش10-06-2002

بن تفات   سارة 11039701 جید جدا3408.70  بـبرج منایل12-01-2003

فرحاح   مروة 11039668 جید3507.90  بـبرج منایل24-05-2002

قاصب   سمیة 11039696 قریب من الجید3606.40  بـبرج منایل16-12-2002

علواش   سارة 11039700 جید جدا3708.60  بـبرج منایل31-12-2002

عزالدین   أسماء 11039671 جید3807.80  بـبرج منایل19-12-2002

العمراني   خدیجة 11039686 جید3907.00  بـبرج منایل10-01-2003

دریاس   سامي نجم الدین 11039698 جید جدا4008.40  بـحسین داي27-04-2002

591من439:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بویري بوعالم /متو| مدرسة معاندي جمعة  | 350432: المؤسسة  

صبایا   إبراھیم 11039774 مقبول105.00  بـبرج منایل18-09-2002

سنجاق الدین   إسالم 11039783 مقبول205.50  بـبرج منایل29-07-2002

حیرش   فریال 11039769 مقبول305.10  بـبرج منایل14-12-1999

زعاتري   إیمان 11039778 قریب من الجید406.90  بـبرج منایل13-07-2002

خالفي   فیصل 11039767 قریب من الجید506.30  بـحسین داي11-08-2001

بختي   زین الدین 11039718 ممتاز609.00  بـبرج منایل08-09-2002

عوان   سعاد 11039726 جید جدا708.00  بـبرج منایل21-01-2002

بن دحمان   عبد الرؤوف 11039741 جید807.60  بـبرج منایل12-10-2002

قابور   أمینة 11039620 جید جدا908.90  بـبرج منایل26-06-2002

باكري   محمد 11039643 جید1007.90  بـبومرداس07-07-2002

باكیر   أمینة 11039621 مقبول1105.80  بـسیدي امحمد26-10-2002

غرناط   حمیدة ھدیل 11039680 قریب من الجید1206.00  بـالرغایة04-03-2002

یحیاوي   بسام 11039678 جید1307.70  بـبني مسوس04-02-2002

سعداوي   مروى 11039669 جید جدا1408.80  بـبرج منایل07-09-2002

كدو   خولة 11039690 قریب من الجید1506.20  بـبرج منایل25-09-2002

عوان   صارة 11039702 جید1607.10  بـبرج منایل07-07-2002

صیاد   خالد 11039681 مقبول1705.50  بـبرج منایل25-01-1996

591من440:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بویري بوعالم /متو| مدرسة العرجاء  | 350433: المؤسسة  

مرابط   ھشام 11039784 مقبول105.30  بـالقبة14-12-2002

جعفر شریف   زین الدین 11039716 قریب من الجید206.30  بـالقبة16-12-2000

فكار   عبد المالك 11039737 قریب من الجید306.70  بـبرج منایل03-12-1999

مرابط   عبد الحق 11039739 مقبول405.00  بـبرج منایل01-09-2002

جعفر شریف   عبد السالم 11039747 قریب من الجید506.40  بـجنات13-04-2002

فكار   عادل 11039736 قریب من الجید606.50  بـدلس17-09-2002

العبدوني   منال 11039619 جید707.30  بـالثنیة16-02-2003

نفراوي   المیة 11039623 مقبول805.90  بـالقبة09-09-2002

العبدوني   محمد الصغیر 11039648 مقبول905.90  بـبرج منایل08-03-2002

العفراوي   اعمر 11039677 مقبول1005.70  بـبرج منایل12-01-2003

جوامعي   ایمان 11039675 مقبول1105.80  بـبرج منایل11-05-2001

زرناجي   مریم 11039666 جید1207.00  بـبرج منایل24-08-2002

سنوساوي   احالم 11039674 جید جدا1308.00  بـجنات11-01-2001

591من441:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بویري بوعالم /متو| مدرسة جالد محمد  | 350434: المؤسسة  

حوشین   ھدیل 11039782 جید جدا108.70  بـبرج منایل05-12-2002

عمراوي   ھدى 11039781 جید جدا208.30  بـبرج منایل19-12-2002

سعود   سیلیا 11039720 مقبول305.00  بـالرغایة17-07-2002

بوسنان   أحالم 11039638 قریب من الجید406.90  بـالثنیة20-12-2002

بوسنان   أیوب 11039654 جید507.60  بـتیزي وزو08-12-2002

خالفي   محسن 11039651 قریب من الجید606.60  بـبرج منایل28-05-2002

زروقي   منال 11039618 جید707.20  بـبرج منایل30-07-2002

طویلب   أحالم 11039637 جید807.50  بـبرج منایل05-07-2002

داود   أیمن 11039635 جید907.80  بـحسین داي02-06-2002

خالفي   رمزي 11039692 قریب من الجید1006.60  بـبرج منایل08-05-2002

زروقي   أسماء 11039670 جید1107.10  بـبرج منایل18-04-2002

فضل اهللا   سمیة 11039695 جید1207.20  بـبرج منایل22-03-2002

خالفي   رزیقة 11039694 جید جدا1308.20  بـبرج منایل11-10-2002

بن توري   حسام الدین 11039689 قریب من الجید1406.60  بـبومرداس16-06-2002

591من442:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بویري بوعالم /متو| مدرسة كنتور رابح  | 350435: المؤسسة  

معاندي   وردة 11039789 مقبول105.80  بـالثنیة21-07-2002

بوزینة   إشراق 11039785 جید207.10  بـبرج منایل22-02-2003

معاندي   إیمان 11039777 جید307.80  بـبرج منایل16-06-2002

رزقي   فاطمة الزھرة 11039765 جید جدا408.30  بـبرج منایل03-04-2002

بختي   سھام 11039727 مقبول505.60  بـالحراش10-09-2002

رحموني   عبد الرزاق 11039745 جید607.00  بـبرج منایل10-12-2002

دروازي   سیدعلي 11039722 قریب من الجید706.70  بـبرج منایل09-01-2003

درعي   شیماء 11039715 جید807.30  بـبرج منایل05-12-2002

شبلي   فارس 11039751 قریب من الجید906.80  بـعین طایة05-08-2002

باكیر   محمد 11039644 قریب من الجید1006.20  بـالقبة14-03-2003

بوزینة   لبنى 11039625 مقبول1105.00  بـبرج منایل28-02-2002

رحموني   لبنى 11039626 مقبول1205.90  بـبرج منایل05-09-2002

رحموني   نورالھدى 11039634 جید1307.90  بـبرج منایل07-04-2002

سعود   محمد لمین 11039646 جید1407.60  بـسیدي امحمد18-06-2002

بختي   یوسف 11039691 جید جدا1508.10  بـبرج منایل23-08-2002

بوشعنان   طارق 11039703 قریب من الجید1606.10  بـبرج منایل16-01-2003

591من443:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة ابن رشد بنات  | 350440: المؤسسة  

بلعزوز   ھیبة رحاب 11040133 ممتاز109.20  بـبرج منایل01-04-2002

العابد   ھالة 11040130 ممتاز209.30  بـبومرداس25-12-2002

جكون   زھرة لینة 11040062 جید جدا308.30  بـبني مسوس03-02-2003

عقروم   صفاء 11040060 جید407.80  بـعین طایة16-11-2002

بعوالي   سمیحة 11040017 جید507.90  بـبرج منایل31-03-2003

طونكا   صبرینة 11040028 جید جدا608.70  بـبرج منایل07-09-2002

معاوي   شیماء 11040030 جید707.90  بـبرج منایل14-03-2001

ستیتي   رومیسة 11040011 ممتاز809.10  بـجنات04-03-2003

العافر   یسرى 11039979 جید جدا908.30  بـالرویبة16-01-2003

غماتي   حوریة 11039984 ممتاز1009.00  بـالقبة03-09-2002

اوشاوشي   حلیمة 11039964 جید جدا1108.80  بـبرج منایل11-06-2002

حداد   بشرى 11039958 جید1207.70  بـبرج منایل30-12-2002

خروب   دنیا 11039963 جید جدا1308.80  بـبرج منایل29-09-2002

رامي   بشرى 11039957 جید جدا1408.20  بـبرج منایل21-12-2002

عفیري   رانیة 11039988 جید1507.20  بـبرج منایل01-09-1999

بوعبانة   رانیة 11039989 جید جدا1608.60  بـسیدي امحمد26-07-2002

اسم اهللا   مروى 11039904 ممتاز1709.30  بـالثنیة13-11-2002

شبالل   مروى 11039903 ممتاز1809.50  بـاسبانیا28-04-2002

جنان   اوریدة 11039939 ممتاز1909.20  بـبرج منایل29-08-2002

حفصاوي   امینة 11039909 جید جدا2008.30  بـبرج منایل19-11-1998

سالني   الھام 11039912 ممتاز2109.00  بـبرج منایل05-09-2002

شلیل   اماني 11039906 ممتاز2209.10  بـبرج منایل21-09-2002

مبطوش   ایمان 11039918 قریب من الجید2306.90  بـبرج منایل22-05-2001

مواس   الھام 11039911 جید جدا2408.70  بـبرج منایل09-03-2001

591من444:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة ابن رشد بنات  | 350440: المؤسسة  

بن بعیود   نور الھدى 11039823 جید2507.80  بـالناصریة24-06-2003

شیباني   نریمان 11039816 ممتاز2609.40  بـالثنیة28-02-2003

شیباني   منال 11039802 ممتاز2709.50  بـالثنیة28-02-2003

العربي   نسرین 11039820 جید2807.00  بـبرج منایل19-09-2002

بوشارب   لیندة 11039828 قریب من الجید2906.10  بـبرج منایل15-08-2001

كاب   نبیلة 11039812 جید3007.60  بـبرج منایل04-10-2001

دالي   نور الھدى 11039822 جید3107.20  بـبومرداس06-10-2002

بورنیسة   مریم 11039879 جید جدا3208.40  بـالثنیة24-07-2002

بوشارب   مریم 11039873 جید3307.30  بـبرج منایل08-02-1999

بومزراق   مریم 11039875 جید جدا3408.60  بـبرج منایل13-03-2002

رحالي   مریمة 11039884 جید جدا3508.40  بـبرج منایل12-10-2000

مخفي   مریم 11039877 ممتاز3609.40  بـزرالدة13-06-2002

591من445:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة ابن رشد ذكور  | 350441: المؤسسة  

كنتور   وسیم 11040152 جید جدا108.80  بـدلس10-07-2002

أھنوج   فوزي 11040127 جید جدا208.70  بـالثنیة09-02-2002

بن موھوب   ولید 11040136 جید307.20  بـالحراش11-07-2002

حجاب   عبد الرحمان 11040101 جید جدا408.80  بـباب الواد28-07-2003

حطاب   ولید عبد الرحیم 11040139 جید جدا508.60  بـبرج منایل26-01-2002

عبد الحق   عبد العزیز 11040109 قریب من الجید606.90  بـبرج منایل22-07-2002

بوشارب   فاتح 11040114 قریب من الجید706.40  بـبرج منایل03-07-1999

كوالل   عبد الرحیم 11040102 جید جدا808.70  بـبومرداس04-06-2002

عكوش   ولید 11040137 ممتاز909.10  بـبومرداس30-08-2002

بن دحمان   عز الدین 11040112 جید جدا1008.40  بـدلس03-02-2003

شاوشي   ھمام عبد الحمید 11040129 جید1107.20  بـسیدي امحمد10-08-2001

میرمار   ولید امین 11040138 جید جدا1208.20  بـسیدي امحمد05-09-2002

شندري   عبد الوھاب سلیم 11040111 قریب من الجید1306.30  بـعین طایة07-04-2002

عزون   علي 11040071 جید1407.60  بـالثنیة21-03-2001

تاجر   عبد الرحمان 11040090 جید جدا1508.70  بـبرج منایل19-11-2002

حطاب   علي مامون 11040073 جید جدا1608.50  بـبرج منایل16-07-2003

خروب   عبد الرحمان 11040089 قریب من الجید1706.70  بـبرج منایل03-11-2002

شامي   عمیروش 11040075 قریب من الجید1806.80  بـبرج منایل05-12-2002

قلو   عبد اهللا 11040083 جید1907.50  بـبرج منایل03-10-2002

الوزاعي   عمران 11040076 جید2007.00  بـبرج منایل28-12-2002

فضیل   زكریاء 11040053 جید جدا2108.10  بـبرج منایل16-03-2002

بن نبري   عبد الرحمان 11040087 قریب من الجید2206.10  بـحسین داي18-06-2002

تركي   سیداحمد 11040037 قریب من الجید2306.40  بـبرج منایل06-07-2002

خالفي   صادق 11040019 قریب من الجید2406.20  بـبرج منایل16-10-2002

591من446:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة ابن رشد ذكور  | 350441: المؤسسة  

زیوان   سید علي 11040036 جید2507.90  بـبرج منایل06-11-2002

بوعافیة   سیدعلي 11040040 جید جدا2608.00  بـبرج منایل23-11-2002

جمالي   رضوان 11040007 قریب من الجید2706.80  بـبرج منایل20-02-2002

فضیل   رابح 11040002 جید2807.20  بـدلس28-01-2001

جبروني   ریان 11040006 جید جدا2908.30  بـسیدي امحمد08-08-2002

حجاب   حمزة 11039967 ممتاز3009.00  بـالثنیة24-02-2003

لزول   یاسر 11039973 جید جدا3108.60  بـالقبة07-11-2002

خیثر   بالیغ 11039952 جید3207.20  بـبردج منایل22-08-2002

شماعلة   انیس 11039907 ممتاز3309.40  بـالحراش01-05-2002

امالل   اغیالس 11039937 جید جدا3408.50  بـتیزي وزو08-02-2003

قاوة   اسالم الدین 11039930 جید جدا3508.40  بـتیزي وزو09-09-2002

بن شوك   احمد وسیم 11039925 جید جدا3608.70  بـبرج منایل23-05-2002

كاتم   اسحاق 11039933 جید جدا3708.80  بـبرج منایل20-07-2003

بوحدیدي   احالم 11039917 جید جدا3808.10  بـبرج منایل09-02-2003

جواب   احمد 11039922 جید جدا3908.50  بـبومرداس07-09-2002

حمادو   انس 11039908 جید4007.30  بـسیدي امحمد23-06-2002

تاجر   نبیل 11039811 جید جدا4108.20  بـتیزي وزو14-12-2002

ایت شاوش   محمد 11039839 جید جدا4208.20  بـبرج منایل06-06-2002

معاوي   محمد 11039836 مقبول4305.10  بـبرج منایل13-11-2001

بورنیسة   محمد 11039840 جید4407.50  بـبرج منایل10-11-2002

اومراسي   محمد 11039838 جید جدا4508.10  بـبرج منایل05-03-2002

بلجودي   محمد انس 11039857 ممتاز4609.00  بـاالبیار30-07-2002

بوشارب   محمد عیسى 11039868 جید4707.90  بـبرج منایل27-01-2003

حسیان   محمد امین 11039861 جید جدا4808.80  بـبرج منایل07-08-2002

زحوف   مریم 11039880 جید4907.60  بـبرج منایل07-10-2002

عیس   محمد امین 11039860 جید جدا5008.40  بـبرج منایل19-07-2002

بن رابح   محمد امقران 11039862 جید جدا5108.20  بـبرج منایل07-09-2001

دوالي   محمد اقبال 11039863 جید جدا5208.10  بـبومرداس29-12-2001

تونسي   مریم 11039882 قریب من الجید5306.90  بـبومرداس11-02-2003

591من447:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة ابن رشد ذكور  | 350441: المؤسسة  

مداوي   محمد یاسین 11039864 جید جدا5408.80  بـعین طایة09-05-2002

591من448:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة ابن سینا  | 350442: المؤسسة  

فاید   إیدیر 11040135 جید107.10  بـبرج منایل15-02-2003

عین بوزید   فیصل 11040120 جید جدا208.10  بـبرج منایل02-01-2003

بوقلي   فوزي 11040128 جید307.50  بـتغنیف27-05-2003

تاجر   فریال 11040123 جید جدا408.20  بـسیدي امحمد20-10-2002

أوكال   عادل 11040077 جید507.40  بـبرج منایل02-08-2002

عقومي ملشة   سعید 11040057 جید جدا608.10  بـبرج منایل16-12-2002

بوشنان   كمال 11040064 ممتاز709.00  بـبومرداس15-08-2002

صایفي   كنزة 11040065 جید جدا808.50  بـبومرداس11-07-2002

بن عجال   ریان 11040005 جید907.60  بـالحراش30-04-2002

ضیف اهللا   زین الدین 11040032 مقبول1005.00  بـبرج منایل15-06-2002

جندر   یاسر 11039972 قریب من الجید1106.40  بـبرج منایل09-07-2002

حمادو   یعقوب 11039982 قریب من الجید1206.90  بـبرج منایل09-02-2001

العافر   خدیجة 11039976 مقبول1305.30  بـبرج منایل20-06-2002

فراجي   یسرى 11039978 جید جدا1408.80  بـبرج منایل08-01-2003

سبع   بسمة 11039953 مقبول1505.30  بـعین طایة12-05-2002

سلیماني   ماریة 11039808 جید1607.80  بـالثنیة12-08-2002

أشتیوان   أنیس 11039804 جید1707.20  بـالثنیة29-09-2002

عقومي ملشة   نسیم 11039817 جید جدا1808.10  بـبرج منایل11-01-2002

بورنیسة   منال 11039801 مقبول1905.40  بـبومرداس24-07-2002

حمادو   مروة 11039889 قریب من الجید2006.70  بـبرج منایل23-12-2002

قندل   محمد 11039852 جید جدا2108.50  بـبرج منایل21-12-2002

حموش   أحمد 11039851 جید جدا2208.30  بـحسین داي07-12-2002

591من449:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو | 1مدرسة عقبة ابن نافع | 350443: المؤسسة  

دوالي   ھدیل 11040134 جید107.60  بـبرج منایل22-09-2002

بن دیة   عبد الكریم وسیم 11040107 جید207.80  بـبومرداس25-11-2002

عطاء اهللا   فاروق 11040116 قریب من الجید306.60  بـبومرداس12-05-2002

درمون   شعبان 11040055 جید جدا408.10  بـبرج منایل12-02-2002

عید   عبد الرحمان 11040088 جید507.20  بـبرج منایل25-09-2002

اوزریات   زكریا 11040052 قریب من الجید606.20  بـبرج منایل26-03-2002

عزوق   سعاد 11040054 جید جدا708.90  بـبرج منایل24-10-2002

جواب   عالءالدین 11040070 جید جدا808.50  بـحسین داي16-05-2002

تیغرغار   عبد الرؤوف 11040086 جید907.80  بـسیدي امحمد27-03-2003

موجاري   ضیاء الدین 11040026 قریب من الجید1006.20  بـتیزي وزو30-07-2002

شعران   رامي دلیل 11040001 جید1107.20  بـبرج منایل03-12-2002

عز الدین   یعقوب 11039983 ممتاز1209.70  بـالثنیة14-06-2002

خربوش   احمد عبدالمالك 11039924 جید1307.00  بـالحراش04-11-2002

بابا احمد   اسامة 11039932 قریب من الجید1406.80  بـبرج منایل18-08-2002

بوحمادوش   ابراھیم 11039914 ممتاز1509.00  بـبرج منایل27-01-2003

بورویس   مصعب 11039905 جید جدا1608.10  بـبرج منایل26-06-2002

میصراوي   ایمن 11039915 مقبول1705.70  بـبرج منایل30-09-2002

حوالي   اسماء 11039928 قریب من الجید1806.30  بـبرج منایل29-10-2002

عفیري   ابتسام 11039913 جید جدا1908.40  بـبرج منایل28-01-2002

فوضیل   مروة 11039902 جید جدا2008.00  بـبرج منایل10-03-2003

مادن   لینة نسرین 11039826 ممتاز2109.60  بـالحراش25-11-2002

غماتي   مالیة 11039807 قریب من الجید2206.30  بـبني مسوس11-04-2002

حمریوي   محند الطیب 11039827 جید جدا2308.60  بـبرج منایل03-07-2002

شریف زھار   محمد مھدي 11039856 جید جدا2408.20  بـالحمامات02-10-2002

591من450:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو | 1مدرسة عقبة ابن نافع | 350443: المؤسسة  

بعوالي   مریم 11039881 جید جدا2508.90  بـالحراش27-10-2002

591من451:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو | 2مدرسة عقبة ابن نافع | 350444: المؤسسة  

أورادي   فریال 11040121 جید107.60  بـبرج منایل24-07-2002

ایت طاھر   عبد الرحیم 11040103 جید207.50  بـبرج منایل03-10-2002

زیاني   وائل رشاد 11040140 ممتاز309.00  بـبرج منایل31-05-2002

زیتوني   عبد السالم 11040104 جید جدا408.90  بـبرج منایل24-07-2002

سالمي   فلة 11040113 جید507.50  بـبرج منایل10-05-2002

بختاوي   فاطمة 11040118 جید607.00  بـبرج منایل15-07-2002

دریس   عبد الناصر 11040080 جید707.10  بـبرج منایل01-12-1999

ایت طاھر   سعید سامي 11040058 ممتاز809.60  بـبرج منایل18-03-2003

لطرش   شیماء 11040031 جید جدا908.50  بـبرج منایل29-06-2002

شاوشي   رفیدة 11040010 جید جدا1008.90  بـبرج منایل28-08-2002

خودي   رضوان 11040008 جید جدا1108.00  بـبرج منایل12-01-2003

أوزریات   دعاء 11039981 ممتاز1209.40  بـالرغایة12-03-2003

لعرابي   حوسام 11039985 جید1307.80  بـتیزي وزو08-12-2002

بورنیسة   دالل 11039959 جید جدا1408.10  بـبرج منایل28-12-2002

سعد الدین   نجیب 11039815 جید جدا1508.40  بـحسین داي09-07-2003

تحانوت   نبیلة 11039813 ممتاز1609.10  بـرج منایل19-12-2002

شابور   محمد سامي 11039865 جید جدا1708.90  بـالرغایة03-12-2002

زیدان   محمد صدیق 11039866 جید جدا1808.70  بـالرویبة29-05-2002

داود   مروة 11039887 جید جدا1908.10  بـبرج منایل06-05-2002

دلسي   مریم 11039883 ممتاز2009.20  بـبرج منایل26-07-2003

دریس   محمد ھاني 11039869 جید جدا2108.80  بـبرج منایل17-03-2002

نفناف   محمد عبد الرؤوف 11039867 قریب من الجید2206.10  بـحسین داي09-06-2001

591من452:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة زبوجي محمد  | 350445: المؤسسة  

مرساوي   ویسام بایة 11040151 ممتاز109.00  بـبومرداس29-10-2002

نذیر   عبد الفتاح 11040110 قریب من الجید206.50  بـأوالد بسام11-09-2002

سباع   عبد الصمد 11040105 جید307.50  بـالثنیة04-06-2002

تكجراد   عبد الغاني 11040108 جید407.00  بـبرج منایل27-11-2000

حنیب   ھالة 11040131 قریب من الجید506.50  بـبرج منایل19-02-2003

سعدو   فریدة 11040125 مقبول605.10  بـبرج منایل09-05-2000

فیل   فاتح 11040115 جید707.10  بـبرج منایل14-12-2002

محمدي   فاطمة 11040117 جید807.90  بـبرج منایل19-01-2001

العیداني   كنزة 11040066 جید907.60  بـبرج منایل17-03-2003

بوسة   علي 11040072 قریب من الجید1006.80  بـبرج منایل07-04-2003

حنیفي   عایدة 11040078 قریب من الجید1106.10  بـبرج منایل26-07-2002

عمي   كمیلیة 11040067 قریب من الجید1206.70  بـبرج منایل02-09-2001

بقال   كاتیة 11040068 ممتاز1309.10  بـبومرداس02-08-2002

حمزاوي   عالء الدین 11040069 جید جدا1408.10  بـبومرداس07-12-2002

صدوقي   شرین 11040051 جید جدا1508.60  بـسدي  راشد07-01-2002

یاسع   صبیحة 11040027 مقبول1605.50  بـالثنیة05-06-2002

دھریب   سیدعلي 11040038 قریب من الجید1706.10  بـالحراش03-12-2000

ساھل   سارة 11040021 مقبول1805.50  بـالقصبات29-07-2002

حمداش   سلمى 11040012 جید جدا1908.40  بـبرج منایل09-12-2002

أورادي   سماح 11040013 جید2007.20  بـبرج منایل12-10-2000

بومزراق   سارة عزیزة 11040023 قریب من الجید2106.70  بـبرج منایل12-05-2001

دراح   راضیة 11040003 جید2207.90  بـبرج منایل20-03-2002

حمداش   سارة 11040020 مقبول2305.30  بـبرج منایل01-06-2001

فضیل   سیدعلي 11040039 قریب من الجید2406.70  بـبرج منایل13-09-2002

591من453:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة زبوجي محمد  | 350445: المؤسسة  

عیسات   سلیم 11040015 ممتاز2509.20  بـبرج منایل08-11-2002

رافع   سلیمان 11040016 مقبول2605.60  بـبرج منایل10-06-2000

زرار   طارق 11040025 مقبول2705.20  بـبرج منایل09-07-2002

مرساوي   رشید وسیم 11040009 جید2807.30  بـبومرداس29-10-2002

جواب   رامي 11039990 جید2907.60  بـتیزي وزو20-06-2002

مشایري   حسام 11039977 جید3007.10  بـبرج منایل08-10-2002

شیح   حمزة 11039965 قریب من الجید3106.60  بـبرج منایل29-12-2001

بوقطوف   دنیا 11039961 قریب من الجید3206.70  بـبرج منایل04-02-2002

بن علي   حمزة 11039966 مقبول3305.50  بـبرج منایل10-04-2002

بوراس   یوسف 11039986 جید جدا3408.80  بـبرج منایل19-08-2002

محمدي   خالد 11039969 مقبول3505.40  بـبرج منایل19-01-2001

خودي   ایمان 11039921 جید جدا3608.20  بـالثنیة19-02-2003

بلحساني   اغیالس 11039938 ممتاز3709.50  بـالرغایة10-02-2003

ابعزیز   ایوب 11039927 جید3807.40  بـبرج منایل27-12-2002

دروازي   اوسامة 11039940 جید جدا3908.30  بـبرج منایل08-07-1997

توزویرت   مروة 11039901 ممتاز4009.30  بـبرج منایل12-01-2003

سحري   اكرام 11039934 جید جدا4108.70  بـبرج منایل15-02-2002

قداش   ایة 11039926 قریب من الجید4206.80  بـبرج منایل14-10-2002

قایدي   ایمان 11039919 جید جدا4308.40  بـبرج منایل02-09-2001

حسیان   اغیالس 11039936 مقبول4405.30  بـبومرداس24-01-2002

غریب   محمد 11039831 قریب من الجید4506.90  بـالرغایة07-06-2000

سیلم   نسیم 11039818 قریب من الجید4606.90  بـبرج منایل25-02-2003

بورسوطي   لیندة 11039829 قریب من الجید4706.40  بـبرج منایل21-11-2001

عبد الكبیر   محمد امین 11039859 قریب من الجید4806.80  بـالقبة12-09-2001

بن تعو   أحمد أمین 11039854 جید جدا4908.30  بـالقبة02-12-2002

غماتي   محفوظ 11039871 مقبول5005.30  بـبرج منایل10-01-2002

ابعزیز   محمد 11039853 جید جدا5108.50  بـبرج منایل13-02-2003

حدوشي   مروة 11039890 جید5207.50  بـبرج منایل02-01-2003

نطاح   آیة 11039870 جید جدا5308.40  بـبرج منایل31-07-2002

591من454:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة زبوجي محمد  | 350445: المؤسسة  

بركلة   محمد امین 11039858 جید5407.10  بـسیدي امحمد11-09-2001

شیباني   مریم 11039878 ممتاز5509.20  بـسیدي امحمد21-07-2002

591من455:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة موسى بوصالح  | 350446: المؤسسة  

تیكروشان   فیصل 11040119 مقبول105.30  بـببرج منایل05-04-1999

مغنیني   ھانیة نور 11040132 جید207.00  بـسیدي امحمد24-08-2002

ابكسیس   شھرزاد 11040063 مقبول305.80  بـبرج منایل21-10-2002

حمادو   راویة 11040004 جید جدا408.60  بـالرغایة26-08-2002

بودویسة   خالد 11039968 مقبول505.00  بـخمیستي04-04-2000

بن دحمان   احالم 11039916 جید607.00  بـالثنیة15-06-2002

وعاد   اسماء 11039929 قریب من الجید706.60  بـالحراش26-11-2002

ضیف   اكرام 11039935 جید807.90  بـبرج منایل17-02-2002

خالفي   ناریمان 11039810 قریب من الجید906.90  بـبرج منایل03-10-2002

اشتیوان   لبنى 11039809 مقبول1005.80  بـبرج منایل29-07-2002

وعاد   مریم 11039874 مقبول1105.10  بـبرج منایل11-06-2001

591من456:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بلعوش محند والحاج /متو| مدرسة العمراوي محمد  | 350447: المؤسسة  

عقرانیو   وسیم 11040153 جید107.00  بـرغایة25-08-2002

لوزاعي   عبد الكریم 11040106 جید207.50  بـبرج منایل26-08-2002

حجر الواد   عبد الرؤوف 11040085 قریب من الجید306.90  بـالرغایة05-09-2001

بوغربال   عمیروش 11040074 مقبول405.70  بـبرج منایل10-04-2000

حداد   سعیدة 11040059 جید جدا508.90  بـعین طایة06-03-2002

یموتان   سناء 11040014 جید جدا608.10  بـبرج منایل19-12-2002

حازم   خدیجة 11039975 جید707.30  بـبرج منایل12-12-2001

زعیم الدین   حیاة 11039974 قریب من الجید806.60  بـبرج منایل17-02-2000

خالم   دنیا 11039962 مقبول905.60  بـبرج منایل28-08-2002

یموتن   خالد 11039970 قریب من الجید1006.50  بـبرج منایل28-07-2001

حداد   حكیمة 11039980 جید جدا1108.00  بـعین طایة06-03-2002

أوبلیل   امحمد إسالم 11039910 جید1207.40  بـبرج منایل24-02-2001

طونكین   أنیس 11039803 قریب من الجید1306.10  بـتیزي وزو12-06-2002

نار الحانوت   أمینة 11039806 قریب من الجید1406.40  بـبرج منایل20-07-2002

جیاللي   أمینة 11039805 مقبول1505.40  بـبرج منایل05-06-2002

فاید   مروة 11039888 جید1607.40  بـبرج منایل07-07-2002

یحیاوي   مروة 11039886 ممتاز1709.40  بـبرج منایل12-02-2002

591من457:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| المتوسطة الجدیدة برج منایل | مدرسة وادي البسباس  | 350452: المؤسسة  

بعوالي   إشراق 11040369 قریب من الجید106.10  بـالرغایة21-11-2002

لخضاري   إسالم 11040366 ممتاز209.30  بـبرج منایل28-12-2002

دباحي   إشراق 11040368 مقبول305.30  بـبومرداس07-06-2002

عزوني   سیف الدین 11040322 جید407.90  بـالثنیة23-10-2002

قلواش   عبد الرحمان 11040337 قریب من الجید506.50  بـالثنیة21-12-2001

حاوشین   عبد الغاني 11040341 جید جدا608.30  بـتیزي وزو30-01-2001

بن تارزي   فارس 11040345 جید707.70  بـبرج منایل14-10-2002

بوخطایة   سارة 11040314 مقبول805.20  بـبرج منایل24-02-2002

بوعفاد   فلة 11040342 جید907.00  بـبومرداس15-01-2003

بن عمروش   فاروق 11040346 جید جدا1008.10  بـسیدي امحمد22-11-2000

كوروقلي   رفیق 11040295 مقبول1105.50  بـبرج منایل23-10-2002

جبروني   توفیق 11040267 جید جدا1208.80  بـبرج منایل28-06-2002

حمي   حسام 11040279 ممتاز1309.20  بـبرج منایل23-04-2002

كوروغلي   سارة 11040303 مقبول1405.00  بـبرج منایل29-10-2001

بوقداش   جمیلة 11040271 جید جدا1508.60  بـبرج منایل18-02-2001

جدي   رانیة 11040286 قریب من الجید1606.20  بـبرج منایل30-04-2002

فصیل   نذیر 11040175 قریب من الجید1706.70  بـبرج منایل20-02-2002

بوعریف   لیندة 11040193 جید جدا1808.00  بـبرج منایل25-02-2002

حاوشین   لبنى 11040173 مقبول1905.90  بـبرج منایل30-12-2002

عزازني   آیة 11040203 جید جدا2008.30  بـبومرداس10-10-2002

بن تفات   نریمان 11040181 جید2107.70  بـیسر11-05-2002

مقداس   أسماء 11040226 مقبول2205.20  بـالقبة05-10-2002

بن عمروش   مروى 11040224 ممتاز2309.50  بـتیزي وزو11-04-2002

بعوالي   أغیالس 11040237 جید جدا2408.00  بـبرج منایل21-12-2002

591من458:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| المتوسطة الجدیدة برج منایل | مدرسة وادي البسباس  | 350452: المؤسسة  

بن عمروش   مریم إكرام 11040220 قریب من الجید2506.90  بـبرج منایل16-03-2002

قداش   مریم 11040217 جید جدا2608.60  بـبرج منایل24-06-2002

عالم   مروة 11040223 قریب من الجید2706.10  بـبرج منایل16-12-2002

591من459:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| المتوسطة الجدیدة برج منایل | مدرسة حي المنظر الجمیل  | 350453: المؤسسة  

ضیف   إكرام 11040370 مقبول105.20  بـالقبة15-02-2002

خنیف   إكرام 11040373 قریب من الجید206.20  بـبرج منایل08-09-2002

حوة   عبد السالم 11040340 جید جدا308.50  بـالثنیة12-11-2002

جواب   شیماء 11040319 ممتاز409.40  بـبرج منایل15-05-2002

مصطفى   عبد الرحمان 11040339 جید507.00  بـبرج منایل18-12-2002

علمي   عبد الرحمان 11040336 جید جدا608.20  بـبومرداس28-10-2001

ودیر   شھیناز 11040327 قریب من الجید706.80  بـحسین داي04-04-2002

سدة   زكریا 11040323 جید جدا808.40  بـعین طایة19-01-2003

خنیف   حسام الدین 11040280 جید جدا908.00  بـالثنیة26-11-2002

برزان   یاسمین 11040273 جید جدا1008.10  بـالحراش25-02-2002

دراح   حیاة 11040276 جید جدا1108.80  بـالحراش20-09-2002

اورادي   یاسین 11040275 ممتاز1209.20  بـبرج منایل06-08-2002

بوعالم اهللا   سلمى 11040296 جید جدا1308.00  بـبرج منایل06-07-2001

عیس   مالك 11040164 جید جدا1408.70  بـالحراش22-07-2002

حنین   أمیرة 11040169 جید جدا1508.70  بـتیزي وزو02-08-2002

خالفي   لبنى 11040174 جید جدا1608.50  بـبرج منایل04-01-2003

رحوي   أمینة 11040167 جید1707.30  بـبرج منایل15-01-2002

صیاد   نورھان 11040189 ممتاز1809.00  بـبرج منایل12-07-2002

راتني   مروة 11040221 جید جدا1908.60  بـالثنیة12-04-2002

بن عمروش   ذكرى 11040253 جید جدا2008.30  بـتیزي وزو08-07-2002

حمداش   أسامة 11040231 جید2107.90  بـبرج منابل13-11-2002

تاوریرت   مسینیسا 11040233 جید جدا2208.40  بـبرج منایل01-04-2002

علیلوي   أسماء 11040225 جید2307.50  بـبرج منایل31-03-2002

بشوشي   أسامة 11040232 قریب من الجید2406.30  بـعین طایة20-11-2002

591من460:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| المتوسطة الجدیدة برج منایل | مدرسة عاشور عبد القادر  | 350454: المؤسسة  

حنین   سلیمان 11040610 مقبول105.50  بـالقبة07-08-2000

زمول   وسام 11040375 جید جدا208.60  بـبرج منایل02-08-2002

وزرارة   إیمان 11040365 مقبول305.20  بـبرج منایل01-10-2001

بوقطوف   ھشام 11040367 جید407.40  بـعین طایة31-10-2002

كعوبة   كنزة مونیة 11040329 جید جدا508.30  بـالحراش30-08-2002

خالي   شھیناز 11040328 جید جدا608.10  بـبرج منایل26-08-2002

عناب   فاطمة 11040348 ممتاز709.30  بـبرج منایل13-07-2002

دیشو   فاتن 11040343 ممتاز809.00  بـبرج منایل18-02-2002

عكوش   فاطمة الزھرة 11040350 جید جدا908.20  بـبرج منایل17-08-2002

لعجاني   زكریاء 11040324 جید1007.20  بـبرج منایل06-12-2002

اوعبد السالم   كتیبة 11040331 قریب من الجید1106.20  بـبرج منایل26-06-2001

خالي   سفیان 11040326 جید1207.50  بـبرج منایل28-02-2000

طیبي   عبد الرحمان 11040338 قریب من الجید1306.30  بـبرج منایل22-03-2002

بوخلیف   فاروق 11040347 مقبول1405.80  بـبرج منایل14-01-2001

خطاب   شیماء 11040318 قریب من الجید1506.90  بـبرج منایل25-03-2002

دھمة   كاتیة 11040330 جید جدا1608.00  بـبرج منایل31-05-2002

عسكور   سارة 11040315 قریب من الجید1706.70  بـبرج منایل19-05-2002

علوان   كریمة 11040333 جید1807.00  بـبرج منایل16-10-1997

داف   فاطمة الزھرة 11040349 جید1907.00  بـحسین داي20-02-2002

فراحي   ھنیة 11040352 قریب من الجید2006.90  بـسیدي امحمد08-08-2002

بوقطوف   سامیة 11040301 جید2107.00  بـالثنیة03-02-2001

بایو   خدیجة 11040277 جید جدا2208.70  بـبرج منایل03-02-2002

رضواني   صالح 11040300 ممتاز2309.00  بـبرج منایل27-09-2002

صیاد   رامي 11040288 قریب من الجید2406.70  بـبرج منایل10-07-2002

591من461:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| المتوسطة الجدیدة برج منایل | مدرسة عاشور عبد القادر  | 350454: المؤسسة  

یحیاوي   یزید 11040283 مقبول2505.10  بـبرج منایل12-01-1999

العاقل   خدیجة 11040278 جید جدا2608.30  بـبرج منایل11-09-2002

سباع   دنیا 11040270 مقبول2705.20  بـبرج منایل18-07-2001

فاید   سمیرة 11040299 قریب من الجید2806.60  بـبرج منایل08-11-2002

عمروش   صادق 11040302 قریب من الجید2906.80  بـسیدي امحمد30-08-2002

داید   نسرین 11040184 قریب من الجید3006.60  بـالثنیة24-06-2002

عساس   نسرین 11040186 جید3107.10  بـبرج منایل06-07-2002

عناب   محمد 11040196 قریب من الجید3206.70  بـبرج منایل19-02-2002

بورسوطي   محمد 11040195 جید3307.40  بـبرج منایل30-09-2001

حدوشي   لینة 11040192 جید3407.90  بـبرج منایل13-11-2002

عسكور   محمد 11040198 جید3507.90  بـعین طایة19-05-2002

زعتري   اسالم 11040247 مقبول3605.70  بـالحراش05-06-2002

بلمودن   ایة 11040246 جید3707.20  بـبرج منایل26-09-2002

حمزاوي   مروة 11040222 جید جدا3808.10  بـبرج منایل02-10-2002

عناب   مریم 11040219 مقبول3905.40  بـبرج منایل22-11-2002

یموتن   امینة 11040239 قریب من الجید4006.60  بـبرج منایل16-06-2002

خالي   ایمان 11040245 مقبول4105.00  بـبرج منایل12-07-2001

دوالي   الیاس 11040240 قریب من الجید4206.50  بـبرج منایل11-02-2002

ربیحي   اعمر 11040252 جید جدا4308.20  بـبرج منایل14-08-2002

سعود   اكرام 11040248 مقبول4405.70  بـبرج منایل05-04-2002

ایدیر   امیرة 11040241 مقبول4505.10  بـیسر22-01-2000

591من462:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| المتوسطة الجدیدة برج منایل | المجمع المدرسي عاشوري  | 350455: المؤسسة  

جنان   كسیلة 11040334 جید107.70  بـبني مسوس23-06-2002

زمول   زین الدین 11040320 مقبول205.70  بـبرج منایل13-06-2002

حمیدوش   فایزة 11040344 جید جدا308.90  بـبومرداس27-11-2002

نایل   بشیر 11040265 جید407.70  بـبرج منایل21-03-2002

بالل   رانیة 11040287 جید507.40  بـبرج منایل18-10-2002

غمراسي   محمد رضا 11040202 جید607.40  بـبرج منایل11-07-2002

بن منصور   نور الھدى 11040188 مقبول705.90  بـبرج منایل24-08-2002

بن نوار   منال 11040165 مقبول805.60  بـبرج منایل08-04-2002

سالمي   نجیة 11040178 جید جدا908.10  بـسیدي امحمد30-06-2002

بن دیة   نجیب 11040179 مقبول1005.10  بـعین طایة21-05-2002

سیلم   اكرام 11040249 جید جدا1108.20  بـتیزي وزو19-05-2002

بوقاوة   مریم 11040218 جید1207.30  بـبرج منایل01-07-2002

591من463:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| المتوسطة الجدیدة برج منایل | مدرسة سلیمان خودي  | 350456: المؤسسة  

عمارة   إكرام 11040371 جید107.30  بـالثنیة30-05-2002

ضیف   إكرام 11040372 جید جدا208.50  بـبرج منایل07-07-2002

راشم   إكرام 11040374 مقبول305.90  بـبرج منایل09-09-2002

فاید   وسیم 11040376 مقبول405.30  بـبرج منایل23-02-2003

أوقاسي   ھانیة 11040353 مقبول505.00  بـالحراش29-08-2002

مخفي   ھنیة 11040351 جید607.50  بـبرج منایل22-04-2002

بومزراق   عبد الحق 11040335 قریب من الجید706.80  بـبرج منایل03-03-2002

عیسي   سارة 11040316 جید807.90  بـبرج منایل30-11-2002

سباح   سارة إناس 11040317 ممتاز909.00  بـبرج منایل14-09-2002

مساس   سیلیا 11040321 مقبول1005.80  بـبرج منایل11-12-2002

لخضاري   یسرى 11040284 جید1107.50  بـالثنیة12-02-2003

قادري   خالد بن الولید 11040272 مقبول1205.00  بـبرج منایل03-03-2003

عناب   رحاب 11040293 جید جدا1308.60  بـبرج منایل06-02-2002

بوضربة   حوریة 11040285 قریب من الجید1406.90  بـبرج منایل05-02-2002

دیشو   بایة 11040264 قریب من الجید1506.60  بـبرج منایل11-01-2002

أوزرالة   حنان 11040269 جید جدا1608.90  بـبرج منایل28-09-2002

نشود   دالل 11040268 جید1707.40  بـبرج منایل16-11-2001

رجیمي   حسینة 11040282 قریب من الجید1806.00  بـبرج منایل01-10-2002

عرموش   یاسین 11040274 جید جدا1908.40  بـیسر09-04-2002

حدوالحاج   سلیمان 11040297 قریب من الجید2006.40  بـسیدي امحمد12-09-2002

طالب   حسین 11040281 مقبول2105.60  بـعین طایة25-09-2001

مختاري   محمد 11040197 جید2207.20  بـالثنیة29-03-2002

دروازي   نسرین 11040185 قریب من الجید2306.40  بـالحراش05-07-2002

حارك   ماریا 11040172 جید جدا2408.90  بـالقبة08-04-2002

591من464:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| المتوسطة الجدیدة برج منایل | مدرسة سلیمان خودي  | 350456: المؤسسة  

بوسدیرة   مالیة 11040171 مقبول2505.40  بـبرج منایل01-03-2002

كبابي   منال 11040166 ممتاز2609.00  بـبرج منایل01-06-2002

مولوج   أحالم 11040191 جید2707.70  بـبومرداس20-07-2002

دراح   مریم 11040215 مقبول2805.20  بـالثنیة07-05-2001

حمداش   أسامة 11040230 مقبول2905.10  بـالبلیدة02-08-2002

جعطیط   ابراھیم 11040244 قریب من الجید3006.20  بـبرج منایل14-02-2003

لیف   آسیا 11040234 جید جدا3108.00  بـبرج منایل08-06-2002

لخضاري   أسماء 11040228 مقبول3205.30  بـبرج منایل24-01-2003

بورنیسة   لطفي 11040236 مقبول3305.40  بـبومرداس03-01-2003

عبد الكبیر   أسامة 11040229 مقبول3405.60  بـحسین داي14-07-2002

591من465:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة عبد الحمید ابن بادیس  | 350461: المؤسسة  

نشام   إلھام 11040753 ممتاز109.50  بـالثنیة10-08-2002

العكروف   إسالم 11040762 جید207.80  بـالحراش11-11-2000

جبال   ھناء 11040751 جید جدا308.10  بـبرج منایل15-05-2002

دیحة   فراح 11040743 جید جدا408.80  بـبرج منایل08-10-2001

زروقي   إسالم 11040764 قریب من الجید506.50  بـبرج منایل17-09-2002

شافعي   إیمان 11040759 جید جدا608.50  بـبرج منایل02-12-2002

صادق   فریدة 11040749 قریب من الجید706.50  بـبرج منایل28-07-2002

علواش   ھند 11040752 ممتاز809.00  بـبرج منایل15-01-2002

عاشوري   وسیم 11040776 مقبول905.20  بـبرج منایل05-05-2001

العافر   فتحي 11040738 قریب من الجید1006.30  بـبرج منایل03-01-2000

العافر   فیروز 11040739 قریب من الجید1106.80  بـبرج منایل18-08-2002

ودیر   فراح 11040746 جید جدا1208.20  بـبرج منایل07-12-2002

دیشو   إیمان 11040757 ممتاز1309.20  بـبومرداس21-07-2002

صایبي   إسالم 11040763 جید1407.90  بـبومرداس15-03-2002

سالمي   فریال 11040747 قریب من الجید1506.70  بـحسین داي25-07-2002

دیحة   وفاء 11040789 قریب من الجید1606.30  بـبرج منایل26-11-2002

بن عمروش   عبد الرحیم 11040712 ممتاز1709.00  بـالثنیة24-08-2002

بربیح   فاطمة 11040725 جید جدا1808.60  بـالثنیة25-08-2001

بخالي   عبد الرؤوف 11040706 جید جدا1908.00  بـالحراش23-05-2002

بن مرزوقة   عبد الرؤوف 11040705 جید جدا2008.60  بـالجزائر18-05-2002

بوخلیف   عبد اهللا 11040701 ممتاز2109.00  بـبرج منایل19-10-2002

خربوشي   عبد الوھاب 11040718 جید جدا2208.00  بـبرج منایل24-12-2001

رابحي   عبد الحق 11040704 جید جدا2308.50  بـبرج منایل09-11-2002

ضیف   فاطمة 11040726 جید جدا2408.30  بـبرج منایل17-03-2003

591من466:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة عبد الحمید ابن بادیس  | 350461: المؤسسة  

علواش   عبد اهللا 11040700 جید2507.20  بـبرج منایل03-09-2002

قلواش   عبد الباسط 11040702 قریب من الجید2606.50  بـبرج منایل10-07-2002

كاتم   عبد الرحمان 11040709 ممتاز2709.10  بـبرج منایل12-06-2002

سیار   زھرة 11040665 قریب من الجید2806.90  بـالرویبة05-03-2003

حمزاوي   صفاء 11040655 جید2907.00  بـبرج منایل03-06-2002

شاوشي   سیدأحمد 11040642 قریب من الجید3006.80  بـبرج منایل18-09-2001

قایدي   صھیب 11040663 جید جدا3108.20  بـبرج منایل07-11-2002

قابور   صوفیا 11040667 جید جدا3208.70  بـبرج منایل22-01-2003

مقدم   زھرة 11040664 جید3307.10  بـبرج منایل25-02-2002

مزرارة   شرف الدین 11040647 مقبول3405.00  بـبرج منایل22-02-2003

یحیاوي   سفیان 11040656 مقبول3505.50  بـبرج منایل15-04-2001

العیاشي   كاتیة 11040669 جید3607.00  بـزموري22-08-2002

العكروف   زین الدین 11040637 مقبول3705.40  بـعین طایة02-07-2002

صایبي   رقیة حنان 11040602 جید3807.20  بـالثنیة13-07-2001

عمارة   سماح 11040608 جید جدا3908.10  بـالرویبة28-03-2003

بوشني   ریمة 11040596 جید4007.70  بـبرج منایل22-08-2002

تیغیزي   رابح 11040587 قریب من الجید4106.30  بـبرج منایل25-01-2000

جعطیط   رفیق 11040604 جید4207.40  بـبرج منایل14-02-2002

حمیزي   سارة 11040618 جید جدا4308.50  بـبرج منایل21-08-2002

سعود   رحمة 11040597 قریب من الجید4406.60  بـبرج منایل30-01-2003

عالم   سارة 11040621 قریب من الجید4506.00  بـبرج منایل19-10-2002

فراجي   رومیسة 11040605 جید جدا4608.80  بـبرج منایل21-04-2002

قایدي   رابح 11040588 جید جدا4708.90  بـبرج منایل12-05-2001

مخفي   ربیع 11040594 ممتاز4809.00  بـحیدرة19-10-2002

بن بعیود   شیماء 11040626 قریب من الجید4906.40  بـسیدي امحمد11-02-2003

سوكي   سارة 11040617 ممتاز5009.00  بـعین طایة19-12-2000

قایدي   رابح 11040591 ممتاز5109.00  بـعین طایة29-07-2002

بوخلیف   یاسمین 11040549 جید جدا5208.90  بـالثنیة23-01-2003

أبعزیز   رؤوف 11040570 جید5307.40  بـبرج منایل15-03-2003

591من467:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة عبد الحمید ابن بادیس  | 350461: المؤسسة  

صادق   حسیبة 11040562 جید5407.70  بـبرج منایل15-08-2002

بوخاري   یحي 11040554 جید جدا5508.10  بـحسین داي23-07-2002

عالم   رمیسة 11040571 مقبول5605.00  بـسیدي امحمد30-09-2002

خودي   رانیة 11040574 جید جدا5708.60  بـعین طایة31-07-2002

بعوالي   أسامة 11040505 جید جدا5808.90  بـبرج منایل09-10-2002

باكور   آسیا 11040507 جید5907.50  بـبرج منایل26-03-2002

دیحة   بسمة 11040523 مقبول6005.20  بـبرج منایل05-01-2000

زرقي   مروان 11040492 قریب من الجید6106.20  بـبرج منایل22-07-2001

طونكا   مروة 11040498 جید جدا6208.50  بـبرج منایل03-07-2002

عتروس   أسامة 11040504 مقبول6305.00  بـبرج منایل07-06-2002

قایدي   مریم 11040491 مقبول6405.90  بـبرج منایل23-08-2002

قیراع   ابراھیم 11040517 مقبول6505.30  بـبسكرة18-06-2000

طایبي   امحمد وسیم 11040516 جید6607.50  بـبومرداس16-10-2002

علوان   أسماء 11040502 جید جدا6708.90  بـبولوغین21-09-2002

بوشني   أنیس 11040394 قریب من الجید6806.40  بـالجزائر27-03-2003

حجیمي   أماني 11040390 جید جدا6908.20  بـباب الواد29-07-2002

جعطیط   نورالھدى 11040426 مقبول7005.60  بـبرج منایل19-08-2002

عراش   أمیرة 11040400 جید7107.00  بـبرج منایل31-01-2002

عاشوري   نسرین 11040422 جید7207.10  بـبرج منایل01-04-2002

فاید   نجوى 11040417 ممتاز7309.10  بـبرج منایل25-10-2002

مزیاني   نوال 11040424 جید جدا7408.60  بـبرج منایل10-04-2002

یحیاوي   نجاة 11040414 جید7507.10  بـبرج منایل03-07-2001

بلقاسمي   نادیة 11040407 قریب من الجید7606.70  بـبومرداس05-09-2002

زاویدي   أمینة 11040396 جید7707.20  بـبوزریعة25-02-2002

بلواعر   آیة 11040472 جید جدا7808.30  بـالثنیة29-10-2002

زمول   أیمن جمعة 11040442 جید جدا7908.80  بـالبلیدة13-09-2002

زیتوني   لیدیا 11040475 جید جدا8008.40  بـالحراش10-08-2002

بن مدربل   آیة 11040471 ممتاز8109.20  بـبرج منایل29-09-2002

سحري   مدني 11040447 جید جدا8208.20  بـبرج منایل26-05-2002

591من468:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة عبد الحمید ابن بادیس  | 350461: المؤسسة  

سدة   نورة 11040437 قریب من الجید8306.30  بـبرج منایل24-04-2001

صایبي   لیلیا سارة 11040468 مقبول8405.40  بـبرج منایل10-09-2001

عیسات   لیدیا 11040474 مقبول8505.00  بـبرج منایل11-07-2002

نشام   نورة 11040438 قریب من الجید8606.80  بـبرج منایل19-01-2003

591من469:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة التحریر  | 350462: المؤسسة  

عیساوي   فراح 11040745 قریب من الجید106.30  بـالثنیة26-10-2002

لحیاني   فیصل 11040740 قریب من الجید206.30  بـبرج منایل28-01-2002

بن سلیمان   فطیمة 11040750 جید جدا308.10  بـبرج منایل18-06-2002

ساجي   فاطمھ 11040737 جید407.70  بـبرج منایل10-09-2002

حنین   وسام 11040775 جید507.20  بـبرج منایل05-02-2002

زعموم   والء 11040770 ممتاز609.00  بـبرج منایل26-06-2002

ضیف   إكرام 11040766 قریب من الجید706.60  بـبرج منایل25-05-2002

زموري   إكرام 11040768 مقبول805.00  بـبرج منایل03-09-2002

یحیاوي   فریال 11040748 قریب من الجید906.80  بـبرج منایل21-08-2002

ضیف   فیصل 11040741 جید1007.80  بـبرج منایل07-02-2002

عزازني   ھدیل 11040761 مقبول1105.90  بـبومرداس12-07-2002

عقرانیو   إینال 11040760 جید جدا1208.60  بـبولوغین02-09-2002

عاللي   فدوى 11040742 ممتاز1309.10  بـیسر14-08-2002

علیلوي   غیالس 11040720 جید1407.90  بـتیزي وزو04-05-2000

عساس   عماد 11040691 مقبول1505.30  بـبرج منایل25-10-2002

إقونان   عبد الحق 11040703 مقبول1605.50  بـبرج منایل25-07-2002

توات   عبد الكریم 11040714 ممتاز1709.20  بـبرج منایل21-04-2002

مزرارة   فؤاد 11040722 قریب من الجید1806.80  بـبرج منایل05-01-2003

بن منصور   عبد الرؤوف 11040707 جید1907.30  بـبرج منایل29-03-2003

بوراس   عبد الغني 11040716 جید2007.30  بـبرج منایل23-07-2002

أبعزیز   فاروق 11040724 قریب من الجید2106.50  بـبرج منایل10-10-2002

بن عامر   قمر 11040689 جید جدا2208.60  بـبرج منایل29-10-2002

شاوشي   عبد الرؤوف 11040708 جید2307.60  بـبرج منایل16-04-2003

غالمي   كوثر 11040687 مقبول2405.60  بـبولوغین14-08-2002

591من470:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة التحریر  | 350462: المؤسسة  

بن عمروش   كوسیلة 11040688 مقبول2505.60  بـعین طایة10-04-1999

دكار   شھیناز 11040662 جید جدا2608.80  بـالحراش30-06-2002

جبروني   كنزة 11040668 ممتاز2709.20  بـتادمیت25-04-2002

رزقان   كسیلھ 11040675 مقبول2805.70  بـبرج منایل02-08-2002

دكار   كسیلة 11040674 جید2907.00  بـبرج منایل11-11-2002

مصطفى   زینب 11040639 جید جدا3008.20  بـبرج منایل17-08-2002

كودري   كریم 11040672 مقبول3105.00  بـبرج منایل07-09-2001

حیرش   زكریاء 11040649 ممتاز3209.10  بـبرج منایل29-03-2002

یحیاوي   سھام 11040659 مقبول3305.00  بـبرج منایل06-06-1999

جماعي   زكریاء 11040650 مقبول3405.40  بـبرج منایل06-06-2002

اغیالغا   سعاد 11040652 قریب من الجید3506.80  بـبرج منایل11-12-2002

علمي   سفیان 11040657 جید جدا3608.90  بـبومرداس17-11-2002

واشك   سیدعلي 11040643 جید جدا3708.00  بـعین طایة15-12-2000

أوزیر   طاوس 11040623 جید3807.50  بـالثنیة16-12-2002

فتیس   رفیدة 11040603 جید جدا3908.90  بـالثنیة19-04-2002

بونوة   سارة 11040619 ممتاز4009.20  بـالقبة22-08-2002

خودي   سارة 11040620 مقبول4105.90  بـبرج منایل27-09-2002

سكودارلي   سلمى 11040607 جید جدا4208.50  بـبرج منایل17-08-2002

تیركمات   سارة 11040622 جید4307.90  بـبرج منایل26-01-2003

دراح   رادیة 11040592 جید4407.80  بـبرج منایل19-04-2002

مصاس   سمیرة 11040613 مقبول4505.50  بـبرج منایل12-12-2001

فاید   رابح 11040590 مقبول4605.90  بـبرج منایل06-04-2002

سیلم   صباح 11040624 مقبول4705.60  بـبرج منایل09-07-2001

جبروني   سلیمان 11040611 جید4807.40  بـبرج منایل08-03-2002

توزویرت   ریان 11040598 جید4907.30  بـزموري03-10-2002

الما   یاسمین 11040548 قریب من الجید5006.60  بـالثنیة25-07-2002

زبوجي   حسین 11040559 جید5107.60  بـبرج منایل03-07-2002

كودري   رانیة 11040573 قریب من الجید5206.90  بـبرج منایل18-05-2002

علمي   حسین 11040558 مقبول5305.40  بـبرج منایل01-02-2002

591من471:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة التحریر  | 350462: المؤسسة  

كامش   خالد 11040547 قریب من الجید5406.60  بـبرج منایل02-08-2002

دیشو   رندة 11040569 قریب من الجید5506.70  بـبومرداس04-12-2002

ربعي   حمزة 11040543 جید5607.10  بـبومرداس03-09-2002

عزازني   حسین 11040560 جید5707.40  بـسیدي امحمد26-08-2002

بن حمیدة   بشرى 11040525 قریب من الجید5806.50  بـالثنیة15-12-2002

بن طالب   مروى 11040501 جید5907.20  بـالثنیة29-12-2002

خروب   بشرى 11040524 مقبول6005.10  بـبرج منایل06-08-2002

حمداني   مروة 11040499 جید6107.30  بـبرج منایل22-08-2002

رزیق   مروة 11040493 جید جدا6208.80  بـبرج منایل20-04-2002

رومان   مھدي 11040514 جید جدا6308.40  بـبرج منایل03-05-2002

عقروم   بالل 11040521 مقبول6405.40  بـبرج منایل20-08-2002

بعوالي   أعمر 11040512 قریب من الجید6506.70  بـبومرداس27-10-2002

مصراوي   مروى 11040500 ممتاز6609.10  بـعین طایة13-08-2002

فاید   أمال 11040388 جید جدا6708.10  بـالثنیة04-04-2002

خودي   ندیر 11040416 جید جدا6808.20  بـالثنیة15-04-2001

شبون   مایسھ 11040405 جید جدا6908.20  بـبرج منایل11-08-2002

لونیسي   مالك 11040404 جید7007.90  بـبرج منایل19-05-2002

ویلم   أمین 11040398 قریب من الجید7106.70  بـبوروبة26-11-2002

عقومي ملشة   أنیس 11040393 جید جدا7208.60  بـسیدي امحمد21-09-2002

واسة   لیلیا 11040467 جید7307.70  بـالقبة02-06-2002

خلفات   محمد أمین 11040462 قریب من الجید7406.50  بـبرج منایل20-01-2002

بدود   لیلیا 11040466 جید7507.30  بـبرج منایل12-03-2002

حمال   لیدیا 11040476 ممتاز7609.70  بـبرج منایل06-10-2002

مشبیش   محمد 11040453 جید7707.20  بـبرج منایل27-02-2002

بشوشي   محمد 11040458 مقبول7805.00  بـبرج منایل07-11-2002

مادن   لینة 11040446 قریب من الجید7906.60  بـبرج منایل31-10-2002

بعوالي   محمد 11040450 قریب من الجید8006.80  بـبرج منایل28-05-2001

بن محمد   محمد 11040454 ممتاز8109.00  بـبرج منایل10-03-2002

حمادي   محمد 11040459 مقبول8205.80  بـبرج منایل28-11-2002

591من472:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة التحریر  | 350462: المؤسسة  

مشایري   میادة 11040469 جید جدا8308.40  بـبرج منایل31-08-2002

زیتوني   محمد مسینیسا 11040464 جید جدا8408.60  بـبومرداس12-06-2002

بلحوشي   لینة 11040445 مقبول8505.80  بـحسین داي07-10-2002

توزویرت   لینا 11040444 قریب من الجید8606.10  بـزموري03-10-2002

عزازني   محمد 11040456 قریب من الجید8706.30  بـسیدي امحمد26-08-2002

591من473:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة سعید قایدي  | 350463: المؤسسة  

برازان   إكرام 11040767 قریب من الجید106.20  بـبرج منایل16-07-2002

قایدي   إبراھیم 11040756 جید جدا208.50  بـبرج منایل03-03-2002

ثلجة   عمر 11040696 مقبول305.00  بـبرج منایل20-11-2001

أمغار   عبد الغاني 11040717 جید جدا408.50  بـسیدي امحمد09-12-2002

بوصالح   سعاد 11040651 قریب من الجید506.00  بـبرج منایل24-01-2001

حنین   رابح 11040589 قریب من الجید606.20  بـالثنیة03-08-2001

طیطوش   رقیة 11040601 قریب من الجید706.20  بـالقبة30-01-2003

نابش   سامیة 11040616 جید جدا808.50  بـبرج منایل09-11-2002

بوصالح   ریاض 11040600 قریب من الجید906.30  بـبرج منایل24-01-1999

قسوم   دیھیة 11040556 قریب من الجید1006.00  بـبولوغین20-10-2002

حجیمي   نادیة 11040406 قریب من الجید1106.90  بـبرج منایل01-02-2002

علوان   نھلة 11040423 جید جدا1208.80  بـعین طایة21-08-2002

حدوالحاج   نسیمة 11040419 جید1307.30  بـعین طایة03-07-2002

طیطوش   میاسة 11040470 ممتاز1409.50  بـالثنیة23-01-2003

فرج اهللا   محمد 11040457 جید1507.80  بـبرج منایل01-09-2002

ضیف   مجید 11040473 قریب من الجید1606.70  بـبرج منایل14-02-2002

591من474:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة محمد حجیمي  | 350464: المؤسسة  

دراح   صونیة 11040666 مقبول105.90  بـبرج منایل27-11-2002

تیزي عطیة   كاتیة 11040671 جید جدا208.10  بـبرج منایل10-11-2002

دراح   سعید 11040653 مقبول305.80  بـبرج منایل04-06-2001

جعفر   رادیة 11040593 مقبول405.50  بـبرج منایل09-07-2002

عبد المومن   یوسف 11040567 جید507.70  بـبرج منایل17-09-2002

جعطیط   نادیة 11040409 جید جدا608.40  بـالثنیة10-10-2002

رومان   المیة 11040403 مقبول705.60  بـبرج منایل30-11-2002

عبد المومن   محمد إسالم 11040465 قریب من الجید806.50  بـبرج منایل23-09-2002

591من475:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة البشیر االبراھیمي  | 350465: المؤسسة  

جمعاسي   فراح 11040744 جید جدا108.60  بـالثنیة07-07-2002

خالد   ھاجر 11040755 قریب من الجید206.90  بـبرج منایل26-10-2002

مروشي   وائل إسالم 11040773 ممتاز309.20  بـبومرداس26-06-2002

حمادي   وسیم 11040788 جید407.30  بـالحراش17-11-2002

بوشارب   علي 11040693 جید507.00  بـبرج منایل19-09-2002

صفرون   علي 11040694 جید607.10  بـبرج منایل29-12-2002

بن تورة   عبد الرحیم 11040711 مقبول705.20  بـبرج منایل10-03-2002

ربیحي   عمر 11040695 مقبول805.30  بـبرج منایل23-04-2001

جیاللي   عبد الكریم 11040713 قریب من الجید906.10  بـبرج منایل30-07-2001

صبایة   زین الدین 11040638 مقبول1005.70  بـتیزي وزو31-01-2003

بلقاید   كاتیة 11040670 جید1107.40  بـبرج منایل31-10-2002

حنافي   سھیلة 11040660 جید1207.80  بـبرج منایل12-02-2002

بن شاطر   شیماء 11040625 قریب من الجید1306.30  بـالثنیة10-11-2002

صیاد   رحاب 11040599 ممتاز1409.70  بـبرج منایل18-08-2002

بن ساعد   یسرى 11040563 جید جدا1508.50  بـبرج منایل02-10-2002

علوان   رانیة 11040575 جید جدا1608.00  بـبرج منایل20-12-2002

مداحي   یاسین 11040551 جید جدا1708.60  بـبرج منایل07-02-2003

بن أحمد   حسین 11040561 جید جدا1808.50  بـبرج منایل04-10-2002

حمداوي   رامي 11040576 جید جدا1908.90  بـبرج منایل26-11-2002

بلقاید   یوسف 11040568 جید2007.30  بـبرج منایل02-12-2002

عقروم   مھدي 11040515 جید جدا2108.20  بـالثنیة04-07-2002

بلیل   بوعالم 11040526 مقبول2205.00  بـالرویبة23-11-2000

دوراري   مراد 11040489 قریب من الجید2306.30  بـتیزي وزو14-09-2002

إیدیر   أسامة 11040506 جید جدا2408.10  بـبرج منایل11-03-2003

591من476:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة البشیر االبراھیمي  | 350465: المؤسسة  

حمداش   مروة 11040497 جید جدا2508.10  بـبرج منایل17-05-2002

زروقي   مروة 11040495 جید2607.80  بـبرج منایل03-05-2002

شریط   أسامة 11040503 جید2707.50  بـبرج منایل16-02-2002

بختي   لیدیا 11040487 قریب من الجید2806.40  بـبولوغین30-01-2003

زواتي   نادیة 11040408 ممتاز2909.40  بـالثنیة02-10-2002

بن أحمد   أمین 11040397 جید3007.60  بـالحراش05-08-2002

عمروش   مالك 11040391 قریب من الجید3106.00  بـالرویبة28-02-2003

بن جمیعة   نریمان 11040418 مقبول3205.60  بـبومرداس23-03-2002

ضیف   أالء 11040387 ممتاز3309.30  بـحسین داي30-11-2002

زیدي   محمد 11040455 جید3407.00  بـتیزي وزو30-05-2002

شریفي   أیمن 11040441 جید جدا3508.50  بـبرج منایل11-11-2002

حریتي   نوفل 11040439 جید3607.90  بـحسین داي01-08-2002

591من477:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد حمزاوي /متو| مدرسة صغار المكفوفین  | 350466: المؤسسة  

بن علجیة   وئام 11040790 جید جدا108.80  بـالونزة04-10-2000

شیخ   عبدو 11040719 ممتاز209.30  بـالبویرة15-01-1998

سباع   سامي 11040614 جید جدا308.50  بـبرج منایل21-03-2001

بوصبع   حدة 11040553 جید جدا408.60  بـاالخضریة24-07-1998

دحماني   خالد 11040545 جید جدا508.90  بـعین بسام11-07-2001

العمري   احالم 11040518 ممتاز609.40  بـسور الغوالن06-12-2000

بعزیز   ناصر 11040410 ممتاز709.20  بـدلس12-07-1998

دیغاش   نصر الدین 11040420 ممتاز809.00  بـعین العلوي05-06-1997

591من478:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| فاھم السعید راس جنات /متو| مدرسة رأس جنات القدیمة  | 350471: المؤسسة  

صالح   فیروز 11041005 ممتاز109.50  بـجنات30-07-2002

عرفي   إیمان 11041010 مقبول205.30  بـحسین داي19-04-2000

فوطاجي   عقبة 11040985 جید جدا308.50  بـالقبة24-07-2002

العالوي   عبد الرحیم 11040976 قریب من الجید406.10  بـبرج منایل01-08-2002

بونوغاز   عماد 11040956 جید جدا508.40  بـبومرداس24-06-2002

زیاني   عبد الكریم 11040981 مقبول605.40  بـجنات08-11-2002

عالوي   عبد المؤمن 11040961 مقبول705.90  بـجنات17-09-2002

جوالي   عبد الرحمان 11040970 قریب من الجید806.30  بـجنات01-02-2001

جلواح   عبد الكریم 11040980 مقبول905.30  بـجنات24-12-1999

زرقان   عبیر 11040982 قریب من الجید1006.20  بـدلس28-12-2002

قوشاح   فؤاد 11040986 قریب من الجید1106.70  بـدلس14-12-2002

جیاللي   راضیة 11040913 جید جدا1208.60  بـبرج منایل05-01-2002

مالجي   شكیب 11040932 قریب من الجید1306.50  بـجنات06-09-2001

فاھم   زھور 11040939 جید1407.90  بـدلس07-04-2002

بورویس   أنور 11040805 جید1507.60  بـالحراش24-08-2002

زیاني   نور الھدى 11040816 مقبول1605.60  بـبرج منایل12-04-2002

نقاز   لیلى 11040827 جید جدا1708.50  بـجنات15-09-2002

فاضلي   ماریة 11040809 مقبول1805.00  بـجنات03-07-2001

عادل   محمد أمین 11040837 جید جدا1908.10  بـدلس17-05-2002

العالوي   بشرى 11040878 جید جدا2008.10  بـبرج منایل22-06-2002

عوایشیة   امال 11040865 قریب من الجید2106.60  بـبرج منایل13-05-2002

حمادو   أسامة 11040863 جید2207.10  بـبومرداس21-12-2001

بونوغاز   یاسین 11040885 مقبول2305.80  بـجنات02-12-2002

حمداني   أسماء 11040860 جید2407.10  بـجنات28-07-2002

591من479:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| فاھم السعید راس جنات /متو| مدرسة رأس جنات القدیمة  | 350471: المؤسسة  

علوش   مروة 11040855 جید2507.30  بـجنات17-01-2002

زیاني   جمال 11040879 قریب من الجید2606.20  بـجنات05-03-1999

591من480:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| فاھم السعید راس جنات /متو| مدرسة رأس جنات الجدیدة  | 350472: المؤسسة  

حواس   فریال 11041007 جید جدا108.80  بـبرج منایل18-06-2002

بن شعالل   ھیثم كمال الدین 11041012 جید جدا208.10  بـبرج منایل15-08-2002

حاجي   فیروز 11041004 قریب من الجید306.10  بـجنات26-10-2000

زیاني   ولید 11041017 مقبول405.10  بـجنات29-03-2002

مراكشي   كوثر 11040954 ممتاز509.50  بـالدراریة15-01-2002

ماموني   عدالن 11040983 قریب من الجید606.80  بـبرج منایل07-01-2002

عثماني   فادي 11040988 جید707.00  بـدلس13-06-2002

لعالونة   رمیساء 11040908 جید807.00  بـالرویبة25-06-2002

حارف   یوسف 11040906 قریب من الجید906.10  بـبرج منایل19-01-2002

خلفاوي   رویدة 11040917 قریب من الجید1006.70  بـبسكرة08-01-2002

لبان   رانیا 11040909 جید جدا1108.50  بـجنات04-01-2002

حواس   دعاء 11040901 جید1207.30  بـجنات12-08-2002

حواس   نسرین 11040813 مقبول1305.20  بـجنات16-07-2001

مداد   نور الھدى 11040817 قریب من الجید1406.70  بـجنات13-08-2002

درویش   أیمن 11040821 مقبول1505.00  بـجنات20-01-2002

داللي   نریمان 11040811 قریب من الجید1606.10  بـجنات19-10-2002

بوزبید   لینة 11040825 جید1707.10  بـعین طایة02-03-2003

بن شعالل   مسلم 11040859 مقبول1805.70  بـالرویبة23-10-2002

سعود   معاذ 11040864 مقبول1905.80  بـبرج منایل17-05-2002

رزاق   ایمن 11040869 جید2007.60  بـبرج منایل07-04-2003

زیاني   تنھنان 11040877 قریب من الجید2106.90  بـجنات22-06-2002

عثماني   حمزة 11040884 مقبول2205.30  بـجنات06-04-2002

591من481:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| فاھم السعید راس جنات /متو| مدرسة المحجر  | 350473: المؤسسة  

داللي   ھشام 11041014 جید جدا108.30  بـالثنیة12-05-2002

تمار   إلیاس 11041008 مقبول205.30  بـالقبة17-02-2003

مداني   إیمان 11041011 مقبول305.20  بـبرج منایل10-11-2002

سماعیني   عماد الدین 11040958 قریب من الجید406.20  بـالرغایة02-12-2001

نش   كوثر 11040955 جید507.10  بـبرج منایل14-02-2002

فاضلي   عبد الرزاق 11040977 جید جدا608.80  بـجنات19-10-2002

زوي   عماد 11040957 مقبول705.60  بـجنات12-08-2002

موالي   عبد الرحمان 11040974 قریب من الجید806.00  بـدلس29-08-2002

قاصدي   فاتح 11040987 مقبول905.40  بـدلس30-04-2000

حویلي   ریحانة 11040915 قریب من الجید1006.10  بـأوالد جالل05-05-2002

حمداني   سجیة 11040929 مقبول1105.10  بـالثنیة14-11-2002

حمامجي   زین الدین 11040927 جید جدا1208.30  بـبرج منایل22-08-2002

حمداني   رانیة فاطمة الزھراء 11040911 قریب من الجید1306.40  بـبومرداس06-07-2002

حرفوشي   سھیلة 11040938 جید1407.50  بـجنات21-01-2002

مفالح   صباح 11040921 مقبول1505.40  بـجنات04-10-2002

سایب   محمد 11040832 مقبول1605.30  بحكم بـتیارت2001

یحیاوي   أمیرة 11040807 جید1707.20  بـبرج منایل06-12-2002

حمداني   منال 11040802 مقبول1805.10  بـبرج منایل29-06-2002

تمار   لینة 11040824 قریب من الجید1906.70  بـجنات03-01-2003

سایب   جمیلة 11040883 مقبول2005.70  بـتیارت03-03-1998

لعجیسي   حسام الدین 11040889 جید2107.90  بـبرج منایل04-09-2002

نش   مروة 11040856 قریب من الجید2206.80  بـبرج منایل14-02-2002

سحنون   حنان 11040882 قریب من الجید2306.50  بـبومرداس07-03-2003

حمداني   ابراھیم 11040868 مقبول2405.90  بـدلس16-12-2001

591من482:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| فاھم السعید راس جنات /متو| مدرسة المحجر  | 350473: المؤسسة  

حمداني   ابتسام 11040867 جید جدا2508.20  بـحسین داي07-09-2002

591من483:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| فاھم السعید راس جنات /متو| مدرسة أوالد بونوة  | 350474: المؤسسة  

العجالي   ھویام 11041016 جید107.70  بـبومرداس10-09-2002

رایسي   فاطمة الزھراء 11041002 قریب من الجید206.90  بـدلس23-01-2002

رایسي   كریم 11040953 مقبول305.50  بـجنات26-04-2002

فاھم   عادل 11040959 مقبول405.50  بـجنات28-08-2002

زلماط   عبد الناصر 11040965 مقبول505.00  بـدلس24-02-2001

رحال   زوھیر 11040951 جید607.20  بـحسین داي21-02-2002

رایسي   سیدعلي 11040930 مقبول705.60  بـجنات23-08-2002

رایسي   سالمة 11040919 جید807.20  بـزموري03-09-2002

بلباشا   رابح 11040912 قریب من الجید906.10  بـسیدي امحمد03-04-2002

دایم اهللا   نور االسالم 11040815 جید1007.00  بـبرج منایل03-02-2002

شیباني   حیاة 11040887 مقبول1105.90  بـدلس11-10-2002

591من484:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| فاھم السعید راس جنات /متو| مدرسة عبد الویرث  | 350475: المؤسسة  

زلماط   فدوى 11041006 مقبول105.70  بـبرج منایل29-07-2000

خلفاوي   إكرام 11041015 جید207.00  بـجنات13-04-2002

مفتاحي   كمال اسامة 11040952 مقبول305.60  بـالحراش10-06-2002

مالجي   عبد السالم 11040979 قریب من الجید406.60  بـدلس03-01-2001

عجرود   عیسى 11040984 مقبول505.60  بـعین ملیلة12-11-2002

بن دواجي   شیماء 11040923 جید جدا608.30  بـبرج منایل31-12-2002

العوبي   یوسف 11040907 مقبول705.90  بـجنات09-12-2002

برحال   سیرین 11040931 جید807.90  بـجنات22-05-2001

حجلوم   أمیرة 11040806 جید جدا908.30  بـالثنیة09-09-2002

درویش   منال 11040803 جید جدا1008.00  بـالثنیة20-08-2002

زلماط   أمیرة 11040808 ممتاز1109.60  بـبرج منایل24-12-2002

العجالي   نورة 11040819 مقبول1205.80  بـبرج منایل23-09-2002

زلماط   نور الھدى 11040818 جید1307.50  بـبرج منایل23-11-2002

عكوش   محمد صدیق 11040839 قریب من الجید1406.70  بـبومرداس26-06-2002

حرفوشي   أنیس 11040804 قریب من الجید1506.70  بـجنات19-10-2000

حرفوشي   محمد 11040829 جید1607.40  بـجنات31-08-2000

بلجوزي   محمد األمین 11040838 جید جدا1708.60  بـدلس15-09-2002

بوطي   أیمن 11040822 قریب من الجید1806.40  بـطولقة15-10-2002

بن دواجي   أحمد 11040830 قریب من الجید1906.30  بـعین طایة11-10-2000

بن حامیة   مروة 11040857 قریب من الجید2006.40  بـالبلیدة31-05-2002

رحال   حنان 11040881 قریب من الجید2106.40  بـبرج منایل28-04-2002

زلماط   الوناس 11040866 جید2207.30  بـبرج منایل29-10-2002

عكوش   بالل 11040876 جید جدا2308.00  بـبومرداس20-06-2002

ماموني   حسام الدین 11040890 مقبول2405.70  بـجنات08-12-2002

591من485:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| فاھم السعید راس جنات /متو| مدرسة عبد الویرث  | 350475: المؤسسة  

جالب   مروى 11040858 جید2507.30  بـدلس15-06-2002

فاصولي   أیوب 11040852 جید2607.00  بـدلس28-06-2001

زلماط   مریم 11040854 جید جدا2708.40  بـسیدي امحمد18-09-2002

591من486:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عین الحمراء راس جنات /متو| مدرسة عین الحمراء القدیمة  | 350480: المؤسسة  

صیف   زین الدین 11041140 جید جدا108.00  بـالرغایة16-10-2002

فلیسي   محمد لمین 11041044 مقبول205.40  بـبرج منایل18-11-2002

بورویس   سعیدة 11041149 مقبول305.30  بـبرج منایل29-07-2002

بن سعدي   سھام 11041150 قریب من الجید406.60  بـبرج منایل07-10-2002

قوبالجي   أسامة 11041060 قریب من الجید506.90  بـبرج منایل07-09-2001

بورویس   اكرام 11041085 مقبول605.10  بـبرج منایل07-11-2001

بورحلة   رضا 11041117 جید707.10  بـبرج منایل02-10-2002

بورحلة   بالل 11041087 جید جدا808.40  بـبرج منایل10-04-2002

بومعزة   رابح المین 11041114 جید907.90  بـبومرداس02-09-2002

ھاشمي   خولة 11041110 جید1007.00  بـسیدي امحمد31-05-2002

591من487:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عین الحمراء راس جنات /متو| مدرسة أوالد سمیر  | 350481: المؤسسة  

لحیاني   فیروز سیرین رانیة 11041185 ممتاز109.10  بـالرغایة19-11-2002

زید الخیر   ھدیل 11041192 جید207.70  بـالصبیحة24-02-2003

مقدم   إخالص 11041190 جید جدا308.10  بـبرج منایل08-03-2003

كوروغلي   ھدى 11041191 جید جدا408.40  بـبرج منایل01-05-2002

لزوم   فارس 11041183 مقبول505.20  بـبرج منایل11-08-2000

لوزاعي   فرید 11041188 قریب من الجید606.70  بـبرج منایل09-09-2002

بن شوك   إكرام 11041195 قریب من الجید706.30  بـجنات06-10-2002

عصماني   فارس 11041184 قریب من الجید806.90  بـجنات14-11-2001

شیخي   عمر 11041158 جید جدا908.90  بـاألربعاء ناث ایراثن20-07-2002

دلھوم   مروى 11041057 قریب من الجید1006.20  بـالثنیة24-06-2002

رحال   نبیلة 11041034 جید جدا1108.80  بـالثنیة16-12-2002

جبلي   محمد محمود 11041047 مقبول1205.70  بـالحراش22-06-2002

فرقان   أروى 11041058 جید1307.30  بـالرعایة07-10-2002

قاصدي   زھرة 11041152 قریب من الجید1406.80  بـالرغایة24-06-2002

كاشا   مریم 11041053 ممتاز1509.10  بـالرغایة20-03-2002

موالي   أماني نور الھدى 11041028 قریب من الجید1606.90  بـالرغایة06-04-2002

دلھوم   أیمن 11041041 جید1707.30  بـالرویبة17-04-2002

لحیاني   مھدي عادل 11041064 جید1807.70  بـبني مسوس10-12-2002

عزالدین   نجیب 11041035 مقبول1905.60  بـبني مسوس06-03-2003

سعادة   لیتیسیا 11041049 جید2007.80  بـتیزي وزو02-09-2002

محمود باشا   زكریا 11041146 جید جدا2108.60  بـتیزي وزو02-08-2002

طیبة   صلیحة 11041133 مقبول2205.90  بـبرج منایل20-02-2001

لوزاعي   شمس 11041135 قریب من الجید2306.60  بـبرج منایل24-06-2002

بن حولة   رقیة 11041128 جید جدا2408.40  بـبرج منایل12-10-2002

591من488:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عین الحمراء راس جنات /متو| مدرسة أوالد سمیر  | 350481: المؤسسة  

جمالي   عبد الرؤوف 11041163 قریب من الجید2506.50  بـبرج منایل20-08-2001

دلھوم   زكریا 11041144 جید2607.30  بـبرج منایل31-01-2002

بایشي   مھدي 11041062 قریب من الجید2706.60  بـبرج منایل20-05-2002

حنیفي   نسرین 11041037 جید جدا2808.70  بـبومرداس11-12-2002

خطاب   رودینة 11041131 جید جدا2908.20  بـبومرداس17-07-2002

جمالي   رومیسة 11041130 جید جدا3008.00  بـبومرداس20-07-2002

دلھوم   منال 11041029 جید3107.20  بـبومرداس29-07-2002

لوزاعي   زین الدین 11041141 قریب من الجید3206.20  بـبومرداس05-11-2002

طیبة   محفوظ 11041050 مقبول3305.00  بـجنات15-07-2001

لوزاعي   سمیر 11041134 قریب من الجید3406.40  بـجنات24-06-2001

بسعدي   محمد فارس 11041048 جید3507.90  بـدلس06-07-2002

غربي   امینة 11041066 جید3607.50  بـسیدي امحمد28-02-2002

مصطفاوي   رندة 11041112 جید3707.40  بـالحراش19-11-2002

دلھوم   خیر الدین 11041100 مقبول3805.90  بـالرغایة16-09-2000

تیفور   یاسمین 11041099 جید3907.00  بـالقلیعة25-07-2002

بورنیسة   دنیا 11041095 قریب من الجید4006.70  بـبرج منایل18-09-2002

لوزاعي   اسیا 11041084 جید4107.80  بـبرج منایل22-08-2002

تویریكي   خولة 11041109 جید4207.20  بـبرج منایل20-04-2002

تمسلین   حسینة 11041104 جید4307.90  بـبرج منایل16-03-2002

سلموني   اسماء 11041080 قریب من الجید4406.00  بـبرج منایل11-03-2002

قھواجي   رانیة 11041113 قریب من الجید4506.60  بـبرج منایل19-03-2002

تویریكي   حسان 11041103 قریب من الجید4606.10  بـبرج منایل31-01-2002

بن دلھوم   حسام 11041102 جید4707.30  بـبرج منایل16-07-2002

مرابتي   بلقاسم 11041088 جید جدا4808.40  بـبرج منایل08-01-2002

موساوي   خلود 11041098 جید جدا4908.50  بـجنات24-06-2002

شویك   اسامة 11041083 مقبول5005.90  بـجنات17-11-2001

فكار   ایمان 11041078 قریب من الجید5106.50  بـدلس19-02-2002

591من489:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عین الحمراء راس جنات /متو| مدرسة حوش بن والي  | 350482: المؤسسة  

شرفاوي   فؤاد 11041182 جید107.30  بـبرج منایل05-03-2001

عصماني   إكرام 11041194 قریب من الجید206.50  بـبرج منایل04-06-2002

بن شعالل   فیصل 11041187 جید307.80  بـبومرداس09-10-2002

شریف   ھناء 11041189 مقبول405.60  بـحسین داي26-02-2003

بوخنیفر   زھرة 11041151 مقبول505.00  بـالثنیة05-01-2002

دحدوح   مریم 11041052 جید607.90  بـالثنیة28-02-2002

بن شعالل   زكریاء 11041147 مقبول705.10  بـبرج منایل23-05-2002

بن نبري   أحمد أمین 11041046 جید جدا808.20  بـبرج منایل24-07-2002

عصماني   عبد الرحمان 11041165 جید جدا908.30  بـبرج منایل07-08-2002

دحمون   منیرة 11041030 قریب من الجید1006.70  بـبرج منایل13-01-2003

مولوج   مریم 11041055 قریب من الجید1106.80  بـبرج منایل30-06-2002

زیرق   مریم 11041056 جید جدا1208.40  بـبومرداس06-09-2002

بن نبري   محمد أمین 11041045 مقبول1305.10  بـعین طایة05-05-2002

سنوساوي   اسماعیل 11041081 مقبول1405.60  بـالثنیة09-06-2002

بن نبري   یعقوب 11041108 قریب من الجید1506.50  بـبرج منایل24-04-2002

بوزبید   رابح مھدي 11041115 قریب من الجید1606.50  بـبرج منایل22-07-2002

بوزیدي   خولة 11041111 مقبول1705.60  بـبرج منایل08-06-2002

591من490:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عین الحمراء راس جنات /متو| مدرسة أوالد علي  | 350483: المؤسسة  

لعسكري   ریمة 11041116 مقبول105.30  بـبرج منایل16-03-2002

591من491:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عین الحمراء راس جنات /متو| مدرسة حفصاوي علي  | 350484: المؤسسة  

بن تواتي   وریدة 11041198 جید107.50  بـبرج منایل29-08-2002

سعداوي   فلة 11041180 قریب من الجید206.60  بـبرج منایل25-07-2002

غماتي   عبد الكریم 11041178 جید307.50  بـبرج منایل23-02-2002

غماتي   ولید 11041196 قریب من الجید406.20  بـبرج منایل09-09-2000

فكیر   عدالن 11041179 مقبول505.60  بـباب الواد01-02-2001

وقنوني   فلة 11041181 مقبول605.40  بـالحراش10-09-2002

مخلوف   مریم 11041054 قریب من الجید706.20  بـبرج منایل02-06-2002

حفصاوي   أسماء 11041059 قریب من الجید806.70  بـبرج منایل01-07-2001

ربوح   شیماء 11041139 جید907.20  بـبرج منایل08-08-2002

غماتي   شیماء 11041138 قریب من الجید1006.00  بـبرج منایل16-07-2002

براشد   نور االسالم 11041038 قریب من الجید1106.00  بـبرج منایل19-10-1998

بن دحمان   عمر 11041157 قریب من الجید1206.20  بـبرج منایل12-03-2002

سعداوي   زوھیر 11041153 قریب من الجید1306.40  بـبرج منایل28-07-2002

سعداوي   مصطفى 11041061 مقبول1405.10  بـبرج منایل12-01-2002

سعداوي   مھدي 11041063 مقبول1505.70  بـبرج منایل12-09-2002

عمروش   عبد الحمید 11041162 قریب من الجید1606.70  بـبرج منایل20-07-2001

قارة ساعد    عبد الرحمان 11041137 جید1707.00  بـبرج منایل10-02-2003

منمش   محمد 11041042 قریب من الجید1806.60  بـبرج منایل08-11-2000

درویش   رفیدة 11041129 جید1907.30  بـدلس29-04-2003

خلفة   یسرى 11041106 مقبول2005.20  بـبرج منایل10-06-2002

عمروش   یعقوب 11041107 قریب من الجید2106.00  بـبرج منایل19-03-2000

غماتي   حمزة 11041097 جید جدا2208.10  بـبرج منایل14-02-2002

زیات   بوعالم 11041093 قریب من الجید2306.90  بـسیدي امحمد09-11-2001

591من492:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة ابن بادیس الناصریة  | 350489: المؤسسة  

حدادي   إیلینا 11041428 جید107.50  بـتیزي وزو03-10-2002

بومزرق   عبدالنور 11041409 مقبول205.70  بـبرج منایل05-01-2000

شاوش   عزالدین 11041410 جید307.50  بـبرج منایل22-09-2002

تیزي عطیة   عزیز 11041411 مقبول405.70  بـبرج منایل27-02-2002

حمزي   سفیان 11041371 جید507.80  بـالناصریة05-09-2002

منداسي   سعید 11041366 مقبول605.40  بـالناصریة12-10-2001

حمادن   عمر 11041388 قریب من الجید706.00  بـالناصریة14-11-2001

عشایبو   زكیة 11041361 ممتاز809.10  بـالناصریة21-02-2003

وھیب   عثمان 11041390 جید907.40  بـالثنیة08-01-2003

قاري   عبد الحمید 11041392 مقبول1005.40  بـالرغایة23-07-1999

ریحان   شریف 11041360 مقبول1105.00  بـتیزي وزو18-12-2002

سماعیل   كھینة 11041384 جید1207.00  بـتیزي وزو23-04-2002

بوعالم   عبد الرؤوف 11041395 جید جدا1308.90  بـبرج منایل21-03-2003

محیوت   سعید 11041368 جید1407.70  بـبرج منایل06-12-2002

بوعبیدة   محمد أمقران 11041239 مقبول1505.50  بـالناصریة25-03-1999

مختاري   محمد 11041238 جید1607.40  بـالناصریة31-05-2002

بعیش   أحمد 11041235 مقبول1705.20  بـالناصریة12-05-2001

موساوي   راضیة 11041323 قریب من الجید1806.80  بـالناصریة01-01-2003

بن علي   محمد عبد المجید 11041244 قریب من الجید1906.00  بـالبویرة06-08-2001

بعیش   منال 11041211 جید2007.40  بـباب الوادي12-03-2002

نور   ریاض 11041326 جید2107.80  بـتیزي وزو29-10-2003

عزون   محمد 11041231 قریب من الجید2206.20  بـتیزي وزو01-12-1999

خلوات   ریان 11041325 قریب من الجید2306.60  بـتیزي وزو27-11-2002

حمادن   أمال 11041210 جید جدا2408.90  بـتیزي وزو13-11-2002

591من493:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة ابن بادیس الناصریة  | 350489: المؤسسة  

فقیر   ماسیلیا 11041224 ممتاز2509.10  بـتیزي وزو11-04-2002

عمیار   المیة 11041222 ممتاز2609.10  بـتیزي وزو02-10-2002

حریر   یوبا 11041318 جید جدا2708.30  بـبرج منایل02-12-2002

بوعیة   نسیم 11041226 جید جدا2808.20  بـبرج منایل25-01-2003

مغنیني   حسین 11041312 مقبول2905.90  بـبرج منایل11-09-2000

فقیر   أحمد 11041234 قریب من الجید3006.40  بـبرج منایل21-02-2001

شاوش   سلیمان 11041332 قریب من الجید3106.50  بـبرج منایل23-09-2001

زمور   نوفل 11041229 جید جدا3208.00  بـبومرداس12-04-2003

خلیفي   أمیرة 11041218 جید3307.80  بـبومرداس04-02-2002

علوان   سامي 11041335 مقبول3405.60  بـبولوغین31-07-2002

قریتي   محمد 11041236 مقبول3505.30  بـحسین داي29-07-2001

حمار   مھدي 11041271 جید جدا3608.30  بـالناصریة02-05-2002

بوعبیدة   حمزة 11041295 جید جدا3708.90  بـبرج منایل07-07-2002

بعیو   حمزة 11041294 قریب من الجید3806.70  بـبرج منایل15-10-1998

تیزي عطیة   مریم 11041261 ممتاز3909.20  بـبرج منایل15-08-2002

591من494:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة محیوت محمد القدیمة  | 350490: المؤسسة  

أوبراھم   فرحات 11041420 قریب من الجید106.10  بـالناصریة02-11-2002

بعزیز   إیمان 11041427 جید207.40  بـتیزي وزو27-07-2002

جدي   فیروز 11041417 جید307.70  بـتیزي وزو24-08-2001

سماعیل   فارس 11041415 جید جدا408.10  بـبرج منایل22-01-2002

حمادي   فاطمة 11041416 جید جدا508.30  بـبرج منایل26-04-2002

سحنون   سعاد 11041364 جید607.40  بـالناصریة24-10-2002

خضراوي   عبد المالك 11041391 مقبول705.50  بـبرج منایل13-08-1999

حدوش   كریم 11041382 مقبول805.10  بـالناصریة16-04-2001

علمي   كاتیة 11041379 مقبول905.40  بـبرج منایل24-07-2002

خضراوي   محمد األمین 11041240 جید1007.90  بـالناصریة21-03-2002

بوروبي   شمس 11041334 مقبول1105.30  بـالناصریة04-10-2002

بوروبي   ألیسیا 11041220 مقبول1205.20  بـتیزي وزو27-02-2001

موسوني   ملیسة 11041219 جید1307.80  بـتیزي وزو25-06-2002

تدریست   أمینة 11041215 جید جدا1408.70  بـبرج منایل11-08-2002

لوقاني   سارة 11041339 مقبول1505.80  بـبرج منایل19-06-2001

مكیري   سارة 11041340 مقبول1605.40  بـبرج منایل24-08-2001

مزیان   دنیة 11041289 جید1707.00  بـالناصریة20-11-2002

بیرو   أسیة 11041269 قریب من الجید1806.90  بـالناصریة01-12-2002

حدادي   مسینیسا 11041267 جید1907.50  بـبرج منایل17-05-2001

مكیري   ثنینة 11041280 قریب من الجید2006.40  بـبرج منایل01-08-2000

مزیان   بالل 11041279 جید جدا2108.30  بـبومرداس20-07-2002

591من495:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة محیوت محمد الجدیدة  | 350491: المؤسسة  

عرفوني   فایزة 11041413 جید107.10  بـالناصریة02-01-2002

موسوني   وسام 11041440 جید جدا208.60  بـالثنیة03-08-2002

عبدالالوي   ولید 11041437 مقبول305.60  بـالقبة01-01-2003

طالب   إلینا 11041422 جید جدا408.00  بـتیزي وزو02-08-2003

موساوي   إكرام 11041433 قریب من الجید506.90  بـبرج منایل19-09-2002

خنیفي   علي 11041387 مقبول605.10  بـبرج منایل03-01-1999

بعزیز   كمیلیة 11041376 جید707.30  بـبرج منایل14-02-2002

خیدر   كریم 11041381 مقبول805.50  بـبرج منایل18-01-2001

خنیفي   راضیة 11041322 قریب من الجید906.70  بـبرج منایل15-11-2000

حاجب   محمد 11041233 قریب من الجید1006.60  بـعین طایة19-05-2000

حمادن   یحي 11041298 جید1107.10  بـتیزي وزو28-06-2001

شاوش   یمینة 11041290 جید1207.00  بـبرج منایل11-08-2002

خنیفي   حنان 11041286 قریب من الجید1306.20  بـبرج منایل07-08-2002

591من496:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة البشییر اإلبراھیمي  | 350492: المؤسسة  

العیادي   إكرام 11041435 جید107.90  بـالثنیة09-02-2003

خراف   سھیلة 11041374 قریب من الجید206.70  بـبرج منایل18-05-2002

عیاد   رشید 11041324 قریب من الجید306.70  بـالناصریة11-05-2002

عیاد   حمید 11041291 مقبول405.90  بـدراع بن خدة23-09-1999

591من497:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة ثالة أوكوفي  | 350493: المؤسسة  

مقدود   وسام 11041439 ممتاز109.50  بـالناصریة11-07-2002

بوروبة   عمر 11041389 ممتاز209.20  بـالثنیة15-10-2002

شماعلة   سفیان 11041370 جید جدا308.00  بـالثنیة07-07-2002

عشایبو   سرین 11041359 ممتاز409.30  بـالقبة20-11-2002

بعیو   عبد الحكیم 11041393 قریب من الجید506.70  بـبجایة26-11-2001

شریف   عبد الحق 11041394 قریب من الجید606.60  بـتیزي وزو12-02-2001

یاسع   عبد الھادي 11041398 جید جدا708.40  بـبرج منایل02-03-2002

موسوني   سھاء 11041372 جید جدا808.70  بـبرج منایل03-08-2002

منداس   سھام 11041373 جید907.00  بـسیدي محمد01-06-1998

عمیروش   لیاس یحى 11041246 ممتاز1009.20  بـالناصریة19-09-2002

بوروبي   یوسف 11041320 جید جدا1108.20  بـالناصریة11-07-2002

عشایبو   سارة 11041341 جید1207.90  بـالناصریة17-01-2002

بباسي   سیلیة 11041348 ممتاز1309.60  بـالناصریة11-02-2002

موھاب   یسمینة 11041310 جید1407.30  بـالناصریة10-08-2002

سماعیل   یوسف 11041319 جید جدا1508.10  بـالثنیة28-11-1999

بلقاید   نوار رمزي 11041228 ممتاز1609.00  بـتیزي وزو10-07-2002

أعفیر   نوال 11041227 جید1707.50  بـبرج منایل10-08-1998

حمادن   حسیبة 11041314 جید1807.00  بـبرج منایل06-08-1997

منداس   سامیة 11041336 جید جدا1908.20  بـسیدي محمد14-11-2000

فرحي   سامیة 11041337 جید جدا2008.00  بـعین طایة09-04-2002

تادریست   تینا 11041282 جید جدا2108.60  بـتیزي وزو24-10-2002

مكیري   مسینیسا 11041268 ممتاز2209.00  بـبرج منایل21-04-2002

بوعزیز   مریم 11041262 جید جدا2308.00  بـدراع المیزان25-08-2002

كبیر   احمد ریان 11041276 ممتاز2409.60  بـیسر14-07-2003

591من498:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة عبان رمضان  | 350494: المؤسسة  

مسلة   إكرام 11041434 جید107.90  بـبرج منایل15-01-2003

شیبان   ھدیل 11041429 مقبول205.90  بـبرج منایل27-02-2003

خلیف   ولید 11041436 مقبول305.50  بـبرج منایل13-01-2001

الوناس   كھینة 11041385 قریب من الجید406.70  بـالحراش30-08-2002

خنیف   كمال 11041375 مقبول505.80  بـبرج منایل23-10-2002

عیسى   محمد 11041237 قریب من الجید606.30  بـبرج منایل26-12-2001

فارس   ماسیسیلیة 11041225 مقبول705.40  بـبرج منایل14-11-2002

شیبان   لیدیا 11041247 مقبول805.20  بـبومرداس03-09-2002

حجیمي   مونیة 11041272 قریب من الجید906.60  بـالحراش27-07-2002

سباح   أسماء 11041265 جید جدا1008.80  بـبرج منایل16-02-2003

حد ولحاج   امیرة 11041274 مقبول1105.00  بـبرج منایل20-02-1999

خرمیمون   احمد 11041275 قریب من الجید1206.40  بـبرج منایل28-10-2001

ایت قاسم   مسنیسا 11041266 ممتاز1309.40  بـبرج منایل24-06-2002

مسیح الدین   حنان 11041287 جید جدا1408.80  بـبرج منایل26-11-2002

خرمیمون   بدرة 11041283 جید1507.00  بـبرج منایل03-02-2003

شریفى   انیس 11041273 مقبول1605.20  بـبرج منایل12-10-2002

سباح   مریم 11041263 قریب من الجید1706.70  بـدلس21-03-2003

591من499:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة علي بوروبي  | 350495: المؤسسة  

حدوش   إكرام 11041432 جید107.30  بـالناصریة22-07-2002

عاللو   وسیلة 11041441 جید207.90  بـالناصریة25-04-2002

زروال   إكرام 11041431 مقبول305.90  بـباب الواد24-04-2002

مالكي   فرید 11041421 قریب من الجید406.90  بـبرج منایل09-06-1999

عیسي   إیمان 11041426 جید جدا508.10  بـبرج منایل09-07-2002

نورین   ولید 11041438 جید جدا608.10  بـبومرداس19-05-2003

أوبراھم   إیدیر 11041430 جید جدا708.00  بـبومرداس02-09-2002

أمزیان   إلیاس 11041423 قریب من الجید806.80  بـبومرداس14-12-2002

موسوني   فرحات 11041419 قریب من الجید906.30  بـحسین داي11-08-2001

منداس   كامیلیة 11041377 جید جدا1008.40  بـالناصریة01-06-2002

حمدي   زكریاء 11041362 قریب من الجید1106.60  بـالثنیة02-06-2002

بوعبیدة   كاھنة 11041380 جید جدا1208.20  بـتیزي وزو12-01-2002

عشایبو   عبد الكریم 11041397 جید جدا1308.90  بـتیزي وزو11-08-2003

منداس   عماد الدین 11041386 ممتاز1409.00  بـبرج منایل07-06-2002

زاوي   كریم 11041383 ممتاز1509.10  بـبومرداس16-04-2002

تدریست   كاتیة 11041378 جید1607.70  بـدراع بن خدة20-01-2002

خیدر   سعید 11041367 مقبول1705.70  بـحسین الداى31-07-2002

میصراوي   محمد ریان 11041243 جید جدا1808.10  بـالناصریة12-09-2002

ظیف   زین الدین 11041346 جید1907.20  بـالناصریة16-08-2002

ولد شیخ   رشان 11041327 جید جدا2008.70  بـالناصریة26-09-2002

بایو   محمد عبد السالم 11041245 قریب من الجید2106.20  بـتیزي وزو20-01-2002

عشایبو   أمال 11041209 جید2207.00  بـتیزي وزو14-01-2002

منداس   طاوس 11041344 مقبول2305.80  بـتیزي وزو26-10-2002

بن قانة   أنیس 11041213 جید2407.60  بـتیزي وزو21-09-2002

591من500:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة علي بوروبي  | 350495: المؤسسة  

طالب   محمد االمین 11041241 جید جدا2508.90  بـتیزى وزو09-06-2003

جرویط   سمیرة 11041333 جید2607.70  بـبرج منایل19-01-2003

سباع   حكیم 11041316 مقبول2705.90  بـبرج منایل03-01-2000

آنیة-منداس   خدیجة 11041309 جید جدا2808.90  بـبرج منایل27-06-2002

مكیري   یونس 11041317 جید2907.80  بـبرج منایل04-06-2002

میصراوي   محمد 11041232 قریب من الجید3006.90  بـبرج منایل13-02-2000

سباع   محمد الصغیر 11041242 قریب من الجید3106.90  بـبرج منایل08-09-2000

بباسي   ملیك 11041221 قریب من الجید3206.30  بـبومرداس07-01-2001

بشار   أمینة 11041216 ممتاز3309.40  بـبومرداس12-09-2002

اوبراھم   یزید 11041315 قریب من الجید3406.90  بـبولوغین17-02-2003

بن نور   سارة 11041343 ممتاز3509.40  بـبولوغین08-08-2002

عسوس   سلمى 11041330 ممتاز3609.40  بـحسین داي28-11-2002

سماعیل   مریم 11041260 جید جدا3708.50  بـالناصریة28-01-2002

بوعقلین   أسماء 11041264 قریب من الجید3806.20  بـالثنیة30-03-2002

أیت خلفة   دنیا 11041288 جید3907.60  بـالحراش21-09-2001

حمادن   لیزا 11041259 ممتاز4009.20  بـتیزي وزو07-09-2002

بعیو   یانیس 11041296 قریب من الجید4106.10  بـتیزي وزو07-11-2002

عشایبو   حنان 11041285 جید4207.80  بـبرج منایل27-03-2002

ھارون   توفیق 11041284 مقبول4305.50  بـبرج منایل12-04-2000

591من501:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| عشایبو السعید /متو| مدرسة المقراني محمد  | 350496: المؤسسة  

عیسات   إیمان 11041425 جید107.00  بـبومرداس02-07-2002

فرحي   فرحات 11041418 مقبول205.80  بـبومرداس01-04-2000

لعمالي   سعید 11041365 جید307.00  بـالجزائر13-05-2000

عیسات   سفیان 11041369 جید جدا408.50  بـبومرداس24-01-2002

بلحسان   سعاد 11041363 ممتاز509.20  بـبومرداس22-04-2002

زواوي   رمضان 11041321 قریب من الجید606.60  بـبومرداس07-11-2002

عكوش   حسین 11041313 مقبول705.00  بـبومرداس29-04-2002

شاوش   رشید 11041328 قریب من الجید806.00  بـبومرداس16-10-2002

شاوش   سیلیا 11041347 جید جدا908.00  بـبومرداس07-09-2002

شاوش   أنیسة 11041214 جید1007.70  بـبومرداس09-08-2002

بباسي   أغیالس 11041270 قریب من الجید1106.20  بـبومرداس03-04-2001

زواوي   یاسمین 11041297 جید1207.30  بـبومرداس28-03-1999

591من502:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بوعاصم / متو| مدرسة مولولد فرعون  | 350501: المؤسسة  

بعزیز   إكرام 11041554 جید جدا108.50  بـالحراش04-01-2002

بوقندورة   وسام 11041558 ممتاز209.20  بـباب الوادي05-08-2002

عمروش   وردة 11041556 جید307.10  بـتیزي وزو06-09-2002

فكیر   أغیالس 11041484 جید جدا408.90  بـبرج منایل02-08-2002

عاللو   مجید 11041471 مقبول505.70  بـالناصریة14-07-2001

بنابي   أمین 11041455 ممتاز609.50  بـالناصریة26-03-2002

طولقي   مخلوف 11041468 قریب من الجید706.40  بـالناصریة16-11-2002

بن صالح   محرز 11041475 جید807.00  بـالناصریة08-06-2002

جزایري   أسامة 11041482 جید907.90  بـالثنیة07-10-2002

حسین   مریم 11041479 جید جدا1008.10  بـالحراش17-03-2002

بن جودي   امینة 11041486 جید جدا1108.10  بـالرغایة01-07-2002

بن جودي   نبیلة 11041459 جید1207.70  بـالرغایة03-08-2002

قاضي   أمینة 11041456 جید1307.50  بـالقبة31-05-2002

بوشافع   أمینة 11041457 مقبول1405.20  بـباب الوادي05-12-2002

بغدادي   مریم 11041480 جید جدا1508.40  بـتیزي وزو15-06-2002

مقراني   آنیة 11041453 مقبول1605.10  بـتیزي وزو27-11-2001

عاللو   نصر الدین 11041463 ممتاز1709.30  بـتیزي وزو26-06-2002

فقیر   اعمر 11041491 جید1807.70  بـتیزي وزو10-05-2001

قریتي   لخضر 11041477 جید جدا1908.00  بـبرج منایل21-09-2002

قاضي   مجید 11041470 مقبول2005.90  بـبرج منایل16-11-1999

خطابي   نجیب 11041461 ممتاز2109.20  بـبولوغین09-01-2003

بغدادي   لیدیة 11041474 قریب من الجید2206.60  بـسیدي أمحمد17-08-2002

صایم   میلیلیة 11041467 ممتاز2309.80  بـعزازقة03-06-2002

فقیر   جازیة 11041510 جید جدا2408.80  بـالناصریة02-10-2002

591من503:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بوعاصم / متو| مدرسة مولولد فرعون  | 350501: المؤسسة  

فقیر   حكیم 11041515 قریب من الجید2506.30  بـالثنیة27-03-2002

باعزیز   دكرى 11041516 قریب من الجید2606.40  بـالثنیة22-11-2002

مكیري   صارة 11041522 مقبول2705.00  بـالرویبة29-07-2002

مكیري   كنزة 11041530 ممتاز2809.50  بـتیزي وزو23-07-2002

بنابي   یانیس 11041506 قریب من الجید2906.80  بـتیزي وزو26-08-2002

فقیر   یاسین 11041509 قریب من الجید3006.80  بـتیزي وزو12-08-2000

غیاط   حیاة 11041511 جید جدا3108.60  بـتیزي وزو02-12-2002

حسین   غادة 11041536 قریب من الجید3206.80  بـبرج منایل01-03-2001

عبد الالوي   رانیة روزة 11041518 جید3307.00  بـبرج منایل04-04-2002

بلغربي   سلیمان 11041521 مقبول3405.90  بـبرج منایل21-08-1999

حدادي   حنان 11041505 مقبول3505.20  بـبومرداس01-08-2002

591من504:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بوعاصم / متو| مدرسة العقید عمیروش  | 350502: المؤسسة  

خوني   إدیر 11041553 جید107.40  بـتیزي وزو28-08-2001

قاھر   وسیلة 11041559 مقبول205.80  بـتیزي وزو29-07-2000

عیساوى   وردیة 11041557 مقبول305.90  بـبرج منایل27-06-1999

وعراب   احمد 11041489 جید407.60  بـالناصریة05-12-2002

بوعیة   منور 11041454 جید جدا508.20  بـالناصریة18-03-2001

خوني   محمد امزیان 11041466 قریب من الجید606.50  بـالرغایة22-12-2000

علوان   نجاة 11041460 قریب من الجید706.20  بـبرج منایل02-12-1997

لعكرب   لیاس 11041469 جید807.80  بـدراع بن خدة01-09-2002

حدولحاج   لیدیا 11041472 جید جدا908.20  بـعین طایة14-01-2002

كبیر   تسعدیت 11041503 جید1007.40  بـالناصریة07-09-2003

شماعلة   سمرة 11041532 جید جدا1108.20  بـالرغایة04-10-2002

بوعیة   سید احمد 11041523 قریب من الجید1206.10  بـالعطاف22-07-2002

عالمي   سفیان 11041527 قریب من الجید1306.20  بـتیزي وزو01-03-2002

خوني   عبد الرزاق 11041538 جید جدا1408.40  بـتیزي وزو01-07-2001

خوني   سنیثیا 11041520 جید جدا1508.40  بـبرج منایل07-01-2003

بوسعید   فروجة 11041541 جید جدا1608.90  بـبرج منایل06-04-2002

شماعلة   كریم 11041531 قریب من الجید1706.40  بـبرج منایل11-11-2001

بن عامر   فایزة 11041539 جید1807.60  بـبرج منایل07-02-2002

رزیق   یانیس 11041507 جید1907.80  بـعین طایة09-09-2002

591من505:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بوعاصم / متو| مدرسة الوناس بوشافع  | 350503: المؤسسة  

كبیر   إیمان 11041552 ممتاز109.30  بـالناصریة04-06-2002

حدوش   إكرام 11041555 ممتاز209.20  بـبرج منایل16-01-2002

رزیق   لیدیة 11041473 مقبول305.10  بـالناصریة12-11-2001

عشایبو   نسیمة 11041462 جید جدا408.10  بـالناصریة04-03-2002

قاسمي   لطفي 11041483 جید جدا508.50  بـالناصریة28-06-2002

غانمي   الھادي 11041488 مقبول605.60  بـتیزي وزو05-10-2003

قاریدي   منال 11041452 مقبول705.20  بـبرج منایل30-09-2002

بلمختار   یاسمین 11041508 مقبول805.20  بـالناصریة12-12-2002

عیسي   بلقاسم 11041502 جید جدا908.40  بـالناصریة24-01-2003

یاسع   سعید 11041525 مقبول1005.80  بـالناصریة17-04-2002

كوبا   بوعالم 11041504 جید1107.10  بـالناصریة17-06-2002

یاسة   عمر 11041535 مقبول1205.70  بـالناصریة27-02-2002

یاسع   كھینة 11041534 جید1307.00  بـبرج منایل18-12-2002

تیخیزي   سید علي 11041524 قریب من الجید1406.40  بـبرج منایل06-10-2002

بلحدید   عبد الرحمان 11041537 مقبول1505.10  بـبرج منایل05-01-2003

محروشي   صونیة 11041528 قریب من الجید1606.40  بـدراع بن خدة08-08-1999

یاسة   سعید 11041526 جید جدا1708.30  بـعین طایة16-12-2002

591من506:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أوالد عیسى /متو| مدرسة ابن بادیس أوالد عیسى  | 350508: المؤسسة  

حامدي   إسراء 11041673 جید107.90  بـالحراش12-05-2002

لحیاني   إكرام 11041679 جید جدا208.00  بـتیزي وزو11-09-2002

برقاین   إكرام 11041678 جید جدا308.80  بـبرج منایل13-07-2002

یاكر   إكرام 11041677 جید جدا408.40  بـبرج منایل28-04-2002

جدیان   إكرام 11041680 ممتاز509.60  بـبرج منایل08-01-2003

شبالل   إیمان 11041671 جید607.50  بـبرج منایل12-09-2001

قصاب   إكرام 11041676 مقبول705.60  بـبرج منایل29-12-2001

قراب   وسام 11041684 جید جدا808.00  بـدلس10-07-2001

تامر   وردیة 11041683 جید جدا908.10  بـدلس10-01-2002

كرفي   خیر الدین 11041605 جید1007.50  بـالثنیة12-11-2002

خویدر   مریم 11041586 جید جدا1108.00  بـالثنیة11-01-2002

قالل   خیر الدین 11041606 جید جدا1208.30  بـالرغایة16-04-2003

العیمش   خدیجة 11041603 جید جدا1308.10  بـالرغایة18-08-2000

كبور   یسرى 11041609 جید جدا1408.70  بـالقلیعة07-10-2002

قالمي   احمد 11041596 جید1507.00  بـبرج منایل12-12-1999

أكلي   ایمن 11041594 قریب من الجید1606.20  بـبرج منایل10-06-1999

رابیة   ایمن 11041595 جید جدا1708.00  بـبرج منایل30-10-2000

بحبوح   محمد 11041578 جید جدا1808.30  بـبرج منایل05-04-2002

زحوف   أسیة 11041593 جید جدا1908.60  بـبرج منایل13-04-2002

قرابسي   حمیدة 11041600 قریب من الجید2006.40  بـبرج منایل07-11-2000

لحیاني   محمود 11041582 قریب من الجید2106.60  بـبرج منایل18-04-2002

فداق   محمد عبد الوھاب 11041581 قریب من الجید2206.80  بـدلس25-05-2002

حملیل   حمود 11041601 جید2307.40  بـدلس18-10-1999

زیات   أیوب 11041584 مقبول2405.40  بـدلس02-06-2000

591من507:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أوالد عیسى /متو| مدرسة ابن بادیس أوالد عیسى  | 350508: المؤسسة  

قراب   حنان 11041599 جید2507.40  بـدلس21-11-2002

فرحات   محمد 11041577 ممتاز2609.00  بـسیدي داود30-01-2002

بقال   سلیم 11041629 جید2707.60  بـالثنیة05-06-2002

جیاللي   صھیب 11041641 جید جدا2808.20  بـالثنیة03-09-2001

كامش   عبد الكریم 11041652 قریب من الجید2906.40  بـبرج منایل06-05-2002

لحیاني   علي 11041645 جید3007.10  بـبرج منایل27-06-2002

بساس   فریال 11041655 مقبول3105.00  بـبرج منایل15-09-2001

بساس   شھیناز 11041640 ممتاز3209.30  بـبرج منایل09-09-2002

حملیل   فریال 11041656 جید جدا3308.10  بـبرج منایل04-10-2002

كرفي   ریان 11041627 قریب من الجید3406.90  بـبرج منایل28-03-2001

قاصب   سمیر 11041633 جید3507.10  بـدلس05-03-2002

قاصب   عبد العزیز 11041653 جید3607.10  بـدلس17-06-2000

كامش   عبد الحق 11041648 جید3707.90  بـدلس27-01-2002

تامر   عبد الرحیم 11041651 مقبول3805.60  بـزرالدة17-09-2000

591من508:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أوالد عیسى /متو| مدرسة االمیر عبد القادر  | 350509: المؤسسة  

داود   إسماعیل 11041672 جید جدا108.60  بـبرج منایل17-10-2002

فضیل   وداد 11041682 قریب من الجید206.90  بـبرج منایل01-08-2002

ریدان   ولید 11041681 قریب من الجید306.30  بـبرج منایل09-09-2002

بدران   محمد عماد الدین 11041580 جید جدا408.50  بـتیزي وزو15-07-2002

بساس   أسماء 11041591 جید جدا508.20  بـبرج منایل08-05-2002

جدیان   مروة 11041589 جید607.20  بـبرج منایل19-02-2002

كدو   منیر 11041570 جید جدا708.60  بـبرج منایل08-02-2002

حابي   یاسین 11041602 جید جدا808.50  بـبرج منایل06-10-2002

بكري   نورة 11041574 مقبول905.90  بـبرج منایل22-12-2002

بقال   مریة 11041588 جید1007.10  بـبرج منایل04-02-2002

قالل   المیة 11041572 جید1107.00  بـبرج منایل14-02-2002

شبالل   مراد 11041585 جید1207.20  بـبرج منایل09-12-2002

نسناس   نبیل 11041573 مقبول1305.10  بـبرج منایل29-01-2002

بالمین   أمینة 11041571 جید جدا1408.80  بـدلس07-06-2002

عیلي   أسماء 11041592 ممتاز1509.50  بـدلس29-07-2002

شبالل   أحمد 11041576 مقبول1605.60  بـدلس16-12-2001

بوفاتیس   بالل 11041597 قریب من الجید1706.20  بـدراع بن خدة15-08-1999

قصبي   لیدیة 11041583 قریب من الجید1806.10  بـحسین داي29-10-2002

قندل   صابر 11041634 مقبول1905.50  بـالثنیة30-12-2002

بن نعمان   كوثر 11041643 ممتاز2009.20  بـالرغایة11-03-2003

قاصب   إلھام 11041658 جید2107.30  بـالرغایة18-08-2002

خاسف   یوسرى 11041623 جید جدا2208.70  بـتیزي وزو05-08-2002

سكوم   سید علي 11041637 مقبول2305.00  بـتیزي وزو28-04-2002

حملیل   عبد الرحمان 11041650 ممتاز2409.00  بـبرج منایل16-03-2002

591من509:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أوالد عیسى /متو| مدرسة االمیر عبد القادر  | 350509: المؤسسة  

بقال   عالء الدین 11041644 جید2507.90  بـبرج منایل01-11-2002

قاید   رانیة 11041624 جید2607.60  بـبرج منایل23-03-2003

داود   سعاد 11041639 جید جدا2708.80  بـحسین داي20-06-2002

شبالل   سلیمان 11041631 مقبول2805.90  بـعین طایة01-01-2002

591من510:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أوالد عیسى /متو| مدرسة القریة الفالحیة  | 350510: المؤسسة  

بالمین   إبراھیم 11041670 مقبول105.80  بـبرج منایل12-06-2002

عروس   إكرام 11041674 جید207.30  بـبرج منایل30-11-2001

لحبیري   وفاء 11041685 جید جدا308.00  بـبرج منایل17-03-2002

عسوس   أیمن 11041575 قریب من الجید406.00  بـتیزي وزو19-06-2002

وادیر   یسرى 11041608 قریب من الجید506.20  بـبرج منایل02-10-2001

طاوش   مروة 11041590 جید607.60  بـبرج منایل19-07-2002

داود   جمال 11041598 جید707.70  بـبرج منایل16-04-2002

أرحاب   محمد 11041579 جید جدا808.30  بـبرج منایل11-06-2002

أوكالي   مریم 11041587 قریب من الجید906.90  بـبرج منایل08-05-2002

ربیع   خدیجة 11041604 ممتاز1009.30  بـبرج منایل18-02-2002

أوكالي   خولة 11041621 جید جدا1108.00  بـالثنیة21-09-2002

یعكر   صبرینة 11041635 جید جدا1208.70  بـبرج منایل15-12-2002

نسناس   عز الدین 11041654 جید1307.90  بـبرج منایل19-04-2002

وادیر   یونس 11041622 قریب من الجید1406.70  بـبرج منایل04-09-2002

رحلي   عثمان 11041647 جید1507.70  بـبرج منایل13-09-2002

دھیمن   سمیة 11041632 جید جدا1608.10  بـبرج منایل06-07-2002

داود   كریم 11041642 جید1707.50  بـدلس24-09-2002

591من511:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة محمد بایو  | 350515: المؤسسة  

فریحة   كمیلیة 11041904 قریب من الجید106.50  بـذراع بن خدة12-09-2001

مولوج   زھرة 11041901 قریب من الجید206.10  بـذراع بن خدة30-08-2002

واشك   إكرام 11041980 جید جدا308.30  بـذراع بن خدة18-05-2002

عمیار   فارس 11041955 جید جدا408.60  بـذرع بن خدة16-08-2002

بایو   فلة 11041948 ممتاز509.40  بـتیزى وزو27-06-2002

عمورة   عیسى 11041933 جید جدا608.20  بـتیزى وزو18-04-2002

فریحة   إیمان 11041969 ممتاز709.10  بـتیزى وزو24-12-2002

عمورة   فریال 11041962 ممتاز809.70  بـدلس15-06-2002

حمداش   نادیة 11041712 قریب من الجید906.80  بـذراع بن خدة20-10-2001

قادري   أنیس 11041702 ممتاز1009.70  بـتادمایت28-08-2002

عمورة   محمد أمین 11041753 جید جدا1108.40  بـالثنیة10-12-2002

عمیار   أسماء 11041773 ممتاز1209.40  بـذراع بن خدة05-02-2002

عمیار   أعمر 11041781 مقبول1305.70  بـتیزي وزو01-11-2001

عمورة   موسى 11041784 جید1407.90  بـتیزى وزو18-04-2002

عمورة   مریم 11041768 ممتاز1509.20  بـدلس12-09-2002

واشك   لیلیا 11041762 جید جدا1608.10  بـدلس19-07-2002

یوسف خوجة   مكیكیلیا 11041778 جید1707.00  بـدلس09-10-2002

591من512:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة أحمد العكروف  | 350516: المؤسسة  

نقاد   عبد الحق 11041919 قریب من الجید106.10  بـتیزي وزو10-09-2002

العكروف   صارة 11041865 جید جدا208.20  بـتیزي وزو11-11-2002

العكروف   سفیان 11041885 جید307.60  بـدلس07-06-2000

العكروف   رؤوف 11041834 قریب من الجید406.00  بـدلس19-09-2001

العكروف   منیر 11041701 جید507.90  بـالثنیة01-12-2002

العكروف   محمد 11041735 جید جدا608.40  بـدلس09-05-2002

شعیاني   أوریدة 11041783 جید جدا708.10  بـالحراش27-03-2002

العكروف   أیوب 11041763 جید807.70  بـبغلیة22-10-2002

العكروف   أسامة 11041775 مقبول905.10  بـدلس26-11-2001

591من513:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة حمود ایدیر  | 350517: المؤسسة  

زقاد   وردة 11041997 مقبول105.00  بـحاسي بحبح14-02-2002

بویحیاوي   فلة 11041947 جید جدا208.60  بـالثنیة03-02-2002

بویحیاوي   صورایا 11041902 جید307.80  بـذراع بن خدة11-01-2002

بلواعر   ھبة الرحمان 11041968 قریب من الجید406.30  بـبرج بوعریریج17-04-2002

حیرش   عبد الرؤوف 11041921 جید جدا508.20  بـبغلیة20-10-2002

بلعیدي   إكرام 11041979 قریب من الجید606.60  بـبغلیة25-04-2002

حمزة   إكرام 11041983 مقبول705.10  بـبغلیة20-10-2002

بوداوي   زھرة 11041900 مقبول805.10  بـدلس12-08-2002

قمراوي   عبد الرحمان 11041927 جید907.10  بـدلس23-08-2002

بوداوي   عبد الرحمان 11041926 قریب من الجید1006.30  بـدلس15-02-2002

لوكال   فؤاد 11041950 قریب من الجید1106.50  بـدلس05-12-2001

راشدي   عبد اللطیف 11041912 جید جدا1208.60  بـدلس04-05-2002

قاصدي   فرید 11041966 مقبول1305.00  بـدلس22-11-2001

أبحري   كنزة 11041903 قریب من الجید1406.70  بـدلس02-11-2002

تبیب   عبد النور 11041911 جید1507.90  بـدلس11-10-2002

مسعودي   ھبة 11041967 قریب من الجید1606.60  بـحسین داي23-02-2003

سماعیلي   إكرام 11041984 جید جدا1708.50  بـحسین داي30-12-2002

بودربالة   سارة 11041864 قریب من الجید1806.10  بـالثنیة30-12-2002

حمیدة   رحمة 11041850 قریب من الجید1906.90  بـالقبة23-06-2002

لعمالشي   شمس الدین 11041861 قریب من الجید2006.80  بـتیزي وزو20-08-2002

جمعة   رمیسة 11041846 قریب من الجید2106.80  بـبغلیة26-10-2002

العیادي   سارة 11041862 قریب من الجید2206.10  بـدلس12-07-2002

بویحیاوي   یاسمین 11041812 قریب من الجید2306.70  بـالثنیة03-02-2002

العكروف   حنان 11041807 قریب من الجید2406.80  بـتیزي وزو28-08-2003

591من514:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة حمود ایدیر  | 350517: المؤسسة  

إقلولي   یونس 11041829 مقبول2505.10  بـدلس23-08-2002

تافلیس   یاسمین 11041814 قریب من الجید2606.30  بـدلس27-07-2002

شطاب   خدیجة ریما 11041818 قریب من الجید2706.90  بـدلس15-11-2002

أعراب   خالد 11041810 مقبول2805.20  بـسطیف15-02-2002

طوبال   نورالدین 11041723 مقبول2905.40  بـالثنیة02-05-2001

بودربالة   لبنى 11041709 جید3007.50  بـالثنیة08-07-2002

مسعودي   آمال 11041696 مقبول3105.00  بـدلس05-08-2002

بونوة   أمال 11041697 جید3207.00  بـدلس10-05-2002

واشن   محمد 11041734 مقبول3305.90  بـدلس12-02-2002

صاري   محمد إسالم 11041760 ممتاز3409.20  بـتیزي وزو07-08-2002

بوخالفة   أسامة 11041776 قریب من الجید3506.40  بـتیزي وزو03-03-2002

إقلولي   محمد 11041751 جید3607.50  بـبومرداس28-10-2002

591من515:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة بن بادیس  | 350518: المؤسسة  

جمعة   فیصل 11041961 جید107.30  بـالثنیة28-08-2002

عمارة   إیمان 11041970 قریب من الجید206.80  بـالرغایة06-03-2003

بوكفوسة   فؤاد 11041949 قریب من الجید306.80  بـتیزي وزو24-10-2001

قطارة   زھرة 11041899 جید407.10  بـتیزي وزو21-04-2001

بلقاسم   عبد الرؤوف 11041920 قریب من الجید506.70  بـبغلیة23-09-2002

حساین   ھدیل 11041971 قریب من الجید606.40  بـبغلیة04-10-2002

رزیق   عبد الصمد 11041932 جید707.80  بـبومرداس24-11-2002

عمروش   عبد الرحمان 11041923 جید807.70  بـدلس03-05-2001

تبان   كریمة 11041905 قریب من الجید906.50  بـدلس25-05-2002

أوعالل   إشراق 11041976 مقبول1005.10  بـدلس09-08-2002

راشم   إشراق 11041975 جید1107.40  بـدلس12-01-2001

طالب   إسالم 11041972 قریب من الجید1206.60  بـدلس22-05-2001

شكالط   سلمى 11041856 جید جدا1308.40  بـتیزي وزو14-02-2003

راتني   رحمة 11041851 جید جدا1408.30  بـتیزي وزو30-11-2002

شعباني   سلیم 11041859 ممتاز1509.20  بـبغلیة21-03-2002

رزیق   شعیب 11041883 جید1607.00  بـبغلیة29-09-2002

عالل شریف   ریاض 11041854 جید1707.70  بـدلس01-05-2002

تشكرابي   صباح 11041867 ممتاز1809.40  بـدلس02-06-2002

العكروف   سعاد 11041881 مقبول1905.30  بـدلس29-05-2002

أعراب   شیماء 11041870 جید2007.40  بـدلس25-01-2002

إسماعیلي   صبرینة 11041869 جید2107.80  بـسور الغزالن20-05-2003

عمارة   خولة 11041827 جید2207.40  بـالرغایة06-03-2003

خوجة   یسرى 11041821 جید جدا2308.90  بـالرغایة22-07-2002

قاسم   حوریة 11041830 قریب من الجید2406.60  بـبغلیة15-01-2002

591من516:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة بن بادیس  | 350518: المؤسسة  

إیدیر   یسرى 11041820 جید جدا2508.60  بـبغلیة20-04-2002

أعراب   خولة 11041826 جید جدا2608.20  بـبغلیة29-10-2002

بوعراب   خولة 11041825 جید2707.90  بـبغلیة23-03-2002

داود   محمد 11041731 قریب من الجید2806.40  بـتیزي وزو26-09-2001

مشدال   أمیرة 11041705 جید جدا2908.80  بـتیزي وزو22-09-2002

بن دحمان   نبیل 11041713 جید3007.40  بـبغلیة03-03-2002

حمزاوي   لیلى 11041728 جید جدا3108.30  بـبغلیة27-10-2002

بوعراب   أمیرة 11041706 جید3207.00  بـبغلیة15-12-2002

بودربالة   المیة 11041707 مقبول3305.80  بـبومرداس23-08-2002

حمیدي   لبنى 11041710 جید جدا3408.10  بـدلس29-09-2002

عریج   نبیل 11041714 قریب من الجید3506.20  بـدلس10-12-2002

لزول   أحمد 11041733 جید جدا3608.50  بـدلس24-01-2002

بورحلة   لبنى 11041711 قریب من الجید3706.40  بـدلس12-12-2002

كیارد   محمد الصغیر 11041756 جید3807.90  بـتیزي وزو02-09-2002

بوعراب   أكرم 11041779 قریب من الجید3906.10  بـتیزي وزو30-01-2002

عیساوي   مروى 11041772 ممتاز4009.10  بـبرج الكیفان30-08-2002

حمزاوي   أحمد 11041747 جید جدا4108.80  بـبغلیة01-06-2002

سلیماني   محمد أمین 11041752 جید جدا4208.60  بـدلس15-01-2002

لعالونة   أكرم 11041780 جید4307.90  بـدلس28-03-2002

عادل   مروة 11041770 جید جدا4408.30  بـدلس30-08-2002

591من517:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة محمد واقنوني  | 350519: المؤسسة  

لوانشي   عادل 11041908 جید107.50  بـدلس20-08-2002

بوجالل   سعاد 11041882 قریب من الجید206.60  بـالثنیة08-08-2002

بن حدادي   سید علي 11041878 جید307.20  بـذراع بن خدة14-10-2002

مزیودان   یوسرة 11041831 مقبول405.10  بـالناصریة19-11-2002

واقنوني   بشرى 11041803 جید507.00  بـتیزي وزو20-11-2003

دھلي   أمین 11041704 جید607.80  بـالحراش15-10-2002

مكیري   أیمن 11041725 جید707.30  بـتیزي وزو10-04-2002

591من518:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة سعید لخضاري  | 350520: المؤسسة  

بوزار قوادري   ولید 11041996 جید107.10  بـالجزائر28-09-2002

خروب   عبد الرحمان 11041924 جید207.70  بـبرج منایل17-01-2002

قاسیمي   إكرام 11041982 جید307.10  بـدلس21-08-2002

لخضاري   إكرام 11041985 قریب من الجید406.10  بـدلس30-12-2002

لخضاري   شیماء 11041872 جید507.80  بـتیزي وزو23-09-2002

كسیلي   ریاض 11041853 قریب من الجید606.80  بـدلس22-11-2000

لخضاري   بالل 11041799 جید707.80  بـالحراش22-11-2002

لواكد   یاسمینة 11041815 مقبول805.80  بـدلس19-10-2002

لخضاري   توفیق 11041804 جید907.00  بـدلس12-10-2002

لرجان   بالل 11041797 قریب من الجید1006.00  بـدلس09-06-2001

لخضاري   جمال الدین 11041806 قریب من الجید1106.80  بـدلس29-12-2001

نبري   نور الھدى 11041722 قریب من الجید1206.60  بـالثنیة29-09-2002

نزار   أمین 11041703 مقبول1305.70  بـدلس03-01-2002

خروب   نوال 11041720 جید جدا1408.00  بـدلس26-10-2002

عیساني   محمد سیف الدین 11041757 جید جدا1508.20  بـالحراش28-09-2002

591من519:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة علي حدادي  | 350521: المؤسسة  

براھیمي   إكرام 11041978 قریب من الجید106.50  بـبغلیة21-02-2002

قوادري   عبد اهللا 11041914 جید207.10  بـدلس14-06-2002

العكروف   فیصل 11041960 قریب من الجید306.90  بـدلس21-08-2001

عیساني   صبرینة 11041868 جید407.80  بـبغلیة29-04-2002

رزیق   رحیل 11041855 جید507.70  بـبومرداس09-12-2002

قاصدي   خالد 11041811 جید607.30  بـدلس24-08-2002

بورحلة   یوسف 11041832 مقبول705.50  بـدلس13-03-2002

سلیماني   دعاء 11041822 ممتاز809.30  بـدلس08-03-2003

كامش   حفصة 11041824 جید907.30  بـدلس11-12-2002

باشا   نجاة 11041715 جید1007.00  بـالثنیة26-08-2002

نازف   محمد 11041729 قریب من الجید1106.40  بـدلس16-02-2001

بوكفوسة   نصر الدین 11041716 مقبول1205.30  بـدلس15-03-1999

قاصدي   أحالم 11041726 جید جدا1308.80  بـدلس19-07-2002

آیت علي   مریم 11041767 ممتاز1409.10  بـذراع بن خدة18-07-2002

حمزاوي   مروان 11041769 مقبول1505.00  بـبغلیة23-04-2002

مزاري   مریم 11041766 جید جدا1608.60  بـدلس27-04-2002

591من520:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة بن حمزة  | 350522: المؤسسة  

بودربالة   إكرام 11041977 جید107.10  بـدلس15-01-2002

راتني   عبد الحمید 11041917 جید207.00  بـدلس11-09-2002

راتني   عالء الدین 11041906 جید307.80  بـدلس12-10-2002

جوزي   عماد 11041907 قریب من الجید406.00  بـدلس09-07-2002

بولحواجب   فاتح 11041953 قریب من الجید506.90  بـدلس01-11-2002

بویحیاوي   عبد الرزاق 11041930 جید607.20  بـعین تموشنت24-02-2002

بویحیاوي   زكریاء 11041880 قریب من الجید706.20  بـدلس19-05-2002

صایبي   سارة 11041863 جید جدا808.60  بـدلس08-08-2002

راتني   بشرى 11041802 قریب من الجید906.70  بـدلس15-04-2002

رباحي   جمال 11041805 مقبول1005.00  بـدلس08-12-2002

رباحي   یاسین 11041816 مقبول1105.40  بـدلس06-07-2002

حمزاوي   یعقوب 11041823 جید1207.40  بـدلس21-12-2002

بن شوراق   محمد 11041748 جید1307.50  بـعین طایة18-06-2002

591من521:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة سعید مزاري  | 350523: المؤسسة  

بودربالة   شیماء 11041871 جید107.60  بـسیدي أمحمد25-06-2002

خطاب   حمزة 11041809 مقبول205.60  بـبغلیة20-09-2002

بویحیاوي   اسماعیل 11041796 جید307.20  بـدلس25-11-2000

مزاري   یوسف 11041833 جید جدا408.60  بـدلس03-06-2002

بویحیاوي   أیوب 11041765 ممتاز509.00  بـبغلیة03-09-2003

بویحیاوي   محمد 11041749 جید جدا608.00  بـدلس28-07-2002

بودربالة   أعمر 11041782 قریب من الجید706.70  بـدلس25-06-2002

591من522:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة محمد قارة  | 350524: المؤسسة  

بلوز   وسام 11041999 جید107.80  بـدلس30-06-2002

حدادي   عز الدین 11041934 جید207.80  بـالثنیة19-05-2002

بلوز   سھام 11041896 جید307.30  بـالحراش20-03-2002

بلوز   فریال 11041963 جید جدا408.20  بـتیزي وزو09-07-2002

قوادري   عبد النور 11041910 جید507.60  بـبغلیة04-04-2000

بوقلمونة   فارس 11041954 جید607.80  بـدلس08-05-2001

الكریم   فیصل 11041959 قریب من الجید706.70  بـدلس25-05-2001

علوش   عزیز 11041935 جید807.70  بـدلس24-11-2000

حدادي   فؤاد 11041951 قریب من الجید906.40  بـدلس20-06-2002

قوجیل   عبد الرحمان 11041922 مقبول1005.80  بـدلس03-12-1999

علوش   عبد اهللا 11041915 قریب من الجید1106.00  بـدلس11-11-2002

شعباني   فریال 11041964 جید1207.40  بـدلس25-10-2002

بلوز   زھیدة 11041897 جید جدا1308.00  بـدلس27-01-2002

الكریم   إكرام 11041981 جید جدا1408.10  بـدلس29-06-2002

بن زین   زین الدین 11041873 جید جدا1508.60  بـدلس02-05-2002

شعباني   زیاد 11041876 قریب من الجید1606.70  بـدلس02-05-2002

شعباني   سلیم 11041858 جید جدا1708.00  بـدلس13-01-2001

شعباني   رانیة 11041847 جید جدا1808.60  بـعین طایة06-03-2002

بن زین   حمزة 11041808 جید جدا1908.90  بـدلس06-03-2001

خداش   یونس 11041828 قریب من الجید2006.10  بـدلس13-03-2002

شرنوحة   منى 11041700 جید جدا2108.40  بـبني مسوس27-08-2002

بلوز   محمد إسالم 11041759 جید جدا2208.00  بـالثنیة10-10-2001

الكریم   محمد 11041746 قریب من الجید2306.40  بـدلس27-05-2002

591من523:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة العقید عمیروش  | 350525: المؤسسة  

بوخلیفة   عبد الرزاق 11041931 جید جدا108.30  بـبغلیة04-08-2002

وذني   عبد الرزاق 11041929 مقبول205.00  بـدلس21-08-2000

سوماني   إسالم 11041973 جید جدا308.00  بـدلس26-08-2002

قندل   فارس 11041956 قریب من الجید406.00  بـدلس25-11-2002

قالل   رابح 11041848 جید507.80  بـأوالد عیسى12-11-2002

بعزیز   زین الدین 11041874 جید607.50  بـتیزي وزو23-08-2002

أوعالل   سید علي 11041877 مقبول705.40  بـدلس19-05-2002

قوادري   بلقاسم 11041800 قریب من الجید806.40  بـباب الوادي22-05-1999

بن مخلوف   یاسمین 11041813 جید جدا908.90  بـبغلیة24-06-2002

عمي   لینا 11041727 جید1007.80  بـتیزي وزو21-07-2003

قارة   منال 11041698 جید جدا1108.30  بـدلس07-06-2002

بن عزوز   منال 11041699 جید1207.00  بـدلس20-09-2002

شرابة   محمد أیمن 11041754 قریب من الجید1306.80  بـدلس23-06-2002

طالب   أیوب 11041764 ممتاز1409.00  بـدلس10-01-2003

بن سیفي   آسیا 11041777 قریب من الجید1506.20  بـدلس15-12-2001

591من524:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة صبحي / متو| مدرسة قریة دربوني  | 350526: المؤسسة  

بالي   فاتح 11041952 قریب من الجید106.80  بـبسكرة17-03-2002

591من525:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ابولعراس محمد السعید / متو| مدرسة العربي التبسي  | 350531: المؤسسة  

بوعلواش   فاتح 11042113 قریب من الجید106.50  بـتاورقة04-05-2000

عمروني   إكرام 11042126 ممتاز209.30  بـتاورقة27-09-2002

أبحري   إیمان 11042122 مقبول305.90  بـتاورقة01-12-2000

جبار   إكرام 11042127 جید جدا408.80  بـتاورقة01-10-2002

عمرون   فریال 11042117 جید507.80  بـتیزي وزو13-11-2002

عجاوت   فھیمة 11042119 ممتاز609.10  بـبومرداس30-06-2002

بن عزوز   فریال 11042115 قریب من الجید706.20  بـدلس09-02-2002

صایبي   ھناء 11042120 جید جدا808.10  بـدلس20-04-2002

بلحسن   ریان 11042073 جید جدا908.40  بـالحمامات16-11-2002

خمري   لیدیة 11042037 مقبول1005.60  بـذراع بن خدة21-06-2002

لعروم   شھرة 11042092 جید جدا1108.10  بـذراع بن خدة29-08-2002

أبحري   أیمن 11042030 جید1207.50  بـتاورقة31-03-2003

تاغزوت   یوسف نذیر 11042067 جید1307.30  بـتاورقة12-09-2002

كریم   علي 11042096 جید1407.20  بـتاورقة23-11-2001

بن سیفي   كارین 11042095 قریب من الجید1506.30  بـتاورقة10-06-2002

بوعبد اهللا   أماني یسمین 11042010 مقبول1605.80  بـتاورقة20-09-2002

خدیم   مایا 11042020 جید1707.60  بـتاورقة29-04-2002

خدیم   ماسینیسا 11042022 قریب من الجید1806.90  بـتیزي وزو12-01-2003

جبارة   رابح عبد الرزاق 11042072 ممتاز1909.30  بـتیزي وزو05-12-2002

خطاوي   أمین 11042016 جید2007.60  بـتیزي وزو29-05-2002

دودان   أنیس 11042014 مقبول2105.10  بـتیزي وزو29-01-2003

دودان   طارق 11042082 جید جدا2208.00  بـتیزي وزو29-06-2002

عمروني   عبد اهللا 11042098 جید جدا2308.30  بـتیزي وزو26-12-2002

تالغي   أحمد 11042033 قریب من الجید2406.50  بـتیزي وزو21-09-2002

591من526:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ابولعراس محمد السعید / متو| مدرسة العربي التبسي  | 350531: المؤسسة  

مغراوي   عادل 11042097 مقبول2505.00  بـتیزي وزو28-10-2001

أجعوت   لبنا 11042023 جید جدا2608.20  بـتیزي وزو08-12-2002

دودان   لیدیة 11042038 جید2707.40  بـتیزي وزو27-07-2002

دودان   صارة 11042081 ممتاز2809.20  بـتیزي وزو11-12-2002

كوروغلي   شھیناز 11042091 جید2907.30  بـتیزي وزو25-05-2002

لعبادلیة   سعید 11042088 مقبول3005.80  بـخمیس ملیانة10-07-2002

أوقارت   عبد السالم 11042099 جید3107.10  بـدلس07-03-2001

بن سیفي   رفیق 11042075 جید3207.70  بـدلس10-01-2002

باتش   ریاض 11042074 جید3307.80  بـدلس08-07-2002

موساوي   مروان 11042042 جید3407.20  بـدلس22-12-2002

تومي   أحمد 11042032 جید3507.80  بـدلس02-08-2002

طیبي   أنیس 11042012 مقبول3605.20  بـدلس26-07-2002

أبحري   حفیظة 11042064 ممتاز3709.00  بـدلس07-01-2002

بخالل   نسرین 11042029 جید3807.50  بـدلس27-03-2002

دودان   آمینة 11042017 جید جدا3908.00  بـدلس06-10-2002

عطوشي   مریم مروى 11042041 قریب من الجید4006.60  بـدلس24-12-2002

أوقروج   ماسینیسا 11042021 جید4107.90  بـحسین داي07-08-2001

591من527:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ابولعراس محمد السعید / متو| مدرسة غرناوط محمد أمزیان  | 350532: المؤسسة  

بویحیاوي   ویسام 11042128 قریب من الجید106.60  بـتیزي وزو23-10-2002

بن سیفي   سرین 11042087 قریب من الجید206.10  بـذراع بن خدة31-10-2002

دراجي   سمیر 11042078 جید307.80  بـتاورقة23-07-2000

عمرون   توفیق 11042047 جید جدا408.70  بـتاورقة13-04-2002

حسبالوي   سلیم 11042077 قریب من الجید506.20  بـتاورقة22-04-2002

أوقروج   زین الدین 11042084 قریب من الجید606.50  بـتاورقة31-10-2002

جابري   توفیق 11042046 ممتاز709.30  بـتاورقة13-01-2002

جبار   نجاة 11042026 قریب من الجید806.80  بـتاورقة15-06-2001

بویحیاوي   سلمى 11042076 قریب من الجید906.00  بـتاورقة17-04-2002

جبار   أمینة 11042019 جید جدا1008.30  بـتاورقة22-05-2002

بعطیش   نریمان 11042028 جید جدا1108.20  بـتاورقة03-07-2001

سعداوي   لیزا 11042039 جید جدا1208.50  بـتاورقة04-11-2002

بلحسن   سمیر 11042079 مقبول1305.20  بـتیزي وزو16-02-2003

بن قاضي   نذیر 11042024 جید1407.20  بـتیزي وزو20-06-2002

خشابة   نبیل 11042025 مقبول1505.40  بـتیزي وزو15-10-2002

بویحیاوي   یونس 11042065 قریب من الجید1606.60  بـدلس25-08-2001

العمراوي   حكیم 11042063 مقبول1705.60  بـدلس19-08-2001

بن عبد اهللا   مریم 11042040 جید جدا1808.80  بـدلس06-08-2002

دودان   صبرینة 11042083 جید1907.80  بـدلس12-11-2002

جبار   لیتسیا 11042035 جید جدا2008.30  بـدلس04-03-2002

591من528:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ابولعراس محمد السعید / متو| مدرسة بوراز الوناس بوحباشو  | 350533: المؤسسة  

تالغي   عبد القادر 11042110 مقبول105.10  بـالثنیة31-07-2001

بن ھالل   ھدى 11042123 مقبول205.70  بـتاورقة08-04-2002

بوراز   فتیحة 11042114 مقبول305.60  بـتاورقة09-10-2002

بن ھالل   سید أحمد 11042085 مقبول405.30  بـتاورقة12-12-2000

شعباني   رابح 11042071 مقبول505.00  بـتاورقة29-06-2002

فرحان   رابح 11042070 مقبول605.90  بـتاورقة30-10-2001

كوروغلي   مجید 11042036 قریب من الجید706.10  بـتاورقة03-05-2001

سعداوي   أحمد 11042034 قریب من الجید806.60  بـتاورقة14-10-2002

بن عبد اهللا   خدیجة 11042060 قریب من الجید906.40  بـتاورقة29-10-2001

عیسیو   منال 11042011 مقبول1005.00  بـتاورقة23-10-2001

شاعو   مولود 11042044 مقبول1105.90  بـتیزي وزو11-09-2001

بتروني   یسرى 11042061 جید جدا1208.00  بـدلس04-02-2002

كنتور   رانیة 11042068 جید1307.80  بـدلس09-07-2001

كنتور   آسیرم 11042043 قریب من الجید1406.60  بـدلس22-06-2002

591من529:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ابولعراس محمد السعید / متو| مدرسة أحمد صدقاوي  | 350534: المؤسسة  

بركات   عصام الدین 11042112 قریب من الجید106.30  بـبغلیة30-03-2003

إیدر   بشرى 11042045 مقبول205.10  بـالثنیة03-03-2003

مزاري   أمینة 11042018 جید جدا308.60  بـتاورقة26-04-2002

إیدر   لیلى 11042031 مقبول405.10  بـدلس16-11-2002

بن عزوز   سید أحمد 11042086 قریب من الجید506.00  بـدلس17-04-2002

جمعة   منصور 11042015 قریب من الجید606.80  بـدلس06-11-2002

591من530:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ابولعراس محمد السعید / متو| مدرسة زرارتي اعمر  | 350535: المؤسسة  

عبد العزیز   فریال 11042116 جید107.50  بـتاورقة05-10-2002

بوعبداهللا   ھشام 11042124 مقبول205.10  بـتیزي وزو08-08-2001

بعزیز   عبیر 11042111 جید جدا308.10  بـدلس14-05-2002

حجاج   أنیس 11042013 مقبول405.10  بـبني مسوس12-12-2002

سلیمي   رابح 11042069 مقبول505.80  بـتاورقة29-12-1998

بخالل   سوھیلة 11042093 قریب من الجید606.10  بـتیزي وزو18-08-2002

بوعبداهللا   شھیناز 11042090 مقبول705.20  بـتیزي وزو29-03-2002

حسوني   یوسف 11042066 جید جدا808.80  بـتیزي وزو17-09-2002

بوسنینة   یاسین 11042049 جید907.90  بـدلس07-01-2002

طویل   ندى 11042027 قریب من الجید1006.50  بـدلس11-07-2002

591من531:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| ابولعراس محمد السعید / متو| مدرسة محمد بن عزوز  | 350536: المؤسسة  

بورابیة   إكرام 11042125 جید جدا108.50  بـتیزي وزو06-09-2002

591من532:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو| مدرسة علي عبدیش  | 350541: المؤسسة  

غازي   إكرام 11042314 جید جدا108.60  بـدلس06-10-2002

دادو   رمیساء 11042246 جید207.70  بـدلس18-12-2002

حامك   یوسف 11042244 جید307.80  بـدلس15-11-2001

قادوش   صبرینة 11042260 جید407.70  بـدلس30-06-2001

رویبح   زینة 11042263 جید507.20  بـسید أمحمد21-02-2002

عیسیو   أسماء 11042200 جید جدا608.10  بـالثنیة06-05-2002

حباني   خدیجة 11042222 جید جدا708.40  بـالثنیة02-01-2002

وعراب   محمد أمین 11042176 جید جدا808.70  بـالثنیة12-11-2002

دلیلي   لینة 11042167 جید907.90  بـالحراش30-12-2002

كسكاس   یاسین 11042217 قریب من الجید1006.40  بـباب الوادي15-09-2000

قادوش   نسیم 11042156 قریب من الجید1106.20  بـتیزي وزو19-08-2002

نورین   لینة 11042168 جید جدا1208.70  بـبومرداس07-08-2003

عباس   أمال 11042139 جید جدا1308.40  بـدلس06-01-2001

بوعمرة   أیمن 11042164 جید1407.60  بـدلس24-09-2002

دالل   الوناس 11042208 جید1507.90  بـدلس17-10-2001

غازي   أسماء 11042199 جید1607.90  بـدلس26-09-2001

غازي   أسماء 11042202 ممتاز1709.40  بـدلس12-12-2002

كحلي   یعقوب 11042227 جید1807.70  بـدلس23-11-2001

سدود   یاسمین 11042215 جید1907.70  بـدلس20-03-2000

زرقون   منال 11042142 جید جدا2008.10  بـدلس04-07-2002

591من533:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو| مدرسة اتباني رابح  | 350542: المؤسسة  

قادوش   إلھام 11042308 جید جدا108.70  بـبومرداس01-06-2002

حسام   عبد الرحمان 11042293 جید جدا208.30  بـبومرداس16-07-2002

غازي   عبد الرزاق 11042296 جید307.00  بـبومرداس30-09-2002

صاكر   ھند 11042307 قریب من الجید406.50  بـبومرداس16-08-2002

درنان   عبد الرحمان 11042294 جید جدا508.30  بـدلس05-09-2002

وعراب   فؤاد 11042302 قریب من الجید606.70  بـدلس27-09-2002

كسكاس   ھاجر 11042311 مقبول705.00  بـدلس28-04-2002

بروكار   فؤاد كمال 11042303 قریب من الجید806.30  بـحسین داي22-03-2002

حنین   عبد السالم 11042298 جید جدا908.20  بـسیدي أمحمد08-05-2003

وعراب   یونس 11042242 جید1007.00  بـالثنیة07-05-2001

قایس   كلثوم 11042272 جید1107.00  بـبرج منایل26-04-2002

غازي   رابح 11042248 قریب من الجید1206.70  بـبومرداس30-09-2002

سدود   صالح الدین محمد 11042255 جید جدا1308.90  بـدلس13-08-2002

غازي   ربیع 11042249 ممتاز1409.00  بـدلس04-01-2003

حمداني   سرین 11042265 قریب من الجید1506.10  بـدلس07-04-2001

حمداني   زكریاء 11042267 جید1607.20  بـدلس24-03-2002

قادوش   عبد المؤمن 11042278 جید جدا1708.60  بـحسین داي10-07-2002

حجاجة   مریم 11042195 مقبول1805.80  بـباب الواد09-11-2000

مسلة   منیر 11042143 مقبول1905.40  بـتیزي وزو21-11-2002

دحدوح   لبنى 11042151 جید جدا2008.80  بـبومرداس09-03-2002

منصوري   أیوب 11042192 ممتاز2109.20  بـبومرداس26-07-2002

توجین   خاولة 11042220 جید جدا2208.50  بـدلس01-05-2002

رویبح   یزید 11042225 جید جدا2308.10  بـدلس05-01-2003

عصمان باشا   أیمن 11042163 جید جدا2408.30  بـدلس06-09-2002

591من534:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو| مدرسة اتباني رابح  | 350542: المؤسسة  

مسرحد   نسرین 11042157 مقبول2505.90  بـدلس11-02-1999

توكال   أمحمد 11042147 مقبول2605.90  بـدلس16-08-2001

قاصب   أیمن 11042162 قریب من الجید2706.70  بـدلس06-06-2001

مداني   محمد 11042173 جید جدا2808.10  بـسیدي أمحمد04-05-2002

591من535:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو|  جویلیة 05مدرسة  | 350543: المؤسسة  

معاوي   عبد النور 11042289 جید107.30  بـبوروبة21-02-2002

شالل   ولید 11042318 قریب من الجید206.40  بـدلس12-05-2002

صایبي   عبد الحق 11042292 قریب من الجید306.40  بـدلس30-03-1998

بن سعید   فاطمة 11042304 مقبول405.90  بـدلس23-09-2002

قاسیمي   فاطمة الزھراء 11042305 قریب من الجید506.70  بـدلس11-06-2002

منصوري   إكرام 11042315 جید607.00  بـدلس26-10-2002

دراج   شكیب 11042266 مقبول705.80  بـالثنیة10-08-2001

براشد   سارة 11042258 جید جدا808.40  بـبرج منایل28-08-2002

قادوش   سمیرة 11042256 جید907.80  بـبومرداس15-06-2002

عبادة   كھینة 11042274 قریب من الجید1006.50  بـبودواو13-05-2002

نورین   ریان 11042251 جید1107.90  بـدلس02-08-2002

جالل   رمیسة 11042247 جید جدا1208.50  بـدلس09-12-2002

عبد العزیز   شیماء 11042261 قریب من الجید1306.00  بـدلس09-01-2002

حالس   سمیرة 11042257 جید1407.30  بـدلس28-11-2002

قاصب   رمیساء 11042245 جید1507.60  بـدلس10-08-2002

بوخالفة   صفاء 11042270 قریب من الجید1606.80  بـحسین داي11-01-2002

رجول   أمینة 11042146 جید جدا1708.50  بـالقبة02-03-2002

بن شقال   یزید 11042224 جید1807.40  بـتیزي وزو16-07-2002

كحلي   أسامة 11042206 مقبول1905.00  بـبومرداس17-07-2002

وقنوني   محمد األمین 11042177 مقبول2005.90  بـدلس29-04-2002

شالل   یاسین 11042219 جید2107.10  بـدلس03-12-2002

حالس   أسامة 11042203 مقبول2205.20  بـدلس30-07-2001

خوجة   نسرین 11042158 جید جدا2308.00  بـدلس27-07-2002

دحدوح   نھى 11042159 جید2407.60  بـدلس14-03-2003

591من536:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو|  جویلیة 05مدرسة  | 350543: المؤسسة  

عالل شریف   أحالم 11042166 جید جدا2508.90  بـدلس06-09-2002

جالل   یسرى 11042226 جید جدا2608.40  بـدلس12-01-2003

عدار   أسماء 11042201 جید جدا2708.10  بـدلس29-09-2002

سعیداني   نور الھدى 11042161 مقبول2805.20  بـحسین داي24-12-2002

قنة   بشرى 11042210 جید2907.40  بـحسین داي26-08-2002

لحییاني   نسیم 11042155 جید جدا3008.40  بـعین طایة13-03-2002

591من537:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو| مدرسة الشھید حارك حمود  | 350544: المؤسسة  

جعیطي   عبد الجلیل 11042291 قریب من الجید106.40  بـدلس30-01-2002

فكرون   ھناء 11042306 قریب من الجید206.10  بـدلس08-11-2002

وعراب   ریمة 11042250 جید جدا308.30  بـبرج منایل06-03-2002

دادو   سلمى 11042253 جید جدا408.60  بـعین طایة14-04-2002

كاتب   مروة 11042198 قریب من الجید506.30  بـباب الوادي25-09-2002

نمیر   لیلیا 11042190 ممتاز609.10  بـبومرداس23-11-2002

قساس   یاسین 11042218 جید707.30  بـبولوغین21-01-2001

وعراب   أحمد 11042169 مقبول805.20  بـدلس17-05-1998

عباس   خالد 11042214 جید907.30  بـدلس21-02-2002

تواتیوي   نذیر 11042153 قریب من الجید1006.20  بـدلس22-08-2001

نورین   یعقوب 11042228 جید1107.50  بـدلس16-12-2002

591من538:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو| مدرسة لخضر قنون  | 350545: المؤسسة  

عبدلي   وئام 11042319 قریب من الجید106.20  بـمیلة08-06-2002

سدود   علي 11042276 جید جدا208.00  بـالثنیة18-05-2002

مدرك   عادل 11042277 جید307.20  بـباب الواد08-05-2002

سحنون   یونس 11042243 جید جدا408.40  بـدلس02-03-2002

حسین   أمال 11042140 ممتاز509.00  بـالثنیة12-01-2002

نوال   یاسمین 11042216 جید607.50  بـبولوغین02-01-2003

صاكر   بن یمین 11042209 جید جدا708.10  بـدلس27-03-2002

زرقون   حنان 11042211 جید جدا808.70  بـدلس30-05-2002

تریكي   مبارك أیمن 11042152 قریب من الجید906.00  بـحسین داي07-05-2003

591من539:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو| مدرسة االخوین شارف  | 350546: المؤسسة  

دالل   إلھام 11042309 مقبول105.20  بـبومرداس24-11-2002

وابل   ھاجر 11042310 جید207.10  بـدلس03-02-2002

نمیر   سلمى 11042254 قریب من الجید306.70  بـدلس21-04-2002

لعقاب   كریمة 11042273 قریب من الجید406.40  بـدلس07-10-2002

غازي   معاذ 11042207 ممتاز509.10  بـالرغایة16-10-2002

وابل   محمد سفیان 11042189 جید جدا608.70  بـالقبة06-07-2002

مفضل   محمد لمین 11042174 قریب من الجید706.20  بـدلس06-10-2000

شالل   خدیجة 11042223 قریب من الجید806.70  بـدلس10-03-2002

شارف   نوال 11042160 قریب من الجید906.70  بـدلس10-01-2002

زرقون   خدیجة 11042221 قریب من الجید1006.00  بـدلس11-10-1999

نسیر   نذیر 11042154 قریب من الجید1106.10  بـدلس29-04-2002

وابل   ماریة 11042150 قریب من الجید1206.20  بـدلس17-07-2002

591من540:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو| مدرسة محمد كحلي  | 350547: المؤسسة  

قعماز   عبد الرحیم 11042295 مقبول105.60  بـدلس23-12-2000

فراد   ریان 11042252 جید207.50  بـبومرداس25-10-2002

قعماز   حنان 11042212 قریب من الجید306.70  بـدلس19-10-2002

591من541:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| توامي محمد /متو| مدرسة حوش بالي  | 350548: المؤسسة  

داود   عبیر 11042299 ممتاز109.20  بـالرغایة16-10-2002

مداني   إیمان 11042312 جید جدا208.30  بـتیزي وزو06-04-2002

مداني   إكرام 11042316 مقبول305.40  بـبرج منایل25-12-2002

سعدون   ولید 11042317 ممتاز409.40  بـبرج منایل18-01-2002

قصري   عز الدین 11042300 جید507.40  بـبرج منایل10-09-1999

ریدان   إسحاق 11042313 ممتاز609.50  بـدلس18-01-2003

ریدان   عبد الرشید 11042297 جید جدا708.20  بـدلس08-11-2000

عباس   خولة 11042241 جید جدا808.90  بـبرج منایل26-06-2002

ریان   سید علي 11042264 جید جدا908.00  بـبرج منایل10-04-2002

ربیع شریف   زكریاء 11042268 جید1007.30  بـبرج منایل29-03-2002

ربیع شریف   سارة 11042259 ممتاز1109.30  بـدلس20-12-2002

مداني   شیماء 11042262 قریب من الجید1206.90  بـدلس24-07-2002

لعافر   مریم 11042196 ممتاز1309.30  بـالحراش12-07-2002

رنان   محمد 11042172 جید1407.80  بـالقبة01-10-2001

زحوف   أسامة 11042205 جید جدا1508.30  بـبرج منایل19-06-2002

مالك   محمد شریف 11042178 قریب من الجید1606.90  بـبرج منایل02-05-2002

عالوة   لحبیب 11042191 قریب من الجید1706.70  بـبرج منایل19-04-2002

وعاد   أسامة 11042204 جید جدا1808.10  بـبرج منایل28-04-2002

عالل شریف   أحالم 11042165 جید1907.70  بـبرج منایل25-07-2000

صیاد   محمد 11042170 جید2007.40  بـبرج منایل11-07-2000

مداني   محمد أمین 11042175 قریب من الجید2106.70  بـدلس24-07-2002

مادن   ملیكة 11042149 جید2207.30  بـدلس19-01-2002

دھري   محمد 11042171 جید2307.80  بـدلس17-01-2001

عالل شریف   أیوب 11042193 جید جدا2408.80  بـسیدي أمحمد15-09-2002

591من542:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| قالمي محمد /متو| مدرسة قالمي امحمد  | 350553: المؤسسة  

تازي   عبد الرحمان 11042432 جید107.30  بـبومرداس10-09-2002

طویلب   ولید 11042450 مقبول205.00  بـبومرداس20-11-2002

درویش   إكرام 11042449 قریب من الجید306.80  بـبومرداس22-10-2002

بورحلة   عبد الرحمان 11042431 جید407.00  بـدلس19-02-2002

بوسنة   إشراق 11042447 مقبول505.00  بـدلس15-08-2002

حدبي   فدوى 11042439 قریب من الجید606.70  بـدلس22-10-2002

توجین   عبد الرزاق 11042433 جید707.60  بـحسین داي12-08-2002

بورحلة   أحالم 11042345 جید807.50  بـالثنیة10-04-2002

قرنان   ماریا 11042336 قریب من الجید906.00  بـالقبة11-08-2002

توزان   یسرى 11042368 قریب من الجید1006.20  بـدلس14-03-2002

قاصب   مروة 11042352 جید1107.10  بـدلس14-06-2002

قرنان   حیاة 11042364 جید1207.80  بـدلس30-12-2002

شامي   محمد 11042350 قریب من الجید1306.60  بـسیدي داود07-06-2002

بوسنة   سارة شھیناز 11042402 قریب من الجید1406.40  بـالرغایة08-08-2002

عصمان باشا   شیماء 11042405 مقبول1505.70  بـبومرداس24-08-2002

قاصب   خولة 11042381 جید1607.40  بـبومرداس31-07-2002

غباش   خولة 11042382 قریب من الجید1706.80  بـجنات11-08-2002

عیلي   علي 11042418 جید1807.40  بـدلس12-03-2002

تكلي   یوسف 11042387 مقبول1905.80  بـدلس21-06-2002

حارك   سناء 11042395 قریب من الجید2006.30  بـدلس09-12-2002

بوعمرة   زینب 11042407 جید جدا2108.80  بـدلس18-01-2002

591من543:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| قالمي محمد /متو| مدرسة العربي غباش  | 350554: المؤسسة  

سعیدون   عبد اهللا 11042430 جید جدا108.10  بـالرغایة23-07-2002

غباش   عبد الرزاق 11042434 جید207.40  بـبومرداس26-09-2002

نورین   عصام 11042436 مقبول305.20  بـدلس11-03-2002

العوادي   إسالم 11042445 جید جدا408.60  بـدلس19-04-2002

قاصب   وسام 11042451 مقبول505.80  بـدلس26-09-2002

قاصب   حنان 11042362 جید607.50  بـالثنیة09-12-2002

عبد الالوي   ماریة 11042339 مقبول705.50  بـالقبة28-06-2002

لباني   المیة 11042335 قریب من الجید806.70  بـالقبة21-12-2002

براشد   حسام 11042366 جید جدا908.50  بـبومرداس04-10-2002

العبدوني   أبو بكر 11042341 جید1007.50  بـدلس12-07-2002

لباني   حسین 11042367 جید جدا1108.10  بـدلس27-08-2002

زیادي شیبان   حمزة 11042363 جید1207.90  بـدلس20-04-2002

توزان   جمال الدین 11042361 جید1307.10  بـدلس28-12-2000

منصر   ماریة 11042338 مقبول1405.20  بـدلس14-12-2001

بوزاھر   ربیعة 11042389 جید جدا1508.90  بـتیزي وزو22-05-2003

قرنان   عماد الدین 11042417 جید جدا1608.20  بـدلس19-04-2002

نورین   كریم 11042415 جید1707.60  بـدلس30-12-2001

عمرون   زكریاء 11042411 جید1807.60  بـدلس08-11-2002

العیمش   یوسف 11042385 مقبول1905.30  بـدلس14-05-2001

العیمش   سارة 11042401 جید جدا2008.00  بـدلس14-07-2002

نورین   سارة 11042400 جید2107.20  بـدلس31-01-2002

غباش   جویدة 11042383 جید جدا2208.40  بـدلس03-03-2002

عروس   خولة 11042380 جید جدا2308.90  بـدلس08-07-2002

قرنان   حوریة 11042384 جید2407.40  بـدلس25-05-2002

591من544:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| قالمي محمد /متو| مدرسة العربي غباش  | 350554: المؤسسة  

برزوان   سیلینا 11042409 قریب من الجید2506.50  بـدلس01-07-2002

591من545:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| قالمي محمد /متو| مدرسة أحمد صیاد  | 350555: المؤسسة  

نورین   ھاجر 11042441 جید جدا108.90  بـبرج منایل10-09-2002

معتوق   فھیمة 11042440 جید207.50  بـحسین داي25-02-2002

ربح اهللا   احالم 11042357 مقبول305.20  بـالبیض02-08-2002

قایس   نسیم 11042340 مقبول405.30  بـبئر مراد رایس20-10-2002

حیدر   أیمن 11042344 قریب من الجید506.00  بـدلس14-07-2002

أوشیخ   نورة 11042342 قریب من الجید606.80  بـدلس14-12-2002

قندوز   أنیس 11042332 قریب من الجید706.80  بـدلس11-02-2000

سومر   ریاض 11042390 جید807.80  بـالحمامات29-07-2002

حواس   كریمة 11042416 ممتاز909.30  بـالقبة14-12-2002

لعلق   زینب 11042408 جید1007.00  بـدلس29-06-2002

حدیر   سلمى 11042393 مقبول1105.50  بـدلس24-08-2001

سومر   سعید عبد العزیز 11042412 مقبول1205.10  بـدلس13-08-2002

رجاح   شیماء 11042404 قریب من الجید1306.10  بـدلس04-04-2002

سومر   سرین 11042410 مقبول1405.10  بـدلس02-09-2002

حومیل   سھیلة 11042413 مقبول1505.30  بـدلس11-05-2002

591من546:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| قالمي محمد /متو| مدرسة رابح لعلق  | 350556: المؤسسة  

تكلي   فلة 11042437 مقبول105.60  بـدلس09-09-2002

كركوش   عبد السالم 11042435 جید207.40  بـدلس22-02-2002

تراق   أمینة 11042333 جید جدا308.20  بـالثنیة09-02-2002

تراق   خدیجة 11042365 ممتاز409.20  بـالثنیة09-02-2002

العافر   جالل 11042360 جید507.80  بـدلس08-07-2002

تكلي   اكرام 11042358 مقبول605.90  بـدلس01-06-2002

حواس   منال 11042330 مقبول705.60  بـدلس13-04-2002

تراق   سمیة 11042398 جید جدا808.40  بـدلس13-11-2002

تراق   زینب 11042406 قریب من الجید906.90  بـدلس16-01-2002

توجین   یوسف 11042388 جید1007.90  بـدلس06-08-2002

طویلب   شھیناز 11042414 مقبول1105.40  بـدلس10-05-2002

591من547:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة منصوري /متو| مدرسة امحمد جمعة  | 350561: المؤسسة  

عمروش   عثمان 11042575 جید جدا108.30  بـدلس22-02-2002

دحماني   إكرام 11042594 جید207.40  بـدلس08-11-2002

بن عودة   فرید 11042588 مقبول305.40  بـدلـس01-05-2000

زكریني   كھینة 11042568 جید جدا408.10  بـحسین داي23-01-2002

عمروش   محمد 11042482 مقبول505.90  بـدلس04-06-2001

جالل   محمد 11042485 جید جدا608.40  بـدلس07-07-2002

خمري   محمد شریف 11042491 جید جدا708.30  بـدلس04-04-2002

قصبیة   أیمن 11042481 جید جدا808.20  بـدلس21-02-2002

نجار   أمیمة 11042468 جید907.80  بـدلس02-07-2002

مداح   تیزیري 11042521 مقبول1005.20  بـالثنیة09-02-2003

سعدي   سید علي 11042548 قریب من الجید1106.10  بـدلس21-09-2001

نجار   شكیب 11042549 قریب من الجید1206.10  بـدلس18-09-2001

عمروش   یوسف 11042532 جید جدا1308.10  بـدلس24-04-2002

عیلي   أسامة 11042515 جید جدا1408.50  بـدلس06-07-2002

جمعاوي   یونس 11042531 مقبول1505.90  بـدلس23-06-2002

بلجوزي   حسام 11042527 قریب من الجید1606.50  بـدلس16-10-2002

الفلیسي   زكریاء 11042551 جید جدا1708.30  بـدلس23-08-2002

نجار   یوسف 11042533 جید1807.50  بـدلس10-01-2003

قریمش   ربیعة 11042536 مقبول1905.70  بـدلس05-04-2001

زكریني   حسین 11042528 جید جدا2008.10  بـحسین داي23-01-2002

591من548:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة منصوري /متو| مدرسة  منور شرابي  | 350562: المؤسسة  

فرحات   عبد الكریم 11042582 جید جدا108.60  بـالرغایة20-08-2002

القندوز   إیمان 11042590 جید207.90  بـتیزي وزو12-09-2001

نجار   إشراق 11042591 ممتاز309.70  بـدلس30-11-2002

بن دحمان   شھرة 11042567 جید جدا408.60  بـدلس14-09-2002

شیخ   ندى 11042475 جید507.30  بـبومرداس14-12-2002

مقراني   مریم 11042496 جید جدا608.70  بـدلس21-07-2002

لشالش   مریم 11042495 جید جدا708.60  بـدلس24-06-2002

عمروش   مروة 11042499 ممتاز809.90  بـدلس18-03-2002

شرفات حارك   مروان 11042497 ممتاز909.40  بـدلس23-07-2002

بوخروف   أمیرة 11042471 جید جدا1008.80  بـدلس29-08-2002

بن دحمان   محمد لمین 11042489 جید1107.10  بـدلس07-10-2001

مخازني   أمینة 11042469 قریب من الجید1206.50  بـدلس11-05-2002

عمري   محمد أمین 11042487 جید جدا1308.70  بـدلس10-11-2002

دحام   نوال 11042478 جید جدا1408.80  بـدلس09-12-2002

خمري   مروة 11042498 ممتاز1509.30  بـدلس29-01-2002

شرادي   زكریاء 11042550 جید1607.80  بـتیزي وزو02-08-2002

بن سلیمان   بسمة 11042522 جید جدا1708.40  بـبومرداس18-10-2002

بعداش   یاسمین 11042525 جید جدا1808.90  بـدلس07-07-2002

صحیبي   بھجة 11042523 جید1907.10  بـدلس25-08-2002

مزغیش   رضوان 11042538 قریب من الجید2006.10  بـدلس19-09-2001

591من549:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة منصوري /متو| مدرسة  االخوة عمروش  | 350563: المؤسسة  

عمروش   إكرام 11042595 قریب من الجید106.10  بـالثنیة23-01-2003

عمروش   وردة 11042600 ممتاز209.30  بـدلس26-10-2002

عمروش   عبد الرزاق 11042579 جید جدا308.00  بـدلس21-05-2002

سعیدي   نصر الدین 11042477 مقبول405.80  بـالثنیة08-05-2002

بعداش   محمد 11042484 مقبول505.70  بـدلس28-06-2002

بعداش   حسین 11042529 جید607.40  بـبئر مراد رایس21-04-2002

شیخ الشیوخ   بایة 11042520 جید707.00  بـدلس17-05-2002

سعیدي   بالل 11042519 قریب من الجید806.70  بـدلس10-10-2002

بعداش   اسیة 11042518 مقبول905.10  بـدلس11-02-2002

591من550:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة منصوري /متو| مدرسة رابح شرادي  | 350564: المؤسسة  

العامري   عبد اهللا 11042576 مقبول105.50  بـدلس19-12-2001

لونیس   أسماء 11042514 قریب من الجید206.00  بـدلس03-02-2002

شراد   سلمى 11042542 مقبول305.70  بـدلس19-07-2001

591من551:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة منصوري /متو| مدرسة رابح أوبشیر  | 350565: المؤسسة  

قشو   إكرام 11042592 ممتاز109.60  بـالقادیریة12-11-2001

بن دحمان   وسیم 11042601 جید207.30  بـتیزي وزو03-08-2002

لدادة   عادل 11042573 مقبول305.80  بـتیزي وزو06-10-2002

موھاب   ویصال 11042599 ممتاز409.40  بـبومرداس15-12-2002

العبدي   عبد الكریم 11042581 جید507.10  بـدلس09-02-2000

بن شوراق   سفیان 11042562 مقبول605.20  بـدلس19-10-2000

حمزاوي   عماد 11042569 جید707.20  بـدلس27-03-2002

لدادة   علي 11042570 جید جدا808.30  بـدلس10-10-2001

لونیس   علي 11042571 قریب من الجید906.60  بـدلس12-06-2002

بن دحمان   فیروز 11042586 قریب من الجید1006.70  بـعین طایة27-03-2000

عدار   نور الدین 11042479 مقبول1105.80  بـأوالد أخداش27-05-2001

عمروش   أنیس 11042465 قریب من الجید1206.50  بـتیزي وزو09-05-2002

سلیمي   أنیس 11042466 جید1307.60  بـبومرداس25-09-2002

فضیل   محمد زكریاء 11042492 جید جدا1408.00  بـبومرداس10-07-2002

الصغیر   محمد 11042483 جید1507.60  بـدلس13-02-2002

تیتون   نبیل 11042474 قریب من الجید1606.10  بـدلس17-07-2002

سناد   منال 11042462 جید جدا1708.40  بـدلس01-07-2000

سلیمي   أیمن 11042480 قریب من الجید1806.20  بـدلس29-12-2000

لونیس   لمین 11042467 جید1907.10  بـدلس28-10-2002

المنصور   حسام 11042526 جید جدا2008.20  بـدلس31-07-2001

بعداش   رشا 11042537 مقبول2105.50  بـدلس01-01-2001

قاسم   رزق اهللا 11042539 ممتاز2209.20  بـدلس03-02-2002

591من552:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة منصوري /متو| مدرسة وادي الحمام  | 350566: المؤسسة  

جالل   ھناء 11042589 ممتاز109.00  بـدلس28-06-2002

بورنان   سامیة 11042545 ممتاز209.10  بـدلس05-03-2002

فداق   خولة 11042530 جید307.20  بـدلس08-11-2002

شیموني   رفیدة 11042540 جید407.80  بـدلس13-01-2003

جالل   سلیمة 11042543 جید507.60  بـدلس12-02-2003

بوسالم   رفیق 11042541 قریب من الجید606.90  بـدلس21-05-2002

بن السیلت   صبرینة 11042546 مقبول705.70  بـسیدي عیسى15-08-2002

591من553:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة منصوري /متو| مدرسة بن شود الجدیدة  | 350567: المؤسسة  

ظریف   شھیناز 11042565 قریب من الجید106.80  بـدلس21-07-2002

تیتون   فدوى 11042587 جید207.30  بـدلس06-09-2002

مزغیش   زھرة 11042566 مقبول305.00  بـدلس18-12-2002

أعراب   عادل أمین 11042574 قریب من الجید406.80  بـدلس23-08-2002

لدادة   فؤاد 11042584 مقبول505.60  بـدلس19-03-2001

بن عودة   ولید 11042597 مقبول605.80  بـدلس28-03-2002

مخازني   عبد الھادي 11042583 جید707.10  بـدلس25-08-2002

محفوظي   عبد الرزاق 11042578 قریب من الجید806.40  بـدلس20-02-2000

مباركي   فارس 11042585 جید907.30  بـسیدي أمحمد27-05-2002

واضحي   أحمد 11042486 قریب من الجید1006.70  بـالمحمدیة22-10-2002

لدادة   ماریا 11042472 جید1107.80  بـالثنیة25-11-2002

بونخلة   مروة 11042501 قریب من الجید1206.40  بـدلس18-01-2003

بوقروني   مروة 11042500 جید جدا1308.20  بـدلس05-12-2002

دغداق   محمد نذیر 11042490 مقبول1405.90  بـدلس06-01-2003

صفصاف   مروى 11042513 قریب من الجید1506.20  بـالقبة27-07-2002

بلقاسم   رانیة 11042535 قریب من الجید1606.20  بـتیزي وزو05-10-2002

عمروش   زینب 11042547 قریب من الجید1706.80  بـدلس22-07-2002

591من554:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد طوبال /متو| مدرسة رشید عزاز  | 350572: المؤسسة  

القندوز   إیمان 11042766 جید107.80  بـدلس24-09-2000

شرع اهللا   وسام 11042778 قریب من الجید206.10  بـدلس06-06-2002

مالح   إكرام فاطمة الزھراء 11042776 جید جدا308.70  بـدلس03-10-2002

درویش   كوسیلة 11042734 ممتاز409.20  بـأقبو25-12-2002

لعماري   فؤاد 11042747 جید جدا508.00  بـالقبة09-04-2002

مناصر   عدي یعقوب 11042745 جید607.50  بـتبسة10-11-2003

عبد الحاني   سیلیا 11042725 ممتاز709.40  بـبرج منایل05-08-2002

شرادي   سومیة 11042731 جید جدا808.60  بـبومرداس02-06-2002

الحنین   عبد العزیز 11042744 جید907.60  بـبولوغین26-04-2002

أقرور   كملیا 11042732 مقبول1005.30  بـدلس29-03-2002

شرادي   فاطمة 11042750 قریب من الجید1106.70  بـدلس24-06-2001

صحیبي   زینب 11042724 قریب من الجید1206.90  بـدلس19-11-2002

ظریف   عبد الرزاق 11042740 جید1307.70  بـدلس02-06-2002

بولیسیة   غنیة 11042736 جید جدا1408.20  بـدلس05-03-2002

حجرس   سید أحمد 11042726 قریب من الجید1506.80  بـدلس17-07-2002

دریر   صبرینة 11042719 جید جدا1608.90  بـدلس01-09-2002

شاید   صابرین 11042712 جید1707.80  بـدلس10-06-2002

مروش   شیماء 11042721 جید1807.70  بـسیدي غیالس06-08-2001

عماري   مریم 11042662 جید1907.50  بـالقبة16-06-2002

خلوي   یاسمین 11042683 جید2007.80  بـالقصبة09-12-2002

أولعیش   خالد 11042679 قریب من الجید2106.70  بـبني مسوس29-09-1999

كرایمیة   أنفال 11042619 مقبول2205.20  بـتبسة02-03-2002

راشدي   نسیم 11042630 مقبول2305.00  بـتیزي وزو21-01-2001

غرناوط   محمد كمال 11042645 ممتاز2409.20  بـبومرداس01-11-2002

591من555:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد طوبال /متو| مدرسة رشید عزاز  | 350572: المؤسسة  

غنانوة   آیة 11042649 جید جدا2508.40  بـبولوغین29-03-2003

بن سونة   أسامة 11042667 قریب من الجید2606.70  بـخمیس ملیانة16-09-2001

قصاب   رومیسة 11042697 ممتاز2709.00  بـدلس08-10-2002

القندوز   أمینة 11042622 مقبول2805.70  بـدلس24-09-2000

شرع اهللا   مروة 11042666 قریب من الجید2906.70  بـدلس03-11-2000

شرع اهللا   یاسمین 11042680 قریب من الجید3006.40  بـدلس08-08-2000

مصباح   أمیرة 11042626 مقبول3105.50  بـدلس28-03-2002

إیكوفان   لیتیسیا 11042650 قریب من الجید3206.70  بـدلس11-09-2001

إیكوفان   یوبا 11042687 جید جدا3308.50  بـدلس08-11-2002

بجاویة   یوسف 11042689 قریب من الجید3406.60  بـدلس21-08-2002

شاید   أمینة 11042624 مقبول3505.80  بـدلس01-11-2002

شاید   رانیة 11042692 جید3607.70  بـدلس07-07-2002

عمور   مریم 11042663 مقبول3705.40  بـدلس12-09-2002

نزار   یاسمین 11042681 جید جدا3808.10  بـدلس24-11-2001

أقرور   محمد 11042638 قریب من الجید3906.20  بـحسین داي29-08-2000

ربیعي   أحالم 11042634 جید جدا4008.10  بـسیدي أمحمد15-08-2002

591من556:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد طوبال /متو| مدرسة مراد زواتین  | 350573: المؤسسة  

كوفي   كیسة 11042733 ممتاز109.00  بـالثنیة07-05-2003

لونیس   فاطمة 11042751 ممتاز209.50  بـتیقزیرت03-11-2002

دومر   فاتح 11042749 جید جدا308.60  بـدلس25-04-2002

حدیر   فؤاد 11042748 ممتاز409.10  بـدلس02-05-2002

عبدو   شیراز 11042727 ممتاز509.60  بـدلس29-04-2002

قاسي   سوالف 11042730 جید جدا608.80  بـدلس31-07-2002

تكجراد   سارة 11042713 جید707.90  بـدلس27-01-2002

توزان   صبرینة 11042718 قریب من الجید806.60  بـعین طایة31-07-2002

معوش   ندى 11042629 جید جدا908.00  بـالثنیة29-04-2002

دودان   محمد األمین 11042639 قریب من الجید1006.50  بـبني مسوس26-08-2001

بعداشي   محمد أمین 11042641 مقبول1105.60  بـتیزي وزو23-12-2002

قرابسي   بشرى 11042675 جید جدا1208.40  بـبوقاعة2003بحكم 

حماد   یوسف 11042688 جید1307.70  بـدلس22-05-2002

معوشي   ملینا 11042621 ممتاز1409.10  بـدلس26-12-2002

ربیعي   رباب 11042695 جید جدا1508.50  بحكم بـدلس2003

سعدي   ماریا 11042627 جید1607.80  بـدلس15-11-2002

موھوبي   رانیا 11042690 جید1707.90  بـدلس10-12-2002

برزیق   بوعالم 11042676 جید جدا1808.50  بـسیدي أمحمد08-12-2002

591من557:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد طوبال /متو| مدرسة رابح غرناوط  | 350574: المؤسسة  

بعداش   إكرام 11042771 جید107.60  بـدلس31-05-2002

وریاش   إكرام 11042770 جید جدا208.40  بـدلس29-01-2002

یحیاوي   ھارون 11042765 جید جدا308.50  بـدلس22-09-2002

ابراھیم   وسام 11042779 جید407.90  بـدلس23-07-2002

لحمل   عبد الرحیم 11042739 قریب من الجید506.70  بـتیزي وزو14-07-2003

عریب   صبرینة 11042720 مقبول605.70  بـدلس03-02-2003

بوبعداش   صھیب 11042729 جید707.20  بـدلس27-09-2002

الحسبالوي   زكریاء 11042728 قریب من الجید806.30  بـدلس08-06-2002

قریمش   أیمن موسى 11042633 جید جدا908.20  بـالثنیة16-07-2002

زواني   محمد أصیل 11042642 جید جدا1008.60  بـبني مسوس10-02-2003

زواني   محمد رؤوف 11042644 جید1107.90  بـبني مسوس10-02-2003

كوفي   بشرى 11042674 جید جدا1208.50  بـبومرداس17-09-2002

شرادي   سمیر 11042701 جید1307.30  بـبومرداس25-07-2002

زرموت   یاسمین 11042682 جید جدا1408.70  بـدلس04-09-2002

دریش   لیلى 11042636 جید1507.00  بـدلس06-07-2002

أوانش   أنیسة 11042618 جید1607.50  بـدلس14-05-2002

معوشي   حنان 11042677 جید1707.10  بـدلس25-10-2002

براشد   منیر 11042616 مقبول1805.20  بـدلس01-06-2002

عبد الاللي   أسامة 11042669 جید جدا1908.50  بـدلس09-10-2002

رزیق   محمد عبد الرؤوف 11042647 جید جدا2008.50  بـدلس18-01-2003

كارب   رابح 11042694 جید2107.20  بـدلس05-03-2003

قبي   حمزة 11042678 قریب من الجید2206.60  بـدلس27-03-2002

591من558:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد طوبال /متو| مدرسة حمود عشیر  | 350575: المؤسسة  

بسعدي   إلیاس 11042763 مقبول105.90  بـالثنیة27-01-2002

عبدو   إكرام 11042773 جید جدا208.50  بـدلس06-08-2002

أوانش   إكرام 11042772 جید307.40  بـدلس19-07-2002

مالكي   إسحاق 11042769 قریب من الجید406.60  بـدلس30-08-2002

طرایفي   فریدة 11042762 مقبول505.00  بـدلس11-12-2002

صحراوي   إیمان 11042767 جید607.80  بـدلس13-01-2002

بعداش   إیمان 11042768 ممتاز709.50  بـسیدي أمحمد26-07-2002

طرایفي   ولید 11042777 جید807.10  بـسیدي أمحمد26-02-2002

بلخیر   عبد الرشید 11042741 جید جدا908.00  بـاألغواط20-07-2002

فلیسي   فلة 11042746 قریب من الجید1006.00  بـتیزي وزو12-05-2002

خلیفاتي   شیماء 11042722 مقبول1105.50  بـتیزي وزو28-10-2002

مداني   ضاویة 11042716 قریب من الجید1206.20  بـبومرداس07-12-2002

أوالیت   عمرو 11042737 جید جدا1308.30  بـدلس22-12-2001

طرایفي   صارة 11042714 مقبول1405.00  بـدلس02-09-2001

بن شارف   طارق 11042715 قریب من الجید1506.10  بـدلس04-05-2002

سعیدي   صبرینة 11042717 قریب من الجید1606.10  بـالمسیلة13-09-2000

جمعة   محمد أمین 11042640 قریب من الجید1706.10  بـالقبة31-05-2002

بن شارف   أمال 11042613 مقبول1805.90  بـبني مسوس20-05-2002

مسعودي   أمال 11042612 جید1907.40  بـتیزي وزو25-09-2001

عمور   محند 11042635 قریب من الجید2006.40  بـتیزي وزو13-10-2002

بعداش   سماعیل 11042699 قریب من الجید2106.00  بـتیزي وزو28-11-2002

الجوزي   یسمین 11042685 ممتاز2209.30  بـبومرداس13-07-2002

لونیس   لمیاء 11042625 جید2307.90  بـدلس20-03-2002

عشیر   مریم 11042664 مقبول2405.40  بـدلس16-11-2002

591من559:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد طوبال /متو| مدرسة حمود عشیر  | 350575: المؤسسة  

بوكاري   سماح 11042698 قریب من الجید2506.20  بـدلس13-07-2001

عریبي   رابح 11042693 قریب من الجید2606.50  بـدلس21-08-2002

بعداش   أنیس 11042617 جید2707.30  بـدلس07-04-2002

شایمي   أسامة 11042668 قریب من الجید2806.40  بـدلس20-06-2002

بن ھبریة   أیمن 11042632 مقبول2905.30  بـدلس03-11-2000

عزون   مصعب 11042670 قریب من الجید3006.60  بـدلس22-10-2002

القطعة   أمال 11042614 جید جدا3108.00  بـبومرداس04-06-2002

خیذر   حسام الدین 11042686 قریب من الجید3206.00  بـدلس10-05-2002

یاحي   نبیلة 11042628 ممتاز3309.20  بـدلس08-09-2002

591من560:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد طوبال /متو| مدرسة عمرو صفصاف  | 350576: المؤسسة  

شیبة   إكرام 11042775 جید107.50  بـدلس17-02-2003

شعباني   ھاجر 11042764 قریب من الجید206.80  بـدلس26-05-2002

عالوة   زین الدین 11042723 قریب من الجید306.20  بـدلس19-10-2002

لعزوز   عبد السالم 11042742 ممتاز409.10  بـدلس24-08-2002

شاعو   عبد الصمد 11042743 جید507.40  بـدلس03-06-2002

عبد العزیز   عماد 11042735 جید جدا608.70  بـدلس12-12-2002

حمالت   بلقاسم 11042672 قریب من الجید706.70  بـتیزي وزو01-06-2002

إیلول   بسمة 11042673 مقبول805.80  بـدلس03-02-2003

طالب   خیر الدین 11042684 جید907.20  بـدلس10-01-2002

بن حمیدة   مریم 11042665 جید1007.70  بـدلس03-03-2003

مزیاب   منال 11042615 جید1107.80  بـدلس30-11-2002

رزال   أمینة 11042623 جید1207.00  بـدلس30-06-2002

طوبال   رانیا 11042691 جید1307.60  بـدلس07-01-2003

591من561:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد لونیس /متو| مدرسة محمد بوحاوش دلس  | 350581: المؤسسة  

رحیم   عبد اإللھ 11042944 ممتاز109.00  بـالقبة23-07-2002

بلعید   وسیم 11042972 جید جدا208.20  بـبومرداس06-10-2002

داود   ویزة 11042971 جید307.20  بـدلس07-08-2002

خلیوان   ھبة 11042960 مقبول405.50  بـدلس29-04-2003

العمراني   إخالص 11042962 قریب من الجید506.00  بـدلس17-10-2002

نعاب   وفاء 11042975 جید607.50  بـدلس13-12-2002

جمعة   عبد الكریم 11042942 مقبول705.90  بـدلس06-10-2002

حمزاوي   ولید 11042970 قریب من الجید806.30  بـدلس03-12-2002

فرحي   فؤاد 11042948 قریب من الجید906.10  بـدلس24-11-2001

مختاري   فؤاد 11042947 قریب من الجید1006.50  بـشعبة العامر17-10-2001

خمري   أصالة 11042855 قریب من الجید1106.10  بـالثنیة17-07-2001

مولودي   یاسمین 11042870 جید جدا1208.90  بـبني مسوس21-10-2002

بوردیمي   مروى 11042851 جید جدا1308.20  بـتیزي وزو15-07-2002

بوقدال   مستان 11042856 مقبول1405.40  بـتیزي وزو12-08-2002

خطار   آیة 11042846 مقبول1505.70  بـبومرداس13-11-2002

شرقي   مروة 11042850 قریب من الجید1606.60  بـدلس21-07-2002

زعبوبي   محمد رضا 11042840 قریب من الجید1706.50  بـدلس01-06-2002

زاوي   حمزة 11042867 مقبول1805.90  بـدلس28-06-2002

زقاي   محمد زھیر 11042841 جید جدا1908.80  بـدلس11-02-2002

خمري   كریم 11042921 قریب من الجید2006.80  بـالرغایة09-04-2002

تیلیوین   سیلینا 11042911 مقبول2105.60  بـتیزي وزو25-08-2002

یوسفي   زھرة 11042918 مقبول2205.00  بـدلس21-12-2001

لدادة   ریم 11042896 ممتاز2309.00  بـدلس24-12-2002

حموتي   عبد المالك 11042925 مقبول2405.00  بـدلس09-08-2002

591من562:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد لونیس /متو| مدرسة محمد بوحاوش دلس  | 350581: المؤسسة  

نورین   أحالم 11042816 مقبول2505.50  بـالحمامات20-02-2002

دھیم   أمینة 11042798 جید2607.10  بـالقبة28-06-2002

مولودي   محمد 11042823 جید2707.10  بـبني مسوس21-10-2002

زواوي   منال 11042795 جید2807.30  بـتیزي وزو12-10-2002

سمروني   محمد 11042827 جید جدا2908.40  بـبغلیة30-07-2003

تواتي   نجمة 11042804 قریب من الجید3006.40  بـدلس30-03-2002

لدادة   أمال 11042790 قریب من الجید3106.70  بـدلس17-02-2003

یوسفي   لؤي 11042797 جید3207.60  بـدلس18-07-2002

العمراوي   مالك 11042800 ممتاز3309.00  بـدلس30-10-2002

عیادي   أماني 11042791 قریب من الجید3406.00  بـوادي العثمانیة17-02-2002

591من563:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد لونیس /متو| مدرسة االخوة حوسو دلس  | 350582: المؤسسة  

زاوي   فارس 11042950 جید107.20  بـبولوغین26-11-2001

عسكري   فلة 11042946 مقبول205.80  بـدلس11-09-2002

سعداوي   مھدي 11042859 جید جدا308.70  بـتیزي وزو23-07-2002

بن تواتي   حسام 11042874 جید جدا408.00  بـبومرداس06-03-2003

بورقعة   عبد الحمید 11042927 جید507.90  بـبسكرة16-04-2002

حواش   شیماء 11042908 جید607.00  بـدلس08-03-2002

أوانش   ماریا 11042801 جید جدا708.90  بـالقبة15-12-2002

الھادي   نبیل 11042802 جید جدا808.50  بـبني مسوس11-08-2002

عبد الكبیر   مالك 11042792 جید جدا908.50  بـدلس30-05-2002

591من564:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد لونیس /متو| مدرسة األمل دلس  | 350583: المؤسسة  

دایخة   فریال 11042952 جید جدا108.30  بـالقبة26-08-2002

لبیر   ھاجر 11042959 قریب من الجید206.40  بـباتنة19-04-2002

رتیعة   ھاجر 11042958 مقبول305.90  بـبرج بونعامة24-02-2002

إرقاقن   إكرام 11042967 قریب من الجید406.00  بـدلس01-01-2003

ربیعي   إیمان 11042961 جید جدا508.00  بـدلس10-12-2002

سلیماني   وفاء 11042974 جید607.50  بـدلس15-06-2002

مقراني   وئام 11042976 قریب من الجید706.20  بـدلس01-12-2002

قودة   عبد الرزاق 11042941 مقبول805.70  بـسیدي امحمد29-03-2003

لقصیر   یاسر 11042873 جید جدا908.30  بـالقبة07-02-2003

باقدي   میلیسا 11042844 قریب من الجید1006.20  بـتیزي وزو02-01-2003

طالب   بیالل 11042862 جید1107.50  بـتیزي وزو01-09-2002

موھوبي   حسام الدین 11042876 جید جدا1208.40  بـتیزي وزو24-07-2003

حسبالوي   یسرى 11042878 جید1307.70  بـدلس18-02-2003

زرموت   مروى 11042852 جید1407.60  بـدلس12-11-2002

فاھم   لیدیا 11042847 قریب من الجید1506.60  بـدلس29-05-2001

مریني   یونس 11042879 قریب من الجید1606.00  بـدلس22-08-2002

مالح   الیاس 11042860 قریب من الجید1706.00  بـدلس09-12-2002

جمعة   مروان 11042849 قریب من الجید1806.20  بـسیدي أمحمد22-08-2001

بوساحوى   ریان 11042897 جید جدا1908.00  بـتیزي وزو27-12-2002

بوعلي   عادل 11042924 قریب من الجید2006.20  بـتیزي وزو26-11-2001

عطوش   سرین 11042914 جید جدا2108.20  بـتیزي وزو15-01-2003

أقناو   رمیساء 11042891 مقبول2205.80  بـدلس01-01-2003

بجاوي   صدیق 11042913 جید2307.90  بـدلس08-02-2003

بن دحمان   رضوان 11042899 قریب من الجید2406.00  بـدلس02-06-2002

591من565:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد لونیس /متو| مدرسة األمل دلس  | 350583: المؤسسة  

بوذیاب   ریم 11042895 جید جدا2508.20  بـدلس12-08-2002

حدو الحاج   سارة 11042905 جید2607.20  بـدلس17-12-2000

حمراوي   رابح حسام الدین 11042894 قریب من الجید2706.00  بـدلس15-09-2002

رمال   عبد الرؤوف 11042929 جید2807.70  بـدلس01-09-2002

شایمي   سلیم 11042900 جید2907.40  بـدلس27-02-2003

شرادي   سارة 11042907 مقبول3005.80  بـدلس21-12-2001

قاصب   زكریاء 11042916 مقبول3105.10  بـدلس14-06-2002

لوزاعي   سامي 11042903 قریب من الجید3206.70  بـدلس29-05-2002

لونیس   زینب 11042910 مقبول3305.60  بـدلس28-04-2003

مزغیش   منال 11042794 جید جدا3408.10  بـتیزي وزو18-09-2002

طوبال   أحالم 11042817 قریب من الجید3506.80  بـدلس06-07-2002

لوزاعي   أیمن 11042815 جید جدا3608.10  بـدلس05-08-2003

لونیس   محمد 11042825 قریب من الجید3706.70  بـدلس28-04-2003

مھني   أیمن 11042814 قریب من الجید3806.20  بـدلس16-02-2003

عكریش   أحمد یونس 11042829 جید3907.70  بـسیدي أمحمد26-02-2003

591من566:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد لونیس /متو| مدرسة محمد رقایة دلس  | 350584: المؤسسة  

ورغي   وسیم ریان 11042973 مقبول105.40  بـأوبر فیلییي15-02-2002

علوش   ولید 11042969 جید جدا208.10  بـدلس30-11-2002

قاصب   فوزي 11042954 مقبول305.00  بـدلس11-02-2001

معبوط   عزیزة 11042945 قریب من الجید406.20  بـدلس04-08-2002

ربیعي   إكرام 11042965 جید507.50  بـدلس06-05-2002

صفار   إكرام 11042966 قریب من الجید606.60  بـدلس16-06-2002

ربیعي   ھناء 11042955 قریب من الجید706.90  بـدلس13-07-2002

رمیشي   فراح 11042951 ممتاز809.50  بـسیدي أمحمد21-05-2002

علوش   حسام الدین 11042875 مقبول905.90  بـالقبة07-10-2002

واقنوني   یسرى 11042877 ممتاز1009.20  بـبومرداس12-01-2003

لعبادي   حارث 11042869 جید جدا1108.10  بـدلس21-07-2002

شیحاوي   یاسمین 11042872 قریب من الجید1206.20  بـدلس21-04-2002

محجوبي   أسماء 11042853 قریب من الجید1306.90  بـدلس04-05-2002

مسرور   مریم 11042848 مقبول1405.90  بـدلس26-11-2001

حمادوش   آسیة 11042857 قریب من الجید1506.70  بـدلس22-06-2002

قصاب   عبد الحق 11042928 قریب من الجید1606.50  بـالحراش20-11-2002

العكروف   شمس الدین 11042901 جید1707.90  بـالقبة21-07-2002

درویش   عبد اهللا 11042926 قریب من الجید1806.60  بـدلس30-10-2002

فلیسي   سیسیلیة 11042915 جید1907.10  بـدلس07-02-2002

خمري   سعیدة 11042917 مقبول2005.00  بـدلس04-05-2002

سوالمي   نبیلة 11042803 قریب من الجید2106.60  بـالقبة15-11-2002

بعزیزي   منال 11042796 جید2207.00  بـبني مسوس21-12-2002

سعیدي   محمد 11042826 جید جدا2308.20  بـتیزي وزو30-05-2003

بن حدادي   نسیم 11042805 قریب من الجید2406.50  بـدلس23-02-2002

591من567:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد لونیس /متو| مدرسة محمد رقایة دلس  | 350584: المؤسسة  

شیحاوي   محمد 11042822 مقبول2505.60  بـدلس21-04-2002

خمري   نصیرة 11042808 جید2607.10  بـدلس12-08-2002

591من568:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| محمد لونیس /متو| مدرسة المدینة الجدیدة  | 350585: المؤسسة  

حدادي   عبد الرحمان 11042940 جید107.20  بـالحراش08-04-2002

توجي   ھناء مروة 11042956 جید جدا208.10  بـدلس27-09-2002

حویلي   ولید 11042968 قریب من الجید306.70  بـدلس21-04-1999

عطوش   إكرام 11042964 قریب من الجید406.30  بـدلس27-11-2001

مقراني   خالد 11042868 قریب من الجید506.20  بـدلس04-08-1997

ربوح   أعمر 11042858 مقبول605.20  بـسیدي أمحمد23-06-2002

حبیب   لیلیة 11042842 جید جدا708.90  بـعین الحمام25-10-2002

بوزیدي   سارة 11042906 قریب من الجید806.70  بـتقرت30-10-2001

عمارة   رانیا 11042892 جید جدا908.00  بـدلس03-02-2002

عیساتي   قدور عالء الدین 11042922 جید1007.70  بـدلس19-07-2002

بعداش   شھرزاد 11042919 جید1107.00  بـدلس06-04-2003

تیجاني   یوسف 11042890 قریب من الجید1206.30  بـحسین داي03-06-2001

بن سالمة   لینة 11042819 جید1307.80  بـبومرداس14-11-2002

محي الدین   نور الھدى 11042812 جید1407.70  بـدلس18-07-2002

تجموت   أمیرة 11042799 جید1507.40  بـدلس12-05-2002

سركاستي   محمد 11042824 جید جدا1608.30  بـدلس15-02-2003

مرزوقي   لینة 11042818 مقبول1705.30  بـدلس08-10-2002

رقایة   نور الدین 11042810 مقبول1805.40  بـدلس27-10-2002

سلیماني   نزیم عبد الھادي 11042807 جید1907.00  بـدلس15-04-2003

خواص   منال 11042793 جید جدا2008.10  بـدلس27-02-2002

الفیاض   محمد 11042820 مقبول2105.00  بحكم بـدلس1997

591من569:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أزرو /متو| مدرسة محمد رقایة أزرو  | 350590: المؤسسة  

عمیروش   إكرام 11043088 جید107.90  بـدلس27-02-2002

بوصابر   وسیم 11043094 قریب من الجید206.40  بـدلس03-09-2002

سعیدي   ولید 11043093 جید جدا308.00  بـدلس15-11-2002

رقایة   رزقي شمس الدین 11043039 قریب من الجید406.60  بـالثنیة11-06-2002

تامرت   عادل 11043055 قریب من الجید506.60  بـالثنیة08-07-2002

لشالش   عبد الوھاب 11043064 قریب من الجید606.60  بـبني مسوس17-09-2002

لشالش   إبتسام 11043075 جید707.70  بـبني مسوس07-08-2001

سعیدي   صافیة 11043043 جید807.40  بـباریس16-08-2002

علي موسى   عبد الفتاح 11043063 قریب من الجید906.40  بـتیزي وزو02-06-2002

لقامة   سیسیلیا 11043047 قریب من الجید1006.30  بـتیزي وزو13-08-2002

زقاي   عبد الحمید 11043057 جید1107.00  بـتیزي وزو26-09-2002

قطارة   سارة 11043042 جید جدا1208.40  بـدلس02-11-2002

لقامة   شفیقة 11043050 مقبول1305.20  بـدلس29-05-2002

زقاي   عبد المؤمن 11043056 جید1407.10  بـدلس28-02-2003

لونیس   محمد 11043001 جید1507.30  بـالقبة17-08-2002

قریمش   رابح 11043026 جید1607.20  بـتادمایت25-08-2002

زقاي   دونیا 11043022 جید1707.90  بـتیزي وزو06-08-2002

عمیروش   نور الھدى 11042997 قریب من الجید1806.80  بـدلس24-12-2002

عمیروش   نسرین 11042996 قریب من الجید1906.80  بـدلس01-07-2002

الخربة   یعقوب 11043020 مقبول2005.10  بـدلس15-09-2001

لرجان   أحمد 11042999 مقبول2105.00  بـدلس03-05-2000

سالمي   لیدیا 11043005 جید2207.20  بـدلس06-03-2002

زقاي   مروان 11043008 جید2307.10  بـدلس21-02-2003

سعدون   محمد ریان 11043004 قریب من الجید2406.00  بـسیدي أمحمد26-10-2000

591من570:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أزرو /متو| مدرسة عمرو راضي  | 350591: المؤسسة  

بورابیة   إكرام 11043087 ممتاز109.30  بـدلس05-02-2002

خمري   ضاویة 11043044 جید207.90  بـتیزي وزو26-07-2002

خمري   ھاجر 11043074 ممتاز309.60  بـدلس22-06-2002

بن الصغیر   فاطمة الزھراء 11043069 جید جدا408.80  بـدلس06-10-2002

القواضي   فایزة 11043068 جید507.60  بـدلس19-12-2002

بورابیة   إسالم 11043076 جید جدا608.50  بـدلس20-08-2002

بوصالح   فیصل 11043071 قریب من الجید706.40  بـدلس11-09-2002

القواضي   سمیر 11043041 قریب من الجید806.00  بـدلس22-06-2002

راضي   یاسمین 11043016 مقبول905.00  بـدلس07-02-2002

بوصالح   منال 11042989 جید جدا1008.50  بـدلس23-07-2002

خمري   خولة 11043021 قریب من الجید1106.60  بـدلس25-06-2002

مرابط   محمد الصغیر 11043002 قریب من الجید1206.00  بـدلس13-04-2002

بورابیة   بادیس 11043013 قریب من الجید1306.60  بـدلس30-12-2001

بوناصر   منال 11042988 جید1407.60  بـحسین داي18-03-2002

591من571:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أزرو /متو| مدرسة االخوة رقیق  | 350592: المؤسسة  

شریفي   إكرام 11043090 قریب من الجید106.30  بـدلس08-06-2002

طالب   ولید 11043091 قریب من الجید206.60  بـدلس15-03-2001

شریفي   سفیان 11043049 مقبول305.40  بـدلس09-08-2000

سعدي   شھرزاد 11043051 جید407.50  بـدلس05-08-2002

كوفي   ھناء 11043072 جید507.90  بـدلس21-05-2003

بلجوزي   مریم 11043006 مقبول605.60  بـدلس17-04-2002

شریفي   نسرین 11042995 مقبول705.30  بـدلس29-05-1999

591من572:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أزرو /متو| مدرسة بن عمارة  | 350593: المؤسسة  

بوصابر   زینب 11043046 جید جدا108.40  بـتیزي وزو19-11-2002

تواتي   فاتح 11043067 جید207.90  بـتیزي وزو29-06-2003

بن تواتي   زینب 11043045 جید307.70  بـدلس04-11-2002

بن تواتي   فیروز 11043070 جید407.80  بـدلس14-09-2002

عرقوب   عبد الحق 11043058 جید507.80  بـدلس19-08-2002

شرقي   أمیرة 11042993 جید607.20  بـدلس02-11-2002

591من573:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أزرو /متو| مدرسة االخوة سمروني  | 350594: المؤسسة  

بن عودة   سلمى 11043040 قریب من الجید106.40  بـدلس30-10-2001

بن عودة   كاتیا 11043052 ممتاز209.00  بـدلس02-06-2002

سمروني   رامي یاسر 11043024 مقبول305.90  بـالحراش05-09-2002

بن عودة   أمینة 11042991 قریب من الجید406.80  بـباب الواد06-06-2001

بوسباسي   محمد الصغیر 11043003 جید507.50  بـسیدي أمحمد24-07-2002

الحسبالوي   محمد 11043000 جید607.60  بـدلس05-03-2002

سمروني   رابح 11043025 جید707.30  بـدلس31-05-2002

حسبالوي   یوسف 11043023 ممتاز809.00  بـدلس30-04-2001

591من574:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| أزرو /متو| مدرسة عمرو مباركي  | 350595: المؤسسة  

قصبیة   إكرام 11043089 قریب من الجید106.30  بـدلس12-04-2002

مزغیش   فؤاد 11043066 جید207.20  بـدلس18-03-2002

لعقاب   ھانة 11043073 مقبول305.20  بـحسین داي03-09-2002

الفیاض   بالل 11043012 مقبول405.10  بـالثنیة25-03-2001

غربي   لطفي 11043010 قریب من الجید506.80  بـالثنیة10-11-2002

لعمالي   مروى 11043009 جید جدا608.80  بـالثنیة20-10-2002

الفیاض   بشرى 11043014 مقبول705.00  بـدلس15-06-2002

عمیروش   توفیق 11043015 مقبول805.50  بـدلس14-09-2002

وردان   أمینة 11042992 ممتاز909.20  بـدلس06-12-2002

صفصاف   ایمان 11043011 قریب من الجید1006.20  بـعین طایة18-04-2002

591من575:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة بن ناصر /متو|  مدرسة قاصب رضوان دلس  | 350600: المؤسسة  

مباني   إكرام 11043256 جید107.60  بـتیزي وزو01-06-2002

سحنون   عبد النور 11043220 جید207.20  بـدلس13-02-2002

عبد الحاني   قمرة 11043213 قریب من الجید306.00  بـدلس22-02-2003

معمري   ھناء 11043236 مقبول405.10  بـدلس20-01-2003

قصبیة   ھاجر 11043239 ممتاز509.20  بـدلس10-01-2003

مسالیت   ریان 11043175 جید جدا608.30  بـتیزي وزو30-01-2003

بن دحمان   نسرین 11043118 مقبول705.60  بـتیزي وزو22-05-2002

بوعجلة   مریم 11043131 قریب من الجید806.90  بـتیزي وزو17-11-2002

فرحات   سالم 11043183 جید907.80  بـدلس13-11-2001

عبد الحاني   یوسف 11043168 جید1007.50  بـدلس29-05-2002

یوسفي   سیف الدین 11043193 قریب من الجید1106.20  بـدلس02-03-2002

أقرور   نسیم 11043117 قریب من الجید1206.40  بـدلس20-02-2003

مدیر   خولة 11043167 جید1307.50  بـدلس03-05-2002

موھوبي   مروة 11043133 جید1407.40  بـدلس01-11-2002

591من576:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة بن ناصر /متو|  مدرسة أحمد بلھاوة دلس  | 350601: المؤسسة  

شریف   ھیبة 11043242 جید جدا108.60  بـباب الوادي27-12-2002

شاید   عبد الحق 11043224 جید207.40  بـدلس22-01-2003

شاید   فؤاد 11043230 قریب من الجید306.90  بـدلس19-04-2002

خطیب   عبد العزیز إسماعیل 11043229 جید407.30  بـدلس12-09-2001

شایمي   عبد الرحمان 11043228 جید507.40  بـدلس11-11-2002

شریفي   مروان 11043132 قریب من الجید606.10  بـالثنیة22-04-2003

زاوي   بشرى 11043144 جید707.00  بـالقبة21-01-2003

داموش   لینا 11043124 قریب من الجید806.30  بـذراع بن خدة07-10-2002

عزوزي   بوعالم إسالم 11043155 جید907.30  بـتیزي وزو12-06-2002

شیبة   بایة رانیة 11043142 قریب من الجید1006.90  بـتیزي وزو27-08-2002

عوشر   أیوب سعید 11043130 قریب من الجید1106.60  بـدلس04-09-2002

كدو   أحمد أكرم 11043127 قریب من الجید1206.30  بـدلس14-01-2003

نسناس   أمینة 11043107 قریب من الجید1306.40  بـدلس15-02-2002

شاید   رضا 11043178 جید1407.20  بـدلس20-01-2003

مسرور   رفیق 11043180 قریب من الجید1506.20  بـدلس07-10-2002

رویبح   مروى 11043136 جید جدا1608.80  بـدلس21-11-2002

راشدي   رابح 11043174 جید جدا1708.30  بـدلس29-06-2002

جلواحي   طارق 11043186 مقبول1805.20  بـدلس18-10-2002

591من577:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة بن ناصر /متو|  مدرسة اإلخوة بن عاشور دلس  | 350602: المؤسسة  

حمداش   وفاء 11043261 ممتاز109.00  بـباب الوادي05-09-2002

أومالل   ولید 11043258 مقبول205.50  بـبغلیة01-10-2003

صحیبي   إدریس 11043255 مقبول305.60  بـدلس19-03-2002

وانش   وسیم 11043260 جید407.90  بـدلس28-01-2003

صفصاف   كوثر 11043211 مقبول505.20  بـالقبة12-11-2001

قصوري   عبد الرؤوف 11043225 مقبول605.50  بـبني ورتیالن14-12-1999

طوبال   ھند 11043237 جید707.50  بـتیزي وزو05-05-2002

مالك   سعاد 11043206 جید807.00  بـدلس20-04-2002

بوبعداش   فریدة 11043233 ممتاز909.00  بـدلس25-04-2002

یاحي   عبد الناصر 11043219 مقبول1005.80  بـدلس21-07-2002

عرقوب   إیمان 11043240 قریب من الجید1106.30  بـدلس23-11-2002

قبلي   كوثر 11043212 قریب من الجید1206.60  بـدلس07-10-2002

رزیق   فدوى 11043232 جید1307.60  بـدلس28-10-2002

شعباني   عبد المؤمن 11043217 قریب من الجید1406.30  بـدلس12-02-2002

عزوز   سفیان 11043207 جید جدا1508.90  بـدلس05-05-2002

بلھاوة   إلیاس 11043238 مقبول1605.40  بـدلس06-06-2002

العیمش   عالء الدین 11043214 قریب من الجید1706.30  بـدلس28-09-2002

بن حمیدة   زھیر 11043208 ممتاز1809.50  بـسیدي أمحمد18-09-2002

غباش   رمیساء 11043169 مقبول1905.30  بـاسبانیا12-03-2002

قریمش   محمد لقمان 11043128 قریب من الجید2006.30  بـتیزي وزو15-03-2003

بولیسیة   مروى 11043134 جید جدا2108.90  بـبومرداس18-05-2002

عمري   رامي موسى 11043172 جید2207.00  بـبومرداس25-08-2002

عمي   رحاب 11043176 جید جدا2308.30  بـبومرداس14-09-2002

توجي   نسیم 11043115 ممتاز2409.30  بـبئر مراد رایس30-05-2002

591من578:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة بن ناصر /متو|  مدرسة اإلخوة بن عاشور دلس  | 350602: المؤسسة  

تیماجر   بثینة 11043143 جید جدا2508.40  بـدلس06-05-2003

مالجي   یاسر 11043159 جید2607.90  بـدلس29-09-2002

مالكي   رفیدة 11043179 جید2707.80  بـدلس22-02-2003

معزوزي   نسیم 11043116 جید جدا2808.90  بـدلس27-10-2002

أوانش   سناء 11043181 جید2907.10  بـدلس19-08-2000

بداوي   الزھور 11043139 مقبول3005.20  بـدلس24-08-2002

بلھادي   أمیرة 11043109 جید جدا3108.20  بـدلس17-07-2002

باقدي   أسماء 11043137 جید3207.80  بـدلس31-05-2002

عزلي   آسیة 11043138 قریب من الجید3306.20  بـدلس30-09-2002

عاللي   نوال 11043119 ممتاز3409.10  بـدلس02-12-2002

رزال   زین الدین 11043191 قریب من الجید3506.30  بـدلس27-11-2002

قانون   یاسمین 11043158 ممتاز3609.50  بـدلس08-09-2002

عاللو   شیماء 11043189 ممتاز3709.50  بـدلس17-11-2002

حسب الالوي   شیماء 11043188 جید جدا3808.70  بـدلس30-07-2002

حنین   ماریا 11043112 جید جدا3908.10  بـدلس17-05-2002

بوبعداش   سارة 11043184 قریب من الجید4006.50  بـدلس22-10-2002

لویرثي   منال 11043105 ممتاز4109.30  بـدلس03-07-2002

صایبي   سمیة 11043182 جید جدا4208.30  بـدلس20-12-2002

عاللو   خدیجة 11043162 مقبول4305.40  بـدلس21-09-2002

بلقاید   صارة 11043185 قریب من الجید4406.40  بـدلس08-04-2002

فارس   رشا 11043177 جید جدا4508.80  بـحسین داي10-06-2002

عبد العزیز   خدیجة 11043160 جید جدا4608.90  بـساراغوسا20-12-2001

زواتین   جمیلة 11043157 قریب من الجید4706.50  بـسیدي أمحمد13-04-2002

لدادة   نادیة 11043113 جید4807.00  بـسیدي أمحمد24-09-2002

591من579:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة بن ناصر /متو|  مدرسة أحمد برزیق دلس  | 350603: المؤسسة  

خدوشي   إكرام 11043257 جید107.70  بـالحراش28-10-2002

رمال   وسام 11043259 ممتاز209.10  بـتیزي وزو20-11-2002

خدوشي   ھدى 11043243 جید307.30  بـالحراش28-10-2002

قادوش   فوزي 11043235 جید جدا408.20  بـبومرداس14-10-2002

خمري   عبد الرؤوف 11043226 مقبول505.90  بـدلس12-02-2001

توجي   عبد الحق 11043223 جید607.10  بـدلس16-07-2002

صایبي   عبد الرحمن 11043227 جید جدا708.60  بـدلس01-04-2001

سعیدي   فارس 11043231 مقبول805.70  بـدلس13-03-2002

عمري   زكریاء 11043205 جید907.20  بـدلس14-10-2002

بعداش   كریم 11043209 جید1007.20  بـدلس13-05-2001

عمیروش   عبد الباسط 11043221 جید جدا1108.10  بـدلس18-05-2002

شعباني   ھدیل 11043244 جید جدا1208.40  بـدلس30-08-2002

دریش   فریزة إلھام 11043234 جید جدا1308.70  بـدلس11-12-2001

العیشاوي   أحالم 11043123 جید جدا1408.30  بـالثنیة10-08-2002

شعباني   أیمن 11043122 مقبول1505.90  بـبني مسوس29-03-2003

شعباني   حنان 11043156 ممتاز1609.30  بـتیزي وزو07-05-2002

قاسي   زكریاء 11043194 قریب من الجید1706.80  بـدلس18-10-2001

ربیعي   أمین 11043121 جید1807.10  بـدلس02-08-2001

تفریت   أیمن 11043120 مقبول1905.80  بـدلس29-08-1999

سوسي   خدیجة 11043161 ممتاز2009.50  بـدلس25-02-2002

كحلي   یسرى 11043164 ممتاز2109.20  بـدلس02-02-2002

مجھوب   أمیرة 11043110 جید جدا2208.30  بـدلس23-08-2002

جربیر   أمینة 11043106 جید2307.50  بـدلس23-07-2001

خمري   مروى 11043135 جید2407.50  بـدلس25-09-2002

591من580:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة بن ناصر /متو|  مدرسة أحمد برزیق دلس  | 350603: المؤسسة  

عمرو   رانیة 11043171 جید جدا2508.90  بـسیدي أمحمد11-08-2002

591من581:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة بن ناصر /متو|  مدرسة علي مسرور دلس  | 350604: المؤسسة  

یاحي   عمر 11043215 قریب من الجید106.20  بـدلس27-08-2002

أقرور   أمیرة 11043108 مقبول205.50  بـدلس05-03-1999

مسرور   أمیرة 11043111 قریب من الجید306.90  بـدلس11-10-2002

591من582:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة عماري أعفیر /متو|  مدرسة محند اوعاشور اعفیر  | 350609: المؤسسة  

أومالل   ویزة 11043431 قریب من الجید106.30  بـالحراش17-01-2003

سناوي   إیناس 11043426 جید جدا208.20  بـدلس23-11-2002

قمري   وھیبة 11043434 مقبول305.00  بـدلس18-02-2001

عراب   ماسینیسا 11043283 قریب من الجید406.50  بـأعزیب الكوافة25-06-2002

زرموت   نور الھدى 11043294 مقبول505.30  بـالقبة17-02-2002

مالل   آمال 11043272 مقبول605.10  بـتیزي وزو05-02-2002

رحیم   نادیة 11043284 مقبول705.40  بـتیزي وزو18-06-2002

بوشیبة   نسیمة 11043290 مقبول805.50  بـتیقزیرت18-06-2002

قصاب   أحمد 11043303 قریب من الجید906.80  بـدلس19-08-2002

فلیسي   أنیس 11043276 قریب من الجید1006.90  بـدلس25-08-2002

حمادوش   أنیس 11043277 مقبول1105.20  بـدلس08-09-2002

براج   محمد 11043307 قریب من الجید1206.30  بـدلس23-12-2002

باجة   منال 11043274 جید1307.00  بـدلس28-12-2002

بوعراب   لیندة 11043299 جید1407.30  بـدلس29-12-2002

جلواحي   سامي 11043374 جید1507.20  بـتیزي وزو30-10-2002

بریكي   عبد العزیز 11043406 قریب من الجید1606.80  بـدلس30-01-2002

حماد   سیھام 11043383 قریب من الجید1706.00  بـدلس10-07-2002

عباس   عبد الحق 11043401 قریب من الجید1806.30  بـدلس05-05-2002

باجة   سمیر 11043373 مقبول1905.70  بـدلس03-06-2002

جمیل   سیلیا 11043379 مقبول2005.60  بـدلس03-06-2002

عزیزي   عبد السالم 11043405 ممتاز2109.30  بـدلس24-07-2002

باقدي   كمال 11043389 جید2207.80  بـدلس25-11-2002

فلیسي   عبد الفتاح 11043407 مقبول2305.10  بـدلس27-04-2000

حمادو   كریم 11043394 جید جدا2408.20  بـحسین داي03-07-2002

591من583:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة عماري أعفیر /متو|  مدرسة محند اوعاشور اعفیر  | 350609: المؤسسة  

بوستة   كوسیلة 11043397 مقبول2505.60  بـسیدي أمحمد15-09-2002

حموتي   یاسین 11043347 مقبول2605.40  بـتیز وزو28-10-2002

كوشي   یاسین 11043346 قریب من الجید2706.10  بـتیزي وزو06-09-2002

كوشي   دیھیة 11043350 جید2807.10  بـتیزي وزو13-10-2002

طیروش   تیزیري 11043338 ممتاز2909.30  بـتیزي وزو04-11-2002

سعدي   یوسرى 11043355 مقبول3005.30  بـتیزي وزو16-11-2002

باجة   مریم 11043324 جید3107.60  بـبئر مراد رایس15-07-2002

أوسعد   دھیة 11043353 مقبول3205.50  بـدلس19-03-2003

رباط   یاسین 11043345 قریب من الجید3306.60  بـدلس03-01-2002

عروسي   بالل 11043332 جید3407.90  بـدلس27-05-2002

موھاب   یوبا 11043354 جید جدا3508.20  بـدلس23-06-2002

حموتي   مقران 11043327 مقبول3605.40  بـدلس23-08-2002

موھاب   أعمر 11043328 قریب من الجید3706.50  بـحسین داي18-09-2002

باقدي   داسي 11043343 قریب من الجید3806.80  بـسیدي أمحمد12-02-2003

بریكي   حسین 11043352 مقبول3905.60  بـسیدي أمحمد18-07-2000

591من584:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة عماري أعفیر /متو|  مدرسة علي طوماش اعفیر  | 350610: المؤسسة  

معلم   أمین 11043281 جید107.20  بـدلس07-04-2002

مقراني   صبرینة 11043377 جید207.40  بـالحراش11-04-2002

علوش   رانیة 11043357 مقبول305.30  بـالقبة28-07-2002

بوسالم   بالل 11043334 مقبول405.70  بـتیزي وزو07-02-2003

591من585:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة عماري أعفیر /متو|  مدرسة محمد السعید دحماني الزاویة  | 350611: المؤسسة  

كابري   وفاء 11043433 جید107.20  بـدلس10-08-2002

أشرعیو   سیلیا 11043378 جید207.00  بـدلس05-12-2001

أوشاعو   شافع 11043376 جید307.40  بـدلس07-07-2002

شیبة   كمال 11043388 مقبول405.90  بـدلس03-12-1998

عشرایو   صارة 11043375 قریب من الجید506.20  بـدلس04-07-2002

أشرعیو   حنان 11043341 ممتاز609.40  بـدلس18-04-2002

دحماني   بالل 11043333 جید707.10  بـدلس17-06-2002

دحماني   ریان 11043358 جید جدا808.90  بـدلس13-08-2002

591من586:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة عماري أعفیر /متو|  مدرسة علي حمادي تجنانت  | 350612: المؤسسة  

حمادي   ھشام 11043429 مقبول105.40  بـدلس04-05-2002

إیلولي   إیناس 11043425 جید207.10  بـدلس29-09-2002

إلیالس   محمد 11043304 جید307.80  بـتیزي وزو13-09-2002

العمراوي   نبیلة 11043285 جید جدا408.50  بـتعشاشت أعفیر29-09-2002

عینین   نورة 11043295 جید جدا508.70  بـدلس19-02-2003

مرزوقي   ندى 11043286 قریب من الجید606.90  بـدلس12-06-2002

بریكي   نریمان 11043287 جید707.20  بـدلس04-08-2002

العمراني   كنزة 11043391 قریب من الجید806.30  بـالقبة02-11-2002

مرزوقي   سلینا 11043372 جید جدا908.20  بـتیزي وزو20-12-2001

فرحوم   عبد الھادي 11043408 جید جدا1008.20  بـدلس01-12-2001

كوفي   سعاد 11043385 جید جدا1108.70  بـدلس22-09-2002

حسین   كاھنة 11043393 جید1207.60  بـدلس07-02-2003

تیلیوین   سید علي 11043381 قریب من الجید1306.80  بـدلس02-12-2001

بوعراب   حسام الدین 11043351 ممتاز1409.30  بـالثنیة05-06-2002

591من587:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة عماري أعفیر /متو|  مدرسة محمد شابني بومعطي  | 350617: المؤسسة  

تیلیوین   إكرام 11043430 قریب من الجید106.90  بـدلس26-05-2002

براھمي   نسیم 11043289 قریب من الجید206.60  بـالثنیة24-11-2002

عمیروش   محمد لمین 11043309 جید307.70  بـالثنیة22-10-2001

تیلیوین   أمال 11043273 قریب من الجید406.90  بـتیزي وزو21-10-1999

تیلیوین   محمد 11043308 جید جدا508.80  بـدلس10-01-2003

موھاب   أحمد 11043305 قریب من الجید606.70  بـدلس13-10-2002

حراث   نسیمة 11043292 جید جدا708.30  بـدلس06-11-2002

تیلیوین   أحالم 11043296 قریب من الجید806.30  بـدلس2002-03-13

جلواحي   عبد الرحمان 11043402 قریب من الجید906.00  بـأعفیر26-09-2001

كاسوري   زھیر 11043386 مقبول1005.90  بـدلس23-12-2001

سلیماني   علي 11043399 مقبول1105.50  بـدلس07-06-1999

تیلیوین   عبد السالم 11043404 قریب من الجید1206.60  بـدلس06-07-2001

جلواحي   مھدي 11043329 جید1307.10  بـالقبة13-09-2002

شابني   بالل 11043331 مقبول1405.00  بـدلس07-01-2001

تیلیوین   ثیللي 11043335 جید جدا1508.30  بـدلس09-09-2002

591من588:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة عماري أعفیر /متو|  مدرسة محمد بوستة اعبادة  | 350618: المؤسسة  

مداح   أنیس 11043275 جید107.40  بـأعبادة أعفیر14-08-2000

مداح   نسیم 11043288 مقبول205.70  بـأعبادة أعفیر25-06-2001

إیلولي   لیلیا 11043311 قریب من الجید306.80  بـدلس2003-03-22

مداحي   كریمة 11043395 جید407.10  بـتیزي وزو23-11-2002

591من589:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة عماري أعفیر /متو|  مدرسة االخوة ظریف البھالیل  | 350619: المؤسسة  

بوسیف   إلھام 11043423 جید جدا108.20  بـتیزي وزو26-09-2002

بھلول   كنزة 11043390 جید جدا208.10  بـالبھالیل01-07-2002

فرحي   رشا 11043359 جید307.80  بـدلس28-11-2002

591من590:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| االخوة عماري أعفیر /متو|  مدرسة األب واالبن غرناوط تیسیرة  | 350620: المؤسسة  

كوفي   فیصل 11043422 قریب من الجید106.90  بـدلس06-02-2002

معني   نسیمة 11043291 مقبول205.90  بـدلس02-11-2002

زكریني   فارس 11043410 مقبول305.60  بـتیزي وزو27-11-2002

طوماش   شھرزاد 11043387 قریب من الجید406.00  بـدلس30-09-2002

كوفي   سید احمد 11043380 قریب من الجید506.70  بـدلس09-04-1999

وسطاني   فاتح 11043409 قریب من الجید606.50  بـدلس13-04-2002

عماري   عبد الرحمان 11043403 جید707.00  بـسیدي امحمد04-10-2002

سبعرقود   جمال 11043340 جید807.20  بـبوغني05-01-2002

إیكوفان   لیدیة 11043323 جید جدا908.30  بـدلس22-07-2002

الحسبالوي   رانیا 11043356 جید1007.80  بـدلس31-01-2002

عرناوط   احمد 11043330 قریب من الجید1106.70  بـدلس02-09-2002

591من591:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع


