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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة8 | ھواري بومدین روس العیون ج170001المؤسسة :  

عیدي   احمد زكریاء 19010471 قریب من الجید106.80  بـالجلفة26/11/2001

ضیفي   العامري 19010542 جید جدا208.50  بـالجلفة09/04/2002

علوط   العالیة 19010540 ممتاز309.60  بـالجلفة06/07/2002

دحمان   ام ھاني 19010564 جید407.20  بـالجلفة21/09/2002

لباز   الیاس عامر 19010560 مقبول505.50  بـالجلفة11/10/2002

بطاش   اماني سھام 19010570 جید607.80  بـالجلفة19-10-2002

بلعباس   امال 19010568 جید707.10  بـالجلفة23/10/2002

صكصك   جھاد خیرة 19010681 قریب من الجید806.60  بـالجلفة24/06/2002

رابحي   رقیة خلود 19010787 مقبول905.10  بـالجلفة19/04/2002

عقون   حنان ایة 19010711 جید جدا1008.10  بـالجلفة14/08/2002

قسمیة   خدیجة ام المؤمنیین 19010732 جید جدا1108.80  بـالجلفة10/12/2002

عقاقنة   سلیم 19010839 جید جدا1208.10  بـالجلفة28/08/2001

ضیفي   سعاد 19010831 قریب من الجید1306.40  بـالجلفة13/05/2002

داودي   فطیمة الزھراء 19011085 جید1407.40  بـالجلفة03/04/2002

بابوري   یحي عبد الحكیم 19011407 جید جدا1508.20  بـالجلفة19/07/2002

ضیفي   فطیمة الزھراء 19011086 ممتاز1609.20  بـالجلفة27/08/2002

بن حبیب   المیة 19011118 جید1707.60  بـالجلفة01/01/2001

دلیوح   قویدر 19011103 جید1807.40  بـالجلفة26/03/2002

قاسي   لیسیة 19011129 جید1907.60  بـیطافن18-05-2002

حاجي   كریمة 19011108 جید2007.40  بـالجلفة10/08/2002

دحماني   مروة 19011225 جید2107.40  بـالجلفة10/06/2000

شبیرة   مختار عبد الحكیم 19011216 جید2207.40  بـالجلفة14/02/2002

تومي   نور الھدى 19011336 ممتاز2309.30  بـالجلفة01/06/2002

سعید   یاسین 19011392 جید2407.70  بـالجلفة21/10/2002

696من1الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة8 | ھواري بومدین روس العیون ج170001المؤسسة :  

عبد الالوي   ولید سیف 19011385 مقبول2505.30  بـالجلفة19/11/2002

بركات   ولید 19011384 جید جدا2608.40  بـالجلفة27/12/2002

696من2الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | المدرسة المركزیة ج170002المؤسسة :  

راقد   ابتھال ملیكة 19010460 قریب من الجید106.50  بـالجلفة26/03/2002

خالدي   ابتھال ام الخیر 19010459 جید جدا208.00  بـالجلفة02/08/2002

بوخالفة   احمد یوسف 19010474 جید307.40  بـالجلفة18/10/2002

تومي   ابتسام 19010457 جید جدا408.30  بـالجلفة25-11-2002

بقوقة   اكرام 19010520 قریب من الجید506.10  بـالجلفة04/12/2001

قیرش   اكرم مصطفى 19010528 جید607.70  بـالجلفة10/07/2002

بن لكحل   اسیا مریم 19010510 جید جدا708.40  بـالجلفة13/07/2002

طیران   اسماء 19010503 ممتاز809.10  بـالجلفة15/11/2002

نواري   الیاس 19010558 قریب من الجید906.70  بـالجلفة25/07/2002

خلفاوي   ایة 19010591 جید جدا1008.10  بـالجلفة28-10-2002

طالبي   امین الخطیب 19010582 جید جدا1108.20  بـالجلفة14/11/2002

قرماط   ایة كریمة 19010607 جید جدا1208.70  بـالجلفة26/04/2002

حسن   ایوب احمد 19010634 جید جدا1308.40  بـالجلفة19/09/2002

بن غربي   ایناس 19010631 جید جدا1408.70  بـالجلفة08/01/2003

لزعر   ایة 19010604 جید1507.40  بـالشلف11/01/2003

بن عطیة   ایمان 19010614 ممتاز1609.10  بـالجلفة12/02/2003

بلعباس   ایة مریم 19010608 جید جدا1708.00  بـالجلفة13/02/2003

بوراوي   ایة 19010605 قریب من الجید1806.50  بـالحروش31/03/2003

بن لكحل   جلول اسالم 19010674 قریب من الجید1906.80  بـالجلفة23/06/2002

بن عبد الرحمان   بلقاسم 19010662 قریب من الجید2006.40  بـالجلفة16/12/2002

بن زیان   حفناوي منیر 19010705 جید جدا2108.50  بـالجلفة18/05/2002

مشلفخ   خدیجة صفاء 19010734 جید2207.70  بـالجلفة27/05/2002

مختاري   خدیجة یاسمین 19010737 قریب من الجید2306.20  بـعین وسارة28-10-2002

طیبي   خالد 19010719 قریب من الجید2406.30  بـالجلفة10/01/2003

696من3الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | المدرسة المركزیة ج170002المؤسسة :  

زیغم   ریاض 19010807 قریب من الجید2506.40  بـالجلفة25/02/2003

نفطي   سیف الدین 19010865 قریب من الجید2606.80  بـالجلفة16/06/2001

قریش   شروق مریم 19010872 جید2707.00  بـالجلفة03/11/2001

شویحة   عامر 19010929 قریب من الجید2806.80  بـعین وسارة13/03/2002

بومھدي   عامر ریاض 19010931 جید2907.90  بـالجلفة21/04/2002

موایسي   عبد الحق 19010936 جید3007.50  بـالجلفة26/04/2002

مغداد   سھیلة 19010860 جید3107.20  بـالجلفة09/09/2002

عمران   شھرزاد الرة 19010880 جید3207.40  بـسانس / فرنسا31-10-2002

الكر   عائشة 19010920 ممتاز3309.50  بـالجلفة18/02/2003

شریط   عبد المجید 19010969 ممتاز3409.70  بـالجلفة13/02/2002

خنین   عبد الرحمان سدیس 19010954 جید جدا3508.70  بـالجلفة19/02/2002

جابري   فارس 19011036 جید جدا3608.40  بـالجلفة01/04/2002

حیدب   فارس عامر 19011037 ممتاز3709.40  بـاوالد یعیش22/11/2002

بن سالم   عزیزة میلیسا 19010983 جید3807.10  بـالجلفة25/11/2002

علیة   عبیر ھبة 19010980 جید3907.20  بـالجلفة01/01/2003

جلیطة   فتیحة عائشة 19011072 جید جدا4008.50  بـالجلفة21/01/2002

مونسي   یاسین ریان 19011404 جید جدا4108.80  بـالجلفة24/05/2002

اسماوي   یاسین 19011403 جید جدا4208.20  بـبنورة18/12/2002

بشار   لبنى منار شروق 19011120 جید4307.20  بـالجلفة01/05/2002

میساوي   لیلیا 19011133 جید4407.60  بـالجلفة15/06/2002

العقون   كلثوم مریة 19011111 جید جدا4508.80  بـالجلفة03/11/2002

طالب   لینة 19011137 ممتاز4609.40  بـعین طایة27/12/2002

جرعوب   لزھاري 19011123 قریب من الجید4706.40  بـمسعد18/01/2003

بن مركات   كامیلیا وصال 19011105 جید جدا4808.80  بـتیسمسیلت02/04/2003

حاج عیسى   محمد 19011158 مقبول4905.80  بـبنورة24/06/2002

شولي   محمد جمال الدین 19011178 مقبول5005.80  بـالجلفة03/07/2002

بن حادو   محمد امین 19011173 جید جدا5108.80  بـاالبیار02/08/2002

لحرش   محمد سعید ایمن 19011185 جید5207.90  بـالجلفة05/10/2002

عیش   محمد 19011161 جید5307.90  بـالجلفة10/11/2002

696من4الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | المدرسة المركزیة ج170002المؤسسة :  

حسین   محمد امین 19011175 قریب من الجید5406.20  بـالجلفة21/01/2003

لقرادة   محمد ریان 19011181 ممتاز5509.00  بـالجلفة08-03-2003

عسلون   محمد طاھر 19011188 جید جدا5608.30  بـالجلفة21/03/2003

قالم   محمد ریان 19011182 جید5707.50  بـالجلفة23/06/2003

لطرش   مراد 19011220 مقبول5805.00  بـالجلفة09/04/2002

تواتي   محمد لمین 19011207 جید جدا5908.20  بـالجلفة13/05/2002

الیونسي   محمد نوفل 19011211 جید6007.90  بـالجلفة22/08/2002

خوجة   مختار شكري 19011215 جید6107.10  بـالجلفة01/01/2003

بن رعاد   ملیكة 19011268 جید6207.90  بـالجلفة04/08/2002

قزیم   مصطفى ایوب 19011256 قریب من الجید6306.90  بـالجلفة19-11-2002

عیاشي   نور الدین 19011333 مقبول6405.70  بـالجلفة02/10/2000

بن نصر   نور الھدى 19011337 جید جدا6508.80  بـالخروب31-07-2002

العقون   نذیر 19011313 جید جدا6608.60  بـالجلفة03/11/2002

حاج عیسى   نور الھدى 19011338 جید جدا6708.20  بـالعطف04/03/2003

شنوف   ھند 19011366 قریب من الجید6806.80  بـالجلفة27/02/2002

دماني   ھیفاء ناریمان 19011373 جید جدا6908.50  بـالجلفة15/04/2002

بوسعید   یاسمین 19011388 ممتاز7009.10  بـحسین داي10/06/2002

تومي   ھدیل فاتن 19011361 جید جدا7108.80  بـالجلفة31-12-2002

قومیش   وسیم خلیل 19011378 قریب من الجید7206.50  بـالجلفة04/02/2003

696من5الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة10 | النور المسجد الجدید ج170003المؤسسة :  

لحرش   إلھام 19010456 جید107.60  بـعین الملح31/10/2002

عیدة   اسماء 19010504 ممتاز209.40  بـالجلفة27/11/2002

قدقاد   ام الخیر 19010562 قریب من الجید306.60  بـعین معبد15/07/2001

شیبوط   المختار المھدي 19010556 جید جدا408.90  بـالجلفة13/04/2002

عكازي   العربي 19010553 جید جدا508.60  بـالجلفة05/08/2002

حلیس   بشیر زكریاء 19010658 مقبول605.30  بـالجلفة17/01/2002

سحنون   بشیر 19010657 جید جدا708.10  بـالجلفة08/07/2002

دقمان   حلیمة 19010707 جید807.20  بـالجلفة02/11/1998

قریقة   خلیل 19010742 جید907.00  بـالجلفة24-07-2001

سلمى   دنیازاد 19010771 جید1007.40  بـمسعد17-01-2002

ونوقي   رمزي 19010788 جید1107.80  بـالجلفة26/02/2002

تواتي   ریحانة رحاب 19010811 جید1207.60  بـالجلفة06-06-2002

روایة   عائدي 19010917 مقبول1305.60  بـالجلفة22/04/2001

بختي   سھام 19010856 مقبول1405.60  بـالجلفة29/11/2001

جلیطة   شیماء 19010883 ممتاز1509.10  بـالجلفة16/02/2002

بن حمیدة   عبد الرحمان 19010942 جید جدا1608.40  بـالجلفة22/05/2002

سعیدي   عیدة 19011021 مقبول1705.40  بـالجلفة04/11/2001

بن موفقي   عقیلة صفاء 19010986 جید1807.10  بـالجلفة09/02/2002

بوسري   علي ایمن 19011005 قریب من الجید1906.80  بـالجلفة25/09/2002

بختي   عماد الدین 19011012 قریب من الجید2006.70  بـالجلفة09/10/2002

بالعطرة   عبد الرحمن الفضل 19010955 قریب من الجید2106.80  بـالجلفة13/01/2003

تناني   فاطنة 19011062 مقبول2205.70  بـعین الملح06/06/1998

شویة   یسین 19011412 جید جدا2308.50  بـجانیت08/12/2002

بوزیدي   كریم سیف الدین 19011106 قریب من الجید2406.90  بـالجلفة30/06/2002

696من6الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة10 | النور المسجد الجدید ج170003المؤسسة :  

فرتالة   محمد صالح الدین 19011187 مقبول2505.90  بـالجلفة11/10/2001

شمة   محمد الغزالي 19011169 ممتاز2609.20  بـالجلفة04/10/2002

حبیطة   مختار محمد 19011217 جید2707.90  بـالجلفة02/04/2002

بن جدو   مروة احالم 19011228 مقبول2805.60  بـالجلفة24-04-2002

قطو   نائل 19011291 جید2907.70  بـالجلفة11/05/2001

سلیماني   منى 19011279 جید جدا3008.90  بـالجلفة01/02/2002

یبریر   منیرة 19011285 ممتاز3109.20  بـالجلفة08/10/2002

غربي   منال صفیة 19011273 جید3207.50  بـالجلفة22/11/2002

ھزالوي   یاسین 19011390 قریب من الجید3306.80  بـالجلفة15/11/2001

بن عمر   ھدیل زینب 19011360 جید جدا3408.70  بـالجلفة27/06/2002

696من7الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | الكر الطاھر ج170004المؤسسة :  

بن رابح   اسالم 19010489 مقبول105.50  بـالجلفة21-12-2001

حلفایة   ابراھیم الخلیل 19010463 قریب من الجید206.70  بـالجلفة26/11/2002

عطا   اكرام 19010523 جید جدا308.90  بـمسعد20/12/2002

سعودي   امال 19010566 مقبول405.60  بـالجلفة07/02/2002

رویبح   امباركة 19010572 جید جدا508.10  بـالجلفة17/04/2002

عایبي   دنیا 19010769 جید607.60  بـالشارف13/08/2001

بوخاري   خیرة 19010760 مقبول705.60  بـالجلفة10/01/2002

بن ورقلة   خلیل كمال صالح الدین 19010753 قریب من الجید806.20  بـالجلفة30/11/2002

لحول   رمیسة سلسبیل 19010792 ممتاز909.00  بـالجلفة12/12/2002

بن صغیر   سعدیة 19010833 قریب من الجید1006.00  بـالجلفة25/06/2002

خلیلي   سناء 19010853 جید1107.20  بـبوسعادة04/01/2001

حمدان   عباس 19010932 جید جدا1208.40  بـالجلفة08-02-2002

روینة   عبد الرحمان 19010941 ممتاز1309.20  بـالجلفة10-03-2002

-----   علي 19010992 مقبول1405.70  بـالجلفة29-05-2000

مالطي   عیسى 19011023 جید1507.70  بـالجلفة04/06/2001

رابحي   عبد الرحمان 19010953 ممتاز1609.10  بـالجلفة22/06/2002

نعاس   یحي زكریاء خالد 19011406 جید1707.30  بـدار الشیوخ30/01/2001

ثامري   لویزة 19011128 قریب من الجید1806.30  بـالجلفة11/12/2002

بن لحرش   لیلى مریم 19011132 مقبول1905.40  بـالجلفة01/01/2004

حمدان   محمد 19011156 جید جدا2008.80  بـالجلفة08/02/2002

بوزیدي   محمد فوزي 19011206 جید جدا2108.50  بـالجلفة15/02/2002

بن عسلون   محمد لمین 19011208 جید2207.10  بـالجلفة29/08/2002

مبخوتي   منیر 19011283 جید2307.70  بـالجلفة22/04/2002

شتوح   وسام اماني 19011377 مقبول2405.20  بـالجلفة20/06/2001

696من8الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | بن حلیمة محمد ج170005المؤسسة :  

زكریا   اخالص 19010475 جید107.10  بـالجلفة25/03/2002

زیتوني   احالم 19010465 جید جدا208.70  بـالجلفة01/07/2002

راقع   الشیماء ام الخیر 19010534 مقبول305.80  بـالجلفة09/10/2000

مبخوتي   اسیا 19010509 جید407.80  بـالجلفة12/01/2002

بلفرد   اكرم عبد الباريء 19010525 قریب من الجید506.30  بـالجلفة05/02/2002

قنوني   البشیر 19010531 قریب من الجید606.00  بـالجلفة30/11/2002

بن الطیب   اسماء مریم 19010506 قریب من الجید706.20  بـالجلفة04/02/2003

ھادي   امال 19010565 ممتاز809.00  بـالجلفة19/11/1999

فیطس   امین 19010581 جید907.10  بـالجلفة29/06/2000

حمادي   ام الخیر 19010563 قریب من الجید1006.80  بـالجلفة26/07/2001

امحمدي   العید 19010555 مقبول1105.30  بـالجلفة28/02/2002

ھاني   اماني سیرین 19010571 ممتاز1209.40  بـالجلفة05/07/2002

حمیدة   امال 19010567 قریب من الجید1306.30  بـالجلفة16/10/2002

شنوف   امل 19010573 قریب من الجید1406.90  بـالجلفة08/11/2002

حرابي   امیرة 19010574 ممتاز1509.20  بـالجلفة08/11/2002

رابحي   الھاشمي محمد منصور 19010557 قریب من الجید1606.60  بـالجلفة13/12/2003

عایدي   ایمان 19010611 ممتاز1709.20  بـالجلفة12/07/2002

قرد   ایمان 19010612 قریب من الجید1806.70  بـالجلفة13/07/2002

بن رمضان   ایوب نائل 19010637 جید1907.50  بـالجلفة08-12-2003

بن العربي   حبیبة 19010686 مقبول2005.00  بـحاسي بحبح13/02/2001

قادري   بولنوار 19010667 جید2107.90  بـالجلفة08/10/2002

بن قندوز   بشرى اسماء 19010655 جید2207.40  بـالجلفة16/04/2003

سلماني   حیاة 19010715 مقبول2305.20  بـالجلفة12/06/2002

قبي   خیرة 19010762 جید2407.90  بـالجلفة30/06/2002

696من9الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | بن حلیمة محمد ج170005المؤسسة :  

كیحول   خدیجة 19010727 مقبول2505.70  بـالجلفة12/09/2002

جعید   خولة 19010758 جید2607.00  بـالجلفة20/11/2002

زیاني   سفیان عبد الھادي 19010835 جید2707.10  بـالجلفة13/07/2002

بن خشیبة   عبد الباقي 19010935 مقبول2805.60  بـالجلفة12/02/2000

مبخوتي   طارق 19010912 قریب من الجید2906.70  بـالجلفة11/11/2001

عبزوزي   سیلین لمیاء 19010868 مقبول3005.50  بحكم بـالجلفة2002

مختاري   عائشة 19010918 جید جدا3108.80  بـالجلفة06/01/2002

بومرداس   صباح 19010892 جید جدا3208.40  بـمسعد26-02-2002

ھاني   شوقي عبد الوھاب 19010882 جید جدا3308.10  بـالجلفة01/03/2002

العود   عائشة حبیبة 19010924 قریب من الجید3406.20  بـالجلفة27/04/2002

سراي   صالح الدین 19010907 جید جدا3508.80  بـالجلفة06/02/2003

عدلي   عبد القادر 19010960 ممتاز3609.00  بـالجلفة11/03/2001

بورزق   عبد العزیز بن مسعود 19010957 جید جدا3708.00  بـالجلفة30-11-2001

بشوطي   علي 19011003 مقبول3805.90  بـالجلفة24/02/2002

نفطي   عیسى بالل 19011025 جید جدا3908.10  بـالجلفة09/04/2002

عزوز   عمر طارق 19011018 جید جدا4008.90  بـالجلفة27/04/2002

طاھري   فاروق 19011038 قریب من الجید4106.70  بـالجلفة05/05/2002

بن باشا   فاطمة 19011041 جید جدا4208.70  بـحد الصحاري11/06/2002

بلخضر   فاتح 19011034 جید جدا4308.50  بـالجلفة01/09/2002

بوزیدي   علي 19011004 جید4407.60  بـالجلفة12/10/2002

قطشة   فاتح 19011035 قریب من الجید4506.20  بـالجلفة27/10/2002

سلیم   فضیلة 19011082 جید4607.00  بـالجلفة15/11/2000

العود   فریحة 19011080 قریب من الجید4706.10  بـالجلفة12/06/2001

ھواري   فاطنة 19011064 جید4807.70  بـدار الشیوخ09/09/2001

براھیمي   یمینة ھدى 19011413 جید4907.80  بـتعظمیت18/01/2002

مبخوتي   فطوم نھال 19011083 جید جدا5008.00  بـالجلفة05-04-2002

عروسي   فاطمة لیلیا 19011060 جید5107.70  بـالجلفة09/07/2002

جقبوب   فھد عبد الرؤوف 19011087 جید5207.40  بـالجلفة19/08/2002

قحقوح   فاطنة 19011065 جید جدا5308.60  بـالجلفة07/10/2002

696من10الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | بن حلیمة محمد ج170005المؤسسة :  

مكاوي   فاطنة خلود 19011068 جید5407.50  بـالجلفة14/12/2002

حاج عیسى   یونس 19011420 ممتاز5509.30  بـالعطف27/12/2002

حمیدة   كریمة الدجیة 19011110 مقبول5605.70  بـالجلفة19/04/2001

الحدي   لبنى 19011119 قریب من الجید5706.40  بـالجلفة15/12/2001

عماري   لیندة ھدیل 19011138 جید5807.60  بـحاسي بحبح01-03-2003

بن سالم   محمد العالء 19011168 قریب من الجید5906.50  بـالجلفة01/01/2002

ھجامي   محمد سعید 19011184 ممتاز6009.20  بـالجلفة12/09/2002

خالدي   محمد اسالم 19011163 قریب من الجید6106.20  بـالجلفة07/11/2002

براھیمي   محمد سامي 19011183 جید جدا6208.50  بـالجلفة17/02/2003

عطاء    مروان 19011222 جید جدا6308.10  بـالجلفة23-02-2002

سعدي   مصعب خالد 19011260 جید6407.60  بـالجلفة04/12/2000

بھلولي   معتصم با زیاد 19011262 جید جدا6508.10  بـالجلفة04/06/2002

قاسم   مصطفى 19011254 جید جدا6608.00  بـالجلفة19/07/2002

كیدار   منصور 19011278 ممتاز6709.30  بـالجلفة29/07/2002

سلت   منال فایزة 19011274 ممتاز6809.30  بـالجلفة14/09/2002

مالطي   نوال 19011329 جید6907.90  بـالجلفة09/03/2001

بن غربي   نصیر 19011319 ممتاز7009.10  بـالجلفة22-04-2002

بن قویدر   نجم الدین السعید 19011312 جید7107.00  بـعین اإلبل15-08-2002

قسمي   نورھان 19011342 جید جدا7208.60  بـسیدي امحمد27/08/2002

بن سعد   نعیم عامر 19011323 جید جدا7308.50  بـالجلفة13/04/2003

امجكوح   ھشام 19011364 مقبول7405.30  بـالجلفة18/06/2002

تناني   یاسر 19011387 جید7507.00  بـالجلفة03/08/2002

696من11الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة4 | شاللي یوسف ج170006المؤسسة :  

مرسلي   احمد لمین 19010472 مقبول105.20  بـالجلفة22/05/2001

لحول   اسماء حفیظة 19010505 ممتاز209.30  بـالجلفة06/08/2002

داسة   امیرة نھاد 19010576 جید جدا308.00  بـالجلفة12/05/2003

شویحة   ایمن عماد الدین 19010628 قریب من الجید406.80  بـالجلفة25/11/2000

بن سویسي   حسناء 19010690 جید جدا508.90  بـالجلفة22-08-2001

سعید   بلقاسم 19010661 مقبول605.90  بـالجلفة15/02/2002

وحشي   بالل 19010660 جید707.50  بـالجلفة26/02/2003

شاتي   توفیق سلیمان 19010670 جید807.20  بـالجلفة11-03-2003

خضرون   خولة 19010756 مقبول905.70  بـالجلفة29/03/2002

سعید   رضوان 19010782 جید1007.20  بـالجلفة14/05/2002

رقیق   خدیجة نور الھدى 19010736 قریب من الجید1106.90  بـالجلفة15/12/2002

خرفان   خدیجة امة الرحمان 19010733 جید1207.50  بـالجلفة11/08/2003

النعیمي   سلیمان 19010840 جید1307.10  بـالجلفة17/10/2000

عزي   ریان رامي 19010809 قریب من الجید1406.40  بـالجلفة10/07/2002

-----   صبرینة 19010904 جید1507.00  بحكم بـالجلفة2001

ضاوي   طاھر قاسم 19010915 مقبول1605.30  بـالجلفة21/06/2001

شداد   شیماء زبینب 19010887 مقبول1705.60  بـالجلفة04/03/2002

فاید   سید علي 19010863 مقبول1805.60  بـاألغواط22-09-2002

داسة   شاكر مامون 19010869 قریب من الجید1906.60  بـالجلفة20/02/2003

ھاني   سندس فلایر 19010855 ممتاز2009.10  بـالجلفة22/02/2003

مداس   عبد الغاني 19010958 جید جدا2108.90  بـباتنة15-05-2002

بن داللة   عیشة 19011028 قریب من الجید2206.40  بـالجلفة06/06/2002

بقة   عفاف 19010985 قریب من الجید2306.90  بـالجلفة23/10/2002

بكلي بابھ   عبد هللا 19010965 جید2407.40  بـالعطف28/10/2002

696من12الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة4 | شاللي یوسف ج170006المؤسسة :  

قدیم   عبد الھادي بولرباح 19010972 مقبول2505.00  بـالجلفة16/11/2002

قرمیطي   عالء الدین 19010989 جید جدا2608.70  بـالجلفة01/03/2003

ابراھیمي   فطیمة 19011084 مقبول2705.70  بـالجلفة12/04/1999

بسعود   فیروز 19011088 جید2807.40  بـالجلفة12/03/2000

بوزیدي   فریحة 19011078 جید جدا2908.70  بـالجلفة26/11/2000

حمیدة   فریحة 19011079 جید3007.50  بـالجلفة06/03/2001

قاسم   فلایر 19011075 جید3107.80  بـالعلمة02/02/2002

حمادي   محمد 19011142 مقبول3205.90  بـالجلفة03/01/2001

زریعة   قویدر عز الدین 19011104 جید3307.10  بـالجلفة26-01-2002

درام   كریمة 19011109 جید جدا3408.20  بـالجلفة25/12/2002

حرزهللا   لمبارك ایمن 19011126 جید3507.10  بـالجلفة26/04/2003

بن االحرش   مروة 19011226 مقبول3605.30  بـالجلفة12/06/2001

بن عزیز   محمدالصدیق 19011212 جید جدا3708.10  بـالجلفة04/09/2002

عایدي   نایلة بلقیس 19011305 ممتاز3809.20  بـالجلفة14/01/2003

خلیل   ھنادي 19011365 جید جدا3908.60  بـالجلفة18/07/2002

696من13الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة3 | االمل ج170007المؤسسة :  

فرعة   اسامة 19010481 جید107.10  بـالجلفة22-04-2002

محمدي   اسامة صیلع 19010486 جید جدا208.20  بـالجلفة20-04-2003

القیزي   البشیر 19010530 جید307.00  بـالجلفة22-05-2002

بن مسعود   امیمة دعاء 19010580 جید407.20  بـالجلفة17-05-2002

ذباح   امینة 19010584 ممتاز509.30  بـالشارف01-01-2003

علیوة   ایمن 19010621 مقبول605.70  بـالجلفة29-10-2002

سعدات   جمیلة 19010677 جید جدا708.00  بـالجلفة11-09-1999

عریشة   رمزي كمال 19010790 قریب من الجید806.10  بـالجلفة07-07-2002

عزوزي   سامیة 19010828 قریب من الجید906.00  بـالجلفة10-07-2001

عثماني   عبد القادر عز الدین 19010964 جید1007.60  بـالجلفة09-02-2003

خالدي   كوثر 19011117 جید1107.20  بـالجلفة25-11-2002

باكریة   محمد 19011160 مقبول1205.70  بـالجلفة24-09-2002

فیرم   مفیدة 19011264 قریب من الجید1306.50  بـالشارف31-01-2000

نعامة   مصطفى لمین 19011259 جید1407.80  بـالجلفة05-10-2002

بوخاري   منذر 19011276 ممتاز1509.40  بـالجلفة24-11-2002

مقراني   ھیثم عبد الرؤوف 19011371 قریب من الجید1606.80  بـالجلفة18-01-2002

بقة   ولید عمار 19011386 جید جدا1708.30  بـالجلفة03-07-2002

عبد الرحیم   وكال 19011382 جید جدا1808.80  بـالجلفة17-08-2002

696من14الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | حنیشي محمد الجنوبیة ج170008المؤسسة :  

مني   أمینة أم الخیر 19010453 جید107.80  بـالجلفة08/01/2002

حمیدة   إ كرام بشرى 19010454 جید207.60  بـالجلفة21/03/2003

زقیلش   الطاوس 19010536 مقبول305.90  بـالجلفة09/06/2001

بن عیسى   انس 19010585 جید407.80  بـالجلفة05/03/2003

قیوة   حسین 19010704 قریب من الجید506.00  بـالجلفة05/08/2002

براھیمي   رفیدة 19010785 مقبول605.50  بـالجلفة06/02/2003

براھیمي   سلسبیل 19010836 قریب من الجید706.40  بـالجلفة23/03/2002

شبیرة   زھرة 19010818 جید جدا808.20  بـالجلفة17-06-2002

تومي   سفیان 19010834 جید907.40  بـالجلفة19/08/2002

برمان   طارق جوالن 19010914 قریب من الجید1006.10  بـالجلفة16/06/2002

غزال   صالح الدین یاسین 19010908 جید جدا1108.90  بـالجلفة22/07/2002

بن عیسى   صفاء 19010905 ممتاز1209.10  بـالجلفة28/11/2002

بجقینة   فا طیمة الزھرا 19011032 جید1307.70  بـالجلفة05/12/2001

جاب هللا   عال ءالدین أسامة 19010987 جید جدا1408.40  بـالجلفة15/01/2002

قراشة   فاروق عبد الحفیظ 19011039 ممتاز1509.20  بـالجلفة21/09/2002

كیسي   عیسى 19011024 جید جدا1608.60  بـالجلفة07/02/2003

عزالدین   عبد المانع 19010968 جید جدا1708.80  بـالجلفة27/02/2003

تومي   فلایر 19011076 ممتاز1809.00  بـالجلفة19/08/2002

مشلفخ   فاطمة الزھراء 19011058 قریب من الجید1906.20  بـالجلفة25/08/2002

قراشة   فاطنة 19011066 ممتاز2009.70  بـالجلفة17/10/2002

حبشي   كمال عبد الطیف 19011112 جید جدا2108.30  بـالجلفة08/07/2002

بدراوي   محمد عبد العزیز 19011191 جید جدا2208.30  بـالجلفة24/09/2002

خرفان   مرأم فرح خدیجة 19011219 جید جدا2308.70  بـالجلفة30/05/2002

بوقر ینات   مسعودة 19011240 ممتاز2409.40  بـالقرارة26/07/2002

696من15الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | حنیشي محمد الجنوبیة ج170008المؤسسة :  

منصور   مصطفى 19011255 جید2507.40  بـالجلفة06/08/2003

أوالدعافو   نصرالدین 19011318 قریب من الجید2606.70  بـالقرارة29/07/2001

عمراني   ھبةھدیل 19011356 جید جدا2708.20  بـالجلفة26/08/2001

696من16الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | فیاللي البشیر ج170009المؤسسة :  

عبد الحفیظي   اریج زھر البال 19010478 مقبول105.60  بـالجلفة14/01/2003

شامخ   اشواق 19010514 جید جدا208.00  بـسیدي خالد20/05/2002

بلعباسي   ایا 19010588 جید جدا308.00  بـالجلفة06/06/2002

زروق   امیرة اكرام 19010575 جید جدا408.50  بـالجلفة10-10-2002

ابراھیم محمد ابراھیم   بسنت 19010642 قریب من الجید506.20  بـالمنوفیة / مصر17/09/2002

دریسي   ایمان مروة 19010619 قریب من الجید606.50  بـالجلفة16/12/2002

العقون   ایة 19010603 قریب من الجید706.40  بـالجلفة21/12/2002

سكحال   حسان فارس 19010689 جید807.60  بـاألغواط11/09/2002

جعفر   جھینة 19010682 جید جدا908.40  بـالجلفة26/04/2003

بلعباس   بلقیس 19010665 مقبول1005.40  بـالجلفة29/06/2003

بوعبدلي   رابح مصطفى 19010773 مقبول1105.10  بـالجلفة03/10/2001

قوراري   رشا 19010780 مقبول1205.90  بـالجلفة16/06/2002

قصري   رضوان 19010783 جید جدا1308.00  بـالجلفة24/08/2002

دبشق   رضوان 19010784 جید1407.40  بـمسعد04/10/2002

شنة   خیرة فاطنة 19010764 مقبول1505.80  بـالجلفة06/11/2002

سابق   خدیجة 19010730 قریب من الجید1606.40  بـالجلفة06/12/2002

قارف   خلود مسعودة 19010740 جید1707.20  بـحاسي بحبح21/01/2003

ھراوة   حمزة سید الشھداء 19010709 قریب من الجید1806.30  بـالجلفة26/02/2003

سواكري   رھام 19010803 مقبول1905.20  بـالجلفة17-03-2002

زید   سامیة نائلة 19010829 مقبول2005.60  بـالجلفة06/06/2002

قصیر   زھیر شمس الدین 19010820 جید2107.70  بـالجلفة13/06/2002

نوي   زكریاء 19010815 قریب من الجید2206.40  بـالجلفة23/11/2002

حمیدي   عائشة اسماء 19010922 ممتاز2309.80  بـالجلفة06/02/2002

بلعباس   سھیلة ریھام 19010862 مقبول2405.80  بـالجلفة14/02/2002

696من17الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | فیاللي البشیر ج170009المؤسسة :  

عمري   شروق 19010871 جید2507.20  بـالجلفة08/11/2002

بن العید   عائشة نسیبة 19010926 مقبول2605.10  بـالجلفة01-12-2002

بوعبدلي   شاھد سیرین 19010870 قریب من الجید2706.80  بـالجلفة08/03/2003

بن بوزید   عیشة ایمان 19011031 مقبول2805.30  بـالجلفة11/05/2001

عطوط   عبد المالك 19010966 مقبول2905.70  بـسطیف31/07/2002

محمدي   علي مصطفى 19011011 جید3007.50  بـالجلفة12/02/2003

شیبوط   فتحي احمد 19011071 جید3107.50  بـالجلفة10/03/2002

بن االبیض   فرحات 19011073 قریب من الجید3206.80  بـالجلفة20/05/2002

عزوزي   یونس ضیاء 19011421 ممتاز3309.60  بـالجلفة27/10/2002

دراح   فیصل 19011091 جید3407.60  بـالجلفة13/12/2002

عبد العزیز   فاطمة الزھراء 19011059 قریب من الجید3506.90  بـالجلفة15/03/2003

بن لحرش   كریمة 19011107 ممتاز3609.20  بـالجلفة19/01/2002

بیدي   لینة 19011135 جید3707.60  بـالجلفة26/07/2002

بودرومة   كنزة رزیقة 19011116 جید جدا3808.80  بـالجلفة18/01/2003

حیرش   محمد السعید 19011167 قریب من الجید3906.60  بـالجلفة16/06/2002

ماضي   محمد سفیان 19011186 قریب من الجید4006.40  بـالجلفة04/07/2002

بلعباس   محمد االمین 19011166 مقبول4105.40  بـالجلفة26/08/2002

لحرش   محمد عبد هللا 19011192 جید جدا4208.30  بـالجلفة09/09/2002

بن عیسى   محمد عبد الصمد 19011190 قریب من الجید4306.00  بـالجلفة18-09-2002

بن معطار   مریم 19011236 جید جدا4408.50  بـالجلفة14/03/2002

حمام   مروة 19011227 مقبول4505.90  بـالجلفة20/05/2002

عمري   مروان عبد الكریم 19011223 مقبول4605.70  بـالجلفة13/01/2003

شداد   ملیكة 19011267 مقبول4705.10  بـالجلفة05/02/2001

شینون   نبیلة 19011307 جید4807.60  بـالجلفة13/03/2002

بن سالم   نعاس عز الدین 19011322 قریب من الجید4906.60  بـالجلفة26/04/2002

صندوق   نوال 19011330 مقبول5005.40  بـالجلفة08/07/2002

مشروفي   نور اسالم العید 19011331 ممتاز5109.00  بـالجلفة29/11/2003

حساك   وفاء 19011379 قریب من الجید5206.40  بـالجلفة05/04/2002

بروري   ھشام 19011363 جید جدا5308.80  بـالجلفة18/04/2002

696من18الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | فیاللي البشیر ج170009المؤسسة :  

بلعباس   ھیفاء سیرین 19011372 قریب من الجید5406.60  بـالجلفة07/06/2002

براھیمي   ھاجر 19011353 جید جدا5508.50  بـالجلفة23/07/2002

لبیض   ھند 19011368 مقبول5605.70  بـالجلفة03/12/2002

696من19الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | حنیشي محمد الشمالیة ج170010المؤسسة :  

بسة   اسامة ایوب 19010485 جید107.70  بـالجلفة25/09/2001

بشراوي   اسماء 19010491 جید207.40  بـالجلفة28/04/2002

بوراس   اسامة 19010484 قریب من الجید306.50  بـالجلفة30/07/2002

جغدالي   احمد لمین 19010473 قریب من الجید406.60  بـالجلفة13/09/2002

حانطي   اكرم نور الدین 19010529 جید507.70  بـالجلفة22/07/2001

بن ترجالة   الطیب 19010537 قریب من الجید606.80  بـالجلفة02/01/2002

لھزیل   اشرف 19010513 قریب من الجید706.70  بـمسعد06/04/2002

حران   اشواق نصیرة 19010516 قریب من الجید806.40  بـالجلفة09/12/2002

لطرشي   امیمة 19010579 جید جدا908.70  بـالجلفة23/08/2002

بن فراح   الیاس عبد الرحمان 19010561 مقبول1005.70  بـالجلفة10/10/2002

بن سالم   باتول 19010638 جید1107.30  بـالجلفة17/11/2001

بن سیدي   ایمان فاطمة الزھراء 19010618 ممتاز1209.10  بـالجلفة24/10/2002

دومة   ایة الرحمن 19010606 مقبول1305.50  بـالجلفة01/01/2003

خباز   ایمن مرتضي 19010629 مقبول1405.10  بـالجلفة17/01/2003

قرمیطي   رقیة 19010786 قریب من الجید1506.50  بـالجلفة02/02/2001

لحول   خدیجة 19010725 قریب من الجید1606.70  بـالجلفة10/02/2002

بلعطرة   رشید 19010781 مقبول1705.40  بـالجلفة21/03/2002

طحشي   راضیة منى 19010775 جید جدا1808.40  بـالجلفة28/08/2002

قدوري   خدیجة 19010731 قریب من الجید1906.60  بـالجلفة27/01/2003

سعید   دعاء فاطمة الزھراء 19010768 قریب من الجید2006.10  بـالجلفة08/02/2003

حامدي   رمزي عبد الحمید 19010789 جید2107.50  بـالجلفة22/06/2003

خلفاوي   ریاض ابراھیم 19010808 جید جدا2208.50  بـالجلفة02/09/2002

تاج   صھیب 19010910 جید2307.20  بحكم بـالجلفة2001

قبلة   عبد الرؤوف احمد 19010940 جید2407.60  بـالجلفة22/11/2001

696من20الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | حنیشي محمد الشمالیة ج170010المؤسسة :  

سیوسیو   سھیلة 19010859 ممتاز2509.00  بـغردایة29/01/2002

عزوز   شیماء 19010884 ممتاز2609.40  بـالجلفة06/04/2002

موفقي   صابر ایوب 19010890 مقبول2705.40  بـالجلفة16/09/2002

العمودي   عبد الحمید 19010938 ممتاز2809.00  بـالوادي06/09/2003

جقبوب   عبد نور محجوب 19010977 مقبول2905.10  بـالجلفة07/01/2002

حمدي ابو الیقظان   عمر 19011014 جید جدا3008.60  بـالقرارة20-04-2002

عالوة   عبد المجید سیف الدین 19010970 جید جدا3108.80  بـالجلفة08/02/2003

بوزیداوي   عبد القادر 19010962 قریب من الجید3206.00  بـالجلفة03/07/2003

زریعة   یوسف 19011414 مقبول3305.20  بـالجلفة05/04/2002

مزاتي   یوسف عبد الرحمان 19011419 جید جدا3408.60  بـالجلفة01/03/2003

بوخاري   فیروز 19011089 جید جدا3508.90  بـالجلفة15/10/2003

شیلق   لزھاري سفیان 19011125 جید3607.30  بـالجلفة12/10/2002

دلیوح   لینا مریم 19011134 جید3707.10  بـالجلفة18/12/2002

ایت سعید   لمیاء 19011127 قریب من الجید3806.70  بـالجلفة21/01/2003

بحري   محمد ایمن 19011176 قریب من الجید3906.40  بـالجلفة07/05/2002

حبیب   محمد امین 19011171 مقبول4005.80  بـالجلفة14-06-2002

دلولة   محمد مصطفى 19011209 جید جدا4108.70  بـالجلفة07/05/2002

مخلط   مروان ھادي 19011224 جید جدا4208.30  بحكم بـالجلفة2003

بشیري   محمد فاروق 19011205 ممتاز4309.50  بـالجلفة03/04/2003

قیت   منصف عبد الرؤوف 19011277 ممتاز4409.40  بـالجلفة28/06/2002

بسة   منة 19011275 جید جدا4508.30  بـالجلفة18/12/2002

عكازي   منال 19011272 قریب من الجید4606.50  بـالجلفة13/02/2003

السعودي   نسرین 19011315 ممتاز4709.40  بـالمرادیة10/10/2002

لعروسي   نور الھدى رانیا 19011339 ممتاز4809.00  بـالجلفة23/04/2003

عمراوي   ھالة ھبة هللا 19011354 جید جدا4908.50  بـالجلفة12/10/2002

العایبي   وفاء عائشة 19011381 قریب من الجید5006.70  بـالجلفة12/10/2003

696من21الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | لباز مصطفى ج170011المؤسسة :  

صغیر   احمد 19010467 مقبول105.60  بـالجلفة25/01/2000

طالبي   اسراء 19010488 مقبول205.30  بـبوسعادة22-08-2002

بن لحرش   اسماء 19010492 قریب من الجید306.30  بـالجلفة08/10/2002

بن ایوب   ابراھیم 19010462 جید407.90  بـالقصبة28/10/2002

حمیدة   امال 19010569 قریب من الجید506.90  بـالجلفة28/11/2002

رحمانیة   انور عبد الطیف 19010587 جید607.10  بـالجلفة10/03/2003

حفاف   ایمان 19010613 قریب من الجید706.80  بـالجلفة15/10/2002

بریھمات   ایمن عبد الرحمان 19010626 جید807.70  بـالجلفة27/06/2003

لجدل   بلقاسم اكرام 19010664 قریب من الجید906.40  بـالجلفة02/07/2002

بن لحرش   حمزة 19010708 قریب من الجید1006.30  بـالجلفة11/04/2002

عبدة   رحاب 19010777 جید1107.60  بـالبویرة18-06-2002

بن سالم   خدیجة 19010728 جید1207.50  بـالجلفة12/10/2002

لقلیطي   خضرة مالك 19010739 ممتاز1309.00  بـالجلفة20/11/2002

غرایر   حنان شھیناز 19010712 مقبول1405.90  بـالجلفة10/01/2003

فرحات   رومیسة نور الھدى 19010805 ممتاز1509.20  بـالجلفة28/07/2002

میھوبي   زكریاء 19010814 جید جدا1608.20  بـالجلفة20/08/2002

بن حاج   ریان محمد ملیك 19010810 جید جدا1708.30  بـالجلفة04/01/2003

بورابح   صوفیا 19010911 جید1807.80  بـالجلفة01/01/2002

بن لولو   عائشة 19010919 قریب من الجید1906.80  بـالقرارة14/02/2002

رویبح   شھیناز زھیة 19010881 جید جدا2008.70  بـالجلفة07-04-2002

حفاف   عائشة جھاد 19010923 قریب من الجید2106.40  بـقصر البخاري12/04/2002

شریط   عبد الحمید فؤاد 19010939 جید جدا2208.70  بـالجلفة02/06/2002

بوخاري   عائشة اسراء 19010921 جید جدا2308.90  بـالجلفة05/06/2002

عبد الالوي   عائدة لینا 19010916 ممتاز2409.00  بـالجلفة05-10-2002

696من22الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | لباز مصطفى ج170011المؤسسة :  

سلت   سھیلة 19010861 ممتاز2509.20  بحكم بـالجلفة2003

حران   عبد القادر 19010959 قریب من الجید2606.70  بـالجلفة12/03/1999

صغیر   عبیر 19010978 جید2707.10  بـمسعد09/12/2001

فضة   عبد النور 19010971 ممتاز2809.00  بـعین وسارة11/06/2002

فاسي   عبد المالك یاسین 19010967 جید2907.90  بـالجلفة13-03-2003

سلت   فاطمة الزھراء 19011056 جید جدا3008.10  بـالجلفة25/01/2002

عیاشي   فاطنة اماني 19011067 قریب من الجید3106.80  بـالجلفة14/07/2003

شویحة   یسري منیر اسالم 19011411 جید3207.30  بـالجلفة06-11-2003

حسن   كنزة 19011115 جید3307.30  بـحاسي بحبح08/09/2002

العایب   لینة 19011136 جید جدا3408.40  بـالجلفة14/12/2002

بن صغیر   لیلى سھام 19011131 ممتاز3509.40  بـالجلفة08/01/2003

ونوقي   محمد امین 19011170 قریب من الجید3606.50  بـالجلفة07/03/2002

زموري   محمد 19011159 مقبول3705.40  بـالجلفة03/07/2002

بسكر   محمد امین 19011174 قریب من الجید3806.90  بـالجلفة05-10-2002

تتة   منال 19011269 قریب من الجید3906.50  بـالجلفة31/10/2000

االبیض   مالك خیرة 19011265 قریب من الجید4006.40  بـالجلفة08/03/2002

حاجي   مھدي 19011286 قریب من الجید4106.70  بـالقرارة24/03/2002

سلماني   مصطفى رضا 19011258 قریب من الجید4206.00  بـالجلفة25-03-2002

مختاري   منال 19011271 ممتاز4309.70  بـالجلفة05/09/2002

خزار   منى لیزا 19011280 جید جدا4408.90  بـالجلفة15/02/2003

رمضان   معتز محمد سعید 19011261 قریب من الجید4506.80  بـالجلفة19/03/2003

شكالي   منیب سفیان 19011282 جید جدا4608.20  بـالجلفة27/03/2003

ماال   ملیسة امیرة 19011266 جید4707.20  بـالجلفة24/06/2003

بولنوار   نھالء نورھان 19011327 مقبول4805.00  بـالجلفة02/04/2002

بكلي بابة   نعیمة 19011325 ممتاز4909.10  بـالعطف05-10-2002

كریوع   نسرین ھبة هللا 19011316 قریب من الجید5006.60  بـالجلفة18/10/2002

فرحات   ھنیة ایمان 19011369 جید5107.80  بـالجلفة13/09/1999

براھیمي   ولید 19011383 جید5207.50  بـالجلفة11/11/2002

696من23الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | عالوة یحي ج170012المؤسسة :  

بن احمد   اسامة 19010479 مقبول105.90  بـالجلفة03/09/2001

لحرش   اروى نفیسة 19010477 جید جدا208.00  بـالجلفة11/03/2002

درماش   ابراھیم 19010461 قریب من الجید306.30  بـالجلفة25/05/2002

بسعود   إكرام 19010455 جید407.20  بـالجلفة26-09-2002

قرماط   ابتھال 19010458 مقبول505.50  بـالجلفة20/09/2003

شتوح   اسیا ھالة 19010511 جید جدا608.30  بـالجلفة13/07/2002

اخضر   اكرم طھ 19010524 جید707.60  بـالجلفة08/10/2002

حضري   اشواق 19010515 قریب من الجید806.20  بـالوادي28-10-2002

جعید   انفال 19010586 جید907.90  بـالجلفة01/08/2002

بن یوسف   ایمن حسام الدین 19010625 قریب من الجید1006.80  بـالجلفة06/02/2003

طیباوي   ایمان 19010615 قریب من الجید1106.60  بـالجلفة25/02/2003

بوزكري   جمال الدین 19010675 قریب من الجید1206.90  بـالجلفة14/09/2001

حاجي   جویدة 19010683 جید جدا1308.90  بـالجلفة12/02/2002

سعیداني   بشرى خیرة 19010656 قریب من الجید1406.90  بـالجلفة26/03/2002

مقدم   بشرى 19010654 مقبول1505.70  بـالجلفة14/04/2002

بقوقة   جمال منجي 19010676 جید جدا1608.00  بـالجلفة05/07/2002

جعفر   حنان 19010710 مقبول1705.20  بـالجلفة28/12/2001

لبنة   راضي منیر 19010774 قریب من الجید1806.60  بـالجلفة19/04/2002

حساك   خیرة 19010763 قریب من الجید1906.00  بـالجلفة09/07/2002

بن مسعود   خدیجة 19010726 قریب من الجید2006.50  بـالجلفة13/08/2002

درماش   خولة 19010757 جید جدا2108.90  بـعین وسارة20/09/2002

بن جریبیع   خالد 19010718 مقبول2205.10  بـالجلفة24/11/2002

بن قیدة   رحاب نایلة 19010779 جید2307.10  بـالجلفة18/12/2002

عبد الحفیظي   سعدیة 19010832 قریب من الجید2406.30  بـالجلفة06/07/2000

696من24الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | عالوة یحي ج170012المؤسسة :  

خذیري   سلیم 19010838 قریب من الجید2506.10  بـالجلفة04/07/2001

نفطي   زھر البال رمیسة 19010817 جید2607.90  بـالجلفة11/11/2001

لعوید   سمیة فاطمة الزھرة 19010842 ممتاز2709.40  بـالوادي05/01/2002

اخضر   سارة 19010824 جید2807.10  بـالجلفة17/04/2002

قندور   سارة 19010825 مقبول2905.70  بـالجلفة25/08/2002

بن علیة   زھرة شھیناز 19010819 قریب من الجید3006.00  بـالجلفة02/10/2002

حوة   زین الدین 19010821 جید3107.10  بـالحمامات07/12/2002

ویرق   سلمى ماریة 19010837 مقبول3205.60  بـالجلفة28/02/2003

قدقاد   صلیحة 19010909 جید3307.20  بـالجلفة28/08/2000

مختاري   عائشة نرمین 19010925 جید3407.40  بـالجلفة22/06/2002

مختاري   عامر 19010930 مقبول3505.10  بـالجلفة21/09/2002

رحماني   صباح 19010903 جید جدا3608.00  بـالجلفة01/11/2002

مباركي   شمس حوریة 19010877 جید3707.40  بـتیارت14/12/2002

اخضر   صالح الدین 19010906 جید جدا3808.40  بـالجلفة17/12/2002

عواسي   عبد الباسط 19010934 مقبول3905.50  بـالجلفة05/03/2003

جعید   علي عبد الرحمن 19011008 مقبول4005.70  بـالجلفة04/08/2001

فكرون   عمران 19011019 جید جدا4108.90  بـالجلفة12/02/2002

بن یوسف   علي عماد الدین 19011009 قریب من الجید4206.90  بـالجلفة22/04/2002

عیساوي   علي فاید عبد السمیع 19011010 جید4307.80  بـالجلفة28/04/2002

مباركي   عبد الوھاب 19010975 جید جدا4408.00  بـالجلفة20/05/2002

العكة   علي صالح 19011007 مقبول4505.90  بـالجلفة18/08/2002

برق   علي سید احمد 19011006 جید جدا4608.70  بـالجلفة07/12/2002

بوزكري   عدالة 19010981 مقبول4705.80  بـالجلفة14/12/2002

بلخیري   عیشة 19011030 جید4807.40  بـالجلفة20/12/2002

بولنوار   عبد العزیز احمد البشیر 19010956 جید4907.40  بـالجلفة04/02/2003

حمزة   فاطمة الزھراء 19011055 مقبول5005.70  بـالجلفة14/12/2001

حفیفة   فایزة 19011069 قریب من الجید5106.00  بـالجلفة27/02/2002

محمدي   فیصل 19011090 جید جدا5208.00  بـالجلفة04/07/2002

بن سعد   فاطمة الزھراء 19011057 قریب من الجید5306.60  بـالجلفة19/07/2002

696من25الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | عالوة یحي ج170012المؤسسة :  

مسعودي   یسرى 19011409 جید جدا5408.60  بـالجلفة02/09/2002

طویل   فلایر 19011077 جید جدا5508.00  بـالجلفة17/10/2002

بن علیة   یسرا 19011408 جید5607.90  بـالجلفة11/11/2002

سلیم   یوسف 19011416 جید5707.40  بـالجلفة13/01/2003

لطرش   كمیلیة نور الھدى 19011114 قریب من الجید5806.80  بـالجلفة12/02/2002

جودي   لزھاري سراج الدین 19011124 جید5907.20  بـالشارف04/06/2002

مالح   محمد 19011155 جید6007.30  بـالجلفة02/02/2002

بن العایزة   محمد 19011157 جید6107.20  بـشاللة العذراوة15/06/2002

منصوري   محمد امین 19011172 قریب من الجید6206.50  بـالجلفة31/07/2002

شولي   محمد توفیق 19011177 ممتاز6309.00  بـالجلفة03/02/2003

جنیدي   مسعودة 19011239 ممتاز6409.10  بـالجلفة24/03/2000

محمدي   مریم 19011235 قریب من الجید6506.40  بـالجلفة27/01/2002

بن داللة   مروة بركاھم 19011229 ممتاز6609.20  بـالجلفة13/04/2002

بلفرد   محمد مھند 19011210 جید جدا6708.00  بـالجلفة23/06/2002

خالدي   مختار 19011214 جید جدا6808.10  بـالجلفة05/09/2002

جعید   مونیا 19011288 جید6907.90  بـالجلفة11/03/2000

عدالوي   مني 19011281 جید7007.70  بـالجلفة04/06/2001

صحراوي   میمي فریحة 19011290 جید جدا7108.40  بـالجلفة11/02/2002

محمدي   مونیا نھال 19011289 جید جدا7208.90  بـالجلفة15/09/2002

بوزكري   نعیمة 19011324 مقبول7305.90  بـالجلفة25/03/2001

بوراس   نجالء 19011310 جید جدا7408.20  بـالشنیة20/04/2002

ھیلوفة   نایلة شمس االصیل 19011306 قریب من الجید7506.40  بـالجلفة20/02/2003

سراي   وائل صالح الدین 19011376 جید7607.70  بـالجلفة18/04/2001

قمان   یاسین 19011391 قریب من الجید7706.00  بـالجلفة28/12/2001

بن سدیرة   وفاء 19011380 قریب من الجید7806.90  بـالجلفة15/06/2002

تنوم   ھیبة ھدیل 19011370 جید جدا7908.60  بـالجلفة17/09/2002

بوزكري   ھبة ھاجر 19011355 جید جدا8008.00  بـالجلفة04/11/2002

بن قرینة   ھند 19011367 جید جدا8108.00  بـالجلفة15/11/2002

696من26الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | المجمع الجدید عیسى القائد ج170013المؤسسة :  

قطشة   اسامة عبد الرحمان 19010487 قریب من الجید106.50  بـالجلفة14/05/2001

مكاوي   احالم صارة 19010466 جید207.90  بـالجلفة12/11/2002

عیساوي   اكرم عماد الدین 19010526 جید307.70  بـالجلفة09/09/2002

بن علیة   اكرام 19010522 مقبول405.00  بـالجلفة10/11/2002

بدیرینة   ایة 19010590 قریب من الجید506.10  بـالجلفة27/06/2002

كربوعة   امیرة ھناء 19010578 جید607.30  بـالجلفة13/09/2002

بوخالفة   الیاس 19010559 جید جدا708.70  بـالجلفة07/02/2003

بوزیدي   امیرة نورھان 19010577 ممتاز809.20  بـالجلفة29/04/2003

بن مسعود   ایمان عائشة 19010617 قریب من الجید906.70  بـالجلفة01/12/2001

عباسي   حسیبة 19010691 مقبول1005.30  بـالجلفة25/07/2001

حرز هللا   بشار 19010653 جید1107.00  بحكم بـالجلفة2002

عمراوي   جھاد 19010680 قریب من الجید1206.50  بـالجلفة01/06/2002

مالطي   خولة 19010755 ممتاز1309.00  بـالعیون04/08/2001

بوخلخال   خالد بركات 19010721 مقبول1405.60  بـزرالدة23/07/2002

بن عطیة   رحاب سندس 19010778 ممتاز1509.40  بـالجلفة20/08/2002

قرود   حیاة 19010716 مقبول1605.50  بـالجلفة28/10/2002

شریط   خدیجة مرام 19010735 مقبول1705.00  بـالجلفة29/11/2002

بوخالفة   خالد اسالم 19010720 جید جدا1808.60  بـالجلفة07-03-2003

ھاني   زینب 19010822 قریب من الجید1906.00  بـالجلفة30/10/2000

كسكس   روان 19010804 قریب من الجید2006.10  بـالجلفة02/03/2002

قنون   شیماء عائشة 19010888 مقبول2105.60  بـحاسي بحبح09/07/2001

عریوة   شریفة 19010874 قریب من الجید2206.60  بـالجلفة18/07/2001

ربیعي   سیف الدین 19010867 قریب من الجید2306.00  بـحاسي الرمل07/04/2002

جرد   عبد الحلیم الیاس 19010937 قریب من الجید2406.40  بـالجلفة03/07/2003

696من27الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | المجمع الجدید عیسى القائد ج170013المؤسسة :  

شعوفة   عیشة 19011027 جید2507.10  بـالجلفة03/02/2002

شیبوط   عوالي اكرام 19011020 جید2607.20  بـالجلفة01-04-2002

بریني   عمر 19011016 ممتاز2709.00  بـالجلفة27/06/2002

رقیق   عبد الوھاب زین الدین 19010976 ممتاز2809.00  بـالجلفة12/10/2002

بوخلخال   فاطمة ھدیل 19011061 ممتاز2909.00  بـالجلفة05/08/2002

بومقواس   فریحة 19011081 ممتاز3009.00  بـالجلفة25/08/2002

عالم   محمد عز الدین 19011203 جید3107.70  بـالجلفة11/06/2001

بھناس   مریم شھیناز 19011238 جید3207.60  بـالجلفة30/07/2003

بشیري   منال 19011270 قریب من الجید3306.60  بـعین الملح23/05/2002

قاسم   نھال فاطنة 19011326 جید3407.70  بـالجلفة04/02/2002

بخوش   نورھان 19011341 جید جدا3508.40  بـالجلفة12/02/2002

بلخیري   ناصر الدین القاسم 19011303 جید جدا3608.20  بـمسعد24/10/2002

حوة   یاسین 19011389 مقبول3705.60  بـالجلفة19-05-2001

696من28الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | صیلع بلخیر ج170014المؤسسة :  

عسالي   الحارث عبد هللا 19010532 جید جدا108.50  بـالجلفة01-03-2002

عمران   اكرام 19010521 قریب من الجید206.80  بـالجلفة15/08/2002

عدلي   اصیلة 19010517 قریب من الجید306.20  بـالجلفة13/12/2002

ثامر   ایمان 19010610 مقبول405.80  بـالجلفة17/03/1999

یونسي   ایمن 19010620 مقبول505.50  بـالجلفة19/04/2002

جنة   ایوب عبد العزیز 19010635 جید607.00  بـالجلفة12-06-2002

خیري   ایة منار 19010609 جید707.40  بـالجلفة13/06/2002

بن یدیر   ایوب 19010633 جید807.10  بـاریس04-09-2002

حانطي   تركیة 19010668 مقبول905.80  بـالجلفة19/11/1999

حرز هللا   جھاد 19010678 قریب من الجید1006.70  بـالجلفة31/12/2000

ثامر   جھاد 19010679 قریب من الجید1106.50  بـالجلفة26/05/2001

یطو   جیھان 19010685 مقبول1205.80  بـالجلفة17/09/2001

بوزكري   بن علیة 19010666 جید1307.20  بـالجلفة07/11/2002

بونیف   دحمان 19010766 مقبول1405.80  بـالجلفة14/11/2000

بن مصطفى   رملیة 19010791 مقبول1505.70  بـالجلفة25-06-2001

جریدي   حسین 19010703 جید جدا1608.20  بـالجلفة21/04/2002

ضاوي   خیرة نور الھدى 19010765 قریب من الجید1706.80  بـالجلفة16/05/2002

شولي   رابح 19010772 قریب من الجید1806.40  بـالجلفة03/06/2003

حیدب   سعاد 19010830 مقبول1905.70  بـبوسعادة23/05/2001

جعالب   سارة اكرام 19010826 جید جدا2008.50  بـالجلفة01-01-2002

حساني   عباس 19010933 ممتاز2109.30  بـبسكرة29/08/2002

طویل   شھرزاد 19010879 قریب من الجید2206.20  بـالجلفة27/09/2002

عیاشي   عادل عبد الناصر 19010927 مقبول2305.20  بـالجلفة19/10/2002

سویسي   عیشة 19011026 جید2407.70  بـالجلفة06/03/1999

696من29الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة وسط | الجلفة2 | صیلع بلخیر ج170014المؤسسة :  

بن بوذینة   فاطمة 19011040 قریب من الجید2506.70  بـالجلفة02-03-2001

بسعود   عبد الواحد 19010973 جید2607.70  بـالجلفة03/08/2001

بن حمامة   عبیر 19010979 جید2707.20  بـالجلفة16/12/2001

عبیكشي   عبد القادر 19010961 مقبول2805.70  بـالجلفة29/12/2001

عباسي   فاتح 19011033 قریب من الجید2906.90  بـالجلفة03-02-2002

سویح   فاطمة 19011042 جید جدا3008.50  بـالجلفة15/07/2002

قطاف   یوسف عبد الرحمان 19011418 مقبول3105.70  بـالجلفة06/05/2002

بن سلیلیح   یوسف 19011415 قریب من الجید3206.10  بـالجلفة30/07/2002

خلیل   یسرى منال 19011410 قریب من الجید3306.70  بـالجلفة11/09/2002

حمیدي   فیصل عبد الرحمان 19011092 جید3407.40  بـالجلفة08-03-2003

بوزیدي   ماریة 19011139 قریب من الجید3506.50  بـالجلفة04/10/2001

سعیداني   ماریة صارة 19011140 جید جدا3608.40  بـالجلفة10/04/2002

بوزید   محمد اسامة 19011162 جید جدا3708.80  بـالجلفة22/11/2002

بن غربي   مریم 19011234 جید جدا3808.50  بـالجلفة07/01/2001

قرد   محمد عالء الدین 19011204 ممتاز3909.40  بـالجلفة19/05/2002

طویل   نادیة سھام 19011292 جید جدا4008.50  بـالجلفة04/01/2002

شویحة   منیرة 19011284 جید جدا4108.60  بـالجلفة22/04/2002

بن حمامة   مھدي حبیب 19011287 جید جدا4208.50  بـالجلفة26-01-2003

حمداني   نور ایمان 19011340 قریب من الجید4306.20  بـالجلفة04-11-1999

مكاوي   نصر الدین 19011317 مقبول4405.10  بـالزعفران24/02/2001

حمیدي   نریمان وسام 19011314 قریب من الجید4506.00  بـالجلفة10/04/2002

بن بوذینة   ھجیرة 19011357 جید4607.90  بحكم بـالجلفة2001

شویخة   ھیفاء نسرین 19011374 جید4707.30  بـالجلفة15-04-2002

بن حمامة   ھدیل 19011358 جید4807.70  بـالجلفة27/07/2002

لحرش   ھدیل الباتول 19011359 جید4907.40  بـالجلفة28-10-2002

696من30الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | عین اسرار القدیمة ج170024المؤسسة :  

قمان   أمیرة 19011441 قریب من الجید106.90  بـالجلفة21/12/2000

خلیفة   احالم 19011461 مقبول205.60  بـالجلفة24/02/2001

حبیطة   أسامة عبد القادر 19011440 مقبول305.80  بـالجلفة21/07/2002

بوزید   الغالیة 19011555 جید407.90  بـالجلفة30/04/2002

بواالنوار   بوبكر 19011654 جید جدا508.50  بحكم بـالجلفة1998

مبدوعة   بن علیة 19011651 ممتاز609.10  بـعین معبد29/11/1998

زروق   تو ھامي 19011663 قریب من الجید706.00  بـالجلفة27/04/2000

بن سعدة   سعدیة 19011846 قریب من الجید806.00  بـمھدیة13/02/2001

حمیدي   سوالف 19011885 جید جدا908.50  بـالجلفة04/03/2002

احمیدي   سعید 19011852 جید جدا1008.10  بـالجلفة23/05/2002

بلخیرات   سارة 19011836 مقبول1105.90  بـالجلفة11/07/2002

تومي   خولة 19011754 مقبول1205.80  بـالجلفة15/10/2002

قاسم   حیاة 19011736 جید جدا1308.90  بـالجلفة28/11/2002

داودي   زھرة 19011806 جید1407.00  بـالجلفة21-02-2003

بسعود   على 19012012 مقبول1505.40  بـالجلفة07/04/1999

قمان   فریدة 19012101 جید1607.20  بـالجلفة11/06/2000

حمیدي   فواد 19012111 مقبول1705.30  بـالجلفة24/10/2001

تلعوم   فاطنة 19012082 ممتاز1809.70  بـالجلفة19/03/2002

بن علیة   فوزیة 19012113 جید جدا1908.80  بـالجلفة01/07/2002

حمیدي   كاتیة نسر ین 19012121 مقبول2005.70  بـالجلفة01/09/2002

بن سعدة   فتیحة 19012092 جید2107.80  بـمھدیة26/09/2002

مبد وعة   محمد 19012160 قریب من الجید2206.20  بـبو سعادة18/02/1997

حمیدات   محمود 19012242 جید جدا2308.60  بـالجلفة21/10/1997

راقد   مروة 19012255 قریب من الجید2406.40  بـالجلفة16/03/2002

696من31الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | عین اسرار القدیمة ج170024المؤسسة :  

مرزوقي   محمد 19012196 جید2507.10  بـالجلفة25/04/2002

مبدوعة   ناصر 19012321 جید2607.50  بـالجلفة05/12/2000

حمیدي   نور الدین 19012354 جید جدا2708.50  بـالجلفة12-04-2001

طیبي   نعیمة 19012347 مقبول2805.10  بـالجلفة30/05/2001

خلیف   نجاة خدیجة 19012337 قریب من الجید2906.20  بـالجلفة15/06/2002

696من32الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | عمر ادریس ج170025المؤسسة :  

بن احمد   احالم 19011459 قریب من الجید106.20  بـالجلفة09-11-1999

شیخ   ادم 19011494 قریب من الجید206.70  بـمسعد24/08/2000

بلھروي   اسامة خیر الدین 19011501 جید307.70  بـالجلفة06/01/2001

امجكوح   اسالم 19011505 ممتاز409.10  بـالجلفة22/03/2002

شیخ   اسماء 19011509 جید507.10  بـمسعد30-05-2002

خاضر   احمد اسامة عبد الباسط 19011482 جید جدا608.30  بـالجلفة27/08/2002

معیوف   اسماء 19011510 جید جدا708.80  بـسانت / بلجیكا28/10/2002

بورقبة   اسماء 19011512 قریب من الجید806.30  بـالبلیدة09/04/2003

معیوف   ادریس 19011493 ممتاز909.40  بـعین ولمان26/10/2003

الغة   الیاس 19011562 جید1007.80  بـالجلفة25/11/2002

بن الریم   امباركة رانیا 19011587 ممتاز1109.10  بـالجلفة29/12/2002

نایت اوسعدي   ایمان 19011607 جید جدا1208.90  بـالجلفة17/01/2003

نعامة   ایوب تقي الدین عبد النور 19011615 جید جدا1308.50  بـالجلفة24/03/2003

اوالد سیدي عمر   شعیب 19011889 جید جدا1408.30  بـالجلفة25/07/1997

قراش   ربیحة ایمان 19011783 جید1507.00  بـالجلفة13/01/2002

بخوش   زھرة العلى 19011807 جید جدا1608.30  بـعین سمارة08/06/2002

شایب   سیرین 19011887 جید جدا1708.50  بـالجلفة09/07/2002

سبع   صالح الدین 19011913 قریب من الجید1806.50  بـتاوقریت12/07/2002

عولمي   سھیل 19011871 جید جدا1908.70  بـالجلفة01/09/2002

قناني   شروق ھبة هللا 19011888 قریب من الجید2006.80  بـالجلفة26-09-2002

بوزیدي   رانیة 19011782 ممتاز2109.50  بـالمدیة23-12-2002

كتاني   عبد العزیز 19011966 جید2207.00  بـتیزي وزو23/11/2002

بن عزیز   فوزي ریان 19012112 جید2307.10  بـالجلفة16/03/2002

معیلبي   قبلایر ماري روز كوثر 19012117 جید جدا2408.40  بـالجلفة23/06/2002

696من33الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | عمر ادریس ج170025المؤسسة :  

بلحبشي   فتیحة 19012094 جید2507.30  بـالجلفة27/11/2002

حمید اوجانة   محمد 19012170 قریب من الجید2606.10  بـتقرت19-01-2000

تومي   لمین 19012149 جید جدا2708.20  بـالجلفة07/09/2001

زكي   لخضر 19012145 قریب من الجید2806.00  بـالجلفة04-02-2003

محمودي   محمد عزیز 19012220 قریب من الجید2906.40  بـالجلفة04/08/2001

شباح   مریم 19012265 ممتاز3009.00  بـمیلة22/01/2002

بومدین   محمد ایوب 19012212 قریب من الجید3106.70  بـبني سلیمان23/12/2002

عبزوزي   مریم ملینیا 19012269 ممتاز3209.30  بـالجلفة13/01/2003

بوعبون   منیر 19012307 جید3307.60  بـالقرارة04/02/2002

عبد الكریم   یحي 19012402 جید جدا3408.00  بـالجلفة19/01/2003

696من34الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | غربي بن عبد هللا ج170026المؤسسة :  

بن خلیف   احمد 19011470 جید جدا108.00  بـالجلفة26/10/2001

بن سالم   احمد فتحي 19011492 قریب من الجید206.70  بـالجلفة27/01/2001

سعداوي   اسامة 19011497 جید307.20  بـمناعة30/08/2001

جحیش   اسامة 19011500 جید407.90  بـالجلفة27/08/2002

قاسم   الھام نور الھدى 19011560 جید507.10  بـالجلفة29/11/2002

عسلي   براھیم الخلیل 19011619 جید جدا608.80  بـالجلفة08/01/2002

طیباوي   ایمان 19011606 قریب من الجید706.10  بـالجلفة27/07/2002

رزیقة   بختة 19011618 مقبول805.20  بـالجلفة15/08/2002

حصبایة   ایة 19011601 جید جدا908.70  بـالجلفة27/02/2003

حمیدي   ایة ایمان ذكرى 19011602 جید1007.60  بـالجلفة11/01/2004

بلفرد   بن سعد جالل 19011648 جید1107.30  بـالجلفة25/04/2002

شولي   حمزة 19011707 مقبول1205.30  بـالجلفة25/09/2000

عزوزي   حبیب 19011692 جید1307.30  بـالجلفة15/06/2002

ربوح   شیخ سیدي عطیة 19011893 جید1407.60  بـالجلفة23/11/1998

كربوعة   رانیا 19011769 مقبول1505.40  بـالجلفة22/06/2001

شویحة   شیماء 19011895 مقبول1605.00  بـالجلفة20/07/2001

قومیش   سمیرة 19011868 قریب من الجید1706.40  بـالجلفة05/02/2002

برقوق   شیماء 19011897 جید جدا1808.00  بـالجلفة02-09-2002

قاضي   زكریاء 19011801 مقبول1905.40  بـالجلفة04/09/2002

شراك   رحمة 19011787 جید2007.00  بـالجلفة28/09/2002

ھرماس   خالد 19011739 جید2107.80  بـالجلفة02/03/2003

العربي   عبد القادر 19011971 جید2207.90  بـورقلة06/06/2000

درفلو   علي 19012016 مقبول2305.80  بـالجلفة14-11-2000

بن بوذینة   عائشة 19011936 قریب من الجید2406.40  بـالجلفة15-06-2001

696من35الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | غربي بن عبد هللا ج170026المؤسسة :  

زریعة   عبیر 19012001 قریب من الجید2506.70  بـالجلفة29/01/2002

بومقواس   عزیز 19012005 مقبول2605.70  بـالجلفة29/03/2002

زیطوط   عبد القادر 19011986 جید2707.50  بـالجلفة04/05/2002

ازقلي   عبد الحمید 19011956 قریب من الجید2806.50  بـقصر البخاري15/05/2002

بن یطو   عز الدین 19012004 ممتاز2909.30  بـعین ازال13/08/2002

طیباوي   فاروق الحاج 19012057 جید3007.60  بـالجلفة20/06/2002

معطي   عیسى 19012050 مقبول3105.60  بـالجلفة01/12/2002

تیتح   فطیمة 19012106 قریب من الجید3206.60  بـالجلفة12/07/2002

صحارة   فاطنة وفاء 19012083 قریب من الجید3306.20  بـالجلفة22/10/2002

الذیب   كلتوم 19012136 جید جدا3408.80  بـالجلفة26-09-2001

عقاقنة   محجوبة 19012159 قریب من الجید3506.30  بـالقدید13/09/2002

بن معمر   محمد 19012183 جید جدا3608.50  بـالجلفة01/06/2000

دیقش   محمد 19012188 قریب من الجید3706.80  بـالجلفة31/03/2001

قمان   مروة 19012254 قریب من الجید3806.00  بـالجلفة28/01/2002

عبدالي   محمد المرتضى 19012210 مقبول3905.70  بـالجلفة07/07/2002

خلیف   مداني 19012247 مقبول4005.60  بـالجلفة15/10/2002

بن سعدة   مختار 19012246 جید جدا4108.40  بـالجلفة18-11-2002

لحرش   محمد عیسى رفیق 19012232 جید4207.50  بـالجلفة06/01/2003

جریبیع   معمر 19012292 مقبول4305.90  بـالجلفة19/04/1999

العربي   منار 19012300 مقبول4405.10  بـالجلفة19/08/2002

امحمدي   نور الھدى 19012357 قریب من الجید4506.00  بـالجلفة01/01/2001

تركي   ھشام 19012384 قریب من الجید4606.50  بـالجلفة19/01/2002

سلمي   یاسین 19012400 جید4707.00  بـالجلفة13/05/2002

696من36الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | المجمع الجدید قرب الدرك الوطني ج170027المؤسسة :  

لمھر   إیمان نور الھدى 19011450 قریب من الجید106.50  بـالجلفة13/04/2001

رحماني   أحمد 19011436 جید207.70  بـمسعد11/12/2002

بكاي   أیة نور ھان 19011443 جید307.70  بـالجلفة01/01/2003

قربة   شھرة 19011891 ممتاز409.10  بـالجلفة30/01/2002

قطشة   سید على أكرم 19011886 جید جدا508.40  بـالجلفة14/08/2002

سني   صفیة 19011905 مقبول605.40  بـالجلفة20/08/2002

بن الشیخ   خدیجة نور الھدى 19011743 قریب من الجید706.40  بـالجلفة02-09-2002

فیرم   عبیر 19012002 قریب من الجید806.60  بـالجلفة20/03/2002

مزیود   علي سفیان 19012021 ممتاز909.10  بـالجلفة02-08-2002

تومي   عثمان 19012003 جید1007.10  بـالجلفة06/09/2002

نوي   ماریة 19012154 قریب من الجید1106.50  بـالجلفة19/07/2002

اال قرب   محمود أحمد 19012243 جید1207.00  بـالجلفة01/04/2002

عثماني   مدیل مرام 19012248 قریب من الجید1306.70  بـمسعد11-03-2003

سعود   نوال 19012352 جید1407.40  بـالجلفة01/11/2002

بخوش   نصر الدین 19012342 جید1507.90  بـالجلفة28/11/2002

مستاري   نسیم 19012341 قریب من الجید1606.50  بـوھران08-03-2003

696من37الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | قوریدة احمد عین اسرار ج170028المؤسسة :  

ثلب   احمد 19011468 جید107.30  بـمسعد08-07-2001

ھزرشي   احمد 19011469 جید207.50  بـالجلفة13/09/2001

قمان   اسامة 19011498 مقبول305.70  بـالجلفة09/11/2001

عبد الرحیم   اشواق منار 19011520 قریب من الجید406.00  بـالجلفة03/09/2002

دعلوس   احمد عبد المالك 19011491 جید جدا508.10  بـالجلفة23-09-2002

زیتوني   المختار 19011558 قریب من الجید606.20  بـالجلفة07/07/2002

عجیمي   امال عمرة 19011585 جید جدا708.10  بـالجلفة04-04-2002

عطاء هللا   ایمن عبد المجید 19011609 جید جدا808.50  بـالجلفة03/08/2002

بن دنیدینة   بشیر 19011641 قریب من الجید906.20  بـالجلفة01/07/2002

حامدي   بسمة 19011633 قریب من الجید1006.90  بـالجلفة24/07/2002

العقون   بسمة 19011634 مقبول1105.40  بـالجلفة15/08/2002

شعبان   بشرى نور الھدى 19011639 جید1207.60  بـالجلفة23/08/2002

بدیرینة   بلیندة فلة 19011647 قریب من الجید1306.30  بـالجلفة25/08/2002

لقرب   بن عزوز 19011649 جید1407.60  بـالجلفة20/11/2002

بن سلیمان   جیھان شیماء 19011691 جید جدا1508.40  بـالجلفة05-03-2002

لعوج   حسان 19011698 جید1607.00  بـالجلفة09/03/2002

سویح   زینب 19011812 جید جدا1708.30  بـالجلفة24/01/1999

نعمي   سعدیة رانیا 19011848 جید1807.00  بـالجلفة06/03/2000

عبد الوھاب   شھرزاد 19011892 قریب من الجید1906.00  بـالجلفة21/03/2000

بن قیدة   زینب 19011813 مقبول2005.70  بـالجلفة11/12/2000

عدلي   زبیدة 19011799 قریب من الجید2106.80  بـالجلفة04/01/2001

جعید   سفیان بن سعدة 19011861 قریب من الجید2206.80  بـالجلفة11-03-2001

طاھیري   طاھر 19011920 جید جدا2308.00  بـالجلفة01/10/2001

لباز   طارق 19011919 ممتاز2409.10  بـالجلفة28/03/2002

696من38الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | قوریدة احمد عین اسرار ج170028المؤسسة :  

سعیداني   زینب 19011816 قریب من الجید2506.80  بـالجلفة24/04/2002

سالمي   زھرة امال 19011808 جید2607.00  بـالجلفة13/07/2002

القیزي   شكیب محمد جیاللي 19011890 ممتاز2709.00  بـالجلفة06-09-2002

براھیمي   ریھام 19011798 جید2807.80  بـالجلفة23/09/2002

دحمان   ریاض 19011797 جید2907.60  بـالجلفة02/12/2002

ھزرشي   عبد هللا االمین 19011993 جید3007.50  بـالجلفة31/10/1999

صحراوي   عبد الكریم محمد 19011988 جید3107.80  بـالجلفة27-12-2001

براھیمي   عبد هللا 19011990 ممتاز3209.20  بـالحراش02/04/2002

جحیش   عبد الخالق 19011958 جید3307.90  بـغلیزان11/06/2002

سالت   عائشة روان 19011942 جید جدا3408.40  بـالجلفة21/09/2002

رمضاني   عبد الحمید 19011957 جید جدا3508.00  بـالجلفة11/12/2002

شریقي   عبد الرؤوف 19011960 قریب من الجید3606.70  بـالجلفة22/02/2003

لقرب   فاطنة 19012067 جید جدا3708.40  بـالجلفة10-11-1999

دعلوس   فطیمة 19012105 جید3807.40  بـحاسي بحبح23/01/2002

خالدي   لخضر 19012144 ممتاز3909.30  بـالجلفة30/01/2001

خینش   لیلى 19012152 قریب من الجید4006.60  بـورقلة25/02/2003

عمارة   محمد زكریا 19012215 قریب من الجید4106.80  بـالجلفة11/08/1999

قاسم   محمد 19012190 جید4207.90  بـالجلفة10/10/2001

اعمر   مروة 19012253 مقبول4305.60  بـالجلفة23/01/2002

حصبایة   محمد عبد الرحمن بشیر 19012217 مقبول4405.90  بـالجلفة27-04-2002

حمود   محمد 19012201 جید4507.90  بـالجلفة01/08/2002

اعمر   محمد ابراھیم 19012206 جید4607.90  بـالجلفة22-08-2002

شاوي   مسعدوة شیماء 19012270 جید4707.80  بـالجلفة19-11-2002

تواتي   محمد نصر الدین 19012239 جید4807.70  بـالجلفة15/12/2002

رخروخ   ناجي 19012315 مقبول4905.60  بـالجلفة07/12/1998

خالدي   مسعودة 19012282 جید5007.70  بـالجلفة07/01/2001

القیزي   مفیدة وصال 19012295 جید جدا5108.60  بـالجلفة27/10/2003

بن جدو   نورة 19012361 مقبول5205.20  بـدار الشیوخ01/01/1999

طرافي   وائل 19012391 مقبول5305.40  بـبراك الشاطي/ لیبیا15/04/2001

696من39الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | قوریدة احمد عین اسرار ج170028المؤسسة :  

لحرش   نور الدین المداني 19012356 قریب من الجید5406.10  بـالجلفة29/09/2001

ضیف هللا   ھیبة 19012389 مقبول5505.90  بـالجلفة16/07/2002

لبیض   ھیثم جیاللي 19012390 جید5607.30  بـالجلفة09-08-2002

العقون   یسري 19012405 جید جدا5708.20  بـالجلفة22/09/2002

براھیم   ھدیل 19012382 جید5807.40  بـالجلفة23/09/2002

696من40الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | المجمع الجدید سوق الرحمة ج170029المؤسسة :  

العیش   اسماء 19011507 قریب من الجید106.80  بـالجلفة06/02/2002

بن یحي   اسامة 19011499 مقبول205.00  بـالجلفة09/02/2002

بن قنیسة   اسماعیل 19011516 جید جدا308.70  بـالجلفة30/04/2002

مجھول   احمد جواد 19011488 مقبول405.50  بـالجلفة11/04/2003

شویخ   اكرم 19011538 مقبول505.90  بـالجلفة03/11/2001

بلخیري   اكرام 19011534 جید جدا608.40  بـالجلفة02/05/2002

رقیق   المختار 19011557 جید جدا708.70  بـالجلفة25/06/2002

قضابي   امل حبیبة 19011589 ممتاز809.30  بـالجلفة11/01/2002

شویخ   انعام 19011596 جید907.50  بـحد الصحاري16/02/2002

تواتي   امیرة 19011591 قریب من الجید1006.10  بـالجلفة14/04/2002

بوعبدلي   ایة 19011600 قریب من الجید1106.30  بـحاسي العش13/05/2002

ونوقي   انور سیف الدین ناجي 19011598 قریب من الجید1206.40  بـالجلفة01/12/2002

قاسم   تركیة 19011661 جید1307.60  بـالجلفة01/06/2002

بن داللة   بولرباح 19011658 مقبول1405.60  بـالجلفة10/06/2002

قومیش   ثامر 19011665 مقبول1505.30  بـالجلفة13/11/2002

خنیش   حدة نور االیمان 19011696 مقبول1605.30  بـالجلفة25/04/1999

كیدار   سعیدة 19011855 جید جدا1708.50  بـالجلفة29/12/2000

بن تونسي   صابرینة سعدة 19011900 ممتاز1809.10  بـالجلفة27/09/2001

شداد   دحمان 19011760 جید1907.50  بـالجلفة13/10/2001

جقبوب   طاھر االسعد 19011921 قریب من الجید2006.60  بـالجلفة02/01/2002

العكة   رقیة 19011793 مقبول2105.20  بـالجلفة12/01/2002

بن داللة   رقیة 19011794 جید جدا2208.80  بـالجلفة11/02/2002

عشور   خلود 19011746 جید2307.50  بـالجلفة01/04/2002

بن سالم   رانیا 19011770 ممتاز2409.30  بـالجلفة20/04/2002

696من41الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | المجمع الجدید سوق الرحمة ج170029المؤسسة :  

تتة   صالح الدین 19011912 قریب من الجید2506.20  بـالجلفة21/06/2002

كعناف   خضرة 19011745 جید2607.60  بـالجلفة10/09/2002

لمریني   حیاة 19011735 مقبول2705.50  بـالجلفة09/11/2002

شداد   سمیة بشرى 19011867 جید2807.50  بـالجلفة12/12/2002

بن غربي   زھرة 19011805 جید جدا2908.00  بـالجلفة14/02/2003

رضا   زینة لیدیا 19011819 جید3007.50  بـالجلفة02/06/2003

بن قنیسة   عبد القادر 19011984 مقبول3105.80  بـالجلفة25/04/2001

خالدي   عبد الوھاب 19011996 مقبول3205.40  بـالجلفة22/06/2002

ھواري   عبد العزیز مصطفى 19011967 قریب من الجید3306.00  بـالجلفة20-08-2002

شداد   عیشة 19012052 جید جدا3408.20  بـالجلفة11/01/2002

زروق   عمر 19012040 قریب من الجید3506.40  بـالملیلیحة29/06/2002

عطاء هللا   فؤاد فاتح 19012053 جید جدا3608.40  بـالجلفة12/07/2002

مھدي   فضیلة 19012102 قریب من الجید3706.00  بـالجلفة20/07/2001

داود   فتیحة 19012091 مقبول3805.70  بـالجلفة16/02/2002

بن حمیدة   فریحة 19012097 جید3907.50  بـالجلفة26/04/2002

نعوم   فطیمة 19012107 جید4007.30  بـالجلفة01/08/2002

لبیض   فیصل 19012116 جید4107.50  بـالجلفة27/09/2002

بن شیخ   فتیحة 19012093 قریب من الجید4206.80  بـالجلفة06/11/2002

شایش   لخضر سلیم 19012146 ممتاز4309.00  بـالجلفة09/01/2002

باالكحل   مباركة 19012156 مقبول4405.30  بـالجلفة06/03/2002

لبیض   مبخوت 19012157 جید4507.50  بـالجلفة05/06/2002

قصري   كمال 19012139 جید4607.70  بـالجلفة28/07/2002

جدیر   محمد 19012193 جید جدا4708.60  بـالجلفة18/03/2002

بن داللة   مروان خلیل 19012251 مقبول4805.50  بـالجلفة24/01/2003

بن قنیسة   مسعودة 19012286 مقبول4905.30  بـمسعد29-09-2002

قاسم   منال 19012302 جید جدا5008.50  بـالجلفة03/01/2003

بن داللة   یوسف 19012412 قریب من الجید5106.70  بـالجلفة22/11/1998

بن داللة   نور الھدى 19012358 قریب من الجید5206.00  بـالجلفة18/01/2001

حمور   یوسف المھدي 19012415 جید5307.20  بـالجلفة08/01/2002

696من42الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | المجمع الجدید سوق الرحمة ج170029المؤسسة :  

قراش   ھاجر فیروز 19012367 جید5407.10  بـالجلفة27/04/2002

بن داللة   یمینة سندس 19012411 جید جدا5508.30  بـالجلفة20/06/2002

696من43الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | محفوظي عمر طریق بحرارة ج170030المؤسسة :  

شداد   ابراھیم 19011453 قریب من الجید106.20  بـالجلفة28/03/1998

لعروسي   ابراھیم الخلیل 19011457 قریب من الجید206.00  بـالجلفة20-07-2002

جقاطي   اسمھان 19011518 مقبول305.90  بـالجلفة14/12/2002

عزالوي   اكرام 19011532 جید جدا408.50  بـالجلفة21/01/2002

حانطي   العنقاء منار 19011554 جید507.80  بـالجلفة16/03/2002

بن عیسى   الیاس بولرباح 19011563 مقبول605.10  بـالجلفة05-04-2002

رحماني   امال جھاد 19011584 مقبول705.40  بـالجلفة04/03/2002

بن شیخ   بثینة امینة 19011617 جید807.30  بـالجلفة01/01/2003

شلیحي   بولنوار 19011659 مقبول905.20  بـالجلفة22/02/1999

بن خشیبة   بلقاسم 19011643 جید جدا1008.00  بـالجلفة23/11/2001

غربي   بلقاسم فاروق 19011646 مقبول1105.20  بـالجلفة05/06/2002

جقبوب   حنان 19011720 مقبول1205.50  بـالجلفة18/12/2001

دراح   حسام الدین 19011697 جید1307.30  بـالجلفة26/07/2002

جموعي   حنان 19011721 قریب من الجید1406.30  بـالجلفة02/08/2002

صادقي   سعد الدین الھاشمي 19011845 جید جدا1508.30  بـالجلفة30/07/2001

شینون   زكریاء بدر الدین 19011802 قریب من الجید1606.90  بـالجلفة29/12/2001

ھبال   زھیة الشیماء 19011809 جید1707.90  بـالجلفة09/03/2002

زقاق   رحمة 19011786 قریب من الجید1806.20  بـالجلفة19/03/2002

بن داللة   سفیان 19011859 جید1907.90  بـالجلفة04/08/2002

یوسفي   عالء 19012009 مقبول2005.60  بـالجلفة24/04/2000

دحمان   عبد الحكیم 19011952 مقبول2105.50  بـالجلفة10/08/2001

حمداني   علي 19012018 قریب من الجید2206.30  بـالجلفة26/10/2001

شقیرین   عالء 19012010 مقبول2305.40  بـالملیلیحة10/11/2001

قاسمي   عائشة 19011939 مقبول2405.60  بـالجلفة14/03/2002

696من44الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | محفوظي عمر طریق بحرارة ج170030المؤسسة :  

بوزیدي   عائشة زینب 19011943 جید2507.70  بـالجلفة14/03/2002

بلخیري   عبد القادر 19011985 جید جدا2608.50  بـالجلفة13/04/2002

عیادي   عادل 19011946 جید2707.80  بـالمدیة03/05/2002

مخلط   عبد هللا 19011991 قریب من الجید2806.80  بـالجلفة01/07/2002

براھیمي   طیب عالء الدین 19011935 جید2907.70  بـالجلفة07/07/2002

حواش   فاطمة الزھراء 19012064 قریب من الجید3006.20  بـالجلفة31/03/2002

بن عیسى   عیسى 19012049 جید3107.60  بـالجلفة25/05/2002

بوشمال   فریحة سمیرة 19012099 مقبول3205.70  بـحاسي بحبح06/04/2001

بن سیدي   محمد عبد العزیز 19012218 قریب من الجید3306.90  بـحاسي بحبح28/08/2001

رابحي   محمد االمین 19012207 قریب من الجید3406.80  بـحاسي بحبح11/06/2002

براھیمي   محمد یاسین 19012240 جید جدا3508.40  بـالجلفة07/07/2002

نجیمي   محمد 19012202 مقبول3605.20  بـالجلفة20/08/2002

طحاح   محمد فاتح 19012234 جید3707.40  بـالجلفة14/10/2002

كیدار   نائل 19012313 قریب من الجید3806.20  بـالجلفة04/10/2001

زواي   مھدي محمد االمین 19012309 جید3907.50  بـالرویسات29-03-2003

بن لحرش   منال انتصار 19012303 جید4007.50  بـالجلفة08/06/2003

نسیل   یوسف 19012413 جید4107.60  بـالقدید01/06/2001

جقبوب   نعاس 19012346 جید4207.20  بـالجلفة18/01/2002

كیدار   نجاة 19012336 مقبول4305.40  بـالجلفة25/02/2002

696من45الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | الجدیدة بحي البناء الذاتي ج170031المؤسسة :  

دلولة   إیناسن حنان 19011451 جید107.50  بـالجلفة02/01/2002

بن التونسي   أنس محمد میسوم 19011442 جید207.20  بـالجلفة22/03/2002

نعامة   إیمان 19011449 ممتاز309.00  بـالجلفة07/04/2002

بن مو فق   أحالم 19011435 مقبول405.60  بـالجلفة11/12/2002

نقبیل   اشرف 19011519 مقبول505.30  بـالجلفة23/08/1999

مزوز   احمد االمین 19011485 جید607.50  بـالجلفة26/04/2002

باب   امال 19011568 مقبول705.10  بـالجلفة22-05-1999

زیتوني   السعدیة 19011547 مقبول805.70  بـالجلفة24/03/2001

ربیعي   اكرام 19011533 مقبول905.50  بـالمرادیة26-04-2002

زرقین   اكرام 19011536 جید1007.50  بـالجلفة20/06/2002

خالدي   الزھرة وسام 19011544 مقبول1105.60  بـالجلفة17/09/2002

خالدي   الشیریف 19011548 قریب من الجید1206.50  بـالجلفة15/10/2002

قرش   ایمان 19011605 جید1307.90  بـالجلفة13/07/2002

جیدول   امیرة 19011592 قریب من الجید1406.40  بـالجلفة17/07/2002

برابح   ایاد حاتم 19011599 جید1507.80  بـالجلفة17-05-2003

خالدي   جابر الیاس 19011667 جید1607.30  بـالجلفة05/09/2002

حبیطة   جمال 19011670 جید1707.20  بـالجلفة15/11/2002

شكري   بلقاسم رؤوف 19011645 جید1807.50  بـالجلفة11/12/2002

زیتوني   حلیمة 19011703 مقبول1905.30  بـالجلفة10/06/2000

مھدي   حنان 19011715 مقبول2005.40  بـالجلفة13/10/2000

لمریني   سارة 19011820 مقبول2105.70  بـالجلفة14/03/2000

قویدري   سارة 19011832 مقبول2205.60  بـالجلفة24-11-2001

یوسفي   صال ح الدین 19011906 جید2307.00  بـالجلفة15/12/2001

طویر   سمیة 19011866 مقبول2405.40  بـالجلفة16/04/2002

696من46الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | الجدیدة بحي البناء الذاتي ج170031المؤسسة :  

بن قنیسة   صالح الدین 19011911 مقبول2505.20  بـالجلفة18/06/2002

عكاشة   صالح الدین 19011914 جید2607.50  بـالجلفة06-09-2002

بن قنیسة   سھیلة 19011883 جید جدا2708.70  بـالجلفة01/11/2002

مزوز   خالد عبد الرؤوف 19011740 قریب من الجید2806.00  بـالجلفة04-12-2002

بن سلیم   عبد الحمید 19011954 مقبول2905.50  بـالجلفة15-12-1997

شكري   عطیة 19012007 مقبول3005.00  بـالجلفة09/06/1999

جبارة   عبد الحمید 19011955 جید3107.30  بـالجلفة28/09/2000

حلباوي   عبد االلھ رشید 19011950 جید جدا3208.50  بـالجلفة25/02/2001

حبشي   عالء عز الدین 19012011 مقبول3305.20  بـالجلفة11/11/2001

بن لحضر   عائشة 19011938 مقبول3405.80  بـالجلفة27-02-2002

بن بو خلط   علي 19012019 مقبول3505.90  بـفیض البطمة01/05/2002

ناعم   عمر 19012038 قریب من الجید3606.90  بـالجلفة02/11/2001

ناعم   فاطنة 19012071 قریب من الجید3706.70  بـالجلفة18/02/2002

بن لخضر   عمران 19012041 جید جدا3808.90  بـالجلفة16/05/2002

براھیمي   فاطمة 19012061 قریب من الجید3906.40  بـالجلفة02/09/2002

طیباوي   فائزة 19012055 قریب من الجید4006.90  بـالجلفة19/09/2002

خالدي   فطیمة 19012104 جید جدا4108.00  بـالجلفة27-11-1998

بورقبة   فتیحة 19012090 مقبول4205.60  بـحاسي بحبح26-09-2001

زیتوني   كلثوم 19012138 قریب من الجید4306.60  بـالجلفة01/12/2001

براھیمي   كوثر 19012141 جید جدا4408.30  بـالجلفة18/06/2003

صولح   مراد 19012249 جید4507.50  بـالجلفة03-05-2001

اعمر   محمد نصر الدین 19012238 جید جدا4608.30  بـالجلفة26/03/2002

بن عیسى   محمد عبد الرحمان 19012216 قریب من الجید4706.00  بـالجلفة05/04/2002

زروقي   مروة 19012256 ممتاز4809.20  بـالجلفة30/05/2002

لمریني   مروان 19012250 قریب من الجید4906.90  بـالجلفة17/07/2002

قومیش   محمد ایمن 19012211 قریب من الجید5006.00  بـالجلفة27/08/2002

جر یبیع   محمد 19012203 ممتاز5109.00  بـالجلفة12/09/2002

صولح   محمد فؤاد 19012233 جید5207.60  بـالجلفة03-10-2002

جا ب هللا   موسي 19012310 قریب من الجید5306.30  بـالجلفة16/08/2000

696من47الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | الجدیدة بحي البناء الذاتي ج170031المؤسسة :  

شویحة   منال 19012301 قریب من الجید5406.30  بـالجلفة14/06/2002

عقاقنة   موسي 19012311 مقبول5505.60  بـالجلفة16/09/2002

بوعبوش   مصطفي 19012291 قریب من الجید5606.80  بـالجلفة06-10-2002

العیش   نور الدین 19012355 قریب من الجید5706.30  بـالجلفة05/01/2002

خذیر   نبیل 19012333 جید5807.50  بـالجلفة17/02/2002

عطالوي   یسري 19012404 جید جدا5908.80  بـالجلفة18/06/2002

رقیق   نسرین 19012340 جید جدا6008.00  بـالجلفة14/08/2002

روان   نایل ابرھیم 19012332 جید6107.00  بـالجلفة27/08/2002

بوخلخال   یسرا 19012403 مقبول6205.30  بـالجلفة03/12/2002

جنبة   وھیبة 19012395 جید6307.50  بـالجلفة21-12-2002

696من48الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة4 | المجمع الجدید جعید عمر ج170033المؤسسة :  

بونعمة   احالم 19011464 جید جدا108.60  بـالجلفة20/08/2002

نور الدین   اسا مة بد ر الدین 19011495 جید جدا208.60  بـالجلفة10/04/2002

بن مسعود   اسماعیل مصطفى 19011517 قریب من الجید306.80  بـالجلفة31-05-2002

نور الدین   اسماء نوراالیمان 19011514 جید جدا408.60  بـالجلفة20/01/2003

قاسم   الحواس 19011540 مقبول505.40  بـالجلفة31/05/2002

بدیرینة   الیاس عبد القادر 19011564 جید607.80  بـالجلفة12/02/2003

نعمي   بركاھم 19011620 جید707.00  بـالجلفة19/12/2001

یونسي   امجد 19011588 قریب من الجید806.70  بـالجلفة25/04/2002

مسعودي   ایوب 19011614 قریب من الجید906.00  بـبن یعقوب26/09/2002

جدیر   حنان 19011718 جید جدا1008.10  بـالجلفة24/10/2001

یعقوبي   جمانة 19011683 جید1107.30  بـالجلفة16/02/2003

بن خلیف   صالح الدین 19011909 قریب من الجید1206.40  بـالجلفة23-12-2000

معمریة   سعید 19011851 جید جدا1308.60  بـالجلفة12/01/2001

وكال   زینب 19011815 مقبول1405.60  بـالجلفة11/02/2002

مزوز   ربیعة صابرین 19011784 مقبول1505.30  بـالجلفة21/03/2002

بسعود   زكریاء 19011800 مقبول1605.10  بـالجلفة01/04/2002

لعوج   سعد 19011844 مقبول1705.70  بـالجلفة13/05/2002

باكریة   رانیا 19011771 مقبول1805.80  بـالجلفة14-05-2002

بوزیدي   خیرة انیسة 19011758 مقبول1905.60  بـالجلفة24/06/2002

بن خلیف   رؤوف 19011765 مقبول2005.20  بـالجلفة17-08-2002

بوخلخال   زینب 19011817 مقبول2105.60  بـالجلفة15-09-2002

بن خشیبة   خولة 19011755 جید2207.80  بـالجلفة01/11/2002

زیتوني   صابرین 19011898 قریب من الجید2306.90  بـمسعد24/01/2003

قمان   عبد الحق 19011951 مقبول2405.40  بـالجلفة04/05/1999

696من49الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة4 | المجمع الجدید جعید عمر ج170033المؤسسة :  

بن خلیف   عبیدي 19012000 مقبول2505.80  بـالجلفة14/12/1999

قاسمي   عبد القادر 19011970 قریب من الجید2606.10  بـالجلفة11/05/2000

معاش   عبد المالك 19011995 قریب من الجید2706.50  بـالجلفة11/11/2000

سني   عبد الرحمان 19011961 جید2807.60  بـالجلفة06/04/2002

براھیمي   عبد اللطیف 19011989 مقبول2905.10  بـالجلفة06-01-2003

بوكرش   فطیمة 19012108 ممتاز3009.00  بـالجلفة25/10/2002

حلفایة   محمد 19012171 قریب من الجید3106.50  بـالجلفة17/02/2000

بوكرش   محي الدین 19012244 جید3207.80  بـالجلفة09/07/2001

ضاوي   مریة 19012260 جید3307.60  بـالجلفة01/08/2001

عطیة   مریم 19012264 مقبول3405.20  بـالجلفة22-10-2001

طحشي   مروة 19012252 مقبول3505.80  بـالجلفة22/01/2002

بن صغیر   محمد 19012194 قریب من الجید3606.20  بـالجلفة24/03/2002

طھاري   محمد 19012197 مقبول3705.90  بـعین وسارة15/05/2002

خلیف   محمد 19012199 جید3807.50  بـمسعد09/06/2002

بن بحماني   محمد 19012200 جید3907.40  بـالجلفة23/07/2002

كربوعة   مریم 19012267 قریب من الجید4006.80  بـالجلفة18/08/2002

بن عمارة   ناجي 19012316 مقبول4105.00  بـالجلفة15/05/1999

بلعطرة   منال فاطمة الزھراء 19012304 مقبول4205.20  بـالجلفة15/11/2002

بن سعدة   نسرین 19012339 مقبول4305.40  بـالجلفة03/01/2002

بالة   نورة 19012364 قریب من الجید4406.40  بـالجلفة30/09/2002

مسعودي   ھبة 19012370 ممتاز4509.00  بـالجلفة21/11/2002

696من50الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة4 ج2 | دروازي الشامخ 170034المؤسسة :  

بن عبد الھادي   احمد امین 19011486 جید107.30  بـالجلفة14/10/2002

ربیح   الطیب 19011551 جید207.60  بـالجلفة05/05/2001

نویجم   بسمة 19011621 قریب من الجید306.20  بـالجلفة31/07/2000

شداد   امینة 19011593 قریب من الجید406.80  بـالجلفة11/09/2001

شمة   انور 19011597 قریب من الجید506.80  بـالجلفة18/08/2003

الھاني   بلقاسم 19011644 جید607.50  بـالجلفة06/01/2002

شاللي   جیھان 19011690 جید707.30  بـالجلفة11/08/2002

براھیمي   جمانة 19011682 قریب من الجید806.40  بـالجلفة11/10/2002

بن االخضر   حسن 19011699 قریب من الجید906.60  بـالجلفة14/10/2002

عمري   حسن 19011700 جید1007.40  بـالجلفة31/10/2002

مروش   حبیبة 19011693 قریب من الجید1106.70  بـالجلفة23/11/2002

بن غربي   سعد 19011842 قریب من الجید1206.70  بـالجلفة20/02/2000

شداد   سعید یاسین 19011853 قریب من الجید1306.60  بـالجلفة18/11/2000

لباز   خولة 19011750 جید جدا1408.20  بـالجلفة22/10/2001

زریعة   خولة 19011751 جید1507.10  بـالجلفة23/11/2001

لخنش   صفاء 19011901 جید1607.20  بـالجلفة02/12/2001

الھاني   سارة 19011834 قریب من الجید1706.10  بـالجلفة17/01/2002

رقیق   خیرة 19011757 جید جدا1808.20  بـالجلفة19/01/2002

رقیق   سھام 19011869 جید1907.80  بـالجلفة19/01/2002

بن عبد الحفیظ   سعدیة 19011847 جید جدا2008.60  بـحاسي الرمل06/04/2002

ھواري   راضیة 19011767 جید جدا2108.00  بـالجلفة21/05/2002

مرزوقي   سارة 19011835 مقبول2205.40  بـالجلفة18/06/2002

بن قنیسة   رقیة نجاة 19011795 مقبول2305.80  بـالجلفة05/01/2003

بن قنیسة   عصام انور 19012006 جید2407.30  بـالجلفة02/06/2000

696من51الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة4 ج2 | دروازي الشامخ 170034المؤسسة :  

خلیفة   عبدالباسط عبد الصمد 19011997 جید جدا2508.90  بـالجلفة18/02/2002

تواتي   عقبة 19012008 جید جدا2608.50  بـالجلفة10/12/2002

بن قنیسة   عواطف منال 19012044 جید جدا2708.50  بـالجلفة24/03/2002

بوخلخال   عیسى 19012048 جید2807.80  بـالجلفة02/04/2002

دعلوس   فاطمة الزھراء 19012065 ممتاز2909.00  بـالجلفة02/10/2002

رحماني   قمرةمنیرة 19012118 جید3007.70  بـالجلفة16/03/2002

العكة   كریمة 19012133 مقبول3105.90  بـالجلفة18/01/2002

بلعباس   محمد 19012184 جید3207.30  بـالجلفة01/11/2000

حبارة   محمد 19012185 جید3307.60  بـالجلفة02/12/2000

بن عیسى   محمدامین 19012241 جید جدا3408.70  بـالجلفة17/03/2003

عابدي   ملیكة 19012297 قریب من الجید3506.20  بـالجلفة23-11-1999

عمارة   میلینا تسنیم 19012312 جید جدا3608.80  بـالجلفة17/04/2002

العكة   مسعودة 19012285 جید جدا3708.10  بـالجلفة20/04/2002

الھاني   نور الدین 19012353 مقبول3805.70  بـالجلفة29/04/1998

عطیة   نورة 19012362 قریب من الجید3906.80  بـالجلفة20/04/2000

عمري   ھالة 19012369 جید4007.40  بـالجلفة14/06/2002

ربوح   ھند 19012387 جید جدا4108.80  بـالجلفة17/06/2002

دردور   نعیمة 19012348 جید4207.80  بـالجلفة05/12/2002

696من52الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة4 الجنوبیة ج1 | دروازي الشامخ 170035المؤسسة :  

قشام   آیة زیدالخیر 19011432 قریب من الجید106.10  بـالجلفة20/08/2002

داود   اسامة 19011496 قریب من الجید206.80  بـالجلفة18/12/1997

زیتوني   اسماء 19011508 جید307.60  بـالجلفة18/04/2002

رقیق   اسماء 19011511 قریب من الجید406.70  بـالجلفة04/01/2003

زیتوني   اكرام یاسمین 19011537 قریب من الجید506.70  بـالجلفة05-03-2002

سعید   العلمي 19011553 جید607.50  بـالجلفة16/03/2003

رقاب   ایمان 19011603 مقبول705.90  بـالجلفة06/07/2001

قاسم   ایمن عبد الوھاب 19011610 قریب من الجید806.90  بـالجلفة01/11/2002

عبیكشي   جمال ابوبكر 19011671 جید907.60  بـالجلفة30/12/2000

بطاش   بشرة 19011636 ممتاز1009.00  بـالجلفة23/01/2002

بن مشیھ   جلول 19011669 جید جدا1108.00  بـالجلفة25/03/2002

شنقاش   ثلیجیةرحاب 19011666 مقبول1205.90  بـالجلفة04/07/2002

غوار   حفصة نورھان 19011702 جید جدا1308.50  بـالجلفة14/12/2002

زیتوني   خلیل 19011748 قریب من الجید1406.80  بـالجلفة10/01/1998

تواتي   صالح الدین 19011908 قریب من الجید1506.90  بـالجلفة04/01/2000

جداوي   رضوان 19011790 جید1607.10  بـالجلفة29/01/2002

طواھریة   رشاء 19011789 قریب من الجید1706.80  بـالجلفة02/04/2002

عقاقنة   خولة 19011753 جید جدا1808.60  بـالقدید15/07/2002

العقون   رمیسة سلسبیل 19011796 جید1907.80  بـالجلفة05/11/2002

حشاني   سھیلة 19011884 جید2007.70  بـالجلفة12/11/2002

سعیداني   حنان 19011732 جید2107.90  بـالجلفة11/12/2002

حانطي   صابرین وفاء 19011899 جید2207.10  بـالجلفة06/01/2003

زیتوني   طاھر عبدالمالك 19011932 مقبول2305.20  بـالجلفة27/01/2001

جبارة   عامر 19011949 جید2407.30  بـالجلفة31/03/2002

696من53الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة4 الجنوبیة ج1 | دروازي الشامخ 170035المؤسسة :  

بوعافیة   عبد السالم 19011965 قریب من الجید2506.80  بـالجلفة06/05/2002

جیدل   عمریةف الزھراء 19012043 جید جدا2608.40  بـالجلفة24/02/2002

خلفون   لیلى 19012151 قریب من الجید2706.90  بـالجلفة27/03/2000

بن عیسى   كمال عبد الحكیم 19012140 جید2807.40  بـالجلفة24/08/2002

ھبول   كریمة 19012135 جید2907.90  بـالجلفة09-01-2003

زیتوني   محمد منیر 19012237 قریب من الجید3006.90  بـالجلفة01/01/2000

عبد السالم   محمد 19012198 جید جدا3108.70  بـالجلفة04/06/2002

راقد   مھدي 19012308 جید جدا3208.40  بـالجلفة12/04/2001

زیتوني   مسعودة 19012287 قریب من الجید3306.30  بـالجلفة11-12-2002

بوعافیة   یسیة اسماء 19012406 جید3407.00  بـالجلفة12/05/2002

قرمیطي   ھشام 19012385 جید جدا3508.50  بـالجلفة27/05/2002

شداد   ھاجرحیاة 19012368 جید جدا3608.20  بـالجلفة02/06/2002

696من54الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة5 | المجمع الجدیدعین اسرارج170036المؤسسة :  

طرافي   أسامة ع الرحمان 19011439 جید جدا108.50  بـحاسي بحبح22/10/2002

بن الشیخ   احمد اسماعیل 19011483 جید207.50  بـالجلفة29-03-1999

جقا طي   اسماء نصیرة 19011513 مقبول305.20  بـالجلفة24/12/2002

بن سالم   احمد بالل 19011487 جید407.40  بـالجلفة25/02/2003

تتة   امیرة 19011590 جید507.20  بـالجلفة30/06/2001

بو رقبة   بورقبة 19011655 جید607.10  بـالجلفة11/02/2001

بن غربي   بشرى 19011638 جید جدا708.00  بـالجلفة29/09/2002

بن تونسي   حمیدة 19011714 قریب من الجید806.80  بـالجلفة22/10/2002

سا لمي   صالح الد ین 19011907 جید907.10  بـالجلفة09/09/2002

شریط   عبدالقادر 19011998 جید1007.00  بـالجلفة01/02/1998

بن مسعود   علي 19012013 قریب من الجید1106.00  بـالجلفة30/05/1999

معطي   عبلة 19011999 مقبول1205.40  بـالجلفة30/01/2002

رقیق   عبد الر حیم 19011959 جید جدا1308.10  بـالجلفة14/12/2002

بن دال لة   عبد هللا 19011992 ممتاز1409.10  بـالجلفة14/12/2002

قرمیطي   علي عز الدین 19012032 مقبول1505.40  بـالجلفة19/12/2001

جقاطي   فتحي سیف الدین 19012088 قریب من الجید1606.00  بـالجلفة21/08/1999

عیاشي   فظیلة فریحة 19012109 قریب من الجید1706.90  بـالجلفة06/06/2001

تو فیق   محمد 19012186 جید1807.20  بـالجلفة31/01/2001

دحماني   مریة 19012261 مقبول1905.30  بـالجلفة27-01-2003

شویحة   وائل 19012392 جید2007.10  بـالجلفة01-08-2002

696من55الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة6 | المجمع الجدید طریق بحرارة ج170037المؤسسة :  

خیري   احالم 19011462 جید جدا108.50  بـالجلفة17/06/2001

جیدل   ابراھیم 19011455 قریب من الجید206.90  بـالجلفة18/06/2002

دحمان   احمد زكي 19011489 مقبول305.50  بـالجلفة12/01/2001

بن نیلي   ایوب 19011612 مقبول405.50  بـالجلفة19/01/2001

سالمي   امباركة 19011586 ممتاز509.20  بـالملیلیحة03/09/2002

ھواري   بومدین 19011660 مقبول605.70  بـالجلفة14/04/2002

بن الریم   جھید محمد 19011688 مقبول705.50  بـالجلفة28/10/2001

سالمي   حلیمة 19011705 جید807.80  بـالملیلیحة26/03/2002

قناني   حلیمة اشواق 19011706 جید جدا908.20  بـالجلفة27/07/2002

یوسفي   حدة 19011695 جید جدا1008.30  بـالقدید22/09/2002

عیساوي   زكیة 19011803 مقبول1105.80  بحكم بـالجلفة1997

زیتوني   رقیة 19011791 مقبول1205.70  بـالجلفة09/05/1999

بن سعید   سمیة 19011865 جید1307.10  بـالجلفة20/06/2001

بوزرقوطة   زكیة 19011804 ممتاز1409.50  بـالجلفة02/08/2001

مالطي   سلیم 19011863 جید1507.20  بـمھدیة26/08/2001

جودي   صلیحة 19011916 جید1607.10  بـالجلفة03/11/2001

باب   صالح الدین 19011910 جید1707.50  بـالجلفة17/06/2002

ثلیجي   خالد 19011738 مقبول1805.30  بـالجلفة22/06/2002

نورین   علي 19012014 قریب من الجید1906.20  بـالجلفة02/03/2000

قاسم   عبد الرزاق 19011964 ممتاز2009.00  بـالجلفة24/11/2002

رقیق   فاطمة الزھراء 19012062 جید2107.70  بـعین وسارة05/01/2001

بوھلة   فاطنة 19012069 مقبول2205.50  بـسرقین01/04/2001

قزو   فاطمة 19012059 قریب من الجید2306.70  بـالجلفة22/07/2001

صید   فائزة 19012054 جید2407.20  بـفیض البطمة10/09/2002

696من56الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة6 | المجمع الجدید طریق بحرارة ج170037المؤسسة :  

جنیدي   فریحة 19012098 جید جدا2508.10  بـالجلفة27/08/2002

میھوب   محجوبة 19012158 قریب من الجید2606.20  بـالجلفة10/12/1998

حبیطة   لیلى 19012150 ممتاز2709.20  بـالملیلیحة24-05-1999

الضب   كلثوم 19012137 جید2807.40  بـالجلفة11/11/2000

بن بوزید   لخضر عبد الوھاب 19012147 جید جدا2908.90  بـالجلفة19/08/2002

مریني   محمد لمین 19012236 مقبول3005.10  بـالجلفة18/02/2000

قرمیطي   محمد 19012182 قریب من الجید3106.80  بـالجلفة08/05/2000

باب   محمد 19012195 مقبول3205.20  بـالجلفة19/04/2002

قویدري   محمد االمین 19012208 جید3307.60  بـالجلفة25/11/2002

جقبوب   مفتاح 19012293 قریب من الجید3406.10  بـالجلفة30/05/1998

محبوس   منصور 19012305 جید3507.20  بـالجلفة01/11/1998

خویل   منار 19012299 جید جدا3608.40  بـالجلفة26-02-2002

باب   مسعودة 19012284 مقبول3705.40  بـدار الشیوخ11/04/2002

سبع   نورة 19012363 مقبول3805.80  بـالجلفة21/01/2001

رویس   نجاة 19012335 جید3907.30  بـالجلفة23/01/2001

صولح   یمینة 19012407 قریب من الجید4006.00  بـالجلفة31/10/2001

زیان   یاسر 19012396 جید جدا4108.60  بـالجلفة16/09/2002

696من57الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة6 | ابتدائیة الشھید حفاف یحي ج170038المؤسسة :  

قاسم   إیمان 19011447 قریب من الجید106.40  بـالجلفة26/05/2001

یعقوب   احالم 19011463 جید207.70  بـالجلفة31/07/2002

كاس   اسامة مبخوت 19011502 مقبول305.40  بـالجلفة03/01/2000

عكازي   ام الخیر خولة 19011566 قریب من الجید406.60  بـالجلفة01/01/2001

صاف   امینة 19011594 جید جدا508.80  بـتیارت01-02-2002

طھیري   امال 19011582 مقبول605.30  بـالجلفة12/07/2002

بن شعاعة   بشرى 19011637 قریب من الجید706.00  بـالجلفة19/12/2001

لسبط   بسمة 19011632 جید807.80  بـالجلفة01/01/2002

بن حبیب   تركیة 19011662 جید907.00  بـالجلفة04/08/2002

سني   حدة 19011694 قریب من الجید1006.40  بـالجلفة14/02/1998

طھراوي   سفیان محمد 19011862 مقبول1105.10  بـالجلفة24/10/1997

كریدة   خدیجة 19011741 قریب من الجید1206.10  بحكم بـالجلفة2000

بن غربي   سفیان 19011857 جید1307.80  بـالجلفة01/02/2000

قریش   زیدان 19011811 قریب من الجید1406.20  بـالجلفة29/08/2000

طویسات   سارة 19011821 قریب من الجید1506.30  بـالجلفة11/10/2000

بوھالي   شیماء 19011894 قریب من الجید1606.10  بـالجلفة29/06/2001

بن سالم   سعد 19011843 قریب من الجید1706.90  بـالجلفة11/01/2002

جنیدي   شیماء 19011896 جید جدا1808.30  بـالجلفة19-02-2002

عمارة   سھیلة 19011882 مقبول1905.70  بـالجلفة15/04/2002

بن حبیب   سفیان 19011858 مقبول2005.80  بـالجلفة30/04/2002

طیوة   دقمان 19011761 جید جدا2108.30  بـالجلفة22/06/2003

بوطیبة   عبد الرحمن 19011963 مقبول2205.30  بـالجلفة16/07/1999

جامد   عامر 19011947 جید جدا2308.80  بـالمدیة14-02-2000

قرقیط   عبد القادر 19011982 مقبول2405.50  بـالجلفة01/02/2001

696من58الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شمال | الجلفة6 | ابتدائیة الشھید حفاف یحي ج170038المؤسسة :  

باب   عادل 19011945 مقبول2505.30  بـالجلفة07/08/2001

بن حبیب   عامر 19011948 قریب من الجید2606.40  بـالجلفة19/11/2001

بولرباح   طیب 19011934 قریب من الجید2706.60  بـالجلفة11-10-2002

عبد الالوي   عمر 19012035 قریب من الجید2806.30  بـبسكرة26-10-1999

لباشي   فاطنة 19012070 مقبول2905.60  بحكم بـالجلفة2002

صافي   عوالي 19012045 مقبول3005.30  بـالجلفة17/02/2002

معطي   فارس الصادق 19012056 مقبول3105.80  بـالجلفة16/03/2002

بن نیلي   فتیحة 19012089 جید3207.00  بـالجلفة04/03/2000

جامد   محمد 19012163 مقبول3305.10  بحكم بـالجلفة1998

حیدب   لخضر 19012143 مقبول3405.20  بـالجلفة21/06/1999

عریوة   مباركة 19012155 مقبول3505.10  بـالجلفة12/09/2000

عمراني   لعجال یاسین 19012148 قریب من الجید3606.60  بـالجلفة17/11/2000

شاوي   مسعودة 19012271 جید3707.70  بـالجلفة26-11-1997

محجوب   محمد 19012187 قریب من الجید3806.70  بـالجلفة21/03/2001

بوھالي   محمد 19012189 قریب من الجید3906.00  بـالجلفة07-09-2001

جلي   محمد 19012191 مقبول4005.70  بـالجلفة18/11/2001

جعید   محمد 19012192 مقبول4105.70  بـالجلفة12/01/2002

صولح   مختار 19012245 مقبول4205.40  بـالجلفة03/10/2002

قبایلي   منى 19012306 مقبول4305.30  بـالجلفة25/03/2001

زعومي   نائل 19012314 مقبول4405.40  بـالجلفة17/01/2002

عزوز   مصباح 19012288 قریب من الجید4506.20  بـالجلفة07/12/2002

جاب هللا   نور الھدى 19012359 مقبول4605.20  بـالجلفة07/04/2001

خلیفي   یمینة 19012408 جید4707.30  بـالجلفة11-01-2002

قصري   وسیم 19012393 جید4807.10  بـالجلفة12/02/2002

مالكي   ھجیرة 19012371 مقبول4905.40  بـالجلفة14/02/2002

طعبة   ھدیل فطیمة نجاة 19012383 مقبول5005.00  بـالجلفة26/02/2002

العایب   ھاجر 19012366 جید5107.30  بـالجلفة08/06/2002

بلقاسم   یاسمین 19012397 جید5207.80  بـعین وسارة25-03-2003

696من59الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شمال | الجلفة4 | النقازیة ج170039المؤسسة :  

بوزیدي   زینب 19011814 قریب من الجید106.25  بـالجلفة29/08/2001

جعید   خالد 19011737 قریب من الجید206.00  بـالجلفة30/12/2001

696من60الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | بوزكري الكاكي ج170045المؤسسة :  

أوداي   ویزة 19013381 جید جدا108.70  بـالجلفة07-09-2002

بن قیدة   أحمد عبد المؤمن عامر 19012436 مقبول205.60  بـمسعد26-09-1999

نعامة   أمیرة آسیا 19012453 جید307.30  بـالجلفة16-05-2002

بن نعوم   أنیسة خلود 19012457 قریب من الجید406.00  بـالجلفة29-07-2002

زریف   أسالم 19012444 جید جدا508.60  بـنقاوس06-12-2002

قاسمي   آیة ھدیل جھاد 19012428 قریب من الجید606.10  بـالجلفة08-05-2003

حمالوي   أیوب محمد الصغیر 19012477 جید جدا708.00  بـالجلفة23-03-2001

بوتوش   إیمان 19012488 جید جدا808.20  بـالجلفة17-08-2002

شداد   بایزید 19012626 جید جدا908.50  بـالجلفة11-06-2002

قمریش   بالل 19012642 جید جدا1008.00  بـرأس الوادي24-08-2002

بورقبة   ثامر محمد أمین 19012656 قریب من الجید1106.60  بـالجلفة06-04-2003

العقون   ریم نصیرة 19012786 مقبول1205.70  بـالجلفة08-05-2002

علوش   سامي 19012808 جید1307.50  بـالقبة15-07-2002

بن لحرش   حنان بشرى 19012695 جید جدا1408.10  بـالجلفة24-07-2002

غربي   حسناء ھبة هللا 19012683 جید1507.30  بـالجلفة16-08-2002

لبیض   خلود 19012713 قریب من الجید1606.30  بـمیلة04-01-2003

بن حشفة   رفیق 19012760 قریب من الجید1706.60  بـالجلفة08-01-2003

بونیق   دعاء آیة هللا 19012736 ممتاز1809.00  بـالجلفة29-01-2003

مالحي   خالد سیف الدین 19012702 جید1907.50  بـالجلفة06-07-2003

بن أحمد   عبد النور 19012979 قریب من الجید2006.90  بـالجلفة26-01-2002

علیوات   سھیلة غنیة 19012849 قریب من الجید2106.80  بـالجلفة26-04-2002

دحماني   عبد الرحمان 19012948 ممتاز2209.10  بـالجلفة10-07-2002

عمور   عبد العزیز فاروق ایمن 19012961 جید2307.50  بـالجلفة17-07-2002

طواش   شیماء 19012876 جید جدا2408.00  بـالجلفة28-11-2002

696من61الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | بوزكري الكاكي ج170045المؤسسة :  

ثامري   عبد الوھاب 19012982 جید جدا2508.30  بـالجلفة26-01-2003

بوبكراوي   شناز فاطمة وصال 19012859 ممتاز2609.30  بـالجلفة01-05-2003

صدارة   فایزة 19013079 جید جدا2708.00  بـالجلفة27-01-2002

صید   ماریا نسرین 19013114 قریب من الجید2806.60  بـالجلفة24-05-2002

بن سالم   فھد عبدالعزیز 19013090 قریب من الجید2906.90  بـالجلفة01-01-2003

بوزقزي   محمد أمین 19013141 مقبول3005.60  بـأوالد العیش22-04-2002

شالوشي   محمد أمین 19013142 مقبول3105.90  بـالجلفة01-01-2003

قامس   مراد 19013198 جید3207.10  بـالجلفة18-05-2001

بن زاھیة   محمد صالح الدین 19013178 جید3307.70  بـالجلفة13-04-2002

ربیزي   محمد نایل 19013193 جید3407.10  بـالجلفة22-09-2002

طیباوي   نبیلة رحیل ھدى 19013286 جید3507.40  بـالجلفة18-08-2000

بن حدة   منال 19013253 مقبول3605.30  بـالبلیدة30-01-2002

بوزوادة   ندى نریمان 19013294 جید جدا3708.30  بـالجلفة04-06-2002

قامس   نوال 19013304 قریب من الجید3806.00  بـالجلفة05-11-2002

قامس   منى 19013257 مقبول3905.60  بـالجلفة14-12-2002

زھاق   منار 19013248 مقبول4005.70  بـأرزیو22-01-2003

حاجي   ھدیل مسعودة 19013349 جید4107.00  بـالجلفة26-05-2002

لبوخ   ھدیل 19013342 جید جدا4208.40  بـالجلفة29-06-2002

696من62الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | صادقي الصادق ج170046المؤسسة :  

عبدالكریم   أسامة 19012439 جید107.30  بـالجلفة02-04-2002

بوفریقش   أسامة 19012440 جید207.60  بـالجلفة08-05-2002

لبقع   أحمد عبدالرحمان 19012437 جید307.80  بـالجلفة14-06-2002

غناس   أیمن 19012461 جید407.70  بـقصر البخاري18-09-2002

جالخ   أحمد صالح الدین 19012435 جید جدا508.20  بـراس العیون05-10-2002

شخوم   أیوب عبدالرحمان 19012476 جید جدا608.10  بـالجلفة18-01-2002

معموري   إسالم 19012481 مقبول705.40  بـبوثلجة16-06-2002

عزوزي   إلیاس سیف الدین 19012486 مقبول805.10  بـالجلفة08-02-2003

مھیدي   إیھاب عبداإللھ 19012490 جید907.50  بـوھران28-06-2003

شاتي   الطاھر تقي الدین 19012559 جید جدا1008.60  بـالجلفة26-09-2001

عبدالمولى   بلقاسم شرف الدین 19012647 جید جدا1108.20  بـالجلفة06-03-2003

سعید   زكریاء 19012789 قریب من الجید1206.60  بـالجلفة02-08-2002

برایس   رحمة 19012753 قریب من الجید1306.90  بـتبسة24-11-2002

ثامري   سلیمة 19012836 مقبول1405.00  بـالجلفة12-07-2002

قاسمي   عبدالقادر 19012989 مقبول1505.50  بـالجلفة24-08-2002

بو ھالل   عباس محمد األمین 19012932 مقبول1605.60  بـسلمانة02-09-2002

قشي   صبرینة 19012891 جید1707.00  بـاألبیار24-09-2002

حمامیت   سلمى 19012834 قریب من الجید1806.40  بـالعامرة10-10-2002

غزال   سعیدة 19012828 جید جدا1908.50  بـالجلفة05-01-2003

امحمدي   فاطمة الزھراء 19013053 مقبول2005.10  بـالجلفة26-06-2002

عریشة   فاطمة خلود 19013058 جید2107.00  بـالجلفة12-08-2002

كیحول   محمد 19013137 قریب من الجید2206.20  بـالجلفة04-06-2002

سكاكني   محمد ایمن 19013154 جید جدا2308.00  بـالجلفة16-06-2002

بن نویجم   مروة 19013207 قریب من الجید2406.70  بـمسعد20-08-2002

696من63الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | صادقي الصادق ج170046المؤسسة :  

بودربالة   محمد فؤاد 19013184 جید2507.60  بـالرغایة27-09-2002

صدیقي   مسعودة 19013229 قریب من الجید2606.60  بـالجلفة13-05-2001

كیحول   منیر 19013259 مقبول2705.40  بـالجلفة04-06-2002

طالب   نورالھدى 19013314 مقبول2805.00  بـالجلفة20-02-2003

حلباوي   وائل نورالدین 19013360 مقبول2905.50  بـالجلفة12-12-2002

696من64الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | شونان محمد ج170047المؤسسة :  

بن عیسى   یوسف 19013395 جید جدا108.80  بـلیون فرنسا14-07-2001

قسمي   یاسمین نصیرة 19013383 جید جدا208.90  بـالجلفة14/11/2002

اوالد العید   احمد یاسین 19012513 جید جدا308.90  بـالجلفة05/08/2002

بحري   احالم 19012499 ممتاز409.20  بـالجلفة29/10/2002

بقة   الحاج قویدر عبد الحمید 19012554 جید جدا508.00  بـالجلفة15/07/2002

بن االلبیض   ایمن فرحات 19012609 جید جدا608.70  بـالجلفة16/02/2002

مبرك   ایناس 19012612 مقبول705.50  بـالجلفة19/08/2002

قرعیشي   امیمة 19012589 جید جدا808.20  بـمیلة30/10/2002

كیحل   امحمد وائل 19012587 مقبول905.90  بـالجلفة15-02-2003

لباز   بشرى فاطمة الزھراء 19012638 جید جدا1008.60  بـالجلفة17/04/2002

حمیدات   بن داود الطیب 19012650 قریب من الجید1106.50  بـالجلفة14/11/2002

دكاني   حمزة مختار أسامة 19012692 مقبول1205.40  بـالجلفة11-06-2002

حاكمي   رمزي عالء الدین 19012777 جید جدا1308.50  بـالجلفة23/11/2002

صحة   سالمة 19012806 جید جدا1408.00  بـباب الواد07-02-2003

بوھالي   صفاء 19012892 قریب من الجید1506.60  بـالجلفة29/10/2000

بن زیان   عبد الرحمان 19012944 جید جدا1608.80  بـحاسي بحبح11/03/2002

صادق   صالح الدین 19012901 جید جدا1708.80  بـحمادیة21/06/2002

دریعي   عبد المومن ھشام 19012978 جید جدا1808.70  بـالجلفة23/06/2002

رابحي   صفیة اكرام 19012895 جید1907.90  بـالجلفة06/08/2002

بودانة   علي سیف الدین 19013006 جید جدا2008.30  بـالجلفة07/08/2002

لعجال   عبد الرحمان 19012950 قریب من الجید2106.00  بـالجلفة28/08/2002

مخلوف   صالح الدین 19012903 قریب من الجید2206.40  بـالجلفة19/10/2002

حراق   شیماء 19012878 جید جدا2308.00  بـالجلفة07/01/2003

طھالل   صفاء لیلى 19012894 جید2407.90  بـالجلفة19/02/2003

696من65الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | شونان محمد ج170047المؤسسة :  

حمزة   عبد الرحمان 19012953 جید2507.80  بـبنورة15-03-2003

بورقبة   عبد الرؤوف 19012940 جید2607.70  بـالجلفة16/03/2003

محمدي   فاطمة الزھراء 19013052 قریب من الجید2706.40  بـالجلفة03-06-2002

مزوزي   فارس 19013041 جید جدا2808.10  بـالجلفة28/06/2002

رحمون   فاطمة الزھراء 19013054 جید2907.40  بـالجلفة07/10/2002

عوج   فاطمة 19013049 قریب من الجید3006.00  بـنقاوس01/11/2002

ابركان   لیدیا 19013109 ممتاز3109.00  بـالجلفة15/06/2002

بن عیسى   محمد االمین 19013148 قریب من الجید3206.90  بـمسعد09/02/2002

عریبي   محمد حبیب 19013158 جید3307.60  بـالجلفة04-06-2002

حامدي   ماریة 19013126 جید جدا3408.30  بـالجلفة09/07/2002

بوتمجت   محمد انیس 19013152 جید جدا3508.80  بـسوق اھراس20-08-2002

حبیب   محمد ریان بلخیر 19013161 جید جدا3608.00  بـالجلفة08/01/2003

علي تودارت   ماریة لویزة 19013128 ممتاز3709.20  بـالجلفة28/01/2003

بوھالي   مروة 19013200 مقبول3805.10  بـالجلفة29/10/2000

سعد الدین   مروة 19013206 مقبول3905.20  بـالجلفة10/08/2002

دروازي   محمد لمین 19013189 مقبول4005.10  بـالجلفة09/03/2003

زیوش   مروة لینة 19013210 قریب من الجید4106.90  بـحد الصحاري30/05/2003

براھیمي   نزار 19013296 جید4207.00  بـالجلفة19/07/2002

عالل   نعمي فارس 19013302 جید جدا4308.90  بـالجلفة30/12/2002

بسعود   ملك خلود 19013243 جید جدا4408.60  بـالجلفة16/01/2003

عمران   نسرین عبیر 19013298 جید جدا4508.20  بـالجلفة31/03/2003

الحدي   نورھان ایة 19013326 مقبول4605.90  بـالجلفة25/03/2002

696من66الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | الشیخ احمد بن علي ج170048المؤسسة :  

حساني   یونس عماد الدین 19013407 جید جدا108.60  بـالجلفة19-07-2002

بن سیدي   یونس 19013405 مقبول205.80  بـالجلفة10-11-2002

لباز   أسامة عبد السالم 19012442 قریب من الجید306.00  بـالجلفة25-04-2002

معموري   آیة 19012427 قریب من الجید406.00  بـالجلفة27-06-2002

جغدالي   أماني تسنیم 19012450 جید507.40  بـالجلفة04-07-2002

عمران   أنیسة أمال عفاف 19012456 مقبول605.30  بـالجلفة10-07-2002

سغیالني   أكرم 19012448 جید جدا708.10  بـالجلفة11-09-2002

شوفاوي   إیھاب 19012489 ممتاز809.30  بـیابوس06-01-2002

لطرش   إكرام 19012483 قریب من الجید906.60  بـالجلفة25-06-2002

مسلمي   الحاج أنیس 19012550 قریب من الجید1006.30  بـالجلفة18-02-2002

شداد   بشرى 19012634 مقبول1105.40  بـالجلفة02-04-2002

ھاني   جیھان أنیسة 19012662 جید جدا1208.60  بـالجلفة03-01-2003

محفوظ   حسان 19012682 قریب من الجید1306.80  بـسمحان17-12-2001

قالم   سعید 19012813 مقبول1405.60  بـالجلفة29-01-2002

جمیخ   زكریاء 19012787 قریب من الجید1506.50  بـالجلفة02-02-2002

نوارة   دنیا إیمان حیاة 19012740 جید جدا1608.10  بـالجلفة06-06-2002

كرمة   سعد عبد الغني 19012812 جید1707.90  بـالجلفة18-06-2002

عمروا علي   رحمة نور الھدى 19012754 قریب من الجید1806.30  بـالجلفة14-09-2002

روینة   زین الدین أكرم 19012800 جید1907.10  بـالجلفة08-05-2003

بن ملوكة   عائشة إبتسام 19012915 ممتاز2009.00  بـالجلفة05-07-2002

ھواري   طارق 19012907 قریب من الجید2106.00  بـالجلفة13-12-2002

فوفو   صباح 19012885 قریب من الجید2206.70  بـالجلفة17-01-2003

عزوز   فاتح الدین 19013039 قریب من الجید2306.50  بـالجلفة21-03-2002

خیراني   فاروق بالل 19013048 قریب من الجید2406.30  بـالجلفة12-02-2003

696من67الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | الشیخ احمد بن علي ج170048المؤسسة :  

یاقوت   فتیحة 19013083 مقبول2505.00  بـالجلفة09-08-2001

مروان   فردوس 19013085 جید2607.30  بـالجلفة26-07-2002

بن عبد هللا   لینة إسمھان 19013111 قریب من الجید2706.70  بـاألغواط27-12-2002

عسلوني   فاید نور الدین 19013077 مقبول2805.70  بـالجلفة18-01-2003

شداد   محمد 19013132 جید2907.90  بـالجلفة07-08-2000

األقرب   ماریة أمباركة 19013127 مقبول3005.70  بـالجلفة08-11-2001

حساني   محمد رضا 19013159 جید جدا3108.70  بـالجلفة01-01-2003

خیراني   محمد إسالم 19013144 جید3207.00  بـالجلفة27-01-2003

عیسوب   محمد نایل 19013192 جید3307.50  بـالشارف08-04-2002

بن غربي   مروة مباركة 19013211 مقبول3405.70  بـفیض البطمة08-08-2002

شتوح   نجوى یایة 19013291 مقبول3505.00  بـمسعد03-08-2000

شاربي   منار 19013245 مقبول3605.80  بـالجلفة14-03-2002

زماري   ندى ھدیل 19013295 جید جدا3708.60  بـعنابة29-03-2002

بن شعاعة   نائلة أیمان 19013277 ممتاز3809.40  بـالجلفة11-09-2002

سرحواني   ملك 19013242 مقبول3905.20  بـالجزائر07-10-2002

بن ناجي   ھدیل 19013344 مقبول4005.80  بـالجلفة28-09-2002

696من68الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | بن عیسى عبد العزیز ج170049المؤسسة :  

قاسم   یاسین محمد 19013388 جید جدا108.00  بـالجلفة16/06/2000

خنیش   یوسف توفیق 19013402 مقبول205.80  بـالجلفة02/01/2002

مساھل   یمینة 19013394 ممتاز309.30  بـالجلفة26/03/2002

نوي   یاسین 19013386 قریب من الجید406.90  بـالجلفة22/05/2002

بن حفاف   یوسف 19013398 قریب من الجید506.90  بـالجلفة29/06/2002

مساعد   ولید 19013379 جید جدا608.40  بـالجلفة08/10/2002

فیاللي   اسامة زیاد 19012515 جید جدا708.50  بـالجلفة10-02-2001

رویني   ابتسام 19012491 جید جدا808.50  بـالجلفة13/04/2002

حفصي   احمد 19012504 جید907.20  بـالجلفة16/06/2002

كربوعة   ابراھیم الخلیل 19012494 قریب من الجید1006.10  بـالجلفة12/08/2002

ابسیسة   احمد ضیاء الدین 19012509 جید جدا1108.90  بـالجلفة08/09/2002

حلباوي   احمد اسالم 19012505 جید1207.90  بـالجلفة02/12/2002

فیاللي   اسماعیل 19012532 قریب من الجید1306.50  بـالجلفة01-12-2001

فیاللي   الھام 19012565 ممتاز1409.60  بـالجلفة20/02/2002

ھانو   اشواق 19012537 جید جدا1508.70  بـالجلفة29/08/2002

ثامري   اشواق 19012538 جید1607.70  بـالجلفة06/10/2002

قاسم   اسماء 19012530 جید1707.30  بـالجلفة14/10/2002

شلیقم   اكرم صالح الدین 19012548 ممتاز1809.20  بـالجلفة31/10/2002

العالم   اسیا مریم 19012535 قریب من الجید1906.70  بـالجلفة11/02/2003

حمیدي   ایة فاطمة الزھراء 19012600 قریب من الجید2006.70  بـمسعد19/03/2002

بلخیري   ایة مرام 19012601 قریب من الجید2106.80  بـالجلفة25/04/2002

زرافة   اماني ھدیل 19012585 قریب من الجید2206.60  بـالجلفة23-07-2002

بوزیدي   انس 19012592 جید2307.40  بـالجلفة01-08-2002

بن یوسف   ایمن نور الدین 19012611 مقبول2405.60  بـالجلفة07/09/2002

696من69الصفحة  :  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | بن عیسى عبد العزیز ج170049المؤسسة :  

قاسم   امال یسرى 19012582 جید2507.90  بـالجلفة09/09/2002

روان   الھام 19012576 جید جدا2608.70  بـالجلفة04/02/2003

بن الصادق   امیرة 19012588 مقبول2705.60  بـالجلفة31/03/2003

الحدي   بشرى شیماء 19012637 مقبول2805.40  بـالجلفة31/05/2002

براھیمي   بشرى ھیام 19012639 مقبول2905.80  بـالجلفة13/06/2002

بن حبیب   بشرى 19012635 قریب من الجید3006.30  بـالجلفة08/12/2002

بن ملوكة   بلقاسم شمس الدین 19012648 مقبول3105.00  بـالجلفة25/02/2003

لطرش   خیر الدین 19012729 مقبول3205.50  بـعین میلة28/03/2001

بلعباس   زھرة جھاد 19012792 جید3307.50  بـالجلفة26/01/2002

لقرب   حمزة 19012691 جید جدا3408.10  بـالجلفة18/02/2002

موفقي   حكیم مصطفى 19012685 جید3507.60  بـالجلفة20/06/2002

قضابي   حسام الدین عبد العزیز 19012681 ممتاز3609.50  بـالجلفة30/07/2002

بن عبد هللا   رؤیة اكرام 19012742 جید3707.90  بـالجلفة10/08/2002

بورقبة   سلیم 19012835 مقبول3805.80  بـالجلفة20/02/1999

عیدي   عائشة 19012914 جید جدا3908.00  بـالجلفة14/01/2002

دحمان   عبد السالم 19012959 قریب من الجید4006.40  بـمسعد12/02/2002

بن شریف   عبد الحلیم 19012936 مقبول4105.70  بـموزایة04/04/2002

سلیماني   عفاف 19012998 قریب من الجید4206.70  بـالجلفة15/04/2002

بن سالم   شیماء حیاة 19012880 مقبول4305.40  بـالجلفة27/04/2002

نوري   شیراز 19012861 جید4407.90  بـالجلفة14/05/2002

بن شریك   سھى فاطمة الزھراء 19012847 جید جدا4508.40  بـالجلفة05/07/2002

طراف   عماد الدین 19013012 ممتاز4609.20  بـاالخضریة10/07/2002

سویسي   عماد الدین 19013013 جید4707.80  بـمسعد19-07-2002

روان   سید احمد 19012851 جید4807.00  بـالجلفة23/08/2002

دقمان   علیة 19013010 قریب من الجید4906.60  بـالجلفة26-11-2002

---   عادل ایمن 19012929 مقبول5005.00  بـالجلفة16/12/2002

بورقبة   سعیدة دینا 19012830 قریب من الجید5106.60  بـالجلفة22/01/2003

بن جدو   صفاء 19012893 جید5207.50  بـالجلفة12/09/2003

فیاللي   فارس 19013040 مقبول5305.30  بـالجلفة11/08/2001
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | بن عیسى عبد العزیز ج170049المؤسسة :  

شارف   لبنة 19013099 مقبول5405.90  بـالجلفة28/12/2000

سلیماني   لخضر عبد الحكیم 19013103 جید جدا5508.20  بـالجلفة05/04/2002

شیبوط   لینة 19013110 قریب من الجید5606.70  بـالجلفة22/10/2002

شیبوط   فریدة مباركة 19013088 جید جدا5708.60  بـالجلفة17/12/2002

بن حبیب   محمد 19013131 مقبول5805.50  بـالجلفة11/03/1999

مدوح   محمد 19013135 قریب من الجید5906.10  بـالجلفة04/01/2002

بلفرد   محمد بشیر الحفناوي 19013156 ممتاز6009.40  بـالجلفة06/05/2002

لحرش   محمد الشریف 19013151 جید جدا6108.40  بـالجلفة10-07-2002

صحارة   محمد شوقي 19013176 قریب من الجید6206.40  بـالجلفة07-08-2001

بدیرینة   محمد عبد السالم علي 19013181 مقبول6305.60  بـالجلفة06/08/2002

ناصري   محمد عبد االلھ ابرھیم 19013179 جید6407.30  بـالبلیدة17/08/2002

حفاف   محمد ھشام 19013195 جید6507.40  بـالجلفة20/01/2003

طیبي   محمد صالح 19013177 جید6607.10  بـالجلفة08-05-2003

بن حفاف   نجاة 19013287 مقبول6705.10  بـالقدید25/04/2000

سعید   نصر الدین 19013299 مقبول6805.10  بـالجلفة18/05/2000

شاللي   نایلة 19013283 جید جدا6908.70  بـالجلفة03/01/2002

عبد الحفیظي   نادیة 19013279 جید7007.60  بـالجلفة12/06/2002

غربي   نسرین سھیلة 19013297 جید جدا7108.70  بـالجلفة24/07/2002

نارة   مسعودة 19013231 مقبول7205.80  بـمسعد17/08/2002

خذیري   مالك 19013239 جید جدا7308.50  بـالجلفة11/11/2002

ریان   ندرة لمیاء 19013292 مقبول7405.50  بـالجلفة05/12/2002

عمران   میلود ناصر عبد الحلیم 19013265 قریب من الجید7506.80  بـالجلفة02-01-2003

دقمان   منار رباب 19013249 مقبول7605.50  بـالجلفة13-01-2003

طعبة   ھبة مسعودة 19013338 جید7707.50  بـالجلفة11/05/2001

صندوق   ھاجر 19013328 مقبول7805.00  بـالجلفة03/09/2002

مرطة   ھشام 19013351 جید7907.50  بـالجلفة10/12/2002
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 ج54 | أول نوفمر 170050المؤسسة :  

عریاوي   یسرا رانیا 19013391 جید جدا108.80  بـعین وسارة18-10-2002

مقنش   یاسمین 19013382 جید207.10  بـالجلفة11-11-2002

شداد   احمد 19012501 جید جدا308.00  بـالجلفة15-08-2001

عمراني   احالم 19012497 قریب من الجید406.80  بـالجلفة09-01-2002

بنعلیة   ابوبكر الصدیق 19012496 جید جدا508.00  بـالجلفة19-01-2002

معاش   احمد فؤاد 19012512 جید جدا608.10  بـالجلفة04-02-2002

عینة   ابراھیم الخلیل 19012495 قریب من الجید706.00  بـالجلفة10-01-2003

حمزة   الحسین عبد الرزاق 19012555 جید807.70  بـالجلفة21-05-2002

بن لحرش   اكرام 19012543 مقبول905.80  بـالجلفة16-08-2002

طویسات   اكرام امیرة 19012545 جید جدا1008.20  بـالجلفة10-12-2002

لوشید   اسیا 19012534 قریب من الجید1106.40  بـالرویبة22-01-2003

بلعطرة   رشیدة 19012757 مقبول1205.50  بـالجلفة11-02-2001

شریك   سعد الدین 19012811 جید1307.60  بـالجلفة21-02-2002

بودانة   خدیجة 19012707 جید1407.20  بـالجلفة06-03-2002

قواس   رقیة 19012762 قریب من الجید1506.90  بـالجلفة27-03-2002

بن جرموم   رمیسة 19012779 قریب من الجید1606.50  بـحد الصحاري30-03-2002

رعاش   سالمة صابرین 19012807 مقبول1705.40  بـالجلفة23-09-2002

حمو   راشاملك 19012744 جید جدا1808.60  بـالجلفة18-01-2003

العروسي   دلیلة 19012738 جید1907.40  بـالجلفة22-01-2003

شنوف   رنالمیس 19012780 مقبول2005.60  بـالجلفة16-02-2003

بورقبة   طارق مھدي 19012909 مقبول2105.50  بـالجلفة22-07-2002

بودانة   سمیة 19012841 قریب من الجید2206.60  بـلندن12-09-2002

عبد الغفار   صونیا 19012906 مقبول2305.80  بـالجلفة14-11-2002

قشام   عبد الرحمان 19012952 مقبول2405.70  بـالجلفة04-12-2002
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الجلفة شرق | الجلفة9 ج54 | أول نوفمر 170050المؤسسة :  

فاید عیشاوي   سوالف 19012850 جید جدا2508.30  بـواد العالیق21-12-2002

لعروسي   علي 19013001 جید2607.90  بـالجلفة01-01-2003

عیاطة   عبد الرحمن 19012958 مقبول2705.40  بـالجلفة28-02-2003

قسوم   سھام 19012846 قریب من الجید2806.10  بـالجلفة27-04-2003

عبد الوھاب   صالح 19012884 جید جدا2908.00  بـالجلفة29-07-2003

حاللش   عیدة 19013034 مقبول3005.60  بـالجلفة26-11-2002

حمزة   عمر الفاروق 19013030 جید3107.50  بـالجلفة03-01-2003

بن خلیف   محمد البشیر 19013149 جید3207.50  بـالجلفة08-07-2002

قسوم   محمد 19013139 جید3307.40  بـالجلفة21-09-2002

كرمة   محمد ریاض عمر 19013160 جید3407.00  بـالجلفة05-04-2003

كیحل   مریم 19013212 قریب من الجید3506.30  بـمسعد03-08-2002

خذیري   مروة جیھان 19013209 جید3607.00  بـالجلفة04-08-2002

غیبش   مریم 19013214 مقبول3705.70  بـالجلفة16-10-2002

محمودي   محمد عبد الكریم 19013183 قریب من الجید3806.70  بـالجلفة03-03-2003

عمران   نایل عبد الجلیل 19013281 جید جدا3908.20  بـالجلفة26-03-2002

حساني   منار مروة 19013250 جید4007.50  بـالجلفة11-07-2002

عمري   منصور سراح الدین 19013255 مقبول4105.90  بـالجلفة05-12-2002

شعیب   ھیام 19013356 مقبول4205.90  بـالجلفة04-03-2002

شارف   ھدیل سعیدة 19013347 قریب من الجید4306.10  بـالجلفة26-05-2002
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | المجمع الجدید زناتي مخلط ج170051المؤسسة :  

معمري   یاسین 19013385 مقبول105.60  بـحاسي بحبح30-06-2000

جقمة   آمال 19012426 جید جدا208.80  بـالجلفة23-01-2001

خذیر   أسامة 19012438 جید307.80  بـالجلفة01-07-2001

صادقي   أحمد المأمون 19012432 ممتاز409.10  بـالجلفة05-08-2001

بن سعدة   أیوب عبد الحلیم 19012465 جید507.30  بـالجلفة07-01-2002

حفاف   أسامة لخضر 19012443 جید جدا608.40  بـالجلفة01-05-2002

مبخوتي   أحمد ر امي 19012433 جید707.90  بـالجلفة05-06-2002

براھیمي   أسماء 19012445 جید جدا808.30  بـالجلفة06-08-2002

أعمر   أحمد 19012430 ممتاز909.40  بـالجلفة20-09-2002

بن علي   أحمد ریان 19012434 قریب من الجید1006.10  بـمسعد01-01-2003

خویلد   أحمد أسامة 19012431 جید1107.40  بـالجلفة06-03-2003

خلیفة   إنجي أمیرة 19012487 قریب من الجید1206.40  بـالجلفة13-01-2000

یونسي   إكرام آسیا 19012484 جید جدا1308.30  بـالجلفة31-07-2002

مداني   الحاج بن علي 19012553 جید1407.90  بـالجلفة02-11-2001

سعیدي   الحاج أیوب 19012551 جید1507.70  بـالجلفة07-01-2002

براھیمي   الیاس علي 19012578 قریب من الجید1606.40  بـالجلفة19-06-2001

قویدري   بلعباس 19012646 جید1707.90  بـالجلفة25-09-2001

حنة   بشرى زھرة 19012636 جید1807.60  بـالجلفة28-03-2002

حیرش   جیھان سھیلة 19012663 جید1907.50  بـالجلفة24-08-2002

قدید   خدیجة 19012706 مقبول2005.10  بحكم بـالجلفة2001

عبیدي   خلود شھیناز 19012715 مقبول2105.90  بـالجلفة29-07-2001

میھوبي   حلیم 19012686 قریب من الجید2206.40  بـالجلفة27-08-2001

نوري   خیرة 19012732 جید2307.00  بـالجلفة10-09-2001

العربي   دحمان 19012734 قریب من الجید2406.60  بـالجلفة10-11-2001
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | المجمع الجدید زناتي مخلط ج170051المؤسسة :  

بلخیرات   رشا آیة الرحمان 19012756 جید2507.80  بـالجلفة25-06-2002

حیرش   خلیل سیف الدین 19012727 جید2607.10  بـالجلفة24-08-2002

عمري   عبدالعزیز 19012987 جید2707.40  بـالملیلیحة20-11-1999

قاسمي   عبدالباقي 19012983 قریب من الجید2806.80  بـالجلفة23-11-1999

بوعبدلي   عبدالقادر 19012988 قریب من الجید2906.90  بـالجلفة05-02-2000

شلقود   عادل 19012927 مقبول3005.30  بـالجلفة08-02-2001

قاسمي   سلمان الفارسي 19012833 جید3107.00  بـالجلفة04-09-2001

........   شریفة 19012857 جید3207.30  بـالجلفة03-01-2002

داودي   عبدالرحمان 19012985 جید3307.50  بـالجلفة19-01-2002

بسعود   عمر 19013015 مقبول3405.30  بـالجلفة20-01-2002

العیدي   شیراز 19012860 جید جدا3508.40  بـالجلفة30-01-2002

عسالي   صالح الدین 19012900 جید3607.40  بـالجلفة21-04-2002

طیوة   عبدالھادي لمین 19012992 قریب من الجید3706.50  بـالجلفة14-09-2002

بن حاج   صارة نھاد 19012882 قریب من الجید3806.80  بـسیدي مخلوف19-09-2002

كیحل   صالح 19012883 جید3907.20  بـالجلفة10-12-2002

بن مسعود   عبدالھادي 19012991 جید جدا4008.70  بـاإلدریسیة01-01-2003

بن عمراوي   فاروق 19013046 مقبول4105.80  بـالجلفة08-01-2002

لملومة   عمر 19013026 قریب من الجید4206.30  بـالجلفة05-06-2002

نورین   فاروق 19013047 جید4307.10  بـالجلفة21-11-2002

دھان   فاطمة الزھراء 19013055 جید جدا4408.80  بـالجلفة25-11-2002

أوالدالنوري   فاطمة الزھراء 19013056 جید جدا4508.40  بـالجلفة18-10-2003

بن عیسى   فاید 19013076 قریب من الجید4606.40  بـزكار06-02-1999

الدیقش   كریمة 19013096 جید4707.30  بـالجلفة25-10-1999

غیابة   لحسن 19013100 جید4807.50  بـاوالد جالل21-01-2002

حسیني   فھد عبدالغني 19013091 جید4907.90  بـالجلفة15-03-2002

یونسي   محمد ایوب 19013155 ممتاز5009.00  بـالجلفة17-06-2002

دلولي   مایسة آیات 19013130 جید جدا5108.90  بـالجلفة27-10-2002

بلحسن   محمد سھیل 19013162 جید5207.70  بـتلمسان15-12-2002

بن حوریة   مروان 19013199 قریب من الجید5306.10  بحكم بـالجلفة2001

696من75الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | المجمع الجدید زناتي مخلط ج170051المؤسسة :  

ذھیبة   مروة 19013204 قریب من الجید5406.30  بـالجلفة23-03-2002

لعروسي   مروة 19013205 مقبول5505.50  بـالجلفة09-05-2002

حبیب   نبیلة 19013285 جید جدا5608.00  بـالجلفة17-01-2002

حلیس   مصطفى 19013235 جید5707.30  بـالجلفة09-06-2002

حمیدي   نورالھدى 19013313 جید5807.10  بـزكار12-08-2002

بن عبدالسالم   مسعود الطیب 19013227 مقبول5905.00  بـالجلفة16-08-2002

موفق   ھنیدة الزھرة 19013355 جید جدا6008.60  بـالجلفة11-06-2002

شریط   ھبة هللا أمیرة 19013337 جید6107.80  بـالجلفة04-10-2002

696من76الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | العایب الطاھر ج170052المؤسسة :  

عیاشي   یوسف 19013396 قریب من الجید106.00  بـالجلفة11-09-2001

رفیس   یوسف 19013399 ممتاز209.80  بـبوسعادة19/09/2002

سبع   یاسمین نورھان 19013384 ممتاز309.40  بـالجلفة20/09/2002

حاجي   احمد بن عبد هللا 19012506 جید جدا408.20  بـالجلفة24-04-2000

زھواني   احمد زیاد 19012508 جید507.10  بـالجلفة19/01/2002

بن نایھة   اروى نور الھدى 19012514 جید جدا608.50  بـالجلفة12/03/2002

بن ساعد   احمد عماد الدین 19012511 ممتاز709.20  بـالجلفة29/10/2002

سبع   البشیر 19012549 جید جدا808.40  بـالجلفة24/11/2000

فدول   الزھرة 19012556 ممتاز909.80  بـالجلفة22-01-2002

قلیل   اكرام 19012540 جید جدا1008.30  بـالشبلي06-02-2002

ثامري   الطاھر سیف الدین 19012560 قریب من الجید1106.00  بـالجلفة21/03/2002

قزیم   اسامة عبد الحلیم 19012526 جید جدا1208.60  بـالجلفة01/04/2002

طیبي   اسامة ناصرالدین 19012527 جید1307.30  بـالجلفة21-04-2002

خاسرفیھا   اسراء 19012528 جید جدا1408.40  بـالمسیلة10/12/2002

قسوم   اكرام خضرة 19012546 ممتاز1509.70  بـالقبة10/12/2002

بن سلیمان   اكرام 19012544 جید1607.50  بـالجلفة06/06/2003

قوریدة   ایمان 19012603 قریب من الجید1706.80  بـالزعفران27/02/2002

برایس   ایة 19012596 جید1807.80  بـتبسة05/03/2002

بودوح   ایوب 19012614 جید جدا1908.60  بـالجلفة04/04/2002

بن رعاد   اماني فاطمة الزھراء 19012583 جید جدا2008.70  بـالجلفة27/04/2002

كعیبي   ایاد 19012594 جید2107.70  بـالجلفة10-05-2002

بھناس   ایمن مختار 19012610 جید2207.80  بـالجلفة13/10/2002

كرشون   ایمان 19012606 مقبول2305.40  بـبني مسوس27/11/2002

خدیوي   ایة سعاد 19012599 قریب من الجید2406.40  بـالجلفة06/12/2002

696من77الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | العایب الطاھر ج170052المؤسسة :  

بن احمد   امال انفال ھند 19012580 جید جدا2508.70  بـالجلفة27-02-2003

صخري   امینة لویزة 19012591 ممتاز2609.10  بـالحراش15/08/2003

بوعدلة   جیھان نور الھدى 19012665 قریب من الجید2706.30  بـالحراش17-09-2000

بن شعاعة   بن فطیمة 19012652 جید جدا2808.50  بـالجلفة04-01-2002

علیة   جیھان فرح الدنیا 19012664 قریب من الجید2906.60  بـالجلفة10/01/2002

زیطوط   حنان 19012693 قریب من الجید3006.70  بـالجلفة21/06/2001

حبیطة   حبیبة 19012677 مقبول3105.30  بـالجلفة03/10/2001

بطاش   رحمة 19012751 قریب من الجید3206.90  بـالجلفة20/01/2002

بدیرینة   ریاض بولرباح 19012783 جید3307.40  بـالجلفة28/01/2002

بن شویطة   حسام الدین 19012679 جید3407.80  بـعین وسارة07/05/2002

بن یطو   دعاء ندى 19012737 ممتاز3509.00  بـالجلفة10/05/2002

عبد النبي   رانیة بلقیس 19012747 جید جدا3608.40  بـباتنة10-07-2002

لعجال   زھرة الدین 19012791 جید3707.70  بـالبیرین04/10/2002

بن قدور   رضا اسالم 19012758 قریب من الجید3806.60  بـبوسعادة11/11/2002

سعدي   ریان عبد النور 19012785 جید3907.80  بـالجلفة14/12/2002

كرغلي   رمال 19012765 قریب من الجید4006.50  بـرویة10/02/2003

عز الدین   ریان 19012784 جید جدا4108.40  بـالجلفة30/04/2003

طحشي   صباح ھالة 19012887 مقبول4205.80  بـالجلفة04/11/2000

رحمون   سمیر 19012844 قریب من الجید4306.40  بـالجلفة17/01/2001

بوعمارة   عبد الرؤوف 19012939 جید4407.20  بـحاسي بحبح25/09/2001

قورید   عبد الجلیل ھیثم 19012933 قریب من الجید4506.20  بـالجلفة19-01-2002

عمراوي   عبد القادر 19012962 جید4607.00  بـالجلفة08/02/2002

بوزیدي   سفیان 19012832 مقبول4705.80  بـحاسي بحبح15/04/2002

بدیرینة   عبد هللا 19012976 مقبول4805.00  بـالجلفة01/06/2002

شین   شمس ھدیل 19012858 جید جدا4908.70  بـمسعد02/06/2002

بجقینة   سماح 19012838 جید5007.70  بـالجلفة16-09-2002

لعوید   عبد القادر 19012964 جید5107.80  بـقمار02/10/2002

حیمران   عبد الحق 19012934 مقبول5205.50  بـاالبیار25-10-2002

ولد غیار   عبلة 19012993 مقبول5305.00  بـالجلفة11-11-2002

696من78الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | العایب الطاھر ج170052المؤسسة :  

فصیح   علي عبد الحمید 19013007 مقبول5405.30  بـالجلفة25/03/2003

براھیمي   فاطنة 19013059 جید5507.70  بـالجلفة14/11/1999

سعیداني   عمر الشریف 19013028 جید5607.20  بـالجلفة19-02-2001

قرود   لواء الدین القسام 19013108 قریب من الجید5706.80  بـالجلفة13/12/2000

طاع هللا   فرید عیسى 19013087 ممتاز5809.00  بـالجلفة28-08-2002

عویمر   قمر 19013094 ممتاز5909.10  بـالجلفة05/09/2002

خمخام   فطوم 19013089 ممتاز6009.50  بـالجلفة28/09/2002

علي موسى   كوثر 19013098 قریب من الجید6106.50  بـتمالوس16/10/2002

بلخیرات   فلایر 19013086 جید6207.90  بـالجلفة09/11/2002

دراجي   فیروز 19013092 جید جدا6308.50  بـالجلفة01/01/2003

زیطوط   محمد ایمن 19013153 جید6407.00  بـالجلفة24-07-2000

بن حاج   مالك 19013129 ممتاز6509.70  بـالجلفة01/06/2002

بوعبد هللا   محمد االخضر 19013146 جید جدا6608.70  بـالجلفة07/07/2002

شاللي   محمد منیر 19013191 جید جدا6708.40  بـالجلفة01/03/2002

صادقي   محمد مأمون القاسمي 19013190 جید جدا6808.00  بـالجلفة11-05-2002

زیقم   محمد ولید شھاب الدین 19013196 ممتاز6909.00  بـالمسیلة21/05/2002

عدلي   محمد عبد السالم نصر الدین عیسى 19013182 جید7007.70  بـالجلفة02-09-2002

عبد المالك   منال 19013252 مقبول7105.50  بـالجلفة29/12/2001

سربوح   نور الھدى 19013309 جید جدا7208.40  بـخمیستي09/02/2002

رزیق   مالك اسیل 19013241 جید7307.00  بـالجلفة22/06/2002

بن شریط   منار 19013247 قریب من الجید7406.40  بـالجلفة05/09/2002

رحمون   نایل محمد لمین 19013282 جید7507.50  بـالجلفة17/10/2002

زواي   مھدي محي الدین 19013263 مقبول7605.20  بـالجلفة11-11-2002

مومن   ندى 19013293 ممتاز7709.50  بـباتنة23/03/2003

بوضیاف   میرة 19013264 ممتاز7809.20  بـبرج بوعریریج14/04/2003

مختاري   ملیكة ماسیسیلیا 19013244 ممتاز7909.40  بـالجلفة23-05-2003

بركاني   ھاجر شیماء 19013330 جید8007.10  بـالجلفة14-06-2002

شولي   ھدیل 19013343 جید جدا8108.70  بـالجلفة16/07/2002

بن جبار   ھیام 19013357 مقبول8205.80  بـسوق اھراس27/07/2002

696من79الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | العایب الطاھر ج170052المؤسسة :  

شریط   ھیام مریم 19013358 جید8307.10  بـالجلفة05/10/2002

بوزكري   ھدیل 19013345 جید جدا8408.70  بـالجلفة01/04/2003

زریعة   ھاجر 19013329 قریب من الجید8506.10  بـالجلفة02/06/2003

696من80الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | لبقع االخضر ج170053المؤسسة :  

بریزخ   یامنة 19013389 قریب من الجید106.50  بـالجلفة28/03/2000

بلفرد   ولید 19013377 جید جدا208.00  بـالجلفة15/09/2001

عسالي   یسرى سماح 19013393 ممتاز309.00  بـالجلفة26-04-2002

رقیق   ولید 19013378 جید جدا408.70  بـالجلفة24/05/2002

شریفي   وھیبة صفاء 19013380 جید507.20  بـالجلفة06/06/2002

زحوط   یسرا 19013390 جید جدا608.50  بـالجلفة18/06/2002

بالي   یاسین 19013387 جید جدا708.70  بـالجلفة10-09-2002

جدیر   احمد 19012502 جید جدا808.30  بـالجلفة17/08/2001

داودي   احمد تجاني 19012507 ممتاز909.10  بـالجلفة29-03-2002

غربي   الشیماء 19012558 جید1007.70  بـالجلفة13/03/2002

شاتي   الطیب عبد الرؤوف 19012561 جید1107.00  بـالجلفة16/05/2002

صولح   العید 19012562 ممتاز1209.10  بـالجلفة01/09/2002

ناعم   الحاج المعطي 19012552 قریب من الجید1306.10  بـالجلفة21-09-2002

خضراوي   السایح 19012557 قریب من الجید1406.20  بـالجلفة26/04/2003

شریكي   ایمان 19012604 جید جدا1508.90  بـالجلفة08/07/2002

اعمر   ایة 19012598 قریب من الجید1606.70  بـالجلفة20/10/2002

خزور   اماني نسرین 19012584 جید جدا1708.50  بـالجلفة01/12/2002

بوصوار   ام كلثوم 19012579 مقبول1805.60  بـالجلفة22/02/2003

امحمدي   انس 19012593 مقبول1905.30  بـالجلفة27/02/2003

صدیق   جوھر 19012661 جید2007.20  بـالجلفة02/07/2000

غربي   بوزید 19012653 مقبول2105.50  بـالجلفة14/02/2001

شریفي   جھاد سماح 19012659 جید جدا2208.60  بـالجلفة06/06/2002

سعدي   بن عمر 19012651 جید2307.60  بـالجلفة11/06/2002

بن سعد   خیرة 19012730 جید2407.80  بـفیض البطمة22/09/1999

696من81الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | لبقع االخضر ج170053المؤسسة :  

بن الصافي   سامیة 19012809 قریب من الجید2506.10  بـالجلفة21/01/2001

قاسم   دنیا 19012739 قریب من الجید2606.00  بـالجلفة30/03/2001

بن نارة   زوینة 19012795 قریب من الجید2706.70  بـالجلفة21/11/2001

بن االبیض   حاتم توفیق 19012676 ممتاز2809.30  بـالجلفة01/01/2002

بن شریك   حسام الدین ثامر 19012680 جید2907.20  بـالجلفة06/02/2002

بن حمیدة   سارة 19012803 جید جدا3008.40  بـالجلفة06/02/2002

سعدي   سعید 19012814 جید جدا3108.20  بـالجلفة11/06/2002

بن سلیلیح   رضوان البشیر 19012759 جید3207.60  بـالجلفة22/06/2002

ذوابة   خلود رھام 19012714 مقبول3305.40  بـمسعد11/11/2002

نواري   سارة فلایر 19012804 جید3407.00  بـالجلفة03/12/2002

فكرون   خدیجة رانیا 19012709 مقبول3505.80  بـالجلفة14/02/2003

لوتید   علي 19012999 مقبول3605.30  بـالجلفة02/08/2000

ذیب   صالح 19012896 جید جدا3708.30  بـالجلفة25/01/2002

شریط   شروق خدوجة 19012856 قریب من الجید3806.00  بـالجلفة11/04/2002

قداوي   عبد الرحمان 19012946 جید3907.40  بـغریس05/06/2002

كشیدة   عبد الرحمان 19012947 قریب من الجید4006.80  بـالجلفة13/06/2002

بن الشیخ   سندس 19012845 ممتاز4109.20  بـمسعد29/06/2002

بوزرقوطة   علي 19013000 جید4207.90  بـالجلفة01/08/2002

بلقرع   صالح الدین 19012902 جید4307.50  بـالجلفة16/08/2002

حسیبي   عبد الرحمان 19012949 جید جدا4408.50  بـالجلفة18/08/2002

عبزوزي   شیماء 19012877 مقبول4505.70  بـالجلفة01/12/2002

ثلب   عبد الرحمان منیب 19012956 مقبول4605.80  بـالجلفة17/03/2003

بن صافي   علي رجائي 19013005 جید جدا4708.30  بـالجلفة17/06/2003

درة   عیشة 19013036 مقبول4805.30  بـالجلفة21/01/2001

بن جوال   فاطنة 19013061 قریب من الجید4906.10  بـالجلفة10/01/2002

بوصري   عوالي عفاف 19013032 قریب من الجید5006.60  بـالجلفة04/10/2002

امحمدي   فارس امین 19013043 جید5107.00  بـالجلفة24/03/2003

زروق   فتیحة 19013082 قریب من الجید5206.50  بـعین وسارة14/12/1999

شنة   لخضر 19013101 مقبول5305.10  بـالجلفة11/01/2000

696من82الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | لبقع االخضر ج170053المؤسسة :  

عزوز   فتح هللا سعید 19013080 جید جدا5408.60  بـالجلفة09/06/2002

بوخالفة   محمد االمین 19013147 مقبول5505.80  بـالجلفة17/07/2001

بوخاري   محمد سیف االسالم 19013163 قریب من الجید5606.70  بـالجلفة24/08/2001

مسعودي   محمد 19013136 مقبول5705.00  بـالجلفة20-01-2002

بن عطیة   محمد الحسین 19013150 جید5807.40  بـالجلفة10/10/2002

ملوك   محمد سیف الدین 19013165 جید5907.10  بـالجلفة02/02/2003

صدارة   محمد فارس 19013185 مقبول6005.90  بـالجلفة17/12/2000

عربات   مروة 19013202 مقبول6105.80  بـالجلفة07/01/2002

شاللي   مروة 19013203 جید6207.10  بـالجلفة21/02/2002

بن احمد   مریم خلود 19013215 ممتاز6309.20  بـعین اإلبل29/01/2003

شریك   نادیة 19013278 مقبول6405.20  بـالجلفة02/03/2001

رزقي   مصطفى عبد الصمد 19013237 مقبول6505.10  بـالجلفة05/03/2001

بعیطیش   مصطفى 19013234 قریب من الجید6606.10  بـالجلفة11/07/2001

بلعید   نجاة 19013288 جید6707.50  بـالجلفة15-11-2001

ناعم   مفتاح 19013238 جید جدا6808.30  بـالجلفة10/01/2002

بوزرقوطة   نعیمة 19013303 جید جدا6908.30  بـالجلفة02/02/2002

سالمي   نصرو 19013300 جید7007.80  بـالجلفة19/02/2002

رجدال   نائل عبد الفتاح 19013276 مقبول7105.70  بـورقلة01/08/2002

دحمان   نور الدین 19013307 مقبول7205.10  بـالجلفة24/09/2002

مریزق   مریم شیراز 19013226 جید7307.60  بـالجلفة14/10/2002

جعالب   مصطفى اسالم 19013236 مقبول7405.20  بـالجلفة29-10-2002

سایحي   نایل رمزي 19013280 ممتاز7509.10  بـالجلفة14/11/2002

بوصوار   ھبة اكرام 19013335 قریب من الجید7606.60  بـالجلفة08/01/2002

رابحي   ھدیل 19013340 مقبول7705.80  بـالجلفة08/03/2002

الحدي   ھبة 19013332 مقبول7805.00  بـالجلفة19/04/2002

جاب هللا   ھاشم 19013331 جید7907.40  بـالجلفة22/04/2002

نوي   ھشام سیف الدین 19013352 مقبول8005.90  بـالجلفة13/06/2002

696من83الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | بن عطیة سي بن احمد ج170054المؤسسة :  

بدیرینة   یوسف 19013397 جید جدا108.30  بـالجلفة16-03-2002

سنوسي   یسرى 19013392 ممتاز209.60  بـتیارت18-07-2002

لبیض   یوسف 19013400 جید307.20  بـالجلفة04-10-2002

بن بلخیر   یوسف أیوب 19013401 جید407.60  بـالجلفة30-05-2003

زعیتري   أیمن محمد الصغیر 19012463 مقبول505.60  بـالجلفة17-03-2001

ضریف   أماني 19012449 جید607.50  بـباتنة22-06-2001

عایس   أمیر 19012452 جید جدا708.60  بـالبرواقیة28-06-2001

فیزات   أكرم 19012447 جید807.80  بـالجلفة24-07-2001

رزایقیة   أسیل 19012446 جید907.90  بـحمام النبائل03-04-2002

حباش   أنفال 19012454 جید جدا1008.40  بـالمدیة14-05-2002

عریشة   أماني فرح 19012451 مقبول1105.70  بـالجلفة27-07-2002

بودالل   أیمن 19012460 جید جدا1208.30  بـالبلیدة01-09-2002

براكنة   أیوب 19012464 جید1307.60  بـباتنة21-09-2002

دردور   أسامة 19012441 مقبول1405.70  بـالجلفة10-10-2002

عرقوب   أنیس 19012455 جید جدا1508.60  بـسوق أھراس07-11-2002

جغلول   أیمن 19012462 قریب من الجید1606.80  بـالجلفة05-06-2003

غزال   إسراء رویدة 19012479 جید جدا1708.50  بـالجلفة02-06-2002

طالب   إسراء أریح 19012478 قریب من الجید1806.30  بـالجلفة09-08-2002

بن وارث   إسالم 19012482 قریب من الجید1906.50  بـمرسط14-08-2002

بن داود   إلیاس إسالم الدین 19012485 مقبول2005.70  بـالجلفة17-05-2003

عطاهللا   اكرام 19012541 جید2107.30  بـالجلفة22-04-2002

بختي   الویزة 19012577 جید2207.70  بـالجلفة25-02-2002

بورالم   بوزید 19012654 جید2307.80  بـالجلفة11-06-2001

بن عبد الحفیظ   جومانة 19012660 مقبول2405.70  بـالجلفة05-03-2002

696من84الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | بن عطیة سي بن احمد ج170054المؤسسة :  

مسبل   بختة 19012629 جید جدا2508.00  بـالجلفة21-03-2002

بلعلیا   جمال صالح الدین 19012658 مقبول2605.20  بـالمدیة08-09-2002

سعید   تقي الدین أمجد 19012655 جید2707.70  بـالجلفة31-01-2003

عرفي   بلقیس 19012649 جید جدا2808.00  بـالجلفة31-03-2003

زروقي   حوریة 19012696 مقبول2905.70  بـالجلفة29-11-1997

بلھواري   حلیمة 19012687 جید جدا3008.70  بحكم بـبوقادیري2002

كبیر   زكریاء 19012788 مقبول3105.20  بـالجلفة10-03-2002

ھبزة   زینب 19012801 قریب من الجید3206.20  بـالجلفة17-04-2002

یعقوبي   زھرة مباركة 19012793 جید جدا3308.70  بـورقلة31-05-2002

شنقاش   حلیمة ھدى 19012688 قریب من الجید3406.80  بـالجلفة05-07-2002

بوراویة   دنیا یاسمین 19012741 ممتاز3509.00  بـالجلفة11-07-2002

مفالح   خولة 19012728 جید جدا3608.50  بـمسعد15-08-2002

شیروف   خالد 19012700 جید جدا3708.50  بـوادالزناتي20-08-2002

بن عودة   رابح 19012743 جید3807.30  بـالجلفة17-10-2002

حمدوش   دعاء 19012735 ممتاز3909.20  بـالجلفة06-12-2002

أوزرور   رانیا 19012745 جید4007.80  بـالجلفة10-03-2003

بن لحرش   سارة نجوى 19012805 مقبول4105.50  بـالجلفة03-04-2003

عزوز   خدیجة سھام 19012711 جید4207.60  بـالجلفة18-05-2003

بن األخضر   راویة خلود 19012748 قریب من الجید4306.80  بـالجلفة10-11-2003

العربي   سیف الدین 19012854 قریب من الجید4406.60  بـالجلفة20-07-2000

ھواري   صبرین 19012888 جید4507.00  بحكم بـحاسي بحبح2001

العربي   صالح الدین 19012898 مقبول4605.30  بـالجلفة16-09-2001

لوعیل   شیماء 19012862 مقبول4705.40  بـمھدیة30-09-2001

بوزاھر   سھیلة 19012848 مقبول4805.90  بـغریس31-10-2001

عیاشین   سیدعلي 19012852 مقبول4905.10  بـالشلف02-03-2002

بوبكراوي   عماد الدین 19013011 جید5007.50  بـالجلفة03-06-2002

بن قیراط   شیماء 19012864 جید جدا5108.00  بـقالمة17-06-2002

علیوش قربوع   شیماء 19012865 قریب من الجید5206.60  بـالجلفة22-06-2002

تتھ   سماح 19012837 جید جدا5308.70  بـالجلفة11-07-2002

696من85الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | بن عطیة سي بن احمد ج170054المؤسسة :  

لعواشرة   طاھر 19012910 قریب من الجید5406.70  بـوھران30-08-2002

قاسم   عبدالرحمان 19012986 قریب من الجید5506.60  بـالجلفة19-02-2003

بن أمغار   صھیب 19012904 قریب من الجید5606.90  بـالجلفة13-03-2003

سراي   علي حسام الدین 19013004 مقبول5705.70  بـالجلفة15-03-2003

جمیخ   عبد هللا أبي 19012977 جید جدا5808.30  بـالجلفة05-04-2003

عثمان   فاطنة الزھراء 19013064 مقبول5905.90  بـالجلفة29-12-2000

بن غربي   فاطمة الزھراء 19013050 جید جدا6008.10  بـالجلفة13-01-2001

بلكشنة   فاطنة 19013060 جید6107.10  بـبریزینة25-06-2001

بن العربي   فؤاد 19013038 جید6207.00  بـالجلفة02-01-2002

الھواري   فارس إلیاس 19013042 مقبول6305.50  بـالجلفة28-02-2002

دراجي   فاطنة الزھراء 19013065 جید جدا6408.80  بـالجلفة07-03-2002

طیبي   عمر الفاروق 19013029 جید6507.80  بـالجلفة12-11-2002

زیننة   كمال 19013097 مقبول6605.50  بـالجلفة06-03-1998

عیاشین   لمیاء 19013106 مقبول6705.70  بـواد الفضة04-06-2000

شحطة   ماریة 19013115 جید6807.40  بـالجلفة26-08-2001

حجام   لینة نرمین بایة 19013112 قریب من الجید6906.60  بـحاسي بحبح25-05-2002

خلفاوي   لمین 19013107 جید جدا7008.40  بـالجلفة06-10-2002

قراش   فرح وھیبة 19013084 جید7107.00  بـالجلفة10-11-2002

نعیمي   محمد بوخروبة 19013157 جید جدا7208.80  بـالجلفة20-01-2001

زكیزكي   محمد أیمن 19013143 جید جدا7308.20  بـتقرت03-04-2002

لحرش   محمد 19013140 قریب من الجید7406.90  بـالجلفة15-04-2003

براھیمي   مروة 19013201 جید7507.80  بـالجلفة08-10-2001

لباني   مروة إیمان 19013208 قریب من الجید7606.90  بـالجلفة05-02-2002

رویبح   مریم 19013213 جید7707.10  بـالجلفة04-08-2002

تناح   محمد فرجاوي 19013186 جید7807.60  بـالجلفة20-11-2002

دقمان   نوح زكریاء 19013306 جید جدا7908.10  بـالجلفة28-06-2002

دركوش   نجاح شھلة 19013289 ممتاز8009.20  بـمسعد08-11-2002

بكوش   وداد نسیمة 19013363 مقبول8105.90  بـالسوقر13-02-2001

منادي   ھبة الرحمان 19013336 مقبول8205.90  بـالشارف13-05-2002

696من86الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة1 | بن عطیة سي بن احمد ج170054المؤسسة :  

ثامري   ھدیل 19013341 قریب من الجید8306.60  بـالجلفة07-06-2002

العید   ھبة 19013333 جید جدا8408.00  بـالجلفة17-05-2003

بن الصادق   ھبة 19013334 قریب من الجید8506.60  بـالجلفة21-09-2003

696من87الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | الجدیدة حي البساتین ج170055المؤسسة :  

بن قویدر   یوسف زكریا 19013404 مقبول105.20  بـسیدي بایزید02-10-2001

زناتي   وفاء 19013376 جید جدا208.40  بـالجلفة11-12-2002

شحطة   احمد 19012503 جید جدا308.80  بـالزعفران12-01-2002

بن الطیب   احالم خدیجة 19012500 ممتاز409.40  بـالجلفة31-01-2002

مولوج   احالم 19012498 قریب من الجید506.60  بـالبیض20-10-2002

خنیش   الغربي 19012563 قریب من الجید606.60  بحكم بـالجلفة1998

زبدة   اسیا 19012533 مقبول705.40  بـالجلفة19-01-2001

شحطة   النخلة 19012564 جید جدا808.10  بـالجلفة19-02-2002

كاش   اكرام 19012542 مقبول905.20  بـالجلفة17-05-2002

ویرق   ایة 19012597 قریب من الجید1006.50  بـمسعد09-08-2002

رحمون   بلخیر 19012645 جید1107.00  بـالجلفة30-07-2002

لھنایة   بثینة ایة 19012628 جید1207.90  بـالجلفة23-10-2002

مختاري   بسمة 19012632 جید1307.60  بـالجلفة03-01-2003

ربیح   بدور رقیة 19012630 جید جدا1408.10  بـالجلفة15-01-2003

خینش   حدة 19012678 قریب من الجید1506.40  بـالجلفة20-12-2000

حمیدات   خدیجة سھام 19012710 قریب من الجید1606.60  بـالجلفة24-01-2002

بن العربي   رحمة 19012752 مقبول1705.10  بـفیض البطمة08-05-2002

غربي   رقیة عدالة 19012764 مقبول1805.30  بـالجلفة13-07-2003

سبخة   عبد العزیز 19012960 مقبول1905.30  بـالجلفة11-09-1999

قوادریة   عرعارة 19012995 جید2007.00  بـالملیلیحة25-01-2000

جلیطة   صباح فاطمة الزھراء 19012886 مقبول2105.70  بـالجلفة06-02-2001

خدومة   علي ابراھیم عمر 19013002 جید2207.80  بـالجلفة18-02-2001

سعدي   عبد الرحمان 19012943 مقبول2305.10  بـالجلفة16-06-2001

مخروقة   صالح الدین 19012899 قریب من الجید2406.30  بـقصر البخاري24-11-2001

696من88الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة شرق | الجلفة9 | الجدیدة حي البساتین ج170055المؤسسة :  

بن العایب   عبد النور حكیم 19012980 مقبول2505.80  بـالشارف04-03-2002

رابحي   عامربھاء الدبن 19012931 قریب من الجید2606.60  بـالجلفة01-10-2002

عمور   عبد الرحمان 19012951 مقبول2705.40  بـالجلفة15-11-2002

قرطیلة   عبد النوراكرم 19012981 جید جدا2808.80  بـالجلفة04-06-2003

سعدات   فاطنة 19013062 ممتاز2909.10  بـالجلفة08-05-2002

فرزولي   ماجدة 19013113 قریب من الجید3006.30  بـالجلفة30-03-1999

لطرش   لطفي حسام الدین 19013105 مقبول3105.10  بـالجلفة27-05-2002

عمراني   محمد 19013134 مقبول3205.90  بـالجلفة12-08-2001

صدیق   مراد 19013197 مقبول3305.00  بـالجلفة11-03-1997

ثامري   نبیل 19013284 جید جدا3408.20  بـالجلفة28-10-2000

حمیدة   نجود 19013290 قریب من الجید3506.70  بـالجلفة27-02-2001

طش   نور الھدى 19013310 قریب من الجید3606.60  بـالجلفة29-07-2002

حمایدي   مسعودة امال 19013233 ممتاز3709.20  بـالجلفة14-04-2003

696من89الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب3 ج61 اكتوبر 17 | المجمع 170064المؤسسة :  

بیقع   أیمن 19013433 جید جدا108.40  بـالجلفة20-09-2000

بوخالفة   أ حمد النذیر 19013419 جید جدا208.70  بـالجلفة09-03-2002

بن أحمد   أ شرف عادل أحمد 19013420 ممتاز309.30  بـالجلفة02-05-2002

ھلوب   أماني سرین 19013431 جید جدا408.80  بـالجلفة01-11-2002

دحماني   امیرة سعدیة 19013526 ممتاز509.00  بـالجلفة20-02-2002

سلیم   احالم 19013471 جید جدا608.60  بـالجلفة25-02-2002

بریني   اسامة البشیر 19013482 جید707.50  بـحاسي بحبح16-07-2002

عرابي   جمال الدین 19013586 ممتاز809.00  بـالشارف07-05-2001

حر فوش   بوبكر صدیق 19013575 جید907.80  بـاإلدریسیة28-02-2002

بریكي   خدیجة فلایر 19013625 جید1007.60  بـالجلفة27-08-2001

جیدول   رشید عبد الطیف 19013654 جید1107.50  بـالجلفة25-12-2002

لقریز   سارة 19013693 ممتاز1209.30  بـالجلفة28-04-2002

ناوي   زھیر 19013680 جید جدا1308.50  بـالجلفة05-11-2002

عسالي   سلمى بشرى 19013724 جید1407.00  بـالجلفة22-08-2002

بن قویدر   سعیدة 19013718 جید1507.90  بـالجلفة11-12-2002

بومرداس   عبد المالك نبیل 19013803 جید جدا1608.00  بـالجلفة27-01-2001

توادي   عبد السالم 19013788 جید جدا1708.40  بـالجلفة03-10-2001

بن دراح   عبد هللا أنور 19013802 جید1807.50  بـمسعد09-02-2002

بیدي   علي 19013824 قریب من الجید1906.50  بـالجلفة29-09-1998

طعیبة   لقمان عبد الحكیم 19013896 جید2007.60  بـالجلفة22-04-2001

دقبوجة   فاطنة الزھرة نوران 19013854 قریب من الجید2106.50  بـالجلفة24-09-2001

رمیثة   مبروك 19013901 جید جدا2208.50  بـالجلفة17-10-2001

صیفیة   فا روق مصطفي 19013839 جید جدا2308.70  بـالجلفة06-08-2002

عبد الرحیم   كمال 19013888 جید جدا2408.20  بـالجلفة04-10-2002

696من90الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب3 ج61 اكتوبر 17 | المجمع 170064المؤسسة :  

بن مسعود   مروان عبد الر حمان 19013953 جید2507.60  بـالجلفة21-01-2001

عراشي   منال فاطمة الزھرة 19014005 قریب من الجید2606.10  بـالجلفة18-01-2002

عرعار   محمد 19013925 جید2707.90  بـالجلفة18-03-2002

فكیریني   محمد عبد النور 19013945 جید جدا2808.90  بـقصر البخاري12-12-2002

مسلمي   ھاجر 19014045 جید2907.50  بـالجلفة27-02-2002

عز الدین   ھبة سیرین 19014048 ممتاز3009.50  بـبوسعادة26-06-2002

داودي   وداد ام ھاني 19014057 جید جدا3108.90  بـالجلفة21-09-2002

كاس   ھدیل حدة 19014049 جید3207.20  بـالجلفة06-03-2003

سعیداني   یاسمین 19014076 جید جدا3308.10  بـالجلفة15-06-2001

جرو   یاسین 19014078 قریب من الجید3406.40  بـحاسي بحبح18-07-2001

696من91الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | المجمع الجدید حي بن سعید ج170065المؤسسة :  

جاب هللا   اسماء 19013486 مقبول105.00  بـالجلفة18/10/2001

حمیدات   حمزة 19013598 جید207.80  بـالشارف01/08/1999

طیبي   بلقاسم 19013572 قریب من الجید306.30  بـالجلفة15/05/2000

عباسي   ثامر 19013578 قریب من الجید406.40  بـبن یعقوب05/09/2000

جعیو   بلخیر ایمن 19013568 جید507.10  بـعین اإلبل01-10-2000

خلدون   بولرباح 19013576 قریب من الجید606.10  بـقصر الحیران04/01/2001

مغربي   ثلیجة 19013581 جید جدا708.50  بـعین اإلبل23/11/2001

دنیدینة   حیزیة 19013605 مقبول805.90  بـالجلفة29/06/2002

بن حبیب   جلول 19013583 مقبول905.30  بـالجلفة04-11-2002

بوصري   دالل نخلة 19013643 مقبول1005.20  بـالجلفة01-09-2002

حفینات   سعد الدین 19013702 جید1107.50  بـالجلفة19/03/2001

بن ملوكة   زینب 19013686 قریب من الجید1206.10  بـالجلفة28/07/2002

شعراني   رقیة منال 19013668 جید1307.40  بـعین اإلبل10/11/2002

شویحة   صبرینة 19013751 مقبول1405.00  بـالجلفة11/09/2002

حمر العین   سندس نور 19013728 قریب من الجید1506.70  بـالجلفة16/01/2003

عیدة   عبد الرزاق 19013786 مقبول1605.50  بـالجلفة03/04/1999

حنة   عبد الكریم 19013799 قریب من الجید1706.30  بـالجلفة22/04/2001

قرد   عبد الكریم 19013800 مقبول1805.40  بـالجلفة16/10/2002

مادني   عطیة 19013821 قریب من الجید1906.00  بـالجلفة15/03/1999

شقري   قمر 19013882 جید2007.40  بـالجلفة26/10/2001

عیواز   عمر 19013832 قریب من الجید2106.60  بـالشارف28/01/2002

ضامن   محمد 19013919 قریب من الجید2206.70  بـالجلفة13/05/2001

عیواز   محمد نصر الدین 19013950 قریب من الجید2306.40  بـالشارف05/11/2001

كرمة   محمد صالح الدین 19013943 جید2407.30  بـالجلفة23/05/2002

696من92الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | عزوز المسعود ج170066المؤسسة :  

طاھري   اسامة سلیم 19013484 مقبول105.20  بـالجلفة09/04/2001

زواوي   امینة اكرام 19013528 مقبول205.60  بـالجلفة27/02/2002

بن سالم   احالم 19013472 ممتاز309.10  بـالجلفة05/03/2002

جبابرة   اماني 19013523 ممتاز409.50  بـالجلفة16/05/2002

شمخ   ایمن 19013537 جید جدا508.00  بـالجلفة17/05/2002

طویسي   النعاس 19013506 مقبول605.70  بـالجلفة08/07/2002

اخضري   امباركة مروة 19013525 ممتاز709.20  بـالجلفة08/01/2003

طھراوي   جمال 19013584 جید جدا808.50  بحكم بـالجلفة1999

رحماني   جمال 19013585 جید907.50  بـالجلفة01/09/2000

عیسوب   تركیة ایمان 19013577 ممتاز1009.00  بـالجلفة06/03/2001

حرفوش   خالد ابن الولید 19013607 جید جدا1108.20  بـالجلفة28/04/2002

جریدي   جمیلة 19013588 جید1207.60  بـالجلفة09/06/2002

شیبوط   رانیا 19013646 جید جدا1308.00  بـالجلفة03/01/2002

یوسفي   رانیا 19013647 جید1407.30  بـالجلفة27/02/2002

حراق   رجاء مسعودة 19013651 جید1507.50  بـالجلفة10/06/2002

علوط   زھراء 19013676 مقبول1605.60  بـالجلفة31/07/2002

شاربي   عبد الرحمان 19013783 جید جدا1708.80  بـالجلفة22/12/2001

یعقوب   فریحة 19013873 جید1807.50  بـالجلفة03/04/2000

بالخیط   قویدر 19013883 جید جدا1908.70  بـالجلفة24/11/2000

عقاب   فتیحة نور الھدى 19013872 جید جدا2008.40  بـالجلفة21/03/2001

بن ضیاف   فطیمة 19013877 ممتاز2109.60  بـسطیف01/05/2001

زایة   عمر 19013831 جید جدا2208.00  بـاإلدریسیة07-09-2001

حمزة   عمر یاسین 19013836 جید جدا2308.30  بـالجلفة05/05/2002

بوخالفة   علي ادریس 19013825 جید2407.70  بـالجلفة27-07-2002

696من93الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | عزوز المسعود ج170066المؤسسة :  

زرقعوینة   عمر 19013834 مقبول2505.50  بـالجلفة07/08/2002

طیوة   ماریة شیماء 19013899 مقبول2605.20  بـالجلفة18-10-2002

مادني   مسعود 19013979 جید2707.30  بـالجلفة29/07/2001

بن سالم   مروة صفاء 19013972 جید جدا2808.50  بـالجلفة19/01/2002

بوعزوز   یوسف 19014087 مقبول2905.10  بـاوالد موسى24/01/2001

رتیمي   یاسر نصر الدین 19014075 مقبول3005.90  بـالقدید17/06/2002

سعدي   یوسف 19014089 جید جدا3108.30  بـالجلفة06/10/2002

696من94الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | خضرون مازوز ج170067المؤسسة :  

عزوز   إكرام ایة 19013443 مقبول105.10  بـالجلفة24/03/2002

بن مبروك   إیمان 19013447 جید207.70  بـثنیة النصر06/07/2002

طاع هللا   إیمان 19013450 ممتاز309.20  بـالجلفة21/10/2002

مقربي   الحاج 19013492 ممتاز409.10  بـالجلفة28/12/1996

بن قرینة   امینة 19013527 مقبول505.60  بحكم بـعین اإلبل2001

طھیري   ایمن 19013535 قریب من الجید606.10  بـالجلفة13/03/2001

بن حبیب   الزھرة 19013496 مقبول705.70  بـالجلفة14/10/2001

عبد الحفیظي   امینة نادیة 19013530 مقبول805.10  بـالجلفة19/08/2002

فصیح   احالم 19013473 مقبول905.00  بـالجلفة21/08/2002

بوشقور   احمد عادل 19013477 جید جدا1008.70  بـالجلفة18/09/2002

حمیدي   ابراھیم الخلیل 19013468 جید1107.00  بـالجلفة25/10/2002

حفاف   احمد عبد الرؤوف 19013478 جید جدا1208.40  بـالجلفة28/01/2003

ضوة   حسام عز الدین 19013592 جید جدا1308.20  بحكم بـالجلفة2000

حاشي   ثامر عبد الرزاق 19013580 جید1407.60  بـالجلفة05/05/2002

قوریدة   حسام الدین 19013591 جید جدا1508.60  بـالجلفة16/09/2002

داودي   حبیبة زھرة البان 19013589 ممتاز1609.10  بـالجلفة21/09/2002

عبد الحفیظي   خیر الدین 19013635 مقبول1705.50  بـالجلفة14/02/1998

عبد الحفیظي   خیرة امال 19013638 ممتاز1809.00  بـالجلفة12/04/2002

زیان   سارة سماح 19013695 جید1907.80  بـالجلفة26/12/2000

ھاني   سمیة 19013727 قریب من الجید2006.70  بـالجلفة16/08/2002

بن حبیب   فاطمة الزھراء 19013844 جید جدا2108.20  بـالجلفة02/04/2002

مغربي   علیة 19013827 ممتاز2209.00  بـالجلفة03/04/2002

عمري   فطوم 19013876 جید2307.70  بـالجلفة06/09/2002

زیاني   عماد الدین سالم 19013828 جید جدا2408.80  بـالجلفة28/02/2003

696من95الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | خضرون مازوز ج170067المؤسسة :  

بودینار   مصطفى 19013987 قریب من الجید2506.40  بـالجلفة25/08/1998

شراك   محمد 19013924 جید جدا2608.30  بـالجلفة21/01/2002

صكصك   مسعودة 19013984 جید جدا2708.00  بـالجلفة14/02/2002

نواري   محمد 19013927 قریب من الجید2806.80  بـالجلفة29/04/2002

سماعین   منال 19014003 ممتاز2909.70  بـالجلفة09/09/2002

حمزة   مصطفى عبد الحق 19013993 جید3007.20  بـالجلفة29-09-2002

بوخالفة   مروة 19013968 جید جدا3108.00  بـالجلفة17/11/2002

لعوید   نور الدین 19014037 ممتاز3209.10  بـقمار09/06/2002

فصیح   ھیثم 19014055 جید3307.70  بـالجلفة04/08/2002

بن العایب   نایل صھیب 19014023 قریب من الجید3406.40  بـالجلفة23-09-2002

696من96الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب2 | كاس محمد ج170068المؤسسة :  

داودي   ابراھیم الخلیل 19013457 قریب من الجید106.40  بـالجلفة10/02/2001

عراشي   ایمان 19013534 قریب من الجید206.70  بـالجلفة13/08/1999

دنیدینة   برابح 19013545 مقبول305.60  بـالجلفة21/06/2000

ناعم   احمد 19013475 مقبول405.40  بـالجلفة07/01/2001

احمیدات   الھام 19013507 مقبول505.60  بـالجلفة26/08/2001

مودي   بشرى امال 19013550 جید607.10  بـالجلفة21/01/2002

تومي   امال 19013520 ممتاز709.10  بـالجلفة12/03/2002

طیبي   ایناس 19013539 جید جدا808.20  بـالجلفة17/04/2002

سویسي   اسامة جمال 19013483 جید جدا908.10  بـالجلفة09/07/2002

دراح   اسراء 19013485 جید1007.40  بـالجلفة31/07/2002

بن علیة   اكرام الھام 19013491 جید1107.00  بـالجلفة04/08/2002

ھزالوي   اسماعیل 19013488 ممتاز1209.40  بـالجلفة22/09/2002

لقویرح   امینة فطیمة زھراء 19013529 جید جدا1308.70  بـالجلفة10/11/2002

حبیب   بختة سوالف 19013543 قریب من الجید1406.80  بـالجلفة18/11/2002

نجیمي   امباركة امیمة 19013524 ممتاز1509.30  بـالجلفة22/11/2002

تجاجنة   بلخیر 19013557 قریب من الجید1606.60  بـالجلفة04/08/2003

العیشي   اشرف عبد الغفور 19013489 قریب من الجید1706.30  بـالجلفة13/09/2003

بن حبیب   ثامر 19013579 جید1807.20  بـالجلفة15-11-2001

ربیعي   حنان منى 19013604 جید جدا1908.30  بـحاسي بحبح06/02/2002

حرفوش   حمزة عز الدین 19013599 جید جدا2008.90  بـالجلفة09/08/2002

براھیمي   بوبكر 19013574 جید2107.20  بـالجلفة02-12-2002

بن سالم   خیرة 19013637 جید2207.20  بـالجلفة22/05/2002

لقویرح   خدیجة 19013622 جید2307.10  بـالجلفة05-07-2002

براھیمي   رفیق ابراھیم 19013657 جید جدا2408.50  بـالجلفة23/09/2002

696من97الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب2 | كاس محمد ج170068المؤسسة :  

طالب   دعاء فوزیة 19013640 جید جدا2508.40  بـالجلفة09/10/2002

ولد سعید   خدیجة 19013624 ممتاز2609.00  بـالجلفة25-01-2003

زیاني   دعاء ھاجر 19013641 جید2707.30  بـبوسعادة05/06/2003

بورحلة   سعدیة 19013705 قریب من الجید2806.00  بـحد الصحاري13/09/1999

حمزة   سعاد 19013701 مقبول2905.90  بـالجلفة05/05/2000

بن صافي   ریاض عبد الرزاق 19013671 ممتاز3009.30  بـالجلفة01/09/2002

بن عیسى   سعد شھین 19013704 جید3107.60  بـالجلفة18/10/2002

دروازي   زینب 19013687 جید جدا3208.60  بـالجلفة31/01/2003

طاھري   صفاء مروة 19013753 قریب من الجید3306.90  بـالجلفة01/01/2002

نوي   طارق 19013757 جید3407.40  بـالجلفة21/05/2002

حاشي   سلسبیل بلقیس 19013722 قریب من الجید3506.50  بـمسعد26/12/2002

بن حاج   صارة 19013750 جید3607.90  بـالجلفة04/01/2003

قصري   شیماء حلیمة السعدیة 19013746 جید3707.90  بـعین وسارة06/06/2003

سعدي   عبد السالم 19013787 مقبول3805.70  بـالجلفة02/11/1999

مني   عبد الحكیم 19013780 مقبول3905.90  بـالجلفة27/07/2001

مخلط   طاھر االمین فتحي 19013769 قریب من الجید4006.60  بـالجلفة02/02/2002

زبیر   عبد القادر المھدي 19013796 ممتاز4109.00  بـالجلفة02/04/2002

عیساوي   عادل االمین 19013774 قریب من الجید4206.70  بـالجلفة30/06/2002

لواراعي   عامر عبد الرزاق 19013778 قریب من الجید4306.40  بـقصر البخاري06/08/2002

رقیق   عبد الرحمان رابح 19013785 جید4407.10  بـالجلفة22/03/2003

تومي   لمین 19013897 مقبول4505.30  بـالجلفة01/01/2000

سعدي   فتحي 19013868 قریب من الجید4606.60  بـالجلفة18/11/2000

ابسیسة   فاطمة الزھراء 19013842 جید4707.70  بـالجلفة13/01/2002

كرمة   فاطمة الزھراء 19013843 قریب من الجید4806.60  بـالجلفة20/02/2002

حریزي   محجوبة 19013902 قریب من الجید4906.60  بـالجلفة22/02/2002

حانطي   كمال ابراھیم الخلیل 19013889 جید5007.00  بـالجلفة15/09/2002

جوال   عیاد نصر الدین 19013837 قریب من الجید5106.70  بـالجلفة28/09/2002

وحشي   عطیة زاكي 19013822 جید جدا5208.50  بـالجلفة01/10/2002

عباسي   محمد جبران جمال 19013939 قریب من الجید5306.40  بـالجلفة28/04/2001

696من98الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب2 | كاس محمد ج170068المؤسسة :  

شبیرة   محمد االمین 19013932 جید5407.10  بحكم بـالجلفة2002

میھوبي   محمد عبد النور 19013944 مقبول5505.90  بحكم بـالشارف2002

تواتي   محمد رامي 19013941 جید جدا5608.30  بـالجلفة22/03/2002

حوة   مریم الباتول 19013978 جید جدا5708.30  بـالجلفة23/03/2002

حمزة   مصطفى 19013990 قریب من الجید5806.10  بـالجلفة01/08/2002

تنوم   مصطفى 19013991 جید5907.80  بـالجلفة01/08/2002

بن علیة   محمد سیف الدین 19013942 جید6007.50  بـالجلفة04/08/2002

احمیدة   محمد 19013928 جید6107.90  بـالجلفة08/08/2002

بن عیسى   مریة 19013974 جید جدا6208.90  بـالجلفة25/12/2002

العیدي   محمد نور الدین 19013951 جید جدا6308.60  بـالجلفة04/05/2003

براھیمي   نوري 19014043 قریب من الجید6406.00  بـالجلفة09/08/1998

خالدي   نصر الدین 19014032 مقبول6505.70  بـالجلفة30/04/2002

روباش   نجم الدین 19014026 جید جدا6608.80  بـالجلفة13/07/2002

تركي   نزیھة 19014028 ممتاز6709.40  بـالجلفة29/07/2002

سلیماني   ھشام 19014052 قریب من الجید6806.60  بـالجلفة06/08/2002

قویدري   ھدیل مرام 19014050 مقبول6905.90  بـالجلفة16/09/2002

شعراني   نسرین 19014029 قریب من الجید7006.80  بـالجلفة18/10/2002

دلیوح   نور الھدى 19014040 جید جدا7108.60  بـالجلفة08/01/2003

حفاف   یوسف سیف الدین 19014091 جید7207.00  بـالجلفة21/11/2002

696من99الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب7 | حمیدي عامر ج170069المؤسسة :  

مقدود   أیمن 19013434 مقبول105.00  بـالجلفة04-11-2000

سواھلیة   أحمد 19013423 قریب من الجید206.80  بـالجلفة10-01-2002

حاشي   إكرام 19013440 مقبول305.70  بـالجلفة17-03-2002

بن عسلون   أیمن 19013435 جید407.60  بـالجلفة19-06-2002

بن مسعود   أكرم 19013429 مقبول505.20  بـالجلفة06-07-2002

ابراھیمي   إكرام ھبة الرحمان 19013444 قریب من الجید606.30  بـالجلفة27-07-2002

بوزیدي   آیة 19013418 جید جدا708.30  بـالجلفة25-11-2002

حریري   إیمان ھدیة 19013453 جید807.00  بـالجلفة07-01-2003

جاب هللا   العارم 19013503 قریب من الجید906.30  بـالجلفة08-05-2000

عولمي   الزھرة 19013499 قریب من الجید1006.10  بـالجلفة16-11-2002

قرار   خالد 19013606 جید1107.30  بـالجلفة22-03-2002

رحماني   رضوان سیف الدین 19013655 مقبول1205.30  بـالجلفة29-05-2002

بشراوي   رضوان محمد 19013656 جید جدا1308.50  بـالجلفة04-06-2002

بن بوزید   رباب 19013648 جید1407.40  بـاإلدریسیة09-07-2002

سایحي   سفیان 19013719 جید1507.50  بـالجلفة09-12-2002

لغراب   شیماء 19013744 جید جدا1608.50  بـالجلفة23-01-2003

مریر   عبد القادر سلیم 19013797 قریب من الجید1706.50  بـتسیمسیلت17-12-2000

العیاضي   عائشة 19013772 قریب من الجید1806.40  بـالجلفة14-05-2001

فخیت   عبد القادر فارس 19013798 قریب من الجید1906.40  بـالجلفة06-09-2001

عینة   عبد الجبار الصادق 19013779 قریب من الجید2006.30  بـالجلفة08-05-2002

سلیماني   عائشة 19013773 جید2107.60  بـالجلفة21-07-2002

قزو   عبدالودود 19013807 جید جدا2208.60  بـمسعد18-12-2002

طحاح   طھ یاسین أبي قاسم 19013771 جید جدا2308.80  بـالجلفة23-03-2003

حلباوي   لخضر 19013894 جید2407.80  بـعین اإلبل28-01-2001

696من100الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب7 | حمیدي عامر ج170069المؤسسة :  

بلعید   لؤي بلخیر 19013892 مقبول2505.50  بـقصر الشاللة12-01-2002

األبقع   قویدر 19013884 جید جدا2608.50  بـالجلفة21-10-2002

علوط   علي زكریاء 19013826 مقبول2705.50  بـالزعفران09-11-2002

بن مسعود   فضیلة إكرام 19013874 جید جدا2808.60  بـالجلفة26-02-2003

عدلي   فوزیة 19013881 جید جدا2908.40  بـالجلفة29-03-2003

ھدروق   مروة حنان 19013971 مقبول3005.10  بـالجلفة18-04-2000

قصري   مروة 19013954 مقبول3105.70  بـالجلفة12-02-2001

قرقیط   محمد 19013920 قریب من الجید3206.20  بـالجلفة16-05-2001

طالب   محمد بشیر 19013937 جید3307.30  بـمسعد03-12-2001

عیسوب   محمد مبروك 19013948 قریب من الجید3406.60  بـالجلفة21-03-2002

قرار   ملیك صالح الدین 19013999 جید3507.30  بـالجلفة22-03-2002

جخیو   مصعب 19013994 جید3607.70  بـالجلفة27-11-2002

بوطیبة   مروة 19013969 قریب من الجید3706.90  بـالجلفة14-12-2002

عراشي   نادیة فطوم 19014021 مقبول3805.60  بـالجلفة22-05-2002

ھاني   وائل 19014056 جید جدا3908.10  بـالجلفة13-08-2002

بولنوار   نورالھدى 19014041 جید4007.10  بـالجلفة01-09-2002

خلید   نسیبة منار 19014031 جید جدا4108.80  بـالجلفة12-01-2003

مقواس   ولید 19014072 مقبول4205.50  بـالجلفة21-03-2002

بوزیدي   وفاء اسمھان 19014071 جید4307.10  بـالجلفة08-06-2002

فار   یوسف العطاشي 19014090 جید جدا4408.40  بـالجلفة24-06-2002

بسعود   وردة 19014068 مقبول4505.30  بـالجلفة29-09-2002

696من101الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | عبیكشي السعید ج170070المؤسسة :  

طویر   بالل 19013554 جید جدا108.90  بحكم بـعین اإلبل2000

مقربي   الزھرة 19013495 جید جدا208.40  بـالجلفة25/07/2000

عزوز   اماني 19013522 جید جدا308.40  بـالجلفة02/02/2002

جودي   ایة 19013531 جید جدا408.30  بـالجلفة29/04/2002

مبخوتة   ایة نور الھدى 19013533 جید507.80  بـالجلفة31/05/2002

طع هللا   افراح رفیدة 19013490 جید607.90  بـالجلفة02/08/2002

ضامن   خضرة رحاب امینة 19013627 جید707.70  بـالجلفة20/11/2002

صیار   رؤیة 19013644 جید جدا808.10  بـالجلفة19/02/2003

رقیق   سعد الدین 19013703 جید جدا908.20  بـالجلفة09/07/2002

بن نایھة   سعید 19013706 جید جدا1008.90  بـالجلفة21-09-2002

بن عبد هللا   شھیناز مروة 19013739 جید1107.90  بـالجلفة11-04-2002

دحمون   صف الدین یاسین 19013752 جید1207.70  بـالجلفة29/09/2002

بن مسعود   مبارك 19013900 قریب من الجید1306.10  بـاإلدریسیة20/01/1999

بن مسعود   عز الدین 19013820 جید1407.00  بـالجلفة09/01/2001

عریف   كمال الدین رضوان 19013890 جید جدا1508.60  بـالجلفة12/02/2002

بیدي   فطوم 19013875 جید جدا1608.70  بـالجلفة22/05/2002

نصیب   محمد الطاھر 19013935 ممتاز1709.00  بـالجلفة26/05/2003

بورزق   نور الدین 19014036 جید جدا1808.10  بـالجلفة03/03/2002

جعالب   ھالة 19014047 جید جدا1908.00  بـالجلفة10/08/2002

عتبة   نایلة شھرزاد 19014024 جید جدا2008.80  بـحیدرة26/10/2002

ایت عبد القادر   ینیس 19014086 جید2107.90  بـالجلفة20/01/2003

بن خشیبة   وصال االء 19014069 جید جدا2208.90  بـالجلفة09/03/2003

696من102الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | الشیخ محفوظي احمد ج170071المؤسسة :  

جعالب   ابراھیم مصطفى 19013469 ممتاز109.20  بـالجلفة13/02/2002

العسالي   بالل 19013556 جید جدا208.70  بـالجلفة17/03/2002

زحوط   ایمن 19013536 جید جدا308.50  بـالجلفة01/04/2002

االشھبي   براھیم 19013546 جید جدا408.70  بـالجلفة22/05/2002

بن مسعود   اسماء 19013487 ممتاز509.00  بـالجلفة13/06/2002

موفق   احمد عبد الرحمان 19013479 ممتاز609.50  بـالجلفة18/06/2002

بیدي   احمد االمین 19013476 جید جدا708.80  بـالجلفة18/10/2002

قابوش   احمد عبد هللا 19013480 قریب من الجید806.50  بـالجلفة25/10/2002

صخري   ایوب 19013540 جید جدا908.00  بـالجلفة22/12/2002

كربوعة   الشیخ 19013501 جید جدا1008.10  بـالجلفة30/12/2002

قویسم   الیاس عبد الوھاب 19013519 جید جدا1108.70  بـالجلفة05/03/2003

شخمة   ایة سیرین 19013532 ممتاز1209.20  بـالجلفة14/09/2003

منزه   حنان سعدیة 19013603 جید1307.10  بـالجلفة29/09/2001

عیسات   حسام الدین 19013590 ممتاز1409.10  بـغلیزان23/07/2002

ھاني   حسینة 19013595 جید جدا1508.80  بـالجلفة12/10/2002

ھاني   حنان 19013602 جید جدا1608.60  بـالجلفة20/11/2002

محفوظي   خالد ولید 19013618 مقبول1705.90  بحكم بـالجلفة2002

قویسم   ربیحة اسماء 19013649 جید جدا1808.30  بـالجلفة16/03/2002

سعیدي   خولة عائشة 19013634 جید جدا1908.70  بـالجلفة07/02/2003

حرفوش   زوینة 19013681 جید2007.20  بـالجلفة08/11/2001

یعقوب   سارة 19013690 ممتاز2109.20  بـالجلفة10/01/2002

یاقوت   سارة 19013694 جید جدا2208.60  بـالجلفة05/06/2002

داشر   سلطانة نرجس خدیجة 19013723 جید2307.00  بـالجلفة01/11/2001

بوزیدي   شمس الضحى 19013737 قریب من الجید2406.90  بـبوسماعیل24/06/2002

696من103الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | الشیخ محفوظي احمد ج170071المؤسسة :  

دھیمي   شھرزاد 19013738 جید جدا2508.20  بـالجلفة13/11/2002

صخري   سلسبیل 19013721 جید جدا2608.60  بـالجلفة21/01/2003

محمدي   شافیة ابرار 19013735 جید جدا2708.20  بـالجلفة31/01/2003

بن عبد هللا   عیشة نصیرة 19013838 قریب من الجید2806.10  بـالجلفة16/06/2001

كرمة   كریمة 19013885 ممتاز2909.60  بـالجلفة23/01/2002

عمراوي   فاتن 19013840 جید جدا3008.90  بـالجلفة13/02/2002

لعوید   ماریة 19013898 جید جدا3108.60  بـقمار16/03/2002

غریب   فاطمة صبرین 19013847 جید3207.40  بـالجلفة22/03/2002

دغباج   كنزة سلسبیلة 19013891 جید جدا3308.70  بـقصر البخاري22-03-2002

صخري   فاطنة 19013850 قریب من الجید3406.70  بـالجلفة16/04/2002

كاسل   فاطمة الزھراء 19013846 جید3507.90  بـالجلفة24/10/2002

صباح   فاطنة 19013853 جید3607.60  بـالجلفة05/12/2002

عبد الحفیظي   محمد ایوب 19013936 جید جدا3708.20  بـالجلفة23/02/2002

بن حبیب   مسعود 19013980 جید جدا3808.90  بـالجلفة28/02/2002

مادري   مریم 19013975 ممتاز3909.10  بـالجلفة10/03/2002

قیرش   مروة 19013956 ممتاز4009.30  بـالجلفة01/07/2002

بلعباس   محمد جمال 19013940 جید جدا4108.30  بـالجلفة04/07/2002

بن عطا هللا   محمد اسالم 19013931 جید4207.90  بـالجلفة19-08-2002

بوطیبة   محمد 19013930 ممتاز4309.00  بـبوسعادة29/11/2002

بشیري   مصعب 19013995 جید4407.70  بـالجلفة26/04/2003

یاقوت   ندى منار 19014027 جید جدا4508.90  بـالجلفة21/02/2002

فیرم   نور الھدى 19014039 ممتاز4609.40  بـالجلفة10/05/2002

قضابي   نایل سعد 19014022 جید جدا4708.30  بـالجلفة01/06/2002

فصیح   نائلة 19014019 جید جدا4808.60  بـالجلفة10/08/2002

سحبان   میلیسا مالك 19014018 ممتاز4909.00  بـبن عكنون14-09-2002

بافة   یحي ایوب 19014084 جید جدا5008.10  بـالجلفة14/03/2002

علیش   وفاء 19014070 قریب من الجید5106.90  بـالجلفة20-10-2002

696من104الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | قاسم سلیمان ج170072المؤسسة :  

غول   إكرام 19013441 جید جدا108.30  بـالجلفة31/05/2002

شویشة   إیمان رقیة 19013452 جید جدا208.70  بـالجلفة20/06/2002

میساوي   إكرام 19013442 قریب من الجید306.30  بـالجلفة25/08/2002

خضراوي   إیمان خضرة 19013451 جید407.20  بـالجلفة13/11/2002

صندوق   الھواري 19013518 جید507.10  بـالشارف02/04/1995

حمین   اماني 19013521 جید جدا608.00  بـالجلفة30/12/2001

میساوي   بختة 19013542 قریب من الجید706.80  بـالجلفة25/01/2002

زھیمي   الزھرة 19013497 جید جدا808.40  بـالجلفة23/02/2002

منزه   ایمن 19013538 جید جدا908.30  بـالجلفة11-07-2002

محاد   الزھرة 19013500 قریب من الجید1006.00  بـالجلفة19/11/2002

حفاف   بشرى سلطانة 19013551 مقبول1105.90  بـالجلفة11/04/2003

حطاب   بوبكر 19013573 قریب من الجید1206.50  بـاإلدریسیة30/12/1999

جحا   حفیظة 19013597 جید جدا1308.80  بحكم بـالشارف2000

بافة   بلعباس رضوان 19013570 جید جدا1408.10  بـالجلفة22/06/2000

مادري   جمال حسین 19013587 قریب من الجید1506.30  بـالجلفة19/11/2001

طالیبي   حنان 19013601 جید جدا1608.40  بـالجلفة30/04/2002

ھاني   حفصة 19013596 جید جدا1708.50  بـالجلفة18/06/2002

حفینات   بلعباس عبد الحق 19013571 جید1807.10  بـالجلفة25/10/2002

الود   خدیجة 19013619 جید1907.90  بـالجلفة23/02/1999

جبا هللا   خضرة 19013626 مقبول2005.30  بـالجلفة05/10/2001

میساوي   خلود 19013629 مقبول2105.60  بـالجلفة11/11/2001

قفي   خولة 19013630 جید جدا2208.30  بـالجلفة02/01/2002

كیرد   خولة 19013631 جید2307.40  بـالجلفة24/02/2002

بیدي   خولة 19013632 جید جدا2408.00  بـالجلفة11/03/2002

696من105الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | قاسم سلیمان ج170072المؤسسة :  

فرتالة   خیرة 19013636 قریب من الجید2506.80  بـالجلفة04/04/2002

حفاف   دالل 19013642 مقبول2605.70  بـالجلفة10/09/2002

جاب هللا   زھیة 19013679 مقبول2705.70  بـالجلفة21/07/2001

قفي   سارة 19013689 ممتاز2809.00  بـالجلفة08/01/2002

جحیش   سبع ابراھیم 19013700 قریب من الجید2906.20  بـالجلفة09/03/2002

بن حبیب   سالمة 19013698 مقبول3005.50  بـالجلفة20/03/2002

قرش   سارة 19013692 جید3107.80  بـالشارف22/04/2002

زفزافي   سعیدة 19013707 مقبول3205.30  بـالشارف08/09/2002

مختاریة   شیماء 19013741 مقبول3305.60  بـالجلفة20/04/2001

عیواز   صارة 19013749 مقبول3405.70  بـالجلفة17/05/2002

قاسم   سھام مروة 19013732 جید3507.40  بـالجلفة26/05/2002

قاسم   شیماء امل 19013745 جید3607.80  بـالجلفة26/05/2002

مباركي   سید علي 19013734 جید3707.30  بـالجلفة20/07/2003

شقري   عبد العزیز 19013792 قریب من الجید3806.50  بـالشارف26/05/2002

علیوات   عامر بوصبع 19013777 مقبول3905.70  بـالجلفة19/08/2002

بن عبد السالم   عبد الكریم 19013801 قریب من الجید4006.70  بـالشارف31/12/2002

داودي   كمال 19013887 مقبول4105.70  بـالجلفة05/07/2000

قدیري   محمد 19013906 مقبول4205.10  بـالجلفة08/01/2001

الھاني   فاطنة حنان 19013856 قریب من الجید4306.40  بـالجلفة15/10/2001

قرادي   فتیحة 19013869 جید4407.70  بـالجلفة13/03/2002

شویب   فطیمة إكرام 19013879 جید جدا4508.00  بـالجلفة05/09/2002

موفقي   فتیحة منال 19013871 جید جدا4608.70  بـالجلفة16/09/2002

قریدة   عمار 19013829 جید جدا4708.50  بـالجلفة27/09/2002

قصري   لطفي 19013895 قریب من الجید4806.30  بـالجلفة19/11/2002

موفقي   فاطنة 19013852 مقبول4905.50  بـالجلفة28/11/2002

عباسي   مسعودة 19013982 مقبول5005.30  بـالجلفة27/10/2001

ھورة   مسعودة 19013983 جید5107.80  بـالجلفة21/01/2002

بیدي   ملیكة امال 19014001 جید جدا5208.70  بـالجلفة22/01/2002

منزه   ملیكة 19014000 جید جدا5308.50  بـالجلفة18/02/2002

696من106الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب8 | قاسم سلیمان ج170072المؤسسة :  

حمایدي   مصطفى 19013989 مقبول5405.70  بـالقدید01/04/2002

قدیري   میلود 19014007 مقبول5505.00  بـالجلفة03/08/2002

مغربي   مسعودة 19013985 مقبول5605.10  بـالجلفة06/08/2002

قنفود   مریم 19013976 جید جدا5708.10  بـالقدید12/08/2002

حفینات   مروة الزھرة 19013970 جید جدا5808.70  بـالجلفة06/11/2002

ھاني   مریم 19013977 جید جدا5908.70  بـالجلفة23/11/2002

صخري   معاذ بن جبل 19013996 جید جدا6008.30  بـالجلفة29-12-2002

قرادي   نعیمة 19014035 قریب من الجید6106.50  بـالجلفة20/08/2000

ھاني   ھاجر 19014046 قریب من الجید6206.00  بـالجلفة22/03/2002

تناح   نصیرة 19014034 مقبول6305.70  بـالجلفة28/10/2002

696من107الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب7 | شیبوط بلعباس ج170073المؤسسة :  

قوریدة   أحمد 19013422 جید جدا108.60  بـالزعفران29-11-2000

شنوف   أم الخیر مروة 19013430 ممتاز209.10  بـعین معبد04-04-2001

مناد   أیمن عماد 19013436 جید307.60  بـالجلفة30-05-2001

بشراوي   أسامة جلول 19013427 قریب من الجید406.70  بـالجلفة21-07-2001

دنیدینة   أسامة 19013426 قریب من الجید506.90  بـالجلفة15-09-2001

بن جوال   أماني وئام 19013432 جید جدا608.90  بـالجلفة24-01-2002

بشراوي   أحالم 19013421 جید707.10  بـالجلفة14-06-2002

تلي   أیوب 19013437 قریب من الجید806.70  بـالجلفة20-07-2002

علیة   إیمان 19013449 جید جدا908.20  بـالجلفة30-07-2002

جغمة   أحمد رضوان 19013424 قریب من الجید1006.60  بـالجلفة29-09-2002

زیطوط   ابراھیم 19013455 جید1107.60  بـالجلفة09-05-2003

طاھري   أسامة عبدالرحمان 19013428 جید جدا1208.10  بـالجلفة20-09-2003

قدیري   بالل 19013555 مقبول1305.30  بـالجلفة26-07-2000

بن حبیب   حنان 19013600 جید1407.00  بـالجلفة07-12-2001

سلیماني   حسن 19013593 جید جدا1508.50  بـالجلفة30-03-2003

سلیماني   حسین 19013594 جید1607.10  بـالجلفة30-03-2003

صافي   رابح 19013645 جید1707.30  بـالقدید01-07-1995

جیدول   خضرة سعاد 19013628 جید1807.80  بـالجلفة23-03-2000

بن میلود   زینب 19013684 قریب من الجید1906.40  بـالجلفة13-02-2001

حمیدة   زھرة 19013677 مقبول2005.80  بـالجلفة15-05-2002

موفقي   زھرة إكرام 19013678 جید2107.60  بـالجلفة27-11-2002

صالحي   ریھام 19013672 جید جدا2208.30  بـالجلفة06-05-2003

بریان   سھى 19013733 جید جدا2308.10  بحكم بـالجلفة1998

بن مسعود   شیماء 19013740 مقبول2405.60  بـالجلفة22-10-1998

696من108الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب7 | شیبوط بلعباس ج170073المؤسسة :  

صالحي   سھام 19013731 قریب من الجید2506.60  بـالقدید21-09-2002

سعدات   سلیم 19013725 مقبول2605.00  بـالجلفة02-11-2002

علیوات   ضیف هللا 19013756 جید جدا2708.00  بـاألغواط10-12-2002

سعدات   شیماء منار 19013747 مقبول2805.30  بـالجلفة01-01-2003

حمیدة   عامر 19013776 جید جدا2908.50  بـالجلفة04-01-2002

مادني   طاھر لمین 19013770 جید3007.30  بـالجلفة05-02-2002

فرطاس   عبدالقادر 19013806 جید جدا3108.50  بـالجلفة25-08-2002

بن جوال   عبدالباقي 19013804 قریب من الجید3206.50  بـالجلفة07-11-2002

سلیماني   عبدالرحمان جیاللي 19013805 قریب من الجید3306.50  بـالجلفة30-01-2003

لوعیل   طارق 19013768 قریب من الجید3406.70  بـالجلفة25-03-2003

تلي   محمد 19013905 مقبول3505.90  بـالجلفة19-09-2000

جلبان   فاطمة 19013841 قریب من الجید3606.10  بـالجلفة09-12-2000

قیرع   محمد 19013907 قریب من الجید3706.70  بـورقلة16-04-2001

حطاب   فطیمة الزھرة 19013880 قریب من الجید3806.70  بـالشارف03-12-2001

نواري   عمر 19013833 جید جدا3908.10  بـالجلفة10-03-2002

سعدي   فاطنة 19013851 قریب من الجید4006.50  بـالجلفة12-09-2002

صافي   مفتاح 19013997 جید4107.30  بـالقدید16-11-1997

نواري   مسعود عبدالفتاح عبدالرزاق 19013981 جید4207.10  بـالجلفة01-04-2001

حیرش   مداني 19013952 مقبول4305.30  بـالجلفة17-06-2001

بجقینة   مروى 19013973 جید جدا4408.10  بـالجلفة31-07-2001

لحول   مسعودة سھام 19013986 قریب من الجید4506.90  بـالجلفة22-08-2001

بوسري   محمد 19013923 جید4607.20  بـالجلفة11-01-2002

تومي   منال 19014004 جید4707.60  بـالجلفة22-09-2002

یعقوب   محمد عزیز 19013946 قریب من الجید4806.30  بـالجلفة05-01-2003

كیحل   نصیرة 19014033 مقبول4905.20  بـالجلفة02-05-1999

سالمات   نادیة 19014020 قریب من الجید5006.60  بـالجلفة02-10-2002

ضامن   یاسین أسامة 19014080 قریب من الجید5106.60  بـالجلفة30-11-2000

فیرم   یوسف 19014088 جید جدا5208.10  بـالجلفة30-05-2001

بن عمر   یامنة 19014083 جید5307.90  بـالجلفة17-10-2002

696من109الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة1 | الجلفة غرب7 | شیبوط بلعباس ج170073المؤسسة :  

اروینة   یونس 19014092 جید جدا5408.50  بـأوالد جالل20-10-2002

696من110الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | ابتدائیة حاجي سعد ج170080المؤسسة :  

بوصري   أسامة 19014127 جید107.00  بـالجلفة09-05-2002

قوراري   آیة جمیلة 19014106 جید207.80  بـالجلفة09-09-2002

شداد   العطرة فاطمة الزھراء 19014207 قریب من الجید306.40  بـحاسي بحبح20-08-2000

شویحة   امباركة 19014217 جید407.60  بحكم بـالجلفة2002

ربوح   بن صالح 19014237 جید507.90  بـالجلفة26-03-2002

منصوري   ابراھیم شوقي 19014183 قریب من الجید606.70  بـالجلفة11-06-2002

عسالي   العسالي 19014206 قریب من الجید706.90  بـالجلفة13-06-2002

زھوان   بختة 19014221 قریب من الجید806.80  بـالجلفة03-08-2002

بزیز   بلقاسم 19014234 قریب من الجید906.50  بـالجلفة15-10-2002

زاھیة   حنان 19014286 جید جدا1008.50  بـالجلفة21-04-1996

بزیز   جمعة 19014264 قریب من الجید1106.90  بـالجلفة12-07-2001

بشراوي   حلیمة 19014280 مقبول1205.30  بـالجلفة23-04-2002

علوقة   حسام 19014272 مقبول1305.50  بـالجلفة26-08-2002

بوشقور   تركیة 19014255 مقبول1405.30  بـالجلفة16-09-2002

دمعي   حنان 19014291 جید1507.10  بـالجلفة30-11-2002

فصیح   حلیمة السعدیة 19014283 مقبول1605.00  بـالجلفة20-12-2002

عزوزي   خیرة 19014319 مقبول1705.20  بـالجلفة22-04-2002

بورنان   سعیدة 19014374 جید جدا1808.60  بـالقدید09-06-1997

بوصوار   سعید 19014371 قریب من الجید1906.00  بـالجلفة31-08-2000

یعقوب   سھام السعدیة 19014391 قریب من الجید2006.20  بـالجلفة23-03-2001

قویدري   سعید عبدالعزیز 19014373 جید2107.60  بـالزعفران07-03-2002

یعقوب   سھام مریم 19014392 جید جدا2208.10  بـالجلفة22-04-2002

عراوة   سامیة 19014364 جید جدا2308.20  بـالجلفة25-04-2002

یعقوب   سھام 19014390 جید2407.20  بـالجلفة16-06-2002

696من111الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | ابتدائیة حاجي سعد ج170080المؤسسة :  

قاسم   سمیة 19014386 مقبول2505.40  بـالجلفة26-10-2002

سعدي   عائشة 19014434 ممتاز2609.20  بـالجلفة11-12-1997

داودي   شیماء 19014413 جید جدا2708.30  بـالجلفة14-04-2002

قطشة   صالح الدین 19014426 جید جدا2808.60  بـالجلفة20-04-2002

فضیلي   شیماء صبرین 19014420 جید جدا2908.40  بـالجلفة29-04-2002

خلدون   عمر 19014524 جید جدا3008.00  بـالشارف22-06-1997

زاھیة   فاطنة 19014541 قریب من الجید3106.20  بـالجلفة11-08-1998

بن لعربي   علي 19014515 قریب من الجید3206.50  بـالجلفة08-04-2000

مزاري   عبدالعزیز 19014485 مقبول3305.40  بـعین معبد03-11-2000

شنة   محمد 19014628 جید جدا3408.00  بـالجلفة01-11-1999

حیرش   مروان 19014667 قریب من الجید3506.40  بـالجلفة12-11-1999

یعقوب   مسعودة 19014678 قریب من الجید3606.70  بـالجلفة12-03-2001

طویسات   فاطنة 19014555 جید3707.30  بـالجلفة22-03-2001

األبقع   مریم وفاء 19014673 جید3807.60  بـالجلفة17-01-2002

یعقوب   المیة 19014603 قریب من الجید3906.90  بـالجلفة08-03-2002

بن نیلي   لیندا 19014611 مقبول4005.60  بـالجلفة25-03-2002

طھراوي   فاطنة اكرام 19014561 ممتاز4109.00  بـالجلفة16-05-2002

قدیري   محمد عبدالباسط 19014661 جید4207.80  بـالجلفة18-06-2002

حاجي   كمال 19014592 جید4307.80  بـالجلفة22-07-2002

ھورة   فریحة 19014570 جید4407.90  بـالجلفة13-09-2002

طویسي   مصعب أنیس 19014685 جید جدا4508.70  بـالجلفة05-10-2002

شویكات   مروة 19014669 جید4607.00  بـالجلفة09-12-2002

بشراوي   نصیرة 19014726 قریب من الجید4706.50  بـالجلفة23-04-2002

أخضري   نفیسة 19014732 جید جدا4808.60  بـالشارف01-07-2002

أخضري   وئام 19014770 قریب من الجید4906.20  بـالجلفة15-03-2001

حیرش   ھدى 19014762 جید جدا5008.00  بـالشارف28-12-2001

فضیلي   ھبة هللا اخالص 19014759 جید جدا5108.70  بـالجلفة26-07-2002

جحا   وسیلة 19014771 مقبول5205.80  بـالجلفة29-10-2002

696من112الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | القول علي ج170081المؤسسة :  

حمیدات   أم الخیر 19014136 قریب من الجید106.00  بـالجلفة17-01-2002

سعد الدین   أحمد أمین 19014123 جید207.00  بـالجلفة14-01-2003

بوصبع   ام ھاني 19014214 مقبول305.20  بـالجلفة28-04-2000

شویشة   اسماعیل 19014188 جید جدا408.10  بـالجلفة03-07-2002

عیسوب   امباركة 19014218 جید507.40  بـالجلفة24-08-2002

بن جیاللي   خدیجة 19014303 جید607.20  بـالجلفة22-11-1998

صالح   رانیا 19014332 جید جدا708.80  بـالجلفة24-10-2002

عمور   سندس شیماء 19014389 قریب من الجید806.30  بـالجلفة14-06-2001

بن حبیب   سلیمة 19014384 جید907.70  بـالجلفة15-02-2003

التومي   شھرزاد 19014409 جید جدا1008.30  بـالجلفة17-05-2001

جعالب   ضحى 19014430 قریب من الجید1106.70  بـالجلفة17-02-2003

جاب هللا   عائشة 19014441 جید جدا1208.80  بـالجلفة24-02-2003

كراك   علي 19014512 جید جدا1308.50  بـالجلفة16-02-1999

قاسم   عمار 19014522 قریب من الجید1406.50  بـالزعفران10-01-2001

شریط   عبدالباقي 19014479 مقبول1505.50  بـالجلفة27-06-2001

حمیدات   عثمان حسام الدین 19014503 مقبول1605.50  بـالجلفة16-02-2002

كراك   محمد 19014635 قریب من الجید1706.80  بـالجلفة03-05-2001

عرباوي   محمد 19014639 قریب من الجید1806.40  بـالجلفة20-02-2002

مروان   مریم 19014670 مقبول1905.80  بـالجلفة20-02-2002

حیرش   فلایر نایلة 19014569 جید جدا2008.70  بـالجلفة08-04-2002

لخضري   منار آمة الرحمن 19014689 ممتاز2109.10  بـبرج بوعریریج11-06-2002

زواي   مرام ھبة هللا 19014666 جید2207.40  بـالجلفة18-06-2002

البار   محمد 19014641 قریب من الجید2306.90  بـالبلیدة24-06-2002

السعدي   فاطنة 19014559 جید جدا2408.90  بـالجلفة23-08-2002

696من113الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | القول علي ج170081المؤسسة :  

طھراوي   فطیمة الزھرة 19014578 جید2507.60  بـالشارف19-10-2002

بختي   نجاة 19014717 جید جدا2608.60  بـالجلفة30-05-2002

بلحوت   میلود 19014707 قریب من الجید2706.90  بـالجلفة29-09-2002

دھاص   یحي 19014780 مقبول2805.70  بـزكار19-04-2002

قاسم   یوسف 19014785 جید جدا2908.60  بـالجلفة18-07-2003

696من114الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | الشیھب بلخیر ج170082المؤسسة :  

صخري   أحمد األمین 19014124 مقبول105.60  بـالجلفة17-02-2001

بوصبع   أبو بكر الصدیق 19014108 جید207.30  بـالجلفة21-11-2001

لبسط   أمال 19014140 مقبول305.00  بـالجلفة16-09-2002

شویشة   أكرم الطیب 19014134 قریب من الجید406.90  بـالجلفة28-10-2002

صخري   بشیر 19014226 قریب من الجید506.20  بـالجلفة06-09-1999

صندوق   أیمن أسامة 19014168 جید607.00  بـالجلفة28-06-2000

مسعودي   أیمن 19014164 مقبول705.60  بـاألغواط21-03-2001

خزور   أمباركة 19014154 جید807.20  بـالجلفة26-05-2001

حاجي   بلخیر 19014228 مقبول905.30  بـالجلفة23-08-2001

بن غویني   أمینة 19014160 جید1007.80  بـالجلفة27-12-2001

براھیمي   بلخیر 19014229 قریب من الجید1106.10  بحكم بـالجلفة2002

عقاقنة   النوار 19014212 مقبول1205.40  بـالجلفة16-03-2002

شاللي   إیھاب 19014179 جید1307.60  بـبنى سلیمان19-05-2002

عبد الالوي   بشرى أماني 19014224 جید1407.90  بـالجلفة05-07-2002

لسبط   أمینة 19014161 جید جدا1508.00  بـالجلفة18-07-2002

برابح   تونسي 19014257 مقبول1605.50  بـالجلفة07-12-1998

ثوامریة   توفیق 19014256 مقبول1705.20  بحكم بـالجلفة2000

بوراس   تونسي 19014258 قریب من الجید1806.50  بـمسعد21-12-2002

داودي   رابح 19014329 قریب من الجید1906.80  بـالجلفة02-02-1997

سعدة   رقیة 19014339 مقبول2005.90  بـالشارف08-03-1999

كیرد   رؤوف 19014327 مقبول2105.60  بـالجلفة02-04-2001

رحماني   ریان 19014341 قریب من الجید2206.40  بـالجلفة05-07-2002

صادقي   خیرة حیاة 19014323 جید جدا2308.20  بـالجلفة20-09-2002

لسبط   سعیدة 19014375 قریب من الجید2406.40  بـالجلفة09-10-2000

696من115الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | الشیھب بلخیر ج170082المؤسسة :  

بن محمد   سلیمة 19014383 مقبول2505.10  بـالجلفة07-05-2001

بن سالم   شھرة 19014408 قریب من الجید2606.30  بـالجلفة24-11-2001

خلفاوي   ضاویة 19014429 مقبول2705.10  بـالجلفة30-01-2002

حمایدي   شیماء 19014415 مقبول2805.20  بـالقدید28-04-2002

مریصي   شیماء 19014416 جید2907.00  بـمناعة21-06-2002

جعیو   عائشة 19014440 مقبول3005.60  بـالجلفة16-07-2002

رخروخ   شیماء 19014418 قریب من الجید3106.20  بـالجلفة02-09-2002

لسبط   عادل 19014453 مقبول3205.10  بـالجلفة06-08-1999

خزور   علي 19014514 جید3307.20  بـالجلفة10-02-2000

بن شاوي   عباس 19014457 مقبول3405.10  بحكم بـالجلفة2002

حیرش   فاطمة الزھراء 19014537 قریب من الجید3506.20  بحكم بـالجلفة2002

شارف   علي 19014518 جید3607.00  بـالجلفة19-01-2002

سعود   عبد القادر بدر الدین 19014475 جید جدا3708.10  بـالجلفة05-02-2002

طیبي   فاطمة الزھراء 19014538 قریب من الجید3806.10  بـالجلفة08-02-2002

صدیقي   عصام براھیم 19014505 جید جدا3908.00  بـالجلفة04-05-2002

صیفیة   علیة 19014520 جید جدا4008.60  بـالجلفة15-05-2002

نوري   عالء الدین 19014510 مقبول4105.40  بـبئر العاتر29-07-2002

حناط   عبد الرحمان 19014461 قریب من الجید4206.90  بـالجلفة20-09-2002

جریدي   مصطفى 19014682 مقبول4305.30  بـالجلفة16-08-1998

جریدي   محمد 19014630 جید4407.50  بـالجلفة29-01-2000

یعقوب   فتحي 19014564 جید جدا4508.20  بـالجلفة09-05-2001

قمان   لخضر 19014608 جید4607.20  بـالجلفة18-06-2001

سعدي   لبة 19014604 جید4707.40  بـالجلفة20-10-2001

قومیش   مصطفى 19014683 جید4807.60  بـالجلفة11-01-2002

قبي   كلثوم 19014590 جید جدا4908.50  بـاإلدریسیة30-01-2002

داودي   منار 19014688 جید جدا5008.00  بـالجلفة02-02-2002

بوراس   كریمة 19014588 قریب من الجید5106.70  بـاألغواط09-08-2002

بخرشة   محمد 19014653 مقبول5205.30  بـعین وسارة19-08-2002

حاجي   كریمة 19014589 جید5307.30  بـالجلفة06-10-2002

696من116الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | الشیھب بلخیر ج170082المؤسسة :  

خلیف   نادیة 19014708 مقبول5405.30  بحكم بـسیدي عقبة2002

عقاقنة   نادیة 19014711 جید جدا5508.90  بـالجلفة12-09-2002

عقاقنة   نصیرة 19014727 جید5607.30  بـالجلفة16-10-2002

696من117الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | المجمع الجدید شعوة ج170083المؤسسة :  

بن عزوز   آیة 19014104 قریب من الجید106.30  بـالجلفة19-01-2002

حطاب   أسماء 19014130 قریب من الجید206.60  بـالجلفة21-03-2002

بوخایطة   آیة 19014105 مقبول305.10  بـزرالدة05-04-2002

بھلولي   أسماء 19014131 جید جدا408.60  بـالجلفة16-05-2002

الحدي   بلقاسم 19014231 مقبول505.30  بحكم بـفیض البطمة1999

بن سعدة   بایة 19014220 مقبول605.40  بـالجلفة30-06-1999

شراطي   أمیرة 19014155 قریب من الجید706.10  بـالجلفة29-04-2000

سالمة   العلمي 19014209 قریب من الجید806.80  بـالجلفة02-02-2002

قوراري   الحسین 19014191 قریب من الجید906.10  بـالجلفة14-03-2003

مالطي   حكیم 19014276 قریب من الجید1006.40  بـجدیویة13-05-2001

میھوب   حنان 19014287 مقبول1105.90  بـالجلفة06-07-2001

طیبي   ثامر 19014261 قریب من الجید1206.10  بـالجلفة03-06-2002

لسبط   خولة 19014312 مقبول1305.20  بحكم بـالجلفة2002

معمریة   دنیا 19014326 جید1407.50  بـالجلفة02-03-2002

جعرون   رحاب 19014337 جید جدا1508.70  بـالجلفة22-09-2002

سالمة   خلود 19014310 جید جدا1608.60  بـالجلفة04-11-2002

بن بریكة   زكریاء 19014353 جید1707.40  بـالجلفة03-03-2002

لحرش   زكیة 19014355 ممتاز1809.10  بـالجلفة16-04-2002

بن حنة   زكریاء 19014354 ممتاز1909.30  بـالجلفة16-08-2002

مسعودي   عائشة عصماء 19014442 مقبول2005.40  بـالجلفة16-05-2001

كرمة   شریفة 19014406 قریب من الجید2106.00  بـالجلفة19-08-2001

ضیفي   شیماء 19014411 قریب من الجید2206.00  بـالجلفة17-10-2001

صادقي   صفاء سھیلة 19014424 جید2307.40  بـالجلفة05-02-2002

عمران   طارق 19014431 قریب من الجید2406.40  بـالجلفة23-07-2002

696من118الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | المجمع الجدید شعوة ج170083المؤسسة :  

كحیل   عیدة 19014528 مقبول2505.40  بـالجلفة29-04-1999

طالیبي   علي 19014516 مقبول2605.30  بـالشارف14-08-2000

دحماني   علي بھاء الدین 19014519 مقبول2705.40  بـحاسي بحبح14-02-2001

بوزیدي   علي 19014517 مقبول2805.40  بـالجلفة17-03-2001

حامي   عبدالقادر 19014489 جید2907.00  بـالجلفة06-06-2001

حطاب   عیشة 19014531 جید3007.20  بـالجلفة11-03-2002

العقون   عبد الحمید 19014460 مقبول3105.30  بـعین اإلبل12-10-2002

خلیف   عبدالرحیم 19014484 قریب من الجید3206.90  بـالجلفة06-11-2002

بن قیدة   عمر 19014527 جید3307.20  بـالجلفة11-03-2003

مالطي   لخضر 19014606 مقبول3405.20  بـسرقین11-01-1998

زعیتري   كریمة 19014585 جید3507.10  بـالجلفة26-05-2000

نوارة   فتیحة 19014567 مقبول3605.40  بـالجلفة03-12-2001

لملومة   ملیكة 19014687 جید3707.80  بـالجلفة11-01-2002

دومة   محمد 19014637 جید3807.40  بـالجلفة30-01-2002

قاسم   مصطفى 19014684 جید3907.50  بـالجلفة06-06-2002

نوارة   محمد أیوب 19014657 مقبول4005.70  بـالجلفة12-10-2002

مالطي   محمد 19014655 جید4107.80  بـالجلفة06-12-2002

مخلوفي   نبیلة 19014714 جید4207.20  بـالشارف16-06-2002

صادقي   نسرین 19014722 جید4307.70  بـالجلفة11-08-2002

حمیرة   نجاة 19014718 ممتاز4409.00  بـاألغواط05-09-2002

دومة   نبیلة نوال 19014715 جید4507.00  بـالجلفة12-11-2002

زواوي   نصیرة 19014728 جید4607.50  بـالجلفة13-03-2003

مالطي   ھند 19014765 جید جدا4708.30  بحكم بـالملیلیحة2000

شرفي   وھیبة 19014776 مقبول4805.50  بـالجلفة08-07-2002

جقلیل   نوري 19014753 قریب من الجید4906.90  بـالجلفة05-01-2003

بوسالم   فاطمة الزھراء 19014786 مقبول5005.70  بـالجلفة23-11-2001

696من119الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | دروازي بن فائد ج170084المؤسسة :  

بن سعد   أسامة عبد العزیز 19014129 قریب من الجید106.80  بـالجلفة13-09-2000

درة   أحمد 19014117 جید جدا208.00  بـالجلفة06-03-2002

بشیري   أمباركة 19014153 مقبول305.50  بـالجلفة02-05-1999

محمدي   إكرام زخروفة 19014175 جید جدا408.10  بـالجلفة06-03-2002

لقرج   إكرام نسرین 19014176 مقبول505.60  بـالجلفة12-03-2002

أخضر   أمین 19014158 قریب من الجید606.60  بـالجلفة17-06-2002

عكاشة   أنور ھشام 19014163 جید707.60  بـالجلفة28-08-2002

عزوزي   بالل 19014227 قریب من الجید806.20  بـالجلفة16-10-2002

عیساوي   اماني خیرة 19014216 مقبول905.90  بـالجلفة30-12-2002

قریقر   حسام ضیاء الدین 19014273 جید جدا1008.00  بـالجلفة20-07-2002

لحمیدي   ربحان 19014333 قریب من الجید1106.70  بـالجلفة08-06-2001

نوري   ربیعة شھرزاد 19014335 جید جدا1208.70  بـالجلفة20-07-2002

موجاب   رانیا 19014331 جید1307.80  بـالجلفة24-09-2002

سعیداني   خولة 19014315 جید جدا1408.10  بـالجلفة28-09-2002

قاسمي   رؤوف 19014328 جید1507.20  بـالجلفة24-10-2002

عیدة   رضوان طھ حسین 19014338 قریب من الجید1606.00  بـالشارف02-12-2002

طویر   زھرة نایلة 19014359 قریب من الجید1706.20  بـالجلفة02-07-2002

سعیداني   عائشة 19014435 جید1807.10  بـالجلفة02-03-2000

شراك   عائشة 19014438 مقبول1905.40  بـالجلفة26-12-2001

بولنوار   عائشة 19014439 جید2007.60  بـالجلفة07-01-2002

بن قعمز   صلیحة 19014428 قریب من الجید2106.90  بـالجلفة28-01-2002

معمري   شیماء 19014414 قریب من الجید2206.60  بـالجلفة22-04-2002

بوخاري   صبرینة 19014423 قریب من الجید2306.80  بـالجلفة26-09-2002

جریدي   عبد الرزاق عامر 19014465 مقبول2405.40  بـالجلفة14-03-2001

696من120الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | دروازي بن فائد ج170084المؤسسة :  

عدلي   عالء الدین 19014509 مقبول2505.10  بـالجلفة18-02-2002

نایل   عبد الحلیم 19014459 مقبول2605.80  بـالجلفة10-09-2002

عمران   محمد 19014633 جید جدا2708.30  بـالجلفة07-02-2001

بلعایب   محمد سلیم 19014659 جید جدا2808.20  بـاإلدریسیة01-09-2001

بلي   فاطنة 19014558 مقبول2905.70  بـالجلفة05-02-2002

عیساوي   محمد 19014640 قریب من الجید3006.30  بـالجلفة04-03-2002

حمیدات   ماریة شھرزاد 19014613 جید جدا3108.10  بـالجلفة27-05-2002

بلحوت   محمد 19014654 قریب من الجید3206.70  بـالجلفة18-10-2002

زعیتري   مالك 19014686 جید جدا3308.90  بـالجلفة11-09-2003

زرنوح   نور زینب 19014737 جید3407.70  بـالجلفة11-10-2001

نوري   نریمان الزھرة 19014721 جید3507.00  بحكم بـالجلفة2002

قطشة   منیرة ھیام 19014703 جید جدا3608.60  بـالجلفة04-02-2002

ربیعي   ناریمان 19014712 ممتاز3709.40  بـالجلفة23-05-2002

سلماني   نعیمة 19014730 جید جدا3808.00  بـالجلفة15-09-2002

جنیدي   میادة 19014706 جید جدا3908.80  بـالجلفة19-12-2002

بن غربي   مھند عدي الحسین 19014704 قریب من الجید4006.90  بـفیض البطمة23-03-2003

قطشة   ھالة ھنیة 19014757 مقبول4105.10  بـالجلفة22-08-2002

جاب هللا   ھاجر 19014754 جید4207.80  بـالجلفة29-11-2002

696من121الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | احمد حمدون ج170085المؤسسة :  

جاب هللا   آسیا 19014103 جید107.80  بـالجلفة18-02-2001

بوسوار   أحمد أمین 19014122 قریب من الجید206.90  بـالجلفة19-07-2002

بافة   أحمد أسامة 19014121 قریب من الجید306.10  بـالجلفة08-10-2002

العسالي   بن سدیرة 19014235 مقبول405.20  بـالجلفة08-11-1997

صخري   أنور 19014162 جید جدا508.40  بـالجلفة06-07-2002

مسعودي   إیمان ھاجر 19014178 جید607.20  بـالجلفة11-07-2002

دحماني   أمیرة 19014157 جید جدا708.80  بـالجلفة02-09-2002

عثماني   ابراھیم الخلیل 19014182 جید جدا808.20  بـبنورة02-03-2003

مریزق   حسین 19014274 قریب من الجید906.70  بحكم بـالجلفة1997

قاسم   ثامر 19014259 قریب من الجید1006.70  بـالقدید22-12-1998

مادني   حمادة حكیم 19014284 قریب من الجید1106.50  بـالجلفة31-07-2000

بن ناھیة   حلیمة السعدیة 19014282 جید1207.20  بـالجلفة17-12-2002

خنشاش   حكیمة 19014278 مقبول1305.60  بـالجلفة22-01-2003

نواوي   خولة 19014314 جید1407.20  بـالجلفة24/02/2002

عیدة   زیاد خلیل 19014360 جید1507.20  بـالجلفة30-04-2003

بن عبدالسالم   سھیلة 19014403 جید1607.80  بـالجلفة14-08-2002

بن سعد   شیماء إیمان 19014419 قریب من الجید1706.10  بـالجلفة12-10-2002

ھاني   عبد الكریم 19014477 جید1807.70  بـالجلفة23-04-1998

سعدي   عامر 19014454 مقبول1905.90  بـالجلفة07-07-1998

بن العربي   عبدالرحمان العید 19014483 جید جدا2008.20  بـالجلفة10-03-2000

حرزلي   عبد الناصر 19014478 جید جدا2108.10  بـالجلفة05-04-2000

قرقیط   عبدالرحمان 19014481 ممتاز2209.20  بـالجلفة01-01-2001

حلفاوي   فاروق 19014532 جید2307.40  بـالجلفة21-10-2001

مادني   عامر 19014455 قریب من الجید2406.90  بـالجلفة22-11-2001

696من122الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | احمد حمدون ج170085المؤسسة :  

عزوزي   عبد الرحمان إسالم 19014464 قریب من الجید2506.30  بـالجلفة18-02-2002

زعیتري   عبدالعزیز 19014486 قریب من الجید2606.90  بـالجلفة11-03-2002

زیان   عبد الحق 19014458 جید جدا2708.20  بـالجلفة25-03-2002

یعقوب   عیسى نورالدین 19014530 جید جدا2808.10  بـالجلفة01-06-2002

جخیو   عبلة 19014491 جید2907.60  بـالجلفة13-11-2002

بن قدور   محمد 19014627 جید3007.30  بـالجلفة15-10-1999

جخیو   لیندة 19014612 مقبول3105.40  بـالجلفة09-08-2001

قرقیط   فطوم 19014574 قریب من الجید3206.70  بـالجلفة05-02-2002

طیباوي   فاطنة شیماء 19014562 قریب من الجید3306.10  بـالجلفة14-02-2002

فصیح   كریمة 19014587 جید3407.50  بـالجلفة11-03-2002

امحمدي   فوزیة 19014579 جید3507.10  بـالجلفة16-03-2002

كربوعة   محمد عمادالدین 19014662 جید3607.60  بـالجلفة02-04-2002

بن میصرة   مرام خلود 19014665 جید جدا3708.30  بـالجلفة24-01-2003

بن لعربي   نعیمة نوال 19014731 قریب من الجید3806.90  بـالجلفة18-11-2002

صحراوي   ندى اسراء 19014720 ممتاز3909.40  بـالجلفة20-11-2002

فصیح   وفاء 19014772 جید4007.70  بـالجلفة16-03-2001

عبدالوھاب   یوسف 19014784 جید4107.60  بـالجلفة06-01-2002

مادني   ھاجر نور الھدى 19014756 جید4207.70  بـالجلفة11-04-2002

جوال   ھدیل 19014763 مقبول4305.90  بـالجلفة06-10-2002

شھارة   ھجیرة صفاء 19014761 مقبول4405.30  بـالجلفة22-10-2002

696من123الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | المجمع الجدید صویلح شویحة ج170086المؤسسة :  

حیرش   أعمر 19014133 مقبول105.00  بـالجلفة07-02-2001

عراشي   أمال 19014139 جید جدا208.20  بـالجلفة24-01-2002

عمري   أحالم 19014110 قریب من الجید306.10  بـالجلفة23-12-2002

مریني   الحاج 19014189 جید407.10  بـالجلفة17-02-1999

وطیة   السعید 19014204 جید507.10  بـالجلفة15-07-2000

عبدالحفیظي   بلقاسم 19014232 مقبول605.60  بـالجلفة05-04-2001

قومیش   بوزید 19014241 مقبول705.30  بـالجلفة18-08-2001

مروة   ایمان 19014219 جید807.60  بحكم بـالجلفة2002

شاحب   ابراھیم الخلیل 19014181 قریب من الجید906.70  بـالجلفة10-07-2002

ھورة   حسام 19014271 مقبول1005.20  بـالجلفة18-03-2001

دوباخ   زخروفة 19014342 مقبول1105.60  بـالجلفة23-05-1999

عیدة   دالل 19014325 قریب من الجید1206.50  بـالجلفة18-08-2001

قرد   رابح 19014330 جید1307.80  بـالجلفة04-03-2002

حفینات   خولة أم كلثوم 19014316 جید1407.20  بـالجلفة03-04-2003

یعقوب   سعید 19014372 جید جدا1508.70  بـالجلفة07-02-2002

رقیق   سفیان 19014378 جید1607.30  بـالجلفة17-08-2002

بوزیدي   عائشة 19014436 جید جدا1708.80  بـالجلفة19-02-2001

عكازي   عائشة 19014437 جید1807.30  بـالجلفة13-09-2001

ضامن   شیماء 19014412 مقبول1905.10  بـورقلة17-10-2001

جحا   عقبة 19014508 جید2007.40  بـالشارف05-01-1998

عمیرات   فاطنة 19014542 مقبول2105.10  بـالجلفة16/09/2000

حمایدي   عبدالنور 19014490 مقبول2205.50  بـالجلفة09-02-2001

صغیر   عماد بن الطیب 19014521 قریب من الجید2306.10  بـاإلدریسیة10-08-2001

رحال   عطاهللا 19014506 مقبول2405.00  بـالجلفة17-11-2001

696من124الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | المجمع الجدید صویلح شویحة ج170086المؤسسة :  

یعقوب   فاطمة الزھراء 19014539 جید2507.90  بـالجلفة04-05-2002

سراي   عبدالعزیز 19014487 قریب من الجید2606.40  بـالجلفة03-06-2002

ھورة   عبد القادر 19014474 جید2707.00  بـالجلفة08-07-2002

عبیدي   عبیر 19014492 مقبول2805.80  بـالجلفة30-07-2002

خنشاش   عبد الرحمان 19014462 قریب من الجید2906.10  بـالجلفة13-10-2002

یحیاوي   عفاف 19014507 جید جدا3008.10  بـالجلفة28-10-2002

بوصبیع   لخضر 19014607 جید3107.80  بـالجلفة16-01-1999

بن عمارة   قمر 19014581 مقبول3205.00  بـالجلفة22-10-1999

سعدي   مسعودة 19014676 جید3307.50  بـالجلفة06-12-1999

قرد   محمد نور الدین 19014664 قریب من الجید3406.00  بـالجلفة26-01-2000

حانطي   كریم 19014583 جید3507.70  بـالجلفة08-02-2000

یعقوب   محمد 19014632 مقبول3605.00  بـالجلفة07-04-2000

عقون   كریمة 19014586 مقبول3705.30  بـالجلفة12-07-2000

قمان   فتیحة 19014566 قریب من الجید3806.30  بـالجلفة25-07-2000

جاب هللا   فاطنة 19014557 قریب من الجید3906.50  بـالجلفة16-09-2001

قرقیط   مسعودة 19014680 جید جدا4008.30  بـالجلفة29-03-2002

یونسي   محمد األكرام 19014658 قریب من الجید4106.30  بـالجلفة05-07-2002

حمزة   محمد شمس الدین 19014660 قریب من الجید4206.10  بـالجلفة15-07-2002

تناني   مسعودة 19014681 جید4307.10  بـعین الملح20-08-2002

زواوي   فطیمة الزھرة 19014577 مقبول4405.90  بـالجلفة18-10-2002

حمیدة   نجاة 19014716 مقبول4505.90  بـالجلفة07-04-1998

حیرش   موسى 19014705 ممتاز4609.30  بـالجلفة08-04-2001

مسعودي   نصرالدین 19014723 مقبول4705.90  بـالجلفة09-09-2001

نوارة   وھیبة 19014775 مقبول4805.80  بـالجلفة28-04-2002

أعمر   یسرى 19014781 مقبول4905.10  بـالجلفة27-05-2002

696من125الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | المجمع الجدید حي الفصحى ج170087المؤسسة :  

بن نایھة   أم الخیر 19014135 مقبول105.90  بـالجلفة19-11-2000

بوسریة   أمال 19014138 قریب من الجید206.20  بـالجلفة22-02-2001

رحماني   أحالم 19014109 قریب من الجید306.00  بـالشارف20-08-2001

حمیدة   أحمد 19014119 قریب من الجید406.80  بـالشارف24-09-2002

حیرش   الزھرة 19014203 مقبول505.90  بـالجلفة18-04-2001

شریط   بلقاسم 19014233 جید جدا608.40  بـالجلفة14-05-2001

حمادو   أیمن 19014166 مقبول705.90  بـالجلفة24-10-2001

لباز   أمیرة 19014156 قریب من الجید806.60  بـمھدیة20-01-2002

بن حبیب   أیمن عز الدین 19014170 مقبول905.10  بـالجلفة08-03-2002

فصیح   احمد عبد الكریم 19014184 قریب من الجید1006.30  بـالجلفة26-06-2002

سالمي   حمزة 19014285 قریب من الجید1106.90  بـالجلفة01-04-2001

ضامن   حكیمة 19014277 قریب من الجید1206.00  بـالجلفة12-11-2001

یونس   جمعة 19014265 قریب من الجید1306.90  بـالجلفة16-03-2002

صاف   خیرة 19014318 مقبول1405.40  بـقصر الشاللة05-02-2001

جاب هللا   رقیة 19014340 مقبول1505.70  بـاإلدریسیة05-11-2001

ناعم   خولة 19014313 مقبول1605.90  بـالجلفة21-01-2002

بن حبیب   رتیبة 19014336 جید1707.70  بـالجلفة12-12-2002

بشرى   سماح سعدیة 19014385 قریب من الجید1806.30  بـالجلفة04-02-2001

شریط   زینة 19014363 مقبول1905.20  بـالزعفران07-11-2001

صدیقي   صفیة 19014425 مقبول2005.10  بـالجلفة04-06-1999

لبیض   طارق صالح الدین 19014432 جید جدا2108.60  بـالجلفة12-06-2002

بوسریة   طاوس 19014433 مقبول2205.80  بـالجلفة22-06-2002

قادري   علي 19014513 قریب من الجید2306.60  بـالجلفة04-06-1999

فیطس   عبد القادر ھواري 19014476 مقبول2405.30  بـعین معبد13-08-2001

696من126الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة2 | الجلفة غرب7 | المجمع الجدید حي الفصحى ج170087المؤسسة :  

شادي   فاطمة أنیسة 19014534 جید2507.20  بـالجلفة09-09-2002

طاھري   عبد الرحمان 19014463 مقبول2605.80  بـالزعفران20-10-2002

داودي   لخضر أسعد 19014609 مقبول2705.70  بـالجلفة05-07-2000

عیسوب   مباركة 19014615 قریب من الجید2806.70  بحكم بـالجلفة2001

طیبي   محمد 19014636 قریب من الجید2906.90  بـالشارف07-07-2001

جاب هللا   منال 19014690 جید جدا3008.10  بـاإلدریسیة26-01-2002

خلدون   كمال 19014591 جید3107.50  بـالجلفة19-07-2002

قرش   فاطنة 19014560 قریب من الجید3206.40  بـالجلفة09-10-2002

علیة   مریم 19014672 قریب من الجید3306.40  بـالجلفة04-11-2002

حیرش   نصیرة 19014724 مقبول3405.90  بـالجلفة05-09-1999

حیرش   نبیلة 19014713 قریب من الجید3506.40  بـالجلفة25-12-2001

حیرش   نورة 19014739 جید3607.30  بـالشارف28-12-2001

بالخیط   نادیة 19014709 قریب من الجید3706.90  بـالجلفة24-03-2002

بن حبیب   نادیة 19014710 جید3807.40  بـالجلفة04-04-2002

فصیح   نورة 19014741 جید3907.60  بـالجلفة22-05-2002

نوارة   نور الدین 19014736 مقبول4005.70  بـالجلفة12-06-2002

رحماني   نجاة 19014719 قریب من الجید4106.20  بـالجلفة06-09-2002

عبد الالوي   ھیفاء فتیحة 19014768 مقبول4205.80  بـالجلفة05-08-2001

حمین   یاسین 19014777 مقبول4305.90  بـالجلفة06-08-2001

حاجي   ھیبة 19014766 مقبول4405.10  بـالجلفة24-09-2001

بن الصادق   وھیبة 19014774 مقبول4505.00  بـالشارف11-02-2002

696من127الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | بن االحرش البشیر ج170096المؤسسة :  

عثمان   اسیا 19014835 جید107.00  بـالجلفة18-09-2002

بوزیدي   ایمن 19014902 مقبول205.90  بـالجلفة12-08-2000

حاشي   ایمن شمس الدین 19014905 قریب من الجید306.80  بـالجلفة05-01-2002

تناح   بشرى االء 19014919 قریب من الجید406.60  بـالجلفة09-10-2003

عرابة   رابح 19015003 قریب من الجید506.10  بـالجلفة25-02-2001

جلیطة   حنان 19014964 جید جدا608.30  بـالجلفة27-09-2002

فصیح   دالل 19014997 قریب من الجید706.50  بـالجلفة13-11-2002

بن عطا   خولة وصال 19014983 جید807.30  بـالجلفة23-11-2002

نوري   رانیا 19015004 جید جدا908.50  بـالجلفة05-12-2002

حفاف   زھرة 19015027 قریب من الجید1006.90  بـالجلفة06-04-2003

شلیغم   رایثة رایسا 19015010 قریب من الجید1106.70  بـالجلفة08-01-2004

امباركي   شیماء حدة 19015078 قریب من الجید1206.60  بـالجلفة14-03-2002

عثمان   سھام 19015070 مقبول1305.80  بـالجلفة29-07-2002

عیاشي   صباح 19015082 جید جدا1408.60  بـالجلفة08-11-2002

حلباوي   طھ اشرف 19015102 قریب من الجید1506.70  بـالجلفة05-01-1999

عثماني   عبد القادر 19015130 جید جدا1608.50  بـالجلفة09-08-2002

وذان   صالح الدین 19015096 جید1707.10  بـالجلفة15-09-2002

عماري   ماریة 19015235 جید جدا1808.40  بـالجلفة04-11-2001

بن نایل   مروة 19015312 جید1907.90  بـالجلفة06-01-2002

بن عطیة   فاطنة 19015208 قریب من الجید2006.80  بـالجلفة26-02-2002

بن عیسى   فاطمة 19015203 قریب من الجید2106.10  بـالجلفة15-04-2002

سالمي   محمد االمین 19015260 جید جدا2208.10  بـالجلفة06-07-2002

حمیدي   منى فاطمة 19015332 جید2307.90  بـالجلفة17-11-2002

نقایس   عمار 19015171 جید جدا2408.90  بـالجلفة20-11-2002

696من128الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | بن االحرش البشیر ج170096المؤسسة :  

بن عطیة   لینا 19015230 مقبول2505.60  بـالجلفة12-01-2003

قزران   محمد عز الدین 19015281 ممتاز2609.00  بـالجلفة25-07-2003

عثمان   ھاشمي 19015384 جید2707.80  بـالجلفة29-07-2002

قویدري   نجالء 19015352 قریب من الجید2806.90  بـالجلفة25-11-2002

بن ملوكة   یاسین عبد الرؤوف 19015421 ممتاز2909.00  بـالبلیدة08-10-2002

عمري   یوسف والء الدین 19015430 جید جدا3008.90  بـالجلفة02-02-2003

696من129الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | االمام بربیح ج170097المؤسسة :  

لقریز   اسامة 19014816 جید107.90  بـالجلفة18-06-2001

العقون   اسماعیل 19014834 جید207.90  بـالجلفة23-08-2001

عزوز   ابو بكر الصدیق 19014804 جید جدا308.40  بـالجلفة14-11-2002

لقبج   اسماء نور الھدى 19014832 جید407.50  بـالجلفة16-01-2003

محمدي   احمد انیس 19014807 جید507.40  بـالجلفة11-04-2003

شداد   الصادق 19014859 جید جدا608.70  بـالجلفة02-05-2001

مومن   اكرم شمس الدین 19014852 جید جدا708.50  بـالجلفة01-11-2001

الباھي   امینة 19014872 ممتاز809.40  بـالجلفة28-06-2002

یونسي   اكرام 19014848 قریب من الجید906.30  بـالجلفة01-08-2002

بوعبون   الیاس 19014862 جید جدا1008.70  بـالقرارة22-08-2002

جواب   ایة وسام 19014885 جید جدا1108.80  بـالجلفة07-11-2002

رابحي   ایة الرحمان 19014882 قریب من الجید1206.20  بـالجلفة01-01-2003

مھدي   امال 19014865 جید جدا1308.70  بـالجلفة04-01-2003

بھناس   اناس شروق 19014875 جید جدا1408.40  بـالجلفة07-05-2003

بن علیة   ایھاب مختار 19014911 جید جدا1508.20  بـالجلفة30-11-2001

سعید   ایناس 19014908 جید1607.40  بحكم بـالجلفة2002

محمد   ایمان مروة 19014900 جید1707.90  بـالجلفة16-04-2002

قاضي   بلقاسم كمال السعید 19014926 جید جدا1808.60  بـالجلفة22-07-2002

علوقة   بلخضر عالء الدین 19014922 ممتاز1909.00  بـالجلفة22-08-2002

قفي   ایمن كمال الدین 19014907 جید جدا2008.00  بـالجلفة14-09-2002

بوبكراوي   ایمن صدیق 19014906 جید جدا2108.90  بـالجلفة20-10-2002

قنوني   ایمان 19014897 جید جدا2208.50  بـالجلفة17-11-2002

مومن   بن علیة 19014929 جید2307.30  بـالجلفة20-12-2002

قوادریة   جمیلة 19014935 قریب من الجید2406.30  بـالجلفة17-01-2003

696من130الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | االمام بربیح ج170097المؤسسة :  

طاع هللا   رانیا وفاء 19015008 جید2507.80  بـالجلفة30-10-2001

زھواني   رانیا فداء 19015006 قریب من الجید2606.50  بـالجلفة17-01-2002

جرد   خدیجة اكرام 19014974 ممتاز2709.50  بـالجلفة06-03-2002

سالمي   زكریاء 19015024 جید2807.80  بـقصر الحیران01-05-2002

نوي   دینا امال 19014998 ممتاز2909.20  بـالجلفة12-07-2002

عثمان   خالد نصر هللا 19014971 جید جدا3008.10  بـالجلفة23-08-2002

جاب هللا   جھان فطوم 19014946 جید3107.70  بـالجلفة15-09-2002

مسعودان   زكراوي 19015023 ممتاز3209.20  بـالجلفة01-10-2002

بن عودة   خیر الدین 19014984 جید جدا3308.60  بـقصر الشاللة12-11-2002

سعدادو   حمامة 19014959 جید جدا3408.90  بـالجلفة26-01-2003

بوكراع   حاج محمد 19014947 جید جدا3508.20  بـحسین داي27-01-2003

جنة   صابرة 19015080 ممتاز3609.40  بـالجلفة07-10-2001

سالت   سیرین سمیرة 19015072 ممتاز3709.50  بـحاسي بحبح18-07-2002

ربیزي   شیماء 19015075 جید جدا3808.90  بـالجلفة05-09-2002

ایت علي ابراھیم   صبرینة 19015083 قریب من الجید3906.70  بـعین الحمام06-09-2002

بوھزیلة   سارة 19015047 جید جدا4008.60  بـالرغایة22-11-2002

طحشي   سماح 19015062 جید جدا4108.40  بـالجلفة22-11-2002

محفوظ   شذى 19015074 ممتاز4209.00  بـزمور / تونس06-12-2002

عمراوي   سرین 19015052 ممتاز4309.40  بـالجلفة01-01-2003

بن االبیض   عبد الفتاح 19015126 جید جدا4408.10  بـالجلفة16-04-2000

برمان   عبد القادر 19015128 جید4507.20  بـمسعد21-08-2000

بوسبع   ضحى سیرین 19015099 ممتاز4609.10  بـالجلفة22-06-2001

لقریز   عبد الحفیظ 19015115 جید جدا4708.70  بـالجلفة05-01-2002

بن االبیض   عبد التواب 19015113 مقبول4805.50  بـمسعد05-07-2002

خرفان   عبد السالم 19015124 ممتاز4909.30  بـالجلفة06-07-2002

شبیرة   عبد الرحمان 19015118 قریب من الجید5006.60  بـالجلفة16-07-2002

شبیرة   عائشة شیماء 19015107 ممتاز5109.20  بـالجلفة30-07-2002

منزه   محمد عبد الحق 19015278 مقبول5205.00  بـالجلفة28-07-2001

ولد محمد   فارس 19015197 جید5307.10  بـالجلفة13-12-2001

696من131الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | االمام بربیح ج170097المؤسسة :  

سلت   محمد اسالم 19015257 جید جدا5408.60  بـالجلفة26-04-2002

زبدة   مریم شروق 19015325 مقبول5505.90  بـالجلفة01-05-2002

رویني   لخضر رفیق 19015225 مقبول5605.80  بـالجلفة17-05-2002

بوعبدلي   ماریا القبطیة 19015234 قریب من الجید5706.00  بـالجلفة24-05-2002

یونسي   فطیمة 19015215 جید جدا5808.70  بـالجلفة23-06-2002

العمري   محمد سفیان 19015272 جید جدا5908.50  بـالجلفة02-07-2002

حران   محمد 19015250 جید جدا6008.20  بـالجلفة23-07-2002

لوایفي   محمد طھ 19015276 جید جدا6108.60  بـطولقة25-07-2002

عثمان   محمد ریاض 19015269 جید جدا6208.50  بـالجلفة31-07-2002

بورنان   محمد اسامة 19015256 جید6307.60  بـالجلفة03-08-2002

مرزوقي   فولة وفاء 19015217 جید6407.60  بـالجلفة07-08-2002

خالدي   عمر الیاس 19015176 جید جدا6508.50  بـالجلفة20-08-2002

محارفي   محمد صبري 19015273 جید جدا6608.70  بـالجلفة15-09-2002

خیر الناس   كمال 19015220 جید جدا6708.60  بـالعطف22-09-2002

نعاس   فاطمة الزھراء مریم 19015207 مقبول6805.80  بـالجلفة06-10-2002

یحیاوي   محمد الطاھر 19015262 جید جدا6908.10  بـالجلفة27-10-2002

شعیب   مروة سعاد 19015318 قریب من الجید7006.00  بـالجلفة21-11-2002

بنملوكة   محمد انیس 19015265 جید جدا7108.00  بـالجلفة02-01-2003

بوھزیلة   عمار 19015172 جید7207.80  بـالرغایة07-01-2003

بلكسة   فلة 19015216 جید جدا7308.60  بـالجلفة14-01-2003

طیبي   عمر 19015175 جید جدا7408.90  بـعین اإلبل16-01-2003

محمدي   محمد یسین 19015306 جید جدا7508.30  بـالجلفة24-02-2003

ثامري   محمد نصر الدین 19015304 ممتاز7609.10  بـالجلفة12-06-2003

بولنوار   محمد امین ریان 19015264 جید جدا7708.80  بـالجلفة30-06-2003

عامري   نورة 19015377 قریب من الجید7806.90  بحكم بـالجلفة2001

بن الصید   ھبة 19015385 جید جدا7908.50  بـالجلفة09-05-2001

لمریني   نصر الدین 19015359 جید8007.20  بـالجلفة27-10-2001

بوزید   نجالء 19015351 جید جدا8108.00  بـالجلفة26-01-2002

بن ربیعة   ھاجر 19015379 جید8207.30  بـالجلفة03-02-2002

696من132الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | االمام بربیح ج170097المؤسسة :  

بن جدو   نائلة سندس 19015348 جید8307.50  بـالجلفة14-02-2002

بن االبیض   نسیمة 19015358 جید جدا8408.00  بـالجلفة31-03-2002

نوالي   میسوم 19015346 جید8507.30  بـالجلفة20-07-2002

رعاش   وفاء 19015413 مقبول8605.20  بـالجلفة24-07-2000

شداد   وداد حدة 19015408 جید8707.30  بـالجلفة04-11-2001

كیرد   ھشام سیف الدین 19015402 ممتاز8809.40  بـالجلفة22-11-2001

فار   یوسف الصدیق 19015428 جید جدا8908.80  بـالجلفة01-03-2002

یونسي   یحي 19015423 قریب من الجید9006.20  بـالجلفة16-03-2002

بن االبیض   وصال 19015412 ممتاز9109.70  بـالبلیدة16-05-2002

عكازي   وسیلة بلندا 19015411 جید9207.90  بـالجلفة27-09-2002

696من133الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | الشیخ بالحي محمد ج170098المؤسسة :  

عمار   احمد 19014805 مقبول105.70  بـتعظمیت16-03-1998

حمزة   اسماء 19014828 ممتاز209.20  بـالجلفة22-04-2002

محمدي   اسامة ضیاء الدین 19014823 جید جدا308.30  بـالجلفة11-09-2002

قریدة   احمد 19014806 جید407.90  بـالزعفران18-09-2002

حمزة   احمد صالح الدین 19014812 جید جدا508.90  بـالجلفة07-11-2002

بكاي   اسماء منیرة 19014831 ممتاز609.70  بـالجلفة15-01-2003

بن لحرش   ابراھیم الخلیل 19014803 جید جدا708.20  بـالجلفة31-05-2003

قویسم   السعدیة 19014856 جید جدا808.60  بـالجلفة26-07-1999

عروسي   امباركة ایمان 19014868 مقبول905.90  بـالجلفة10-10-2001

بورزق   اكرم خیر الدین 19014851 جید1007.90  بـالجلفة18-10-2001

بقوقة   ایة 19014877 قریب من الجید1106.10  بـالجلفة11-04-2002

حمزة   امال القائمة 19014866 ممتاز1209.10  بـالجلفة26-07-2002

بن بولرباح   ایة خدیجة 19014883 مقبول1305.50  بـالجلفة23-09-2002

حاجب   بن عزوز ایمن 19014928 جید1407.00  بـالجلفة28-06-2001

فرعة   بلخیر 19014923 جید1507.80  بـمھدیة11-08-2001

زاھیة   بسمة 19014918 مقبول1605.80  بـالجلفة25-09-2001

زوبیر   ایمان 19014896 ممتاز1709.00  بـالجلفة19-03-2002

شبیرة   ایوب 19014914 قریب من الجید1806.30  بـالجلفة13-04-2002

العقون   ایناس سندس 19014910 ممتاز1909.20  بـالجلفة25-05-2002

امبارك   ایناس 19014909 مقبول2005.90  بـالجلفة07-08-2002

حبیطة   ایمان 19014898 جید جدا2108.40  بـالجلفة22-11-2002

سنوسي   خالد 19014968 مقبول2205.20  بـالجلفة02-04-1998

یعقوب   رشیدة 19015015 جید2307.80  بـالجلفة22-08-1999

عریوة   سارة 19015032 جید2407.40  بـالجلفة19-03-2000

696من134الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | الشیخ بالحي محمد ج170098المؤسسة :  

بزیز   رمیسة 19015020 جید2507.30  بـالجلفة12-03-2001

موفقي   رباب 19015011 جید2607.60  بـالجلفة14-10-2001

بلحبشي   حلیمة 19014957 جید2707.70  بـالجلفة18-03-2002

حبیطة   سارة 19015033 جید جدا2808.60  بـالجلفة14-04-2002

حمایدي   خلود نور الوئام 19014978 ممتاز2909.10  بـالجلفة15-04-2002

لحرش   رحیل 19015014 جید جدا3008.60  بـبوسعادة16-04-2002

ابن الشیخ   خلود 19014977 جید جدا3108.70  بـالجلفة02-05-2002

جقبوب   ربیحة 19015012 جید جدا3208.70  بـالجلفة31-05-2002

میاح   خولة 19014981 ممتاز3309.20  بـالجلفة03-06-2002

بن زاھیة   حسان 19014952 جید جدا3408.60  بـالجلفة24-07-2002

مزھود   حبیبة 19014949 جید جدا3508.60  بـالجلفة12-09-2002

بریغیث   سعیدة 19015055 ممتاز3609.20  بـالجلفة27-10-1995

عبد الحفیظي   سماعیل عبد الھادي 19015063 جید جدا3708.50  بحكم بـبن یعقوب1997

سعدي   سلیمة 19015061 قریب من الجید3806.60  بـالجلفة03-03-2000

عبد الوھاب   صفیة منال 19015084 جید جدا3908.10  بـالجلفة16-04-2001

زرقط   شیماء نصیرة 19015079 ممتاز4009.70  بـمسعد16-01-2002

علیوات   شیماء اخالص 19015077 جید جدا4108.50  بـالجلفة03-06-2002

بورزق   صالح الدین 19015085 قریب من الجید4206.40  بـالجلفة20-08-2002

شداد   سندس جیھان 19015067 ممتاز4309.10  بـالجلفة03-09-2002

براھیمي   سالف عائشة 19015059 قریب من الجید4406.60  بـالجلفة15-11-2002

قاسم   سفیان محمد 19015056 جید4507.90  بـالجلفة23-05-2003

سعود   عبد الباقي 19015112 جید4607.00  بـالجلفة07-11-1999

عمار   عادل 19015110 جید جدا4708.30  بـالجلفة01-12-2000

سلمات   عبد القادر 19015129 جید جدا4808.60  بـالجلفة06-07-2001

عطاء هللا   عائشة نسرین 19015108 مقبول4905.60  بـالجلفة04-01-2002

بن قرینة   عبد الرزاق 19015123 جید جدا5008.90  بـالجلفة31-01-2002

عائدي   عبد الرحمان 19015117 جید جدا5108.40  بـالجلفة08-06-2002

حاشي   صھیب محمد 19015097 جید5207.80  بـالجلفة30-08-2002

حفینات   عائشة ھاجر 19015109 جید جدا5308.50  بـالجلفة17-09-2002

696من135الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | الشیخ بالحي محمد ج170098المؤسسة :  

براھیمي   عبد هللا 19015135 جید5407.80  بـالجلفة15-11-2002

جقبوب   محمد 19015247 مقبول5505.70  بـالجلفة02-08-1997

حاشي   محمد الھاشمي 19015263 جید5607.30  بـالجلفة20-10-1997

بن احمد   عز الدین 19015153 جید جدا5708.30  بـبن یعقوب08-02-2001

ھاني   فضیلة 19015214 جید جدا5808.20  بـالجلفة09-02-2001

قوادري   عوالي 19015179 جید جدا5908.10  بـعین اإلبل20-01-2002

زاھیة   فادیة 19015185 قریب من الجید6006.50  بـالجلفة10-02-2002

زقار   محمد االمین 19015259 ممتاز6109.90  بـالجلفة24-03-2002

سنوسي   عیشة 19015182 ممتاز6209.10  بـالجلفة05-04-2002

كاس   محمد یاسین 19015305 ممتاز6309.60  بـالجلفة18-06-2002

العائب   عیسى 19015181 جید جدا6408.90  بـالجلفة04-10-2002

حاشي   عیشة 19015183 جید6507.80  بـالجلفة27-10-2002

بن ثلیجان   مالك سندس 19015330 مقبول6605.10  بـالجلفة18-11-2002

امجكوح   مروان 19015311 جید جدا6708.30  بـالجلفة01-12-2002

عصمان   محمد علي 19015284 جید6807.60  بـالجلفة02-02-2003

نوي   عبد النور عامر 19015148 جید جدا6908.60  بـالجلفة14-04-2003

ھاني   نور الھدى 19015374 جید جدا7008.10  بـالجلفة09-02-2001

قلولي   نصرالدین مصعب 19015361 جید جدا7108.90  بـالجلفة01-07-2002

براھیمي   نجالء 19015353 مقبول7205.70  بـالجلفة30-01-2003

بریكي   یحي زكریاء 19015425 جید7307.40  بـالجلفة04-07-2002

بن یعقوب   یوسف 19015427 ممتاز7409.30  بـالجلفة30-08-2002

بن امحمد   ھدیل 19015398 جید جدا7508.30  بـالجلفة10-10-2002

طعیبة   ھدیل لینا 19015400 ممتاز7609.50  بـالجلفة08-03-2003

بوخاري   یوسف عبد الھادي 19015429 ممتاز7709.30  بـالجلفة18-08-2003

696من136الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | ابن العربي ع الباقي ج170099المؤسسة :  

زرنوح   احمد زكریاء 19014810 جید جدا108.30  بـالجلفة14-01-2002

عمار   ابراھیم 19014802 جید جدا208.90  بـتعظمیت17-02-2002

ربیع   اسعد شمس الدین 19014826 ممتاز309.10  بـالجلفة04-07-2002

شینون   اسامة احمد 19014819 جید جدا408.50  بـالجلفة06-07-2002

بن مایدي   اسامة سیف االسالم 19014822 ممتاز509.20  بـمسعد07-08-2002

یونسي   اسماء 19014829 جید جدا608.60  بـالجلفة03-04-2003

عزوزي   امینة 19014871 مقبول705.90  بـالجلفة28-01-2002

عمراني   اكرام 19014847 قریب من الجید806.70  بـالجلفة06-04-2002

ایت الحاج   الناني وجدان 19014860 جید907.80  بـالمرادیة09-04-2002

حلیس   امل خلود 19014869 جید جدا1008.50  بـالجلفة12-05-2003

ھادي   ایوب 19014912 قریب من الجید1106.50  بـالجلفة26-03-1999

صخري   ایوب البشیر 19014915 جید1207.60  بـالجلفة23-03-2001

حساني   تواتي امین 19014931 جید جدا1308.20  بـالجلفة10-01-2002

محاد   ایمان وفاء 19014901 جید جدا1408.00  بـالجلفة13-02-2002

حبشي   حنان ھبة الرحمن 19014966 مقبول1505.10  بـالجلفة11-04-2002

شتوحي   خیرة صابرین 19014996 جید جدا1608.30  بـالجلفة02-06-2002

بوعیسى   رھام 19015021 جید جدا1708.90  بـالجلفة14-07-2002

علوط   زوبیر عبد الكریم 19015028 جید جدا1808.00  بـالجلفة17-07-2002

فكرون   زھرة 19015026 جید جدا1908.80  بـالجلفة16-09-2002

زاھیة   حكیم 19014955 قریب من الجید2006.60  بـالجلفة24-09-2002

زیوش   زكریاء 19015025 قریب من الجید2106.70  بـالجلفة19-12-2002

بن لحرش   خولة كریمة 19014982 قریب من الجید2206.30  بـالجلفة17-08-2003

بن العلمي   سھیلة 19015071 مقبول2305.80  بـالجلفة08-11-1999

زوبیر   سھام 19015069 جید جدا2408.90  بـالجلفة15-02-2002

696من137الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | ابن العربي ع الباقي ج170099المؤسسة :  

زاھیة   سعاد 19015053 جید2507.90  بـالجلفة24-09-2002

حریري   عائشة 19015104 قریب من الجید2606.30  بـالجلفة20-08-2000

مراد   عبد هللا 19015133 جید جدا2708.70  بـالجلفة30-07-2002

علوط   طھ االمجد 19015103 جید جدا2808.10  بـالجلفة23-10-2002

تواتي   عبد الرؤوف 19015116 جید جدا2908.00  بـالجلفة11-09-2003

بریزخ   علي 19015161 مقبول3005.50  بـالجلفة27-11-1998

بن قرینة   عبلة 19015151 قریب من الجید3106.50  بـالجلفة26-01-2001

شداد   علي 19015163 مقبول3205.20  بـالجلفة15-03-2001

ناصر   فاطمة الزھراء 19015204 قریب من الجید3306.40  بـالجلفة09-09-2001

ابسیسة   محمد ناصر الدین 19015301 جید3407.80  بـالجلفة12-09-2001

برابح   مختار 19015308 جید3507.70  بـالجلفة04-12-2001

قدیري   عز الدین 19015154 جید3607.90  بـالجلفة01-02-2002

حلیب   غنیة 19015184 جید3707.30  بـالجلفة01-04-2002

عمراني   محمد نسیم 19015303 جید جدا3808.50  بـالجلفة06-04-2002

لبیض   محمد صالح الدین 19015275 جید جدا3908.50  بـالجلفة16-05-2002

رحمان   لونیس 19015227 جید4007.90  بـالعیون23-06-2002

صابري   محمد االمین 19015261 جید جدا4108.60  بـمسعد11-09-2002

جاب هللا   محمد لمین 19015298 قریب من الجید4206.40  بـالجلفة02-10-2002

بن شریط   میار 19015335 جید4307.70  بـالجلفة23-10-2002

برابح   فاطنة 19015209 جید جدا4408.00  بـالجلفة05-11-2002

یونسي   عبد الوھاب 19015150 جید جدا4508.00  بـالجلفة25-11-2002

لسبط   محمد 19015253 ممتاز4609.00  بـالجلفة29-11-2002

دحمان   محمد بلقاید 19015266 جید4707.30  بـالجلفة11-12-2002

حمیدة   محمد عبد الحفیظ 19015277 جید4807.60  بـالجلفة09-02-2003

مادوني   نور الدین 19015372 جید جدا4908.20  بـالجلفة19-08-2000

مالك   نعیمة 19015367 جید5007.70  بحكم بـالجلفة2002

حرفوش   نھى 19015369 جید5107.00  بـالجلفة21-03-2002

الود   نفیسة 19015368 جید جدا5208.70  بـعین اإلبل08-05-2002

حمادو   نرجس شھرة 19015355 جید جدا5308.00  بـالشارف18-05-2002

696من138الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | ابن العربي ع الباقي ج170099المؤسسة :  

دمعي   ھاجر 19015382 جید5407.90  بـالجلفة11-07-2002

ضیف هللا   نسیبة اكرام 19015357 قریب من الجید5506.80  بـالجلفة01-12-2002

سعید   وئام 19015407 ممتاز5609.00  بحكم بـالجلفة2002

دمعي   یاسین 19015419 جید جدا5708.40  بـالجلفة11-07-2002

قشیدة   ھیثم بھاء الدین 19015405 ممتاز5809.30  بـالجلفة27-08-2002

كرمة   یاسمین 19015417 جید جدا5908.50  بـالجلفة17-11-2002

بن دراح   ھناء 19015404 ممتاز6009.30  بـالجلفة20-01-2003

696من139الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | السعدي بلقاسم ج170100المؤسسة :  

شتوح   اسراء منة هللا 19014825 جید107.60  بـالجلفة24-01-2002

كربوعة   اسماء فاطنة 19014830 جید207.50  بـالجلفة19-03-2002

عبد السالم   اسامة زكریا 19014821 جید307.60  بـالجلفة02-04-2002

زناتي   احمد یاسین 19014815 جید407.40  بـالجلفة17-05-2002

جرو   احمد لمین 19014814 جید جدا508.70  بـالجلفة11-10-2002

بوخالفة   اسالم 19014827 قریب من الجید606.10  بـالجلفة18-11-2002

سایج   احمد زھیر 19014811 قریب من الجید706.00  بـحاسي بحبح29-08-2003

بن علیة   الھام 19014861 جید807.30  بـالجلفة03-10-2001

بوروبة   امل فاطمة الزھراء 19014870 جید جدا908.60  بـالجلفة08-04-2002

غویني   اكرام 19014849 جید1007.90  بـالجلفة04-12-2002

خلفاوي   انس عبد المؤمن 19014876 جید1107.70  بـالجلفة14-12-2002

بن رعاد   ایة اكرام 19014881 ممتاز1209.00  بـالجلفة01-01-2003

جقالفي   اشرف عبد الرحمان 19014846 جید جدا1308.80  بـالجلفة16-01-2003

تواتي   اكرام وھیبة 19014850 جید جدا1408.20  بـالبلیدة28-01-2003

تواتي   اكرم طاھر 19014853 جید جدا1508.60  بـالبلیدة28-01-2003

بن سالم   امباركة 19014867 جید جدا1608.00  بـالجلفة01-03-2003

بن دراح   الیاس عبد القادر 19014864 جید جدا1708.40  بـالجلفة09-11-2003

سبع   ایمن 19014903 قریب من الجید1806.50  بـحاسي بحبح07-04-2002

لعروق   ایمان 19014899 جید1907.30  بـالقبة05-04-2003

تمزور   خیرة 19014985 ممتاز2009.10  بحكم بـعین اإلبل1999

ذباح   زینب 19015029 مقبول2105.30  بـالجلفة26-09-2001

كرفاوي   رانیا حسناء 19015005 قریب من الجید2206.70  بـالجلفة06-11-2001

شاتي   حسیبة نور 19014953 جید2307.70  بحكم بـالجلفة2002

جقال   حسام الدین 19014950 جید جدا2408.20  بـالجلفة28-06-2002

696من140الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | السعدي بلقاسم ج170100المؤسسة :  

داودي   سارة 19015035 جید2507.10  بـالجلفة08-07-2002

جاب هللا   رشیدة رشا 19015016 جید2607.30  بـالجلفة05-09-2002

عمراني   خدیجة مریة 19014975 جید جدا2708.20  بـالجلفة21-09-2002

یونسي   ذكرى الفى 19014999 ممتاز2809.00  بـالجلفة25-09-2002

بلخیرات   رانیا كلثوم 19015007 جید جدا2908.30  بـمسعد24-12-2002

طویسي   رؤوف شرف الدین 19015001 جید جدا3008.30  بـالجلفة22-01-2003

مایدي   رمزي عبد الرحمان 19015019 جید3107.10  بـالجلفة13-02-2003

جودي   خدیجة 19014973 جید3207.50  بـالجلفة21-05-2003

جداوي   رحاب مي 19015013 جید جدا3308.70  بـالجلفة16-06-2003

الموسى   سفین 19015057 جید جدا3408.00  بحكم بـحلب / سوریا2002

ذباح   سالم 19015050 جید جدا3508.90  بـالشارف19-08-2002

قویسم   سارة 19015046 ممتاز3609.20  بـالجلفة22-08-2002

قویسم   سمیة 19015064 قریب من الجید3706.90  بـالجلفة05-11-2002

لبقع   عبد الرحیم ولید 19015120 جید3807.40  بـالجلفة19-01-2002

لبقع   عبد القیوم وائل 19015131 جید3907.50  بـالجلفة19-01-2002

معمریة   عامر أبو عبیدة بن الجراح 19015111 جید جدا4008.80  بـالجلفة04-02-2002

زقائق   عبد هللا 19015134 جید جدا4108.40  بـالجلفة05-08-2002

مروان   عبد الرحمن اسامة 19015119 جید جدا4208.80  بـالجلفة15-08-2002

جغالفي   محمد لمین 19015297 مقبول4305.10  بـالجلفة22-08-1998

بلخیرات   علي 19015162 مقبول4405.70  بـمسعد19-02-2001

شریك   علي 19015164 جید4507.10  بـالجلفة27-09-2001

شھیب   عبد هللا فارس 19015146 جید جدا4608.00  بـالجلفة21-11-2001

صدارة   لمین 19015226 جید4707.20  بـالجلفة28-11-2001

تمزور   علي 19015165 جید جدا4808.20  بحكم بـعین اإلبل2002

صیلع   عطیة 19015156 جید4907.30  بـالجلفة10-02-2002

كاس   مروة 19015314 جید5007.60  بـالجلفة26-02-2002

ابراھیمي   عالءعدال 19015159 مقبول5105.80  بـالجلفة21-03-2002

شبیرة   فاطمة الزھراء 19015205 قریب من الجید5206.00  بـالجلفة31-03-2002

صخري   مریم 19015321 جید5307.50  بـالجلفة04-05-2002

696من141الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | السعدي بلقاسم ج170100المؤسسة :  

بن قرینة   عماد 19015168 مقبول5405.20  بـالجلفة23-05-2002

ربیزي   عبد الوھاب 19015149 جید5507.40  بـمسعد31-05-2002

رابیا   عبد المؤمن 19015147 جید جدا5608.80  بـالجلفة14-07-2002

اوباح   عماد مختار 19015170 قریب من الجید5706.30  بـالجلفة29-08-2002

بن یحي   محمود عبد الحفیظ 19015307 قریب من الجید5806.60  بـالجلفة23-09-2002

بقوقة   فاطمة الزھراء 19015206 جید5907.10  بـالجلفة12-10-2002

مكناز   محمد میلود 19015300 جید جدا6008.90  بـالجلفة01-11-2002

عثماني   كریمة 19015219 قریب من الجید6106.70  بـالجلفة04-11-2002

عبد الرحیم   محمد 19015252 قریب من الجید6206.50  بـالجلفة05-11-2002

ھاني   عفاف 19015157 جید جدا6308.60  بـالجلفة17-11-2002

ونوقي   كمال 19015221 مقبول6405.70  بـالجلفة24-12-2002

بن ملوكة   منصف فادي 19015331 جید جدا6508.30  بـالجلفة13-01-2003

عایدي   فاروق عبد الحكیم 19015201 جید6607.10  بـالجلفة22-01-2003

قرینعي   مراد 19015310 جید جدا6708.40  بـالجلفة06-03-2003

جعالب   موسى شھاب الدین 19015334 مقبول6805.50  بـالجلفة23-03-2003

خناق   لینا اكرام 19015231 قریب من الجید6906.30  بـالجلفة30-04-2003

طویر   نعمة هللا 19015365 ممتاز7009.00  بـالجلفة17-01-2002

بن سعدة   نور الدین 19015373 جید جدا7108.70  بـالجلفة05-04-2002

زیاني   نصر الدین الصادق 19015360 جید جدا7208.20  بـالجلفة15-05-2002

طالب   نھى 19015370 جید جدا7308.20  بـالجلفة04-09-2002

جاب هللا   نصیرة انصار 19015363 جید جدا7408.90  بـالجلفة05-12-2002

محفوظي   نورھان ایناس ھیبة 19015378 جید7507.30  بـالجلفة08-04-2003

عسلوني   ولید 19015415 جید جدا7608.30  بـحاسي بحبح26-05-2002

اسماوي   وفاء 19015414 ممتاز7709.40  بـالجلفة14-06-2002

لحرش   ھدیل 19015397 قریب من الجید7806.40  بـمسعد23-07-2002

جعالب   ھیفاء 19015406 جید جدا7908.80  بـالجلفة02-12-2002

696من142الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | لقرادة بلقاسم ج170101المؤسسة :  

بلحواجب   جاب هللا 19014933 ممتاز109.20  بـالجلفة18-05-2002

جلیخي   حنان 19014962 جید جدا208.90  بـحاسي بحبح03-03-2001

نوري   حنان 19014963 ممتاز309.10  بـالجلفة26-09-2002

حران   رماح 19015018 ممتاز409.00  بـالجلفة07-11-2002

شربول   شالة 19015073 جید جدا508.10  بـالجلفة26-02-2001

ھواري   سارة 19015048 جید جدا608.40  بـمسعد14-02-2003

سالمي   محمد 19015248 جید707.20  بـالجلفة15-10-1999

العیدي   كاتیة مریم 19015218 جید807.20  بـالجلفة05-02-2001

ھواري   فارس 19015196 قریب من الجید906.70  بـالجلفة25-11-2001

قنون   محمد صالح الدین 19015274 قریب من الجید1006.50  بـالجلفة01-01-2002

خیرواني   محمد عالء الدین 19015282 جید جدا1108.90  بـالجلفة08-05-2002

تونسي   مروة امیرة 19015317 ممتاز1209.30  بـالجلفة04-12-2002

سالمي   عمر 19015174 قریب من الجید1306.80  بـالجلفة08-12-2002

میساوي   لینا 19015229 ممتاز1409.50  بـالجلفة05-01-2003

بالخیط   محمد ناصر الدین 19015302 ممتاز1509.60  بـالجلفة24-01-2003

عمارة   مریم 19015322 جید جدا1608.10  بـالجلفة13-02-2003

نعاس   كوثر العلجة 19015223 جید جدا1708.10  بـالجلفة15-02-2003

امرازن   مروة 19015316 قریب من الجید1806.90  بـحاسي بحبح22-02-2003

بن سالم   عمر ایوب رامز 19015177 جید جدا1908.40  بـالجلفة15-03-2003

شربول   ھاجر 19015383 جید جدا2008.40  بـالجلفة14-02-2003

بلعطرة   وسیلة 19015410 جید2107.80  بـالجلفة01-03-2002

قومیش   یاسین 19015418 جید جدا2208.60  بـالجلفة08-06-2002

696من143الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | الفتح ج170102المؤسسة :  

رابحي   اسامة 19014818 جید107.90  بـالجلفة26-11-2001

حامدي   اسامة عبد الحمید 19014824 جید جدا208.20  بـالجلفة02-08-2002

داودي   اسامة خیر الدین 19014820 جید جدا308.10  بـالجلفة28-03-2003

بریكة   ایة مالك 19014884 جید جدا408.40  بـالجلفة25-05-2002

كوفي   بشرى سیلین 19014920 قریب من الجید506.70  بـالجلفة21-05-2001

نوري   جمانة 19014934 جید607.90  بـالجلفة16-04-2003

دحماني   حوریة ھدیل 19014967 جید707.70  بـالجلفة10-08-2002

باالكحل   سھام 19015068 جید جدا808.30  بـالجلفة06-06-2000

بن حوریة   صارة ریھام 19015081 جید جدا908.90  بـالجلفة12-10-2002

مسعودي   عبد الفتاح امین 19015127 جید1007.60  بـالجلفة24-08-2001

غزال   عبد الكریم 19015132 جید1107.20  بـالجلفة08-11-2002

مفتاح   محمد 19015251 ممتاز1209.10  بـالجلفة29-09-2002

میھوب   محسن عبد الرشید 19015246 مقبول1305.10  بـالجلفة02-01-2003

محمودي   محمد حبیب الرحمان 19015267 جید1407.00  بـالجلفة08-03-2004

كسي   ناصر 19015350 ممتاز1509.00  بـالجلفة06-05-2001

یونسي   نعیم شرف الدین 19015366 جید جدا1608.70  بـالجلفة12-10-2002

696من144الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | مسعودي محمد ج170103المؤسسة :  

بن قاوة   ابراھیم 19014801 مقبول105.90  بـالجلفة17-07-2001

رحمون   اسامة 19014817 قریب من الجید206.20  بـالجلفة29-10-2001

سید نوي   احمد خیام 19014809 جید307.90  بـالجلفة28-05-2002

بن علي   ایة 19014878 جید407.40  بـالجلفة12-05-2002

بوذریع   الیاس عبد الرحمان 19014863 جید جدا508.30  بـالجلفة26-08-2002

زواي   ایة 19014879 مقبول605.10  بـالجلفة26-08-2002

مالطي   بلقاسم 19014925 جید707.40  بـالجلفة02-05-2001

بن عسلون   بثینة مروة 19014917 ممتاز809.10  بـالجلفة08-06-2001

قسمیة   ایمن جھاد 19014904 جید جدا908.30  بـالجلفة08-01-2002

واكد   حسینة 19014954 قریب من الجید1006.40  بـالجلفة29-04-2002

لمریني   زینب 19015030 جید جدا1108.60  بـالجلفة06-05-2002

لبیض   سارة 19015034 ممتاز1209.10  بـمسعد17-05-2002

كیحول   ریان امین 19015022 قریب من الجید1306.40  بـوھران01-06-2002

شتوح   خالد 19014970 ممتاز1409.10  بـالجلفة05-06-2002

جلیطة   رقیة ایمان 19015017 جید1507.80  بـالجلفة13-06-2002

بودانة   حلیمة منى 19014958 جید جدا1608.30  بـالجلفة06-10-2002

غزال   حامد 19014948 قریب من الجید1706.90  بـالجلفة19-10-2002

حطاب   حمید عبد القادر 19014961 جید جدا1808.50  بـالجلفة14-03-2003

فخیت   سندس 19015066 جید جدا1908.00  بـالجلفة27-05-2002

طاع هللا   سارة وئام 19015049 جید2007.50  بـالجلفة08-08-2002

لھزیل   سالف 19015058 قریب من الجید2106.30  بـالجلفة21-09-2002

بوصري   سناء خدیجة 19015065 ممتاز2209.00  بـالجلفة13-02-2003

عالوة   صونیا 19015098 قریب من الجید2306.20  بـالجلفة29-10-2001

عزوزي   عائشة 19015106 ممتاز2409.20  بـالجلفة23-01-2003

696من145الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | مسعودي محمد ج170103المؤسسة :  

لھزیل   محمد عبد الحمید 19015279 مقبول2505.90  بـالجلفة31-03-2000

بن تشیش   عالل عادل 19015160 مقبول2605.80  بـالجلفة21-06-2000

حمو   مسعودة 19015326 جید2707.90  بـدار الشیوخ12-12-2000

بوزیدي   محمد 19015249 جید2807.70  بـالجلفة20-06-2001

مسعودان   عقیلة غنیة 19015158 جید2907.30  بـالجلفة08-07-2001

بن العربة   مصطفى بالل 19015327 جید3007.70  بـالجلفة07-09-2001

روابح   عمر 19015173 جید جدا3108.30  بـالجلفة21-10-2001

كیحول   مروة 19015313 ممتاز3209.10  بـالزعفران07-02-2002

بركات   فلایر 19015213 قریب من الجید3306.00  بـالجلفة01-04-2002

صالحي   الرة خدیجة 19015224 جید3407.90  بـالجلفة23-09-2002

بن االبیض   محمد اكرم 19015258 قریب من الجید3506.70  بـعین اإلبل12-11-2002

ترمول   محمد فؤاد 19015285 قریب من الجید3606.30  بـالجلفة24-11-2002

صخري   مریم الباتول 19015323 جید جدا3708.30  بـالجلفة07-12-2002

قسمیة   مریم ایناس 19015324 جید3807.90  بـالجلفة12-01-2003

بن جقینة   محمد دراجي 19015268 جید جدا3908.80  بـالجلفة08-03-2003

بن لحرش   علي 19015166 جید4007.40  بـالجلفة09-03-2003

لھزیل   عبیر عیدة 19015152 جید جدا4108.90  بـالجلفة08-04-2003

حفاصي   محمد ریاض 19015270 جید4207.70  بـالجلفة13-04-2003

براھیمي   مھدي عبد المجید 19015333 جید جدا4308.30  بـالقبة26-10-2003

طاوسي   ھاجر 19015380 جید4407.80  بـالجلفة07-04-2002

بن احمد   نسرین 19015356 قریب من الجید4506.70  بـالجلفة05-07-2002

بلعباس   نعاس سلطان 19015364 ممتاز4609.00  بـالجلفة01-08-2002

بن العربة   میلود 19015347 قریب من الجید4706.50  بـالجلفة19-08-2002

حانطي   نادیة 19015349 جید4807.20  بـالجلفة11-01-2003

طالب   یحي 19015424 جید جدا4908.40  بـالجلفة21-03-2002

حنة   وردة 19015409 جید5007.80  بـالجلفة22-06-2002

قویسم   یسرى 19015426 جید5107.80  بحكم بـالجلفة2003

عز الدین   ھشام 19015401 جید جدا5208.40  بـالجلفة04-01-2003

سعدي   ھشام عبد الحق 19015403 جید جدا5308.70  بـالجلفة16-01-2003

696من146الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | مسعودي محمد ج170103المؤسسة :  

داسة   ھبة بلقیس 19015396 ممتاز5409.30  بـالجلفة23-07-2003

696من147الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | مدرسة صغار المكفوفین ج170104المؤسسة :  

جامد   اسماعیل 19014833 جید107.50  بـام العظام13-06-1998

لقرع   الحاج 19014855 قریب من الجید206.70  بحكم بـمسعد1998

بن ستالة   بلقاسم 19014924 جید307.60  بـعین وسارة12-01-1997

بن موفق   خالد 19014969 جید407.20  بحكم بـالجلفة1999

خمخام   حمزة 19014960 جید507.80  بـالجلفة13-03-1999

بوعافیة   سلیم محمد 19015060 جید جدا608.00  بـالجلفة20-11-1998

زلوف   عبد الرزاق 19015121 قریب من الجید706.80  بـالجلفة05-07-1996

ماضي   عبد العزیز 19015125 جید جدا808.40  بـالجلفة10-05-1998

696من148الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | بالي العید ج170105المؤسسة :  

زرقعوینة   احمد بھاءالدین 19014808 جید107.20  بـالجلفة12-06-2001

دومة   أشواق 19014799 جید جدا208.30  بـالجلفة04-05-2002

العید   أألسال م 19014800 جید307.70  بـالجلفة12-10-2002

یعقوب   أحمد مھند الھاشمي 19014798 قریب من الجید406.90  بـالجلفة24-01-2003

صخري   السعید 19014857 جید جدا508.20  بـالجلفة22-02-2000

درویش   الصادق 19014858 جید607.90  بـالجلفة11-03-2001

مسعودي   امینة 19014874 جید707.10  بـالجلفة04-03-2003

بن یحي   ایوب 19014913 قریب من الجید806.90  بـمسعد07-03-2002

طوال   توفیق حسین 19014932 مقبول905.30  بـالجلفة03-02-2003

بیدي   بشیر 19014921 قریب من الجید1006.50  بـالجلفة07-02-2003

شیخ بن سعد   حلیمة 19014956 قریب من الجید1106.20  بـالجلفة22-01-2000

سربوت   رانیة وسام 19015009 قریب من الجید1206.20  بـالشارف22-05-2000

زقائق   رؤوف 19015000 جید جدا1308.30  بـالجلفة25-09-2001

سائحي   خولة 19014980 جید جدا1408.50  بـالجلفة30-04-2002

طاع هللا   خلیل احمد 19014979 جید جدا1508.40  بـالجلفة23-05-2002

مخلوفي   رائد بن شرقي 19015002 ممتاز1609.10  بـالجلفة29-08-2002

عرابي سالم   زینب 19015031 قریب من الجید1706.80  بـالعفرون03-03-2003

بن عیسى   حسام الدین 19014951 جید جدا1808.10  بـالجلفة18-10-2003

ذیاب   سعید 19015054 جید جدا1908.70  بـالجلفة23-06-2002

بن فاضل   شیماء 19015076 جید جدا2008.90  بـقسنطینة28-04-2003

بجقینة   سامیة شروق 19015051 جید جدا2108.80  بـالجلفة20-09-2003

بن حفاف   عبد الرزاق 19015122 قریب من الجید2206.80  بـالجلفة05-12-1998

كریكر   عائشة 19015105 جید جدا2308.70  بـعین اإلبل11-09-2000

طالب   عبد الجبار 19015114 جید جدا2408.20  بـمسعد29-04-2002

696من149الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجلفة جنوب | الجلفة3 | بالي العید ج170105المؤسسة :  

حركات   ضیف هللا 19015100 جید جدا2508.60  بـوھران26-06-2003

بیدي   عیسى 19015180 مقبول2605.60  بـالجلفة10-11-1998

بوعیسى   فاروق عبد الكریم 19015202 جید2707.50  بـالجلفة14-01-2002

باكریة   مراد 19015309 قریب من الجید2806.50  بـالجلفة18-02-2002

بجقینة   ماجدة عزیزة 19015233 جید جدا2908.00  بـالجلفة06-04-2002

داودي   مروة 19015315 جید جدا3008.90  بـالجلفة04-05-2002

براھیمي   محمد زكریا 19015271 ممتاز3109.20  بـالجلفة16-05-2002

ربیع   علي منصور 19015167 جید جدا3208.10  بـعین اإلبل06-07-2002

شعبان   محمد فتحي 19015296 جید جدا3308.70  بـالجلفة07-07-2002

بحیح   مصطفى ھشام 19015328 جید جدا3408.20  بـالجلفة05-11-2002

ضیفي   محمد 19015254 جید جدا3508.80  بـالجلفة02-12-2002

قریشي   عمر عبد القادر یاسین 19015178 قریب من الجید3606.20  بـالجلفة16-12-2002

صیلع   محمد لمین 19015299 مقبول3705.90  بـعین اإلبل28-12-2002

دومة   عز الدین 19015155 قریب من الجید3806.90  بـالجلفة16-01-2003

مجاھد   فارس عبد السمیع 19015199 جید جدا3908.20  بـالجلفة18-02-2003

طاھري   ندى سعیدة 19015354 قریب من الجید4006.80  بـالجلفة04-05-2002

دراقي   نور الھدى 19015375 جید4107.40  بـالجلفة11-10-2002

عیساوي   نھى 19015371 ممتاز4209.10  بـالجلفة25-11-2002

مسعودي   ولید فتحي 19015416 جید جدا4308.70  بـالجلفة16-11-2001

عزوزي   ھدیل دنیا دین 19015399 جید جدا4408.70  بـالجلفة15-12-2002

یونسي   یاسین 19015420 جید جدا4508.50  بـالجلفة29-01-2003

696من150الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة1 | الشھید لقبج محمد ج170115المؤسسة :  

سعید   رقیة نور الھدى 19015868 جید107.80  بـالجلفة09-07-2002

حیجول   شیماء 19016000 جید207.80  بحكم بـالجلفة2002

ھواري   عبد القادر 19016079 مقبول305.30  بـالجلفة12-09-2001

دراجي   فاطمة الزھراء 19016211 قریب من الجید406.30  بـالجلفة18-08-2003

باكریة   ماجدة 19016300 قریب من الجید506.80  بـالجلفة06-04-2003

باكریة   یاسین 19016602 جید607.40  بـالمجبارة10-12-2002

696من151الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | ونوقي أحمد ج170116المؤسسة :  

زناتي   احمد 19015497 قریب من الجید106.30  بـالجلفة10/01/2000

ناوي   اسامة 19015523 قریب من الجید206.60  بـالجلفة08/03/2002

عمراوي   اسامة 19015525 مقبول305.00  بـالجلفة17/06/2002

ماضي   اسامة نور الدین 19015530 مقبول405.50  بـالجلفة10-11-2002

عبد الحفیظي   إیمان مروى 19015470 جید جدا508.90  بـالجلفة01-01-2003

طواھریة   احمد امین 19015508 جید607.20  بـالجلفة20/01/2003

حمامة   احمد امین اسماعیل 19015509 ممتاز709.00  بـالجلفة08/09/2003

بناصر   اكرم 19015554 جید جدا808.10  بـالجلفة30/08/2002

محیوسي   ایة 19015625 ممتاز909.30  بـسورالغزالن19/03/2002

ھتھات   امباركة 19015609 ممتاز1009.30  بـالجلفة27/01/2003

شقلوفة   ایوب 19015653 جید1107.20  بـبوسعادة15/07/2001

زغینة   توفیق 19015702 مقبول1205.20  بـباتنة05-11-2001

كسكس   خالد 19015764 ممتاز1309.00  بـالجلفة13/07/2002

قمان   ایوب صابر 19015657 جید1407.10  بـالجلفة18/08/2002

حطاب   بایة 19015660 قریب من الجید1506.90  بـالجلفة19/09/2002

رامي   خدیجة إكرام 19015771 قریب من الجید1606.70  بـالجلفة20/09/2002

جنة   حسام بدر الدین 19015718 قریب من الجید1706.30  بـالجلفة23/11/2002

باب   سلیمان 19015955 قریب من الجید1806.70  بحكم بـالملیلیحة1998

برحماني   سیف الدین 19015977 مقبول1905.90  بـالجلفة20/05/2000

حواش   سالف 19015948 مقبول2005.70  بـالجلفة20/09/2000

طعبة   زینب 19015900 قریب من الجید2106.80  بـالجلفة01-01-2001

دلیوح   سفیان 19015943 جید2207.80  بـالجلفة17/05/2001

ثامري   رشا وداد 19015855 قریب من الجید2306.90  بـالجلفة26-10-2001

سلیماني   رفیق 19015862 ممتاز2409.00  بـالجلفة02/01/2002

696من152الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | ونوقي أحمد ج170116المؤسسة :  

كسكس   سلیم 19015952 جید2507.70  بـالجلفة28/03/2002

شاللي   دنیا 19015827 قریب من الجید2606.00  بـالجلفة13/10/2002

صدارة   شھیناز 19015995 قریب من الجید2706.70  بـالجلفة28/03/2002

سلیماني   طارق سعد 19016028 جید2807.00  بـالجلفة13-08-2002

عمراوي   شیماء 19016004 مقبول2905.70  بـالجلفة05/01/2003

یونس   عبد القادر 19016080 قریب من الجید3006.50  بـالجلفة19/09/2001

رمضاني   عاشور 19016047 جید جدا3108.50  بـالجلفة22/03/2002

سویسي   عبد الحلیم حكیم 19016062 قریب من الجید3206.10  بـحاسي بحبح18/07/2002

بن لشھب   عبد النور 19016104 قریب من الجید3306.30  بـعین الملح16/02/2000

بن شیبوط   عبد النور 19016105 مقبول3405.00  بـالجلفة08/04/2001

مھدي   عبد القادر 19016094 مقبول3505.00  بـالجلفة11/10/2002

بن شیبوط   عیدة ھدیل 19016180 جید جدا3608.30  بحكم بـالجلفة2002

شریط   علیة 19016157 مقبول3705.70  بـالجلفة04/05/2002

رقیق   كلثوم 19016277 قریب من الجید3806.80  بـالجلفة23/01/2002

بوخاري   كریمة 19016271 جید3907.80  بـالجلفة05/02/2002

بن لبیض   كریمة 19016275 جید4007.30  بـالجلفة02/12/2002

قرادي   لینا سیرین 19016299 جید جدا4108.30  بـالجلفة22/06/2002

زناتي   لخضر 19016294 مقبول4205.00  بـالجلفة23/09/2002

عایدي   ماریة مروة 19016303 قریب من الجید4306.90  بـالجلفة08/02/2003

غربي   مختار 19016373 قریب من الجید4406.20  بـالجلفة20/06/2000

قمان   محمد فؤاد 19016362 جید جدا4508.00  بـالجلفة18/08/2002

شعثان   مروة 19016397 جید جدا4608.40  بـالجلفة04/03/2002

حلفاوي   مصطفى نصر الدین 19016428 جید4707.30  بـالجلفة04/01/2003

صولح   نصیرة 19016500 جید4807.20  بـالجلفة15-04-2002

بن جدو   ھنیدة لمیس 19016567 جید جدا4908.70  بـالجلفة14-06-2002

طواھریة   ھاجر 19016543 قریب من الجید5006.60  بـالجلفة18-06-2002

صولح   ھالة فیروز 19016552 قریب من الجید5106.40  بـالجلفة04/03/2003

لخنش   ھالة إیمان 19016551 جید5207.20  بـالجلفة17/04/2003

رقیق   وھیبة 19016597 جید جدا5308.80  بـالجلفة12/06/2002

696من153الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | ونوقي أحمد ج170116المؤسسة :  

بن جفان   یسرا 19016604 قریب من الجید5406.70  بـالجلفة20/10/2002

بن عبد هللا   یوسف 19016620 ممتاز5509.10  بـالجلفة25-12-2002

طاوسي   یسیة 19016608 جید جدا5608.30  بـدار الشیوخ22/02/2003

696من154الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | ثامر بن عمران ج170117المؤسسة :  

یونسي   احمد ایمن 19015510 جید107.00  بـالجلفة24/02/1999

حیمیدة   إیمان 19015463 قریب من الجید206.10  بـالجلفة28-12-2000

جغبوب   احمد االمین 19015506 مقبول305.90  بـالجلفة27/12/2001

رمضاني   ادریس 19015516 جید جدا408.30  بـمسعد30/04/2002

حیمیدة   ابراھیم 19015474 جید جدا508.60  بـالجلفة07-05-2002

بیرش   إكرام 19015457 مقبول605.60  بـالجلفة28/06/2002

عبد الالوي   احمد 19015502 جید جدا708.60  بـالزعفران13/08/2002

بن سالم   إیمان 19015466 ممتاز809.30  بـالجلفة26/09/2002

بوشیبة   اسامة 19015527 جید جدا908.00  بـالجلفة10/11/2002

بن خالد   إكرام 19015458 ممتاز1009.00  بـمسعد24/11/2002

رقیق   الطاھر 19015570 مقبول1105.50  بـمھدیة14/06/2001

مبارك   اسماء 19015544 جید1207.60  بـدار الشیوخ27/08/2002

عینة   اسماعیل 19015547 مقبول1305.10  بـالجلفة27/12/2002

طیباوي   امینة 19015618 مقبول1405.50  بـالجلفة30/05/1999

بوھالي   ام الخیر 19015600 جید1507.50  بـالجلفة09/04/2000

رقیق   امباركة 19015606 مقبول1605.00  بـالجلفة16/07/2000

ذیاب   جمال 19015707 مقبول1705.20  بـالجلفة18/10/2000

قویدري   بشرى 19015669 قریب من الجید1806.10  بـالجلفة27/01/2001

جغبوب   خالد 19015759 جید1907.20  بـالجلفة11/04/2001

شكري   حسین 19015725 جید جدا2008.30  بـالجلفة02/01/2002

زرنوح   خدیجة 19015766 جید2107.60  بـالجلفة06/02/2002

شلیحي   حسین 19015726 قریب من الجید2206.70  بـالجلفة14/03/2002

لعوید   ایھ سمیة 19015651 جید2307.70  بـالجلفة25/03/2002

لملومة   ایمن 19015643 جید2407.10  بـالجلفة07/04/2002

696من155الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | ثامر بن عمران ج170117المؤسسة :  

سعید   خدیجة 19015767 قریب من الجید2506.80  بـالجلفة28/04/2002

یونسي   حمزة 19015746 جید جدا2608.40  بـالجلفة24/07/2002

رضا   ایناس 19015650 مقبول2705.70  بـالجلفة02-08-2002

غربي   بشیر النذیر 19015677 قریب من الجید2806.70  بـالجلفة22-08-2002

عیفاوي   حسین 19015727 قریب من الجید2906.00  بـالجلفة20/09/2002

بن لحرش   بسمة 19015667 جید3007.90  بـالجلفة14/10/2002

بوشربط   خلود 19015777 جید جدا3108.00  بـالقل23/10/2002

بھناس   ایوب عبد النور 19015658 جید3207.30  بـالجلفة07/01/2003

بلمداني   رفیق 19015861 قریب من الجید3306.50  بـالجلفة04/12/1999

بن احمد   خولة اسماء 19015803 مقبول3405.20  بـالجلفة24/10/2001

یونسي   رحیمة 19015852 قریب من الجید3506.50  بـالجلفة11/01/2002

رحمون   خیر الدین 19015806 قریب من الجید3606.20  بـفیض البطمة08/02/2002

احمیمید   سارة 19015909 جید3707.10  بـقمار18/03/2002

قمان   زینب 19015901 جید3807.30  بـالجلفة20/05/2002

بن بلقاسم   سعیدة 19015930 جید3907.10  بـعین الصحراء02/06/2002

بن حاج   سارة 19015912 جید4007.00  بـالجلفة22/06/2002

بن سالم   دحمان 19015816 قریب من الجید4106.60  بـالجلفة09/07/2002

مبخوتة   سلیمان 19015957 قریب من الجید4206.50  بـالبیرین20/07/2002

زواد   سناء 19015970 مقبول4305.50  بـحجوط18/09/2002

طیبي   دنیا زاد 19015828 جید4407.30  بـالجلفة21/09/2002

بن ملوكة   زاھیة 19015876 جید4507.70  بـالجلفة21/10/2002

بن سلیم   خیرة 19015814 مقبول4605.80  بـالجلفة29/10/2002

بن سالم   سارة 19015913 مقبول4705.40  بـالجلفة27/11/2002

اعمر   خنساء 19015794 مقبول4805.30  بـالجلفة30/11/2002

زیتوني   سمیة 19015966 ممتاز4909.20  بـالجلفة05/12/2002

كیحل   سعدیة 19015925 جید5007.10  بـالجلفة18/12/2002

بن شریط   دالل 19015822 جید جدا5108.80  بـالجلفة28/01/2003

مزوز   سمیرة مروة 19015969 جید5207.50  بـالجلفة31/05/2003

عیدي   صالح الدین 19016020 مقبول5305.00  بـالجلفة22/12/1999

696من156الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | ثامر بن عمران ج170117المؤسسة :  

رعاش   شمس الدین 19015993 مقبول5405.10  بـالجلفة09/02/2001

ذیاب   صوریة 19016027 جید جدا5508.70  بـالجلفة04/12/2002

خالدي   صالح 19016012 قریب من الجید5606.70  بـالجلفة03/05/2003

ونوقي   عبد الحكیم 19016060 مقبول5705.30  بـالجلفة22/03/2001

بن عیسى   عبد الرزاق 19016073 جید5807.40  بـالجلفة01-01-2003

بوھلة   عبد القادر 19016091 جید5907.50  بـالجلفة29/11/2001

خالدي   عبد المالك 19016103 مقبول6005.10  بـالجلفة05/01/2002

دلولي   عزیز رابح 19016129 جید جدا6108.00  بـالجلفة22/01/2002

بن قنیسة   عز الدین 19016127 جید6207.50  بـالجلفة11/03/2002

سعدي   عبد هللا خالد 19016101 قریب من الجید6306.10  بـبوسعادة02-04-2002

زییر   عبد هللا لخضر 19016102 جید جدا6408.10  بـالجلفة21/04/2002

شكري   عبد هللا 19016099 جید جدا6508.20  بـالجلفة15/06/2002

ربیعي   عمر 19016162 جید جدا6608.50  بـعین افقھ19/09/2001

بن شیبوط   عفاف 19016143 مقبول6705.50  بـالجلفة02/10/2001

براھیمي   عمر 19016164 ممتاز6809.00  بـالجلفة04/08/2002

مدوح   عیسى 19016194 مقبول6905.60  بـالجلفة07/01/2002

بن سالم   فاطنة 19016222 جید7007.50  بـالجلفة30/04/2002

رمضاني   فاطمة الزھرة 19016212 قریب من الجید7106.00  بـالجلفة15/05/2002

رزیقھ   فاطنة 19016223 قریب من الجید7206.60  بـالجلفة13/09/2002

قدوري   فاید 19016227 ممتاز7309.10  بـالجلفة19/11/2002

بن نیلي   كلثوم مسعودة 19016278 قریب من الجید7406.40  بـالجلفة01-02-2002

عطیة   فتیحة 19016245 قریب من الجید7506.00  بـالجلفة24/08/2002

شاللي   محمد 19016311 قریب من الجید7606.60  بـالجلفة28-12-2000

حبیطة   محمد 19016327 جید جدا7708.20  بـالجلفة08/08/2002

رقیق   ماجدة فیروز 19016302 جید جدا7808.40  بـالجلفة18/03/2003

امباركي   محمد یاسین 19016371 مقبول7905.10  بـالجلفة29/09/2001

جلیخي   محمد طھ یاسین 19016357 جید8007.80  بـالجلفة31/03/2002

مرجاني   محمد یاسین 19016372 مقبول8105.60  بـالجلفة18/05/2002

بن صغیر   محمد اسالم 19016343 جید جدا8208.80  بـالجلفة09/12/2002

696من157الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | ثامر بن عمران ج170117المؤسسة :  

قاسمي   محمد عبد الرحمان 19016359 مقبول8305.80  بـالجلفة26/12/2002

زریعة   مروة 19016394 قریب من الجید8406.70  بـالجلفة22/04/2001

زیتوني   مسعودة 19016419 جید8507.10  بـالجلفة26/11/2001

حوه   مروى سھیلة 19016403 قریب من الجید8606.10  بـالجلفة10/12/2001

یونسي   مریم 19016406 مقبول8705.50  بـالجلفة19/01/2002

ذیب   مروة 19016395 جید جدا8808.00  بـالجلفة07/02/2002

حمیدات   مروة 19016396 جید8907.80  بـالجلفة17/02/2002

سعدي   نجوة 19016476 جید جدا9008.00  بـالجلفة15/01/2002

شلیحي   مفتاح 19016443 قریب من الجید9106.90  بـالجلفة07/04/2002

عایدي   منار 19016452 جید جدا9208.30  بـالجلفة30/04/2002

زیطوط   مفتاح عبد هللا 19016445 جید9307.60  بـالجلفة09/06/2002

بن بلخیر   منال 19016456 قریب من الجید9406.60  بـالجلفة02/09/2002

بن بوزید   نبیل 19016474 قریب من الجید9506.90  بـالجلفة12/11/2002

حمیدي   ندى نفین 19016480 قریب من الجید9606.20  بـالجلفة24/02/2003

العیش   نصیرة 19016501 قریب من الجید9706.40  بـالجلفة02/05/2002

طیبي   وداد 19016572 جید9807.30  بـالجلفة15/10/2001

مزارة   ھجیرة 19016558 قریب من الجید9906.40  بـحاسي بحبح02/06/2002

مداني   ھبة الرحمن النخلة 19016553 جید جدا10008.60  بـالجلفة20/08/2002

بوزیدي   ھبة هللا 19016554 جید جدا10108.20  بـدار الشیوخ25/09/2002

بن النوي   ھدى 19016561 قریب من الجید10206.30  بـالجلفة26/09/2002

زیان   ھبة هللا 19016555 ممتاز10309.10  بـحاسي بحبح09/11/2002

اعمر   ھاجر 19016547 جید10407.00  بـالجلفة13/12/2002

رحمون   یونس 19016624 مقبول10505.40  بـالجلفة26/07/2000

خالدي   یمینة 19016611 جید10607.40  بـالجلفة25/02/2002

بن ملوكة   یوسف اسالم 19016622 جید10707.90  بـالجلفة12/08/2002

رمضاني   یوسف 19016619 مقبول10805.10  بـالجلفة23/08/2002

خرفان   یسرا بشرى 19016605 قریب من الجید10906.80  بـالجلفة20/02/2003

اعمر   یوسف سیف الدین 19016623 جید جدا11008.70  بـالجلفة06/04/2003

696من158الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | ھاني محمد بن الھادي ج170118المؤسسة :  

قوق   إیناس كریمة 19015471 قریب من الجید106.80  بـالجلفة06-04-2002

جودي   اسامة الحبیب 19015528 جید207.70  بـالجلفة07-04-2002

لمریني   احالم 19015480 جید307.40  بـالجلفة22/04/2002

شعثان   إكرام فضیلة 19015459 جید جدا408.00  بـحاسي بحبح11/05/2002

بعیطیش   الطاھر اسماعیل 19015573 جید جدا508.40  بـالجلفة26/10/2002

ناجي   انفال فتیحة 19015621 قریب من الجید606.10  بـبوسعادة03/07/2002

قبایلي   امال 19015605 مقبول705.30  بـالجلفة21/10/2002

زناتي   حیاة 19015754 قریب من الجید806.80  بـالجلفة05/01/2002

نعمي   خدیجة 19015768 مقبول905.40  بـمسعد01/09/2002

ناعم   حمیدو 19015747 جید جدا1008.30  بـالجلفة26/12/2002

عشور   خولة 19015800 مقبول1105.60  بـالجلفة17/05/2002

مزوزي   خولة 19015801 مقبول1205.50  بـالجلفة26/07/2002

بن سالم   زكریاء محب الدین 19015893 ممتاز1309.10  بـالجلفة09/01/2003

كسكس   شھرزاد 19015994 ممتاز1409.30  بـالجلفة19/04/2002

جلیطة   طارق عبد الوھاب 19016029 مقبول1505.90  بـالجلفة02/08/2002

قراشة   صفاء 19016015 جید1607.50  بـالجلفة04/10/2002

قاسم   صھیب 19016026 قریب من الجید1706.50  بـالجلفة26-11-2002

علوش   عبد اللطیف 19016097 قریب من الجید1806.60  بـالجلفة20/08/2002

سعید   محمد االمین 19016344 قریب من الجید1906.10  بـالجلفة12/09/2001

بوطیبة   محمد االمین 19016346 قریب من الجید2006.00  بـالجلفة20/01/2002

قزیم   محمد مفتاح 19016367 قریب من الجید2106.20  بـالجلفة05/06/2002

بعیطیش   مداني 19016377 قریب من الجید2206.00  بـالجلفة27/06/2002

بن سیدي   ولید 19016580 جید2307.80  بـالجلفة18/04/2002

قطاف   وداد 19016574 قریب من الجید2406.40  بـالجلفة01/11/2002

696من159الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | ھاني محمد بن الھادي ج170118المؤسسة :  

كسكس   یاسین 19016601 جید2507.70  بـالجلفة30/06/2002

سني   وھیبة نجاة 19016598 جید جدا2608.60  بـالجلفة04/10/2002

696من160الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | الھدى ج170119المؤسسة :  

مسعودي   ابراھیم 19015473 قریب من الجید106.90  بـالجلفة18/10/2000

بن حدة   احمد 19015498 جید207.20  بـالجلفة16/05/2001

ھرام   احالم سعدیة 19015493 مقبول305.50  بـالجلفة14/07/2001

نوي   إیمان 19015464 جید407.10  بـالجلفة02/01/2002

بن سالم   اسامة 19015522 جید507.70  بـالجلفة24/01/2002

قویدري   احمد 19015501 مقبول605.90  بـالجلفة22/03/2002

قدقاد   احمد صالح الدین 19015513 جید707.30  بـالجلفة09/04/2002

عمراوي   إیمان ام ھاني 19015469 جید جدا808.30  بـالجلفة10/05/2002

بعیطیش   اسامة 19015524 جید907.70  بـالجلفة19/05/2002

عبیكشي   اسماء 19015545 قریب من الجید1006.70  بـالجلفة18/09/2002

سني   انور 19015623 مقبول1105.60  بـالجلفة02/06/2002

عمري   حنان 19015749 قریب من الجید1206.40  بـالملیلیحة15/04/2001

حرز هللا   بالل 19015680 جید1307.50  بـالجلفة20/02/2002

زوبة   حبیبة 19015713 مقبول1405.30  بـالجلفة17/03/2002

روبة   حفصة 19015728 قریب من الجید1506.30  بـالجلفة15/05/2002

فیاللي   خلود إیناس 19015779 جید جدا1608.10  بـالجلفة09/07/2002

بلخیري   ایمن 19015644 مقبول1705.70  بـالجلفة22/09/2002

شیخي   دراجي 19015817 قریب من الجید1806.00  بـالجلفة01/02/2000

كسكس   سلیمان 19015956 جید جدا1908.50  بحكم بـالجلفة2002

سعید   سالف 19015949 جید جدا2008.20  بـالجلفة24/08/2002

بن بوذینة   سعد 19015921 جید2107.10  بـمسعد17/09/2002

خالدي   رمیسة 19015871 قریب من الجید2206.30  بـاالخضریة01/11/2002

حواش   سارة خلود 19015915 جید جدا2308.20  بـالجلفة27/11/2002

بالعید   شریف 19015991 جید2407.60  بـالجلفة01/07/2002

696من161الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 | الھدى ج170119المؤسسة :  

زرقعوینة   عبد الحق 19016059 مقبول2505.50  بـالجلفة15/11/2001

كیدار   عبد الكریم 19016096 مقبول2605.50  بـالجلفة10/09/2000

بوزرقوطة   عبیر 19016119 جید جدا2708.30  بـالجلفة03/11/2001

لوتید   عمري 19016173 قریب من الجید2806.60  بـالجلفة20/03/2002

لحرش   عفاف فاطنة 19016144 جید2907.00  بـالجلفة23/10/2002

سلیم   فاطنة 19016221 جید جدا3008.40  بـالجلفة08/03/2002

ناجوي   فایزة 19016229 قریب من الجید3106.30  بـالجلفة29/04/2002

عمراوي   فتحي 19016230 قریب من الجید3206.10  بـالجلفة26/06/2002

كسكس   محمد 19016312 جید جدا3308.60  بحكم بـالجلفة2001

لمریني   محمد 19016325 مقبول3405.10  بـالجلفة22/04/2002

حامدي   لینا 19016298 ممتاز3509.00  بـالجلفة08/08/2002

عز الدین   محمد االمین 19016345 قریب من الجید3606.90  بـالجلفة04/01/2002

حامدي   محمد سیف الدین 19016354 جید جدا3708.70  بـمسعد01/02/2002

بشیر   مریم 19016405 مقبول3805.60  بـالجلفة17/05/2001

سلیم   مسعودة 19016420 جید جدا3908.60  بـالجلفة08/03/2002

بوزید   نخلة 19016478 جید4007.70  بـالجلفة11/01/2002

ربیح   ملك 19016446 جید جدا4108.60  بـالجلفة14/12/2002

سني   نوال 19016509 مقبول4205.70  بـالجلفة26/08/2001

بن بوذینة   نسرین 19016492 جید جدا4308.00  بـالجلفة24/03/2002

طیبي   ولید 19016579 جید4407.50  بـالجلفة16/02/2002

بن حمیدة   ھاجر وفاء 19016550 جید جدا4508.20  بـالجلفة20/07/2002

زیتوني   یوسف 19016616 قریب من الجید4606.50  بـالجلفة04/12/2001

لوتید   یمینة 19016612 مقبول4705.50  بـمسعد11/04/2002

جعرون   ولید 19016591 مقبول4805.30  بـالجلفة13/06/2002

شیخي   ولید 19016594 جید جدا4908.30  بـالجلفة14/11/2002

696من162الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة1 | دحماني دحمان المعلبة ج170120المؤسسة :  

باكریة   إیمان 19015462 جید جدا108.70  بحكم بـالجلفة1999

بن ملوكة   أمال سھیلة 19015448 جید207.90  بـالجلفة06-02-2002

زیطوط   أحمد 19015446 جید307.50  بـالجلفة11-08-2002

بن ملوكة   بن قویدر أیوب 19015698 جید407.70  بـالجلفة06-04-2002

باكریة   سفیان 19015946 جید507.50  بـالمجبارة02-03-2002

منصور   سیرین وسیلة 19015976 جید607.90  بـالجلفة09-08-2002

باكریة   سلیم 19015954 مقبول705.20  بـالجلفة04-01-2003

مزوز   عامرة 19016052 مقبول805.80  بـالملیلیحة27-11-2001

بن سعد   عبدالقادر 19016115 جید907.60  بـالجلفة04-12-2001

دحمان   فتیحة 19016243 مقبول1005.10  بـالجلفة15-04-2001

بن سعد   مباركة 19016304 جید1107.30  بـالجلفة01-04-2003

سعید   نادیة 19016469 قریب من الجید1206.40  بـالجلفة02-10-2001

باكریة   نورالھدى 19016520 مقبول1305.30  بـالجلفة20-03-2002

باكریة   یسرى 19016606 جید جدا1408.60  بـالجلفة02-06-2002

696من163الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة1 | اجلیطة محمد المعلبة ج170121المؤسسة :  

طیبي   الشیخ بوعمامة 19015567 جید107.10  بـالجلفة02-03-2001

میھوب   بلقاسم 19015691 مقبول205.40  بحكم بـالجلفة2001

ریان   خدیجة ھالة 19015774 جید جدا308.20  بـالجلفة04-01-2002

روابح   عبدالحق 19016110 مقبول405.90  بـالمجبارة16-12-2002

روابح   مریم 19016409 جید507.60  بـالمجبارة10-06-2002

قراشة   یاسمین 19016599 مقبول605.20  بـالجلفة29-09-2001

696من164الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة1 | النعامة علي المعلبة ج170122المؤسسة :  

تومي   أسامة 19015447 جید107.10  بـتخمارت10-10-2001

ربیح   أمباركة 19015449 مقبول205.60  بـالجلفة15-02-2003

ربیح   فضیلة 19016260 مقبول305.20  بـالجلفة30-01-2003

696من165الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 حسان ع القادر ج3 | المجمع الجدید 170123المؤسسة :  

موفق   إیمان 19015465 جید107.30  بـالجلفة12/02/2002

سلیم   احمد 19015503 جید جدا208.20  بـالجلفة24/09/2002

ھیلوفة   ابراھیم 19015475 مقبول305.80  بـالجلفة19/10/2002

ماضي   االخضر 19015555 قریب من الجید406.30  بـالملیلیحة01/09/2001

بن موفق   العید 19015577 قریب من الجید506.10  بـالجلفة29/12/2001

صدیق   اسیا 19015548 قریب من الجید606.70  بـالجلفة15/11/2002

نوي   اسماء صافیا 19015546 جید707.10  بـالجلفة25/10/2003

كویبي   انفال 19015620 مقبول805.50  بـالجلفة28/10/2002

سعدي   جازیة 19015704 مقبول905.20  بـالجلفة01-01-1999

مریزق   حنان 19015748 مقبول1005.00  بـالجلفة08/04/2000

دحمان   حنان 19015751 جید جدا1108.10  بـالجلفة20/03/2002

قنشوبة   حیاة سعیدة 19015757 مقبول1205.50  بـالجلفة18/06/2002

بن سالم   بركاھم 19015665 جید جدا1308.50  بـالجلفة04/07/2002

بلخیري   خدیجة مرام 19015773 جید جدا1408.50  بـالجلفة09/08/2002

شاربي   دلیلة 19015823 قریب من الجید1506.80  بـالبیرین07/09/2000

بلعباس   خولة عبلة 19015804 مقبول1605.30  بـالجلفة11/01/2001

بلعباس   خولة 19015798 مقبول1705.10  بـالجلفة30/09/2001

عمري   سارة جنات 19015914 جید جدا1808.40  بـروتردام31/01/2002

یوسفي   زھرة 19015895 جید جدا1908.30  بـالجلفة05/03/2002

سواعدیة   سمیة 19015962 جید2007.50  بـالجلفة01/06/2002

جلیطة   زكریاء 19015891 قریب من الجید2106.10  بـالجلفة02/06/2002

شنانة   خیر الدین 19015807 مقبول2205.90  بـالجلفة12/09/2002

زرقي   سعید 19015928 قریب من الجید2306.50  بـالجلفة23/10/2002

ملكي   رشیدة 19015859 مقبول2405.20  بـفیض البطمة01/11/2002

696من166الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 حسان ع القادر ج3 | المجمع الجدید 170123المؤسسة :  

بودانة   ربیع سیف الدین 19015848 جید جدا2508.80  بـالجلفة17/12/2002

شلیحي   صباح ھبة الرحمان 19016013 جید جدا2608.60  بـالجلفة18/07/2002

برابح   صلیحة 19016024 قریب من الجید2706.00  بـالجلفة10/08/2002

حمدان   عبد القادر 19016093 جید2807.20  بـالجلفة03/02/2002

لمریني   عبد النور 19016106 قریب من الجید2906.10  بـالجلفة09/02/2002

جلي   عبیر 19016120 ممتاز3009.00  بـعین بوسیف07/04/2002

عطالوي   عیدة 19016177 جید3107.10  بـالجلفة17/12/2001

قط   لمجد 19016297 جید3207.80  بـمسعد02/02/2002

شیخ بن سعد   ماجدة 19016301 جید3307.90  بـالجلفة18/05/2003

صدیق   محمد رضوان 19016351 قریب من الجید3406.30  بـالجلفة02/04/2002

معمري   محمد نجم الدین 19016368 قریب من الجید3506.30  بـالجلفة03/07/2002

حیجول   محمد المین 19016364 جید3607.00  بـالجلفة15-07-2002

دلیوح   محمد رشید 19016350 جید3707.90  بـالجلفة21/10/2002

بن رعاد   مصطفى 19016426 قریب من الجید3806.50  بـالجلفة09/07/2002

شلیحي   مروان 19016392 مقبول3905.30  بـالجلفة18/09/2002

بوعمارة   مریم 19016410 مقبول4005.60  بـالجلفة14/11/2002

الصید   نادیة 19016470 جید4107.50  بـالجلفة05/02/2002

لمریني   منى 19016460 مقبول4205.50  بـالجلفة02/07/2002

بن دشو   ھاجر 19016528 جید4307.50  بـالجلفة14/01/2002

فار   نصر الدین 19016494 مقبول4405.50  بـالجلفة18/02/2002

بوراس   نور الدین 19016515 جید جدا4508.90  بـالجلفة10/04/2002

نعامة   ھیام شھرزاد 19016568 جید جدا4608.00  بـالجلفة02/03/2002

بن سالم   ھاجر 19016541 قریب من الجید4706.60  بـالجلفة04/06/2002

ضاوي   وسام امال 19016576 قریب من الجید4806.60  بـالجلفة03/10/2002

حیجول   ولید عبد السالم 19016595 جید جدا4908.70  بـالجلفة30/08/2002

696من167الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 ج1اوت فوج20 | المجمع الجدید 170124المؤسسة :  

دقمان   احمد 19015494 قریب من الجید106.60  بـالجلفة19/07/1998

سني   احمد 19015500 مقبول205.40  بـالجلفة18/11/2001

قویدري   إكرام 19015456 جید جدا308.40  بـالجلفة05/05/2002

ورشان   احمد اسامة 19015504 قریب من الجید406.20  بـحاسي بحبح25/07/2002

رقیق   إدریس 19015452 جید جدا508.10  بـمسعد06/11/2002

بن جریبیع   اسماء 19015543 مقبول605.50  بـالجلفة31/03/2001

سالمة   الزھرة فلایر 19015563 مقبول705.70  بـالجلفة12/02/2002

عریبي   اشواق نسرین 19015549 جید جدا808.00  بـالجلفة17/06/2002

بن موفق   امحمد 19015611 جید جدا908.90  بـالجلفة02/02/2002

عبد الرحیم   ایة 19015626 قریب من الجید1006.40  بـالجلفة01/09/2002

علوان   خالد عبد الحكیم 19015765 جید جدا1108.30  بـالجلفة31/01/2002

بلخیري   خالد 19015762 جید1207.40  بـالجلفة21/02/2002

العقون   زبیر 19015877 قریب من الجید1306.00  بـالجلفة03/10/1998

عطالوي   رمضان 19015870 مقبول1405.70  بـالجلفة06/07/1999

طویل   رقیة 19015864 مقبول1505.50  بـالجلفة31/03/2000

رقیق   زكریا 19015878 مقبول1605.30  بـالجلفة06/12/2001

بوھالي   خولة 19015799 جید جدا1708.50  بـالجلفة10/01/2002

لمریني   زكریاء 19015879 جید1807.40  بـالجلفة14/01/2002

طیوة   سلیم 19015953 مقبول1905.90  بـالجلفة07/06/2002

بوھلة   سمیرة 19015968 جید2007.00  بـالجلفة16/06/2002

بوقفطان   دنیة 19015830 قریب من الجید2106.90  بـقصر البخاري29/08/2002

بعیطیش   شیماء 19015999 قریب من الجید2206.90  بـالجلفة31/07/2001

العقون   شیماء رباب 19016010 مقبول2305.50  بـالجلفة14/09/2002

مسعودي   شیماء 19016006 جید جدا2408.40  بـالجلفة01/03/2003

696من168الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة6 ج1اوت فوج20 | المجمع الجدید 170124المؤسسة :  

طیوة   عائشة 19016042 مقبول2505.20  بـالجلفة11/01/2001

بوزیدي   عبد الباقي 19016055 قریب من الجید2606.40  بـالجلفة14/01/2002

شونان   عثمان 19016123 جید جدا2708.20  بـالجلفة01/12/2001

شداد   عمر سیف الدین 19016168 جید2807.30  بـالجلفة05/05/2001

طویل   فاطنة 19016213 مقبول2905.50  بحكم بـالجلفة1997

بشوطي   فاطنة 19016220 قریب من الجید3006.20  بـالجلفة27/01/2002

جنیدي   فاطنة 19016224 قریب من الجید3106.50  بـالجلفة16/09/2002

اعمر   فتیحة بنت احمد 19016247 جید جدا3208.50  بـالجلفة20/02/2002

كسكس   محمد 19016315 جید3307.10  بـالجلفة01/04/2001

عطالوي   مروان 19016378 جید3407.20  بـالملیلیحة20/03/1999

بوكرش   محمد عبد النور 19016361 قریب من الجید3506.40  بـالجلفة19/04/2001

بن شریط   مختار عدي 19016375 مقبول3605.40  بـالجلفة01/09/2002

بوزرقوطة   مریم ھاجر 19016415 قریب من الجید3706.80  بـالجلفة24/01/2002

اخضر   مروة 19016398 جید3807.10  بـالجلفة13/04/2002

زروق   مروة 19016401 قریب من الجید3906.60  بـالجلفة05/10/2002

شویخة   منار 19016453 جید4007.90  بـالجلفة28/09/2002

براھیم   نخلة 19016479 جید4107.00  بـالجلفة03/10/2002

بسعود   نعاس 19016504 مقبول4205.50  بـالملیلیحة11/04/2000

سالمي   نیلة حیاة 19016524 جید4307.30  بـالجلفة15-05-2002

اعمر   ھشام 19016564 ممتاز4409.20  بـالجلفة07/03/2002

بن عیسى   وداد زھیرة 19016575 جید جدا4508.00  بـالجلفة18/11/2002

696من169الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة4 | بورقدة احمد ج170125المؤسسة :  

معمري   احالم 19015491 قریب من الجید106.90  بـالجلفة08/08/2002

كسكس   اسامة 19015526 جید207.50  بـالجلفة01/11/2002

زروقي   آیة 19015444 مقبول305.60  بـالجلفة26/10/2003

نویجم   الزھرة 19015562 قریب من الجید406.40  بـالجلفة26/07/2002

زقبي   ام ھاني 19015603 ممتاز509.60  بـالجلفة07-11-2000

كسكس   ایمن جموعي 19015647 قریب من الجید606.20  بـالجلفة09/07/2001

قمان   حمزة 19015743 مقبول705.00  بـالجلفة27/11/2001

رحمون   خالد 19015760 جید807.20  بـالجلفة06/12/2001

جاب هللا   حمزة 19015744 قریب من الجید906.40  بـالرویسات31/01/2002

مغربي   بشرى 19015671 ممتاز1009.10  بـالجلفة16-03-2002

بوطیبة   حسام 19015717 مقبول1105.00  بـالجلفة18/06/2002

رقیق   ایمن عمر بن الخطاب 19015648 جید1207.50  بـالجلفة03/09/2002

عجیمي   خلود مروة 19015780 قریب من الجید1306.40  بـالجلفة30-09-2002

جریبیع   بثینة نورالھدى 19015661 جید1407.40  بـالجلفة20-11-2002

بن غربي   دنیا مسعودة 19015829 جید1507.90  بـمسعد01/06/2000

خالدي   سھیلة عبیر 19015975 مقبول1605.40  بـالجلفة07/10/2001

صولح   رانیا ایناس 19015844 جید1707.80  بحكم بـالجلفة2002

بن مسعود   ربیعة 19015849 جید جدا1808.00  بـمسعد07/01/2002

عاشور   سلمى 19015951 قریب من الجید1906.50  بـاوالد جالل22/02/2002

جودي   رانیا حیاة 19015845 ممتاز2009.60  بـمسعد11/05/2002

عبد الرحیم   زیان 19015899 مقبول2105.10  بـالجلفة29/06/2002

غیبش   سھام 19015971 قریب من الجید2206.90  بـالجلفة14/07/2002

زرق عوینة   سمیة 19015964 ممتاز2309.00  بـالجلفة21/07/2002

بوزیدي   سمیة 19015965 جید جدا2408.70  بـالجلفة26/07/2002

696من170الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة4 | بورقدة احمد ج170125المؤسسة :  

سعدي   سعد 19015920 مقبول2505.30  بـالجلفة12/08/2002

لوعیل   رانیا 19015842 ممتاز2609.30  بـالجلفة09/09/2002

نعیمي   دنیا 19015826 جید2707.50  بـمسعد27-09-2002

بن معمر   خیرة 19015813 قریب من الجید2806.00  بـالجلفة29-09-2002

ھادي   دعاءھبة 19015820 قریب من الجید2906.70  بـالجلفة01/01/2003

بن غربي   سیف الدین محمد 19015979 مقبول3005.40  بـالجلفة02/02/2003

عمارة   زكریاء 19015892 قریب من الجید3106.10  بـالجلفة29/03/2003

سعدي   صفیة 19016018 قریب من الجید3206.80  بـالجلفة07/08/2002

عكاشة   عبد الجبار 19016056 مقبول3305.40  بـالجلفة02/04/2001

روبة   عائشة 19016044 جید3407.50  بحكم بـالجلفة2002

بن موفق   عبد الرحمان 19016071 مقبول3505.00  بـالجلفة17/12/2002

االعجال   عرعارة 19016126 ممتاز3609.10  بـالجلفة10/05/2002

بن لخضر   عمر شریف سعد الدین 19016169 مقبول3705.00  بـالجلفة20-05-1998

حدادو   عمر محمد 19016172 مقبول3805.30  بـالجلفة21/05/2001

طیوة   عقبة 19016146 ممتاز3909.10  بـالجلفة14/01/2003

بن مسعود   فائزة 19016200 مقبول4005.40  بـالجلفة24/08/2002

بن غربي   عیسى رؤوف 19016196 جید4107.60  بـالجلفة24/01/2003

مبخوتي   فضیلة 19016259 مقبول4205.90  بـالجلفة19/10/2002

زروق   محمد 19016317 مقبول4305.70  بـالجلفة20/11/2001

طیوة   محمد 19016320 قریب من الجید4406.20  بـالجلفة09/02/2002

ماضي   محمد 19016323 قریب من الجید4506.60  بـالجلفة07/04/2002

سلیم   محمد 19016328 جید جدا4608.50  بـالجلفة02/12/2002

خالدي   مریم اكرام 19016412 جید جدا4708.90  بـالجلفة01/08/2002

صدیق   مفتاح 19016442 قریب من الجید4806.40  بـالجلفة13/02/2001

یوسفي   منى 19016459 جید4907.70  بـالجلفة25/05/2002

بن غیابة   نورالدین 19016519 مقبول5005.90  بـالجلفة26-04-2000

بوھلة   نورة 19016522 قریب من الجید5106.60  بـالجلفة17/10/2001

بن قنیسة   نوال 19016510 ممتاز5209.00  بـالجلفة22/03/2002

بن سعدة   یوسف 19016618 جید5307.70  بـالجلفة22/06/2002

696من171الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة4 | بورقدة احمد ج170125المؤسسة :  

عمارة   یوسف 19016621 جید5407.90  بـالجلفة14/02/2003

696من172الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة4 | بلعطرة مختار حي العمراوي ج170126المؤسسة :  

حمادي   اسامة 19015517 مقبول105.30  بـالجلفة14/10/2000

ذوابة   احمد رابح 19015511 جید207.40  بـالجلفة12/01/2002

شایش   ابراھیم الخلیل 19015477 مقبول305.20  بـالجلفة01/04/2002

صولح   آیة 19015443 جید407.50  بـالجلفة03/10/2002

قنوني   اسالم 19015541 مقبول505.20  بحكم بـالجلفة1999

قسمیة   امیرة 19015614 مقبول605.20  بـالجلفة09/08/2001

رقیق   حیاة 19015756 جید جدا708.20  بـمسعد10/11/2002

دحمان   سعدیة 19015922 قریب من الجید806.60  بحكم بـالجلفة2001

سواعدیة   خیرة 19015809 جید جدا908.20  بـالجلفة24/03/2001

قویدري   سعدیة 19015923 جید1007.10  بـالزعفران10/05/2001

لطرش   رقیة 19015867 جید جدا1108.30  بـالجلفة23/09/2002

قبایلي   خلیفة 19015792 قریب من الجید1206.80  بـالجلفة16/10/2002

شولي   سعیدة 19015941 مقبول1305.50  بـالملیلیحة02/11/2002

سوعید   شیماء خشنة 19016009 قریب من الجید1406.70  بـفیض البطمة19/07/2000

نفطي   عامر 19016050 مقبول1505.70  بـالجلفة07/02/1999

بن الریم   عبد الرحمان 19016068 جید جدا1608.30  بـدار الشیوخ26/05/2001

نورین   عامر 19016051 مقبول1705.90  بـالجلفة15/02/2002

بن جدو   عبد السالم 19016074 مقبول1805.90  بـالجلفة23/04/2002

قبایلي   عدالة 19016125 جید جدا1908.90  بـالجلفة28/02/2002

طباخ   عبلة 19016117 جید2007.60  بـدار الشیوخ29/06/2002

صدارة   عماد سیف الدین 19016159 قریب من الجید2106.20  بـالجلفة11/04/2000

كرش   عیدة 19016176 قریب من الجید2206.00  بـالملیلیحة10/03/2001

حمادي   عیدة 19016178 جید جدا2308.60  بـالجلفة20/02/2002

یوسفي   عیدة 19016179 قریب من الجید2406.60  بـالجلفة22/02/2002

696من173الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة4 | بلعطرة مختار حي العمراوي ج170126المؤسسة :  

رقیق   علي 19016152 مقبول2505.20  بـالجلفة15/07/2002

شاربي   فایزة 19016228 قریب من الجید2606.90  بـالجلفة22/11/1997

قبایلي   عیسى انیس 19016195 مقبول2705.30  بـالبلیدة01/01/2002

صدیق   فارس عبد الجبار 19016204 مقبول2805.60  بـالجلفة12/05/2002

سعید   فاروق 19016205 جید2907.90  بـالجلفة27/06/2002

مزوز   فطیمة 19016261 قریب من الجید3006.10  بـالسبعین12/03/2001

شریط   قویدر 19016269 جید3107.00  بـالجلفة04/08/2002

باب   محمد 19016307 مقبول3205.30  بـدار الشیوخ21/08/2000

شھابة   لخضر 19016293 مقبول3305.70  بـالجلفة14/04/2002

سوعید   محمد عبد الحلیم 19016358 قریب من الجید3406.60  بـالجلفة02/10/2002

بسعود   مصطفى 19016425 جید3507.00  بـالملیلیحة28/04/2001

سعدي   منال 19016455 مقبول3605.40  بـالجلفة09/08/2001

بركات   ملیكة 19016450 مقبول3705.80  بـالجلفة27/07/2002

عالل   نجاة 19016475 قریب من الجید3806.30  بـالجلفة14/12/2002

سلیم   نصیرة 19016497 مقبول3905.80  بـالجلفة24/12/1999

قطشة   نصیرة 19016498 مقبول4005.20  بـالجلفة14/03/2001

اخضر   نور الھدى الباتول 19016518 جید جدا4108.30  بـالجلفة23/07/2002

بسعود   نرجس 19016491 جید جدا4208.30  بـقصر الشاللة03/10/2002

حمادي   ولید 19016578 قریب من الجید4306.20  بـالجلفة28/10/2001

صولح   ھند 19016566 مقبول4405.20  بـعین وسارة23/01/2002

شریط   یقوت 19016609 جید جدا4508.60  بـالجلفة20/11/2000

696من174الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة4 | میلود القائد قرب ا.الفتح ج170127المؤسسة :  

بوزرقوطة   احمد 19015496 مقبول105.20  بـالجلفة28/02/1999

بن ملوكة   احالم آیة 19015492 قریب من الجید206.30  بـالجلفة28/06/2002

قدید   آمال الضاویة 19015441 جید307.00  بـالجلفة16/09/2002

قمیش   ابوبكر الصدیق 19015478 جید جدا408.20  بـالجلفة17/02/2003

بن الذیب   الحاج 19015557 جید507.70  بحكم بـقصر الشاللة1998

مزوز   الطاھر 19015572 قریب من الجید606.10  بـالجلفة27/10/2001

روام   اكرام عیشة 19015552 جید جدا708.50  بـالزعفران25/01/2002

بوزرقوطة   الحاج 19015558 مقبول805.90  بـالجلفة11/03/2002

لقرب   الحاج 19015559 مقبول905.40  بـالجلفة11/03/2002

بلي   اكرام كریمة 19015553 جید جدا1008.90  بـالجلفة07/06/2002

بن حفاف   الشیماء 19015568 مقبول1105.90  بـالجلفة26-08-2002

باب   ام الخیر 19015599 قریب من الجید1206.90  بـالجلفة27/03/2000

محبوس   ایمان 19015628 قریب من الجید1306.60  بـالجلفة29/07/2000

قمان   ام الخیر 19015602 مقبول1405.60  بـالجلفة30/01/2001

دولة   امباركة 19015608 قریب من الجید1506.90  بـبوسعادة10/06/2002

عمارة   الیاس 19015597 قریب من الجید1606.60  بـالجلفة11/07/2002

عدیم اللقب   انور ھشام ھیثم 19015624 مقبول1705.80  بـاألغواط29/08/2002

علة   امیرة 19015615 قریب من الجید1806.50  بـحاسي بحبح26/04/2003

جودي   حنان عیدة 19015752 مقبول1905.50  بـالجلفة08/03/1999

بركات   خالد 19015758 قریب من الجید2006.10  بـالجلفة21/06/1999

جاب هللا   بشرى 19015670 قریب من الجید2106.40  بـحاسي العش27/02/2001

بن داللة   حدة 19015716 جید جدا2208.40  بـالجلفة09/08/2001

ثوامریة   ایوب 19015654 مقبول2305.00  بـالجلفة20/09/2001

شاربي   خالد 19015761 قریب من الجید2406.60  بـالجلفة03/01/2002

696من175الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة4 | میلود القائد قرب ا.الفتح ج170127المؤسسة :  

دحماني   حسناء 19015724 قریب من الجید2506.90  بـالجلفة03/04/2002

سلیم   خالد 19015763 جید2607.70  بـالجلفة07/04/2002

بوزرقوطة   بلقاسم خالد 19015693 مقبول2705.30  بـالجلفة09/04/2002

بوزرقوطة   بن شھرة 19015697 مقبول2805.70  بـالجلفة09/04/2002

بوشقور   حسن 19015722 جید جدا2908.40  بـالجلفة06/05/2002

معمري   جھاد 19015711 مقبول3005.00  بـالجلفة07/06/2002

وكال   حیاة 19015755 قریب من الجید3106.20  بـالجلفة08/08/2002

بزیز   بدر الدین 19015664 جید3207.10  بـالجلفة07/09/2002

لباشي   جھاد 19015712 مقبول3305.00  بـالجلفة14/09/2002

بن قیدة   بن الشولي اسامة 19015694 قریب من الجید3406.30  بـالجلفة30/10/2002

زیاني   خدیجة 19015770 جید جدا3508.40  بـالجلفة06/11/2002

بن سعدة   حفیظة 19015729 جید جدا3608.00  بـالجلفة07/12/2002

بوسنة   خلود 19015778 جید جدا3708.40  بـالجلفة10-12-2002

شداد   بلقاسم 19015692 جید جدا3808.10  بـالجلفة23/05/2003

طحاح   خیرة 19015808 جید جدا3908.10  بحكم بـسلمانة1999

جعرون   خیرة شمس 19015815 مقبول4005.00  بـالجلفة02/04/2001

بوزرقوطة   ربیحة 19015847 جید4107.20  بـالجلفة15/04/2001

صولح   سعید عبد الباقي 19015929 مقبول4205.10  بـالجلفة08-05-2001

سایحي   سفیان 19015944 جید4307.50  بـالجلفة09/09/2001

االعجال   زیان 19015898 قریب من الجید4406.40  بـالجلفة06/10/2001

بلخیري   سمیرة 19015967 قریب من الجید4506.80  بـحاسي الرمل01/01/2002

غوریسي   رقیة 19015866 ممتاز4609.50  بـالجلفة04/01/2002

جوبر   رھام 19015872 جید4707.50  بـالجلفة14/01/2002

بلي   خلیل عبد الحكیم 19015793 جید4807.10  بـالجلفة28/02/2002

بن الشیخ   سعدیة بشرى 19015926 جید4907.90  بـالجلفة03/03/2002

ماضي   رشیدة سلمى 19015860 قریب من الجید5006.30  بـالجلفة28/03/2002

داودي   رحاب 19015850 قریب من الجید5106.80  بـالجلفة29/03/2002

طیبي   سعید 19015927 جید جدا5208.80  بـالجلفة28/05/2002

بوزرقوطة   سعدیة 19015924 جید5307.80  بـالجلفة11/08/2002

696من176الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة4 | میلود القائد قرب ا.الفتح ج170127المؤسسة :  

العقون   خولة 19015802 جید5407.30  بـالجلفة12/08/2002

دباب   زینب 19015903 قریب من الجید5506.30  بـالجلفة20/08/2002

اوباح   سماح 19015960 قریب من الجید5606.10  بـالجلفة27/09/2002

زروق   سھیلة 19015973 جید5707.20  بـالجلفة11/11/2002

شریط   زھرة 19015896 قریب من الجید5806.90  بـالجلفة01/12/2002

لقرب   صفیة 19016017 جید5907.20  بـالجلفة24/04/2002

حاجي   شعیب 19015992 جید6007.90  بـبوسعادة09/09/2002

بركات   عائشة 19016043 قریب من الجید6106.40  بـالجلفة23/11/2001

مبخوتي   عبد الرحمان 19016070 جید جدا6208.20  بـالجلفة28/07/2002

حمیاني   عبد القادر 19016092 قریب من الجید6306.60  بـحاسي بحبح12/12/2001

زروق   عبدالرحمان 19016111 جید جدا6408.00  بـالجلفة20/03/2002

قسمیة   عبد الھادي 19016108 جید6507.90  بـاألغواط21/10/2002

شتوح   عبد الوھاب 19016109 جید جدا6608.40  بـحاسي بحبح08/07/2003

مسعودي   عطیة 19016141 جید6707.10  بحكم بـالجلفة1998

بن الطیب   علي 19016148 جید6807.90  بـالمجبارة04/02/1999

خذیر   عمر 19016165 مقبول6905.20  بـالجلفة14/09/2002

زمالي   عالء الدین 19016147 جید7007.10  بـالجلفة06/10/2002

رقیق   علي 19016153 جید جدا7108.30  بـالجلفة14/12/2002

ھواري   عطیة 19016142 جید7207.30  بـالجلفة16/12/2002

سني   فاطنة 19016214 مقبول7305.40  بـالمجبارة03/03/1998

شلیحي   فاطنة 19016215 قریب من الجید7406.40  بحكم بـعین وسارة1999

بوزیدي   فاطنة 19016216 مقبول7505.60  بـالجلفة10/01/2000

حشاني   فارس رفیق 19016203 قریب من الجید7606.70  بـمسعد30/01/2001

شیبوط   فاطمة الزھراء 19016208 قریب من الجید7706.40  بـالجلفة03/03/2002

شھابة   فارس 19016201 جید7807.10  بـالجلفة17/05/2002

بن قیدة   فاطمة الزھراء 19016209 ممتاز7909.40  بـالجلفة26/06/2002

بوشقور   فاطمة الزھراء 19016210 جید جدا8008.00  بـالجلفة29/07/2002

زروق   فطیمة 19016262 قریب من الجید8106.20  بـالجلفة03/01/2002

بن جریة   كریمة 19016272 جید8207.80  بـالجلفة05/03/2002

696من177الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة4 | میلود القائد قرب ا.الفتح ج170127المؤسسة :  

داود   كنزة 19016280 مقبول8305.00  بـالجلفة01/05/2002

داود   قمان 19016267 جید8407.20  بـالجلفة28/01/2003

نعمي   محمد 19016321 قریب من الجید8506.30  بـالجلفة26/03/2002

بوزیدي   محمد 19016322 مقبول8605.10  بـالجلفة05/04/2002

خالدي   لطیفة نور الھدى 19016296 قریب من الجید8706.20  بـالجلفة29/12/2002

بلي   مروان 19016380 قریب من الجید8806.40  بـالجلفة18-01-2002

بیدي   مروى خضرة 19016402 مقبول8905.10  بـالجلفة18/08/2001

العیش   مروان 19016391 جید9007.30  بـالجلفة02/03/2002

بلعباس   مریم 19016411 قریب من الجید9106.50  بـالجلفة20/12/2002

حامدي   ملیكة 19016449 جید9207.00  بـالجلفة28/01/2002

فیرم   منال ایناس 19016457 جید9307.50  بـالشارف20/05/2002

بن شریط   منال بختة 19016458 قریب من الجید9406.30  بـالجلفة28/07/2002

زروق   منیر 19016461 مقبول9505.30  بـالجلفة31/10/2002

بن سلیمان   ھاجر 19016527 مقبول9605.00  بـالجلفة08/08/2001

سعدي   نھد 19016507 قریب من الجید9706.00  بـالجلفة06/06/2002

ماضي   نوال 19016511 قریب من الجید9806.50  بـالجلفة27/09/2002

بوزرقوطة   ھند 19016565 مقبول9905.50  بـالجلفة18/08/1999

صولح   ھدى 19016560 مقبول10005.20  بـعین وسارة31/10/2001

رقیق   وداد 19016573 جید10107.90  بـالجلفة15/03/2002

قاضي   ھاجر 19016544 مقبول10205.70  بـالجلفة05/07/2002

نایلي   ھجیرة 19016559 قریب من الجید10306.50  بـحد الصحاري13/07/2002

مداني   وھیبة 19016596 قریب من الجید10406.50  بـالجلفة08/04/2002

لوكة   یاسین 19016600 مقبول10505.70  بـالجلفة31/05/2002

مبخوتة   ولید 19016593 قریب من الجید10606.10  بـالجلفة02/09/2002

696من178الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة10 | بوزكري محمد ج170128المؤسسة :  

زروق   اسامة 19015520 جید جدا108.90  بـالجلفة01/01/2002

قراشة   ابراھیم الخلیل 19015476 جید جدا208.70  بـالجلفة01/03/2002

فار   احمد نور االسالم 19015515 جید307.10  بـالجلفة28/05/2002

حمیدة   احمد زكریاء 19015512 ممتاز409.40  بـالجلفة04-01-2003

قویلي   الطاھر رضوان 19015574 جید507.60  بـالجلفة13-05-2001

صولح   اسالم 19015542 جید607.40  بـالجلفة25/12/2001

نویوي   اكرام 19015551 جید707.20  بـالجلفة31/01/2003

طالب   ایمان نورھان 19015629 قریب من الجید806.90  بـالجلفة04/10/2001

عیجولي   الیاس 19015598 جید جدا908.50  بـالجلفة05/08/2002

الود   ایة 19015627 ممتاز1009.70  بـالجلفة06/09/2002

شویحة   امینة 19015619 جید1107.80  بـالجلفة02/10/2002

قاسم   امین 19015617 جید جدا1208.40  بـالجلفة26/10/2002

اعمر   ایمان ھبة الرحمان 19015630 جید جدا1308.40  بـالجلفة01-01-2003

بكوش   حمزة 19015742 جید1407.10  بـسیدي علي مالل17/02/1997

ثوامریة   حیاة 19015753 جید1507.90  بـالجلفة08/12/2001

باب   حمزة 19015745 جید جدا1608.30  بـالجلفة13/02/2002

تیو   حلیمة السعدیة 19015741 جید جدا1708.70  بـالجلفة01/10/2002

سني   خدیجة 19015769 جید جدا1808.60  بـالجلفة12/10/2002

بوشمال   رانیا اكرام 19015843 جید1907.90  بـالجلفة01/03/2002

نایل   رحاب ایة 19015851 ممتاز2009.10  بـالجلفة15/04/2002

مرباح   زكریاء 19015880 مقبول2105.30  بـالجلفة23/04/2002

اعمر   سارة 19015910 ممتاز2209.30  بـالجلفة17/05/2002

عرابي   سارة 19015911 قریب من الجید2306.60  بـالجلفة20/05/2002

میساوي   سھیلة روزة 19015974 مقبول2405.00  بـالجلفة22/06/2002

696من179الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة10 | بوزكري محمد ج170128المؤسسة :  

سعدي   شروق 19015980 ممتاز2509.00  بـقصر البخاري27/07/2002

صولح   رویدة زخروفة 19015873 جید2607.20  بـالجلفة13/08/2002

العطوي   دعاء 19015818 ممتاز2709.10  بـالجلفة27/02/2003

سلیماني   شیماء 19016003 مقبول2805.70  بـالجلفة27/11/2002

حیسونة   صفاء 19016016 جید جدا2908.10  بـمناعة09/05/2003

العقون   شیماء 19016007 جید جدا3008.80  بـالجلفة20/12/2003

اعمر   عبد العزیز 19016075 جید3107.20  بـالجلفة10/10/2002

بن ترج هللا   عاطف كمال الدین 19016049 قریب من الجید3206.10  بـالجلفة26/10/2002

نویجم   عبد القادر اسامة 19016095 ممتاز3309.20  بـالجلفة10/07/2000

عبد الالوي   عبد هللا ایوب 19016100 جید جدا3408.80  بـالجلفة07/04/2002

رحماني   عثمان بن عفان 19016124 ممتاز3509.10  بـعین وسارة29/10/2002

قراشة   عبلة الزھرة 19016118 جید3607.20  بـالجلفة31/10/2002

فرحات   عمار سمیر 19016160 قریب من الجید3706.20  بـالجلفة31-05-2001

بوھالي   علي 19016151 جید جدا3808.20  بـالجلفة11/01/2002

عمران   عیسى 19016192 مقبول3905.50  بـالجلفة11/08/2001

لعید   فضیلة 19016255 جید جدا4008.80  بـالجلفة09/02/1996

قبلة   كریمة 19016270 جید جدا4108.70  بـالجلفة08/09/2001

بوزرقوطة   فطیمة 19016263 مقبول4205.60  بـالجلفة18/02/2002

دمعي   محمد 19016316 جید4307.10  بـالجلفة21/04/2001

بن قیدة   لطیفة 19016295 جید4407.30  بـالجلفة25/08/2002

بن بلقاسم   محمد نعاس 19016369 جید جدا4508.70  بـالجلفة05/02/2002

حلباوي   محمد اسامة 19016341 جید4607.10  بـالجلفة27/04/2002

قضابي   محمد االمین 19016347 جید4707.70  بـبسكرة21/05/2002

مكید   محمد عبد اللطیف 19016360 مقبول4805.80  بـعین بوسیف01/06/2002

مسعودي   محمد نور الدین 19016370 جید جدا4908.20  بـالجلفة28/10/2002

صادقي   محمد ریاض 19016353 جید جدا5008.60  بـالجلفة24/02/2003

زواوي   مصطفى یونس ادریس 19016429 جید جدا5108.90  بـالجلفة01-11-2001

میناري   مریم 19016407 قریب من الجید5206.90  بـاإلدریسیة23/04/2002

مسعودي   مریم الباتول 19016413 قریب من الجید5306.00  بـالجلفة07/06/2003

696من180الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة10 | بوزكري محمد ج170128المؤسسة :  

بن ضیف   نایلة وصال 19016471 جید5407.70  بـالجلفة08/01/2003

مداس   ملك نور الھدى 19016447 جید5507.90  بـالجلفة03-03-2003

بن شریف   مھدي 19016462 ممتاز5609.20  بـالجلفة17/09/2003

قرد   ھاجر 19016529 جید جدا5708.60  بـالجلفة13/02/2002

محداد   نور الھدى 19016517 جید5807.20  بـالجلفة15/06/2002

زبدة   وداد 19016571 جید جدا5908.30  بـالجلفة23/11/2000

نعوم   ھبة المیة 19016557 مقبول6005.90  بـالجلفة03/01/2002

لغالم   ھاجر 19016546 ممتاز6109.20  بـخلیل14/11/2002

طالب   ھاجر 19016548 جید6207.60  بـسیدي عیسى26/01/2003

العیدي   ھدیل عیدة شرین 19016563 جید جدا6308.40  بـالجلفة30/09/2003

عبیدي   وائل عبد الرحمان 19016570 ممتاز6409.00  بـالجلفة07/10/2003

میساوي   یوسف 19016617 جید جدا6508.20  بـالجلفة16/06/2002

زایري   ولید 19016592 مقبول6605.20  بـالكالیتوس28/06/2002

696من181الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة10 | بلعطرة قویدر ج170129المؤسسة :  

بوھالي   إسماعیل 19015453 جید107.90  بـالجلفة30/07/2001

بوشندوقة   إكرام 19015455 جید جدا208.10  بـسور الغزالن10/09/2001

بن سالم   احمد الطیب 19015507 جید جدا308.80  بـحاسي بحبح03/05/2002

عزوزي   إناس اماني 19015461 جید407.40  بـالجلفة19/08/2002

قاسم   إیمان 19015467 جید جدا508.20  بـالجلفة12-11-2002

مسعودي   إیمان 19015468 ممتاز609.10  بـدرقینة22/01/2003

زروق   اشواق نور الھدى 19015550 جید707.90  بـالجلفة02/10/2002

العطري   امین 19015616 مقبول805.40  بـالبلیدة16/01/2001

میلودي   امال 19015604 جید907.60  بـالنزلة07/09/2002

مراد   المختار 19015591 جید جدا1008.80  بـالجلفة28/02/2003

ناعم   بالل 19015679 جید1107.00  بـالجلفة14/12/2001

بوذینة   جلول 19015706 قریب من الجید1206.40  بـالجلفة26/01/2002

سالمي   بشرى 19015672 جید1307.50  بـبشار22/04/2002

قراش   جمانة 19015709 مقبول1405.30  بـمسعد29/05/2002

دقمان   ایمن 19015646 جید جدا1508.00  بـالجلفة01/02/2003

شكالي   خدیجة سارة 19015772 ممتاز1609.00  بـالجلفة10/04/2003

خذیري   ایمن فاتح 19015649 مقبول1705.60  بـالجلفة30/04/2003

سراي   بشرى شمس االصیل 19015674 ممتاز1809.80  بـالجلفة23/10/2003

جعالب   سماح 19015959 جید جدا1908.60  بـالجلفة13/03/2002

بولیل   سیف الدین 19015978 مقبول2005.80  بـسیدي غیالس26/05/2002

زیوش   ریاض 19015874 ممتاز2109.50  بـالجلفة29/06/2002

میطاطلة   دنیا 19015825 ممتاز2209.10  بـسكیكدة29/07/2002

بن سعد   رشا 19015854 قریب من الجید2306.50  بـالجلفة20/08/2002

بن العمري   دعاء ھزار 19015819 ممتاز2409.60  بـالجلفة20/10/2002

696من182الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة10 | بلعطرة قویدر ج170129المؤسسة :  

قیت   عائشة مروة 19016045 جید2507.70  بـالجلفة04/02/2002

حلباوي   طاھر امجد 19016041 جید2607.30  بـالجلفة09/09/2002

رتیمي   عبد العزیز عبد هللا 19016078 جید2707.90  بـالجلفة10/10/2002

عبد الوھاب   عبد الرحمان 19016072 مقبول2805.30  بـالجلفة27/12/2002

دباب   عزازي 19016128 قریب من الجید2906.90  بـالجلفة18/04/2002

بن قیدة   عبد اللطیف 19016098 جید جدا3008.70  بـالجلفة04/10/2002

قسوم   عبد النور صالح 19016107 جید3107.50  بـالجلفة20/10/2002

فرج هللا   عمر عبد الصمد 19016170 جید3207.50  بـسیدي خالد19/02/2002

براھیمي   عمر 19016163 جید3307.20  بـالجلفة28/04/2002

فردي   فارس 19016202 مقبول3405.00  بـالجلفة25/07/2002

تناح   فراس 19016249 جید جدا3508.80  بـالجلفة29/10/2002

بن عمر   محمد كریم 19016363 جید جدا3608.70  بـالجلفة26/01/2002

باكریة   محمد صالح الدین 19016356 جید جدا3708.80  بـالجلفة08/06/2002

حسیبي   محمد اسالم 19016342 قریب من الجید3806.80  بـالجلفة29/08/2002

ربیح   محمد رفیق 19016352 قریب من الجید3906.80  بـالجلفة11/02/2003

ضویو   مصطفى 19016422 جید جدا4008.10  بـعین وسارة28-02-1998

منصور   مروة 19016399 ممتاز4109.10  بـالجلفة28/04/2002

مخلط   مریم نور الھدى 19016414 جید جدا4208.00  بـالجلفة12/07/2002

بسعود   مروة 19016400 مقبول4305.00  بـالجلفة04/08/2002

رحمون   منار 19016451 جید جدا4408.50  بـالجلفة01/04/2002

داود   ھاجر 19016526 مقبول4505.30  بـالجلفة06/05/2001

قدیري   نور الھدى 19016516 جید جدا4608.80  بـالجلفة24/01/2002

لكحیلة   ھاجر 19016542 جید جدا4708.50  بـالجلفة15/06/2002

بن بوزید   ھیثم حبیب الرحمان 19016569 جید4807.50  بـالجلفة12/11/2002

قبایلي   وصال شھیناز 19016577 جید جدا4908.10  بـالجلفة31/01/2003

ساسي   ھبة هللا ھاجر 19016556 جید جدا5008.50  بـالجلفة03/03/2003

قدید   یوسف 19016615 قریب من الجید5106.90  بـالجلفة20/07/2000

ھتھات   یسرى 19016607 جید جدا5208.00  بـالجلفة12/02/2003

696من183الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة1 | ربیح عیسى المعلبة ج170130المؤسسة :  

مسعودي   السعدیة 19015565 قریب من الجید106.25  بحكم بـالمجبارة2002

شویكات   شیماء 19016005 جید207.75  بـالجلفة09-02-2003

حمیدي   عبدالرحمان 19016112 مقبول305.75  بـالمجبارة21-03-2002

696من184الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع بوتریفیس | الجلفة1 | نوي عثمان المعلبة ج170131المؤسسة :  

بوزرقوطة   جموعي 19015710 جید107.75  بـالمجبارة10-04-2001

بوزرقوطة   خلود 19015776 جید207.25  بحكم بـالجلفة2002

بوزرقوطة   خضرة 19015775 جید جدا308.75  بـالجلفة21-06-2002

نوي   عاشورة 19016048 جید407.50  بـالجلفة05-04-2000

لوتید   عبدالعزیز 19016113 جید507.50  بـالجلفة25-08-2000

بوزرقوطة   علي أیوب 19016154 قریب من الجید606.75  بـالمجبارة04-09-2003

بوزرقوطة   فتیحة 19016244 قریب من الجید706.00  بـالجلفة21-06-2002

بوزرقوطة   كریمة 19016274 مقبول805.00  بـالمعلبة26-08-2002

لوتید   محمد 19016326 قریب من الجید906.50  بـالجلفة07-07-2002

نوي   ملیكة 19016448 مقبول1005.00  بـالجلفة21-07-2001

696من185الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | بوخالفة الجدیدة ج170139المؤسسة :  

قرماط   زھیر 19016839 مقبول105.40  بـالجلفة20/09/2002

كربوعة   اسامة 19016654 قریب من الجید206.40  بـالجلفة24/10/2001

مالح   احمد 19016648 جید جدا308.20  بـالجلفة19/03/2002

سعدي   اسامة مصطفى 19016659 مقبول405.90  بـالجلفة23/03/2002

بوطیبة   ایة مایسة 19016717 قریب من الجید506.10  بـالجلفة26-03-2002

رابحي   ایمان 19016720 قریب من الجید606.90  بـالجلفة01/04/2002

فكرون   اكرم 19016674 جید707.80  بـالجلفة08/07/2002

كیدار   ایمن 19016723 جید807.30  بـالجلفة12/07/2002

بن معطار   انتصار سعدیة 19016712 ممتاز909.40  بـالجلفة21/07/2002

زیطوط   ایة 19016714 مقبول1005.50  بـالجلفة24/08/2002

بن الصغیر   اكرام 19016672 مقبول1105.70  بـالجلفة09/01/2003

شریط   ایة مسعودة 19016718 مقبول1205.90  بـالجلفة17/02/2003

حامدي   حكیم 19016764 قریب من الجید1306.30  بـالجلفة23/08/2001

سعید   بوبكر مصطفى 19016748 قریب من الجید1406.00  بـالجلفة05/08/2002

روبة   خولة 19016794 مقبول1505.60  بـالجلفة08/06/2000

حامدي   رومیسة 19016821 جید1607.10  بـالجلفة14/09/2000

بوذینة   رانیا سمیة 19016809 جید1707.80  بـالجلفة01/09/2002

- -   رؤوف كمال 19016805 جید جدا1808.10  بـالعطاف09/12/2002

سعدي   مخلط 19017070 قریب من الجید1906.30  بـالجلفة12/07/2000

جلبان   مختار 19017069 جید2007.60  بـالجلفة25/02/2001

اخضر   صباح 19016898 مقبول2105.50  بـماسري29/05/2001

رقیق   محمد االمین 19017053 مقبول2205.10  بـالجلفة21/07/2001

حیمیدة   فتیحة 19017004 جید2307.50  بـالجلفة11/08/2001

رحماني   كلثوم 19017015 قریب من الجید2406.60  بـالجلفة10/01/2002

696من186الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | بوخالفة الجدیدة ج170139المؤسسة :  

مالكي   محمد نزیھ 19017066 جید جدا2508.40  بـالجلفة29-01-2002

امباركي   عبد الودود بلخیر 19016956 جید2607.70  بـالجلفة22/02/2002

دریس   فاطمة 19016989 جید2707.00  بـالجلفة01/03/2002

قرنوط   فاتح 19016974 جید جدا2808.30  بـعین وسارة02/03/2002

سرطوط   محمد االمین 19017055 جید جدا2908.80  بـالجلفة16-06-2002

خذیري   محمد الصدیق 19017058 جید3007.40  بـالجلفة21/06/2002

بن منصور   كمال 19017018 جید3107.90  بـالجلفة25/07/2002

بوسبع   شیماء مریم 19016892 مقبول3205.50  بـالجلفة07/08/2002

فصیح   صفاء 19016900 جید جدا3308.30  بـالجلفة14/09/2002

بن نایل   محمد یوسف 19017067 قریب من الجید3406.40  بـالجلفة13/12/2002

كاش   صالح یاسین 19016897 جید3507.30  بـالجلفة14/02/2003

رویبح   فارس یاسین 19016986 جید جدا3608.30  بـالعطف15-02-2003

بن قیدة   مریم 19017094 جید3707.50  بـالجلفة05/07/2001

بن ملوكة   ھند 19017148 قریب من الجید3806.00  بـمسعد06-05-2002

بورقعة   مروى 19017091 جید3907.90  بـالجلفة09/07/2002

بن سالم   وداد 19017149 جید جدا4008.10  بـدار الشیوخ12/07/2002

بوسبع   مروة نظرة 19017090 جید4107.90  بـالجلفة07/08/2002

لمریني   نایلة مروى 19017114 ممتاز4209.10  بـالجلفة04/11/2002

696من187الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | زریعة عبد القادر ج170140المؤسسة :  

معطي   شریفة 19016871 قریب من الجید106.00  بـالجلفة02/09/2001

عرابي   سھام فتیحة 19016867 قریب من الجید206.10  بـالجلفة20/12/2001

حمیدة   سالم 19016849 مقبول305.70  بـالجلفة28/08/2002

روینة   احمد 19016647 قریب من الجید406.70  بحكم بـالجلفة2002

الھدرة   إیمان 19016637 قریب من الجید506.40  بـعین معبد06/02/2002

حمزة   ایمن خلیل 19016724 جید607.90  بـالجلفة16/02/2002

بن الشیخ   ابراھیم 19016641 جید جدا708.50  بـالجلفة31/03/2002

بن العربي   الشیماء 19016690 مقبول805.60  بـالجلفة25-07-2002

قسمیة   إكرام 19016635 جید جدا908.00  بـفیض البطمة17/10/2002

قسمیة   امین 19016709 جید1007.40  بـسطیف18/12/2002

فلقومة   ترجا 19016750 مقبول1105.90  بـحد الصحاري14/02/2000

مھدي   حسیبة 19016763 جید1207.90  بـالجلفة10/10/2001

بوذراع   جیاللي نورالدین 19016757 جید جدا1308.20  بـمسعد22-01-2002

محمدي   بشرى عبیر 19016741 مقبول1405.60  بـالجلفة26-02-2002

رقیق   حلیمة 19016766 جید1507.50  بـالجلفة26/04/2002

عدیلة   خالد 19016772 جید جدا1608.80  بـالشارف18/07/2002

شمة   رشدي 19016815 مقبول1705.50  بـمھدیة24/12/1998

تومي   ربیحة 19016812 جید1807.60  بـالجلفة10/01/2002

بن مشیھ   رشال 19016814 جید جدا1908.60  بـالجلفة05/08/2002

ناعم   خیرة 19016799 قریب من الجید2006.50  بـالجلفة24/08/2002

طویسي   عبد الرحمان 19016923 مقبول2105.50  بـالجلفة17/06/1999

عیدة   عماد محي الدین 19016968 جید2207.00  بـالمسیلة07/04/2001

رحماني   محمد 19017044 قریب من الجید2306.80  بـمسعد23/04/2001

صحراوي   فاطنة وداد 19016997 جید جدا2408.20  بـالجلفة21/08/2001

696من188الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | زریعة عبد القادر ج170140المؤسسة :  

اعمر   عبد القادر 19016943 قریب من الجید2506.20  بـالجلفة31/08/2001

قاسمي   محمد حمزة 19017061 مقبول2605.20  بـالجلفة18/03/2002

زبیر   عبد القادر 19016944 مقبول2705.20  بـزلفانة02/04/2002

عبد العزیز   محمد لمین 19017065 جید2807.00  بـالجلفة22/06/2002

قاسمي   عبد الكریم 19016950 جید جدا2908.60  بـالجلفة08/08/2002

رقیق   كوثر 19017020 جید جدا3008.80  بـالجلفة08/09/2002

بن سلیلیح   شیماء 19016891 قریب من الجید3106.80  بـالجلفة09/10/2002

زبیر   عبد الستار 19016937 جید3207.20  بـزلفانة19/11/2002

مكناز   موالي التھامي 19017113 جید3307.70  بـالجلفة07/11/2001

بن حنة   نوال امیرة 19017123 جید3407.90  بـالجلفة31/08/2002

العمري   ھبة فطیمة الزھرة 19017147 جید3507.90  بـالجلفة07/09/2002

حسین الحاج   نوارة 19017121 جید جدا3608.40  بـالجلفة30/07/2003

696من189الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | الجدیدة حي الوئام ج170141المؤسسة :  

لكحل   زیدان 19016841 مقبول105.00  بـالعوینات07/08/2002

زروق   سمیة 19016861 جید207.90  بـالجلفة29/09/2002

بقوقة   سھام 19016864 مقبول305.60  بـالجلفة06/10/2002

لمریني   سھام 19016865 جید407.30  بـالجلفة30/10/2002

ماضي   البشیر 19016686 مقبول505.00  بـالجلفة02/02/2000

بورزق   ادم 19016652 قریب من الجید606.40  بـالجلفة01/01/2001

بن غربي   اسماء 19016661 جید707.10  بـالجلفة11/01/2001

واجر   ابراھیم الخلیل 19016643 جید جدا808.40  بـقصرالشاللة24-01-2001

بن رعاد   احمد عبد العالي 19016650 جید جدا908.40  بـالجلفة16/02/2001

سراي   اكرام 19016670 قریب من الجید1006.70  بـالجلفة27/01/2002

الھادي   الغالیة 19016695 مقبول1105.30  بـالجلفة08/04/2002

شداد   ام النون 19016702 جید1207.50  بـالجلفة25/04/2002

زكراوي   إیمان 19016638 قریب من الجید1306.80  بـالجلفة12/05/2002

قارة   انفال اسراء 19016713 ممتاز1409.00  بـسطیف05/06/2002

قاسم   اصیلة 19016669 جید جدا1508.10  بـالجلفة27/08/2002

خروف   إكرام دزایر 19016636 جید1607.60  بـالجلفة10/09/2002

مبخوتي   النعاس علي 19016698 مقبول1705.70  بـالجلفة03/11/2002

موح   ایة هللا مریم 19016715 جید1807.20  بـالجلفة26/11/2002

بن مسعود   الباتول 19016685 قریب من الجید1906.70  بـالشعیبة02/12/2002

ثامري   حدة 19016759 جید جدا2008.50  بـالجلفة06/11/2000

ملكي   بالل 19016745 جید2107.70  بـالجلفة23-01-2002

شیبوط   حدة 19016760 مقبول2205.90  بـالجلفة06/06/2002

لمریني   خالد 19016771 جید2307.90  بـالجلفة11/07/2002

مزورة   تماضر كلثوم 19016752 جید جدا2408.00  بـاألغواط04/09/2002

696من190الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | الجدیدة حي الوئام ج170141المؤسسة :  

صدیق   حدة 19016761 جید جدا2508.10  بـالجلفة03/10/2002

بن سعد   خالد 19016773 قریب من الجید2606.10  بـالجلفة14/12/2002

مریزق   رابح 19016807 جید2707.30  بـالملیلیحة27/06/1999

شھابة   خولة مسعودة 19016797 قریب من الجید2806.20  بـالجلفة21/07/2001

عطالوي   دحمان 19016801 مقبول2905.20  بـالجلفة06/11/2001

بطاش   خولة 19016795 قریب من الجید3006.00  بـالجلفة12/01/2002

بوخاري   خلود 19016792 مقبول3105.90  بـالجلفة02/04/2002

یونسي   خدیجة حیاة 19016788 جید جدا3208.10  بـالجلفة24/04/2002

ھرس   رانیا 19016808 جید جدا3308.50  بـالجلفة09/08/2002

ھادي   خدیجة 19016787 مقبول3405.20  بـالجلفة23/08/2002

صدیقي   دالل ابتسام 19016803 قریب من الجید3506.10  بـالجلفة01/03/2003

بن عمارة   صفیة 19016902 مقبول3605.40  بـالجلفة16/09/1999

جیاب   محمد عالء الدین 19017064 جید3707.90  بـالجلفة30/03/2000

زوخ   مبخوت 19017039 قریب من الجید3806.30  بـالجلفة14/05/2000

رمضاني   فاطنة 19016993 جید3907.30  بـالجلفة23/08/2000

لمریني   فتحي 19017000 قریب من الجید4006.50  بـالجلفة23/11/2000

عطالوي   فاطنة 19016994 جید جدا4108.00  بـالجلفة09/12/2000

شھابة   فاطنة 19016995 جید جدا4208.40  بـالجلفة08/05/2001

قمان   لخضر 19017024 جید4307.10  بـالملیلیحة16/06/2001

قزیم   عبیر 19016957 مقبول4405.30  بـعین وسارة05/08/2001

حلباوي   عبد القادر اسامة 19016947 قریب من الجید4506.70  بـعین اإلبل08/10/2001

بن سعدة   عبد القادر االمین 19016948 جید جدا4608.00  بـالجلفة29/11/2001

خلدون   عبد الباقي عبد القادر 19016919 جید4707.00  بـالجلفة05/01/2002

قرزو   فارس منیر 19016985 جید جدا4808.80  بـالجلفة07/02/2002

معطي   فاطنة 19016996 قریب من الجید4906.80  بـالجلفة19/02/2002

روبة   فریحة 19017007 قریب من الجید5006.30  بـالجلفة02/05/2002

ملكي   علي 19016964 مقبول5105.10  بـالجلفة07/05/2002

مداني   محمد 19017048 قریب من الجید5206.60  بـالملیلیحة03/06/2002

طیوة   محمد 19017049 جید5307.20  بـالجلفة10/06/2002

696من191الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | الجدیدة حي الوئام ج170141المؤسسة :  

حمیدة   صافي 19016896 مقبول5405.70  بـالجلفة14/06/2002

بن العربي   محمد 19017050 جید5507.50  بـالجلفة15/09/2002

قرماط   صفاء لمیس 19016901 جید5607.90  بـالجلفة03/10/2002

بن شیبوط   عز الدین 19016960 مقبول5705.10  بـالجلفة18/10/2002

بن نایھة   فیروز 19017011 قریب من الجید5806.60  بـالجلفة20/11/2002

ولد محمد   كنزة 19017019 مقبول5905.90  بـالجلفة30/11/2002

العربي   فلایر 19017006 جید6007.30  بـسیدي لعجال01/12/2002

جوعة   لمین 19017035 مقبول6105.40  بـالجلفة10/01/2003

بورقبة   محمد زكریاء 19017062 قریب من الجید6206.80  بـالجلفة02/02/2003

- -   ولید 19017152 قریب من الجید6306.80  بـالجلفة01/01/1999

معمري   نعاس 19017120 جید جدا6408.70  بـالقدید20/02/2000

یعقوب   نور الھدى 19017135 مقبول6505.50  بـاإلدریسیة04/03/2000

لمریني   مسعودة 19017096 جید جدا6608.10  بـدار الشیوخ22/08/2000

تمیم   موسى 19017111 جید جدا6708.70  بـالجلفة09/03/2001

قرینعي   نبیلة 19017115 جید جدا6808.30  بحكم بـمسعد2002

فكرون   نسرین بدرة 19017118 جید جدا6908.30  بـالجلفة01/02/2002

بوعدیة   مالك نجمة 19017104 ممتاز7009.80  بـعین الترك08/04/2002

مومن   منال 19017106 جید7107.70  بـالجلفة11/07/2002

بولحیة   مروان 19017085 ممتاز7209.10  بـالعلمة03/08/2002

بورقبة   نور الھدى 19017138 مقبول7305.30  بـالجلفة17/08/2002

بن االخضر   منصف رامي 19017109 جید جدا7408.30  بـزرالدة29/08/2002

ضاوي   منیر 19017110 جید جدا7508.70  بـالجلفة28/09/2002

قرماط   مروة سالف 19017088 جید جدا7608.50  بـالجلفة03/10/2002

قمان   مروة 19017087 جید جدا7708.00  بـالجلفة27/12/2002

- -   نور الھدى براءة 19017139 جید7807.50  بـالجلفة12/03/2003

696من192الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | حي بوخالفة ج170142المؤسسة :  

بن امحمد   سھام 19016863 جید107.20  بـالجلفة14-01-2000

رزازقة   زینب 19016844 جید207.20  بـالجلفة30/07/2001

بن قرینة   سلیمان 19016857 مقبول305.90  بـالجلفة03/10/2001

بن سالم   سعاد 19016851 جید407.90  بـالجلفة13/03/2002

بن لحرش   سھیلة 19016869 قریب من الجید506.90  بـالجلفة01/06/2002

جیدل   سارة 19016848 ممتاز609.10  بـالجلفة19/09/2002

بن شریط   الطیب 19016692 جید707.60  بـالجلفة01/02/2001

عقاقنة   احمد 19016646 قریب من الجید806.40  بـالجلفة25/04/2001

رقاد   اسماعیل محمد 19016664 جید907.00  بـالجلفة06/05/2001

بن حمزة   امینة شریفة 19016710 قریب من الجید1006.20  بـالجلفة23-05-2001

حبشي   احالم 19016644 جید1107.70  بـالجلفة01/12/2001

حمیدة   اكرم 19016673 جید جدا1208.10  بـالجلفة22/12/2001

بن حمیدة   الیاس 19016701 ممتاز1309.10  بـالجلفة24/01/2002

حیجول   العربي حسن عبد الرحمن 19016693 جید جدا1408.80  بـالجلفة04-07-2002

بربورة   اسالم عبد الجلیل 19016660 جید1507.40  بـالجلفة12/07/2002

مخلط   الھام شریفة 19016699 جید1607.60  بـالجلفة01/08/2002

سالمي   ابراھیم 19016642 ممتاز1709.00  بـدار الشیوخ24/09/2002

بوصري   احمد االمین 19016649 جید1807.80  بـالجلفة01/12/2002

بلعطرة   السید لخضر 19016689 جید جدا1908.00  بـالجلفة10/12/2002

قاسم   ایمن محمد 19016735 مقبول2005.90  بـالجلفة05/05/2001

زرنوح   بالل 19016744 جید2107.20  بـالجلفة10/10/2001

قاسمي   جواھر حوریة 19016756 ممتاز2209.30  بـالجلفة10/10/2001

شحطة   خالد صالح الدین 19016774 قریب من الجید2306.50  بـالجلفة21/05/2002

صباح   جھاد سمیة 19016755 ممتاز2409.00  بـالجلفة21/12/2002

696من193الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | حي بوخالفة ج170142المؤسسة :  

بلخیرات   رابح 19016806 جید جدا2508.20  بـالجلفة04/01/1998

بن ناجي   خدیجة 19016785 قریب من الجید2606.40  بـالجلفة08/10/2000

قاسم   ربیعة 19016813 جید جدا2708.20  بـالزعفران12/05/2001

صدیق   زبیر 19016824 جید جدا2808.50  بـالجلفة24/05/2001

مدوح   رقیة 19016817 جید جدا2908.30  بـالجلفة06/03/2002

كیحول   خلود مروة 19016793 قریب من الجید3006.60  بـالجلفة18/05/2002

بلعطرة   رضا عبدالمالك 19016816 جید جدا3108.70  بـالجلفة11/07/2002

قاسم   خیرة 19016800 جید3207.40  بـالجلفة30/10/2002

ثوامریة   رمزي 19016818 مقبول3305.80  بـالجلفة31/10/2002

حمیدي   محمد عبد الرحیم 19017063 جید3407.40  بـالجلفة29/12/1997

بن عبد هللا   عائشة 19016909 مقبول3505.50  بـالجلفة03/01/1999

مسلمي   فخر الدین 19017005 جید3607.50  بـالجلفة13/07/1999

اعبیر   محمد 19017042 جید جدا3708.30  بـالجلفة04/01/2000

لمریني   قویدر 19017012 جید3807.40  بـالجلفة13/01/2000

ھوام   شیماء 19016885 قریب من الجید3906.20  بـالجلفة04/07/2000

شنقاش   فتحي 19016999 قریب من الجید4006.20  بـالقرارة26/07/2000

خویل   فضیلة 19017009 جید جدا4108.70  بـالجلفة17/01/2001

بوكرش   عبد هللا شعیب 19016952 قریب من الجید4206.80  بـالجلفة06-04-2001

مدوح   عبد الرحمن 19016935 قریب من الجید4306.80  بـالجلفة14/04/2001

قمان   عبد الھادي 19016955 جید جدا4408.10  بـالجلفة13-06-2001

صادقي   فتحي 19017001 جید4507.50  بـالجلفة06/07/2001

شعبان   طارق 19016904 جید4607.80  بـالجلفة08/07/2001

سعدي   كمال 19017017 جید4707.60  بـالملیلیحة27-10-2001

حبیب   عدالة ایمان 19016959 جید4807.50  بـالجلفة10/11/2001

محفوظي   محمد 19017045 جید4907.50  بـالجلفة12/01/2002

قطشة   عبد الغني 19016939 جید جدا5008.30  بـالجلفة25/01/2002

بن علي   محمد 19017046 جید جدا5108.10  بـالجلفة21/02/2002

بوخالفة   عبد الباسط 19016917 مقبول5205.70  بـالجلفة13/04/2002

لوعیل   عبد القادر 19016945 جید5307.70  بـالجلفة26/04/2002

696من194الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع الوئام | الجلفة10 | حي بوخالفة ج170142المؤسسة :  

حاشي   عبد هللا صالح 19016953 جید جدا5408.30  بـالجلفة13/05/2002

بن ملوكة   محمد السني 19017057 جید5507.90  بـمسعد19/05/2002

بوعبدلي   عبد القادر ایمن 19016949 مقبول5605.70  بـالجلفة23/05/2002

لبرة   مروان 19017074 جید جدا5708.40  بـدار الشیوخ31/05/2002

دراجي   فریحة اسراء 19017008 جید5807.80  بـالجلفة13/06/2002

رابحي   عبیر فاطنة 19016958 جید5907.40  بـالجلفة25/06/2002

رحماني   كریم 19017014 جید6007.30  بـالجلفة01/07/2002

شاللي   محمد الفاتح 19017059 جید6107.80  بـالجلفة03/07/2002

شینون   عزوز 19016962 جید جدا6208.70  بـاألغواط16/07/2002

بلحرش   محمد السعید 19017056 قریب من الجید6306.60  بـالجلفة10/08/2002

رزازقة   شیماء 19016890 جید جدا6408.30  بـالجلفة13/08/2002

براھیمي   عبد الرحمن 19016936 جید جدا6508.70  بـالجلفة04/10/2002

صولح   ملیكة 19017105 جید جدا6608.70  بـالجلفة21/09/1999

شولي   ھبة هللا 19017146 جید6707.40  بـالجلفة11/01/2001

طیبي   یمینة 19017157 قریب من الجید6806.60  بـالجلفة02/07/2001

رحماني   مصطفى 19017101 جید جدا6908.90  بـالجلفة16/10/2001

بن عمر   مصطفى 19017102 جید جدا7008.90  بـالجلفة26/10/2001

خویل   مسعودة 19017098 جید جدا7108.80  بـالجلفة07/01/2002

بوخالفة   نورة 19017141 قریب من الجید7206.70  بـالجلفة17/02/2002

فصیح   نور الھدى 19017137 جید7307.60  بـالجلفة05/07/2002

جواف   منال فلایر 19017107 ممتاز7409.10  بـالجلفة24/07/2002

قاسمي   وفاء 19017151 جید جدا7508.50  بـالجلفة04/08/2002

سرطوط   مریم الشائعة 19017095 جید جدا7608.90  بـالجلفة29/08/2002

بن ناجي   نوال 19017122 جید جدا7708.30  بـالجلفة23/09/2002

براھیمي   مروة شھرزاد 19017089 ممتاز7809.20  بـحاسي بحبح18/04/2003

696من195الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع الوئام | الجلفة9 | حاشي معمر ج170143المؤسسة :  

مدوح   سالمة 19016850 مقبول105.30  بـالجلفة03/04/2002

موفقي   احمد یاسین 19016651 قریب من الجید206.90  بـسیدي بایزید01/01/1999

خیري   اسامة 19016653 جید جدا308.10  بـالجلفة06/09/2000

صیلع   الھام نسرین 19016700 قریب من الجید406.20  بـالجلفة22/01/2001

مسعودي   احمد 19016645 قریب من الجید506.60  بـالجلفة09/04/2001

تناني   اسامة 19016655 جید607.30  بـالجلفة28/02/2002

ثامري   ایمن 19016722 قریب من الجید706.70  بـالجلفة11/04/2002

رحمون   اماني نور یمان 19016705 جید807.60  بـالجلفة01/05/2002

عز الدین   اكرام 19016671 مقبول905.40  بـالجلفة19/06/2002

رقیق   اشواق امال 19016667 جید1007.00  بـالجلفة14/09/2002

جلیطة   الغالیة 19016696 مقبول1105.50  بـالجلفة19/09/2002

قبالي   ابتسام نور االمل 19016639 جید1207.40  بـالجلفة02/10/2002

حیرش   اشواق اماني 19016668 جید1307.00  بـالجلفة19/10/2002

بن میلود   اناس یاسمین منیة 19016711 جید جدا1408.00  بـالجلفة11/12/2002

بن دركوش   حوریة 19016768 قریب من الجید1506.90  بـمسعد01/09/1998

مسعودي   بالل 19016743 قریب من الجید1606.70  بـشاللة العذراوة04/03/2001

صدیق   حنان 19016767 جید1707.00  بـالجلفة15/04/2001

شولي   حبیب 19016758 جید1807.70  بـالجلفة05/06/2001

حمیدة   حكیم بلقاسم 19016765 جید جدا1908.30  بـالجلفة21/02/2002

براھیمي   بشرى سارة 19016740 قریب من الجید2006.50  بـالجلفة10/05/2002

حمادي   ربح 19016811 قریب من الجید2106.60  بـالجلفة31/03/1999

شریط   خدیجة 19016786 قریب من الجید2206.00  بـالجلفة25/03/2001

جلیطة   خضرة 19016790 مقبول2305.50  بـالجلفة27/06/2001

خیري   رھواجة 19016820 مقبول2405.40  بـالجلفة16/10/2001

696من196الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع الوئام | الجلفة9 | حاشي معمر ج170143المؤسسة :  

ثوامریة   زبیدة 19016823 مقبول2505.20  بـالجلفة16/01/2002

بن بوزید   رباب 19016810 جید2607.10  بـاإلدریسیة19/05/2002

بن سلیلیح   خولة 19016796 جید جدا2708.20  بـمسعد19/07/2002

داودي   ریان ایوب 19016822 قریب من الجید2806.60  بـالجلفة09/01/2003

بوزرنان   خضرة 19016791 مقبول2905.30  بـعین وسارة16/06/2003

خذیر   محمد 19017040 جید3007.10  بـالجلفة12/02/1998

ھواري   مروان 19017071 جید3107.60  بـالجلفة09/06/1999

لجلط   مروان 19017072 جید3207.60  بـالجلفة20/10/1999

قسمیة   عائشة 19016910 مقبول3305.30  بـمازر01/01/2000

صدیقي   عمر 19016969 قریب من الجید3406.70  بـالجلفة25/01/2000

صدیق   فتیحة 19017002 قریب من الجید3506.70  بـالجلفة29/02/2000

بن رزقة   محمد االمین 19017052 جید3607.30  بـدار الشیوخ02-12-2000

سایح   محمد 19017043 قریب من الجید3706.80  بـحاسي بحبح19/02/2001

كیحل   عبد القادر 19016941 مقبول3805.90  بـالجلفة08/03/2001

براھیم   مباركة 19017038 قریب من الجید3906.10  بـالمجبارة05/05/2001

عبد الوھاب   محمد ایمن 19017060 جید جدا4008.20  بـالجلفة21/05/2001

سلیم   فاطیمة 19016998 قریب من الجید4106.90  بـالجلفة17/08/2001

موفقي   علي 19016963 قریب من الجید4206.60  بـسیدي بایزید29/10/2001

باكریة   عمر 19016973 جید4307.20  بـالجلفة29/01/2002

خویلد   عماد 19016967 مقبول4405.20  بـالجلفة23/03/2002

رحماني   صباح 19016899 جید4507.20  بـالجلفة06/04/2002

مزلف   محمد 19017047 جید4607.50  بـالجلفة29/04/2002

صولح   عائشة 19016911 مقبول4705.60  بـحمادیة01/05/2002

اعمر   صابرین 19016895 مقبول4805.40  بـالجلفة25/05/2002

نفطي   عائشة 19016912 جید4907.60  بـالجلفة20/06/2002

جقالف   مالك 19017037 قریب من الجید5006.90  بـعین الملح30/06/2002

ماضي   فاطمة الزھراء 19016990 جید جدا5108.90  بـالجلفة20/07/2002

عطاء هللا   عبد الرؤوف 19016921 قریب من الجید5206.40  بـالجلفة03/08/2002

بن بلخیر   عبد الباقي 19016918 قریب من الجید5306.80  بـالجلفة24/09/2002

696من197الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع الوئام | الجلفة9 | حاشي معمر ج170143المؤسسة :  

قصري   فاطمة الزھراء 19016991 قریب من الجید5406.60  بـالجلفة15/10/2002

كیرد   عبد الرؤوف 19016922 مقبول5505.80  بـالجلفة21/10/2002

شویكات   فاروق 19016987 قریب من الجید5606.30  بـالجلفة30/11/2002

نوارة   مصطفى 19017100 جید5707.60  بـالجلفة20/12/1998

رحماني   وردة مسعودة 19017150 قریب من الجید5806.70  بـالجلفة10/02/2000

تواتي   مریم 19017092 جید5907.90  بـالجلفة04/03/2000

بن تواتي   مسعودة 19017097 جید جدا6008.10  بـعین وسارة27/03/2001

سني   منال لیندة العطرة 19017108 جید جدا6108.50  بـالجلفة27/11/2001

احمیدي   مروة 19017086 جید جدا6208.10  بحكم بـعین الریش2002

لملومة   نشوة ایناس 19017119 جید جدا6308.70  بـالجلفة22/01/2002

خینش   نور الھدى 19017136 مقبول6405.20  بـالجلفة21-03-2002

عبد الوھاب   مصطفى امین 19017103 جید جدا6508.50  بـالجلفة28/06/2002

قرادي   ھاجر 19017143 قریب من الجید6606.30  بـالجلفة11/07/2002

صید   موسى 19017112 قریب من الجید6706.60  بـالجلفة04/10/2002

جایلي   یاسین 19017155 جید جدا6808.00  بـالجلفة11/10/2002

696من198الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع الوئام | الجلفة9 | البھاء ج170144المؤسسة :  

صباح   زینب 19016843 مقبول105.10  بـالجلفة19/06/2000

سعیدي   شھرة 19016873 مقبول205.40  بـالجلفة07/02/2001

قاسمي   زكریا 19016836 قریب من الجید306.00  بـالجلفة10/01/2002

بن كوس   اسماعیل 19016662 جید407.80  بـعین وسارة15/07/1998

العقون   اسامة امبارك 19016658 قریب من الجید506.80  بـالجلفة15/03/2001

رویبح   ایمان 19016719 قریب من الجید606.10  بـالجلفة13/08/2001

جلیطة   ابراھیم 19016640 جید707.50  بحكم بـالجلفة2002

باكریة   اسامة 19016656 قریب من الجید806.60  بـالجلفة24/03/2002

بودینار   اشرف عبد النور 19016666 جید جدا908.30  بـالجلفة06/12/2002

صدارة   حسام الدین الصادق 19016762 جید جدا1008.10  بـالجلفة22/05/2002

حوة   بایة فاطمة الزھراء 19016737 جید1107.60  بـمسعد13-01-2003

دالعة   رندة فلایر 19016819 جید جدا1208.50  بـالجلفة10/02/2002

غربي   لخضر 19017022 قریب من الجید1306.20  بـالجلفة28/01/1998

ماكي   مروان 19017073 جید1407.20  بـالجلفة04/05/2000

غربي   فتیحة 19017003 جید1507.40  بـالجلفة24/06/2000

دغمیش   عمر 19016970 قریب من الجید1606.30  بـالجلفة24/03/2001

بن عمر   عبد القادر 19016942 مقبول1705.60  بـالجلفة18/08/2001

بن الصادق   فاروق عبد العزیز 19016988 جید1807.10  بـالجلفة15/02/2002

لجدل   صابر ایوب 19016894 جید1907.50  بـالجلفة09/07/2002

رعاش   ماریا ھدیل 19017036 جید جدا2008.60  بـالجلفة03/10/2002

قوق   علي وسیم 19016966 جید2107.10  بـالجلفة01-01-2003

قزران   عائشة منال 19016914 قریب من الجید2206.50  بـالجلفة01/03/2003

موفق   مسعودة ایمان نور الھدى 19017099 جید جدا2308.00  بـالجلفة12/01/2002

قري   ھاجر ایمان 19017145 مقبول2405.00  بـالجلفة24/08/2002

696من199الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع الوئام | الجلفة9 | البھاء ج170144المؤسسة :  

میساوي   نور 19017124 ممتاز2509.30  بـمھدیة09/09/2002

غربي   نجود 19017116 جید2607.70  بـالجلفة21/10/2002

696من200الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قویسم المسعود ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170152المؤسسة :  

طویر   علي 19017390 قریب من الجید106.00  بـعین اإلبل13-08-2001

طویر   عادل 19017369 مقبول205.50  بـالجلفة19-05-2002

تنوم   عیدة حنان 19017396 جید307.00  بـعین اإلبل13-02-2003

طویر   اسیا 19017197 قریب من الجید406.00  بـقصرالشاللة13-06-2001

طوال   صحراوي 19017353 قریب من الجید506.50  بـعین اإلبل17-01-1996

تنوم   سعد 19017330 جید607.25  بـعین اإلبل28-10-1998

طویر   سلیم 19017340 جید جدا708.00  بـعین اإلبل17-12-2000

قویسم   سفیان 19017336 جید807.75  بـعین اإلبل23-09-2001

بن قریتة   فتیحة 19017431 قریب من الجید906.50  بحكم بـعین اإلبل2001

طویر   مبروكة مروة 19017450 جید جدا1008.75  بـعین اإلبل15-01-2001

بن قرینة   مروة 19017489 جید1107.50  بـعین اإلبل02-06-2001

696من201الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بن االبیض رابح ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170153المؤسسة :  

صادقي   نورة 19017538 جید107.10  بـعین اإلبل21-07-2000

حاشي   علي عماد الدین 19017392 جید207.20  بـالجلفة10-11-2002

بلبال   اسامة 19017189 مقبول305.90  بـعین اإلبل26-09-2001

بن الشیخ   اكرام اشواق 19017199 ممتاز409.60  بـالجلفة10-07-2002

بن االبیض   الحاج علي 19017205 جید جدا508.10  بـعین اإلبل07-08-2002

بلقاق   احالم 19017183 جید جدا608.20  بـالحراش27-09-2002

طویر   بلخیر 19017250 جید707.10  بـعین اإلبل17-02-2001

سعادة   خولة 19017293 جید جدا808.00  بحكم بـعین اإلبل2002

بوجعران   اناس نورة 19017233 جید جدا908.90  بـمسعد08-07-2002

شربول   انور سلیمان 19017236 قریب من الجید1006.80  بـالجلفة02-08-2002

االبقع   امال 19017228 قریب من الجید1106.70  بـعین اإلبل03-10-2002

مختاري   رھان شھرة 19017304 قریب من الجید1206.00  بـعین اإلبل25-11-2002

حرفوش   حفصة فرح 19017276 جید جدا1308.30  بـالجلفة24-01-2003

رینوبة   صالح الدین 19017356 مقبول1405.50  بـعین اإلبل05-08-2001

تنوم   زینب 19017321 جید1507.90  بحكم بـعین اإلبل2002

غرس اللة   سعد الدین 19017332 جید1607.40  بـعین اإلبل29-03-2002

عمار   سمیة 19017344 قریب من الجید1706.70  بـقصر الحیران07-05-2002

سعادة   سفیان طارق 19017338 ممتاز1809.00  بـالجلفة24-05-2002

جعیو   مریم 19017492 مقبول1905.30  بـالجلفة03-08-1999

قفاف   فتیحة 19017432 قریب من الجید2006.50  بـعین اإلبل21-07-2001

عمار   فاطنة 19017418 جید2107.70  بـعین اإلبل29-10-2001

العقون   محمد لمین 19017482 قریب من الجید2206.60  بـعین اإلبل09-12-2001

شربول   قدور 19017441 جید جدا2308.00  بـمسعد27-06-2002

بن عیسي   محمد البشیر 19017474 قریب من الجید2406.30  بـالجلفة09-11-2002

696من202الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بن االبیض رابح ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170153المؤسسة :  

االبقع   لخضر 19017448 جید2507.50  بـالجلفة16-12-2002

696من203الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | االبقع الحاج االخضر ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170154المؤسسة :  

عرابة   یوسف 19017549 مقبول105.00  بـعین اإلبل07-10-2000

األخنش   نورالدین 19017537 مقبول205.10  بـعین اإلبل10-03-2001

قویسم   نوري 19017539 جید307.10  بـعین اإلبل19-03-2001

قرینعي   ناجي 19017528 قریب من الجید406.50  بـعین اإلبل24-02-2002

أوباح   فاطنة 19017404 قریب من الجید506.40  بحكم بـعین اإلبل2000

مقلوث   عبد الرحمان 19017375 قریب من الجید606.40  بـعین اإلبل17-07-2002

بورزق   عبد الرحمان 19017376 قریب من الجید706.70  بـعین اإلبل12-11-2002

عرابة   أحمد 19017168 جید جدا808.50  بحكم بـعین اإلبل1999

دقیة   أحمد 19017169 قریب من الجید906.70  بحكم بـعین اإلبل2000

طیبي   البشیر 19017202 جید1007.40  بـعین اإلبل26-08-2001

بلقاق   أحمد فارس 19017171 جید1107.90  بـعین اإلبل05-11-2001

عرابة   تركیة 19017269 جید جدا1208.40  بـعین اإلبل10-10-1998

األخنش   بلقاسم 19017251 قریب من الجید1306.20  بـعین اإلبل08-10-2000

طوال   خالد 19017284 مقبول1405.40  بـعین اإلبل21-03-2001

شویخة   ربیح 19017300 قریب من الجید1506.90  بـالجلفة22-06-2001

عرابة   خدیجة 19017288 قریب من الجید1606.80  بـعین اإلبل01-07-2002

ریكي   الغویني 19017222 قریب من الجید1706.20  بـالجلفة10-09-2002

الود   زینب أحالم 19017322 جید جدا1808.10  بـالجلفة09-06-2002

شخمة   سلطانة 19017339 مقبول1905.00  بـعین اإلبل29-06-2002

قھیري   زھرة 19017318 مقبول2005.20  بـعین اإلبل14-12-2002

شلیقم   فتیحة 19017430 جید2107.00  بحكم بـعین اإلبل1998

دن   مزوز 19017496 جید جدا2208.80  بـعین اإلبل09-11-1998

دقیة   مصطفى 19017504 جید2307.20  بـعین اإلبل26-10-1999

دقیة   مبارك 19017449 قریب من الجید2406.60  بحكم بـعین اإلبل2001

696من204الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | االبقع الحاج االخضر ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170154المؤسسة :  

بن ادریس   محمد عبد الرحمان 19017480 جید جدا2508.10  بـعین اإلبل10-09-2002

696من205الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | محمد خمستي ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170155المؤسسة :  

تومي   مصطفي رضوان 19017518 جید107.50  بـعین اإلبل14-11-2001

طویر   نور الدین 19017535 مقبول205.20  بـعین اإلبل25-12-2001

بعیرة   ولید عیسى فخر الدین 19017545 مقبول305.70  بـالجلفة23-04-2002

دن   یاسین علي 19017547 جید407.30  بـعین اإلبل04-10-2002

املیك   منال 19017525 جید جدا508.40  بـعین اإلبل05-04-2003

حمادة   عبد القادر 19017380 جید607.20  بـعین اإلبل30-12-1997

رینوبة   عبلة العایزة 19017385 مقبول705.60  بـالجلفة10-09-2002

قویدري   عكاز 19017388 جید807.30  بـعین اإلبل06-10-2002

طویر   عادل 19017370 قریب من الجید906.40  بـعین اإلبل24-10-2002

طویر   عبد الرؤوف 19017374 جید جدا1008.60  بـالجلفة12-12-2002

قویسم   اسماعیل 19017195 مقبول1105.40  بـعین اإلبل21-10-2002

طوال   خدیجة خضرة 19017289 مقبول1205.20  بـاألغواط10-06-2001

تریش   بن حبارة 19017252 قریب من الجید1306.70  بـعین اإلبل19-07-2001

قویسم   حلیمة 19017277 مقبول1405.20  بـعین اإلبل26-08-2001

قصیر   بولرباح 19017268 جید جدا1508.50  بـعین اإلبل20-05-2002

االشھبي   العید ركریاء 19017221 قریب من الجید1606.30  بـعین اإلبل22-05-2002

حلباوي   ایة 19017237 جید جدا1708.10  بـعین اإلبل07-08-2002

قویسم   المبارك 19017223 مقبول1805.30  بـعین اإلبل03-09-2002

طیبي   محمد الطیب 19017475 قریب من الجید1906.30  بـعین اإلبل19-12-2000

جعیو   مروان 19017487 ممتاز2009.10  بـعین اإلبل29-06-2001

قصیر   لخضر 19017447 مقبول2105.20  بـعین اإلبل29-10-2001

لشقر   مختار 19017485 مقبول2205.90  بـحمادیة04-12-2001

طویر   فتحي 19017428 جید2307.20  بـقصر الشاللة14-03-2002

تومي   مسعود 19017497 جید2407.50  بـعین اإلبل21-09-2002

696من206الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بلقاق محمد الدزیرة ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170156المؤسسة :  

عیاشي   نعیمة 19017532 مقبول105.80  بـعین اإلبل29-03-2003

جامد   فاطنة 19017405 مقبول205.30  بحكم بـعین اإلبل2000

عیاشي   عیشة 19017398 مقبول305.40  بـعین اإلبل31-12-2000

جرو   عبد العالي 19017379 مقبول405.00  بحكم بـالجلفة2001

األبقع   فاطمة 19017402 مقبول505.90  بـالجلفة26-09-2002

بوحراق   الحسن 19017206 جید جدا608.60  بـعین اإلبل01-07-2000

جامد   الزھرة 19017207 جید جدا708.70  بحكم بـعین اإلبل2001

جامد   الحاج 19017204 جید جدا808.10  بحكم بـعین اإلبل2002

عیاشي   براھیم الخلیل 19017242 جید جدا908.30  بـعین اإلبل04-10-1997

بن یوسف   حنان أحالم 19017280 جید جدا1008.20  بـالجلفة21-01-2002

ثوامریة   بن حرزهللا 19017254 مقبول1105.60  بـالجلفة06-07-2002

جامد   مصطفى 19017505 جید1207.60  بحكم بـعین اإلبل2000

نعامة   فایزة 19017425 قریب من الجید1306.60  بـعین اإلبل18-08-2002

عریشة   مریم 19017494 قریب من الجید1406.80  بـعین اإلبل30-03-2003

696من207الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حلباوي الحاج مصطفى ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170157المؤسسة :  

عماري   مصطفي سعید 19017519 جید107.50  بـمسعد09-02-2001

الود   یوسف 19017551 قریب من الجید206.50  بـعین اإلبل01-11-2002

قصاب   یحیى منیر 19017548 جید307.30  بـعین اإلبل09-11-2002

زیطوط   نھاد 19017533 قریب من الجید406.60  بـعین اإلبل06-01-2003

بورقبة   عبد الباسط براھیم 19017373 جید507.70  بـالجلفة30-10-2001

مقلوث   عبد الرحمان 19017377 جید607.70  بـعین اإلبل21-02-2003

قریشي   إسالم 19017179 جید707.70  بـعین اإلبل18-08-2002

غربي   اسالم 19017194 مقبول805.70  بـالجلفة13-10-2002

طیبي   احمد رامي 19017187 مقبول905.70  بـعین اإلبل16-01-2003

صابري   خولة عفاف 19017294 قریب من الجید1006.50  بـعین اإلبل11-03-2001

طوال   العبیدي 19017220 مقبول1105.30  بـعین اإلبل04-11-2001

بن قرینة   جھان ھدیل 19017273 قریب من الجید1206.50  بـعین اإلبل25-01-2002

شولي   ایمن عبد الوھاب 19017240 مقبول1305.90  بـعین اإلبل29-03-2002

جداوي   ایمان 19017238 جید1407.00  بـعین اإلبل10-12-2002

بلعدل   توفیق احمد ولید 19017270 قریب من الجید1506.80  بـالجلفة03/01/2003

خدیوي   زینب شیماء 19017323 جید1607.50  بـعین اإلبل08-01-2001

براھیمي   سارة 19017324 جید جدا1708.20  بـالجلفة27-01-2002

طایبي   شمس الدین 19017348 جید جدا1808.40  بـالجلفة07-02-2002

حاشي   شھیناز 19017349 جید جدا1908.80  بـالجلفة05-06-2002

درویش   سیف 19017346 قریب من الجید2006.70  بـعین اإلبل23-12-2002

بلعباس   شیماء 19017350 جید2107.20  بـتغنیف19-03-2003

شكشاك   مسعودة 19017499 مقبول2205.30  بـعین اإلبل26-09-1998

درویش   مروان 19017488 مقبول2305.00  بـمسعد25-07-2002

بن االبیض   محمد المامون 19017477 جید2407.50  بـالجلفة17-09-2002

696من208الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حلباوي الحاج مصطفى ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170157المؤسسة :  

بن احمد   فیالة 19017440 قریب من الجید2506.50  بـمسعد29-10-2002

696من209الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | طویر جدید ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170158المؤسسة :  

دردور   ملیكة 19017521 قریب من الجید106.20  بـالجلفة22-08-1998

نقاق   ملك إكرام 19017520 جید207.90  بـمسعد02-02-2001

كنودة   وداد فاطنة 19017544 جید307.10  بـعین اإلبل06-02-2002

طعیبة   نجیب سعد الدین 19017530 جید جدا408.10  بـاإلدریسیة14-09-2002

شاللي   نجیب عادل 19017531 جید507.00  بـالجلفة07-12-2002

ھتھات   میلود زكریاء 19017527 قریب من الجید606.40  بـعین اإلبل30-09-2003

سعاده   عبد المجید 19017382 جید707.20  بـعین اإلبل22-01-2001

االشھبي   عیشة إكرام 19017400 جید807.90  بـالجلفة07-05-2002

األشھبي   عطاءهللا 19017386 جید جدا908.00  بـالجلفة09-05-2002

جداوي   فارس كریم 19017401 قریب من الجید1006.40  بـعین اإلبل09-11-2002

شبیھة   أحمد نورالدین 19017172 جید1107.20  بـعین اإلبل29-07-2001

فرحات   البشیر 19017203 جید1207.30  بـعین اإلبل24-02-2002

التومي   إیمان ملیاره 19017181 قریب من الجید1306.30  بـالجلفة21-03-2002

بن احمد   أیة منار 19017178 جید1407.10  بـعین اإلبل19-06-2002

بورزق   إیمان 19017180 مقبول1505.20  بـعین اإلبل13-07-2002

بریغیث   أم الخیر 19017176 مقبول1605.00  بـعین اإلبل29-10-2002

قیوه   بوبكر 19017255 مقبول1705.00  بـعین اإلبل12-04-1997

جمیل   بوبكر 19017257 جید1807.20  بـعین اإلبل29-01-2001

قریب   بن حرزاللة 19017253 قریب من الجید1906.80  بـعین اإلبل02-02-2002

مختاري   خلیفھ 19017292 جید جدا2008.30  بـعین اإلبل04-01-2003

شعراني   سالم اسامة 19017328 جید2107.00  بـعین اإلبل09-10-2001

حلباوي   مسعودة 19017498 قریب من الجید2206.10  بـمسعد17-11-1997

قفاف   محمد 19017455 مقبول2305.10  بـعین اإلبل22-11-2000

طویر   محمد 19017456 مقبول2405.90  بـعین اإلبل14-05-2001

696من210الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | طویر جدید ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170158المؤسسة :  

قرینعي   مسعودة 19017502 قریب من الجید2506.00  بـعین اإلبل03-12-2001

صالحي   فطیمة 19017439 قریب من الجید2606.10  بـعین اإلبل12-10-2002

696من211الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | موسى معروف ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170159المؤسسة :  

بغدادي   ھاجر 19017540 جید جدا108.70  بـعین اإلبل12-05-2002

االشھبي   یاسین 19017546 جید جدا208.10  بـعین اإلبل01-12-2002

االشھبي   منال 19017524 جید جدا308.50  بـعین اإلبل03-12-2002

رببح   عبد الودود 19017384 جید407.60  بـالجلفة05-04-2002

فرنانة   عمر 19017395 جید507.10  بـعین اإلبل22-09-2002

لباشریة   عابدین 19017368 قریب من الجید606.90  بـعین اإلبل22-03-2003

بخلیفة   ذودیة 19017297 قریب من الجید706.20  بـعین اإلبل30-08-1997

االشھبي   زكریة عبد القادر 19017307 جید807.20  بـعین اإلبل26-08-2000

بن االبیض   رابح 19017299 مقبول905.70  بـعین اإلبل22-12-2001

املیك   حبیبة 19017274 جید جدا1008.90  بـعین اإلبل14-01-2002

منصور   انصاف امنة 19017234 مقبول1105.60  بـعین اإلبل25-03-2002

رعاش   امباركة اكرام 19017231 قریب من الجید1206.10  بـعین اإلبل29-05-2002

صالحي   امال 19017227 مقبول1305.10  بـالجلفة01-07-2002

قریب   بشرى ایمان 19017246 جید1407.60  بـمسعد07-09-2002

لباشریة   رمزي عبد الرحمان 19017303 قریب من الجید1506.10  بـعین اإلبل10-11-2002

بغدادي   حنان فلایر 19017281 قریب من الجید1606.40  بـالجلفة20-01-2003

فرتالة   سعدیة 19017334 جید1707.00  بـعین اإلبل29-06-2002

العقوني   لخضر 19017445 جید1807.50  بـعین اإلبل01-04-2000

زلفة   لخضر 19017446 جید1907.10  بـعین اإلبل15-05-2000

میاح   مریم بتول 19017495 قریب من الجید2006.40  بـعین اإلبل08-06-2000

عبد اللطیف   مروة 19017490 قریب من الجید2106.10  بـالجلفة31-10-2001

ثامري   فضیلة نور الھدى 19017437 مقبول2205.60  بـعین اإلبل06-12-2001

فرتالة   محمد 19017468 جید2307.80  بـعین اإلبل09-03-2002

االشھبي   فایزة 19017426 قریب من الجید2406.00  بـعین اإلبل06-09-2002

696من212الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | موسى معروف ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170159المؤسسة :  

نعومي   محمد زیاد 19017479 جید جدا2508.90  بـعین اإلبل06-09-2002

696من213الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حاشي بلقاسم ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170160المؤسسة :  

االشھبي   منال 19017523 مقبول105.30  بـعین اإلبل27-01-2001

فرنانة   مناد 19017522 مقبول205.50  بـعین االبل08-11-2001

بوجعران   فاطنة 19017406 مقبول305.40  بـعین اإلبل15-01-2000

االشھبي   عامر نایل 19017372 جید جدا408.80  بـعین اإلبل17-11-2002

االشھبي   عامر 19017371 جید507.30  بـالجلفة12-12-2002

االشھبي   احمد 19017186 مقبول605.70  بـعین اإلبل24-07-2001

نوري   اسامة عبد النور 19017192 جید707.20  بـالجلفة26-01-2003

ثامري   بلخیر 19017249 مقبول805.80  بـدلدول23-12-2000

فرنانة   خدیجة 19017287 مقبول905.90  بـعین اإلبل10-07-2001

شكشاك   حلیمة 19017278 جید1007.00  بحكم بـعین اإلبل2002

فرنانة   خالد 19017285 قریب من الجید1106.00  بـعین اإلبل19-02-2002

شكشاك   ام الخیر 19017225 قریب من الجید1206.60  بـعین اإلبل18-03-2002

نقاق   امیرة نجیمة 19017232 مقبول1305.50  بـعین اإلبل30-06-2002

ربیع   براھیم خلیل 19017243 قریب من الجید1406.90  بـعین اإلبل02-11-2002

ملیك   بسمة 19017245 قریب من الجید1506.20  بـعین اإلبل21-02-2003

بغدادي   ساعد 19017325 جید جدا1608.90  بـمھدیة09-07-1997

میاح   سلیمیة 19017342 قریب من الجید1706.50  بـعین اإلبل18-12-1998

جابري   سعیدة 19017335 مقبول1805.10  بـعین اإلبل19-10-2001

جقل   سفیان 19017337 جید جدا1908.10  بـالجلفة08-02-2002

صالحي   محمد عبد العزیر 19017481 جید2007.80  بـالجلفة12-02-1997

شولي   مصطفي 19017506 قریب من الجید2106.30  بـعین اإلبل30-12-1998

میاح   مسعودة 19017500 جید2207.20  بـعین اإلبل27-06-1999

میاح   كلتوم 19017443 مقبول2305.50  بحكم بـعین اإلبل2000

تنوم   فضیل 19017436 جید2407.40  بـعین اإلبل14-01-2002

696من214الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حاشي بلقاسم ع االبل | مقاطعة عین االبل | الجلفة170160المؤسسة :  

بغدادي   محمد ادریس 19017471 مقبول2505.30  بـعین اإلبل20-02-2002

بن احمد   مجده تركیة 19017451 جید جدا2608.50  بـعین اإلبل20-04-2002

االشھبي   فتحي 19017429 جید2707.70  بـالجلفة17-05-2002

ربیع   فطیمة 19017438 جید جدا2808.50  بـعین اإلبل24-06-2002

خلیل   محمد االمین 19017472 ممتاز2909.20  بـعین اإلبل28-07-2002

االشھبي   مصطفي 19017507 جید جدا3008.20  بـالجلفة24-12-2002

696من215الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | مقاطعة المجبارة | الجلفة1 | لقماري علي المجبارة ج170191المؤسسة :  

مخلوف   وھیبة 19017787 جید107.10  بـالمجبارة21-05-2000

بوزرقوطة   مصطفى 19017773 مقبول205.30  بـالمجبارة17-06-2001

مني   الطیب 19017593 مقبول305.80  بـالمجبارة12-09-1999

زیان   زینب 19017648 مقبول405.30  بـاألغواط01-06-2000

شھابة   رشید 19017641 جید507.10  بـالملیلیحة18-10-2000

بسعود   زھرة 19017645 مقبول605.50  بـالمجبارة01-01-2002

العسل   خیرة 19017635 قریب من الجید706.40  بـالمجبارة08-02-2002

بن سالم   زھرة 19017646 قریب من الجید806.00  بـالجلفة03-05-2002

عزوز   بورحلة 19017616 قریب من الجید906.20  بـالمجبارة19-07-2002

قعفازي   بوبكر 19017615 جید1007.30  بـالجلفة08-10-2002

زیرق   أمحمد 19017583 مقبول1105.30  بـالمجبارة28-10-2002

بوالنوار   سعد 19017663 جید1207.60  بـمسعد07-12-1995

مني   عبدالحلیم 19017678 مقبول1305.10  بـمسعد15-10-1999

عزوز   عامر 19017676 مقبول1405.90  بـالجلفة14-11-1999

باكریة   عبدالرحمان 19017680 مقبول1505.20  بـمسعد11-07-2000

جغدالي   عرعارة 19017691 مقبول1605.30  بـالمجبارة10-11-2001

قویدري   عائشة 19017673 قریب من الجید1706.70  بـالمجبارة14-11-2001

مشري   سعیدة منال 19017667 قریب من الجید1806.90  بـالمجبارة17-12-2001

عزوز   عبدهللا 19017685 جید جدا1908.10  بـالمجبارة25-02-2002

خیراني   عمادالدین 19017696 قریب من الجید2006.30  بـالجلفة05-05-2002

العید   لخضر 19017731 جید2107.20  بحكم بـالمجبارة2001

خیراني   فاطمة الزھراء 19017718 جید2207.50  بـالمجبارة06-08-2002

696من216الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | مقاطعة المجبارة | الجلفة1 | الدمعي یوسف المجبارة ج170192المؤسسة :  

قویدري   یوسف 19017790 جید107.80  بـالملیلیحة31-03-1999

طیبي   ھاجر 19017784 جید جدا208.10  بـالمجبارة13-12-2000

بن غلیسي   نورة 19017782 مقبول305.70  بـالمجبارة05-05-2001

طیبي   ھجیرة 19017785 قریب من الجید406.70  بـالجلفة05-06-2001

بوزید   یمینة 19017789 جید507.80  بـالمجبارة25-08-2001

مخلوف   مصطفى 19017775 قریب من الجید606.30  بـالمجبارة25-02-2002

إبراھیمي   یعقوب 19017788 جید707.50  بـالجلفة27-05-2002

حوة   مروة 19017763 قریب من الجید806.00  بـمسعد30-06-2002

بورنان   نھال أریج 19017779 ممتاز909.00  بـالجلفة04-05-2003

باكریة   أم الخیر 19017574 جید1007.50  بحكم بـسلمانة1998

غربي   امباركة 19017598 مقبول1105.10  بـالمجبارة02-10-1998

حبیطة   خضرة 19017629 مقبول1205.00  بـالمجبارة25-01-1999

ھادي   سایح 19017651 جید1307.10  بـالمجبارة16-09-1999

حمیدي   العطرة 19017595 جید1407.70  بـالمجبارة19-01-2000

ربیح   خیرة 19017633 مقبول1505.60  بـالجلفة23-05-2000

زیوش   حنان 19017624 مقبول1605.80  بـالمجبارة28-10-2000

بوزید   أم الخیر 19017575 قریب من الجید1706.50  بـالمجبارة13-03-2001

لقرع   بن علیة 19017614 مقبول1805.50  بـالجلفة16-07-2001

زیوش   خالد 19017627 مقبول1905.60  بـالمجبارة04-08-2001

غول   الطاھر 19017591 قریب من الجید2006.70  بحكم بـالمجبارة2002

فصیح   أحمد أسامة 19017568 مقبول2105.80  بـالجلفة16-01-2002

العید   دراجي 19017636 جید جدا2208.90  بـالمجبارة29-01-2002

قدید   توفیق 19017618 جید جدا2308.90  بـالمجبارة10-02-2002

حمیدي   أیمن أسامة 19017585 قریب من الجید2406.60  بـالمجبارة04-03-2002

696من217الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مقاطعة المجبارة | الجلفة1 | الدمعي یوسف المجبارة ج170192المؤسسة :  

حیمیدة   أیمن أبوبكرالصدیق 19017584 ممتاز2509.00  بـالجلفة09-03-2002

غربي   أسامة عبدالحكیم 19017572 جید جدا2608.10  بـالجلفة14-03-2002

غربي   أم ھاني 19017579 مقبول2705.30  بـالمجبارة18-05-2002

غربي   بسعود 19017600 قریب من الجید2806.50  بـالمجبارة18-05-2002

طاھري   أسامة 19017571 قریب من الجید2906.90  بـالجلفة04-06-2002

قعفازي   خلیفة 19017632 قریب من الجید3006.70  بـالجلفة12-06-2002

ھادي   بسمة 19017601 ممتاز3109.00  بـالجلفة17-07-2002

طیبي   أمباركة 19017582 جید3207.10  بـالمجبارة27-08-2002

بوزید   خضرة 19017630 جید3307.10  بـسلمانة25-09-2002

عزوز   أحمد ولید 19017570 جید3407.10  بـالجلفة31-10-2002

حوة   بن حسین 19017613 قریب من الجید3506.30  بـالجلفة14-11-2002

بوزید   خضرة 19017631 مقبول3605.30  بـالمجبارة20-11-2002

مني   رونق 19017642 قریب من الجید3706.60  بـالجلفة29-11-2002

خیراني   خدیجة 19017628 قریب من الجید3806.10  بـمسعد22-04-2003

باكریة   عطیة 19017693 مقبول3905.60  بحكم بـمسعد1996

ربیح   سعد 19017664 جید4007.00  بـالمجبارة06-06-1999

بوزرقوطة   سمیة 19017668 جید4107.60  بـمسعد24-11-1999

قطو   عبدالكریم 19017684 جید4207.00  بـالمجبارة09-09-2000

غربي   صابر 19017670 جید4307.10  بـالجلفة01-12-2000

بوزید   عبدالرحمان 19017681 جید4407.00  بـالجلفة10-04-2001

بوزرقوطة   عائشة 19017674 قریب من الجید4506.10  بـالمجبارة13-05-2002

طاھري   عبیر 19017688 قریب من الجید4606.50  بـالجلفة18-05-2002

نعامة   عطیة عبدالوھاب 19017694 قریب من الجید4706.60  بـالمجبارة16-06-2002

قرود   عبیر 19017689 جید4807.30  بـمسعد17-07-2002

حاجي   عمادالدین 19017697 جید جدا4908.60  بـالمجبارة28-10-2002

قحقوح   محمد 19017741 قریب من الجید5006.00  بـالمجبارة20-01-2000

بن بلقاسم   فطوم العالیة 19017724 قریب من الجید5106.00  بـالمجبارة11-07-2000

بن قنیسة   فریدة 19017723 مقبول5205.00  بـالجلفة07-11-2000

العود   لزھاري 19017732 قریب من الجید5306.10  بحكم بـالمجبارة2001

696من218الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مقاطعة المجبارة | الجلفة1 | الدمعي یوسف المجبارة ج170192المؤسسة :  

بن شریط   محمد 19017743 قریب من الجید5406.30  بحكم بـالمجبارة2001

براھیم   محمد 19017744 مقبول5505.30  بـالمجبارة20-01-2001

باكریة   فاطنة 19017719 جید5607.70  بحكم بـمسعد2002

العود   لزھر 19017734 مقبول5705.90  بحكم بـالمجبارة2002

غربي   فتیحة 19017722 قریب من الجید5806.60  بـالمجبارة13-05-2002

ثوامریة   عیشة 19017712 مقبول5905.90  بـالجلفة20-06-2002

قدید   لویزة 19017736 قریب من الجید6006.10  بـالمجبارة08-07-2002

جدیر   محمد لمین 19017750 جید6107.30  بـالمجبارة13-08-2002

696من219الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | مقاطعة المجبارة | الجلفة1 المجبارة ج01 | المجمع الجدید 170193المؤسسة :  

قعفازي   مصطفى 19017776 قریب من الجید106.80  بـالجلفة26-06-2002

مسعودي   مروة 19017764 جید جدا208.50  بـالجلفة18-09-2002

حبیطة   جلول 19017619 جید جدا308.50  بـالمجبارة29-11-2000

بوزیدي   الحاج 19017590 مقبول405.70  بـالملیلیحة09-06-2001

عثمان   الطاھر بدرالدین 19017592 مقبول505.10  بـمسعد13-07-2001

بن بالقاسم   أمباركة 19017581 جید607.50  بـالجلفة25-11-2001

یونسي   رجاء أم الخیر 19017640 جید جدا708.70  بـالجلفة02-05-2003

أسعید   أحالم 19017564 مقبول805.40  بـالجلفة29-06-2003

عزوز   عبدالحمید سامي 19017679 مقبول905.30  بـالمجبارة17-12-2000

عزوز   عیسى 19017700 مقبول1005.90  بـالمجبارة17-12-2000

بن مامي   طاھر 19017672 قریب من الجید1106.90  بـالجلفة24-05-2001

أمعمریة   سعید 19017665 مقبول1205.60  بـالجلفة17-04-2002

العید   علي 19017695 جید جدا1308.10  بـالجلفة06-10-2002

مشري   عبدالوھاب أسامة 19017687 جید جدا1408.10  بـالمجبارة10-11-2002

فصیح   عبدالوھاب 19017686 جید جدا1508.30  بـقصرالبخاري20-01-2003

براھیم   لخضر 19017729 مقبول1605.30  بـالجلفة05-11-1999

بوزید   لویزة 19017735 قریب من الجید1706.40  بحكم بـمسعد2000

دحمان   كریمة 19017728 مقبول1805.50  بـالجلفة28-10-2002

696من220الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | مقاطعة المجبارة | الجلفة1 المجبارة ج02 | المجمع الجدید 170194المؤسسة :  

عزوز   نورالدین 19017780 مقبول105.75  بـالمجبارة03-03-2001

رحمون   مروان 19017762 قریب من الجید206.00  بـالمجبارة18-03-2001

حبیطة   مریم 19017765 قریب من الجید306.50  بـالجلفة18-03-2001

عزوز   ولید 19017786 جید407.25  بـالمجبارة22-07-2001

ابراھیم   نبیل 19017778 قریب من الجید506.25  بـالجلفة04-06-2002

حبیطة   نورة 19017783 ممتاز609.25  بـالمجبارة06-08-2002

مالطي   بركاھم 19017599 جید707.50  بحكم بـالملیلیحة1999

قدید   ساعد 19017650 قریب من الجید806.00  بـالمجبارة22-05-2000

جدیر   زخروفة 19017643 مقبول905.00  بـالمجبارة17-07-2000

حبیطة   خیرة 19017634 مقبول1005.00  بـالمجبارة06-03-2001

حبیطة   أحمد 19017566 مقبول1105.50  بـالملیلیحة18-03-2001

بن سالم   آسیا 19017562 جید جدا1208.50  بـالجلفة23-11-2001

دھاص   زھرة 19017644 جید1307.00  بـالمجبارة24-12-2001

مخلوف   أحمد سعید 19017569 جید جدا1408.25  بـالمجبارة10-02-2002

حبیطة   ربیعة 19017639 قریب من الجید1506.25  بـالمجبارة06-05-2002

عزوز   إیمان 19017586 قریب من الجید1606.25  بـالجلفة23-08-2002

مخلوف   ابراھیم 19017589 جید جدا1708.50  بـالجلفة25-08-2002

ناعم   حلیمة 19017623 جید1807.00  بـالجلفة28-08-2002

قنیسة   صلیحة 19017671 جید1907.75  بـالمجبارة19-12-1998

بن الصالح   عامر 19017675 جید جدا2008.00  بـالمجبارة17-08-1999

مخلوف   سعاد 19017662 قریب من الجید2106.50  بـالمجبارة25-10-1999

حبیطة   عیشة 19017701 مقبول2205.25  بـالمجبارة10-05-2000

حبیطة   سھام 19017669 جید2307.75  بـالمجبارة11-12-2000

عزوز   عزیزة 19017692 جید2407.75  بـالجلفة11-03-2002

696من221الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مقاطعة المجبارة | الجلفة1 المجبارة ج02 | المجمع الجدید 170194المؤسسة :  

مخلوف   سعید 19017666 جید2507.50  بـالجلفة03-10-2002

بواألنوار   كریمة 19017725 مقبول2605.25  بـالمجبارة09-12-1998

العود   فتیحة 19017720 جید2707.75  بحكم بـمسعد2000

جدیر   محمد 19017742 جید جدا2808.25  بـالمجبارة28-11-2000

حبیطة   محمد 19017746 قریب من الجید2906.50  بـالمجبارة05-06-2001

بن غلیسي   محمد 19017747 مقبول3005.75  بـالمجبارة16-04-2002

696من222الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | جنیدي عبد الرحمان ع االبل | مقاطعة تعظمیت | الجلفة170203المؤسسة :  

بن العربي   أحمد 19017802 قریب من الجید106.50  بـالجلفة07-08-1999

حناط   سفیان 19017871 جید جدا208.50  بـالجلفة20-03-2000

بن بولرباح   محمد خلیل 19017934 مقبول305.75  بـعین اإلبل04-10-2001

696من223الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بن القویني عامر انثیلة  ع االبل | مقاطعة تعظمیت | الجلفة170204المؤسسة :  

براھیمي   مریم وفاء 19017955 جید107.10  بـتعظمیت19-01-2002

قنیش   أحمد 19017803 مقبول205.50  بـتعظمیت21-08-2000

بن االبیض   حمزة 19017839 مقبول305.00  بـعین اإلبل16-07-2001

قنیش   الحاج 19017817 قریب من الجید406.40  بـتعظمیت19-01-2002

بن عیسى   مروة 19017940 جید507.10  بـتعظمیت15-07-2001

طعیبة   شیماء 19017878 قریب من الجید606.40  بـالجلفة10-07-2002

براھیمي   علي فوزي 19017903 جید707.00  بـتعظمیت18-07-2002

براھیمي   خضرة 19017855 قریب من الجید806.40  بـمسعد21-12-2002

بن حفاف   عبد الھادي 19017889 قریب من الجید906.20  بـمسعد05-01-2003

696من224الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | مقطع الوسط تعظمیت ع االبل | مقاطعة تعظمیت | الجلفة170205المؤسسة :  

سعادة   ھاجر 19017971 جید107.00  بـعین اإلبل28-07-2002

فار   حمزة 19017838 مقبول205.25  بـالجلفة20-08-1998

فار   أمباركة 19017812 قریب من الجید306.75  بـالجلفة10-06-2000

صولح   أمال 19017810 مقبول405.75  بـعین وسارة02-08-2000

صولح   بلقاسم 19017830 جید جدا508.00  بـعین وسارة30-12-2001

قامس   أحمد االخضر 19017807 جید607.75  بـتعظمیت14-08-2002

میساوي   .ھیثم نصرالدین 19017801 جید707.25  بـالجلفة09-11-2002

عباسي   محمد 19017926 جید جدا808.00  بـاإلدریسیة10-11-1998

فار   خیرة 19017858 جید907.50  بـعین اإلبل20-03-2001

سعادة   شیماء 19017877 مقبول1005.75  بـعین اإلبل24-09-2001

سعادة   فتیحة 19017918 ممتاز1109.00  بـاألغواط17-10-2001

سعادة   كریمة 19017922 جید1207.00  بـاألغواط26-02-2002

سعادة   صلیحة 19017879 مقبول1305.00  بـعین اإلبل09-03-2002

تنوم   عاشوراء 19017884 مقبول1405.00  بـعین اإلبل22-03-2002

بوزیدي   خدیجة 19017852 مقبول1505.75  بـحاسي بحبح25-05-2002

لحول   خلیل 19017856 قریب من الجید1606.75  بـقصر الشاللة15-06-2002

696من225الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | جاب هللا مخلوف فورس تعظمیت ع االبل | مقاطعة تعظمیت | الجلفة170206المؤسسة :  

عبد الالوي   مریم 19017954 جید جدا108.25  بـالجلفة10-10-2002

كركب   بالل 19017827 جید207.25  بـاألغواط29-06-2002

صكصك   بشرى أیة 19017824 قریب من الجید306.00  بـالجلفة13-08-2002

صكصك   ثامر 19017836 مقبول405.50  بـتعظمیت07-12-2002

صكصك   مروان 19017939 مقبول505.00  بـتعظمیت18-01-2001

صكصك   محمد البشیر 19017933 مقبول605.75  بـتعظمیت02-12-2001

بن میلود   سمیرة نھاد 19017874 قریب من الجید706.50  بـتعظمیت10-01-2002

سالمي   مباركة 19017925 مقبول805.00  بـتعظمیت31-01-2002

صكصك   زینب 19017865 مقبول905.00  بـتعظمیت07-04-2002

سالمي   سعد 19017870 قریب من الجید1006.25  بـتعظمیت19-05-2002

بن میلود   خدیجة رجاء 19017853 مقبول1105.75  بـتعظمیت12-06-2002

صكصك   محمد 19017932 ممتاز1209.75  بـتعظمیت26-09-2002

صكصك   مرھون 19017938 جید جدا1308.50  بـتعظمیت14-11-2002

نوي   عبد الرحمان رأفت 19017888 مقبول1405.00  بـاألغواط28-12-2002

696من226الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | جعالب لغویني تعظمیت ع االبل | مقاطعة تعظمیت | الجلفة170207المؤسسة :  

األطرش   نورالدین عبد الرزاق 19017969 قریب من الجید106.50  بـتعظمیت11-08-2001

بن علیة   ھدیل 19017972 جید207.80  بـتعظمیت13-03-2002

خذیري   میلود 19017963 قریب من الجید306.10  بـتیارت03-04-2002

شینون   یاسین 19017975 مقبول405.70  بـتعظمیت04-06-2002

بن بولرباح   نذیر عبد الرؤوف 19017966 مقبول505.10  بـتعظمیت18-12-2002

حریزي   مروة صفیة 19017952 قریب من الجید606.10  بـالجلفة03-02-2003

داودي   منال 19017960 جید707.30  بـعین البیصاء27-05-2003

طیبوزة   أم الخیر 19017808 مقبول805.30  بـتعظمیت20-07-2000

صكصك   بن عیاش 19017834 مقبول905.10  بـتعظمیت29-08-2000

بن علیة   بن علیة 19017833 قریب من الجید1006.30  بـتعظمیت10-02-2001

شبیرة   أحمد 19017804 مقبول1105.40  بـتعظمیت19-10-2001

مادني   بالل أشرف 19017828 مقبول1205.70  بـتعظمیت05-01-2002

طیبوزة   أیمن عبد الرزاق 19017813 مقبول1305.00  بـتعظمیت19-03-2002

نوي   بلقاسم 19017831 مقبول1405.40  بـتعظمیت01-04-2002

غویني   بالل 19017826 جید1507.00  بـتعظمیت16-04-2002

بن سالم   اسماعیل 19017815 جید1607.90  بـتعظمیت09-08-2002

نوي   أحمد 19017806 جید جدا1708.00  بـتعظمیت26-11-2002

حریزي   أمال جلیلة 19017811 جید1807.40  بـالجلفة01-02-2003

طیبوزة   زھیة 19017863 مقبول1905.50  بـتعظمیت27-11-1997

بن علیة   مختار 19017936 قریب من الجید2006.30  بـتعظمیت30-08-1998

فرحات   سالم 19017867 مقبول2105.60  بـالجلفة28-05-1999

شینون   سالف 19017872 مقبول2205.30  بـالجلفة11-05-2000

بن علیة   شیماء 19017876 مقبول2305.90  بـتعظمیت27-06-2001

بجقینة   مختار 19017937 مقبول2405.80  بـتعظمیت06-07-2001

696من227الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | جعالب لغویني تعظمیت ع االبل | مقاطعة تعظمیت | الجلفة170207المؤسسة :  

بغدادو   ساعد 19017866 قریب من الجید2506.40  بـمھدیة12-09-2001

نوي   محمد 19017928 جید2607.50  بـتعظمیت01-01-2002

طیبوزة   فاطمة الزھراء 19017907 قریب من الجید2706.60  بـتعظمیت02-01-2002

قنیش   خدیجة 19017851 قریب من الجید2806.50  بـتعظمیت02-02-2002

بن سالم   فاطنة 19017911 جید2907.20  بـالجلفة18-04-2002

مختاري   محمد 19017930 جید3007.00  بـالجلفة09-05-2002

بن علیة   شھرزاد 19017875 جید جدا3108.10  بـتعظمیت04-06-2002

بن علیة   فتحي 19017914 قریب من الجید3206.20  بـتعظمیت15-06-2002

شینون   كمال 19017923 قریب من الجید3306.40  بـتعظمیت23-07-2002

واضح   فاروق 19017906 جید جدا3408.70  بـالقبة14-10-2002

شینون   عائشة 19017881 مقبول3505.40  بـتعظمیت31-10-2002

بن نعمان   محمد خلیل 19017935 ممتاز3609.10  بـتعظمیت16-11-2002

شینون   سالم 19017868 جید جدا3708.20  بـتعظمیت25-03-2003

696من228الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | مجمع المرحمة ع االبل | مقاطعة تعظمیت | الجلفة170208المؤسسة :  

بن جدو   عالء الدین 19017901 قریب من الجید106.00  بـتعظمیت20-11-2001

زروقي   محمد 19017929 قریب من الجید206.00  بـاألغواط06-01-2002

بن الصادق   لخضر 19017924 قریب من الجید306.25  بـاألغواط05-09-2002

696من229الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حریزي حریز ع االبل | مقاطعة تعظمیت | الجلفة170209المؤسسة :  

بن بورباح   وسیلة شیماء 19017974 مقبول105.70  بـتعظمیت08-07-2001

696من230الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | جعالب برمان بالھیوھي ع االبل | مقاطعة عامرة | الجلفة170217المؤسسة :  

تناح   اسامة 19017995 قریب من الجید106.30  بحكم بـعین اإلبل2001

بریكي   بلقاسم 19018011 جید207.30  بـالجلفة01-11-2001

ھراوة   خولة 19018019 جید307.90  بـالجلفة07-03-2002

جعالب   خرفیة 19018018 مقبول405.40  بـعین اإلبل31-07-2002

بوبكراوي   احمد 19017992 قریب من الجید506.30  بـتعظمیت08-02-2003

بن موسى   نسرین عانشة 19018071 جید607.00  بـعین اإلبل14-07-1997

رحماني   عبد اللة 19018049 مقبول705.00  بـتعظمیت15-01-2001

مسیكین   طة اسالم 19018039 جید807.80  بـاإلدریسیة20-04-2002

بن موسى   فاطنة اكرام 19018055 مقبول905.10  بـعین اإلبل20-06-2002

بن عبد السالم   محمد 19018061 جید1007.60  بـعین اإلبل07-08-2002

بن موسى   شیماء 19018037 مقبول1105.50  بـعین اإلبل21-09-2002

بشیري   صھیب عبد الرحمان 19018038 جید جدا1208.00  بـسیدي امحمد21-01-2003

696من231الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عقون العقون بعامرة ع االبل | مقاطعة عامرة | الجلفة170218المؤسسة :  

سیلت   خیرة 19018020 جید جدا108.20  بحكم بـعین اإلبل1999

قیجار   أم الخیر 19017988 مقبول205.50  بـعین اإلبل10-05-1999

رحمون   أحمد 19017986 مقبول305.90  بـالجلفة04-06-1999

رحمون   سمیة 19018024 قریب من الجید406.20  بـعین اإلبل27-06-1999

جعبة   حلیمة 19018014 قریب من الجید506.80  بحكم بـعین اإلبل2000

جقل   المسعود مختار 19018003 قریب من الجید606.50  بـالجلفة28-02-2000

براھیمي   التالیة حنان 19018000 مقبول705.20  بـعین اإلبل15-10-2000

سیلت   زھرة 19018021 جید جدا808.20  بـالجلفة29-04-2001

داودي   حسین 19018012 قریب من الجید906.10  بـالجلفة20-08-2001

دھاص   احمد 19017991 مقبول1005.40  بـعین اإلبل13-11-2001

بغدادو   بلخیر 19018009 مقبول1105.20  بـعین اإلبل13-11-2001

العقون   اسالم 19017996 جید جدا1208.50  بـعین اإلبل01-02-2002

قرینعي   بریكة 19018006 مقبول1305.40  بـعین اإلبل24-02-2002

قریب   خدیجة 19018016 ممتاز1409.00  بـعین اإلبل03-03-2002

نعوم   امحمد 19018005 قریب من الجید1506.10  بـعین اإلبل04-06-2002

زوبیر   الصدیق 19018002 جید1607.10  بـعین اإلبل24-06-2002

رینوبة   امباركة 19018004 قریب من الجید1706.20  بـالجلفة20-08-2002

مكناز   خدیجة ھبة 19018017 قریب من الجید1806.80  بـالجلفة22-10-2002

طیبي   فرحات 19018057 مقبول1905.60  بـعین اإلبل01-10-2000

حمادة   نصیرة 19018072 قریب من الجید2006.90  بـعین اإلبل19-02-2001

رینوبة   ناجي عبد الرحمان 19018070 جید2107.90  بـعین اإلبل30-06-2001

خردلة   علي 19018051 جید جدا2208.80  بـعین اإلبل21-08-2001

عبیر   فاتن 19018052 جید2307.40  بـعین اإلبل25-12-2001

رحمون   عامر 19018040 جید جدا2408.50  بـعین اإلبل24-02-2002

696من232الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | عقون العقون بعامرة ع االبل | مقاطعة عامرة | الجلفة170218المؤسسة :  

ھتھات   عبد الرحمان 19018044 جید2507.20  بـقصر الشاللة23-03-2002

فرعة   عبد الجبار 19018042 قریب من الجید2606.00  بـالجلفة16-05-2002

زوبیر   مصطفى 19018067 مقبول2705.70  بـعین اإلبل03-07-2002

زعیمیني   یاسین 19018074 قریب من الجید2806.70  بـعین اإلبل05-08-2002

سعادة   مسعودة دعاء 19018064 قریب من الجید2906.50  بـعین اإلبل01-11-2002

بلخیري   عبد الرضى 19018045 جید3007.20  بـعین اإلبل12-11-2002

رحمون   عامر 19018041 قریب من الجید3106.50  بـعین اإلبل22-11-2002

696من233الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عمر ادریس عمورة فیض البطمة | مقاطعة عمورة | الجلفة170228المؤسسة :  

بن عمارة   إیمان 19018087 قریب من الجید106.75  بـالجلفة30/12/2000

غوریسي   حدة 19018095 ممتاز209.00  بـعمورة26/02/2001

بن عمارة   نخلة 19018114 جید جدا308.25  بـالجلفة24-07-2001

بن احمد   خدیجة 19018099 جید407.75  بـعمورة03/09/2001

نفطي   عمر 19018107 جید جدا508.50  بـعمورة11/09/2001

رقیعة   أم سعد 19018086 مقبول605.75  بـعمورة20-10-2001

رقیعة   حوریة 19018097 ممتاز709.00  بـعمورة19-11-2001

نفطي   احالم 19018088 قریب من الجید806.75  بـالجلفة22/12/2001

بن مسعود   أم الخیر 19018085 جید جدا908.50  بـعمورة06-06-2002

نفطي   بایزید 19018092 جید جدا1008.00  بـالجلفة04/07/2002

رحماني   بوزید جمال الدین 19018094 قریب من الجید1106.50  بـمسعد06/08/2002

نفطي   نصیرة 19018115 جید جدا1208.00  بـعمورة07/09/2002

غوریسي   احمد 19018089 جید جدا1308.00  بـالجلفة20/12/2002

رقیعة   سمیر عامر 19018101 جید جدا1408.25  بـعمورة09/03/2003

696من234الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجدیدة عمورة فیض البطمة | مقاطعة عمورة | الجلفة170229المؤسسة :  

غوریسي   مسعودة 19018113 جید جدا108.00  بـالجلفة26/11/2001

لعجال   محمد 19018112 جید207.25  بـمسعد19/01/2002

رقیعة   عمر فاتح 19018108 قریب من الجید306.00  بـعمورة19/02/2003

696من235الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عبد المجید عمورة فیض البطمة | مقاطعة عمورة | الجلفة170230المؤسسة :  

بن قعمز   عمر 19018106 جید جدا108.00  بحكم بـفیض البطمة1998

بن قعمز   علي 19018105 جید207.00  بحكم بـفیض البطمة1999

ثامري   قدور 19018110 جید307.50  بـالجلفة08/04/1999

نایل   بلقاسم 19018093 جید407.50  بحكم بـمسعد2000

بودیسة   محمد 19018111 جید507.75  بـفیض البطمة09/09/2000

زیدان   ربیحة 19018100 قریب من الجید606.75  بحكم بـفیض البطمة2001

بن قعمز   صالح 19018102 جید جدا708.25  بـالجلفة05-08-2001

نایل   خالد 19018098 جید807.00  بـالجلفة25/08/2001

بن موفقي   فاطمة 19018109 جید907.00  بـمسعد02/10/2001

ثامري   صلیحة 19018103 جید1007.00  بـالجلفة11-10-2001

نایل   االخضر 19018090 مقبول1105.75  بـعمورة28/11/2001

نایل   عبد المجید 19018104 جید جدا1208.25  بـاوالد جالل25/09/2002

696من236الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | االمام لخضر بن خلیف فیض البطمة | مقاطعة فیض البطمة | الجلفة170240المؤسسة :  

بن عمارة   حیاة 19018199 مقبول105.50  بـفیض البطمة24/01/2001

بن سعد   خولة 19018207 قریب من الجید206.40  بـالجلفة09/11/2001

موفق   حلیمة ھدیل 19018193 قریب من الجید306.50  بـحاسي الرمل15/05/2002

نویجم   بوبكر 19018178 قریب من الجید406.30  بـفیض البطمة25/06/2002

داود   سعاد 19018245 مقبول505.20  بـفیض البطمة23/02/2000

بن سعد   سمیحة 19018261 مقبول605.50  بـفیض البطمة21/05/2001

نویجم   سارة حدة 19018242 مقبول705.10  بـالجلفة21/02/2002

بوھالي   سمیة 19018260 مقبول805.20  بـفیض البطمة01/03/2002

باالكحل   رانیا 19018226 مقبول905.50  بـالجلفة19/08/2002

بن علي   سناء صابرینة 19018263 مقبول1005.60  بـالجلفة21/08/2002

غربي   سارة 19018240 قریب من الجید1106.00  بـفیض البطمة17/09/2002

العبش   سندس 19018265 جید جدا1208.60  بـفیض البطمة07/11/2002

بن التونسي   سحر إكرام 19018244 مقبول1305.30  بـفیض البطمة20/11/2002

صید   عبد الحمید 19018298 مقبول1405.20  بـالجلفة02/09/2001

االحول   عبد الكریم 19018310 قریب من الجید1506.00  بحكم بـفیض البطمة2002

رحمون   عبد الحمید 19018299 مقبول1605.50  بـفیض البطمة05/02/2002

غربي   عبد الرزاق 19018304 قریب من الجید1706.00  بـالجلفة25/05/2002

العربي   عبد القادر 19018307 مقبول1805.80  بـالبلیدة28/06/2002

روینة   عامر 19018295 مقبول1905.30  بـفیض البطمة19/09/2002

بن تونسي   فتحي 19018359 قریب من الجید2006.60  بـفیض البطمة09/03/2001

غربي   عبلة 19018326 جید جدا2108.70  بـفیض البطمة08/01/2002

نویجم   فاطنة 19018354 مقبول2205.80  بـفیض البطمة12/03/2002

مختاري   فاطمة الزھرة سھام 19018348 جید2307.80  بـفیض البطمة30/04/2002

غربي   مریم 19018413 قریب من الجید2406.80  بـفیض البطمة15/01/2001

696من237الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | االمام لخضر بن خلیف فیض البطمة | مقاطعة فیض البطمة | الجلفة170240المؤسسة :  

خالدي   مختار 19018409 مقبول2505.40  بـالجلفة23/10/2001

بن خلیف   مختار 19018410 مقبول2605.20  بـالجلفة12/12/2001

بن غربي   مریم 19018414 مقبول2705.40  بـفیض البطمة01/02/2002

شاوي   مریم 19018415 مقبول2805.40  بـفیض البطمة14/02/2002

بن غربي   محمد طھ 19018406 جید جدا2908.40  بـفیض البطمة19/12/2002

صید   نسرین 19018448 قریب من الجید3006.10  بـبوسعادة26/05/2001

العیش   ملیكة 19018437 مقبول3105.10  بـفیض البطمة28/08/2001

رحمون   مریم 19018427 قریب من الجید3206.50  بـفیض البطمة07/03/2002

قسمیة   یونس 19018489 جید جدا3308.30  بـفیض البطمة19/09/2002

صید   أحالم 19018126 جید3407.20  بـفیض البطمة19/07/2000

صغیر   بالل 19018164 قریب من الجید3506.90  بحكم بـفیض البطمة2001

بن عبد السالم   اسامة 19018144 جید3607.50  بـفیض البطمة15/01/2002

بلواز   إیمان شروق 19018134 جید3707.40  بـفیض البطمة17/03/2002

حبشي   احالم 19018136 جید3807.80  بـمسعد09/05/2002

جوبر   الصادق 19018151 قریب من الجید3906.40  بـالجلفة27/08/2002

بن یوسف   أیة سندس 19018129 جید4007.90  بـالجلفة03/10/2002

بالخیري   إبتسام 19018130 جید4107.50  بـالجلفة28/11/2002

696من238الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | االمیر عبد القادر فیض البطمة | مقاطعة فیض البطمة | الجلفة170241المؤسسة :  

قعمز   خیرة 19018209 مقبول105.00  بـفیض البطمة22/09/1999

بن یوسف   خولة 19018206 مقبول205.00  بـفیض البطمة29/06/2000

دركوش   حنان 19018196 مقبول305.60  بـالجلفة02/09/2000

قلولي   خدیجة 19018201 مقبول405.90  بـالجلفة18/08/2001

بن قنیسة   خدیجة 19018202 مقبول505.40  بـفیض البطمة23/01/2002

بن العربي   زیاد 19018238 جید607.90  بـاألغواط12/01/2002

قسمیة   زھرة 19018237 قریب من الجید706.60  بـالجلفة11/07/2002

بن العید   طاھر 19018291 مقبول805.30  بـالجلفة11/06/2001

عمارة   عبد الباسط 19018297 جید جدا908.00  بـالجلفة29/06/2002

بن بوخلط   عبد الكریم 19018311 مقبول1005.90  بـالمغیر12/09/2002

قسمیة   عبد الرحمان 19018303 قریب من الجید1106.70  بـفیض البطمة11/10/2002

عمارة   عبد الحمید 19018300 قریب من الجید1206.60  بـالجلفة25/12/2002

قسمیة   عاشور 19018294 مقبول1305.80  بـفیض البطمة30/12/2002

صید   فاطیمة 19018355 جید1407.70  بـفیض البطمة10/01/2000

بن العید   عیسى 19018342 قریب من الجید1506.90  بـفیض البطمة26/02/2002

العربي   فریحة 19018363 جید1607.30  بـفیض البطمة24/04/2002

بن غربي   عمر ریان 19018339 قریب من الجید1706.00  بـفیض البطمة15/05/2002

بن بوخلط   لخضر 19018385 قریب من الجید1806.90  بحكم بـفیض البطمة2001

بن بوخلط   محمد 19018396 مقبول1905.40  بحكم بـالمغیر2002

بن سلیم   محمد 19018397 قریب من الجید2006.70  بـفیض البطمة03/01/2002

عمارة   محمد االمین 19018403 مقبول2105.20  بـفیض البطمة16/04/2002

بن قویدر   محمد 19018400 مقبول2205.60  بـمسعد03/11/2002

عمارة   منال 19018439 مقبول2305.10  بـفیض البطمة05/02/2002

عمارة   مصطفى 19018436 مقبول2405.10  بـفیض البطمة15/11/2002

696من239الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | االمیر عبد القادر فیض البطمة | مقاطعة فیض البطمة | الجلفة170241المؤسسة :  

بوزیدي   وھیبة 19018482 قریب من الجید2506.60  بـالجلفة25/02/2001

بالعید   اسامة 19018143 قریب من الجید2606.20  بـجامعة10/03/2000

رحمون   احمد 19018140 جید2707.20  بـفیض البطمة25/06/2002

قسمیة   االخضر 19018149 مقبول2805.80  بـفیض البطمة10/09/2002

بن الحاج   ام الخیر 19018155 مقبول2905.80  بـالجلفة27/11/2002

696من240الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ابتدائیة حي عروجة فیض البطمة | مقاطعة فیض البطمة | الجلفة170243المؤسسة :  

بن ابراھیم   حسین 19018188 ممتاز109.25  بـفیض البطمة01/01/1999

بن قعمز   حنان 19018197 قریب من الجید206.50  بـمسعد24/08/2001

بودیسة   حنان 19018198 قریب من الجید306.75  بـفیض البطمة19/07/2002

عبد الالوي   سعیدة 19018257 جید407.25  بـورقلة07/09/2002

بن قسمیة   عامر 19018296 قریب من الجید506.25  بـالجلفة03/10/2002

بن النوي   علي 19018331 جید607.75  بـفیض البطمة01/01/1999

قعمز   عیشة 19018344 مقبول705.25  بـفیض البطمة26/03/2002

قعمز   فارس 19018346 جید807.75  بـالجلفة25/07/2002

زیدان   لمبارك 19018387 مقبول905.00  بـفیض البطمة18/02/1999

تمیم   كمال 19018384 جید1007.75  بـفیض البطمة08/05/2001

سلمي   فوزیة 19018380 قریب من الجید1106.50  بـقسنطینة02/06/2001

العربي   لخضر 19018386 جید جدا1208.25  بـفیض البطمة01/01/2002

العربي   منیرة 19018440 مقبول1305.50  بـفیض البطمة01/01/2000

زرقین   یمینة 19018485 مقبول1405.75  بـفیض البطمة14/02/2002

بن ابراھیم   بشیر 19018163 جید جدا1508.00  بـفیض البطمة01/01/1999

عبد الالوي   إكرام 19018131 جید1607.00  بـالجلفة28/12/2001

عبد الالوي   إكرام 19018132 ممتاز1709.25  بـورقلة30/12/2001

عمارة   إیمان 19018133 جید1807.50  بـالجلفة25/10/2002

696من241الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ابتدائیة ابن التونسي فیض البطمة | مقاطعة فیض البطمة | الجلفة170244المؤسسة :  

بالخیري   خیرة 19018210 قریب من الجید106.30  بـفیض البطمة10/01/2000

سعدي   جمیلة 19018186 مقبول205.90  بـفیض البطمة27/09/2001

بن بشیر   خلود 19018205 قریب من الجید306.50  بـالجلفة10/06/2002

بن سلیمان   جمال 19018184 قریب من الجید406.10  بـحاسي الرمل15/12/2002

عمارة   سماح حوریة 19018259 مقبول505.10  بـبوسعادة15/02/2002

حلفایة   طیب 19018292 جید جدا608.70  بحكم بـفیض البطمة1998

العربي   شیماء 19018280 جید707.40  بحكم بـفیض البطمة2001

بن سلیمان   عبد القادر 19018306 مقبول805.00  بـالجلفة08/07/2001

صید   عبد الرحمان 19018302 جید907.60  بـمسعد26/01/2002

نایل   عبد الكریم 19018312 قریب من الجید1006.40  بـحاسي مسعود01/12/2002

بودیسة   فاطمة 19018347 مقبول1105.70  بـمسعد28/08/1996

عكاشة   فتیحة 19018361 مقبول1205.50  بحكم بـفیض البطمة2000

رحمون   فاطنة 19018352 مقبول1305.20  بـفیض البطمة07/08/2001

حواس   فاطنة 19018353 جید1407.00  بـفیض البطمة15/01/2002

ثامر   فاطیمة 19018358 مقبول1505.50  بـفیض البطمة28-08-2002

بن جبا    محمد االمین 19018402 مقبول1605.10  بـالجلفة07/04/2001

معاویة   محمد 19018395 جید1707.80  بـالجلفة10/08/2001

عكاشة   مبخوتة 19018389 جید1807.20  بـالجلفة31/01/2002

جاب هللا   نجوى 19018445 جید1907.20  بـفیض البطمة20-05-1998

معاویة   ھجیرة 19018465 مقبول2005.90  بـفیض البطمة07/04/1999

سلمي   مسعود 19018431 مقبول2105.70  بحكم بـفیض البطمة2002

روینة   نوال 19018453 قریب من الجید2206.30  بـفیض البطمة02-04-2002

العربي   نور الھدى 19018458 مقبول2305.50  بـفیض البطمة10/04/2002

بلخیري   نوال 19018456 مقبول2405.60  بـفیض البطمة07-09-2002

696من242الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ابتدائیة ابن التونسي فیض البطمة | مقاطعة فیض البطمة | الجلفة170244المؤسسة :  

بن قعمز   ھنیة 19018479 قریب من الجید2506.00  بحكم بـعمورة1995

حنافي   یونس 19018488 مقبول2605.80  بـالجلفة11/01/2001

حنافي   ایمان 19018158 جید جدا2708.20  بـالجلفة08-04-2002

بوھالي   اسیا 19018148 جید2807.80  بـالجلفة11/04/2002

صید   امیرة فلایر 19018156 قریب من الجید2906.40  بـفیض البطمة20/06/2002

معاویة   احمد 19018141 جید3007.00  بـالجلفة11/08/2002

بوھالي   بلخیر 19018165 مقبول3105.70  بـفیض البطمة20/11/2002

696من243الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الشائب التجاني | الجلفة4 | حي نواورة منصورع القادرمسعد170252المؤسسة :  

بسعود   عبیر 19018574 مقبول105.00  بـمسعد12-02-2001

براھیمي   سعد عبد الستار 19018556 جید جدا208.00  بـمسعد25-02-2001

طیبي   عمر 19018577 مقبول305.00  بـمسعد08-04-2002

رقیق   عبد الحكیم 19018567 جید جدا408.40  بـالجلفة11-05-2002

قاسم   عمر 19018578 قریب من الجید506.40  بـمسعد15-06-2002

بن علي   علي عبد الرزاق 19018576 جید607.70  بـمسعد09-07-2002

كیحل   عمر 19018579 جید جدا708.80  بـمسعد02-08-2002

خمیلة   عائشة 19018564 جید جدا808.10  بـمسعد20-08-2002

قط   عمر 19018580 جید جدا908.30  بـمسعد22-09-2002

خمیلة   لزھاري 19018589 مقبول1005.90  بـمسعد22-11-2002

صدارة   سعاد 19018554 جید جدا1108.20  بـمسعد28-12-2002

بن علي   عیسى 19018581 جید1207.70  بـمسعد29-12-2002

بن بلخیر   عبد الحق 19018566 جید جدا1308.10  بـمسعد05-02-2003

قرود   الھام 19018514 مقبول1405.80  بـمسعد25-05-2001

طیبي   حلیمة 19018525 مقبول1505.80  بـمسعد29-12-2001

صدارة   أمیرة عائشة 19018501 قریب من الجید1606.40  بـمسعد16-08-2002

قرود   خالد السعید 19018528 جید جدا1708.30  بـمسعد10-09-2002

نوري   أیمن 19018502 قریب من الجید1806.00  بـمسعد11-12-2002

جنیدي   نسبیة 19018616 مقبول1905.60  بـمسعد30-01-2001

ربیزي   یوسف 19018626 ممتاز2009.20  بـمسعد04-04-2002

رقیق   مریم 19018612 ممتاز2109.20  بـمسعد11-08-2002

بن سالم   مروان عبد الجلیل 19018610 قریب من الجید2206.00  بـمسعد09-02-2003

696من244الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الشائب التجاني | الجلفة4 | سي احمد بن عطیة مسعد170253المؤسسة :  

مباركي   فضیلة 19018585 جید جدا108.50  بـمسعد12-03-2001

سفراني   عبد الكریم 19018573 جید جدا208.50  بحكم بـمسعد2002

مسعودي   فاطنة 19018583 ممتاز309.50  بـمسعد04-01-2002

محمدي   قویدر فارس 19018586 ممتاز409.25  بـمسعد07-03-2002

غویني   فایزة 19018584 جید جدا508.75  بـمسعد30-03-2002

رابحي   فاطمة الزھراء 19018582 قریب من الجید606.25  بـمسعد05-05-2002

بن مسعود   لخضر أسامة 19018588 جید707.00  بـمسعد22-06-2002

زیطوط   صابرین 19018562 ممتاز809.00  بـمسعد07-08-2002

قرود   خدیجة 19018529 ممتاز909.00  بـمسعد09-01-2002

طیران   خولة 19018533 جید جدا1008.25  بـمسعد12-06-2002

صدارة   رحاب 19018539 جید1107.00  بـمسعد08-07-2002

قرود   بلخیر 19018521 ممتاز1209.00  بـمسعد01-09-2002

لعیاضي   حلیمة السعدیة 19018527 قریب من الجید1306.25  بـمسعد06-10-2002

بن زرقین   خدیجة 19018531 جید1407.75  بـمسعد20-10-2002

رابحي   خولة 19018534 ممتاز1509.25  بـمسعد04-12-2002

براھیمي   برابح 19018518 جید جدا1608.75  بـمسعد15-12-2002

عباس   مروان 19018609 جید جدا1708.75  بـمسعد09-05-2001

روابح   ولید 19018624 ممتاز1809.50  بـمسعد16-01-2002

قرود   مصطفى 19018614 جید جدا1908.75  بـمسعد09-03-2002

مسعودي   مروة 19018611 جید جدا2008.00  بـمسعد13-05-2002

صدارة   محمد 19018606 جید جدا2108.50  بـمسعد27-07-2002

بن زرقین   نصیرة 19018618 جید2207.25  بـمسعد29-07-2002

زیطوط   نائل عبد الحمید 19018615 ممتاز2309.75  بـمسعد21-08-2002

سماتي   نورة 19018620 قریب من الجید2406.25  بـمسعد09-10-2002

696من245الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الشائب التجاني | الجلفة4 | سي احمد بن عطیة مسعد170253المؤسسة :  

نجمة   محمد یاسین 19018608 جید2507.25  بـمسعد22-12-2002

696من246الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الشائب التجاني | الجلفة4 | الرایس محمد مسعد170254المؤسسة :  

حلفایة   الزھاري 19018587 قریب من الجید106.80  بـفیض البطمة26-09-1996

عبد السالم   سفیان 19018558 قریب من الجید206.40  بـالجلفة25-03-1999

بن عبد السالم   سعد 19018555 مقبول305.00  بـمسعد25-02-2000

حلفایة   عبد الحمید 19018568 قریب من الجید406.90  بـمسعد21-12-2000

محمدي   عبد الروؤف 19018570 مقبول505.70  بـمسعد10-02-2002

ھواري   سھیلة 19018560 جید607.40  بـمسعد17-03-2002

قزیم   سارة 19018551 قریب من الجید706.70  بـمسعد02-05-2002

كسكس   سارة 19018552 جید807.10  بـمسعد01-06-2002

بن عمارة   علي 19018575 قریب من الجید906.80  بـمسعد08-07-2002

بوعكاز   شریف 19018561 جید جدا1008.50  بـالجلفة23-10-2002

قراش   سلمى 19018559 مقبول1105.10  بـمسعد09-12-2002

قاسم   عائشة 19018565 مقبول1205.80  بـمسعد14-12-2002

نویجم   ایمن رشید 19018516 مقبول1305.10  بـمسعد05-07-1999

بن لخضر   امنة اشواق 19018515 مقبول1405.10  بـمسعد12-06-2001

موفق   الصادق 19018512 قریب من الجید1506.00  بـمسعد07-10-2001

ریدة   البشیر 19018509 قریب من الجید1606.20  بـمسعد09-12-2001

خیري   المختار 19018513 مقبول1705.40  بـمسعد04-01-2002

مباركي   حلیمة 19018526 مقبول1805.80  بـمسعد18-02-2002

األحول   إبراھیم بن علي 19018505 مقبول1905.10  بـمسعد31-03-2002

بن عبد السالم   خدیجة رمیسة 19018532 جید جدا2008.50  بـمسعد01-04-2002

رضوان   اسماعیل 19018508 مقبول2105.60  بـمسعد21-04-2002

كریوع   أحمد 19018500 قریب من الجید2206.90  بـاألغواط14-09-2002

حلفایة   دحلب 19018536 مقبول2305.20  بـفیض البطمة03-10-2002

بن عیسى   خدیجة 19018530 جید2407.70  بـمسعد04-10-2002

696من247الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الشائب التجاني | الجلفة4 | الرایس محمد مسعد170254المؤسسة :  

محمدي   ابراھیم 19018506 مقبول2505.00  بـمسعد09-11-2002

قویسم   بلول 19018522 مقبول2605.40  بـمسعد23-12-2002

براھیمي   بسمة نور الھدى 19018519 جید2707.80  بـمسعد10-01-2003

تواتي   محمد 19018600 جید2807.10  بـسلمانة01-01-1998

بن سالم   محمد 19018601 قریب من الجید2906.00  بـمسعد18-05-2000

موفق   محمد 19018602 جید3007.50  بـمسعد19-10-2000

غریب   محمد لمین 19018607 جید3107.30  بـمسعد04-11-2001

طیبي   محمد 19018603 جید جدا3208.20  بـمسعد12-11-2001

مباركي   ھشام 19018621 مقبول3305.10  بـمسعد19-11-2001

بن عبد السالم   وھیبة 19018625 مقبول3405.40  بـالجلفة27-11-2001

قراش   محمد 19018604 جید جدا3508.60  بـمسعد29-11-2001

قراش   ھشام 19018622 مقبول3605.80  بـمسعد28-03-2002

مسعودي   نور الدین 19018619 جید جدا3708.20  بـمسعد05-05-2002

رابحي   محمد 19018605 جید3807.20  بـمسعد12-05-2002

قراش   مسعودة ایمان 19018613 جید3907.70  بـمسعد12-11-2002

696من248الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | بن بلقاسم بلخیر أوالد سالم مسعد170265المؤسسة :  

زیان   عبد الوھاب 19019047 جید جدا108.00  بـمسعد30/01/2002

بونوة   ایمان 19018772 ممتاز209.00  بـمسعد22/01/2002

بوقفالة   ایمان 19018773 جید جدا308.10  بـمسعد15/02/2002

سفراني   بوبكر 19018816 جید407.50  بـمسعد03-11-2000

زیان   خدیجة 19018861 جید جدا508.60  بـمسعد26/05/2002

ویرق   زھرة 19018904 قریب من الجید606.60  بـمسعد15/03/2002

كعباش   فرحات الطیب 19019113 قریب من الجید706.10  بـمسعد20-03-2001

ویرق   فاطنة 19019108 مقبول805.90  بـمسعد11/08/2001

طش   عبد القادر 19019025 جید جدا908.00  بـمسعد16/07/2002

بن سالم   عبد الباسط 19019008 مقبول1005.10  بـمسعد20/11/2002

قزران   احمد یاسین 19018691 جید1107.50  بـمسعد20/01/2002

بونوة   ابراھیم 19018657 قریب من الجید1206.60  بحكم بـدلدول2002

ویرق   محمد البشیر 19019189 قریب من الجید1306.90  بـمسعد15-08-2002

بن سالم   نوال 19019290 ممتاز1409.30  بـمسعد20/04/2002

بن سالم   یاسین 19019341 جید1507.50  بـمسعد07/05/2002

696من249الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | جرعوب بن ثامر حنیة كعباش مسعد170266المؤسسة :  

كعباش   عمر 19019066 جید107.00  بـمسعد25/03/1999

ھواري   خولة جمیلة 19018869 قریب من الجید206.90  بـمسعد20/02/2000

غربي   سارة 19018916 قریب من الجید306.60  بـالجلفة16/04/1999

كعباش   زینب 19018908 جید جدا408.50  بـمسعد20/10/1999

كعباش   طارق 19018992 قریب من الجید506.90  بـمسعد06/05/2000

بسعود   ابراھیم 19018654 جید جدا608.60  بـمسعد07/06/1999

بسعود   مصطفى 19019241 قریب من الجید706.60  بـمسعد11/01/2000

بقع   میلود 19019261 جید807.20  بـمسعد27/12/2000

ھواري   یعقوب 19019343 جید907.60  بـمسعد25/03/2002

696من250الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | صدارة التونسي بن دحمان مسعد170267المؤسسة :  

بن جربة   عبیر مسعودة 19019051 جید جدا108.20  بـمسعد29/11/2000

قزیم   علي 19019059 جید جدا208.50  بـمسعد14/07/2001

بن دراح   المختار 19018747 قریب من الجید306.70  بـمسعد15/06/2002

برابح   ایة ام الخیر 19018770 جید جدا408.80  بـمسعد28/12/2002

حمروش   حدة 19018825 جید جدا508.60  بـمسعد01/11/2002

بلخیري   بن عطیة 19018814 جید607.50  بـمسعد07/11/2002

ھریمك   حلیمة سارة 19018849 جید707.80  بـمسعد06/11/2000

بن نویجم   خولة 19018866 ممتاز809.00  بـمسعد06/05/2002

خیراني   خلیل 19018864 جید جدا908.10  بـمسعد25/10/2002

بن عسلون   سعد 19018926 جید1007.50  بـمسعد01/04/1999

قزران   ربحیة 19018891 ممتاز1109.50  بـمسعد25/01/2002

طاھیري   ریاض عبد الحق 19018900 جید جدا1208.20  بـمسعد26/07/2002

زرقط   سارة 19018921 جید جدا1308.70  بـمسعد08/08/2002

كعباش   سعد نافع 19018940 جید1407.30  بـمسعد06/07/2001

براھیمي   سعید بن حرز هللا 19018942 جید1507.30  بـمسعد06/12/2001

ھریمك   فاطمة الزھراء 19019104 قریب من الجید1606.10  بـمسعد19/08/2002

غریب   الزھرة 19018715 جید1707.90  بـمسعد05/09/2001

رحمون   الشیخ 19018718 جید1807.30  بـمسعد01/10/2001

بن قویدر   احمد 19018687 جید جدا1908.50  بـمسعد20-01-2002

خلیفة   اكرام 19018706 جید جدا2008.20  بـمسعد28/02/2002

بلخیري   االخضر 19018708 جید2107.50  بـمسعد02/03/2002

قزران   مباركة 19019148 جید جدا2208.00  بـمسعد11/04/2002

جرعوب   محمد 19019165 جید جدا2308.10  بـمسعد07/05/2002

كحللش   احمد 19018671 قریب من الجید2406.40  بـمسعد07/05/2001

696من251الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | صدارة التونسي بن دحمان مسعد170267المؤسسة :  

غویني   مروة 19019207 جید جدا2508.10  بـمسعد14/09/2000

بلعباس   مریم فتیحة 19019224 جید2607.60  بـمسعد24/04/2002

عبد الرحیم   مریم 19019222 جید2707.40  بـمسعد26/08/2002

قدیم   موسى 19019257 جید جدا2808.50  بـمسعد05/04/1999

طاھیري   موفق جمیل 19019260 جید2907.30  بـمسعد19/02/2002

زیطوط   نوال 19019292 جید جدا3008.90  بـمسعد26/08/2002

مناع   ھدیل 19019317 ممتاز3109.00  بـالعلمة17/03/2003

اعمر   یوسف 19019346 جید3207.60  بـمسعد01/12/2001

بن یحي   وھیبة 19019339 جید جدا3308.20  بـمسعد01/11/2002

696من252الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | مج جد قرب المستشفى بلقماري مسعد170268المؤسسة :  

شین   علي ناصر 19019065 قریب من الجید106.90  بـمسعد12/05/2000

خنیش   عمر 19019069 مقبول205.20  بـمسعد23/01/2001

شعیب   الطیب 19018738 مقبول305.30  بـمسعد05/05/2001

شخمة   امیرة نوال 19018768 ممتاز409.10  بـمسعد02/12/2001

كیدار   امال 19018764 قریب من الجید506.80  بـمسعد21/06/2002

شعیب   بالل 19018805 ممتاز609.50  بـقصر الحیران10/07/2001

صدارة   بثینة فاطمة 19018794 ممتاز709.20  بـمسعد09/06/2002

شعیب   حلیمة 19018846 جید807.30  بـمسعد28/07/2002

فضیلي   سارة 19018918 جید جدا908.50  بـمسعد01/02/2002

نفطي   سعاد 19018923 ممتاز1009.40  بـمسعد18/05/2002

زیاني   رضوان 19018895 ممتاز1109.20  بـمسعد10/09/2002

مازوزي   فاطمة الزھرة 19019105 مقبول1205.60  بـتقرت30/05/2001

برابح   سمیة 19018956 جید1307.60  بـمسعد14/12/2001

بلخیري   فاطمة الزھراء 19019103 قریب من الجید1406.40  بـمسعد20-05-2002

حلیس   طھ عبد الرزاق 19018997 جید1507.00  بـمسعد20/06/2002

براھیمي   شریف امین 19018963 جید1607.20  بـمسعد04/09/2002

نوي   عائشة 19019002 مقبول1705.70  بـمسعد13/01/2003

بن دقیم   اسمھان الشیماء 19018704 جید1807.40  بـمسعد25/11/2001

بن سواف   اسماعیل فارس 19018703 مقبول1905.30  بـاألغواط16-03-2002

زرقط   محمد 19019159 قریب من الجید2006.60  بـمسعد20/01/2001

حشاني   محمد االمین 19019176 مقبول2105.10  بـالكریمة21/12/2001

علي   احالم 19018662 جید2207.20  بـمشرع الصفا05/01/2002

قوریدة   ابتھال 19018653 جید جدا2308.00  بـمسعد18/01/2002

مداني   ابتسام 19018652 جید جدا2408.40  بـالرغایة08/07/2002

696من253الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | مج جد قرب المستشفى بلقماري مسعد170268المؤسسة :  

جزولي   محمد یاسین 19019199 ممتاز2509.80  بـالشلف10/03/2002

عمار   مروة فاطمة الزھراء 19019212 جید2607.80  بـمسعد27/08/2002

دحمان   محمود شوقي 19019200 مقبول2705.80  بـمسعد24/11/2002

سعدي   نعیمة 19019276 مقبول2805.90  بـمسعد18/10/2001

بن نویجم   مصطفى عبد القھار 19019246 جید2907.40  بـمسعد24/10/2002

علوي   ولید 19019323 جید جدا3008.50  بـمسعد22/01/2001

شقاف   ھبة هللا منال 19019313 جید جدا3108.50  بـمسعد31/08/2002

منصور   یوسف عبد الفتاح 19019350 جید3207.10  بـمسعد01/03/2002

696من254الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | لعیاضي المختار مسعد170269المؤسسة :  

نارة   عبد النور 19019045 مقبول105.50  بـمسعد08-12-1999

سویسي   علي 19019057 مقبول205.20  بـمسعد04-04-2001

العید   عبیر 19019050 قریب من الجید306.00  بـمسعد24-07-2001

زریق   عبلة 19019049 مقبول405.90  بـمسعد27-08-2001

أوباح   عبد الكریم 19019039 قریب من الجید506.00  بـمسعد06-01-2002

حمروش   عبد القادر فارس 19019038 جید607.00  بـمسعد24-06-2002

مباح   عصام 19019052 قریب من الجید706.50  بـمسعد27-10-2002

عبیكشي   العربي 19018741 مقبول805.00  بـمسعد12-08-1999

بسعود   النخلة 19018750 قریب من الجید906.10  بحكم بـمسعد2000

بونوة   النعمي ولید 19018755 مقبول1005.30  بـمسعد07-01-2001

داشر   العید 19018743 جید جدا1108.30  بـمسعد13-10-2002

بوزیدي   تھامي 19018817 جید1207.10  بـمسعد23-05-2000

جلود   بشرى 19018800 قریب من الجید1306.30  بـعین الملح05-04-2002

بن مبروك   جمال المختار 19018818 مقبول1405.10  بـمسعد06-09-2002

ھواري   حلیمة 19018843 جید1507.10  بـمسعد01-01-2001

داشر   خدیجة 19018863 جید جدا1608.30  بـمسعد13-10-2002

منصور   زینب 19018911 قریب من الجید1706.60  بـمسعد25-12-2000

میمون   دلیلة 19018887 مقبول1805.30  بـمسعد05-07-2001

بن سلیلیح   رضوان 19018894 جید1907.50  بـمسعد15-08-2001

میمون   رامي 19018890 جید جدا2008.60  بـمسعد27-05-2002

بلواز   سعاد عائشة 19018925 قریب من الجید2106.70  بـمسعد08-06-2002

بسعود   عبد القادر 19019017 مقبول2205.40  بـمسعد18-09-1997

عبیكشي   فارس 19019089 مقبول2305.50  بـمسعد19-08-1998

ھواري   عبد القادر 19019018 قریب من الجید2406.10  بـمسعد20-12-1998

696من255الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | لعیاضي المختار مسعد170269المؤسسة :  

العید   عبد القادر 19019019 مقبول2505.30  بـمسعد10-02-2000

بن مسعود   عامر محمد األمین 19019005 قریب من الجید2606.70  بـمسعد07-08-2000

قزیم   سعید 19018941 مقبول2705.40  بـمسعد24-10-2000

---   فتیحة 19019110 قریب من الجید2806.40  بـمسعد06-12-2000

بن عریف   صابرین 19018972 قریب من الجید2906.40  بـمسعد29-06-2001

بن ردة   سمیحة 19018957 قریب من الجید3006.50  بـمسعد29-07-2001

میمون   فریحة 19019114 مقبول3105.20  بـمسعد09-02-2002

بن براھیم   عبد الرزاق 19019015 قریب من الجید3206.30  بـمسعد12-05-2002

مداني   فریدة 19019117 مقبول3305.80  بـمسعد15-06-2002

امعمري   سلمى 19018950 قریب من الجید3406.60  بـمسعد10-07-2002

بلخیري   صفیة 19018987 مقبول3505.00  بـمسعد11-07-2002

معمري   سلمى 19018951 مقبول3605.20  بـمسعد03-09-2002

احمیدة   عیسى 19019087 قریب من الجید3706.80  بـمسعد25-12-2002

مباركي   البشیر 19018709 مقبول3805.60  بـمسعد13-08-1999

بلواز   اسحاق 19018699 قریب من الجید3906.20  بـمسعد25-09-1999

خینش   الزھرة 19018714 مقبول4005.20  بـمسعد18-08-2000

بونعمة   البشیر 19018710 قریب من الجید4106.00  بـمسعد16-02-2001

تواتي   اسماعیل 19018702 مقبول4205.10  بـمسعد28-04-2001

بن حدة   محمد 19019153 قریب من الجید4306.50  بـمسعد10-06-1999

غزال   محمد 19019155 مقبول4405.80  بـمسعد01-01-2000

سلمى   محمد 19019156 قریب من الجید4506.10  بـمسعد07-05-2000

غیبش   محمد األمین 19019172 قریب من الجید4606.80  بـمسعد22-05-2002

حشاني   أیمن 19018650 مقبول4705.90  بـمسعد03-03-1999

معمري   أحمد 19018638 مقبول4805.30  بـمسعد29-06-1999

نارة   إیمان 19018651 قریب من الجید4906.00  بـمسعد03-10-1999

بسعود   أحمد 19018640 مقبول5005.20  بـمسعد15-09-2000

زیطوط   أم الخیر 19018646 قریب من الجید5106.80  بـمسعد23-11-2000

بن ربیحة   أم الخیر 19018647 جید5207.80  بـمسعد16-01-2002

قن   أم ھاني 19018648 جید5307.40  بـمسعد30-01-2002

696من256الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | لعیاضي المختار مسعد170269المؤسسة :  

بن موفق   أكرم عمر حسین 19018645 جید5407.40  بـمسعد16-05-2002

براھیمي   أیة فریحة 19018649 قریب من الجید5506.30  بـمسعد12-07-2002

حمروش   أحمد اسماعیل 19018642 جید5607.00  بـمسعد06-08-2002

بلعباس   أحمد 19018641 مقبول5705.30  بـمسعد08-09-2002

بن سالم   أكرم 19018644 مقبول5805.70  بـمسعد28-02-2003

بن براھیم   محمد عبد العزیز 19019195 مقبول5905.10  بـمسعد01-01-2001

بن رحمون   مریم 19019216 مقبول6005.00  بـمسعد05-03-2001

زرقین   مریم 19019220 جید جدا6108.00  بـمسعد15-01-2002

بوزید   مختار 19019201 مقبول6205.10  بـمسعد02-06-2002

منصور   مختار 19019202 جید6307.30  بـمسعد26-07-2002

ھلوب   محمد عبد الرؤوف 19019193 جید6407.80  بـمسعد21-12-2002

بن شنة   منال 19019253 قریب من الجید6506.70  بـمسعد24-11-2000

جنیدي   منیر لخضر 19019256 جید6607.00  بـمسعد30-04-2002

حدودة   منى جیھان 19019255 قریب من الجید6706.10  بـمسعد29-09-2002

لقرع   وھیبة 19019326 مقبول6805.60  بـمسعد01-01-2000

معاش   نوري 19019305 جید6907.40  بـمسعد16-08-2001

زیطوط   ھاجر 19019309 جید7007.70  بـمسعد31-10-2001

شعیب   نورالدین علي 19019299 قریب من الجید7106.50  بـمسعد24-01-2002

معاش   یوسف 19019345 قریب من الجید7206.80  بـمسعد16-08-2001

696من257الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | بلخیري معمر مسعد170270المؤسسة :  

محمدي   عیسى 19019075 مقبول105.50  بـمسعد26/08/1994

لعجال   عیسى 19019076 مقبول205.70  بـمسعد11/12/1998

بن عبد هللا   علي 19019056 جید307.80  بـمسعد09/05/2000

زرقط   علي اسامة 19019063 قریب من الجید406.90  بـمسعد29/11/2001

بن دراح   عمر 19019072 جید جدا508.30  بـمسعد23/06/2002

عثمان   امال 19018761 قریب من الجید606.30  بـمسعد05/05/2000

دركوش   ام الخیر 19018758 مقبول705.80  بـمسعد09/09/2000

ارمیثة   ایة ھبة الرحمان 19018771 جید جدا808.50  بـمسعد12/03/2002

شداد   الیاس 19018756 جید جدا908.40  بـمسعد29/06/2002

احمیدة   ایمان 19018774 جید1007.90  بـمسعد06/11/2002

سلمات   ایمان 19018775 قریب من الجید1106.50  بـمسعد27/12/2002

رانبي   بلخیر 19018807 مقبول1205.60  بـمسعد20/09/2000

بلخیري   بن عبد هللا 19018813 جید1307.70  بـمسعد18/05/2001

محمدي   ایمن 19018791 قریب من الجید1406.40  بـمسعد24-05-2002

ضبع   جمال قیس 19018819 جید1507.30  بـمسعد23/06/2002

نائبي   بلقاسم 19018812 جید1607.70  بـمسعد22/07/2002

لخنش   ایوب عمر 19018793 مقبول1705.60  بـمسعد15/09/2002

خالدي   دلولة 19018876 مقبول1805.60  بـمسعد24/01/2002

رمیثة   حفناوي 19018840 قریب من الجید1906.70  بـمسعد13/03/2002

سلمات   خولة 19018865 جید2007.20  بـمسعد14/03/2002

بونوة   خیرة 19018872 مقبول2105.70  بـمسعد26/03/2002

جقلیل   خیرة 19018873 مقبول2205.10  بـمسعد02-05-2002

قط   خالد 19018858 جید جدا2308.30  بـمسعد28/06/2002

محمدي   زھرة 19018901 قریب من الجید2406.10  بـعین دزاریت24/03/1998

696من258الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | بلخیري معمر مسعد170270المؤسسة :  

قرش   رمضان 19018898 مقبول2505.10  بـمسعد01/02/2000

حوة   رابح 19018889 ممتاز2609.00  بـمسعد04/02/2002

بن عطیة   رقیة 19018896 قریب من الجید2706.80  بـمسعد15/02/2002

بلخیري   عبد العزیز 19019016 جید2807.40  بـمسعد03/02/2000

غلیسات   فاطنة 19019107 جید2907.90  بـمسعد15/03/2001

سلمات   فاطمة 19019097 جید3007.20  بـمسعد30/06/2001

بلول   سعد 19018939 قریب من الجید3106.70  بـمسعد07/03/2002

ریح   صابر ایوب 19018971 جید3207.10  بـمسعد20-03-2002

بن بولرباح   سلمى 19018952 قریب من الجید3306.20  بـمسعد01/11/2002

طبي   عامر 19019004 قریب من الجید3406.60  بـالجلفة22-11-2002

سعدي   الطاھر 19018722 قریب من الجید3506.00  بـمسعد15/01/2001

خوني   الصغیر 19018720 جید جدا3608.10  بـمسعد06/04/2001

كسكس   اكرام ربیحة 19018707 مقبول3705.90  بـمسعد27/12/2001

نوري   الطاھر 19018724 جید3807.80  بـمسعد04/04/2002

سویسي   اسامة 19018696 جید3907.50  بـمسعد06/10/2002

بن عبد هللا   محمد 19019152 قریب من الجید4006.00  بـاألغواط30/01/1999

بوقفالة   محمد 19019161 مقبول4105.80  بـمسعد07-07-2001

قرش   محمد 19019168 جید جدا4208.20  بـمسعد08/09/2002

زرقط   محمد 19019169 جید جدا4308.80  بـالجلفة08/11/2002

قوریدة   ماریة 19019145 مقبول4405.90  بـمسعد06/12/2002

عسالي   لینة سعیدة 19019144 جید4507.90  بـمسعد18/12/2002

بن دراح   احمد 19018664 قریب من الجید4606.60  بـمسعد14/03/1999

حوة   احمد 19018676 جید4707.10  بـمسعد12/01/2002

خنیش   محمد نذیر 19019197 قریب من الجید4806.30  بـمسعد03/03/2002

نوي   مروة 19019208 مقبول4905.00  بـمسعد30-03-2002

عثمان   محمد عبد الرؤوف 19019192 مقبول5005.30  بـمسعد24-06-2002

رمیثة   محمد صالح الدین 19019191 قریب من الجید5106.30  بـمسعد12/12/2002

سعدي   مینة 19019262 مقبول5205.70  بـالزاویة العابدیة29/08/2000

حوة   نجوى جمیلة 19019268 قریب من الجید5306.90  بـمسعد19/04/2002

696من259الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | بلخیري معمر مسعد170270المؤسسة :  

جاقط   مسعودة 19019237 جید جدا5408.40  بـمسعد27/04/2002

سعیدي   مسعودة 19019238 جید5507.60  بـمسعد30/06/2002

سعدي   نور الدین 19019293 جید5607.80  بـمسعد07/01/2000

عثمان   نوال 19019289 مقبول5705.50  بـمسعد25/06/2000

سلمات   ھناء 19019318 جید جدا5808.50  بـمسعد05/04/2002

ھرامس   نورة 19019303 جید جدا5908.40  بـمسعد16/05/2002

بن عبد الحفیظ   یونس 19019351 جید6007.20  بـحاسي مسعود29/04/2001

بن العید   یوسف 19019349 جید6107.70  بـمسعد12/01/2003

696من260الصفحة  :  
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بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
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 | بوعبدلي دحمان | الجلفة4 | جرعوب قویدر مسعد170271المؤسسة :  

عسالي   عطیة 19019053 ممتاز109.25  بحكم بـسد رحال1999

صغیر   عمر 19019071 جید207.50  بـمسعد01-01-2002

دلیوح   علي 19019062 جید جدا308.00  بـمسعد17-06-2002

بن سلیلیح   عبد المالك 19019042 قریب من الجید406.25  بـمسعد15-12-2002

صالحي   النعمي 19018754 ممتاز509.50  بـمسعد08-06-1998

كریبع   الطیب 19018737 جید جدا608.50  بحكم بـمسعد2000

دركوش   امال 19018762 قریب من الجید706.25  بـمسعد16-10-2000

صالحي   الطیب 19018739 جید807.50  بـمسعد09-10-2001

قریب   العربي 19018742 جید جدا908.25  بحكم بـمسعد2002

رمضانیة   النخلة 19018752 ممتاز1009.00  بـمسعد10-02-2002

سویسي   ام الخیر 19018760 جید1107.75  بـمسعد14-06-2002

سویسي   امحمد 19018766 ممتاز1209.25  بـمسعد15-06-2002

كیحل   حدة 19018822 جید جدا1308.50  بـمسعد03-04-1999

سرار   بركانة 19018796 جید جدا1408.00  بـام العظام20-11-2000

عبیكشي   حلیمة 19018842 جید جدا1508.00  بـمسعد16-07-2000

صالحي   خیرة 19018871 جید1607.75  بـمسعد15-05-2001

بن سلیلیح   حنان 19018854 مقبول1705.75  بـتمالحت06-10-2001

صالحي   حلیمة 19018847 مقبول1805.75  بـمسعد19-02-2022

بوعكاز   رحمة 19018892 مقبول1905.25  بحكم بـمسعد2000

سویسي   سارة 19018920 جید جدا2008.50  بـمسعد08-04-2002

بن صالح   صالح 19018973 جید جدا2108.00  بـالجلفة01-09-1998

رقیق   فاطنة 19019106 قریب من الجید2206.75  بـمسعد10-04-1999

زین   سھیلة 19018959 جید2307.00  بـمسعد28-01-2000

دركوش   فایزة 19019109 مقبول2405.50  بـمسعد31-03-2000

696من261الصفحة  :  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة4 | جرعوب قویدر مسعد170271المؤسسة :  

كحیل   فریدة 19019116 مقبول2505.25  بـمسعد10-12-2000

بن السعید   عبد الرحمان 19019012 مقبول2605.25  بـمسعد22-12-2000

نعیمي   سعد 19018938 مقبول2705.25  بحكم بـمسعد2001

العائب   سمیة 19018955 مقبول2805.00  بـمسعد22-01-2001

دركوش   صالح الدین 19018989 جید جدا2908.50  بـمسعد25-01-2001

صغیر   صالح 19018988 قریب من الجید3006.75  بـمسعد24-05-2001

اوباح   سفیان 19018944 جید3107.25  بـالجلفة31-05-2001

مقنش   فاطمة الزھراء 19019100 جید جدا3208.00  بـمسعد15-07-2001

عباس   فاطمة الزھراء 19019101 مقبول3305.75  بـمسعد20-11-2001

عبیكشي   صالح 19018974 قریب من الجید3406.75  بـمسعد01-12-2001

بن جاب هللا   طارق عبد الجبار 19018993 جید جدا3508.50  بـمسعد05-01-2002

اوباح   عبد القادر 19019023 جید جدا3608.00  بـمسعد04-02-2002

سرار   فضیلة 19019118 مقبول3705.25  بـمسعد21-02-2002

العائب   عبد الباسط 19019007 جید جدا3808.00  بـمسعد08-03-2002

قعفازي   صالح الدین مروان 19018990 جید3907.75  بـمسعد15-08-2002

قعفازي   عبد القادر 19019026 جید جدا4008.75  بـمسعد25-08-2002

عبد الرحیم   فھیمة 19019120 ممتاز4109.25  بـمسعد24-09-2002

صالحي   كریمة 19019125 قریب من الجید4206.50  بـمسعد30-11-2002

صالحي   السعدیة 19018716 جید4307.00  بـمسعد04-10-1999

زین   اسماء 19018700 جید جدا4408.50  بحكم بـمسعد2002

لمباركي   احمد الصادق 19018690 قریب من الجید4506.25  بـتقرت14-01-2002

برشي   السعدیة 19018717 مقبول4605.25  بـمسعد12-04-2002

صالحي   الطاھر عبد الكریم 19018726 جید جدا4708.00  بـمسعد07-08-2002

بوذینة   الطاھر 19018725 جید جدا4808.25  بـمسعد07-11-2002

بن دقیم   مباركة 19019146 جید جدا4908.25  بحكم بـمسعد1999

قعفازي   مجدة 19019149 جید جدا5008.75  بحكم بـمسعد1999

دیول   محمد 19019158 ممتاز5109.25  بـمسعد29-11-2000

بلمداني   محمد االمین 19019175 قریب من الجید5206.50  بـمسعد15-09-2001

بن سلیلیح   محمد 19019164 جید5307.75  بـمسعد22-03-2002

696من262الصفحة  :  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة4 | جرعوب قویدر مسعد170271المؤسسة :  

شریط   محمد 19019166 ممتاز5409.00  بـالجلفة27-06-2002

بن ناجي   لخضر 19019141 ممتاز5509.00  بـمسعد26-07-2002

مقنش   محمد 19019170 قریب من الجید5606.25  بـمسعد15-12-2002

لقرع   احمد 19018673 جید5707.00  بـمسعد17-09-2001

سلیلیح   ابراھیم 19018658 جید جدا5808.25  بـمسعد14-04-2002

بن دركوش   مریم 19019213 قریب من الجید5906.00  بـمسعد11-08-1999

سرار   مداني 19019204 قریب من الجید6006.75  بـمسعد10-05-2002

معمري   مختار 19019203 جید جدا6108.00  بـمسعد07-11-2002

كیحل   مصباح 19019239 جید جدا6208.00  بـقضر الحیران02-07-2000

نعیمي   نصر الدین 19019269 مقبول6305.50  بـمسعد10-08-2001

بن نویجم   مصطفى 19019244 قریب من الجید6406.50  بـمسعد30-01-2002

بن حوریة   ملیكة 19019250 جید6507.50  بـمسعد03-02-2002

منصور   نصر الدین 19019270 جید6607.25  بـمسعد09-05-2002

صالحي   مكي 19019249 قریب من الجید6706.25  بـمسعد10-08-2002

عماروي   نورة 19019300 جید جدا6808.25  بحكم بـمسعد2000

ذوابة   نوي 19019306 قریب من الجید6906.00  بـمسعد19-02-2001

بوذینة   ھاجر 19019307 جید7007.75  بـمسعد07-03-2001

ھواري   ھدى 19019314 قریب من الجید7106.00  بـمسعد12-10-2001

بن سلیلیح   وردة 19019321 جید جدا7208.50  بـمسعد15-10-2001

زین   نورة 19019301 جید جدا7308.25  بـمسعد01-04-2002

ربیح   نورة 19019302 قریب من الجید7406.00  بـمسعد06-04-2002

دیول   ھدى 19019315 ممتاز7509.50  بـمسعد15-05-2002

سرار   نوال 19019291 جید جدا7608.25  بـمسعد24-05-2002

نعیمي   نور الھدى 19019298 جید7707.25  بـمسعد15-07-2002

بن الشیخ   ولید 19019325 جید7807.00  بـمسعد06-09-2002

بالخیري   نعیمة 19019287 قریب من الجید7906.25  بـمسعد14-11-2002

العرافي   یاسین 19019342 جید8007.25  بـزاویة العابدیة29-06-2002

بن بوذینة   یوسف 19019348 جید8107.00  بـمسعد28-10-2002

696من263الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

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

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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | أول نوفمبر مسعد170272المؤسسة :  

نارة   علي 19019055 مقبول105.90  بـمسعد12/02/2000

ھواري   علي 19019060 قریب من الجید206.20  بـمسعد28/03/2002

بن سالم   علي 19019061 جید جدا308.60  بـمسعد30/03/2002

احمیدة   عمر یاسین 19019073 جید407.70  بـمسعد02/04/2002

نارة   عبد هللا 19019041 مقبول505.60  بـمسعد23/07/2002

لمباركي   عبد النور 19019046 قریب من الجید606.50  بـمسعد16/10/2002

قویسم   علي اسالم 19019064 جید707.70  بـعین اإلبل05/11/2002

بلبیة   عبد المجید 19019044 قریب من الجید806.70  بـغردایة17/11/2002

محمدي   عبد القادر 19019037 قریب من الجید906.60  بـمسعد05/12/2002

بن سعید   الطیب 19018740 جید جدا1008.40  بـمسعد08/02/2002

عجیمي   امال 19018763 ممتاز1109.20  بـمسعد19-03-2002

نوي   ایة 19018769 ممتاز1209.50  بـمسعد19/09/2002

عثمان   اماني زینة 19018765 جید1307.20  بـمسعد26/01/2003

نعایم   بالل 19018803 قریب من الجید1406.10  بـمسعد09/04/2000

معاش   بسمة 19018798 قریب من الجید1506.30  بـمسعد01/04/2001

طیبي   ایمان خیرة 19018788 ممتاز1609.20  بـمسعد19/02/2002

العئب   حدة 19018824 قریب من الجید1706.60  بـمسعد19/02/2002

رمة   ایمن حاتم 19018792 جید جدا1808.80  بـمسعد06/07/2002

بلخیري   حسین 19018838 جید جدا1908.90  بـمسعد01/01/2002

غویني   خدیجة 19018860 جید2007.20  بـمسعد05/02/2002

عثمان   حسین 19018839 قریب من الجید2106.20  بـمسعد19/03/2002

غربي   حیدر عبد الحق 19018857 جید جدا2208.20  بـمسعد02/06/2002

غزال   حلیمة 19018845 جید جدا2308.20  بـمسعد06/07/2002

ھتھات   خدیجة 19018862 جید جدا2408.10  بـمسعد11/07/2002

696من264الصفحة  :  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | أول نوفمبر مسعد170272المؤسسة :  

تواتي   حواء حبیبة 19018855 جید جدا2508.80  بـمسعد19/11/2002

عثمان   زینب 19018912 جید2607.40  بـمسعد09/10/2001

بن قویدر   رمیساء 19018899 جید2707.50  بـمسعد04/01/2002

دحمان   سارة 19018919 جید جدا2808.10  بـمسعد21/03/2002

شتوح   سعاد 19018924 قریب من الجید2906.60  بـمسعد05/06/2002

ھواري   دلیلة 19018888 جید جدا3008.70  بـمسعد16/07/2002

بن قویدر   زیاد 19018906 جید3107.90  بـمسعد20/07/2002

بن النوي   زینب 19018913 جید جدا3208.30  بـمسعد29/07/2002

طویر   زینب 19018914 جید جدا3308.30  بـمسعد09/10/2002

بن یحي   طارق 19018991 مقبول3405.20  بـالجلفة04/01/1998

العربي   شمیسة 19018967 مقبول3505.90  بـمسعد01/09/2000

ھواري   عائشة 19018999 جید3607.60  بـمسعد01/06/2001

سرار   فاطمة 19019098 مقبول3705.40  بـمسعد15/07/2001

بن زرقین   فاروق 19019093 جید3807.30  بـمسعد24/07/2001

غویني   عبد القادر 19019022 قریب من الجید3906.50  بـمسعد23/09/2001

غلیسات   سھیلة 19018960 جید4007.10  بـمسعد19/01/2002

داشر   شیماء 19018969 جید4107.90  بـمسعد19/01/2002

محمدي   فاروق 19019094 قریب من الجید4206.00  بـمسعد15/02/2002

برمان   فاطمة الزھراء 19019102 قریب من الجید4306.90  بـمسعد29/03/2002

معاش   فریحة 19019115 قریب من الجید4406.00  بـمسعد31/03/2002

شداد   صفاء 19018975 جید4507.30  بـمسعد07/04/2002

بن مزوز   فاطمة 19019099 جید جدا4608.20  بـمسعد05/05/2002

نارة   طاھر 19018996 جید4707.30  بـمسعد08/06/2002

تواتي   صفیة 19018976 مقبول4805.40  بـمسعد23/06/2002

فكان   سلیم ضیاء الدین 19018954 قریب من الجید4906.90  بـحد الصحاري29/06/2002

زرقعوینة   شیماء امیر ھاجر 19018970 قریب من الجید5006.40  بـمسعد10-07-2002

نارة   كمال 19019126 قریب من الجید5106.50  بـمسعد07/10/2002

قن   شھرازاد 19018968 مقبول5205.40  بـمسعد17/10/2002

عثمان   كریمة 19019124 قریب من الجید5306.40  بـالجلفة26-11-2002

696من265الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | أول نوفمبر مسعد170272المؤسسة :  

لقرع   عبد الرحمن 19019014 جید جدا5408.00  بـمسعد17/01/2003

داشر   طارق محمد 19018994 مقبول5505.80  بـالجلفة16/03/2003

مومن   سالف امیرة 19018945 مقبول5605.80  بـمسعد01-04-2003

منصور   اسامة 19018692 قریب من الجید5706.00  بـمسعد30/06/1999

بن یحي   اسامة احمد 19018698 قریب من الجید5806.90  بـمسعد16/11/2001

خیري   الشیماء 19018719 جید5907.90  بـمسعد02/02/2002

سلمات   احمد 19018688 جید6007.30  بـمسعد25/03/2002

ھواري   اسامة 19018695 مقبول6105.60  بـمسعد25/04/2002

بن براھیم   اشواق 19018705 جید6207.70  بـمسعد24/07/2002

بن سعید   اسماء 19018701 قریب من الجید6306.30  بـمسعد12/12/2002

بن بشیر   لخضر 19019139 جید6407.10  بـمسعد22/08/1997

قصاب   محمد االمین 19019173 قریب من الجید6506.60  بـمسعد12/07/1999

بن حدة   محمد 19019154 قریب من الجید6606.40  بـمسعد16/07/1999

صدارة   محمد 19019167 جید6707.70  بـمسعد20/08/2002

منصور   كمال الفاروق 19019137 جید جدا6808.70  بـمسعد04/12/2002

ھواري   لمیاء 19019143 جید جدا6908.70  بـمسعد08/12/2002

بن قویدر   محمد ابو بكر 19019171 جید جدا7008.40  بـمسعد10-12-2002

قرینعي   احمد 19018668 جید7107.10  بـعین اإلبل25/05/2000

بقع   احمد 19018670 مقبول7205.10  بـمسعد06-05-2001

قرینعي   احالم 19018663 قریب من الجید7306.70  بـعین اإلبل11/05/2002

بن البشیر   محمد یاسین 19019198 مقبول7405.70  بـمسعد03/07/2000

بن عیسى   مریم 19019218 جید7507.50  بـمسعد05/06/2001

موساوي   محمد عبد الرحمن 19019194 مقبول7605.30  بـمسعد19/08/2001

بسعود   مریم 19019219 جید7707.30  بـمسعد07/12/2001

بشیري   مریم 19019221 مقبول7805.30  بـمسعد05/02/2002

میلودي   مروة 19019210 جید7907.60  بـمسعد16/06/2002

رقیق   مروان 19019206 قریب من الجید8006.10  بـمسعد05/11/2002

بودوح   محمد عبد الملیك 19019196 جید8107.70  بـمسعد18/12/2002

محمودي   مصطفى 19019242 جید8207.90  بـمسعد05/09/2000

696من266الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | أول نوفمبر مسعد170272المؤسسة :  

دحماني   مصطفى 19019243 جید8307.30  بـمسعد21/04/2001

عبد الباقي   ناجي 19019263 جید8407.70  بـمسعد13-10-2001

سویسي   نصر الدین 19019271 جید جدا8508.20  بـمسعد10/05/2002

مرزق   مصطفى 19019245 جید جدا8608.60  بـمسعد22/11/2002

بن یحي   نادیة 19019264 جید8707.50  بـالجلفة13/12/2002

بن براھیم   ھناء ھند 19019319 جید جدا8808.30  بـمسعد20/06/2001

لمباركي   ھبة الرحمن 19019311 قریب من الجید8906.60  بـمسعد24/07/2001

بن علي   ھاجر 19019308 قریب من الجید9006.80  بـمسعد05/09/2001

ھواري   نور الھدى 19019297 قریب من الجید9106.20  بـمسعد19/12/2001

سویسي   نعیمة ھالة 19019288 قریب من الجید9206.90  بـمسعد02/02/2002

بسیسة   ھبة هللا ماریا 19019312 ممتاز9309.00  بـمسعد12/05/2002

بعیكش   ھدیل 19019316 جید جدا9408.30  بـبسكرة10/06/2002

بن السعید   ولید 19019324 جید جدا9508.50  بـمسعد27/07/2002

بن مازوز   نورھان عزة 19019304 جید9607.70  بـمسعد13/10/2002

كربوب   وھیبة نجاة 19019340 مقبول9705.50  بـمسعد01/01/2001

رمیثة   وھیبة 19019337 قریب من الجید9806.50  بـمسعد31/10/2001

غویني   یونس 19019352 جید9907.90  بـمسعد25/04/2002

قزران   یوسف 19019347 ممتاز10009.00  بـمسعد30/06/2002

بن زرقین   وھیبة 19019338 جید10107.90  بـمسعد26/08/2002

696من267الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | اوباح محمد قوس النصر مسعد170273المؤسسة :  

رحماني   عبد اللطیف 19019040 قریب من الجید106.75  بـمسعد15/07/2000

قاسمي   المبروك 19018744 قریب من الجید206.25  بـمسعد09/01/1998

بلول   ام الخیر 19018759 جید جدا308.50  بـمسعد13/11/2001

بن عسلون   امیرة 19018767 ممتاز409.00  بـمسعد01/01/2002

بن دراح   النخلة 19018753 ممتاز509.00  بـمسعد17/02/2002

اعمر   الیاس 19018757 قریب من الجید606.00  بـالجلفة26/07/2002

معمري   ایمان 19018776 قریب من الجید706.50  بـمسعد29/12/2002

ثوامریة   بلخیر 19018806 مقبول805.00  بـمسعد11/02/1998

حمام   حدة 19018823 مقبول905.75  بـالجلفة24/08/2000

ربیعي   حسام الدین 19018826 ممتاز1009.00  بـمسعد08/03/2002

لقبج   براھیم 19018795 جید جدا1108.00  بـمسعد25/08/2002

بن سالم   حسام سالم 19018837 جید1207.25  بـمسعد09/11/2001

ریكي   خولة 19018867 قریب من الجید1306.75  بـمسعد19/05/2002

عالوة   خولة 19018868 جید جدا1408.75  بـمسعد23/06/2002

شین   سالم محمود 19018922 جید جدا1508.25  بـمسعد16/08/2002

بن الطیب   شریفة 19018964 ممتاز1609.00  بـعین اإلبل15/09/1998

بالرحم   عائشة 19018998 مقبول1705.00  بـمسعد09/05/2000

طوال   عبد القادر 19019020 مقبول1805.75  بـمسعد17/06/2000

عبیكشي   عبد الرحمان 19019011 مقبول1905.75  بـمسعد15/08/2000

الود   سالفة 19018946 قریب من الجید2006.75  بـمسعد08/02/2001

دویرم   شمس 19018966 جید جدا2108.50  بـمسعد28/07/2001

حمروش   فارس 19019091 قریب من الجید2206.25  بـمسعد13-09-2001

صدارة   سھیلة اسیة 19018961 ممتاز2309.75  بـمسعد28-02-2002

خنیش   عباس عزیز 19019006 جید2407.50  بـمسعد20/05/2002

696من268الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بوعبدلي دحمان | الجلفة2 | اوباح محمد قوس النصر مسعد170273المؤسسة :  

بلواز   قمر اكرام 19019122 جید جدا2508.75  بـمسعد13/07/2002

مادني   عائشة 19019001 جید جدا2608.25  بـمسعد07/09/2002

اعمر   لزھاري 19019142 مقبول2705.75  بـسد رحال29/08/1997

قسمیة   ابراھیم الخلیل 19018659 قریب من الجید2806.25  بـالجلفة09/07/2001

طالب   مریم 19019217 مقبول2905.25  بـالجلفة16/04/2001

لمباركي   محمد االمین 19019187 ممتاز3009.00  بـتقرت27/03/2002

ربیح   مسعودة 19019226 جید3107.75  بـمسعد27/03/2002

طویر   محمد االمین 19019188 جید جدا3208.75  بـمسعد26/07/2002

بن احمد   نصیرة 19019272 قریب من الجید3306.00  بـمسعد09/09/2000

بن بشیر   منى اسماء 19019254 جید3407.25  بـمسعد10/12/2000

بلخیري   ولید 19019322 قریب من الجید3506.25  بـمسعد20/05/2000

عثمان   نور الھدى 19019296 جید3607.00  بـمسعد14/11/2000

بكار   نور الدین 19019295 قریب من الجید3706.00  بـتقرت21/11/2000

رمة   ھیام 19019320 جید3807.25  بـالجلفة10/07/2002

محمدي   ھبة 19019310 جید3907.25  بـمسعد02/10/2002

696من269الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عمر ابن الخطاب | الجلفة3 | منصور ابراھیم بن بلقاسم مسعد170283المؤسسة :  

بن مبروك   ولید 19019496 جید جدا108.25  بـمسعد20/01/1999

بن عبد الھادي   یمینة 19019497 ممتاز209.00  بـمسعد14-03-2000

كعباش   مصطفي 19019483 مقبول305.00  بـمسعد03-09-2000

دحمان   میرة 19019486 قریب من الجید406.00  بحكم بـمسعد2001

جرموم   مفتاح 19019484 مقبول505.50  بـحد الصحاري20-11-2001

زرقین   سعد 19019416 مقبول605.25  بـمسعد09-05-1998

مسعودي   عمر 19019445 قریب من الجید706.00  بـمسعد29-01-1999

جاب هللا   عبد الكریم 19019437 قریب من الجید806.00  بـالجلفة06-11-2000

كحیل   عادل 19019427 ممتاز909.00  بـمسعد29-06-2001

بومیدونة   عالء 19019439 جید1007.75  بـمسعد23-09-2001

حنافي   صابر 19019419 ممتاز1109.00  بحكم بـمسعد2002

بومیدونة   عبد الرحمان 19019430 ممتاز1209.25  بحكم بـمسعد2002

طویر   عبد الرحمان عالء الدین 19019431 جید جدا1308.00  بـمسعد12-01-2003

جاب هللا   احمد 19019374 قریب من الجید1406.25  بـام العظام27-08-1998

حنافي   اسماعیل 19019375 جید1507.50  بحكم بـمسعد2000

ھتھات   حوریة 19019391 مقبول1605.00  بـمسعد29-04-2001

زرقین   الزھرة 19019376 جید1707.50  بـمسعد10-05-2001

طالبي   أیمن إبراھیم 19019370 قریب من الجید1806.00  بـالجلفة30/06/2001

كعباش   جواھر 19019386 جید جدا1908.00  بـمسعد20-12-2002

696من270الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عمر ابن الخطاب | الجلفة1 | دحمان احمد الجسر مسعد170284المؤسسة :  

معمري   محمد 19019468 مقبول105.00  بـمسعد23/03/2001

رانبي   مروة 19019477 مقبول205.00  بـمسعد22/10/2001

رابحي   محمد بن طالب 19019474 مقبول305.60  بـمسعد01/11/2001

دحمان   نعیم فاتح 19019488 جید407.50  بـمسعد22/05/2002

بن سالم   یوسف 19019499 جید507.10  بـمسعد31/10/2002

عمري   مروة 19019478 جید جدا608.70  بـمسعد09/11/2002

جقلیل   مریم 19019481 قریب من الجید706.10  بـدلدول09/11/2002

قزران   لزھاري عبد الرحمان 19019465 جید807.10  بـمسعد29/12/2002

عثمان   عبد القادر 19019434 جید907.50  بـمسعد24/01/1999

بن یحیى   علي 19019442 قریب من الجید1006.00  بـمسعد27/12/2000

مسعودي   طاھر 19019424 مقبول1105.00  بـمسعد16/05/2001

رانبي   صفاء 19019422 جید1207.70  بـمسعد22/10/2001

بوشعالة   عامر 19019429 مقبول1305.20  بـمسعد02/01/2002

نارة   عبد الرزاق 19019432 قریب من الجید1406.30  بـمسعد19/03/2002

حریزي   علقمة 19019441 مقبول1505.10  بـمسعد19/04/2002

محمدي   علي 19019443 جید جدا1608.90  بـمسعد05/07/2002

عثمان   ضیاء الدین 19019423 جید جدا1708.70  بـمسعد17/07/2002

جقلیل   سعدیة 19019417 جید1807.60  بـمسعد20/08/2002

مشري   طھ عبد المجید 19019426 مقبول1905.50  بـمسعد24/09/2002

عثمان   عمر المختار 19019446 قریب من الجید2006.80  بـمسعد14/02/2003

عثمان   بلول 19019384 قریب من الجید2106.80  بـمسعد10/07/2000

عثمان   بریكة 19019382 مقبول2205.10  بـمسعد14/07/2001

عثمان   زھرة نور الھدى 19019401 قریب من الجید2306.40  بـالجلفة12/08/2001

عسالي   جمال الدین 19019385 قریب من الجید2406.80  بـمسعد18-05-2002

696من271الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | عمر ابن الخطاب | الجلفة1 | دحمان احمد الجسر مسعد170284المؤسسة :  

عرعار   أیمن 19019369 قریب من الجید2506.70  بـدار الشیوخ27/07/2002

محمدي   أمیرة 19019368 جید2607.90  بـمسعد29/07/2002

بن دراح   بثینة نجود 19019381 جید2707.60  بـمسعد11/09/2002

مبروكي   خدیجة 19019394 جید جدا2808.80  بـمسعد25/09/2002

ضبع   أحمد ضیاء الدین 19019364 قریب من الجید2906.70  بـمسعد03/10/2002

مسعودي   أسامة أبو األنوار 19019366 جید3007.20  بـمسعد01/11/2002

قنیش   حلیمة السعدیة 19019387 جید جدا3108.70  بـالجلفة20/11/2002

جقلیل   أسماء سعیدة 19019367 قریب من الجید3206.30  بـمسعد28/12/2002

696من272الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عمر ابن الخطاب | الجلفة2 | مروش عبد القادر مسعد170285المؤسسة :  

شتوح   مریم 19019479 مقبول105.80  بـمسعد08-02-1999

قطاف   محمد األمین 19019469 قریب من الجید206.80  بـمسعد23-01-2000

رقیق   ھیثم ابراھیم الخلیل 19019494 جید307.30  بـمسعد20-07-2000

رحمون   محمد األمین 19019470 مقبول405.70  بـمسعد22-07-2000

حرزهللا   ملیكة 19019485 قریب من الجید506.70  بـمسعد01-01-2001

بن دقیم   نور الدین 19019490 جید607.60  بحكم بـمسعد2001

بن األحول   مصطفى 19019482 مقبول705.00  بـمسعد24-03-2001

لقرب   نورة 19019491 قریب من الجید806.80  بـمسعد24-09-2001

تواتي   نوال 19019489 جید907.00  بـمسعد07-11-2001

معمري   مریم 19019480 جید1007.20  بـمسعد08-05-2002

زیطوط   محمد األمین 19019472 قریب من الجید1106.30  بـمسعد11-07-2002

بن دقیم   فارس 19019451 قریب من الجید1206.40  بـمسعد01-01-2001

داشر   سارة 19019413 قریب من الجید1306.50  بـمسعد18-04-2002

خینش   عبد القادر 19019436 جید جدا1408.40  بـالنزلة08-10-2002

العرافي   العید علي 19019378 مقبول1505.70  بـمسعد04-06-1998

مباركي   حمزة 19019388 مقبول1605.20  بـمسعد21-07-1998

سلیخ   حمزة 19019389 مقبول1705.50  بـمسعد02-12-2000

بوزیدي   ام الخیر 19019380 قریب من الجید1806.00  بـالجلفة05-12-2001

غویني   حیزیة 19019392 جید1907.30  بـمسعد16-01-2002

نارة   حنان 19019390 جید جدا2008.20  بـمسعد26-01-2002

بشیر   داسي 19019396 مقبول2105.70  بـمسعد20-08-2002

بن علي   أسامة 19019365 جید2207.60  بـمسعد15-09-2002

بقوقة   خیرة 19019395 قریب من الجید2306.60  بـمسعد20-11-2002

شاتي   بشرى 19019383 جید جدا2408.70  بـمسعد01-12-2002

696من273الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الحاج احمد بن دحمان | الجلفة1 | سیدي نائل القدیمة مسعد170295المؤسسة :  

بن بشیر   عبد الكریم 19019626 مقبول105.40  بـمسعد26/11/1996

زریق   علي 19019629 قریب من الجید206.80  بـمسعد16-03-1997

طیبي   عائشة 19019611 مقبول305.90  بـمسعد16/03/1998

ناجم   فرحات 19019645 قریب من الجید406.30  بـمسعد24/12/2000

بلول   فاطنة 19019642 قریب من الجید506.10  بـمسعد22/10/2001

طیبي   فاطنة 19019643 مقبول605.90  بـمسعد06/01/2002

شیھب   عبد الرحمان 19019619 جید جدا708.70  بـمسعد10/03/2002

نھار   علي عبد الرحمان 19019633 جید807.90  بـحاسي بحبح26/04/2002

زرقط   فیصل عامر 19019647 جید907.70  بـمسعد15/05/2002

بن أحمد   كوثر 19019649 جید جدا1008.80  بـمسعد29/05/2002

لطرش   عبد الباسط 19019616 مقبول1105.50  بـسد رحال21/06/2002

طیبي   طیب 19019610 مقبول1205.10  بـمسعد03/08/2002

بن دراح   فاطمة الزھراء 19019640 جید جدا1308.60  بـمسعد04/11/2002

تتة   عبد الحق 19019617 قریب من الجید1406.10  بـمسعد16/11/2002

طعبة   عائشة حلیمة السعدیة 19019614 قریب من الجید1506.80  بـمسعد08/12/2002

طیبي   مروة صفاء 19019678 جید1607.30  بحكم بـمسعد1999

حامدي   نور الدین 19019693 قریب من الجید1706.10  بـمسعد19/03/2000

فضیلي   نصر الدین المسعود 19019690 مقبول1805.10  بـمسعد15/01/2001

طرشي   وسیم عبد الھادي 19019699 جید جدا1908.00  بـطولقة09/08/2001

بوزیان   محمد األمین 19019670 جید2007.40  بـمسعد22/10/2001

طیبي   مریم 19019680 جید جدا2108.10  بـمسعد09/02/2002

بلول   محمد رضا عبد الصمد 19019673 جید جدا2208.20  بـمسعد05/03/2002

شیھب   محمد األمین 19019671 قریب من الجید2306.90  بـمسعد18/03/2002

بوشعالة   موسى 19019686 مقبول2405.10  بـمسعد24/05/2002

696من274الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الحاج احمد بن دحمان | الجلفة1 | سیدي نائل القدیمة مسعد170295المؤسسة :  

شرایف   سھام 19019591 جید2507.80  بـمسعد14/05/2000

شیخ   سعدیة سماح 19019584 جید2607.10  بـمسعد11/06/2001

بن السعدي   خضرة 19019568 جید2707.90  بـمسعد20/07/2001

مویسي   خدیجة 19019565 جید2807.00  بـمسعد22/08/2001

زرقط   دعاء 19019571 قریب من الجید2906.60  بـمسعد01/01/2002

ذیب   شروق 19019593 جید3007.70  بـمسعد07/01/2002

بن دراح   شریف نصر الدین 19019594 قریب من الجید3106.50  بـمسعد07/02/2002

بسعود   خولة 19019569 جید3207.00  بـمسعد29/04/2002

كشیدة   طارق عبد اللطیف 19019599 جید جدا3308.10  بـمسعد12/06/2002

بوزید   خولة 19019570 جید3407.20  بـمسعد23/07/2002

عثمان   سعیدة 19019587 مقبول3505.30  بـمسعد27/07/2002

بن مائدي   سماح نور الھدى 19019589 جید جدا3608.60  بـمسعد17/10/2002

بن بشیر   شیماء 19019596 جید3707.40  بـمسعد03/12/2002

بوشندوقة   أحمد 19019514 جید3807.00  بـمسعد24/01/2001

طیبي   بالل 19019541 مقبول3905.80  بـمسعد08/01/2002

كشیدة   إسماعیل الحاج عبد هللا 19019529 ممتاز4009.20  بـمسعد23/01/2002

بسعود   أیمن ھارون 19019525 جید4107.30  بـمسعد04/02/2002

رافع   جابر 19019544 جید جدا4208.00  بـمسعد13/04/2002

بن دراح   أسامة أحمد 19019520 جید جدا4308.40  بـمسعد21/07/2002

ضبع   أیمن 19019524 مقبول4405.10  بـمسعد11/11/2002

بن دراح   آیة 19019510 جید جدا4508.90  بـمسعد13/11/2002

محمدي   أسماء حفیظة 19019521 جید4607.40  بـمسعد05/12/2002

696من275الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الحاج احمد بن دحمان | الجلفة1 | سي بن عیاش مسعد170296المؤسسة :  

حمادي   یحیى 19019712 جید107.20  بـمسعد18/07/2000

بن األحول   یاسین 19019710 مقبول205.00  بـالزاویة العابدیة10/02/2002

حمادي   علي 19019630 مقبول305.00  بـمسعد01/09/2000

خنیش   عبد القادر 19019624 جید407.20  بـمسعد20/09/2000

ربیع   عبد الرزاق 19019623 مقبول505.80  بـمسعد08/11/2000

خمخام   عبد الرحمان 19019618 مقبول605.90  بـمسعد09/12/2000

بدیرینة   عائشة 19019612 جید707.10  بـمسعد15/12/2000

بن بشیر   عمر 19019635 جید807.10  بـمسعد22-12-2000

عمراوي   عبد الرحمان البار 19019621 مقبول905.90  بـمسعد24/05/2001

حمادي   عبد القادر 19019625 جید1007.40  بـمسعد26/01/2002

زریق   عمر 19019636 جید1107.80  بـسد رحال25/03/2002

نجمة   فارس 19019637 مقبول1205.90  بـمسعد09/05/2002

عبیكشي   عبد الرحمان 19019620 قریب من الجید1306.90  بـمسعد11/06/2002

مرزق   عبد هللا 19019627 قریب من الجید1406.60  بـمسعد29/07/2002

بن األحول   علي 19019632 جید جدا1508.10  بـالجلفة22/08/2002

ھریمك   ناجي 19019688 مقبول1605.80  بـمسعد16/10/1999

حمادي   محمد 19019664 جید جدا1708.50  بحكم بـسد رحال2000

خولیفة   محمد األمین 19019669 مقبول1805.30  بحكم بـمسعد2000

حمادي   مباركة 19019661 جید1907.10  بـمسعد12/08/2000

بدیرینة   میادة 19019687 قریب من الجید2006.10  بـمسعد22/09/2000

درویش   ھجیرة 19019698 جید2107.80  بـمسعد15/06/2001

دركوش   مباركة 19019662 مقبول2205.30  بـمسعد10-10-2001

بن عطیة   محمد 19019666 مقبول2305.30  بـمسعد27/10/2001

بن زرقین   مریم 19019679 جید جدا2408.20  بـمسعد29/11/2001

696من276الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الحاج احمد بن دحمان | الجلفة1 | سي بن عیاش مسعد170296المؤسسة :  

بن یحیى   ھاجر 19019694 قریب من الجید2506.60  بـمسعد24/01/2002

علوي   ھاجر 19019695 قریب من الجید2606.30  بـمسعد17/02/2002

بن یحیى   مروة سماح 19019677 قریب من الجید2706.40  بـمسعد12/03/2002

قرطي   محمود عبد الرحمن 19019675 جید2807.20  بـمسعد17/04/2002

بن األحول   محمد 19019667 قریب من الجید2906.50  بـمسعد18/05/2002

جوبر   نعیمة 19019691 جید3007.50  بـمسعد19/07/2002

بلخیري   معمر عبد النور 19019684 قریب من الجید3106.50  بـمسعد05/08/2002

مرزق   مریم ھبة 19019681 قریب من الجید3206.30  بـمسعد11/10/2002

سلمات   مصطفى األمین 19019683 قریب من الجید3306.70  بـمسعد20/10/2002

العرافي   محمد 19019668 مقبول3405.70  بـمسعد13/11/2002

بن قویدر   نخلة 19019689 مقبول3505.90  بـمسعد26/11/2002

بسعود   ھاجر 19019696 جید جدا3608.10  بـمسعد17/12/2002

میمون   رانیا شھیناز 19019573 مقبول3705.20  بـمسعد12/10/1998

بن سویسي   حوریة 19019562 مقبول3805.90  بـمسعد02/11/1998

سویح   ریمة 19019576 قریب من الجید3906.90  بحكم بـمسعد1999

لقبج   خضرة 19019567 مقبول4005.00  بـمسعد06/10/1999

حمادي   حیاة 19019563 جید جدا4108.40  بـمسعد18/07/2000

زرقین   حیاة 19019564 مقبول4205.90  بـمسعد20/07/2000

بن السعید   سعدیة 19019583 جید جدا4308.70  بـحاسي بحبح07-08-2001

كحللش   خدیجة 19019566 جید4407.20  بـمسعد01/01/2002

بن األحول   سارة 19019580 مقبول4505.60  بـمسعد12/02/2002

ابراھیمي   سعیدة 19019586 جید جدا4608.10  بـمسعد27/02/2002

بن بشیر   زیاد 19019578 مقبول4705.10  بـمسعد07/05/2002

جامد   سارة 19019581 ممتاز4809.00  بـمسعد17/05/2002

زیطوط   سھیلة 19019592 جید جدا4908.10  بـمسعد25/05/2002

بن بشیر   شیماء 19019595 مقبول5005.30  بـمسعد10-06-2002

كحیل   صالح الدین 19019597 جید5107.00  بـمسعد19-06-2002

سعداوي   ریان صابر 19019575 قریب من الجید5206.90  بـمسعد29/06/2002

نائبة   سعید 19019585 جید5307.60  بـمسعد03/07/2002

696من277الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الحاج احمد بن دحمان | الجلفة1 | سي بن عیاش مسعد170296المؤسسة :  

احمیدة   سالم 19019582 جید5407.00  بـمسعد13-07-2002

زیان   سلمى 19019588 جید5507.20  بـمسعد23/08/2002

داسي   رشیدة 19019574 جید5607.90  بـمسعد20/10/2002

نارة   أیوب 19019526 جید5707.60  بـمسعد24/08/1999

حمادي   أحمد بن مبروك 19019518 جید5807.70  بـمسعد21/12/1999

حمادي   أحمد بن زیان 19019517 قریب من الجید5906.10  بـسد رحال04/09/2000

سعودي   بسمة 19019538 قریب من الجید6006.40  بـمسعد29/03/2001

شنقاش   بوجمعة 19019542 جید6107.40  بـمسعد29/04/2001

خیري   أسامة 19019519 قریب من الجید6206.50  بـمسعد13/09/2001

بن األحول   أحمد بن حاج 19019516 قریب من الجید6306.40  بـمسعد18/12/2001

مباركي   حسام بھاء الدین 19019548 جید جدا6408.20  بـمسعد26/02/2002

عسالي   أیوب 19019527 جید6507.10  بـمسعد30/03/2002

مرزق   بولرباح 19019543 جید جدا6608.80  بـمسعد02/04/2002

مریخ   أم ھاني 19019522 جید جدا6708.00  بـمسعد07/06/2002

بوجعران   العید عبد الرؤوف 19019536 جید6807.60  بـمسعد02/09/2002

نوي   إبراھیم الخلیل 19019528 جید6907.20  بـمسعد15/10/2002

696من278الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | لھزیل المسعود دمد | الجلفة3 | بوزید عبد الكریم مسعد170306المؤسسة :  

اوباح   نجاة 19019894 جید107.50  بـمسعد17-12-2000

اوباح   مریم 19019882 جید207.75  بـمسعد02-02-2002

اوباح   یمینة 19019908 ممتاز309.50  بـمسعد11-05-2003

مداني   عبد القادر 19019835 جید جدا408.50  بـمسعد21-04-2002

اوباح   حنان 19019776 مقبول505.00  بحكم بـمسعد1998

مازوزي   حیزیة 19019779 قریب من الجید606.75  بـمسعد30-01-2000

اوباح   حفیظة 19019775 مقبول705.00  بـمسعد11-11-2001

غول   دقمان 19019786 قریب من الجید806.75  بـمسعد23-02-2002

عباس   امال 19019747 مقبول905.00  بـمسعد17-01-2000

696من279الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | لھزیل المسعود دمد | الجلفة3 مسعد2 | ابو بكر الصدیق 170307المؤسسة :  

طحاح   ھجیرة 19019903 مقبول105.70  بحكم بـسلمانة2000

رقیات   نوال 19019900 قریب من الجید206.30  بـمسعد16-04-2000

زیان   نور الھدى 19019901 مقبول305.50  بـمسعد07-10-2001

اوباح   مسعود 19019886 مقبول405.90  بـمسعد24-03-2002

رزازقة   عبد العزیز 19019831 قریب من الجید506.20  بـمسعد25-09-1999

بركات   قویدر 19019851 جید607.90  بـمسعد26-08-2000

غریب   فاطمة 19019845 جید جدا708.90  بـمسعد15-02-2001

غیبش   عامر 19019825 قریب من الجید806.60  بـمسعد09-06-2002

طحاح   شیخة 19019806 جید907.60  بحكم بـسلمانة1998

حوة   خدیجة 19019780 ممتاز1009.20  بحكم بـمسعد2000

داشر   سعد 19019797 جید1107.30  بـمسعد08-06-2002

غیبش   شیماء 19019808 مقبول1205.30  بـمسعد09-06-2002

نیان   حدة 19019764 قریب من الجید1306.10  بـمسعد04-01-1999

لقرب   الفیطح 19019742 مقبول1405.30  بـمسعد12-07-1999

696من280الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | لھزیل المسعود دمد | الجلفة3 | سي عبد الرحمان الطاھر مسعد170308المؤسسة :  

عكاشھ   نصیرة 19019897 جید جدا108.10  بحكم بـفیض البطمة2000

سعیدي   محمد االمین بن صادق 19019877 جید207.10  بـمسعد25-03-2001

سعیدي   محمد االمین بن خالد 19019876 مقبول305.70  بـمسعد12-04-2002

لھزیل   مریم 19019884 جید407.20  بـمسعد18-06-2002

بن عریف   مروة 19019881 جید507.70  بـمسعد17-07-2002

لھزبل   محمد 19019862 جید607.00  بـمسعد17-04-2001

سعیدي   عبد هللا 19019839 جید707.00  بـمسعد07-05-2001

سعیدي   لخضر 19019856 قریب من الجید806.70  بـمسعد29-10-2001

نوري   عبد الكریم 19019836 مقبول905.50  بـمسعد14-01-2002

تواتي   عبد القادر 19019834 قریب من الجید1006.70  بـمسعد18-02-2002

بلخیر   لمیاء 19019857 مقبول1105.80  بـمسعد14-04-2002

رزارقة   سعاد 19019795 مقبول1205.80  بـمسعد04-06-2001

اوباح   خولة 19019784 مقبول1305.80  بـمسعد09-04-2002

قراش   دنیا 19019788 جید1407.70  بـمسعد25-04-2002

تواتي   صفیة 19019811 جید جدا1508.00  بـمسعد21-07-2002

سعیدي   خدیجة 19019782 جید جدا1608.20  بـمسعد26-08-2002

بلخیرات   اسماعیل 19019731 جید1707.40  بـمسعد02-04-2002

بلخیر   امال 19019748 جید1807.20  بـمسعد27-10-2002

سعیدي   ابوبكر الصدیق 19019728 جید جدا1908.70  بـالجلفة08-11-2002

696من281الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | لھزیل المسعود دمد | الجلفة3 مسعد1 | ابو بكر الصدیق 170309المؤسسة :  

داشر   نعیمة 19019898 جید107.00  بـعین الصحراء03-10-1999

غریب   مفتاح 19019888 قریب من الجید206.60  بحكم بـمسعد2000

قاسم   یوسف 19019909 جید307.10  بـمسعد14-12-2000

العید   میلود 19019890 مقبول405.50  بـمسعد08-01-2001

رقیات   یاسین 19019906 مقبول505.00  بـمسعد13-05-2001

مداني   مصطفى 19019887 قریب من الجید606.60  بـمسعد09-06-2001

قراش   یمینة 19019907 جید707.70  بـمسعد02-08-2002

زیطوط   مریم 19019885 جید جدا808.50  بـالجلفة22-08-2002

داشر   محمد االمین 19019875 جید جدا908.60  بـمسعد08-09-2002

تواتي   نعیمة 19019899 قریب من الجید1006.10  بـمسعد30-10-2002

حوة   یونس نبیل 19019910 جید جدا1108.90  بـمسعد22-11-2002

قرود   عبد القادر 19019832 قریب من الجید1206.00  بـمسعد14-12-1998

قن   عبد هللا 19019838 مقبول1305.10  بـمسعد06-10-1999

حوة   عبد الباقي 19019826 مقبول1405.40  بـمسعد21-10-1999

تواتي   فطیمة 19019850 جید1507.20  بحكم بـمسعد2000

طیبي   عبد القادر 19019833 جید1607.30  بـمسعد17-01-2000

قزیم   كمال 19019855 جید1707.60  بـمسعد03-03-2000

طحاح   محمد 19019859 مقبول1805.90  بـمسعد03-05-2000

عباس   كریمة 19019852 جید جدا1908.60  بـمسعد01-09-2000

حوة   محمد 19019861 جید2007.40  بـمسعد25-02-2001

عیدي   عبد الرحمن 19019828 مقبول2105.40  بـمسعد14-03-2001

حوة   عبد العزیر حمزة 19019830 قریب من الجید2206.60  بـمسعد04-04-2001

تواتي   محمد االمین 19019864 مقبول2305.60  بـمسعد09-02-2002

تواتي   فاطمة الزھراء 19019847 جید جدا2408.70  بـمسعد05-03-2002

696من282الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | لھزیل المسعود دمد | الجلفة3 مسعد1 | ابو بكر الصدیق 170309المؤسسة :  

جغمة   فارس عبد الوھاب 19019843 جید جدا2508.30  بـمسعد14-07-2002

قاسم   عبد الرزاق 19019829 جید جدا2608.30  بـمسعد25-08-2002

غیبش   كلثوم 19019853 جید2707.30  بـمسعد22-10-2002

دحمان   محمد 19019863 جید جدا2808.20  بـمسعد11-11-2002

العید   فاطنة 19019848 جید جدا2908.80  بـمسعد14-12-2002

العید   رقیة 19019791 مقبول3005.40  بـمسعد20-09-1998

بن ناجي   دحمان 19019785 قریب من الجید3106.70  بـمسعد07-01-1999

قاسم   عامر 19019814 مقبول3205.50  بـمسعد01-02-1999

لقرب   خدیجة 19019781 جید جدا3308.30  بـالمجبارة26-08-2000

عیدي   شیماء 19019807 مقبول3405.90  بـمسعد28-12-2000

رزازقة   رصوان 19019790 جید جدا3508.60  بـمسعد13-01-2001

لقرب   سلیم 19019801 قریب من الجید3606.50  بـمسعد09-01-2002

حوة   صابرین 19019810 جید3707.80  بـمسعد14-10-2002

بن سعدي   جمیلة 19019763 مقبول3805.90  بـمسعد01-07-1999

اوباح   ابراھیم 19019725 جید3907.20  بـسلمانة12-11-1999

مداني   امال 19019746 جید4007.00  بحكم بـمسعد2000

تواتي   الطیب 19019741 جید4107.40  بـمسعد17-01-2000

حوة   تواتي 19019761 جید جدا4208.00  بـسلمانة20-10-2000

لقرب   بلقاسم 19019757 جید4307.80  بـمسعد04-02-2001

عیدي   البشیر 19019734 قریب من الجید4406.90  بـمسعد20-06-2001

كسكس   ام ھاني 19019745 جید4507.20  بـمسعد17-08-2001

حوة   الحاج 19019736 جید4607.10  بـمسعد21-08-2001

مداني   بن داود 19019759 جید4707.30  بحكم بـسلمانة2002

لقرب   جمال 19019762 جید4807.30  بـمسعد06-01-2002

نوي   ابراھیم 19019726 قریب من الجید4906.50  بـمسعد10-02-2002

حوة   ایمان 19019750 جید5007.50  بـمسعد28-04-2002

قماري   ابوبكر الصدیق 19019727 قریب من الجید5106.90  بـمسعد18-07-2002

عیدي   بوبكر 19019760 قریب من الجید5206.00  بـمسعد01-10-2002

696من283الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | لھزیل المسعود دمد | الجلفة3 | مصطفاوي فرحات.دمد مسعد170310المؤسسة :  

نوري   نادیة 19019893 ممتاز109.00  بـالجلفة17-02-2002

قزیم   محمد عبد العزیر 19019879 مقبول205.00  بـمسعد09-03-2002

مداني   مریم 19019883 جید307.25  بـمسعد15-05-2002

عباس   كمال 19019854 جید جدا408.00  بـمسعد07-02-2000

اوباح   عمر 19019841 جید507.75  بحكم بـمسعد2001

اوباح   سعدیة 19019798 جید607.25  بحكم بـمسعد2002

مخلوف   سعیدة 19019800 مقبول705.00  بـمسعد21-01-2002

اوباح   سمیرة 19019803 قریب من الجید806.25  بـمسعد01-12-2002

عباس   البشیر 19019733 قریب من الجید906.75  بـمسعد24-05-1999

سعیدي   بسمة 19019754 مقبول1005.50  بـمسعد26-01-2002

ساسي   اسیا 19019732 جید جدا1108.25  بـمسعد24-02-2002

نوري   بایة 19019753 جید1207.00  بـمسعد18-08-2002

696من284الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بن ابراھیم الحاج السعیفي | الجلفة3 | زیطوط احمد ثنیة عمر مسعد170319المؤسسة :  

تواتي   نور خلود 19020022 جید جدا108.90  بـمسعد06-01-2002

مسعودي   یمینة 19020026 جید جدا208.30  بـمسعد09-01-2002

غیبش   عمر 19019984 قریب من الجید306.00  بـسلمانة26-09-1998

مباركي   عیشة 19019987 ممتاز409.30  بحكم بـمسعد1999

لقرب   علي 19019982 مقبول505.80  بـمسعد03-06-2000

تواتي   مصطقي 19020003 جید607.00  بـمسعد21-08-2001

بركات   عیسى 19019986 مقبول705.80  بـمسعد27-10-2001

جلیطة   محمد عبد المجید 19019995 جید جدا808.10  بـالجلفة08-01-2002

صدارة   نائل 19020005 مقبول905.60  بـمسعد14-06-2002

حلفایة   عائشة 19019975 جید جدا1008.50  بـمسعد21-07-2002

بن عطیة   مریم 19019999 جید جدا1108.10  بـمسعد04-08-2002

طاھیري   فارس سیف الدین 19019988 جید1207.50  بـمسعد11-08-2002

شیبوط   مباركة 19019994 جید1307.90  بـمسعد24-08-2002

داشر   عائشة 19019976 جید جدا1408.30  بـمسعد11-09-2002

بن عطیة   مصطفي 19020002 جید1507.40  بـمسعد18-10-2002

االعجال   بسعود 19019943 مقبول1605.80  بحكم بـمسعد2000

محمدي   سمیحة 19019960 جید1707.60  بـمسعد06-03-2001

بركات   الشیخ 19019931 مقبول1805.80  بـمسعد01-04-2001

فجقال   بشیر 19019945 مقبول1905.60  بـمسعد23-04-2001

بن بلخیر   الطاھر 19019932 قریب من الجید2006.40  بـمسعد24-10-2001

العرافي   سعدیة 19019958 جید جدا2108.20  بـمسعد04-02-2002

مسعودي   سالم عبد المنعم 19019957 جید2207.00  بـمسعد10-03-2002

بن عطیة   احمد ولید 19019924 قریب من الجید2306.70  بـمسعد17-06-2002

غویني   امال 19019940 قریب من الجید2406.60  بـمسعد26-08-2002

696من285الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بن ابراھیم الحاج السعیفي | الجلفة3 | زیطوط احمد ثنیة عمر مسعد170319المؤسسة :  

عبیكشي   خیرة 19019953 قریب من الجید2506.80  بـمسعد02-09-2002

696من286الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | بن ابراھیم الحاج السعیفي | الجلفة3 | جلیطة محمد مسعد170320المؤسسة :  

عیدي   ھشام 19020024 قریب من الجید106.20  بـمسعد13-04-2002

طاھیري   ھمام ناصر الدین 19020025 قریب من الجید206.60  بـمسعد03-01-2003

قراش   عبد القادر 19019980 قریب من الجید306.10  بحكم بـمسعد1997

تواتي   كریمة 19019992 جید جدا408.80  بـمسعد04-10-1999

لقرع   مفتاح 19020004 قریب من الجید506.80  بـمسعد01-03-2000

زیطوط   سھام 19019973 جید جدا608.10  بـمسعد04-06-2000

تواتي   عمر 19019985 جید707.00  بـالجلفة21-06-2000

تواتي   سھیلة 19019974 مقبول805.20  بـمسعد15-08-2000

قراش   نجاة 19020008 جید907.10  بـمسعد12-09-2000

رقیات   لعبیدي 19019993 جید1007.40  بـمسعد04-02-2001

دحمان   فارس عبد العزیز 19019989 جید جدا1108.00  بـمسعد15-03-2001

رزازقة   نادیة 19020007 قریب من الجید1206.30  بـمسعد15-07-2001

تواتي   عبد الرحمان 19019977 ممتاز1309.30  بـمسعد15-08-2001

قرود   نصر الدین 19020010 قریب من الجید1406.80  بـمسعد22-12-2001

لقرع   عبد الرحمان 19019978 مقبول1505.70  بـمسعد10-02-2002

مباركي   محمد مسعود 19019996 جید جدا1608.80  بـمسعد26-02-2002

بلخیرات   فتیحة 19019991 قریب من الجید1706.20  بـمسعد26-03-2002

تواتي   محمد یاسین 19019997 جید1807.80  بـمسعد02-04-2002

نعمي   مراد 19019998 جید1907.20  بـمسعد14-04-2002

قرود   عبد الرحمان 19019979 مقبول2005.90  بـمسعد06-10-2002

قراش   سمیحة 19019972 جید جدا2108.30  بـمسعد08-10-2002

خالدي   مسعودة 19020000 قریب من الجید2206.90  بـفیض البطمة29-11-2002

حرز هللا   احمد 19019921 قریب من الجید2306.80  بـمسعد18-07-1998

براھیمي   التجاني 19019927 قریب من الجید2406.30  بـمسعد28-07-1998

696من287الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | بن ابراھیم الحاج السعیفي | الجلفة3 | جلیطة محمد مسعد170320المؤسسة :  

نعمي   الحسین 19019928 جید2507.70  بـمسعد22-01-2000

تواتي   دحمان 19019954 جید2607.30  بـمسعد01-03-2000

تواتي   الھام 19019936 قریب من الجید2706.00  بـمسعد04-07-2000

قعفازي   احمد الصادق 19019923 قریب من الجید2806.50  بـمسعد20-08-2000

قاسم   حسام الدین 19019948 قریب من الجید2906.60  بـمسعد12-11-2000

زیطوط   زیان 19019956 مقبول3005.60  بـمسعد18-11-2000

قراش   امال 19019938 جید3107.60  بـمسعد01-02-2001

كسكس   حنان 19019949 مقبول3205.50  بـمسعد15-07-2001

طواھریة   النخلة 19019935 جید3307.60  بـمسعد15-10-2001

حوة   سمیة 19019959 جید3407.20  بـمسعد14-04-2002

حوة   الطیب 19019933 مقبول3505.70  بـمسعد15-04-2002

نجمة   خالد 19019950 قریب من الجید3606.40  بـمسعد13-08-2002

قن   ایوب 19019942 جید جدا3708.10  بـمسعد31-08-2002

اوباح   بسمة 19019944 قریب من الجید3806.80  بـمسعد29-09-2002

دراجي   خلود 19019952 جید جدا3908.20  بـمسعد06-11-2002

696من288الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع القدس | الجلفة1 مسعد1 | ربیح عیسى القدس 170331المؤسسة :  

قن   یاسین 19020317 جید107.40  بـمسعد13/01/2002

خنیش   ملیكة 19020289 جید207.70  بـمسعد17/02/2002

زرقط   وفاء خدیجة 19020313 جید307.70  بـمسعد14/04/2002

بوتسطة   ھند 19020307 جید جدا408.90  بـجیجل03/06/2002

طوال   نجاة أم الخیر 19020294 جید جدا508.00  بـمسعد29/12/2002

ریدة   فتیحة 19020239 جید جدا608.90  بحكم بـمسعد2001

صدارة   محمد زین الدین 19020257 مقبول705.80  بـالجلفة18-08-2001

ھتھات   محمد عبد الحكیم 19020259 مقبول805.60  بـمسعد08/01/2002

براھیمي   مسعود 19020273 جید جدا908.00  بـمسعد14/03/2002

خنیش   مروة 19020266 قریب من الجید1006.90  بـمسعد11/06/2002

حوة   فتیحة 19020240 مقبول1105.40  بـمسعد25/07/2002

موالدي   مروة 19020267 جید1207.40  بـمسعد06/08/2002

قاسم   ماریة 19020249 ممتاز1309.70  بـمسعد19/10/2002

نوري   محمد علي بن سیدو 19020261 جید1407.10  بـمسعد20/12/2002

قماري   عز الدین 19020211 مقبول1505.90  بـمسعد31/03/2001

قلیلة   فاطمة نور الھدى 19020226 مقبول1605.70  بـقصر الحیران12/04/2002

صدارة   فارس 19020221 جید جدا1708.20  بـمسعد05/05/2002

فریطیس   عبد الرؤوف 19020191 مقبول1805.10  بـمسعد16-05-2002

خنیش   عمر فارس 19020217 جید1907.10  بـمسعد15/06/2002

بن مسعود   عبد الرؤوف محمد فؤاد 19020192 مقبول2005.30  بـمسعد16/08/2002

قرزو   عمر المختار 19020216 جید2107.00  بـمسعد04-09-2002

بن زرقین   صفیة 19020168 قریب من الجید2206.10  بـمسعد12/04/2001

طوال   عائشة 19020172 مقبول2305.60  بـمسعد02/01/2002

قماري   زینب 19020146 جید جدا2408.20  بـمسعد29/01/2002

696من289الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع القدس | الجلفة1 مسعد1 | ربیح عیسى القدس 170331المؤسسة :  

بن صغیر   صابر 19020164 قریب من الجید2506.10  بـمسعد24/05/2002

جاب هللا   سعیدة ھدیل 19020153 جید2607.10  بـمسعد08/06/2002

خنیش   صفاء 19020166 جید2707.80  بـمسعد11/06/2002

عرعور   طھ أكرم 19020171 جید جدا2808.60  بـمسعد01/11/2002

أحمیدة   الزھرة 19020088 مقبول2905.50  بـمسعد26/05/1999

االكحل   جمیلة 19020110 جید3007.90  بـقصر الحیران18-04-2000

عبد الوھاب   جمال الدین 19020109 جید جدا3108.60  بـمسعد21/07/2002

شھیب   توفیق 19020106 جید جدا3208.00  بـمسعد30/08/2002

بن حدة   أحمد 19020047 مقبول3305.20  بـمسعد21/12/2000

درویش   أبو بكر الصدیق 19020041 جید3407.10  بـمسعد18/03/2001

درویش   ابتسام 19020075 قریب من الجید3506.50  بـمسعد16/04/2002

داودي   أحالم راویة 19020045 جید جدا3608.40  بـمسعد03/05/2002

نوي   آیة 19020039 جید3707.00  بـمسعد17/07/2002

كوسكوس   إناس 19020074 قریب من الجید3806.80  بـمسعد17-07-2002

شیخ   أحمد 19020050 جید جدا3908.00  بـمسعد17/10/2002

696من290الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع القدس | الجلفة1 | بن سالم عبد العزیز مسعد170332المؤسسة :  

طیبي   ھشام 19020306 مقبول105.00  بـمسعد27/04/2002

شعیب   ھیام 19020308 جید207.20  بـمسعد20/07/2002

قندي   یونس 19020322 قریب من الجید306.20  بـمسعد19/08/2002

بلخیري   نور الدین سیف الحق 19020303 جید407.80  بـالجلفة29/08/2002

معاش   نسیبة خدیجة 19020296 قریب من الجید506.90  بـمسعد02/10/2002

بن سالم   محمود 19020263 قریب من الجید606.00  بـدلدول23-03-2000

طاھیري   فخري 19020241 جید707.70  بـمسعد12/07/2002

بن سلیلیح   مروة 19020268 ممتاز809.20  بـمسعد27/11/2002

أوباح   علي 19020214 جید907.90  بـمسعد31/01/2000

قندي   عیسى بلقاسم 19020219 مقبول1005.20  بـمسعد01/02/2002

بلول   عبد هللا إسالم 19020204 جید1107.70  بـمسعد12/05/2002

جرعوب   سالم خلیل الثامري 19020149 قریب من الجید1206.60  بـالجلفة22/02/2002

مھدي   سھیلة 19020162 جید1307.70  بـمسعد07/03/2002

كحللش   سھیر 19020161 مقبول1405.30  بـمسعد19/12/2002

زرقین   عائشة 19020174 قریب من الجید1506.90  بـمسعد26/12/2002

براھیمي   بشرى 19020099 جید1607.60  بـمسعد05/12/2000

بوزیدي   خیرة 19020122 جید جدا1708.90  بحكم بـمسعد2001

لعجال   الشیماء 19020090 جید1807.80  بـمسعد05/04/2002

نوري   جالل الدین 19020107 قریب من الجید1906.80  بـمسعد02/01/2003

بسعود   أحمد 19020046 مقبول2005.30  بـمسعد07/04/1998

نوري   أحالم 19020044 جید جدا2108.20  بـمسعد04/08/2001

بن إبراھیم   إكرام 19020071 قریب من الجید2206.60  بـسلمانة15/04/2002

حبیش   أیمن 19020066 مقبول2305.30  بـمسعد22/07/2002

جباري   أمال 19020062 ممتاز2409.10  بـسیدي خالد31/08/2002

696من291الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع القدس | الجلفة1 | بن عطیة المیلود القدس مسعد170333المؤسسة :  

رزازقة   نجاة 19020293 مقبول105.70  بـمسعد26/12/2001

بن دقیم   معمر 19020287 ممتاز209.10  بـمسعد30/03/2002

غربي   نصر الدین 19020297 قریب من الجید306.70  بـمسعد26/07/2002

قدور   یوسف 19020320 جید407.60  بـرویبة22/08/2002

تریف   نجوى 19020295 قریب من الجید506.80  بـمسعد27/08/2002

حیدش   وھیبة 19020315 جید607.40  بـالجلفة14/10/2002

بوھالل   وفاء فریدة 19020314 قریب من الجید706.40  بـمسعد24/12/2002

بن خالد   كمال 19020246 مقبول805.90  بـمسعد19/07/1998

ریدة   فرید 19020243 جید جدا908.30  بـمسعد12/06/2000

رقیق   فاید 19020238 جید1007.20  بـسلمانة26/06/2001

بن یحیى   فضیلة نور الھدى 19020244 قریب من الجید1106.00  بـمسعد14/08/2001

لقبج   محمد 19020254 جید1207.50  بـمسعد24/12/2001

بن جقلیل   مریم 19020271 ممتاز1309.70  بـمسعد01/03/2002

بن رحمون   مریم 19020272 جید1407.30  بـمسعد15/04/2002

بصیري   مصطفى 19020276 قریب من الجید1506.00  بـمسعد04/05/2002

صدارة   محمد األمین 19020256 مقبول1605.60  بـمسعد20/06/2002

بن براھیم   مباركة 19020250 جید جدا1708.90  بـمسعد18/08/2002

بن خالد   ماجدة 19020248 جید جدا1808.40  بـمسعد20-09-2002

موفق   فارس 19020220 جید1907.80  بـمسعد30/06/1999

حسیني   علي 19020215 قریب من الجید2006.80  بـمسعد09/06/2000

برابح   عبد الرحیم 19020194 مقبول2105.80  بـمسعد04/07/2001

برابح   عبد الوھاب 19020207 جید2207.40  بـمسعد11/11/2001

بن دراح   عبد الباسط 19020189 جید2307.70  بـمسعد11/01/2002

اوباح   عقبة 19020212 جید جدا2408.20  بـمسعد19/02/2002

696من292الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع القدس | الجلفة1 | بن عطیة المیلود القدس مسعد170333المؤسسة :  

صفراني   عامر محي الدین 19020188 مقبول2505.40  بـالجلفة26/06/2002

سریح   عبد الرحیم 19020195 جید2607.90  بـمسعد18/07/2002

موفق   عوالي 19020218 مقبول2705.80  بـمسعد30/07/2002

عجیمي   فاطمة الزھراء 19020225 جید2807.40  بـالجلفة02-09-2002

دحمان   رزیقة شھرزاد 19020138 جید2907.50  بـمسعد16/06/2001

معمري   شوقي 19020163 مقبول3005.10  بـمسعد12/11/2001

شائب   عائشة الشیماء 19020175 جید3107.10  بـمسعد05-03-2002

صالحي   سمیة 19020158 مقبول3205.20  بـمسعد27/04/2002

ربیزي   ریھام نجاح 19020142 قریب من الجید3306.20  بـالجلفة16/07/2002

عثماني   ریم عاتكة 19020141 قریب من الجید3406.40  بـمسعد22/12/2002

عبد الباقي   عائشة مروة 19020176 جید3507.70  بـمسعد30-12-2002

حمرورش   سفیان 19020154 جید جدا3608.40  بـمسعد13-03-2003

رقیق   المختار 19020096 جید جدا3708.00  بـسلمانة21/12/1997

بن الشیخ   الزھرة 19020089 قریب من الجید3806.60  بـمسعد05/11/2000

بن براھیم   البشیر 19020087 قریب من الجید3906.10  بـمسعد13/08/2001

بلخیر   الطاھر 19020092 جید4007.20  بـمسعد30/08/2001

صدارة   بسمة 19020098 ممتاز4109.00  بـالجلفة04-08-2002

رقیات   الطاھر 19020093 ممتاز4209.10  بـمسعد14-08-2002

معاش   جمال 19020108 جید4307.20  بـمسعد22/09/2002

دحمان   حلیمة 19020114 جید4407.30  بـمسعد20/10/2002

معاش   الطیب مصطفى 19020095 جید جدا4508.20  بـمسعد06/11/2002

عثماني   رابعة خلود 19020125 جید جدا4608.00  بـمسعد22/12/2002

لخنش   إلیاس 19020073 مقبول4705.60  بـمسعد21/05/2000

بن بشیر   أحالم 19020043 جید4807.70  بـمسعد11/06/2000

حوة   البشیر 19020076 قریب من الجید4906.30  بـمسعد26/03/2001

جلیطة   أحمد 19020049 جید جدا5008.90  بـالجلفة20/10/2001

حوة   أحمد زھیر 19020053 جید5107.60  بـمسعد07/11/2001

بن الصغیر   أسامة 19020055 جید جدا5208.40  بـمسعد25/05/2002

بن علي   إدریس 19020070 قریب من الجید5306.50  بـمسعد22/06/2002

696من293الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع القدس | الجلفة1 | بن عطیة المیلود القدس مسعد170333المؤسسة :  

بلقاق   إبراھیم الخلیل 19020069 قریب من الجید5406.50  بـمسعد03/09/2002

حمادي   أحمد األمین 19020052 جید جدا5508.10  بـمسعد26-11-2002

بربورة   إكرام 19020072 جید5607.50  بـمسعد20/12/2002

696من294الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع القدس | الجلفة1 | طاھیري بلقاسم القدس  مسعد170334المؤسسة :  

خینش   نھاد أشواق 19020301 مقبول105.10  بـمسعد10/03/1999

صدارة   مفتاح 19020288 مقبول205.60  بـمسعد20/04/2000

قرود   وردة 19020311 قریب من الجید306.10  بـمسعد29/04/2000

مسعودي   یوسف إدریس 19020321 قریب من الجید406.40  بـمسعد31/01/2001

قرود   ھیثم 19020309 قریب من الجید506.10  بـمسعد31/10/2001

سعداوي   وجید 19020310 جید جدا608.60  بـمسعد15-06-2002

موساوي   منال 19020290 مقبول705.20  بـمسعد18/07/2002

بن قیدة   یاسمین 19020316 ممتاز809.00  بـالجلفة18/07/2002

نارة   ھدیل 19020304 جید جدا908.40  بـمسعد22/10/2002

تواتي   مختار 19020264 قریب من الجید1006.70  بحكم بـمسعد2000

ھتھات   محمد 19020253 مقبول1105.40  بـمسعد07/01/2000

صید   فاطنة وحیدة 19020237 جید1207.20  بـمسعد20/10/2001

نعیمي   لخضر 19020247 جید1307.50  بـمسعد31/12/2001

بن ناجي   فطیمة 19020245 قریب من الجید1406.60  بـمسعد04/01/2002

منصور   مروة 19020265 قریب من الجید1506.20  بـمسعد27/01/2002

بن سعدة   محمد أنیس 19020255 ممتاز1609.40  بـمسعد22/04/2002

زرقط   محمد طھ عبد الباسط 19020258 مقبول1705.80  بـمسعد20/10/2002

بن بشیر   محمد عبد الصمد 19020260 جید1807.10  بـمسعد02/12/2002

مخلط   عثمان 19020209 جید1907.50  بـالمجبارة07/04/2002

مومن   عبیر 19020208 مقبول2005.50  بـمسعد14/05/2002

بن یحیى   عبد العالي 19020198 مقبول2105.60  بـمسعد05/07/2002

بن أحمد   عبد الناصر 19020206 ممتاز2209.20  بـمسعد10/07/2002

بن أحمد   فاطمة 19020222 جید2307.10  بـمسعد13/10/2002

بن موفقي   عبد المجید 19020205 مقبول2405.40  بـمسعد06/11/2002

696من295الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | قطاع القدس | الجلفة1 | طاھیري بلقاسم القدس  مسعد170334المؤسسة :  

عكازي   عبد هللا 19020203 قریب من الجید2506.80  بـمسعد29/11/2002

رقیق   زلیخة 19020144 مقبول2605.10  بـسلمانة15/10/2000

مائدي   سالم 19020148 مقبول2705.80  بـمسعد29/09/2001

قرود   طارق 19020170 قریب من الجید2806.30  بـمسعد27/10/2001

بن عطیة   رضا یحیى 19020139 قریب من الجید2906.40  بـمسعد05/01/2002

محمدي   سالم زكریاء 19020150 قریب من الجید3006.50  بـمسعد26/03/2002

بوبكراوي   زبیر إسالم محمود 19020143 جید جدا3108.10  بـالجلفة06/08/2002

مختاري   سماح فاطمة الزھراء 19020157 قریب من الجید3206.90  بـمسعد08/01/2003

بركات   بولرباح 19020103 مقبول3305.40  بـمسعد09/04/2000

بن ناجي   توفیق 19020105 جید جدا3408.50  بـمسعد05/02/2002

بركات   بلقاسم 19020102 جید3507.50  بـمسعد07/02/2002

دحمان   خالد 19020117 ممتاز3609.30  بـمسعد14/03/2002

براھیمي   دنیا 19020124 قریب من الجید3706.10  بـتعظمیت05/05/2002

بوبكراوي   دعاء سھیلة 19020123 مقبول3805.20  بـمسعد21/05/2002

قریشي   بشیر 19020101 جید جدا3908.70  بـمسعد26/06/2002

عثماني   خبیب لؤي 19020118 جید جدا4008.10  بـمسعد17-10-2002

موساوي   حمید صالح الدین 19020115 قریب من الجید4106.10  بـمسعد02/03/2003

خینش   آسیا مریم 19020038 جید4207.50  بـمسعد05/01/1998

مقنش   أمینة 19020064 مقبول4305.60  بـمسعد29/11/2001

حلیس   أبو بكر الصدیق 19020042 جید جدا4408.90  بـسلمانة08/03/2002

بلعباس   أسامة 19020056 مقبول4505.90  بـمسعد04/06/2002

قرود   أحمد زھیر 19020054 ممتاز4609.40  بـمسعد02/07/2002

رابحي   أسامة 19020057 جید4707.90  بـمسعد08/08/2002

زیطوط   أسامة 19020058 جید4807.60  بـمسعد19/10/2002

بن یحیى   آیة مسعودة 19020040 جید4907.60  بـمسعد26/12/2002

696من296الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | قطاع القدس | الجلفة1 | ابتدائیة الشیھب بن عبد هللا مسعد170335المؤسسة :  

رقیق   محمد 19020252 مقبول105.40  بـمسعد02/02/1998

رزازقة   مصطفى 19020275 مقبول205.80  بـمسعد08/02/1999

دحمان   مسعودة 19020274 قریب من الجید306.70  بـمسعد21/10/2000

رقیق   فاطمة الزھراء 19020223 قریب من الجید406.30  بـسلمانة12/03/2001

رقیق   سعدیة 19020152 جید507.70  بـمسعد02/07/2002

برابح   سھام 19020160 قریب من الجید606.50  بـمسعد20/11/2002

دحمان   براھیم 19020097 جید707.20  بـسلمانة18/10/1998

برشي   الطاھر 19020091 قریب من الجید806.70  بـقطارة08/03/2000

دحمان   خضرة 19020120 جید907.80  بـمسعد28/11/2000

بن احمد   الطیب 19020094 جید1007.00  بـمسعد05/12/2001

قراش   أحمد أمین 19020051 جید1107.00  بـمسعد07/09/1998

معاش   أیوب 19020067 قریب من الجید1206.30  بـمسعد05/02/2001

بوغزالة   أكرم 19020061 قریب من الجید1306.30  بـورقلة06/05/2001

أحمیدة   آسیا 19020037 قریب من الجید1406.20  بـمسعد04/08/2001

696من297الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القن محمد بن عیاش سلمانة | الجلفة4 | بن ابراھیم بن علي البرج مسعد170345المؤسسة :  

بن براھیم   مصطفى 19020441 جید جدا108.00  بـمسعد06-11-2001

بن براھیم   مریم اكرام 19020436 قریب من الجید206.50  بـسلمانة10-04-2002

بن براھیم   عبد العزیز 19020401 قریب من الجید306.00  بـسلمانة06-12-1999

معاش   ایمن 19020352 قریب من الجید406.90  بـالجلفة31-07-2001

696من298الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القن محمد بن عیاش سلمانة | الجلفة4 | سي عبد الھادي سلمانة مسعد170346المؤسسة :  

منصور   نخلة 19020445 قریب من الجید106.50  بـسلمانة25-11-1999

منصور   مصطفى 19020440 جید207.90  بـمسعد24-10-2001

بن جدي   ھیبة هللا 19020450 جید307.10  بـمسعد22-09-2002

مداني   سعد 19020386 جید407.10  بـسلمانة15-12-2000

منصور   محمد 19020421 جید جدا508.00  بـمسعد04-10-2001

منصور   عیشة 19020411 جید607.70  بـسلمانة10-03-2002

منصور   بلقاسم 19020356 مقبول705.30  بـمسعد19-12-1999

طحاح   دنیا 19020366 جید جدا808.90  بـمسعد14-01-2001

ربیح   اسامة عبد الباسط 19020344 جید جدا908.10  بـالجلفة29-08-2001

منصور   ایمان 19020351 جید جدا1008.10  بـمسعد18-11-2001

لقبج   خیرة 19020363 مقبول1105.50  بـسلمانة30-11-2002

منصور   اسماء 19020345 جید1207.30  بـمسعد20-12-2002

696من299الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القن محمد بن عیاش سلمانة | الجلفة1 | سي محمد الطیب سلمانة مسعد170347المؤسسة :  

ربیح   ملوكة 19020443 ممتاز109.50  بـمسعد15/12/2000

بن قتاشة   مسعودة 19020437 جید جدا208.75  بـسلمانة17/02/2001

دحمان   نصیرة 19020446 ممتاز309.50  بـسلمانة31/08/2001

باكریة   وھیبة 19020451 ممتاز409.75  بـمسعد20-08-2002

محمدي   وھیبة 19020452 ممتاز509.00  بـمسعد21/09/2002

دحمان   ساعد 19020383 جید جدا608.25  بـسلمانة19/10/1998

دحمان   علي 19020407 ممتاز709.50  بحكم بـمسعد1999

قزیم   فوزي جمال 19020416 جید جدا808.25  بـسلمانة01/03/1999

عجیمي   عبد الرحمان 19020398 ممتاز909.00  بـسلمانة25/02/2000

طاھیري   صابرین 19020393 ممتاز1009.50  بـسلمانة26/01/2001

طاھیري   عبد الفتاح 19020403 جید جدا1108.25  بـمسعد11/03/2001

لكحل   سعاد 19020384 جید جدا1208.00  بـمسعد05/08/2001

دحمان   محمد 19020420 جید جدا1308.25  بـمسعد09/09/2001

دحمان   سعاد 19020385 ممتاز1409.00  بـسلمانة15/02/2002

دحمان   عبد الكریم 19020404 ممتاز1509.75  بـسلمانة01/08/2002

جلیطة   الخلیفة 19020346 جید1607.25  بـسلمانة06/02/1998

برقوق   أبو األرباح 19020333 ممتاز1709.00  بـسلمانة22/01/2000

قن   دحمان 19020365 جید جدا1808.00  بـسلمانة29/01/2000

ربیح   أحمد 19020334 جید1907.75  بـسلمانة25/02/2000

دحمان   رشید 19020368 جید جدا2008.75  بـمسعد24/07/2000

مروش   زلیخة 19020371 جید2107.25  بـمسعد25/03/2002

الشیخ   الطاھر لظال 19020347 جید2207.75  بـمسعد01/04/2002

696من300الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القن محمد بن عیاش سلمانة | الجلفة1 | مج جد قزیم مصطفى مسعد170348المؤسسة :  

قزیم   ھاجر 19020449 مقبول105.40  بـمسعد09/07/2001

عجیمي   ملیكة 19020444 قریب من الجید206.10  بـمسعد27/06/2002

كسكس   مریم 19020435 جید جدا308.80  بـسلمانة19/10/2002

قزیم   نور الھدى 19020448 جید جدا408.70  بـمسعد14/12/2002

طاھیري   شیماء 19020392 جید507.40  بـسلمانة01/01/2000

قن   محمد 19020419 جید607.10  بـمسعد18/01/2001

زیان   فریحة 19020414 جید707.80  بـمسعد26/09/2001

حلیس   سعیدة 19020388 جید جدا808.30  بـسلمانة20/11/2001

طاھیري   سعیدة 19020389 مقبول905.30  بـمسعد26/01/2002

العود   عیشة 19020410 مقبول1005.00  بـسلمانة01/03/2002

قزیم   فتیحة 19020413 قریب من الجید1106.30  بـمسعد05/03/2002

قزیم   علي 19020408 ممتاز1209.30  بـمسعد07/06/2002

بسایسة   فاطمة 19020412 قریب من الجید1306.60  بـسلمانة24/09/2002

قزیم   عائشة 19020395 مقبول1405.80  بـسلمانة07/11/2002

قزیم   داودي 19020364 قریب من الجید1506.90  بـسلمانة17/07/1998

دحمان   الطیب 19020348 جید1607.00  بحكم بـسلمانة1999

قزیم   براھیم 19020354 قریب من الجید1706.00  بـسلمانة17/11/2000

محمدي   أمحمد 19020339 قریب من الجید1806.90  بـسلمانة15/12/2001

ربیح   أحمد 19020335 قریب من الجید1906.10  بحكم بـسلمانة2002

قزیم   خولة 19020361 جید2007.40  بـسلمانة31/01/2002

قزیم   رشید 19020369 مقبول2105.40  بـمسعد07/04/2002

قزیم   خلود 19020360 جید جدا2208.80  بـمسعد09/08/2002

قزیم   أم الخیر 19020338 قریب من الجید2306.30  بـسلمانة07/10/2002

قزیم   إسماعیل الطاھر 19020341 ممتاز2409.10  بـمسعد25/04/2003

696من301الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القن محمد بن عیاش سلمانة | الجلفة1 | سي یوسف القاھرة مسعد170349المؤسسة :  

قوادریة   مسعودة 19020438 جید جدا108.25  بـمسعد10/03/2002

صالحي   عامر 19020396 ممتاز209.75  بـسلمانة22/05/1997

طاھیري   كلثوم 19020417 مقبول305.75  بـمسعد02/02/2001

سویسي   عبد الرحمن 19020399 ممتاز409.00  بـمسعد14-06-2001

طاھیري   عبد هللا 19020405 جید507.00  بـمسعد23/08/2001

قوادریة   عبد الرحمن 19020400 جید جدا608.25  بـمسعد23-09-2001

باكریة   سمیرة 19020391 جید جدا708.50  بـمسعد26/02/2002

معاش   عبد العزیز 19020402 قریب من الجید806.50  بـمسعد30/03/2002

طاھیري   عائشة 19020394 ممتاز909.00  بـمسعد13/09/2002

براھیمي   زھرة 19020372 جید1007.00  بـسلمانة29-05-2000

براھیمي   أحمد یاسین 19020337 جید جدا1108.00  بـمسعد22/01/2001

طاھیري   خیرة 19020362 جید جدا1208.50  بـمسعد15/11/2001

طاھیري   بدر الدین مبارك 19020353 ممتاز1309.50  بـمسعد31/03/2002

رقیق   إیمان 19020343 جید جدا1408.50  بـمسعد04/12/2002

696من302الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | دلدول | الجلفة2 | الشھید بلول سالم دلدول مسعد170361المؤسسة :  

بن ربیحة   خضرة 19020475 جید107.40  بـدلدول13/05/2002

رناني   عمر 19020491 قریب من الجید206.90  بـمسعد25/05/2002

بن بولرباح   صالح الدین 19020485 جید307.50  بـالجلفة14/01/2003

696من303الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | دلدول | الجلفة2 | بن سالم بولرباح دلدول مسعد170362المؤسسة :  

بوزوادة   نعاس 19020514 قریب من الجید106.50  بـعین اإلبل16-05-2001

جقلیل   نائلي 19020513 قریب من الجید206.30  بـمسعد25-11-2001

رناني   نعیمة 19020515 جید307.60  بـمسعد22-01-2002

جقلیل   ھالة 19020517 قریب من الجید406.40  بـمسعد06-10-2002

ارمیثة   خلیل 19020476 جید507.10  بـدلدول29-03-1998

بوقفالة   علي 19020489 مقبول605.60  بـدلدول18-11-2000

رحمون   السعدیة 19020468 جید707.20  بـمسعد21-01-2001

بلول   سعاد 19020482 مقبول805.10  بـمسعد03-03-2001

بوزوادة   علي 19020490 قریب من الجید906.90  بـالجلفة01-04-2001

بن ربیحة   الشیماء 19020469 قریب من الجید1006.60  بـمسعد16-04-2001

جقلیل   زینب 19020480 جید1107.70  بـمسعد02-11-2001

ارمیثة   منار 19020501 مقبول1205.80  بـمسعد02-01-2002

بلول   منال 19020502 قریب من الجید1306.80  بـمسعد06-01-2002

جقلیل   محمد 19020499 جید1407.40  بـمسعد24-02-2002

بن دراح   عبد هللا 19020488 مقبول1505.40  بـمسعد28-10-2002

696من304الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | دلدول | الجلفة2 | ابتدائیة المقید دلدول مسعد170363المؤسسة :  

خنیش   بولرباح 19020470 جید107.40  بـمسعد10/05/1995

عثمان   محمد 19020496 مقبول205.90  بـمسعد16/12/1997

نوري   بولرباح 19020471 جید جدا308.30  بـمسعد12/08/2001

خنیش   احالم 19020465 قریب من الجید406.10  بـاألغواط28-08-2001

نوري   ربیعة 19020478 جید507.00  بـمسعد20/07/2002

696من305الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | دلدول | الجلفة2 | ابتدائیة بوسكین دلدول مسعد170364المؤسسة :  

صالحي   زینب 19020479 جید107.90  بـمسعد08/01/2000

ذوابة   قدور 19020495 جید207.90  بـمسعد03/03/2002

696من306الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | سد رحال | الجلفة4 | ابتدائیة الداخلیة سد رحال مسعد170373المؤسسة :  

قرزو   محمود 19020660 جید107.80  بـقصر الحیران21-06-1999

جعید   علي 19020636 مقبول205.40  بـسد رحال15-01-2000

شویطر   مباركة 19020651 جید307.10  بـقصر الحیران15-03-2000

عطاءهللا   فایزة 19020646 مقبول405.70  بـسد رحال15-07-2001

سالمة   منصور 19020668 مقبول505.60  بـمسعد28-05-2002

مریخ   عامر 19020614 جید جدا608.40  بـسد رحال03-03-2002

شعیب   عبد الرحمان زین العابدین 19020618 جید جدا708.80  بـمسعد14-02-2003

.شویطر   بالل 19020553 قریب من الجید806.60  بحكم بـسد رحال1997

قناي   بالل 19020554 جید907.80  بـسد رحال09-01-2001

بن فتاشة   أم الخیر 19020536 مقبول1005.00  بـسد رحال05-11-2001

شعیب   أم كلثوم 19020537 جید جدا1108.40  بـمسعد14-02-2003

696من307الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | سد رحال | الجلفة4 | حاشي معمر سد رحال مسعد170374المؤسسة :  

نوي   یحي 19020686 جید107.90  بـمسعد20-06-2000

زروقي   نسرین 19020682 جید جدا208.00  بـسد رحال09-06-2002

قرطي   نعیمة 19020683 جید307.80  بـسد رحال30-06-2002

قناي   عبد القادر 19020630 قریب من الجید406.60  بـسد رحال03-12-1995

مریخ   محمد 19020654 جید جدا508.60  بـسد رحال25-08-1996

محمدي   محمد 19020655 جید607.90  بـسد رحال06-12-1999

محمدي   فاطنة 19020643 جید707.00  بـسد رحال23-04-2000

مریخ   لخضر 19020650 مقبول805.90  بـمسعد19-11-2001

قناي   مسعودة 19020665 قریب من الجید906.60  بـقصر الحیران18-12-2001

عسالي   عیشة 19020641 مقبول1005.30  بحكم بـسد رحال2002

طیبي   مریم 19020662 جید جدا1108.90  بـمسعد10-03-2002

قناي   مریم 19020663 مقبول1205.90  بـسد رحال12-04-2002

شعیب   مباركة 19020652 جید جدا1308.10  بـمسعد08-05-2002

محمدي   مبروك 19020653 جید1407.10  بـمسعد28-06-2002

رجم   عبد هللا 19020632 جید جدا1508.40  بـمسعد05-09-2002

قناي   صارة 19020609 جید جدا1608.30  بـسد رحال22-03-1999

ذیب   سماعیل 19020604 قریب من الجید1706.10  بـسد رحال11-02-2001

قرطي   عادل 19020612 قریب من الجید1806.10  بـمسعد16-05-2001

حبیش   سھام 19020606 مقبول1905.60  بـسد رحال22-10-2001

سعودي   عبد العزیز 19020619 جید جدا2008.80  بـسد رحال28-04-2002

حمرورش   شھرزاد 19020607 جید جدا2108.40  بـاألغواط26-05-2002

محمدي   تلي 19020563 قریب من الجید2206.90  بـسد رحال03-07-1998

.قناي   براھیم 19020549 مقبول2305.90  بـسد رحال28-12-1998

مریخ   المبخوت 19020547 مقبول2405.80  بـمسعد13-05-2000

696من308الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | سد رحال | الجلفة4 | حاشي معمر سد رحال مسعد170374المؤسسة :  

شعیب   جلول 19020566 قریب من الجید2506.20  بحكم بـسد رحال2001

عطیة   أمعمر 19020540 مقبول2605.40  بـقصر الحیران24-04-2001

بن علیة   ثامر 19020564 قریب من الجید2706.50  بـمھدیة28-12-2001

حاجي   بوفاتح 19020561 جید جدا2808.00  بـاألغواط17-01-2002

حمرورش   حسناء 19020569 جید2907.50  بـسد رحال25-08-2002

696من309الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | سد رحال | الجلفة4 | حاشي مصطفى سد رحال مسعد170375المؤسسة :  

كحللش   نور الھدى 19020684 مقبول105.75  بـقصر الحیران16-11-2000

درویش   ھجیرة 19020685 جید207.25  بـمسعد21-02-2001

سعودي   یوسف 19020687 قریب من الجید306.25  بـاألغواط07-06-2002

شنیبة   لخضر 19020649 قریب من الجید406.00  بـسد رحال17-08-1997

مریخ   عبد المالك 19020633 جید507.50  بحكم بـسد رحال1999

قناي   محمد 19020657 ممتاز609.25  بـقصر الحیران18-04-2001

شنیبة   علي 19020637 قریب من الجید706.50  بـسد رحال14-05-2001

غراب   علي 19020638 جید807.00  بـسد رحال21-07-2001

زریق   محمد 19020658 قریب من الجید906.25  بـقصر الحیران01-08-2001

قلیلة   عبد القادر 19020631 مقبول1005.75  بـاألغواط16-11-2001

زریق   عبدالقادر 19020634 مقبول1105.00  بـقصر الحیران19-03-2002

جعید   عبیر 19020635 جید1207.00  بـسد رحال08-09-2002

شعیب   ربیحة 19020592 مقبول1305.00  بـسد رحال24-02-1997

سعودي   شیماء 19020608 مقبول1405.50  بـسد رحال29-12-2002

شنیبة   بن حرزهللا 19020557 قریب من الجید1506.75  بـسد رحال09-02-1999

زریق   حدة 19020568 قریب من الجید1606.00  بـمسعد29-02-2000

حاجي   جمال الدین 19020567 مقبول1705.25  بـقصر الحیران28-11-2001

زریق   بوطة 19020560 مقبول1805.75  بـسد رحال10-05-2002

696من310الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة1 | براھیمي عمر بن یحي مسعد170385المؤسسة :  

ضبع   یونس 19021099 جید جدا108.20  بـمسعد05/07/2002

طیبي   فرید 19020963 مقبول205.10  بـمسعد30/11/1998

خنیش   مریم 19021016 جید307.60  بـالجلفة27/05/2001

بن دقیم   مروة خیرة 19021014 جید جدا408.90  بـالجلفة11/01/2002

بناجي   كلثوم 19020968 جید507.40  بـمسعد22/01/2002

عیساوي   كلثوم 19020969 جید جدا608.00  بـمسعد02/08/2002

داودي   مریم 19021019 مقبول705.80  بـمسعد10/12/2002

ریكي   مصطفى 19021033 جید جدا808.40  بـمسعد29/12/2002

مرزق   محمد فارس 19021003 جید جدا908.40  بـالجلفة09/01/2003

طاھري   نورة 19021060 جید جدا1008.00  بـالجلفة07-07-2001

درباك   نورة 19021061 ممتاز1109.20  بـمسعد20-01-2002

عبد الوھاب   ھاجر 19021065 جید1207.50  بـمسعد29/11/2002

شمني   عبیر مباركة 19020918 ممتاز1309.00  بـمسعد01/01/2002

حلباوي   عبد القادر 19020914 جید جدا1408.30  بـمسعد29/07/2002

مسعودي   سیف الدین إبراھیم 19020874 مقبول1505.40  بـمسعد26/08/2000

دحمان   سعاد 19020856 جید1607.30  بـمسعد12/01/2002

بسعود   خالد أسامة 19020813 قریب من الجید1706.80  بـمسعد12/02/2002

بن حدة   دالل 19020829 جید1807.00  بـمسعد28/07/2002

بوزیان   الیاس بدر الدین 19020754 جید1907.90  بـمسعد28/10/2002

مسعودي   المسعود 19020752 جید2007.60  بـمسعد23/02/2003

طاھري   إسماعیل 19020709 جید2107.60  بـالجلفة01-05-1999

بورزقة   األخضر 19020723 جید جدا2208.70  بـقصر الحیران08/10/2000

بوعكاز   التلي عبد الحافظ 19020725 جید2307.60  بـمسعد06/10/2001

جریبیع   أحمد 19020700 قریب من الجید2406.90  بـمسعد26/02/2002

696من311الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة1 | براھیمي عمر بن یحي مسعد170385المؤسسة :  

بوبكراوي   أشرف حسام 19020704 مقبول2505.70  بـمسعد15/10/2002

696من312الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة3 | قراش الخذیر مسعد170386المؤسسة :  

بن عطا    فارس عبد العزیر 19020949 قریب من الجید106.70  بـمسعد02-03-2000

بن عیسي   فتحي عبد اللطیف 19020958 مقبول205.40  بـالجلفة12-06-2000

قط   مصطفي موسي 19021035 جید جدا308.80  بـمسعد15-03-2002

قرطي   مروان 19021010 جید407.30  بـمسعد07-05-2002

طیباوي   مریم خولة 19021021 قریب من الجید506.70  بـالجلفة17-07-2002

بن عیسي   نصیرة 19021054 مقبول605.80  بـمسعد27-11-1999

حدیبي   منال 19021048 مقبول705.40  بـمسعد12-04-2002

بن فتاشة   عبد العزیر 19020912 قریب من الجید806.20  بـمسعد08-09-1999

بومیدونة   عبد الرحمن 19020910 جید907.90  بـمسعد10-04-2002

رحماني   عبلة 19020917 ممتاز1009.10  بـمسعد23-10-2002

خولیفة   صالح الدین 19020887 مقبول1105.50  بـالجلفة17-11-2001

حوة   صفیة 19020881 جید1207.70  بـالجلفة06-04-2002

بن یحي   شیماء 19020877 جید جدا1308.10  بـالجلفة28-07-2002

درویش   سعیدة 19020866 مقبول1405.40  بـمسعد12-08-2002

ھتھات   ریاض 19020832 مقبول1505.00  بـمسعد30-03-2002

بن علي   اماني 19020759 جید1607.20  بـمسعد30-06-2001

حلیس   ایة عبیر 19020766 جید1707.70  بـالجلفة04-08-2002

قاسم   ام الخیر 19020756 جید جدا1808.10  بـمسعد15-02-2003

لعموري   امینة 19020764 ممتاز1909.40  بـالبیض10-05-2003

رقیق   الحسین 19020726 جید2007.70  بـمسعد06-02-1999

محمدي   السعدیة 19020733 مقبول2105.80  بـمسعد13-12-1999

سائحي   احمد 19020714 مقبول2205.40  بـمسعد24-09-2001

بن سویسي   اسالم فاضل عبد العزیر 19020718 جید2307.10  بـمسعد19-01-2002

جریبیع   اكرام 19020721 جید2407.60  بـمسعد07-05-2002

696من313الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة3 | قراش الخذیر مسعد170386المؤسسة :  

بن یحي   اكرام 19020722 جید جدا2508.40  بـالجلفة28-07-2002

العائب   السعدیة 19020734 جید جدا2608.20  بـمسعد20-02-2003

696من314الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة4 | بن سالم دحمان مسعد170387المؤسسة :  

نعمي   محمود 19021004 جید107.90  بحكم بـمسعد1997

معمري   كمال 19020970 مقبول205.00  بـمسعد05-03-1999

بلخیر   فاطمة 19020951 قریب من الجید306.10  بحكم بـمسعد2000

بن بشیر   مراد 19021008 قریب من الجید406.90  بـمسعد06-10-2000

العائب   مسعودة 19021024 ممتاز509.20  بحكم بـمسعد2001

نعمي   محمد 19020984 جید جدا608.20  بـمسعد19-08-2001

بن ناجي   فاطنة 19020955 قریب من الجید706.60  بـمسعد21-10-2001

قراش   مسعودة 19021025 قریب من الجید806.00  بـمسعد21-10-2001

النائبة   محمد 19020986 قریب من الجید906.90  بـمسعد22-01-2002

بن ناجي   مسعودة 19021029 مقبول1005.40  بـمسعد28-06-2002

بن قویدر   كریمة 19020967 قریب من الجید1106.10  بـمسعد27-07-2002

زرقین   فاطنة 19020957 جید1207.40  بـمسعد12-10-2002

بن قویدر   یمینة 19021084 قریب من الجید1306.00  بـمسعد12-02-2001

طحاح   ولید 19021076 مقبول1405.90  بـمسعد22-06-2001

زرقین   ھجیرة 19021069 مقبول1505.00  بـمسعد17-07-2001

طواش   یمینة 19021085 قریب من الجید1606.60  بـمسعد09-08-2001

بن عبد الھادي   نجاة 19021051 قریب من الجید1706.40  بـمسعد23-05-2002

بورنان   ھبة هللا 19021068 ممتاز1809.10  بـالقبة25-11-2002

ملكي   نورة 19021062 جید1907.40  بـمسعد12-12-2002

بلخیر   عمر 19020931 قریب من الجید2006.40  بـمسعد11-08-2001

بن بشیر   عثمان 19020919 مقبول2105.40  بـمسعد15-05-2002

بن سلیلیح   سعد 19020858 قریب من الجید2206.10  بـمسعد06-07-2000

معمري   سارة 19020854 مقبول2305.80  بـمسعد22-03-2001

معمري   سعیدة 19020864 جید2407.60  بـمسعد07-07-2001

696من315الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة4 | بن سالم دحمان مسعد170387المؤسسة :  

حمام   زینب 19020852 قریب من الجید2506.60  بـمسعد15-08-2002

بن قویدر   خیرة 19020826 قریب من الجید2606.00  بـمسعد02-11-2000

بلخیر   خدیجة 19020816 مقبول2705.90  بـمسعد30-11-2001

ھتھات   بوبكر 19020777 مقبول2805.10  بـمسعد21-12-2000

نعیمي   امحمد 19020761 قریب من الجید2906.10  بـمسعد06-06-2001

نعیمي   امحمد 19020762 قریب من الجید3006.20  بـمسعد01-07-2002

ذوابة   الشیماء 19020749 مقبول3105.30  بـمسعد29-08-2002

بسعود   الربح 19020731 مقبول3205.00  بـمسعد26-11-1999

696من316الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة2 | سي عبد القادر بن ابراھیم مسعد170388المؤسسة :  

بسعود   فضیلة 19020964 جید جدا108.90  بـمسعد01/01/1997

بسعود   مدیحة 19021007 مقبول205.80  بـمسعد01/01/2000

مباركي   محمد الطاھر 19021000 مقبول305.00  بـمسعد20/08/2000

بن نویجم   فاطمة 19020952 قریب من الجید406.90  بـمسعد23/10/2000

بن سلیلیح   محمد سلیمان 19021002 قریب من الجید506.80  بـمسعد19/03/2001

بن علي   محمد 19020987 قریب من الجید606.40  بـمسعد13/02/2002

عمارة   محمد 19020998 مقبول705.80  بـمسعد03/06/2002

زرقین   مریم 19021018 جید جدا808.30  بـمسعد04/08/2002

معمري   مسعود 19021022 مقبول905.10  بـمسعد17/11/2002

قرطي   مروان 19021011 مقبول1005.90  بـمسعد17/12/2002

حفاف   نوال 19021057 قریب من الجید1106.40  بـمسعد07/11/2000

بن زرقین   نعیمة 19021055 جید جدا1208.60  بـمسعد27/06/2002

شاو الخیر   ولید تقي الدین 19021077 قریب من الجید1306.50  بـمسعد29/09/2002

غویني   عیسى 19020936 مقبول1405.60  بـمسعد09/08/2001

حوة   عمر 19020932 جید1507.00  بـمسعد26/12/2001

عسالي   عالل 19020923 جید1607.30  بـسد رحال01/01/2002

سلیلیح   عادل سلیمان 19020903 جید جدا1708.30  بـمسعد07/07/2002

بن حدة   سلیمة 19020868 قریب من الجید1806.60  بـمسعد22/04/2001

االعجال   سمیرة 19020870 جید جدا1908.00  بـمسعد27/05/2001

قط   صابرین 19020878 قریب من الجید2006.20  بـمسعد11/08/2002

قرزو   خضرة 19020819 مقبول2105.30  بـقصر الحیران24/11/1999

صالحي   حلیمة 19020802 مقبول2205.50  بـمسعد02/07/2001

نویجم   امحمد 19020760 جید2307.10  بـمسعد28/05/2001

حمادة   امال 19020758 جید جدا2408.00  بـمسعد12/05/2002

696من317الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة2 | سي عبد القادر بن ابراھیم مسعد170388المؤسسة :  

كحللش   الشیماء 19020748 مقبول2505.60  بـمسعد02/06/2002

برقوق   بن یحي 19020776 جید2607.00  بـمسعد24/07/2002

نعمي   اسماعیل 19020719 جید جدا2708.70  بـمسعد01/01/2000

696من318الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة1 | سلمات علي مسعد170389المؤسسة :  

سویسي   لخضر 19020975 قریب من الجید106.20  بـمسعد20/05/2000

مویسي   مباركة 19020980 مقبول205.50  بـمسعد24/12/2000

خنیش   فاطنة 19020954 جید307.00  بـمسعد29/08/2001

بن األحول   مروان 19021009 جید407.40  بـمسعد20/12/2001

بوحدیدة   محمد سلیم 19021001 مقبول505.60  بـمسعد21-01-2002

حریز   مسعودة 19021027 مقبول605.10  بـالقرارة09/03/2002

نجیمي   مصطفى األمین 19021034 جید جدا708.10  بـمسعد23/03/2002

بن عبد السالم   لبنى 19020974 جید جدا808.40  بـمسعد22/05/2002

دركوش   مقدم 19021037 مقبول905.20  بـمسعد22/09/2002

بن یحي   مصطفى 19021032 مقبول1005.70  بـمسعد03/10/2002

سلیلیح   ھاجر 19021063 قریب من الجید1106.60  بـمسعد11/08/2001

ھواري   ھبة هللا 19021066 قریب من الجید1206.30  بـمسعد25/12/2001

أوباح   ھبة هللا 19021067 قریب من الجید1306.80  بـمسعد05/06/2002

الشین   نور الدین 19021058 قریب من الجید1406.50  بـمسعد04/07/2002

بن علي   عمار 19020927 مقبول1505.80  بـمسعد18/01/1999

شلیغم   علي 19020925 جید جدا1608.70  بحكم بـمسعد2001

بن حرز هللا   صالح الدین 19020898 قریب من الجید1706.00  بـمسعد09/03/2002

محمدي   عالء ضیاء الدین 19020922 مقبول1805.30  بـالجلفة04/07/2002

بسعود   زینب 19020851 جید1907.90  بـمسعد25/06/2001

بن رحمون   سھام 19020872 مقبول2005.00  بـمسعد01/08/2001

حرفوف   صفاء 19020880 جید2107.60  بـمسعد23/08/2001

نارة   سھام 19020873 جید2207.50  بـمسعد26/09/2001

بن لحول   سعدیة 19020861 جید2307.60  بـمسعد19/01/2002

بن یحیى   سعد 19020859 جید2407.90  بـمسعد26/02/2002

696من319الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة1 | سلمات علي مسعد170389المؤسسة :  

أوباح   سعدیة 19020862 جید2507.30  بـمسعد05/06/2002

بورزقة   سعدیة تقوى 19020863 جید2607.60  بـمسعد14/09/2002

بن رحمون   شھرزاد 19020875 قریب من الجید2706.70  بـمسعد19/10/2002

طیبي   خالد 19020810 مقبول2805.30  بـمسعد13/09/1997

طاھیري   خالد 19020812 مقبول2905.20  بـمسعد05/03/2000

محمدي   خیرة 19020825 جید3007.40  بـمسعد10/05/2000

غویني   حمزة 19020804 جید3107.70  بـمسعد15/05/2002

بن براھیم   حبیبة 19020787 مقبول3205.40  بـمسعد15/01/2000

ضبع   جنیدي 19020784 مقبول3305.70  بـمسعد05/07/2000

قرود   بلقاسم 19020775 مقبول3405.90  بـمسعد02/08/2000

قسمیة   جھاد 19020785 جید3507.10  بـمسعد23/07/2002

معاش   جمانة 19020783 قریب من الجید3606.70  بـمسعد04/08/2002

نجیمي   العلمي یاسین 19020751 جید3707.10  بـمسعد18/08/2002

مسعودي   أحمد 19020699 قریب من الجید3806.70  بـمسعد28/04/2001

قرود   الحسین 19020727 جید3907.70  بـمسعد23/06/2001

عبیكشي   الحسین 19020728 قریب من الجید4006.80  بـمسعد20/07/2001

برمان   السعید 19020736 قریب من الجید4106.10  بـمسعد28/07/2001

فیاللي   الخلیفة 19020730 جید جدا4208.40  بـمسعد24-01-2002

براھیمي   الزھرة منال 19020732 قریب من الجید4306.70  بـمسعد02/04/2002

براھیمي   أیمن نصر هللا 19020708 جید4407.50  بـمسعد11-04-2002

حمرورش   إلھام 19020710 جید4507.30  بـمسعد01-07-2002

رمیثة   اسماعیل 19020720 جید4607.70  بـمسعد13/09/2002

696من320الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ھاني بلھادي ع الرحمان مسعد | الجلفة4 | لقرع المختار مسعد170390المؤسسة :  

رابح   كمال 19020972 مقبول105.30  بـمسعد26-09-2000

بن الصغیر   فاطمة الزھراء 19020953 مقبول205.00  بـاألغواط05-05-2001

لقرع   مختار عبد العزیز 19021006 قریب من الجید306.50  بـمسعد01-01-2002

سائحي   فائزة 19020948 جید407.20  بـمسعد13-05-2002

ھریمك   فتیحة 19020960 قریب من الجید506.20  بـغردایة11-08-2002

ھبال   فیروز 19020965 مقبول605.60  بـمسعد02-09-2002

قرطي   وردي 19021073 قریب من الجید706.00  بـمسعد30-06-2001

بن موسى   ھاجر 19021064 جید جدا808.50  بـمسعد30-05-2002

غزال   خضرة 19020820 قریب من الجید906.10  بـمسعد16-04-2001

عقون   خدیجة 19020817 مقبول1005.50  بـمسعد09-10-2002

مرزق   حسام الدین 19020799 قریب من الجید1106.50  بـمسعد31-01-2003

سریح   امینة 19020763 مقبول1205.80  بـمسعد29-10-1999

نوي   بلخیر 19020773 مقبول1305.10  بـمسعد31-03-2002

قرطي   ام الخیر 19020755 قریب من الجید1406.30  بـمسعد07-11-2002

نارة   السعید 19020735 قریب من الجید1506.20  بـمسعد22-02-1998

قزو   الشیماء 19020737 قریب من الجید1606.30  بـمسعد14-10-2001

سریح   احمد فتحي 19020716 قریب من الجید1706.40  بـمسعد30-07-2002

غزال   احمد 19020715 قریب من الجید1806.80  بـمسعد24-12-2002

696من321الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | البویقلة الجدیدة | الجلفة3 | طاھري محمد البویقلة مسعد170401المؤسسة :  

میمون   یوسف 19021267 جید107.90  بـمسعد01-08-1998

طاھیري   نائل 19021262 مقبول205.10  بحكم بـمسعد1999

داشر   یمینة 19021266 جید جدا308.40  بـمسعد28-08-1999

بن الشیخ   لخضر 19021225 مقبول405.30  بـالمجبارة18-01-1997

بن حدة   فطیمة 19021216 جید جدا508.00  بـمسعد05-10-1998

میمون   محمد 19021234 جید607.50  بـمسعد10-11-1998

عبد الرحیم   كمال 19021223 مقبول705.50  بحكم بـسلمانة1999

عجیمي   محمد 19021235 مقبول805.30  بحكم بـقطارة1999

طاھیري   مختار 19021238 جید907.20  بـقطارة10-03-1999

عجیمي   كمال 19021224 مقبول1005.20  بحكم بـقطارة2000

رماضنیة   لخضر 19021228 قریب من الجید1106.50  بـقطارة28-03-2000

میمون   قویدر 19021218 مقبول1205.30  بحكم بـقطارة2001

طاھیري   قبجة 19021217 مقبول1305.20  بـمسعد19-04-2001

برشي   فاطنة 19021212 مقبول1405.80  بـمسعد10-07-2001

باكریة   فاطنة 19021213 مقبول1505.80  بـقطارة12-10-2001

دلس   قویدر 19021220 مقبول1605.10  بحكم بـقطارة2002

العید   مسعودة 19021245 قریب من الجید1706.50  بـقطارة15-01-2002

طاھیري   مسعودة 19021246 جید1807.90  بحكم بـسلمانة2003

حفاف   رابح 19021162 مقبول1905.20  بـمسعد23-04-1997

بن حدة   عطیة 19021187 قریب من الجید2006.60  بحكم بـمسعد1998

میمون   عیسى ثامر 19021199 قریب من الجید2106.10  بـمسعد10-03-2000

بوعكاز   خیرة 19021160 ممتاز2209.00  بحكم بـمسعد2001

بن حدة   سعدیة 19021168 قریب من الجید2306.80  بحكم بـمسعد2001

بن حدة   شریفة 19021173 قریب من الجید2406.60  بحكم بـمسعد2001

696من322الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | البویقلة الجدیدة | الجلفة3 | طاھري محمد البویقلة مسعد170401المؤسسة :  

طاھیري   عاشورة 19021178 مقبول2505.30  بـمسعد05-04-2001

رضوان   عمر 19021195 قریب من الجید2606.20  بـمسعد04-08-2001

داشر   عمر 19021196 مقبول2705.90  بـمسعد09-12-2001

بن ناصر   سعد 19021167 مقبول2805.10  بـقطارة01-02-2002

زیان   عائشة 19021177 جید2907.80  بـقطارة01-07-2002

عبد الرحیم   صبرین 19021176 قریب من الجید3006.10  بـمسعد05-09-2002

طاھیري   سعاد 19021166 جید3107.30  بـقطارة25-10-2003

بن الشیخ   جمال 19021141 جید جدا3208.10  بـالمجبارة24-09-1997

بن الشیخ   حدة 19021143 جید3307.60  بـالمجبارة15-03-1999

رماضنیة   امباركة 19021134 جید3407.30  بحكم بـمسعد2000

عجیمي   خدیجة 19021148 مقبول3505.10  بـقطارة25-06-2000

طاھیري   توفیق 19021139 قریب من الجید3606.50  بـمسعد24-08-2000

باكریة   حلیمة 19021145 جید جدا3708.50  بـقطارة20-03-2001

میمون   الطاھر 19021122 جید جدا3808.00  بـمسعد28-05-2001

زیان   اسماعیل 19021116 قریب من الجید3906.90  بـقطارة19-06-2001

عجیمي   بایة 19021135 مقبول4005.20  بـقطارة10-09-2001

میمون   حیاة 19021147 مقبول4105.40  بحكم بـمسعد2002

ھواري   العید 19021130 جید4207.60  بـمسعد27-09-2002

696من323الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | البویقلة الجدیدة | الجلفة3 | المجمع الجدید البویقلة  مسعد170402المؤسسة :  

عجیمي   نذیرة 19021263 جید107.75  بـقطارة20-11-2000

لحرش   محمد 19021233 قریب من الجید206.75  بـالنزلة02-11-1997

شیبوط   لخضر 19021226 قریب من الجید306.75  بحكم بـمسعد1999

برشي   لمخلط 19021229 جید407.75  بـسلمانة28-12-1999

باكریة   محمد 19021236 مقبول505.50  بحكم بـقطارة2000

لحرش   فتحي 19021214 جید جدا608.00  بـتقرت08-04-2000

دلس   فاطمة 19021210 جید707.25  بـقطارة28-11-2000

العود   فاطنة 19021211 جید807.50  بـمسعد11-06-2001

لحرش   مسعودة 19021244 قریب من الجید906.50  بـتقرت30-12-2001

العود   زھرة 19021164 قریب من الجید1006.75  بحكم بـالنزلة1999

دلس   عمر 19021192 جید1107.25  بحكم بـقطارة1999

ثلب   عطیة 19021188 مقبول1205.50  بحكم بـقطارة2000

العود   عیسى 19021198 جید1307.00  بحكم بـمسعد2000

برشي   عبد العزیز 19021185 مقبول1405.25  بـقطارة02-05-2000

لحرش   سعیدة 19021169 جید1507.00  بـالنزلة06-06-2000

العود   عبد الرحمان 19021181 جید1607.25  بحكم بـمسعد2001

طاھیري   عبد الرحمان 19021182 مقبول1705.75  بحكم بـسلمانة2001

العود   عمر 19021194 جید جدا1808.75  بحكم بـقطارة2001

رماضنیة   عوالي 19021197 قریب من الجید1906.00  بحكم بـمسعد2001

برشي   صادق 19021175 مقبول2005.25  بـقطارة03-05-2001

بلكحل   سلمة 19021171 جید جدا2108.75  بحكم بـمسعد2002

برشي   حسین 19021144 جید2207.00  بـقطارة02-04-1998

العود   التواتي 19021118 ممتاز2309.50  بـقطارة25-08-1998

رماضنیة   العلمي 19021128 مقبول2405.00  بحكم بـقطارة2000

696من324الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | البویقلة الجدیدة | الجلفة3 | المجمع الجدید البویقلة  مسعد170402المؤسسة :  

العود   الھاشمي 19021133 ممتاز2509.50  بـقطارة28-11-2000

دلس   أحمد 19021110 جید2607.25  بحكم بـقطارة2001

برشي   جھیدة 19021142 جید2707.25  بـقطارة20-02-2001

بن قویدر   حمزة 19021146 مقبول2805.50  بـمسعد21-01-2002

696من325الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | غویني احمد ام العظام فیض البطمة | ام العظام | الجلفة170412المؤسسة :  

بن رزیق   بلقاسم 19021285 قریب من الجید106.00  بـام العظام01/01/1996

طابون   عطیة 19021302 جید207.50  بـام العظام11/10/1997

مرینیزة   عبد الھادي 19021300 جید307.50  بـام العظام21-03-1998

بن شنة   محمد 19021307 قریب من الجید406.75  بـام العظام01/01/1999

لعقاب   فاطیمة 19021304 جید507.25  بـام العظام07/02/1999

صالحي   مبخوتة 19021305 جید جدا608.75  بـمسعد28/03/1999

مرینیزة   احمد 19021279 جید707.00  بـام العظام10/07/1999

مرینیزة   دحمان 19021291 مقبول805.00  بـام العظام18/07/1999

العائب   خالد 19021288 جید907.00  بـام العظام29-07-1999

بن بشیر   مختار 19021309 قریب من الجید1006.00  بـجامعة03-12-1999

بلخیر   الحسین 19021283 قریب من الجید1106.75  بـام العظام01-01-2000

صالحي   عبد الجبار 19021297 جید جدا1208.00  بـمسعد01/01/2000

بلخیر   محمد صغیر 19021308 قریب من الجید1306.00  بـمسعد01/01/2000

العقون   احمد 19021280 جید1407.00  بـام العظام09/02/2000

صالحي   نصیرة 19021311 قریب من الجید1506.75  بـام العظام08/04/2000

بن رزیق   خدیجة 19021289 جید جدا1608.75  بـام العظام12/04/2000

نوي   عامر 19021295 جید جدا1708.00  بـام العظام05/05/2000

بالخیر   عثمان 19021301 جید1807.00  بـمسعد31/05/2000

عشور   احمد 19021281 مقبول1905.00  بـمسعد28/06/2000

بلواز   ھاجر 19021313 ممتاز2009.00  بـمسعد08-11-2000

بن شنة   خلیفة 19021290 جید جدا2108.00  بـام العظام01/01/2001

بن شنة   عبد الحمید 19021298 جید2207.75  بـام العظام01/01/2001

العقون   شریفة 19021294 جید2307.00  بـام العظام02/09/2001

بن االحول   نوال 19021312 جید جدا2408.50  بـمسعد04/10/2001

696من326الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | غویني احمد ام العظام فیض البطمة | ام العظام | الجلفة170412المؤسسة :  

لعقاب   حلیمة 19021286 جید جدا2508.25  بـام العظام11-10-2001

بن رزیق   عبد الكریم 19021299 جید2607.00  بـام العظام03/02/2002

سالمي   فاطنة 19021303 قریب من الجید2706.75  بـام العظام09/02/2002

العرافي   إیمان 19021278 ممتاز2809.00  بـمسعد22/03/2002

بن شنة   سماح 19021292 جید جدا2908.00  بـام العظام16/04/2002

بلخیر   سمیر 19021293 جید جدا3008.00  بـمسعد06/06/2002

نعیمي   امحمد 19021284 جید3107.75  بـام العظام24-06-2002

بن شنة   مجدى 19021306 ممتاز3209.00  بـام العظام24/08/2002

696من327الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القندوز بولرباح | الجلفة2 | بختي عطیة ح بحبح170422المؤسسة :  

طیباوي   یوسف 19021527 قریب من الجید106.30  بـحاسي بحبح20/12/1999

االحرش   مصطفى 19021493 مقبول205.90  بـحاسي بحبح24/01/2001

لعروسي   لحسن 19021476 مقبول305.90  بـحاسي بحبح03/02/2001

بوكاري   نجیة 19021501 ممتاز409.40  بـالجلفة13/03/2001

بن بوعیشة   محمد 19021481 مقبول505.10  بـحاسي بحبح01/05/2001

سلیماني   ولید 19021512 مقبول605.30  بـحاسي بحبح01/12/2001

حمیاني   نور الھدى 19021505 قریب من الجید706.00  بـحاسي بحبح03/12/2001

شریك   محمد فتحي 19021487 جید جدا808.50  بـحاسي بحبح06/03/2002

بوعمارة   نصرالدین 19021503 مقبول905.20  بـحاسي بحبح20/06/2002

بختي   محمد العربي 19021485 جید1007.90  بـحاسي بحبح22/04/2003

زبیر   عبیر 19021443 جید جدا1108.70  بـحاسي بحبح15/07/2002

عسلوني   طیب محمد االمین 19021429 مقبول1205.70  بـحاسي بحبح23/11/2002

بن محمد   خولة 19021382 قریب من الجید1306.30  بـحاسي بحبح09/12/2001

فراج   رابح 19021390 جید1407.30  بـحاسي بحبح12/03/2002

بن مزوز   دقمان 19021389 جید1507.00  بـحاسي بحبح25/05/2002

عسلوني   خلود نور الھدى 19021379 مقبول1605.50  بـحاسي بحبح24/06/2002

طیباوي   امال فطیمة 19021343 مقبول1705.20  بـحاسي بحبح28/08/2000

جاب هللا   بلخیر بوضرصایة 19021351 مقبول1805.50  بـحاسي بحبح03/04/2002

696من328الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القندوز بولرباح | الجلفة2 | كربوعة سالم ح بحبح170423المؤسسة :  

طھرور   نوري 19021507 مقبول105.20  بـحاسي بحبح28/01/2001

ریكي   لیندة 19021478 مقبول205.20  بـحاسي بحبح03/06/2001

عبد الحفیظي   محمود شریف 19021489 جید307.10  بـحاسي بحبح26-07-2002

جعرون   فطیمة 19021475 مقبول405.90  بـحاسي بحبح10/09/2002

جرو   یاسر 19021513 ممتاز509.20  بـحاسي بحبح18/12/2002

توات   عائشة 19021432 قریب من الجید606.00  بـحاسي بحبح25/05/2002

مرسلي   عبد البا قي 19021436 مقبول705.20  بـالجلفة28/05/2002

رقیق   عمر 19021449 قریب من الجید806.80  بـحاسي بحبح14/06/2002

العقون   عطیة 19021444 قریب من الجید906.70  بـحاسي بحبح10/08/2002

طالب   عبد الحمید صھیب 19021437 جید جدا1008.10  بـحاسي بحبح03/09/2002

زعیتري   عیدة 19021453 قریب من الجید1106.60  بـحاسي بحبح05/12/2002

بن جدو   عفاف 19021445 مقبول1205.60  بـحاسي بحبح06/01/2003

عسلوني   عبد الرحمان 19021439 قریب من الجید1306.50  بـحاسي بحبح18/03/2003

زبار   سیراج الدین الطیب 19021412 جید1407.40  بـحاسي بحبح14-01-2002

بكاي   شوقي امیر 19021413 مقبول1505.10  بـحاسي بحبح04/02/2002

جرو   رابح 19021391 قریب من الجید1606.50  بـحاسي بحبح08/06/2002

سداس   خدیجة 19021377 جید1707.40  بـحاسي بحبح26/07/2002

قرشي   خیرة ایمان 19021387 قریب من الجید1806.30  بـحاسي بحبح02/09/2002

بوشان   سعید 19021406 قریب من الجید1906.50  بـالجلفة04/02/2003

عباسي   ام ظاھر 19021341 جید جدا2008.50  بـحاسي بحبح15/12/2000

بن عمار   امال 19021342 مقبول2105.90  بـحاسي بحبح04/04/2001

بن مشیھ   الطاھر 19021338 جید2207.40  بـحاسي بحبح14-01-2002

حربي   اكرام 19021333 قریب من الجید2306.50  بـحاسي بحبح22/02/2002

رزیق   ثابت 19021353 قریب من الجید2406.20  بـحاسي بحبح13/06/2002

696من329الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | القندوز بولرباح | الجلفة2 | كربوعة سالم ح بحبح170423المؤسسة :  

بو شان   الیاس 19021340 جید جدا2508.80  بـالجلفة04/02/2003

696من330الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القندوز بولرباح | الجلفة3 | بن حنة الجدیدة ح بحبح170424المؤسسة :  

دباب   یاسین 19021524 قریب من الجید106.60  بـحاسي بحبح04/11/2002

عسلوني   محمد 19021483 قریب من الجید206.50  بـحاسي بحبح22/01/2002

بوشمال   مایا 19021479 مقبول305.30  بـحاسي بحبح19/03/2002

عسلوني   ھبة 19021509 قریب من الجید406.30  بـحاسي بحبح26/04/2002

بن حنة   محمد عبد الرحمان 19021486 مقبول505.90  بـالجلفة23/06/2002

جعرون   ھدى 19021510 قریب من الجید606.30  بـحاسي بحبح13/09/2002

عسلوني   فریدة 19021474 مقبول705.00  بـالجلفة09/12/2002

بوشمال   عیسى 19021455 قریب من الجید806.80  بـحاسي بحبح21/01/2001

رنان   عیشة 19021457 قریب من الجید906.50  بـحاسي بحبح05/06/2002

عسلوني   عیسى 19021456 مقبول1005.50  بـحاسي بحبح20/10/2002

بن دنیدینة   صارة 19021424 جید1107.30  بـحاسي بحبح10/11/2002

مسیكة   ریمة 19021397 مقبول1205.00  بـحاسي بحبح25/02/2000

جرو   سعید 19021405 مقبول1305.60  بـالجلفة03/12/2000

جرو   ساعد 19021400 مقبول1405.20  بـحاسي بحبح17/02/2001

بن كیحول   سارة 19021399 قریب من الجید1506.40  بـحاسي بحبح30/12/2001

رزیق   خالد 19021375 جید1607.60  بـحاسي بحبح12/01/2003

ثامر   بالل 19021349 مقبول1705.60  بـحاسي بحبح12/12/2001

عراق   الزھرة 19021337 قریب من الجید1806.70  بـحاسي بحبح01/03/2002

696من331الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القندوز بولرباح | الجلفة3 | بن حنة بلعاریة ح بحبح170425المؤسسة :  

لعروسي   یوسف عبد الطیف 19021528 جید107.30  بـحاسي بحبح25/04/2002

نقبیل   منال 19021495 مقبول205.40  بـحاسي بحبح27/03/2002

لعقاب   مریم 19021491 جید307.40  بـحاسي بحبح10/04/2002

موفقي   نسرین 19021502 جید407.10  بـحاسي بحبح21/07/2002

العربي   محمد 19021484 قریب من الجید506.00  بـحاسي بحبح30/07/2002

بوعبدلي   صفاء 19021425 مقبول605.10  بـحاسي العش22/10/2002

بوكر   طارق 19021428 جید جدا708.80  بـحاسي بحبح01-01-2003

عرباوي   فاطمة الزھراء 19021459 قریب من الجید806.10  بـحاسي بحبح31-01-2003

طیباوي   رحمة 19021392 مقبول905.30  بـحاسي بحبح06/04/1999

شعثان   خولة 19021381 مقبول1005.20  بـعین وسارة02/11/2000

بوشمال   سھام 19021410 مقبول1105.30  بحكم بـحاسي بحبح2001

بن عمار   سفیان 19021407 مقبول1205.60  بـبویرة االحداب15/02/2001

عماري   سفیان 19021408 جید1307.80  بـحاسي بحبح23/04/2002

بوكر   خالد 19021376 قریب من الجید1406.70  بـحاسي بحبح23/02/2003

العطري   بدر البدور 19021346 مقبول1505.60  بـحاسي بحبح22/11/2000

مسیكة   ابراھیم 19021325 قریب من الجید1606.00  بـحاسي بحبح06/09/2001

بختي   احمد 19021328 جید1707.80  بـحاسي بحبح05/02/2002

ضیف   اسامة محمد الدرة 19021332 جید جدا1808.30  بـحاسي بحبح24/05/2002

بوساق   حنان 19021360 مقبول1905.70  بـحاسي بحبح31-05-2002

دلدول   ایة مریم 19021345 قریب من الجید2006.90  بـحاسي بحبح12/10/2002

نایل   إیمان 19021324 جید2107.00  بـحاسي بحبح13/12/2002

696من332الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القیزي بن زیان | الجلفة2 جویلیة ح بحبح05 | ابتدائیة 170435المؤسسة :  

سداس   مختار 19021789 قریب من الجید106.50  بـحاسي بحبح21/01/1999

دوارة   ھشام 19021823 قریب من الجید206.40  بـحاسي بحبح05/02/2002

عجلي   وھیبة 19021825 جید307.20  بـحاسي بحبح03/05/2002

بوخاري   فطیمة 19021752 مقبول405.50  بـحاسي بحبح18/04/1999

عبدلي   محمد 19021767 مقبول505.30  بـحاسي بحبح01/02/2000

بن صیقع   عیسى 19021721 مقبول605.30  بـحاسي بحبح03/02/2003

نعمي   سمیرة 19021672 قریب من الجید706.10  بـحاسي بحبح07/11/1998

العربي   سالمة 19021660 جید جدا808.20  بحكم بـحاسي بحبح2000

شنافي   شیماء 19021676 جید907.40  بـحاسي بحبح15/11/2001

جرو   سماح 19021669 جید جدا1008.10  بـحاسي بحبح30/11/2001

كالل   زینب 19021659 ممتاز1109.20  بـحاسي بحبح24/05/2002

نقبیل   رھام فاطمة الزھراء 19021651 جید جدا1208.90  بـحاسي بحبح28/06/2002

بن عیسى   رابح 19021646 جید1307.10  بـحاسي بحبح01/07/2002

ربیح   خولة 19021641 جید جدا1408.70  بـحاسي بحبح05/07/2002

طاھیر   رنیا 19021650 قریب من الجید1506.90  بـحاسي بحبح04/10/2002

سیلمي   تركیة 19021611 جید جدا1608.40  بحكم بـحاسي بحبح1999

بوعیشة   بن عزوز 19021607 جید1707.30  بـحاسي بحبح03/06/2000

فیطس   جمیلة 19021612 جید1807.10  بـحاسي بحبح10/09/2001

سبع   حفیظة 19021618 مقبول1905.70  بـالجلفة23/03/2002

طویل   بلقاسم 19021604 قریب من الجید2006.90  بـحاسي بحبح16/08/2002

بن خیرة   اكرم طھ سعید 19021565 قریب من الجید2106.50  بـحاسي بحبح12/10/2001

بلخیري   احمد 19021551 قریب من الجید2206.90  بـحاسي بحبح18-11-2001

زروقي   اسماء 19021561 قریب من الجید2306.20  بـحاسي بحبح04/05/2002

696من333الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القیزي بن زیان | الجلفة3 | العطري بن عرعار ح بحبح170436المؤسسة :  

جعرون   یونس عبد الحق 19021844 مقبول105.40  بـحاسي بحبح22/01/2002

قرشي   مسعودة 19021795 مقبول205.20  بحكم بـبویرة االحداب2000

جلیخي   مصطفى 19021798 قریب من الجید306.80  بـحاسي بحبح02-11-2001

حمیدي   ھجیرة 19021821 قریب من الجید406.20  بـحاسي بحبح04/02/2002

بوعیشة   معمر 19021800 مقبول505.50  بـحاسي بحبح23/04/2002

فدول   نورة 19021820 جید جدا608.30  بـالجلفة01/08/2002

بویھتیالن   ماري 19021766 قریب من الجید706.10  بـحاسي بحبح20/10/2001

بعرة   فتیحة 19021747 جید جدا808.90  بـحاسي بحبح10/01/2002

كریدة   فاطمة الزھرة 19021739 جید جدا908.30  بـحاسي بحبح25/02/2002

قسمیة   محمد الحبیب 19021774 جید1007.00  بـحاسي بحبح26-05-2002

جرو   لیندة 19021765 مقبول1105.80  بـحاسي بحبح06/06/2002

كریدة   فتیحة 19021748 جید1207.40  بـحاسي بحبح16/08/2002

حدوش   صباح 19021690 قریب من الجید1306.00  بـحاسي بحبح30/01/2001

سلت   صالح الدین 19021691 قریب من الجید1406.90  بـحاسي بحبح19/03/2002

سلت   عبد الكریم 19021710 جید جدا1508.00  بـحاسي بحبح07/12/2002

سلیماني   سمارة 19021670 قریب من الجید1606.00  بـحاسي بحبح02/04/2001

نعامة   بسمة 19021600 مقبول1705.40  بـحاسي بحبح25/01/2002

نایل   بلعباس 19021603 جید1807.80  بـحاسي بحبح27/02/2002

حمیدي   بن علیة 19021608 قریب من الجید1906.90  بـحاسي بحبح18/07/2002

بن عسلون   ایمن عبد الرحمان 19021596 قریب من الجید2006.20  بـحاسي بحبح11/11/2002

الھادي   حنان 19021621 جید جدا2108.70  بـحاسي بحبح24/04/2003

بن فكاني   إكرام 19021539 جید جدا2208.60  بـحاسي بحبح05/04/2002

سلیماني   إكرام سمیة 19021540 جید جدا2308.00  بـحاسي بحبح31-07-2002

صدارة   احمد لمین 19021556 قریب من الجید2406.40  بـحاسي بحبح25/10/2002

696من334الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القیزي بن زیان | الجلفة3 | قدقاد سعد ح بحبح170437المؤسسة :  

بن تشیش   یامنة 19021839 جید جدا108.90  بـحاسي بحبح27/01/2002

كیالني   نبیل 19021809 مقبول205.20  بـحاسي بحبح30/11/2001

قرشي   عز الدین 19021712 جید307.20  بـحاسي بحبح19/02/2002

عرابي   فاتح 19021724 مقبول405.60  بـحاسي بحبح10/07/2002

طالب   فاطمة الزھراء 19021727 ممتاز509.80  بـحاسي بحبح18-07-2002

طالب   عیسى اسامة 19021722 جید جدا608.00  بـحاسي بحبح21/11/2002

محمدي   عبد الفتاح عبد الكریم 19021708 ممتاز709.30  بـالجلفة10/12/2002

بونعمة   زھیة 19021658 مقبول805.80  بـحاسي بحبح02/03/2001

بوشان   انور 19021593 قریب من الجید906.90  بـالجلفة10/01/2002

بن الطاھر   بریكة رباب 19021599 مقبول1005.50  بـحاسي بحبح18/07/2002

عبد المولى   بثینة 19021597 مقبول1105.20  بـحاسي بحبح28/07/2002

بختي   ابراھیم 19021543 مقبول1205.70  بـحاسي بحبح03/04/2002

صحارة   ابراھیم الخلیل 19021544 قریب من الجید1306.90  بـحاسي بحبح27/11/2002

696من335الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القیزي بن زیان | الجلفة3 | خالص اسماعیل ح بحبح170438المؤسسة :  

بن عسلون   نوال خدیجة 19021817 جید جدا108.00  بـحاسي بحبح22/12/2001

صحارة   نذیر 19021811 جید جدا208.50  بـحاسي بحبح17/04/2002

قاسمي   مصطفى یاسین 19021799 جید جدا308.70  بـحاسي بحبح26/04/2002

قارف   میرة 19021806 ممتاز409.00  بـالجلفة15-07-2002

معمري   ویزة 19021826 جید507.80  بـحاسي بحبح20/08/2002

بن عسلون   مروة 19021793 جید جدا608.90  بـحاسي بحبح12/11/2002

بختي   نصیرة 19021814 جید جدا708.10  بـحاسي بحبح18/11/2002

صالح   كمال 19021759 مقبول805.70  بـحاسي بحبح18/12/2001

سیلت   محمد مصطفى 19021778 قریب من الجید906.70  بـحاسي بحبح13/02/2002

خبیزي   كریمة 19021758 قریب من الجید1006.80  بـحاسي بحبح14/03/2002

العیداني   محمد السعید 19021775 جید جدا1108.90  بـحاسي بحبح01/05/2002

سلت   فطوم سھام 19021751 مقبول1205.40  بـحاسي بحبح02-05-2002

اخذاري   محمد كمال 19021776 جید جدا1308.80  بـحاسي بحبح18/06/2002

بوفاتح   محمد 19021771 جید1407.50  بـحاسي بحبح17/08/2002

قارف   محمد البشیر 19021773 جید1507.80  بـحاسي بحبح22/11/2002

صادق   لینة 19021763 جید جدا1608.90  بـحاسي بحبح03-01-2003

زرقین   عادل امین 19021702 قریب من الجید1706.70  بـحاسي بحبح21/02/2002

عسلوني   صابرین 19021689 جید جدا1808.10  بـحاسي بحبح08/03/2002

بن العاریة   عبد المالك 19021711 قریب من الجید1906.40  بـحاسي بحبح21/05/2002

بوشمال   طھ ایوب 19021695 جید جدا2008.70  بـحاسي بحبح26/05/2002

سایح   عبد السالم 19021706 جید جدا2108.50  بـحاسي بحبح28/07/2002

خذیر   عبد الرحمن 19021704 جید جدا2208.90  بـالجلفة21/08/2002

فدول   عائشة 19021699 جید جدا2308.30  بـحاسي بحبح29-09-2002

فیطس   عبد السالم 19021707 جید2407.50  بـحاسي بحبح02-10-2002

696من336الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | القیزي بن زیان | الجلفة3 | خالص اسماعیل ح بحبح170438المؤسسة :  

قفال   صھیب 19021693 جید جدا2508.90  بـحاسي بحبح21/10/2002

العطري   سمیة 19021671 جید2607.20  بـحاسي بحبح07-06-2001

حواطي   دلیلة امینة 19021645 مقبول2705.40  بـحاسي بحبح08-07-2001

خدومة   سعد عبد الرزاق 19021663 مقبول2805.00  بـالزعفران04/08/2001

كریبع   خیرة 19021644 جید2907.20  بـحاسي بحبح16/01/2002

بقة   سھیر 19021674 قریب من الجید3006.80  بـحاسي بحبح02-03-2002

صویلحي   شیماء 19021677 قریب من الجید3106.50  بـحاسي بحبح05-06-2002

ابن نایل   رقیة 19021649 جید3207.40  بـحاسي بحبح20/08/2002

تفاح   سھام 19021673 مقبول3305.80  بـحاسي بحبح12/09/2002

بن عیسى   سلیمان وحید 19021668 جید3407.70  بـحاسي بحبح02-10-2002

مختاري   سعدیة 19021665 جید جدا3508.30  بـحاسي بحبح23/10/2002

زواوي   شیماء 19021678 قریب من الجید3606.40  بـحاسي بحبح05-11-2002

بن خیرة   امیرة 19021590 جید جدا3708.40  بـحاسي بحبح02-02-2000

بوشنافة   بالل 19021602 قریب من الجید3806.90  بـحاسي بحبح15/07/2001

اخذاري   حفصة 19021617 جید3907.10  بـحاسي بحبح23/12/2001

سلت   امینة انفال 19021592 جید4007.40  بـالجلفة06/06/2002

فدول   خدیجة 19021624 جید4107.30  بـحاسي بحبح07/07/2002

بن جدو   بن سالم عبد الرحمان 19021606 جید4207.30  بـحاسي بحبح20/09/2002

عسال   ایة 19021594 قریب من الجید4306.90  بـالجلفة05-01-2003

سایح   امینة ام الخیر 19021591 جید جدا4408.50  بـحاسي بحبح02-07-2003

فدول   السعید 19021569 قریب من الجید4506.30  بحكم بـحاسي بحبح1998

بیض القول   اسماعیل 19021563 جید جدا4608.70  بـحاسي بحبح31/05/2002

رنان   ابو بكر الصدیق 19021546 مقبول4705.40  بـالجلفة28/08/2002

جواف   امال 19021577 قریب من الجید4806.00  بـحاسي بحبح22/01/2003

اخذاري   ابوبكر الصدیق 19021547 قریب من الجید4906.40  بـحاسي بحبح28/01/2003

696من337الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القیزي بن زیان | الجلفة3 | لحول المیلود ح بحبح170439المؤسسة :  

قوریدة   یوسف 19021843 جید107.60  بـحاسي بحبح09/02/2002

قوق   یسرى 19021841 جید207.50  بـحاسي بحبح26/06/2002

لعطوي   مصطفى 19021796 مقبول305.30  بـعین وسارة14-08-1998

بن حمزة   نور الدین 19021818 مقبول405.10  بـحاسي بحبح08/06/2000

بوعمارة   مالك 19021801 جید507.40  بـحاسي بحبح09/01/2001

بن حمزة   نسرین فاطنة 19021812 قریب من الجید606.10  بـحاسي بحبح12/07/2001

بروان   یامنة 19021828 مقبول705.10  بـحاسي بحبح05/08/2001

ھینوب   منال 19021803 جید جدا808.90  بـغردایة19/02/2002

لعروسي   یاسین احمد 19021827 قریب من الجید906.40  بـالجلفة26-05-2002

رحماني   مروى 19021794 جید جدا1008.90  بـحاسي بحبح13/07/2002

رقدة   ھشام 19021824 قریب من الجید1106.60  بـحاسي بحبح26/09/2002

معمر   نجاة 19021810 قریب من الجید1206.60  بـحاسي بحبح16/11/2002

بن حمزة   فاطنة 19021741 جید جدا1308.20  بـحاسي بحبح11-10-2000

بن حمزة   فرج هللا 19021749 قریب من الجید1406.50  بـحاسي بحبح30-10-2000

فیطس   فاطنة 19021742 مقبول1505.10  بـحاسي بحبح11-12-2000

بن عسلون   لیندة 19021764 مقبول1605.20  بـحاسي بحبح10/10/2001

بن عسلون   محمد 19021768 جید1707.90  بـحاسي بحبح17-02-2002

صحارة   محمد لمین 19021777 قریب من الجید1806.60  بـحاسي بحبح18/02/2002

جلیخي   فطیمة الزھراء 19021753 جید1907.80  بـحاسي بحبح14/04/2002

معمر   محمد 19021770 مقبول2005.50  بـحاسي بحبح20/07/2002

نعوم   لبنى 19021760 ممتاز2109.30  بـحاسي بحبح01/09/2002

العیھار   فطیمة نور الھدى 19021755 جید2207.50  بـحاسي بحبح25-10-2002

مرینیزة   صلیحة 19021692 جید جدا2308.50  بـعین وسارة19/02/1998

بن عیسى   عائشة 19021697 مقبول2405.10  بـحاسي بحبح07/02/2000

696من338الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | القیزي بن زیان | الجلفة3 | لحول المیلود ح بحبح170439المؤسسة :  

بن جدو   عبد السالم 19021705 قریب من الجید2506.40  بـحاسي بحبح20/09/2000

شونان   فاطمة الزھرة 19021728 مقبول2605.90  بـحاسي بحبح25-11-2000

فیطس   فاطمة 19021726 قریب من الجید2706.80  بـحاسي بحبح24-12-2000

مختاري   عزیز 19021713 مقبول2805.30  بـحاسي بحبح07-11-2001

مداح   عالء الدین 19021714 جید جدا2908.50  بـحاسي بحبح19/05/2002

سائح   علي 19021715 مقبول3005.00  بـحاسي بحبح22/05/2002

بن جدو   علي 19021716 جید3107.40  بـحاسي بحبح16/07/2002

صالح   طھ شعیب 19021696 جید3207.60  بـحاسي بحبح08/04/2003

مداح   زھرة 19021657 مقبول3305.80  بـحاسي بحبح24/03/2000

دودش   شریف 19021675 قریب من الجید3406.60  بـحاسي بحبح28-08-2000

شریك   سعد 19021662 قریب من الجید3506.60  بـحاسي بحبح24/01/2001

زرقین   خیرة 19021643 قریب من الجید3606.80  بـحاسي بحبح14/01/2002

تفاح   سعیدة 19021667 جید جدا3708.00  بـحاسي بحبح20/09/2002

مجبري   بن سالم 19021605 مقبول3805.90  بـحاسي بحبح22/05/2000

مداح   بركاھم 19021598 مقبول3905.10  بـحاسي بحبح25-12-2000

رعاش   خولة 19021628 قریب من الجید4006.10  بـالجلفة09/03/2001

براح   حسناء 19021616 جید جدا4108.00  بـحاسي بحبح13-01-2002

ویس   حسن عبد هللا 19021615 مقبول4205.90  بـحاسي بحبح19/07/2002

لعطوي   ایمن 19021595 مقبول4305.30  بـحاسي بحبح22/09/2002

ثامر   احمد عبد هللا 19021555 جید4407.40  بـحاسي بحبح06/12/2000

ضیف هللا   ام ھاني 19021575 قریب من الجید4506.40  بـحاسي بحبح12/03/2001

بن حمزة   امال 19021576 جید4607.00  بـحاسي بحبح27/06/2001

بن ویس   ابتسام 19021542 مقبول4705.00  بـحاسي بحبح02/01/2002

بن سلیم   إیمان تقوى 19021541 قریب من الجید4806.50  بـعین وسارة11/01/2002

زرقین   احمد 19021553 قریب من الجید4906.50  بـحاسي بحبح19/02/2002

دوارة   احالم 19021548 قریب من الجید5006.20  بـحاسي بحبح20/04/2002

فدول   اسماعیل 19021564 مقبول5105.70  بـحاسي بحبح02/09/2002

شولي   الصافي 19021570 جید5207.60  بـحاسي بحبح17/10/2002

696من339الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | القیزي بن زیان | الجلفة2 | عمر ادریس ح بحبح170440المؤسسة :  

بن شعاع   یسرى 19021840 جید107.80  بـحاسي بحبح02/06/2001

كریبع   موفق 19021805 مقبول205.80  بـحاسي بحبح23-02-1996

مداح   نسیمة 19021813 جید307.90  بـحاسي بحبح14/08/2000

شونان   نعیمة 19021815 جید جدا408.00  بـحاسي بحبح04/02/2001

قرشي   ھشام 19021822 جید جدا508.00  بـحاسي بحبح17/06/2001

وحشي   موسى 19021804 جید جدا608.90  بـحاسي بحبح18/06/2001

صالحي   مصطفى 19021797 قریب من الجید706.80  بـالقدید13/07/2001

راقع   نور الھدى حدة 19021819 جید807.70  بـالجلفة29/08/2001

بقة   نعیمة 19021816 جید جدا908.70  بـحاسي بحبح21/04/2002

صحارة   میلود 19021807 جید جدا1008.50  بـحاسي بحبح24/05/2002

بن نائل   ملیكة 19021802 جید جدا1108.90  بـحاسي بحبح14-07-2002

رنان   مروة 19021792 جید1207.90  بـحاسي العش02/09/2002

بقة   فاطنة 19021740 ممتاز1309.10  بـحاسي بحبح03/04/1999

سالمي   فتیحة 19021746 جید جدا1408.40  بـحاسي بحبح13/01/2001

لقرع   لخضر 19021761 جید جدا1508.00  بحكم بـحاسي بحبح2002

صحارة   قویني 19021756 قریب من الجید1606.80  بـحاسي بحبح24/05/2002

بن مزوز   عمر 19021718 جید جدا1708.20  بـحاسي بحبح14-10-2000

خاضر   عمران 19021720 جید جدا1808.40  بـحاسي بحبح05/08/2001

كریبع   عادل 19021700 جید جدا1908.80  بـحاسي بحبح26/09/2001

بن مزوز   عبد القادر 19021709 جید جدا2008.70  بـحاسي بحبح17/12/2001

سالمي   فائزة 19021723 ممتاز2109.20  بـحاسي بحبح29-04-2002

لغویل   عمر 19021719 جید2207.60  بـحاسي بحبح04/11/2002

بقة   سعدة 19021664 ممتاز2309.40  بـحاسي بحبح06-09-1996

بوعفاس   سعیدة 19021666 جید2407.60  بحكم بـحاسي بحبح2001

696من340الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | القیزي بن زیان | الجلفة2 | عمر ادریس ح بحبح170440المؤسسة :  

بقة   رزیقة 19021648 جید جدا2508.30  بـحاسي بحبح06/01/2002

بن حمزة   خولة 19021640 جید جدا2608.00  بـحاسي بحبح16/04/2002

بقة   ریمة 19021653 جید جدا2708.30  بـحاسي بحبح09/05/2002

فریتح   ریمة 19021654 جید جدا2808.40  بـتبسة02/07/2002

طھرور   زكریا اسالم 19021656 جید2907.30  بـحاسي بحبح27/07/2002

رنان   سعاد 19021661 جید جدا3008.70  بـحاسي العش02/09/2002

ربیحي   حدة 19021614 قریب من الجید3106.70  بـحاسي بحبح11/11/2001

نقبیل   امھاني اكرام 19021589 جید جدا3208.40  بـحاسي بحبح16/01/2002

تفاح   خدیجة 19021623 جید3307.80  بـحاسي بحبح17-01-2002

بقة   حیاة 19021622 جید جدا3408.30  بـحاسي بحبح05-07-2002

جلبان   خرفیة 19021625 جید جدا3508.70  بـحاسي بحبح23/09/2002

طالب   بن علیة 19021609 جید3607.50  بـحاسي بحبح19/10/2002

دلس   خضرة 19021626 جید3707.20  بـحاسي بحبح20/10/2002

بن حمزة   المیسوم 19021574 جید جدا3808.30  بـحاسي بحبح22/03/1999

بن نایل   البشیر 19021566 قریب من الجید3906.60  بـحاسي بحبح26/03/2000

بن براھیم   العلجة 19021572 جید4007.70  بـحاسي بحبح02/02/2001

بن حمزة   احمد 19021550 جید جدا4108.60  بـحاسي بحبح11/02/2001

بن جدو   احمد 19021552 جید جدا4208.40  بـحاسي بحبح07/01/2002

لقویل   اسامة 19021557 جید4307.60  بـحاسي بحبح21/02/2002

بن حمزة   البشیر 19021568 قریب من الجید4406.00  بـحاسي بحبح27/05/2002

فدول   ابو بكر 19021545 جید4507.20  بـحاسي بحبح30/07/2002

بریني   اسامة عز الدین 19021558 جید4607.10  بـحاسي بحبح18-08-2002

خدومة   احمد 19021554 جید4707.80  بـحاسي بحبح21/12/2002

696من341الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ابن رشد | الجلفة2 | السائح عبد السالم ح بحبح170450المؤسسة :  

بوفاتح   یحي 19022161 مقبول105.00  بحكم بـحاسي بحبح1999

سبعاوي   وسام 19022155 جید جدا208.80  بـحاسي بحبح10/09/2002

قعمورة   مسعودة 19022109 مقبول305.60  بـحاسي بحبح19/11/1999

بن خشیبة   نادین ایة 19022118 مقبول405.90  بـحاسي بحبح05/01/2002

لبدیري   مروان رفیق 19022091 جید جدا508.10  بـالقبة11-11-2001

دباب   محمد ایمن 19022083 مقبول605.00  بـحاسي بحبح18/01/2002

بھناس   محمد زكریاء 19022085 جید جدا708.30  بـحاسي بحبح15/02/2002

حورابي   فاطمة الزھراء 19022060 قریب من الجید806.80  بـحاسي بحبح15/05/2002

مریني   فاروق 19022058 قریب من الجید906.40  بـمھدیة27/05/2002

سلت   فارس 19022057 جید1007.00  بـحاسي بحبح20/07/2002

بن الطاھر   محمد توفیق 19022084 ممتاز1109.00  بـالجلفة18/08/2003

رحماني   عالء 19022034 جید1207.40  بـمسعد09/07/2000

بوزید   علي 19022035 مقبول1305.10  بـاالبیار07/11/2000

شویطر   عمار 19022040 مقبول1405.20  بـحاسي بحبح25/04/2001

شویطر   عبد القادر 19022026 مقبول1505.20  بـحاسي بحبح20/10/2001

بن تشیش   عامر اسالم 19022018 مقبول1605.80  بـالجلفة21/11/2001

عبد الحفیظي   علي 19022037 جید جدا1708.30  بـحاسي بحبح06/07/2002

بن ناجي   عبد الرزاق 19022022 جید1807.00  بـعین الدفلى21/07/2002

لحول   سمیرة 19021988 قریب من الجید1906.20  بـحاسي بحبح29/07/2001

بسباس   زھیر 19021976 جید جدا2008.20  بـحاسي بحبح12/09/2002

حمد   شیماء 19021994 مقبول2105.40  بـحاسي بحبح01/11/2002

بن عمار   بن سالم 19021924 مقبول2205.00  بـحاسي بحبح27/02/2001

طھالل   حنان 19021937 مقبول2305.60  بـحاسي بحبح10/04/2002

كعوان   بلعید 19021922 قریب من الجید2406.70  بـتیزي وزو02/07/2002

696من342الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ابن رشد | الجلفة2 | السائح عبد السالم ح بحبح170450المؤسسة :  

قواس   حلیمة 19021934 جید2507.40  بـبنورة24/09/2002

بختي   بلقاسم 19021923 قریب من الجید2606.70  بـحاسي بحبح01/11/2002

دعلوس   احمد امین 19021861 قریب من الجید2706.00  بـحاسي بحبح12/12/1999

بورقبة   الطاھر 19021885 جید2807.90  بـحاسي بحبح05/07/2001

سوفطة   اكرام 19021876 جید جدا2908.00  بـالبلیدة10/11/2002

تراي   امال 19021893 جید3007.60  بـحاسي بحبح20/01/2003

696من343الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ابن رشد | الجلفة2 | عبد الرحیم بلعباس ح بحبح170451المؤسسة :  

محرز   ولید 19022158 جید جدا108.10  بـحاسي بحبح11/01/2003

بن زیان   وئام 19022139 قریب من الجید206.50  بـحاسي بحبح26/08/2000

بن براھیم   نسیبة 19022128 جید307.90  بـاوالد یعیش21/09/2001

عزري   مسعود 19022106 جید407.80  بـالجلفة07/04/2002

كشاشة   نھال مسعودة 19022130 جید جدا508.90  بـحاسي بحبح06/07/2002

لغواطي   نادیة 19022116 جید جدا608.40  بـباب الواد17/08/2002

طبة   وسام 19022144 ممتاز709.10  بـبشار04/09/2002

سدیري   ملك خلود 19022113 جید807.00  بـحاسي بحبح01-10-2002

قرشي   نبیل تقي الدین 19022123 جید907.80  بـحاسي بحبح23/11/2002

بن مطیر   كنزة 19022071 جید جدا1008.10  بـحاسي بحبح25/04/2001

دھیمي   لینة 19022072 ممتاز1109.70  بـرقان25/02/2002

الحدي   محمد سعد الدین 19022087 مقبول1205.80  بـحاسي بحبح07/10/2002

رزیق   عیسى 19022043 قریب من الجید1306.40  بـحاسي بحبح30/12/1997

ساھل   عاشور 19022014 جید1407.10  بـحاسي بحبح05/03/2001

لبتر   عبد الرؤوف 19022020 جید1507.30  بـحاسي بحبح10-08-2001

فخیت   عقیلة 19022033 ممتاز1609.00  بـحاسي بحبح08/06/2002

لخریف   عائشة دنیا 19022013 قریب من الجید1706.60  بـالقلیعة19/06/2002

سنجاق الدین   عبد القادر 19022029 جید1807.30  بـحاسي بحبح09/12/2002

میھوبي   شیماء 19022005 قریب من الجید1906.10  بـالجلفة15/02/2003

صادق   عبد القادر 19022030 جید2007.00  بـحاسي بحبح28/03/2003

شویحة   زھرة 19021975 جید2107.20  بـحاسي بحبح24/08/2001

عبد الدایم   زینب العطرة 19021979 ممتاز2209.40  بـحاسي بحبح09/02/2003

قعمز   توفیق 19021929 مقبول2305.70  بـحاسي بحبح09-03-2000

ضیف   حلیمة 19021933 مقبول2405.20  بـحاسي بحبح13/10/2000

696من344الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ابن رشد | الجلفة2 | عبد الرحیم بلعباس ح بحبح170451المؤسسة :  

نغواش   امیرة 19021907 جید2507.70  بـحاسي بحبح04/04/2002

حرزي   تركیة 19021928 جید جدا2608.70  بـحاسي بحبح05/04/2002

جلیل   انیس 19021909 قریب من الجید2706.60  بـحاسي بحبح12/04/2002

بوعمارة   جمال 19021930 مقبول2805.50  بـحاسي بحبح12/05/2002

كربوعة   ایمن 19021917 جید جدا2908.40  بـحاسي بحبح11/10/2002

عیشي   احمد 19021858 قریب من الجید3006.40  بـحاسي بحبح01/11/2000

خروبي   اسالم الدین 19021870 جید3107.50  بـالرویبة09/05/2002

متیجي   اسماء 19021872 ممتاز3209.60  بـحاسي بحبح04/07/2002

بھناس   السعید 19021882 مقبول3305.40  بـحاسي بحبح26/09/2002

بطاش   ابتھال 19021855 ممتاز3409.30  بـحاسي بحبح22/10/2002

696من345الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ابن رشد | الجلفة2 | لحرش مصطفى ح بحبح170452المؤسسة :  

سعدي   ولید 19022157 ممتاز109.40  بـالجلفة26/08/2002

زروقي   مصطفى 19022110 جید207.60  بـحاسي بحبح25/01/2002

بركاني   نوال 19022131 جید جدا308.30  بـثنیة الحد12-07-2002

مندي   ناریمان 19022120 قریب من الجید406.80  بـحاسي بحبح13/11/2002

سبع   نبیل 19022122 جید جدا508.70  بـحاسي بحبح24-12-2002

زھار   ھدیل ایة 19022135 جید جدا608.50  بـحاسي بحبح20/09/2003

ناجي   مخطار 19022090 قریب من الجید706.30  بـرحویة10-08-2002

رعاش   محمد 19022078 جید جدا808.00  بـحاسي بحبح22/09/2002

لعیھار   عیدة 19022042 جید جدا908.00  بـحاسي بحبح11/06/1998

عسلوني   عائشة 19022011 جید1007.20  بـحاسي بحبح01/05/1999

عمور   عماد الحاج محمد 19022039 قریب من الجید1106.50  بـحاسي بحبح17/06/2001

بوخاري   عیسى 19022044 جید1207.40  بـحاسي بحبح27-07-2001

صالحي   عامر 19022017 قریب من الجید1306.30  بـابن بادیس28/03/2002

نعمي   عبد القادر 19022028 ممتاز1409.10  بـحاسي بحبح03/07/2002

بوحمداني   رضوان 19021969 قریب من الجید1506.20  بـحاسي بحبح21/06/2001

بن تشیش   رانیا 19021962 جید جدا1608.00  بـالجلفة28/04/2002

بن مشیھ   زكریاء عبد القادر 19021974 جید1707.20  بـحاسي بحبح01/06/2002

نقبیل   خرفیة 19021944 جید1807.60  بـحاسي بحبح21/04/2000

مروان   ایمن یحي 19021918 جید جدا1908.10  بـحاسي بحبح12-03-2002

طھرور   خالد 19021940 جید2007.60  بـحاسي بحبح05-08-2002

بوعیشاوي   خدیجة 19021943 جید2107.70  بـحاسي بحبح12/02/2003

فرد   ایمان نور الھدى 19021914 ممتاز2209.00  بـحاسي بحبح19/04/2003

نعمي   احمد 19021857 قریب من الجید2306.10  بـحاسي بحبح25/04/2000

بھناس   احمد 19021859 قریب من الجید2406.20  بـحاسي بحبح12/10/2001

696من346الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ابن رشد | الجلفة2 | لحرش مصطفى ح بحبح170452المؤسسة :  

حلباوي   المسعود 19021888 جید جدا2508.00  بـحاسي بحبح28/04/2002

عزاز   ادم 19021865 جید جدا2608.20  بـحاسي بحبح15/05/2002

شریك   ام الخیر بشرى 19021892 جید2707.60  بـحاسي بحبح16/01/2003

696من347الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ابن رشد | الجلفة2 | القدس ح بحبح170453المؤسسة :  

بھناس   یوسف 19022163 مقبول105.80  بـالجلفة20-08-2001

ولد علي   یاسمین 19022160 جید جدا208.50  بـحاسي بحبح01-01-2003

بن خشیبة   مسعودة 19022108 مقبول305.10  بـحاسي بحبح29/08/1999

بن عمار   نور الھدى 19022132 مقبول405.20  بـحاسي بحبح29/11/2001

زھار   وائل بالل 19022140 مقبول505.80  بـحاسي بحبح09/01/2002

زھار   منى 19022114 جید جدا608.20  بـحاسي بحبح31/01/2002

شویحة   مصطفى 19022111 قریب من الجید706.50  بـحاسي بحبح21/03/2002

بوزیدي   نجود مروى ندا 19022124 قریب من الجید806.80  بـحاسي بحبح28-04-2002

مكاوي   ھدیل عفیفة 19022136 مقبول905.90  بـحاسي بحبح15/07/2002

قعمز   وائل نور 19022141 جید جدا1008.70  بـحاسي بحبح31/08/2002

محمد یاسین   معمري 19022112 جید1107.60  بـالجلفة10/11/2002

سعید   ندى اسماء 19022126 جید جدا1208.60  بـحاسي بحبح06/12/2002

ادریسي   محمد فؤاد 19022089 قریب من الجید1306.20  بـحاسي بحبح16/10/2001

قدیدي   محمد 19022076 مقبول1405.10  بـحاسي بحبح25/01/2002

سبع   عیسى 19022055 مقبول1505.60  بـحاسي بحبح09/03/2002

حشالف   ماریا 19022073 جید1607.10  بـحاسي بحبح20/03/2002

العطري   فطیمة 19022067 جید1707.20  بـحاسي بحبح24-04-2002

فراج   مریم 19022094 جید جدا1808.90  بـحاسي بحبح27-04-2002

ودیعة   فلایر 19022065 قریب من الجید1906.60  بـمداوروش08/07/2002

ربوح   محمد االمین 19022081 قریب من الجید2006.50  بـحاسي بحبح19/10/2002

ونزار   محمد 19022079 جید2107.10  بـحاسي بحبح10/12/2002

سلیماني   كاتیا 19022070 جید جدا2208.90  بـحاسي بحبح01/02/2003

بیرش   عبد القادر 19022027 جید جدا2308.70  بـحاسي بحبح21/11/2001

ناصر   عمر 19022041 مقبول2405.20  بـحاسي بحبح30/11/2001

696من348الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ابن رشد | الجلفة2 | القدس ح بحبح170453المؤسسة :  

شراك   عامر 19022016 جید2507.80  بـحاسي بحبح14/02/2002

بیض القول   طارق عبد المجید 19022009 قریب من الجید2606.80  بـحاسي بحبح17/05/2002

خالدي   علي عدنان 19022038 ممتاز2709.30  بـالجلفة18/06/2002

ادریسي   عبد الغني ماسنییس 19022024 قریب من الجید2806.50  بـحاسي بحبح02/11/2002

بن لمو   رابح 19021960 مقبول2905.10  بـتاشنة29-05-2001

بن عمار   رابح 19021961 قریب من الجید3006.50  بـحاسي بحبح23/09/2001

صادق   دالل 19021958 مقبول3105.50  بـحاسي بحبح02/12/2001

بكاي   رشا 19021968 جید3207.90  بـحاسي بحبح04/01/2002

زیدان   رسالن یانیس 19021967 جید جدا3308.80  بـحاسي بحبح25/01/2002

بن مشیھ   شعیب 19021991 جید3407.70  بـحاسي بحبح04/03/2002

بوذراع   سماح 19021987 مقبول3505.20  بـالجلفة12/05/2002

بن عمار   زكریا 19021973 جید جدا3608.00  بـحاسي بحبح19/05/2002

معمري   سالف 19021985 جید جدا3708.80  بـالجلفة20/05/2002

ھدروق   زین العابدین 19021977 جید3807.70  بـحاسي بحبح07-07-2002

مجول   سلیمان 19021986 جید3907.60  بـحاسي بحبح27/07/2002

بن اقزوح   دالیا 19021957 قریب من الجید4006.90  بـالجلفة18/08/2002

بوزیدي   ربیحة بوثینة 19021963 قریب من الجید4106.60  بـقصر الشاللة23/08/2002

ناجي   سیف الدین 19021990 قریب من الجید4206.90  بـالقالة26/09/2002

شیخي   رحاب یاسمین 19021965 جید جدا4308.30  بـحاسي بحبح08/10/2002

شایلي   رؤوف 19021959 قریب من الجید4406.20  بـحاسي بحبح14/11/2002

بیض القول   سعاد 19021981 جید4507.20  بـحاسي بحبح01/12/2002

بن قویدر   حفصة 19021932 مقبول4605.10  بـحاسي بحبح03/12/2000

سدات   امیرة 19021906 جید4707.40  بـسیدي امحمد29-12-2001

بن حنة   بولرباح ایوب 19021927 جید4807.50  بـحاسي بحبح21/04/2002

مكاوي   خدیجة 19021941 جید جدا4908.00  بـحاسي بحبح26/04/2002

یحیاوي   ایمان 19021913 ممتاز5009.30  بـحاسي بحبح16/05/2002

قرشي   انیس 19021910 قریب من الجید5106.80  بـحاسي بحبح16/09/2002

قارف   امیمة 19021908 جید جدا5208.20  بـحاسي بحبح26/10/2002

لعباوي   ایة 19021911 جید5307.00  بـالكریمیة14-12-2002

696من349الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ابن رشد | الجلفة2 | القدس ح بحبح170453المؤسسة :  

خالدي   المسعود 19021887 قریب من الجید5406.30  بـحاسي بحبح11/01/2001

بوعبدلي   اكرم 19021878 قریب من الجید5506.90  بـحاسي بحبح21/02/2001

لعور   اسحاق 19021869 قریب من الجید5606.40  بـحاسي بحبح28/10/2001

عبد هللا   اسامة یوسف 19021868 قریب من الجید5706.20  بحكم بـحاسي بحبح2002

عسلي   اسماء 19021871 جید جدا5808.00  بـحاسي بحبح02/01/2002

بن شریف   امال ھبة 19021894 جید5907.90  بـحاسي بحبح02/08/2002

سرطوط   احمد البشیر 19021860 جید جدا6008.80  بـحاسي بحبح22/11/2002

نایت عثمان   اكرم محمد نجیب 19021879 جید جدا6108.90  بـحسین داي25-11-2002

الشیخ   اكرام 19021877 مقبول6205.20  بـحاسي بحبح26/11/2002

منصري   الیاس 19021889 قریب من الجید6306.30  بـبنایریة10/03/2003

696من350الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | ابن رشد | الجلفة4 | االمیر عبد القادر ح بحبح170454المؤسسة :  

قرشي   ولید 19022156 قریب من الجید106.00  بـحاسي بحبح18/08/2000

ضیف   یونس 19022164 مقبول205.60  بـحاسي بحبح13-04-2001

بطان   ولید البشیر 19022159 جید307.00  بـحاسي بحبح29/04/2001

مزاتي   نعیمة 19022129 مقبول405.90  بـحاسي بحبح01/09/2001

فتیلینة   ناعمة 19022121 قریب من الجید506.30  بـحاسي بحبح03/11/2001

عبد السالم   ھاجر 19022134 مقبول605.80  بـحاسي بحبح01-01-2002

بوزیدي   وردة 19022142 مقبول705.10  بـحاسي بحبح06/04/2002

ضیف   نادیة شریفة 19022117 جید جدا808.00  بـحاسي بحبح23/09/2002

مھداوي   ھناء 19022138 مقبول905.60  بـحاسي بحبح24/11/2002

رموس   نسرین 19022127 قریب من الجید1006.20  بـتسمسیلت26/01/2003

علیلیش   محمد 19022075 مقبول1105.00  بـحاسي بحبح04/05/2001

قاسمي   فارس 19022056 جید1207.20  بـحاسي بحبح27/05/2001

سلت   فیصل الحسین 19022069 مقبول1305.00  بـحاسي بحبح09/07/2001

بوزیدي   مروى عائشة 19022092 ممتاز1409.90  بـحاسي بحبح17/02/2002

ضیف   محمد البشیر 19022082 قریب من الجید1506.10  بـحاسي بحبح01/03/2002

خلیفة   فاطمة بسمة 19022061 جید1607.30  بـحاسي بحبح08/07/2002

صادق   محمد عبد الرؤوف 19022088 قریب من الجید1706.10  بـحاسي بحبح17/09/2002

حاجي   مروى ملك 19022093 قریب من الجید1806.60  بـحاسي بحبح14/12/2002

زیاني   محمد زكریاء 19022086 جید1907.70  بـحاسي بحبح27/11/2003

كریبع   عائشة 19022010 مقبول2005.40  بـحاسي بحبح15/12/1998

بن سالم   عبد الرحیم 19022021 مقبول2105.20  بـحاسي بحبح01-01-2000

نھار   عبد العزیز بلقاسم 19022023 قریب من الجید2206.30  بـحاسي بحبح22/03/2000

وسخ   عائشة 19022012 جید2307.10  بـحاسي بحبح17-12-2000

جعیدیر   طارق حسین 19022008 جید جدا2408.80  بـحاسي بحبح27/01/2002

696من351الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | ابن رشد | الجلفة4 | االمیر عبد القادر ح بحبح170454المؤسسة :  

عسلوني   عامر 19022015 قریب من الجید2506.90  بـحاسي بحبح31/01/2002

جرو   علي 19022036 مقبول2605.20  بـحاسي بحبح09/04/2002

بختي   عبیر شیماء 19022032 جید2707.00  بـحاسي بحبح01/06/2002

جعرون   رزیقة 19021966 مقبول2805.40  بـحاسي بحبح03/11/1998

امحمدي   سعدیة 19021982 مقبول2905.70  بـالجلفة27/05/2001

مزارة   شیماء 19021993 مقبول3005.40  بـحاسي بحبح03/01/2002

شلیم   زكریا 19021972 جید3107.30  بـحاسي بحبح17-01-2002

عبد السالم   ربیعة 19021964 مقبول3205.00  بـحاسي بحبح29/04/2002

ضیف   خیرة 19021956 جید جدا3308.00  بـحاسي بحبح01/06/2002

جعرون   سارة 19021980 جید3407.40  بـحاسي بحبح23/07/2002

ضیف   خالد 19021939 مقبول3505.00  بـحاسي بحبح08/06/1998

عبد الرحیم   بسمة خدیجة 19021921 قریب من الجید3606.40  بـحاسي بحبح02/03/2001

شایب   امباركة 19021905 مقبول3705.80  بـحاسي بحبح24/02/2002

دوارة   حیاة سعیدة 19021938 قریب من الجید3806.10  بـحاسي بحبح13/08/2002

جرو   خدیجة 19021942 جید3907.40  بـحاسي بحبح05/12/2002

بن عمار   اسامة 19021867 مقبول4005.30  بـحاسي بحبح11/08/2001

بدیرینة   احمد لمین 19021864 قریب من الجید4106.50  بـحاسي بحبح26/02/2002

696من352الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي بوعافیة | الجلفة5 | رقدة میلود الشرقیة ح بحبح170464المؤسسة :  

دردور   ھدیل 19022426 قریب من الجید106.30  بـحاسي بحبح13-05-2001

عزالوي   ھبة هللا 19022425 ممتاز209.00  بـحاسي بحبح09-11-2002

رحماني   ھیثم سیف الدین 19022430 جید جدا308.00  بـحاسي بحبح15-02-2003

بقة   نورة 19022409 جید جدا408.40  بـحاسي بحبح10-12-2000

عبد الرحیم   محمد 19022382 قریب من الجید506.00  بـحاسي بحبح24-08-2001

بن حمزة   لخضر 19022377 جید607.70  بـحاسي بحبح07-09-2001

خلیفة   مصطفى 19022398 جید جدا708.10  بـحاسي بحبح21-11-2001

بشیري   محمد األمین 19022385 جید807.80  بـالزعفران21-01-2002

صحارة   ھارون عبد الرحمان 19022414 جید جدا908.10  بـحاسي بحبح16-02-2002

بیرش   محمد عبد الباسط 19022387 قریب من الجید1006.60  بـالجلفة08-06-2002

رحماني   مریم 19022394 مقبول1105.90  بـحاسي بحبح31-07-2002

بن سیدي   مروان الحاج 19022390 جید1207.30  بـحاسي بحبح06-08-2002

مریني   ھاجر 19022412 مقبول1305.10  بـحاسي بحبح04-01-2003

ھزرشي   ھارون الحسین 19022413 جید جدا1408.80  بـحاسي بحبح18-03-2003

دعلوس   عامر 19022332 مقبول1505.50  بـحاسي بحبح02-06-1998

خلیفة   عامر 19022333 جید1607.30  بـحاسي بحبح13-02-1999

خلیفة   قویدر 19022364 قریب من الجید1706.30  بـالجلفة29-05-2001

بختي   عائشة 19022328 جید1807.80  بـحاسي بحبح10-11-2001

زعموكي   عادل 19022330 جید جدا1908.60  بـحاسي بحبح29-08-2002

غزالة   عبد الرزاق 19022339 جید جدا2008.40  بـحاسي بحبح02-11-2002

بن حمزة   زینب 19022294 جید جدا2108.20  بـحاسي بحبح11-08-1996

شعراني   سھیلة 19022309 جید2207.00  بحكم بـحاسي بحبح2001

بلعدل   سعید 19022301 جید2307.30  بـحاسي بحبح06-01-2002

بومھیریز   زھرة 19022292 جید جدا2408.60  بـثنیة الحد19-03-2002

696من353الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حي بوعافیة | الجلفة5 | رقدة میلود الشرقیة ح بحبح170464المؤسسة :  

رحماني   رحمة 19022286 ممتاز2509.30  بـحاسي بحبح29-06-2002

قواوي   بن عزوز 19022241 مقبول2605.10  بـحاسي بحبح27-08-1997

صحارة   النخلة 19022226 جید2707.30  بـحاسي بحبح27-05-2001

عزالوي   بحریة 19022232 مقبول2805.00  بـحاسي بحبح25-08-2001

راقع   جمیلة 19022250 جید2907.80  بـحاسي بحبح14-01-2002

جعرون   أحمد 19022176 جید جدا3008.70  بـالجلفة20-03-2000

بن الشیخ   أحمد 19022177 جید جدا3108.40  بـحاسي بحبح13-10-2000

ونوقي   أیمن عماد الدین 19022194 جید3207.80  بـحاسي بحبح13-06-2001

خلیفة   أدم أمین 19022180 جید جدا3308.40  بـحاسي بحبح20-11-2001

بوشان   إكرام 19022200 ممتاز3409.10  بـحاسي بحبح22-05-2002

عزالوي   أم الخیر 19022187 قریب من الجید3506.70  بـحاسي بحبح29-07-2002

مریني   إبراھیم 19022197 ممتاز3609.70  بـالجلفة04-01-2003

696من354الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي بوعافیة | الجلفة5 | نواري احمد غربي ح بحبح170465المؤسسة :  

جقبوب   وردة 19022432 جید جدا108.60  بـالجلفة18-12-2002

بن الصادق   ملیكة 19022400 جید207.30  بـالمدیة06-06-2002

فیطس   محمد 19022384 جید جدا308.00  بـحاسي بحبح22-12-2002

شرماط   عامر 19022334 جید407.50  بـحاسي بحبح19-05-1999

بن عسلون   صفاء 19022327 جید جدا508.00  بـحاسي بحبح11-11-2000

رحماني   عبد النور 19022343 جید607.90  بـبشار19-06-2002

نوي   شیماء 19022314 قریب من الجید706.60  بـحاسي بحبح12-02-2001

بن طاھر   ربیحة كلثوم 19022285 قریب من الجید806.90  بـحاسي بحبح12-04-2002

فیطس   بن ساعد 19022240 جید907.10  بـحاسي بحبح11-02-2001

جقبوب   حفییظة 19022254 مقبول1005.40  بـحاسي بحبح31-05-2001

بن الشیخ   توفیق 19022246 جید1107.50  بـالجلفة10-02-2002

بن حمزة   أمال 19022189 جید1207.50  بـحاسي بحبح16-12-2001

بن جدو   اسراء ھبة الرحمن 19022209 ممتاز1309.60  بـالجلفة27-01-2002

زیاني   البشیر العید 19022213 قریب من الجید1406.80  بـحاسي بحبح23-05-2002

بودومي   إیمان 19022202 قریب من الجید1506.80  بـتندوف29-05-2002

عمراوي   إلیاس 19022201 جید1607.00  بـالجلفة25-02-2003

696من355الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي بوعافیة | الجلفة5 | نوي احمد جنوب ح بحبح170466المؤسسة :  

دباب   یوسف 19022437 جید107.40  بـحاسي بحبح28-09-1998

سحنوني   یوسف 19022438 جید جدا208.90  بـتیزي وزو03-03-2002

فیطس   مسعودة 19022395 قریب من الجید306.30  بـحاسي بحبح27-02-1999

عزالوي   محمد 19022383 قریب من الجید406.10  بـحاسي بحبح02-11-2002

خالدي   صفاء 19022326 جید جدا508.60  بـحاسي بحبح24-04-2000

زقاد   عادل 19022329 قریب من الجید606.80  بـالسوقر29-08-2000

العطري   عمر 19022353 مقبول705.90  بـحاسي بحبح10-10-2000

قوق   عبد الوھاب 19022344 جید جدا808.20  بـحاسي بحبح09-12-2002

لحول   خیرة 19022282 جید جدا908.70  بـحاسي بحبح20-11-2000

شویطر   بایزید 19022230 قریب من الجید1006.60  بـحاسي بحبح10-09-2001

طحشي   حنان 19022260 مقبول1105.70  بـحاسي بحبح11-11-2001

حمادي   ثامر 19022247 قریب من الجید1206.50  بـعین وسارة10-12-2002

بولنوار   أسامة 19022181 مقبول1305.50  بـحاسي بحبح09-07-2000

بختي   أحالم 19022175 قریب من الجید1406.60  بـالجلفة25-05-2001

خلیفي   أسامة 19022183 جید1507.10  بـالجلفة27-01-2002

خلیفي   إكرام 19022199 جید1607.80  بـالجلفة27-01-2002

بودانة   أحمد لمین 19022178 جید جدا1708.00  بـحاسي بحبح28-06-2002

بلحواجب   أیمن معتز سیف الدین 19022195 قریب من الجید1806.50  بـالجلفة21-08-2002

696من356الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي بوعافیة | الجلفة5 | الشھید بن خیرة الجدیدة ح بحبح170467المؤسسة :  

رقدة   وھیبة 19022433 مقبول105.30  بـحاسي بحبح10-08-2000

علیلیش   وھیبة 19022434 جید جدا208.30  بـحاسي بحبح26-08-2002

قعمورة   یوسف 19022439 جید307.00  بـغردایة24-12-2002

عبد السالم   نعاس 19022406 مقبول405.00  بـحاسي بحبح21-05-2001

بن عسلون   كریمة 19022375 جید507.20  بـحاسي بحبح18-11-2001

شایب   مشري 19022397 جید607.10  بـحاسي بحبح10-06-2002

لحول   مروى 19022391 مقبول705.30  بـحاسي بحبح27-12-2002

بوشمال   فتیحة 19022360 قریب من الجید806.50  بـحاسي بحبح09-05-2000

بلعدل   فاروق 19022355 قریب من الجید906.60  بـحاسي بحبح24-10-2001

ضیف هللا   علي 19022350 مقبول1005.90  بـحاسي بحبح01-12-2001

امحمدي   صبرینة 19022325 قریب من الجید1106.10  بـحاسي بحبح07-12-2001

محمدي   عالیة 19022331 جید1207.90  بـالجلفة03-02-2002

بن جدو   عبدالحمید 19022346 جید1307.10  بـحاسي بحبح13-02-2002

عبد الرحیم   فاطنة 19022358 قریب من الجید1406.50  بـحاسي بحبح15-06-2002

لحول   فتیحة 19022361 مقبول1505.40  بـحاسي بحبح14-11-2002

لحول   عالء الدین 19022349 جید1607.10  بـحاسي بحبح23-12-2002

صالحي   رشید 19022288 جید1707.50  بـالقدید16-09-2000

مسیكة   ربح بشرى 19022284 جید1807.40  بـحاسي بحبح23-09-2000

بختي   شریف 19022312 مقبول1905.30  بـحاسي بحبح01-11-2000

رمضاني   سھام 19022308 مقبول2005.80  بـحاسي بحبح20-01-2001

لعقون   خدیجة 19022275 قریب من الجید2106.30  بـحاسي بحبح21-05-2001

عبد الرحیم   سماح 19022304 مقبول2205.90  بـالجلفة14-02-2002

عبد السالم   خولة 19022281 جید2307.40  بـحاسي بحبح12-03-2002

سبع   سارة 19022296 جید جدا2408.60  بـحاسي بحبح23-08-2002

696من357الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حي بوعافیة | الجلفة5 | الشھید بن خیرة الجدیدة ح بحبح170467المؤسسة :  

إلیمي   سعدیة 19022300 ممتاز2509.00  بـحاسي بحبح16-09-2002

شویحة   سارة إیمان 19022297 قریب من الجید2606.70  بـحاسي بحبح24-09-2002

بن شریف   سلیمة رحمة 19022303 جید2707.50  بـحاسي بحبح17-10-2002

ھمیل   حدة 19022252 جید جدا2808.00  بـحاسي بحبح01-01-2002

بن جدو   بن عیسى سلیم 19022242 جید جدا2908.00  بـحاسي بحبح13-02-2002

كربوعة   بالل عبد الوھاب 19022237 جید3007.00  بـحاسي بحبح25-03-2002

كالل   حمزة 19022258 قریب من الجید3106.30  بـحاسي بحبح11-04-2002

بكاي   بثینة 19022231 قریب من الجید3206.70  بـحاسي بحبح27-06-2002

عبد الرحیم   احمد 19022204 جید جدا3308.30  بـحاسي بحبح05-10-2000

شتوح   احمد 19022205 جید3407.20  بـحاسي بحبح18-03-2001

صیلع   احمد 19022206 مقبول3505.50  بـحاسي بحبح06-10-2001

عزالوي   األغویني 19022212 جید3607.70  بـحاسي بحبح22-01-2002

رقدة   أیوب 19022196 جید3707.30  بـحاسي بحبح02-03-2002

عیدة   أمباركة الزھراء 19022190 جید جدا3808.90  بـحاسي بحبح03-04-2002

أكحل   أسامة 19022184 قریب من الجید3906.60  بـحاسي بحبح04-06-2002

بعیو   اكرم 19022211 قریب من الجید4006.40  بـحاسي بحبح09-09-2002

عرابي   احمد 19022207 جید4107.00  بـحاسي بحبح02-12-2002

696من358الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي بوعافیة | الجلفة1 | الشھید نقبیل عبد القادر ح بحبح170468المؤسسة :  

بیض القول   یمینة نسرین 19022436 جید جدا108.20  بـحاسي بحبح20/01/2002

قدقاد   ھدیل حفیظة 19022427 مقبول205.00  بـحاسي بحبح08/02/2002

زرایبي   یاسین عبد النور 19022435 ممتاز309.50  بـقصر الشاللة23/05/2002

خذیر   ھشام 19022428 جید جدا408.10  بـحاسي بحبح17/07/2002

طعبة   ھشام 19022429 مقبول505.70  بـحاسي بحبح20/11/2002

خلیفة   وائل 19022431 جید جدا608.60  بـحاسي بحبح04/12/2002

نھار   نعیمة 19022407 جید707.60  بـحاسي بحبح03/01/2000

خلیفة   مختار 19022389 جید807.40  بـحاسي بحبح06/11/2000

العقون   نورة 19022410 قریب من الجید906.30  بـحاسي بحبح03/03/2001

بن االحرش   محمد ناصر الدین 19022388 مقبول1005.00  بـالقدید04/07/2001

تفاح   نورة 19022411 جید جدا1108.30  بـحاسي بحبح20/02/2002

بن شیوخ   مصطفى ناجي 19022399 جید جدا1208.50  بـحاسي بحبح31/03/2002

ھزرشي   نسرین 19022404 ممتاز1309.20  بـالجلفة16/07/2002

بن شیوخ   ماجدة 19022380 جید1407.40  بـمناعة19/07/2002

ھواري   نبیل 19022403 جید جدا1508.70  بـحاسي بحبح09/11/2002

عالل   لیلى 19022379 جید1607.10  بـاوالد یعیش26/11/2002

غربي   نور الیقین 19022408 ممتاز1709.00  بـحاسي بحبح16/12/2002

ھبول   عطیة 19022347 جید جدا1808.60  بـحاسي بحبح26/01/1998

بختي   عبد الحفیظ 19022337 جید جدا1908.10  بـحاسي بحبح20/11/1998

عبد الرحیم   عامر 19022335 جید2007.60  بـحاسي بحبح14/09/2000

بن خیرة   فیروز 19022363 جید2107.60  بـحاسي بحبح27/09/2000

بن عسلون   عبد العزیز 19022342 ممتاز2209.10  بـحاسي بحبح18/02/2002

كربوعة   فاطنة 19022357 جید2307.80  بـحاسي بحبح07/05/2002

خذیر   عماد سیف الدین 19022352 جید جدا2408.10  بـالجلفة02/10/2002

696من359الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حي بوعافیة | الجلفة1 | الشھید نقبیل عبد القادر ح بحبح170468المؤسسة :  

بوسعید   فاروق العزیز 19022356 جید2507.80  بـزلفانة05/12/2002

جعرون   زخروفة 19022290 جید2607.70  بحكم بـحاسي بحبح2001

معمري   سعدیة 19022299 جید2707.60  بـحاسي بحبح20/01/2002

بلفاسي   سلیمة 19022302 جید2807.90  بـالمدیة05/02/2002

خذیر   خدیجة 19022276 جید جدا2908.40  بـحاسي بحبح16/02/2002

تریكة   سناء 19022305 ممتاز3009.60  بـالبلیدة13-06-2002

راقع   زھرة 19022293 جید جدا3108.90  بـحاسي بحبح06/07/2002

كیحول   زكریا 19022291 جید جدا3208.20  بـالزعفران14/08/2002

سلمات   خدیجة 19022277 جید جدا3308.30  بـالجلفة16/08/2002

عطري   زینب 19022295 مقبول3405.40  بـحاسي بحبح28/09/2002

بوزیدي   رحمة إیمان 19022287 جید جدا3508.70  بـحاسي بحبح20/10/2002

قدقاد   خدیجة 19022278 جید جدا3608.90  بـحاسي بحبح24/12/2002

مریني   خدیجة السعدیة 19022279 جید جدا3708.30  بـحاسي بحبح20/02/2003

كربوعة   بن یوسف 19022244 مقبول3805.20  بـحاسي بحبح08/06/2000

بیرش   حنان 19022259 جید3907.80  بـحاسي بحبح05/06/2001

بقة   حلیمة 19022255 جید4007.50  بـحاسي بحبح13/12/2001

فصیح   الزھرة امینة 19022225 جید4107.20  بـالجلفة03/03/2002

تتھ   ایمن 19022228 قریب من الجید4206.40  بـحاسي بحبح23/03/2002

بلعدل   ایمن إسالم 19022229 جید4307.80  بـحاسي بحبح30/06/2002

كحللش   حنان رویدة 19022262 جید4407.80  بـحاسي بحبح16/07/2002

بوعبدلي   حفیظة 19022253 جید4507.30  بـحاسي بحبح14/10/2002

ونوقي   خالد 19022264 جید4607.00  بـحاسي بحبح21/10/2002

بوسالمة   إكرام 19022198 جید4707.90  بـالمنیعة10/08/2001

بوخلخال   احمد لمین 19022208 جید جدا4808.30  بـحاسي بحبح14/12/2001

بوستة   إیمان سارة 19022203 جید جدا4908.70  بـحاسي بحبح05/07/2002

جحبش   أم الخیر 19022188 جید جدا5008.80  بـحاسي بحبح04/09/2002

بقة   اسماء 19022210 ممتاز5109.10  بـحاسي بحبح28/10/2002

696من360الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي بوعافیة | الجلفة5 ح بحبح1 | المجمع الجدید ب170469المؤسسة :  

بیض القول   محمد 19022381 قریب من الجید106.60  بـحاسي بحبح01-01-1999

بن سیدي   منال 19022401 قریب من الجید206.00  بـحاسي بحبح26-05-2001

غوالم   كوثر 19022376 جید جدا308.40  بـالشلف12-07-2001

بن حمزة   لطفي 19022378 جید407.40  بـالجلفة07-03-2002

زرقین   موسى عبد الحلیم 19022402 جید507.30  بـحاسي بحبح09-11-2002

سلت   محمد االمین 19022386 قریب من الجید606.60  بـحاسي بحبح16-01-2003

طیباوي   فرید 19022362 جید707.70  بـحاسي بحبح01-01-1999

قواس   عامر 19022336 ممتاز809.20  بـحاسي بحبح25-02-2001

قداش   عماد الدین 19022351 قریب من الجید906.00  بـملیانة11-06-2002

زقاد   خضرة 19022280 جید1007.30  بـحاسي بحبح03-05-1996

بن خذیر   سھیلة 19022310 جید جدا1108.30  بـحاسي بحبح20-04-2002

شویطر   سیف الدین أحمد 19022311 قریب من الجید1206.80  بـالجلفة12-09-2002

سماصري   رابح إسالم 19022283 جید جدا1308.50  بـباب الواد03-11-2002

كالل   جمانة 19022248 مقبول1405.30  بـالمھدیة02-07-1999

بقة   حمزة 19022256 جید1507.40  بـحاسي بحبح05-06-2001

زیاني   بن زیان 19022239 جید1607.60  بـحاسي بحبح17-06-2001

قارف   جمیلة 19022249 قریب من الجید1706.70  بـحاسي بحبح08-07-2001

علیلیش   حمزة 19022257 جید1807.20  بـحاسي بحبح25-08-2001

قرمیطي   حیاة 19022263 قریب من الجید1906.70  بـحاسي بحبح27-11-2001

شیبوط   بشیر 19022236 مقبول2005.80  بـحاسي بحبح08-07-2002

خذیر   بشرى 19022235 جید جدا2108.00  بـحاسي بحبح03-10-2002

بن سالم   جمیلة 19022251 قریب من الجید2206.00  بـالجلفة03-10-2002

غربي   أحمد منیرانور 19022179 قریب من الجید2306.60  بـحاسي بحبح24-11-1999

بن عیسى   أسیا 19022185 مقبول2405.60  بـحاسي بحبح13-04-2000

696من361الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حي بوعافیة | الجلفة5 ح بحبح1 | المجمع الجدید ب170469المؤسسة :  

قاسم   أیة 19022191 جید2507.00  بـحاسي بحبح24-11-2001

عبدوش   أیمن 19022193 جید جدا2608.90  بـقصر البخاري04-12-2002

696من362الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي المحطة | الجلفة4 | ھزرشي بن صفیة ح بحبح170478المؤسسة :  

عبد الوھاب   مصطفى 19022665 مقبول105.60  بـحاسي بحبح09/01/1999

سلت   مما فاطنة 19022669 جید جدا208.90  بـحاسي بحبح02/04/2002

مزارة   نعیمة 19022673 جید جدا308.70  بـحاسي بحبح09/08/2002

النوراني   ولید 19022679 قریب من الجید406.40  بـحاسي بحبح20/12/2002

قاسم   فریحة 19022623 جید507.40  بـالجلفة02/05/2001

جاب هللا   فتیحة 19022622 جید جدا608.50  بـحاسي بحبح24/07/2001

قدقاد   عیدة 19022609 جید جدا708.70  بـحاسي بحبح10/09/2002

ضیف هللا   عیشة 19022616 جید جدا808.60  بـحاسي بحبح17/12/2002

بوخلخال   عبد هللا ھشام 19022586 ممتاز909.20  بـحاسي بحبح01/07/2001

ربوح   سلیمة 19022562 ممتاز1009.00  بـحاسي بحبح13/02/2002

قارف   سلیمة 19022563 جید جدا1108.70  بـحاسي بحبح25/02/2002

ربوح   سمیة 19022564 جید جدا1208.80  بـحاسي بحبح26/03/2002

بودانة   عائشة 19022573 جید جدا1308.50  بـحاسي بحبح27/06/2002

قوق   شیماء 19022567 جید جدا1408.30  بـحاسي بحبح30/08/2002

العقاب   شیماء 19022568 جید جدا1508.10  بـحاسي بحبح09/09/2002

شتوح   حذیفة الیمان 19022512 جید1607.80  بـحاسي بحبح27-09-2001

شویحة   رقیة 19022537 جید جدا1708.20  بـحاسي بحبح08/10/2002

ناصر   جمیلة 19022508 جید جدا1808.90  بـالجلفة20/10/2002

ھزرشي   خدیجة مروى 19022526 جید جدا1908.30  بـحاسي بحبح13/12/2002

دردور   احمد 19022461 جید جدا2008.50  بـعین وسارة02/06/2000

بوسنة   اكرم 19022468 جید2107.60  بـحاسي بحبح01/04/2001

ربوح   البشیر 19022469 جید جدا2208.60  بـحاسي بحبح10/02/2002

بن جدو   اسماء عوالي 19022465 جید جدا2308.90  بـحاسي بحبح10/08/2002

زناتي   امل مروة 19022480 ممتاز2409.00  بـالجلفة29/10/2002

696من363الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي المحطة | الجلفة4 | سیدي نائل ح بحبح170479المؤسسة :  

عبد السالم   مسعودة 19022663 مقبول105.10  بـحاسي بحبح22-04-2001

خلیفة   مروان حمزة 19022659 مقبول205.50  بـحاسي بحبح25-06-2001

بوزیدي   مسعود 19022662 قریب من الجید306.80  بـحاسي بحبح15/12/2001

خلیفة   مروى 19022660 مقبول405.10  بـحاسي بحبح25-12-2001

بكاي   ملیكة 19022668 قریب من الجید506.40  بـحاسي بحبح21/04/2002

امحمدي   یعقوب 19022684 قریب من الجید606.80  بـحاسي بحبح21/05/2002

بختي   یاسین 19022682 قریب من الجید706.70  بـحاسي بحبح30/07/2002

خذیر   محمد صابر 19022656 جید807.30  بـحاسي بحبح24/08/2002

شویحة   محمد لمین 19022658 جید907.40  بـحاسي بحبح09-10-2002

تفاح   محمد 19022639 جید1007.20  بـحاسي بحبح15/01/2000

قزو   عمر 19022603 مقبول1105.10  بـحاسي بحبح27/02/2000

تفاح   فطیمة 19022625 جید1207.60  بـحاسي بحبح11-08-2001

مریني   عیدة 19022608 جید1307.10  بـحاسي بحبح17/02/2002

ریكي   عیشة 19022615 مقبول1405.20  بـالجلفة08-05-2002

بودانة   عمر 19022605 جید جدا1508.70  بـحاسي بحبح21/05/2002

ابن جدو   لخضر جالل الدین 19022636 جید1607.60  بـالجلفة24-06-2002

طویر   فارس 19022618 قریب من الجید1706.30  بـحاسي بحبح29/09/2002

زاھیة   كریمة 19022629 مقبول1805.80  بـحاسي بحبح10/11/2002

ھرماس   عیشة 19022617 مقبول1905.70  بـالجلفة20-12-2002

قالم   سعدة 19022559 مقبول2005.70  بـحاسي بحبح26/03/2000

ابن عسلون   عائشة 19022572 جید2107.30  بـحاسي بحبح01-01-2002

قالم   سعد الدین 19022558 مقبول2205.80  بـحاسي بحبح21/03/2002

صحارة   سارة عیشة 19022555 مقبول2305.60  بـحاسي بحبح20/04/2002

شونان   عبد الكریم طارق 19022583 جید2407.40  بـحاسي بحبح23/07/2002

696من364الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حي المحطة | الجلفة4 | سیدي نائل ح بحبح170479المؤسسة :  

قالم   صفاء 19022569 قریب من الجید2506.30  بـحاسي بحبح05/10/2002

عبد السالم   حمزة 19022517 مقبول2605.40  بـحاسي بحبح07/07/2000

تفاح   خدیجة 19022523 مقبول2705.20  بـحاسي بحبح22/04/2001

حاجي   بوشارب اسامة 19022501 مقبول2805.20  بـحاسي بحبح15/01/2002

بیض القول   خدیجة 19022525 جید2907.30  بـحاسي بحبح28/01/2002

دعلوس   خضرة 19022529 جید3007.30  بـحاسي بحبح04/02/2002

قضابي   حوریة 19022520 قریب من الجید3106.80  بـحاسي بحبح09/05/2002

حمادي   خرفیة 19022527 مقبول3205.10  بـحاسي بحبح31/10/2002

بودانة   براھیم 19022486 مقبول3305.20  بـحاسي بحبح18/01/1998

بشیري   اسماء 19022464 مقبول3405.30  بـحاسي بحبح24/12/1998

بیض القول   ایوب 19022484 قریب من الجید3506.10  بـحاسي بحبح23/03/2000

العطري   الطیب 19022473 جید3607.70  بـحاسي بحبح01/12/2001

خلیفة   العید 19022477 قریب من الجید3706.60  بـحاسي بحبح19/02/2002

ربوح   بشرى 19022488 ممتاز3809.00  بـحاسي بحبح15/07/2002

لحول   ایمان عبیر 19022483 جید3907.90  بـحاسي بحبح27/07/2002

دماني   ایمان 19022481 ممتاز4009.20  بـحاسي بحبح07/11/2002

نوري   احمد أمین 19022462 جید جدا4108.30  بـحاسي بحبح26-11-2002

696من365الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي المحطة | الجلفة5 | قاسمي الحاج ح بحبح170480المؤسسة :  

مریني   مسعودة إلھام 19022664 مقبول105.80  بـالجلفة08-11-2000

بختي   یسرى 19022683 قریب من الجید206.60  بـحاسي بحبح03-12-2001

بوفاتح   محمد 19022653 جید307.50  بـحاسي بحبح19-03-2002

ھادي   یاسین 19022681 جید407.10  بـحاسي بحبح16-04-2002

عیساوي   ھیبة راشدة 19022676 قریب من الجید506.50  بـالجلفة02-08-2002

عزالوي   ھناء 19022675 جید جدا608.90  بـحاسي بحبح23-08-2002

بریني   منال 19022670 قریب من الجید706.60  بـحاسي بحبح26-10-2002

مرینیزة   لخضر 19022631 مقبول805.40  بـحاسي بحبح23-03-1998

جعرون   قدور 19022626 جید907.30  بـحاسي بحبح01-10-1999

ھادي   عیشة 19022614 قریب من الجید1006.90  بـحاسي بحبح17-08-2001

فتسلینة   محمد 19022640 جید1107.30  بـحاسي بحبح16-09-2001

منصور   لخضر 19022635 قریب من الجید1206.20  بـحاسي بحبح16-04-2002

كریدة   عیسى 19022612 جید1307.10  بـحاسي بحبح15-06-2002

كالل   علي 19022602 مقبول1405.70  بـحاسي بحبح07-08-2002

زاھیة   عیسى 19022613 جید جدا1508.80  بـحاسي بحبح07-10-2002

مزاتي   سعید 19022560 جید1607.70  بـحاسي بحبح26-09-2000

عوین   ضیاء الدین 19022570 مقبول1705.80  بـالزعفران06-02-2001

عبد السالم   سارة 19022553 جید1807.00  بـحاسي بحبح06-04-2002

ھادي   سمیة 19022565 جید1907.00  بـحاسي بحبح16-04-2002

بونعمة   زیان 19022551 قریب من الجید2006.20  بـحاسي بحبح21-06-2002

حمادي   عادل 19022574 جید2107.20  بـحاسي بحبح22-07-2002

بلعباس   سارة 19022554 قریب من الجید2206.40  بـحاسي بحبح02-08-2002

عمران   خدیجة 19022524 جید2307.60  بـحاسي بحبح23-05-2001

بشار   زكریا 19022538 قریب من الجید2406.70  بـحاسي بحبح15-08-2001

696من366الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حي المحطة | الجلفة5 | قاسمي الحاج ح بحبح170480المؤسسة :  

ربیع   جمعة سھام 19022507 قریب من الجید2506.30  بـحاسي بحبح31-08-2001

مغربي   خولة 19022531 مقبول2605.40  بـحاسي بحبح30-10-2001

مرینیزة   حوریة 19022519 قریب من الجید2706.80  بـحاسي بحبح20-11-2001

خذیر   حنان 19022518 قریب من الجید2806.00  بـحاسي بحبح01-01-2002

قرمیطي   رقیة 19022536 قریب من الجید2906.90  بـحاسي بحبح16-02-2002

رحماني   حسن 19022513 جید جدا3008.00  بـحاسي بحبح10-04-2002

رحماني   حسین 19022514 جید جدا3108.60  بـحاسي بحبح10-04-2002

دعلوس   بولرباح 19022502 جید3207.50  بـحاسي بحبح22-06-2002

عسلي   خلیفة 19022530 جید3307.10  بـحاسي بحبح15-12-2002

بلعباس   العربي 19022474 قریب من الجید3406.70  بـحاسي بحبح03-06-1999

بقة   إبراھیم الخلیل 19022459 مقبول3505.50  بـحاسي بحبح23-03-2000

مزاتي   السعید 19022472 مقبول3605.60  بـحاسي بحبح11-07-2001

بن نایل   أحالم 19022452 قریب من الجید3706.40  بـحاسي بحبح30-11-2001

دعلوس   أسامة 19022453 قریب من الجید3806.30  بـحاسي بحبح12-01-2002

بن خیرة   أیمن عبد هللا 19022458 ممتاز3909.10  بـحاسي بحبح16-06-2002

رحماني   أسامة صالح الدین 19022454 جید4007.80  بـحاسي بحبح13-09-2002

رحمون   أسماء 19022455 قریب من الجید4106.00  بـحاسي بحبح30-09-2002

نھار   أسماء أم الخیر 19022456 جید4207.10  بـحاسي بحبح23-12-2002

جاب هللا   أبوبكر الصدیق 19022451 قریب من الجید4306.50  بـحاسي بحبح05-03-2003

696من367الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي المحطة | الجلفة5 | قارف احمد حي الرحال ح بحبح170481المؤسسة :  

مرینیزة   نجاة 19022671 قریب من الجید106.70  بحكم بـحاسي بحبح1999

لبیض   وفاء 19022677 قریب من الجید206.30  بـالجلفة23-05-2000

دماني   محمد البشیر 19022655 قریب من الجید306.70  بـحاسي بحبح29-08-2000

قیبش   ملیكة 19022667 قریب من الجید406.90  بـحاسي بحبح31-12-2000

خذیر   ولید ابراھیم الخلیل 19022680 جید جدا508.80  بـحاسي بحبح02-01-2002

ھبري   محمد 19022651 جید جدا608.00  بـالشلف10-03-2002

توماتیة   محمد 19022652 ممتاز709.70  بـحاسي العش16-03-2002

بخیتي   محمد لمین 19022657 ممتاز809.00  بـحاسي بحبح28-04-2002

طرھیوة   نصر الدین 19022672 قریب من الجید906.60  بـحاسي بحبح06-09-2002

بن شیخ   لخضر 19022632 قریب من الجید1006.20  بـالجلفة05-08-1999

عبد الرحیم   كلثوم 19022630 جید1107.50  بـحاسي بحبح22-05-2000

بقة   قدور 19022627 قریب من الجید1206.70  بـحاسي بحبح01-10-2000

سایحي   فطیمة 19022624 مقبول1305.80  بـحاسي بحبح16/12/2000

العقاب   فتیحة 19022621 قریب من الجید1406.40  بـحاسي بحبح01-01-2001

صحارة   عیسى 19022611 مقبول1505.80  بـحاسي بحبح25-09-2001

بھناس   علي 19022601 مقبول1605.40  بـحاسي بحبح17-02-2002

بوسنة   عمراني 19022606 جید جدا1708.00  بـحاسي بحبح16-11-2002

حمادي   فتحي 19022620 جید جدا1808.00  بـحاسي بحبح30-12-2002

جعرون   طاھر 19022571 قریب من الجید1906.00  بـحاسي بحبح16-05-1997

فیطس   عبد القادر 19022579 مقبول2005.70  بـحاسي بحبح01-07-1999

نھار   سعد 19022556 جید2107.90  بـحاسي بحبح07-09-1999

فتیلینة   عبد هللا جاب هللا 19022585 مقبول2205.30  بـحاسي بحبح21-11-1999

بوفاتح   عبد اللطیف 19022584 جید2307.70  بـحاسي بحبح24-01-2000

لقرع   عبد النبي 19022587 جید جدا2408.80  بـعین وسارة20-11-2000

696من368الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حي المحطة | الجلفة5 | قارف احمد حي الرحال ح بحبح170481المؤسسة :  

رابحي   سعد 19022557 قریب من الجید2506.60  بـالجلفة05-12-2001

كربوعة   عبد القادر عبد الجلیل 19022582 جید جدا2608.60  بـحاسي بحبح22-07-2002

سالمي   خدیجة 19022522 قریب من الجید2706.70  بحكم بـحاسي بحبح2000

ضیف هللا   تركیة 19022503 جید2807.30  بـعین وسارة14-12-2000

مروش   جمال 19022505 جید2907.90  بـحاسي بحبح30-01-2001

صبار   زكي 19022539 مقبول3005.90  بـحاسي بحبح05-12-2001

فتیلینة   ثامر اسامة 19022504 جید3107.60  بـحاسي بحبح03-01-2002

رحمون   خیرة 19022534 قریب من الجید3206.70  بـحاسي العش02-03-2002

سالمي   بختة 19022485 مقبول3305.00  بـحاسي بحبح30-12-1997

جلیطة   بركاھم 19022487 جید3407.30  بـحاسي بحبح27-02-1999

ھبري   بن زیان 19022490 جید3507.30  بـالشلف10-03-2002

قوبع   العلجة 19022476 مقبول3605.40  بـحاسي بحبح28-04-2002

بن حنة   ایمان خدیجة 19022482 جید3707.00  بـحاسي بحبح23-12-2002

696من369الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حي المحطة | الجلفة5 | ابتدائیة بن حوریة الشریف المصران ح بحبح170482المؤسسة :  

شنة   ھاجر 19022674 قریب من الجید106.00  بـالقدید13-06-2000

نوي   عیسى 19022610 جید207.60  بـحاسي بحبح19-12-1997

لحول   زینب 19022552 مقبول305.80  بـحاسي بحبح09-12-1998

صحارة   خیرة 19022533 قریب من الجید406.40  بـحاسي بحبح01-01-2000

لحول   حمزة 19022516 قریب من الجید506.10  بـحاسي بحبح01-06-2000

696من370الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | العربي بن مھیدي ح بحبح | الجلفة4 | بیض القول بن زیان ح بحبح170492المؤسسة :  

شیلق   وداد فتیحة 19022834 مقبول105.70  بـحاسي بحبح28/07/2001

صالحي   فاطمة الزھرة 19022796 قریب من الجید206.30  بـحاسي بحبح09/04/2002

جاب هللا   ھدى 19022833 قریب من الجید306.60  بـحاسي بحبح14/09/2002

عمري   ھاجر 19022832 مقبول405.60  بـحاسي بحبح20/10/2002

صالحي   فاطمة الزھراء 19022795 جید507.70  بـحاسي بحبح01/11/2002

شكري   محمد أمین 19022813 جید جدا608.10  بـالجلفة15-11-2002

طویل   شھرزاد 19022760 جید جدا708.10  بـالجلفة20/02/2002

بریني   صالح الدین 19022766 مقبول805.40  بـحاسي بحبح02/08/2002

ربوح   عمر الفاروق 19022779 جید جدا908.20  بـحاسي بحبح07/10/2002

بن تشیش   زید ابن ثابت 19022750 قریب من الجید1006.60  بـحاسي بحبح19/12/2002

العزیب   بوثینة وردة 19022719 جید1107.70  بـحاسي بحبح16/08/2000

نھار   ربیحة 19022734 جید1207.70  بـحاسي بحبح01-01-2001

جعرون   احالم 19022697 قریب من الجید1306.20  بـحاسي بحبح03/05/2001

شمالل   تركیة 19022720 جید1407.40  بـحاسي بحبح30/09/2001

تلعیش   حفیظة 19022722 جید1507.80  بـحاسي بحبح03-01-2002

بوسنة   امینة 19022714 جید1607.30  بـحاسي بحبح14/02/2002

زواي   دنیازاد 19022732 قریب من الجید1706.50  بـحاسي بحبح06-06-2002

بوسنة   ایوب 19022715 قریب من الجید1806.20  بـحاسي بحبح16/08/2002

حمیدي   ام الخیر 19022711 جید1907.20  بـحاسي بحبح29/11/2002

خالدي   خدیجة 19022725 جید جدا2008.80  بـحاسي بحبح28/12/2002

696من371الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

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

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

 | العربي بن مھیدي ح بحبح | الجلفة2 | مج جد بحي القندوز ح بحبح170493المؤسسة :  

جعرون   ولید 19022846 جید107.00  بحكم بـحاسي بحبح2001

جبارة   یوسف 19022848 قریب من الجید206.10  بـالجلفة31/08/2002

جعرون   قدور 19022802 مقبول305.60  بـحاسي بحبح08/11/1997

قرمیطي   مصطفى 19022822 جید407.50  بحكم بـحاسي بحبح1999

شتوح   فطیمة الزھرة 19022801 مقبول505.50  بـحاسي بحبح14/10/1999

حمیاني   فطیمة 19022800 جید جدا608.60  بحكم بـحاسي بحبح2000

شتوح   نور الھدى 19022829 مقبول705.60  بـحاسي بحبح16/11/2000

جعرون   نوال 19022828 جید807.30  بـحاسي بحبح19/07/2001

قوبع   محمد 19022810 جید907.90  بـحاسي بحبح08/01/2002

حمیاني   كریمة 19022804 جید1007.30  بـحاسي بحبح29/01/2002

عسلوني   ماریة 19022806 قریب من الجید1106.80  بـحاسي بحبح23/04/2002

بن علیة   محمد 19022811 جید1207.10  بـحاسي بحبح14/07/2002

بوعیشة   كمال 19022805 مقبول1305.80  بـحاسي بحبح18/07/2002

شویحة   مروة نریمان 19022821 جید جدا1408.40  بـحاسي بحبح01-01-2003

بن علیة   عیشة 19022781 جید جدا1508.80  بـحاسي بحبح14/01/2000

جعرون   سعدة 19022756 مقبول1605.90  بـحاسي بحبح18/02/2000

قرمیطي   رحمة 19022746 جید1707.90  بحكم بـحاسي بحبح2001

عیشي   سارة 19022752 قریب من الجید1806.30  بـحاسي بحبح23/05/2001

بخیتي   عائشة 19022767 جید جدا1908.40  بـحاسي بحبح29/06/2001

موفقي   زھرة 19022748 قریب من الجید2006.60  بـحاسي بحبح28/10/2001

بن نایل   عیشة 19022782 جید جدا2108.60  بـحاسي العش26/01/2002

حمیاني   عیشة 19022783 قریب من الجید2206.70  بـحاسي بحبح12/02/2002

طیباوي   سارة 19022753 قریب من الجید2306.40  بـحاسي بحبح31/08/2002

وسخ   سلیمان 19022757 جید جدا2408.00  بـحاسي بحبح14/09/2002

696من372الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | العربي بن مھیدي ح بحبح | الجلفة2 | مج جد بحي القندوز ح بحبح170493المؤسسة :  

قاسمي   علجیة 19022775 جید جدا2508.00  بـحاسي بحبح03/10/2002

جخنین   الربح 19022707 مقبول2605.00  بـحاسي بحبح30/12/1999

حمیاني   بختة 19022716 جید جدا2708.80  بـحاسي بحبح27/03/2000

جعرون   خولة 19022728 مقبول2805.30  بـحاسي بحبح28/07/2000

بن سالم   الحدي احمد 19022706 قریب من الجید2906.30  بـحاسي بحبح23/10/2000

قندوز   الیاس 19022710 جید3007.00  بـحاسي بحبح13/07/2001

سلیماني   اسماء 19022702 مقبول3105.10  بـحاسي بحبح30/10/2001

بن علیة   حدة 19022721 جید3207.60  بحكم بـحاسي بحبح2002

بن نایل   خذیر 19022726 مقبول3305.10  بـحاسي بحبح25/01/2002

عسلوني   خیرة 19022731 جید3407.20  بـحاسي بحبح09/04/2002

مریني   اسماء فطیمة الزھرة 19022703 مقبول3505.70  بـحاسي بحبح17/06/2002

شیبوط   خولة 19022729 جید3607.30  بـحاسي بحبح24/07/2002

عباسي   الصادق 19022708 قریب من الجید3706.80  بـحاسي بحبح22/12/2002

696من373الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | العربي بن مھیدي ح بحبح | الجلفة4 | بشار بن جدو ح بحبح170494المؤسسة :  

بقة   یوسف 19022847 مقبول105.50  بـحاسي بحبح18/02/2001

طاوسي   محمد 19022808 جید207.50  بـحاسي بحبح01/01/1997

بونعمة   محمد االمین 19022814 جید307.90  بـحاسي بحبح01/01/1999

زناتي   مصطفى زین الدین 19022823 جید407.40  بـحاسي بحبح21/05/2000

عسلوني   محمد االمین 19022815 قریب من الجید506.40  بـحاسي بحبح05/07/2000

سیساني   ملیكة 19022824 جید607.00  بـحاسي بحبح13/04/2001

حمیاني   كریمة 19022803 جید707.40  بـحاسي بحبح30/11/2001

بشیري   فاطنة 19022798 مقبول805.60  بـحاسي بحبح15-12-2001

موفقي   مروة 19022819 جید جدا908.40  بـحاسي بحبح01/01/2002

بن الطاھر   نورة 19022831 قریب من الجید1006.60  بـحاسي بحبح01/01/2002

بشیري   منصور 19022825 جید1107.10  بـبنورة14/03/2002

بوشمال   ندى 19022827 جید جدا1208.00  بـحاسي بحبح20/03/2002

عبد السالم   مروة 19022820 قریب من الجید1306.50  بـحاسي بحبح05/08/2002

بقة   محمد رابح االمین 19022816 جید1407.90  بـحاسي بحبح07/09/2002

عسلوني   محمد نور الدین 19022817 قریب من الجید1506.10  بـحاسي بحبح24/10/2002

بشیري   فتیحة ھبة 19022799 جید جدا1608.80  بـحاسي بحبح19/01/2003

سلمان   علي 19022776 قریب من الجید1706.90  بـحاسي بحبح01/01/2000

طاوسي   عبد القادر 19022773 قریب من الجید1806.10  بـحاسي بحبح22/07/2000

قویسمي   عمرة 19022780 جید1907.50  بـحاسي بحبح20/08/2000

بن العربي   عفاف 19022774 قریب من الجید2006.80  بـالجلفة27/12/2000

بدیرینة   شھرزاد 19022759 قریب من الجید2106.20  بـحاسي بحبح01/03/2001

الھادي   عادل 19022768 جید2207.50  بـحاسي بحبح14/03/2001

بن الطاھر   سعاد 19022755 جید2307.40  بـحاسي بحبح29/04/2001

وسخ   ساعد 19022754 قریب من الجید2406.80  بـحاسي بحبح16-05-2001

696من374الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | العربي بن مھیدي ح بحبح | الجلفة4 | بشار بن جدو ح بحبح170494المؤسسة :  

بوزیان   عبد الفتاح 19022772 قریب من الجید2506.60  بـحاسي بحبح07/10/2001

بن الطاھر   سمیرة 19022758 مقبول2605.70  بـحاسي بحبح26-11-2001

جعرون   فاطمة 19022784 مقبول2705.00  بـحاسي بحبح30/12/2001

قرشي   رزیقة 19022747 جید2807.40  بـحاسي بحبح01/01/2002

زحوط   زوینة 19022749 جید2907.00  بـحاسي بحبح15/02/2002

بن مزوز   زینب 19022751 مقبول3005.90  بـحاسي بحبح22/06/2002

عبد الحفیظي   صالح الدین 19022765 جید3107.80  بـحاسي بحبح14/07/2002

عمري   علي 19022777 قریب من الجید3206.60  بـحاسي بحبح20/12/2002

قمان   صالح 19022763 جید3307.60  بـحاسي بحبح24/12/2002

عسلوني   اسامة خیر الدین 19022701 جید3407.80  بـحاسي بحبح16/02/1998

بن شعالل   ارزقي 19022699 جید3507.80  بـعین وسارة23/08/1999

شكال   رابح 19022733 قریب من الجید3606.20  بـحاسي بحبح14/09/1999

قویسمي   احمد 19022698 مقبول3705.90  بـحاسي بحبح09/09/2000

مداح   اماني عبیر 19022712 جید3807.20  بـحاسي بحبح22/06/2001

عسلوني   بوبكر 19022718 جید3907.00  بـحاسي بحبح08/02/2002

عبد الحفیظي   إكرام زھرة 19022695 جید جدا4008.50  بـحاسي بحبح30/03/2002

سراي   حیاة احالم 19022724 جید جدا4108.60  بـحاسي بحبح26/04/2002

دوارة   اسامة 19022700 جید جدا4208.00  بـحاسي بحبح01/12/2002

بن مشیھ   البشیر 19022705 جید4307.20  بـحاسي بحبح01/12/2002

بقة   خولة 19022730 جید جدا4408.70  بـحاسي بحبح29-12-2002

696من375الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجدیدة طریق ح العش | الجلفة2 | مبخوتة احمد ح بحبح170504المؤسسة :  

مریني   امباركة 19022878 جید107.50  بـحاسي بحبح27/08/2000

جخنین   اسماعیل 19022868 قریب من الجید206.00  بـحاسي بحبح20-10-2000

حنافي   أحالم 19022859 جید جدا308.20  بـحاسي بحبح05/01/2001

بو عیشة   أمال 19022861 جید407.20  بـحاسي بحبح04/04/2001

مریني   ام الخیر 19022876 جید507.10  بـحاسي بحبح31/05/2001

بن حمزة   أكرم 19022860 مقبول605.30  بـحاسي بحبح27/01/2002

أیوب   بوالشعیر 19022894 جید جدا708.30  بـحاسي بحبح08/06/2002

معمر   حسیبة 19022897 جید جدا808.50  بـحاسي بحبح20/06/2002

محجوب   سعدیة 19022943 جید907.70  بـحاسي بحبح05/02/1999

سعیدي   ریمة 19022932 قریب من الجید1006.50  بـحاسي بحبح15/06/1999

العطري   خولة 19022921 مقبول1105.90  بـحاسي بحبح30/05/2000

لحول   سارة 19022939 قریب من الجید1206.50  بـحاسي بحبح02/11/2000

دماني   سارة 19022940 مقبول1305.60  بـحاسي بحبح17/11/2000

حنة   خولة 19022922 مقبول1405.30  بـالجلفة15/01/2001

لبیض   خدیجة 19022917 قریب من الجید1506.10  بـحاسي بحبح04/02/2002

قزو   زكریا 19022933 جید1607.60  بـحاسي بحبح17/10/2002

صالح   رابح 19022927 قریب من الجید1706.40  بـحاسي بحبح11/11/2002

بوخاري   عامر 19022967 جید1807.00  بـحاسي بحبح24/10/2000

زعیتري   عبیر 19022975 مقبول1905.90  بـحاسي بحبح07/02/2001

بن محمد   صفیة 19022963 ممتاز2009.50  بـحاسي بحبح03/03/2002

منصوري   فلایر 19022990 ممتاز2109.40  بـحاسي بحبح04/06/2002

حریزي   عبد الحلیم 19022970 جید جدا2208.40  بـحاسي بحبح06/08/2002

وطواط   فلایر 19022991 جید2307.80  بـتیسمسیلت28/11/2002

بوعیشة   عیسي 19022982 قریب من الجید2406.40  بـحاسي بحبح02/12/2002

696من376الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجدیدة طریق ح العش | الجلفة2 | مبخوتة احمد ح بحبح170504المؤسسة :  

شیبوط   عادل 19022965 قریب من الجید2506.20  بـحاسي بحبح15/12/2002

صالح   مروة 19023016 جید2607.70  بـحاسي بحبح11/01/2002

صالح   مني 19023027 مقبول2705.90  بـحاسي بحبح11/01/2002

خلوفي   محمد 19023011 جید2807.70  بـالقدید04/02/2002

مریني   ھجیرة 19023041 مقبول2905.80  بـحاسي بحبح09/04/2002

بھناس   ولید عبد الرزاق 19023045 مقبول3005.70  بـحاسي بحبح20-07-2002

مسیكة   نفیسة 19023038 جید3107.00  بـالجلفة02-09-2002

بر اھیمي   محمد لمین 19023015 جید3207.50  بـحاسي بحبح01/02/2003

696من377الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجدیدة طریق ح العش | الجلفة2 | بیض القول المیلود ح بحبح170505المؤسسة :  

صادقي   الدراجي 19022875 مقبول105.50  بـحد الصحاري23/01/1996

لعروسي   حسین 19022898 مقبول205.10  بـحاسي بحبح04/04/1997

كربوبة   بالل 19022891 جید جدا308.10  بـحاسي بحبح28-11-1999

طیباوي   امال 19022877 قریب من الجید406.00  بـحاسي بحبح11/04/2000

قویسمي   ایمان 19022882 جید507.30  بـحاسي بحبح08/08/2000

بن محمد   الحفناوي 19022873 قریب من الجید606.10  بـحاسي بحبح15/08/2000

بیض القول   بلقاسم 19022893 جید جدا708.10  بـحاسي بحبح05/01/2001

دباب   احالم 19022862 قریب من الجید806.80  بـحاسي بحبح06/06/2001

جخنین   احمد 19022864 قریب من الجید906.50  بـحاسي بحبح09/04/2002

رعاش   ایمان 19022884 جید1007.30  بـحاسي بحبح25/06/2002

شعبان   امباركة 19022879 جید1107.20  بـحاسي بحبح05/11/2002

قواس   اشواق 19022870 جید جدا1208.10  بـحاسي بحبح12/11/2002

بوعیشة   زینب 19022937 جید1307.20  بـحاسي بحبح03/01/2000

بن علي   دلیلة 19022926 جید1407.70  بـحاسي بحبح15/04/2000

بن علیة   زینب یاسمین 19022938 جید1507.00  بـحاسي بحبح17/07/2001

قواس   خلود دعاء 19022919 جید1607.90  بـالجلفة20/05/2002

صحارة   حیاة 19022912 جید جدا1708.10  بـحاسي بحبح07/07/2002

لقرب   سعاد 19022942 مقبول1805.90  بـمسعد14/10/2002

جاب هللا   خولة 19022923 جید جدا1908.10  بـحاسي بحبح03/12/2003

صدیقي   عبد الكریم 19022972 قریب من الجید2006.00  بحكم بـحاسي بحبح1999

واصل   عمر 19022978 جید2107.40  بحكم بـحاسي بحبح1999

عبد السالم   فاطنة 19022986 مقبول2205.50  بـحاسي بحبح21/02/1999

بوعیشة   عائشة مریا 19022964 قریب من الجید2306.60  بـحاسي بحبح27/02/2000

طیباوي   عیشة 19022983 مقبول2405.00  بـحاسي بحبح05/05/2000

696من378الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجدیدة طریق ح العش | الجلفة2 | بیض القول المیلود ح بحبح170505المؤسسة :  

بن محمد   عمر 19022979 قریب من الجید2506.10  بـحاسي بحبح01/09/2000

دودش   محمد 19022998 مقبول2605.80  بـحاسي بحبح08/10/2000

طیباوي   عیشة 19022984 قریب من الجید2706.10  بحكم بـحاسي بحبح2001

شولي   عبد الجلیل زكریا 19022968 مقبول2805.20  بـحاسي بحبح04/01/2001

زبیر   قویدر 19022995 قریب من الجید2906.20  بـالجلفة14/01/2001

بوعیشة   سمیرة 19022960 جید3007.00  بـحاسي بحبح25/05/2001

بن الطیب   عیشة 19022985 جید جدا3108.40  بـحاسي بحبح04/11/2001

حواطي   فطیمة الزھرة 19022993 مقبول3205.80  بـحاسي بحبح23/11/2001

شویطر   عبد الوھاب 19022974 مقبول3305.80  بـحاسي بحبح23/03/2002

لعربي   فطیمة 19022992 جید جدا3408.80  بـحاسي بحبح24/03/2002

قاسمي   عمر 19022981 قریب من الجید3506.50  بـحاسي بحبح19-09-2002

مریني   فاطنة 19022988 جید3607.00  بـحاسي بحبح29/07/2003

بن مزوز   مریم 19023018 قریب من الجید3706.60  بـحاسي بحبح10/08/1999

صادقي   مسعودة 19023021 قریب من الجید3806.90  بـحاسي بحبح21/01/2000

صحراوي   مروة ھدیل 19023017 جید جدا3908.00  بـحاسي بحبح31/08/2002

مبخوتة   نادیة ھدیل 19023031 جید4007.20  بـحاسي بحبح06/10/2002

بن الطاھر   میلود 19023028 قریب من الجید4106.90  بـحاسي بحبح27/12/2002

696من379الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | الجدیدة طریق ح العش | الجلفة2 | محمد بوضیاف ح بحبح170506المؤسسة :  

قرشي   اسامة 19022865 جید107.00  بـحاسي بحبح03/11/1999

عسلوني   بالل 19022890 قریب من الجید206.50  بـحاسي بحبح15/11/1999

سلیماني   احمد 19022863 مقبول305.30  بـحاسي بحبح05/02/2000

حمیاني   اسماعیل 19022869 جید407.30  بـحاسي بحبح29/05/2001

بوعیشة   براھیم 19022888 مقبول505.70  بـحاسي بحبح09/07/2001

عسلوني   ایمان 19022883 جید جدا608.70  بـحاسي بحبح17/08/2001

بن علیة   امباركة سارة 19022880 جید707.00  بـحاسي بحبح19/01/2002

بن عمار   اسامة 19022866 جید807.10  بـحاسي بحبح22/01/2002

زناتي   اكرم سعید 19022871 جید907.90  بـحاسي بحبح05/05/2002

غربي   ایمن شمس الدین 19022885 جید1007.30  بـحاسي بحبح09/05/2002

زناتي   امھاني 19022881 ممتاز1109.30  بـحاسي بحبح22/05/2002

صادق   البشیر 19022872 جید جدا1208.40  بـحاسي بحبح26/07/2002

بنعلیة   بالل 19022892 جید جدا1308.70  بـحاسي بحبح02/08/2002

حمیاني   اسالم 19022867 مقبول1405.30  بـالجلفة11/11/2002

جلیخي   بشرى 19022889 جید جدا1508.80  بـحاسي بحبح21/12/2002

بلخیري   ایناس عبیر 19022886 ممتاز1609.30  بـحاسي بحبح07/02/2003

قسمیة   خیرة 19022924 مقبول1705.70  بـحاسي بحبح28/10/1998

طیباوي   سالمي 19022947 مقبول1805.50  بـحاسي بحبح25-07-1999

مسعودي   حلیمة السعدیة 19022911 جید جدا1908.60  بـحاسي بحبح26/03/2001

بلحوت   رقیة 19022931 مقبول2005.20  بـحاسي بحبح10/06/2001

بوعمارة   سعید 19022944 جید2107.40  بـحاسي بحبح27/03/2002

صالح   ربیحة 19022929 جید2207.50  بـحاسي بحبح09/05/2002

سعدي   زكیة 19022935 جید2307.60  بـحاسي بحبح13/05/2002

بن سالم   زوینة 19022936 جید جدا2408.60  بـحاسي بحبح22/05/2002

696من380الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | الجدیدة طریق ح العش | الجلفة2 | محمد بوضیاف ح بحبح170506المؤسسة :  

ثلیجي   سلطانة 19022948 مقبول2505.40  بـحاسي بحبح07/06/2002

بوعیشة   خالد 19022915 جید2607.40  بـحاسي بحبح26/10/2002

عمران   زكریا 19022934 جید جدا2708.80  بـحاسي بحبح08/04/2003

صادقي   فتیحة 19022989 مقبول2805.70  بـحاسي بحبح12/07/1999

ھواري   قدور 19022994 قریب من الجید2906.50  بـحاسي بحبح22/08/1999

میھوبي   سھیلة 19022961 جید جدا3008.20  بـحاسي بحبح04/02/2001

مریني   عبد هللا 19022973 جید جدا3108.20  بـحاسي بحبح03/10/2002

لحرش   نبیل بدر الدین 19023033 جید3207.30  بـحاسي بحبح30/11/1998

جعرون   منصور 19023026 جید3307.00  بحكم بـحاسي بحبح1999

بوعمارة   محمد االمین 19023013 قریب من الجید3406.70  بـحاسي بحبح07/11/1999

ھواري   نصیرة 19023035 قریب من الجید3506.50  بحكم بـحاسي بحبح2000

بن علیة   یاسین 19023046 قریب من الجید3606.70  بـحاسي بحبح04/01/2000

العطري   منار 19023025 جید3707.60  بـحاسي بحبح01/03/2000

قالم   محمد 19023009 قریب من الجید3806.10  بـالجلفة17-11-2000

دودش   ملیكة 19023023 قریب من الجید3906.00  بـحاسي بحبح24/11/2001

مریني   نور االیمان 19023039 قریب من الجید4006.60  بحكم بـحاسي بحبح2002

بن علیة   ملیكة 19023024 مقبول4105.70  بـحاسي بحبح09/04/2002

ضیف هللا   نفیسة 19023037 قریب من الجید4206.10  بـحاسي بحبح13/04/2002

مریني   ناجي 19023029 قریب من الجید4306.70  بـحاسي بحبح23/04/2002

عباسي   ناجي 19023030 قریب من الجید4406.30  بـحاسي بحبح28/05/2002

ثلیجي   ھاجر 19023040 قریب من الجید4506.80  بـحاسي بحبح03/06/2002

طیباوي   مصطفى 19023022 مقبول4605.90  بـحاسي بحبح02/09/2002

ضیف   یسرى 19023048 قریب من الجید4706.00  بـحاسي بحبح01/11/2002

قطاف   مسعود 19023020 مقبول4805.80  بـحاسي بحبح02/11/2002

بن عمار   وداد 19023043 مقبول4905.70  بـحاسي بحبح20/12/2002

لعروسي   یوسف 19023060 جید5007.80  بـحاسي بحبح24/12/1998

قدیر   یمینة 19023059 جید5107.70  بـعین وسارة11-04-2002

696من381الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حساني محمد الشیخ | الجلفة1 | المركزیة الذكور ح بحبح170516المؤسسة :  

فرحة   ولید 19023254 مقبول105.80  بـحاسي بحبح12/12/2000

حصبایة   وفاء 19023253 قریب من الجید206.70  بـالجلفة02/07/2001

عماري   محمد 19023221 جید307.40  بـحاسي بحبح30/08/2001

االبیض   وھیبة شیراز 19023255 جید جدا408.50  بـحاسي بحبح17-03-2002

عمران   ھشام 19023247 قریب من الجید506.10  بـحاسي بحبح22/06/2002

بن خیرة   محمد كمال 19023228 جید جدا608.80  بـحاسي بحبح03/10/2002

خالدي   نعیمة نور الھدى 19023241 جید جدا708.40  بـحاسي بحبح24-11-2002

شعالن   یمینة 19023257 قریب من الجید806.50  بـملیكھ25/11/2002

قوق   محمد الشیخ 19023227 مقبول905.60  بـحاسي بحبح04/03/2003

بن عمار   بوزید 19023133 مقبول1005.50  بـحاسي بحبح09-04-2000

بونعمة   زوبیر 19023157 جید1107.10  بـحاسي بحبح14/08/2000

بیض القول   ابراھیم الحسین 19023079 جید جدا1208.40  بـحاسي بحبح18/03/2001

العقاب   خدیجة 19023147 قریب من الجید1306.20  بـالجلفة20/03/2001

لشرف   إیمان 19023075 جید1407.20  بـحاسي بحبح22-07-2001

تفاح   المسعود 19023101 جید1507.90  بـحاسي بحبح08/10/2001

بوخلخال   ایوب 19023109 جید1607.10  بـحاسي بحبح26/01/2002

قارف   ابتسام 19023077 جید جدا1708.20  بـحاسي بحبح04/02/2002

بن خیرة   إكرام سمیة 19023072 جید1807.80  بـحاسي بحبح20/02/2002

رحماني   جمال الدین 19023135 جید جدا1908.40  بـالجلفة20/04/2002

خالدي   بشیر 19023126 جید جدا2008.30  بـحاسي بحبح08/07/2002

ایت موھاب   اسماء 19023092 جید2107.60  بـحاسي بحبح01/11/2002

شتوح   إلیاس 19023073 جید2207.10  بـحاسي بحبح27/11/2002

العطري   بختي عبد العزیز 19023121 جید جدا2308.20  بـحاسي بحبح22/12/2002

شویحة   رحاب 19023155 جید جدا2408.10  بـالجلفة23/01/2003

696من382الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حساني محمد الشیخ | الجلفة1 | المركزیة الذكور ح بحبح170516المؤسسة :  

بن دنیدینة   اسماء خلود 19023093 قریب من الجید2506.40  بـحاسي بحبح28/02/2003

سدات   اسامة 19023091 قریب من الجید2606.70  بـحاسي بحبح12/03/2003

ضیف   احمد عتیق 19023088 جید2707.70  بـحاسي بحبح27/03/2003

بیض القول   قیس الحسین 19023208 جید جدا2808.40  بـحاسي بحبح18/03/2001

قارف   فتیحة 19023204 قریب من الجید2906.40  بـحاسي بحبح02/01/2002

سعدي   طاھر 19023182 جید3007.60  بـالجلفة06/05/2002

قوق   عبد النور 19023195 مقبول3105.60  بـحاسي بحبح02/06/2002

صادق   فاطنة حنان 19023202 جید جدا3208.20  بـحاسي بحبح28/07/2002

696من383الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حساني محمد الشیخ | الجلفة4 | قوق سلیمان م بنات ح بحبح170517المؤسسة :  

علیلیش   وئام 19023249 مقبول105.60  بـحاسي بحبح26/10/1999

حمادي   نور الدین 19023243 مقبول205.60  بـحاسي بحبح25/09/2001

زبیر   بشیر 19023125 جید307.40  بـحاسي بحبح18/12/2000

ضیف   حلیمة 19023139 مقبول405.40  بـحاسي بحبح15/10/2001

بن دنیدینة   بشرى 19023123 جید507.60  بـالجلفة12/01/2002

شویحة   ابراھیم 19023078 جید جدا608.10  بـحاسي بحبح02/07/2002

كریدة   حبیبة نور الھدى 19023137 جید707.90  بـحاسي بحبح15/08/2002

مزوز   خدیجة 19023149 قریب من الجید806.90  بـالجلفة13/10/2002

جاب هللا   بن عبد هللا توفیق 19023130 قریب من الجید906.90  بـحاسي بحبح14/12/2002

شولي   كریمة 19023210 مقبول1005.20  بـحاسي بحبح01-01-2000

شولي   سلیم 19023176 مقبول1105.40  بـحاسي بحبح11/01/2000

سبع   سھام 19023178 جید1207.10  بـحاسي بحبح25/09/2000

لباز   عبد الصبور ایوب 19023189 جید1307.40  بـحاسي بحبح14/09/2002

لباز   فتیحة ھبة 19023205 قریب من الجید1406.30  بـحاسي بحبح11/10/2002

696من384الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حساني محمد الشیخ | الجلفة4 | بن یطو عبد القادر ح بحبح170518المؤسسة :  

طمار   یوسف علي 19023258 جید107.30  بـحاسي بحبح13/03/1999

سلت   مصطفى 19023237 مقبول205.80  بـحاسي بحبح17/08/1999

لكحل   مریم 19023235 قریب من الجید306.50  بـعین معبد26/07/2002

بن یطو   محمد مختار 19023231 جید407.00  بـالجلفة24/09/2002

فرج   البشیر 19023098 قریب من الجید506.60  بـحاسي بحبح03/05/1998

بن حمزة   خدیجة 19023146 جید607.20  بـحاسي بحبح21/02/1999

بن حمزة   احمد 19023083 قریب من الجید706.40  بـحاسي بحبح20/04/2000

مسعودي   جمیلة 19023136 جید جدا808.10  بـعین وسارة01/01/2001

فدول   زینة 19023160 قریب من الجید906.00  بـحاسي بحبح30/10/2001

حسیني   احمد 19023084 جید جدا1008.20  بـحاسي بحبح01/01/2002

بوزیدي   ربیحة 19023153 مقبول1105.90  بـحاسي بحبح01/01/2002

شارف   اكرام 19023097 جید جدا1208.20  بـحاسي بحبح12-01-2002

بن حمزة   بركاھم 19023122 جید1307.20  بـحاسي بحبح25/01/2002

فرج   خیرة 19023151 قریب من الجید1406.70  بـحاسي بحبح03/02/2002

صحارة   حنان 19023143 قریب من الجید1506.40  بـحاسي بحبح27/03/2002

لبوخ   الحاج 19023100 جید جدا1608.50  بـحاسي بحبح12/04/2002

شویحة   ابوسفیان 19023081 جید1707.90  بـحاسي بحبح19/04/2002

لبوخ   حمزة 19023140 مقبول1805.50  بـحاسي بحبح08/07/2002

شلیم   اشواق نورة 19023096 جید جدا1908.20  بـحاسي بحبح30/07/2002

بن عسلون   خالد 19023145 مقبول2005.10  بـحاسي بحبح31/07/2002

فدول   بلقاسم 19023129 قریب من الجید2106.10  بـحاسي بحبح17/08/2002

تفاح   احمد االمین 19023087 جید جدا2208.80  بـحاسي بحبح11/10/2002

جلیطة   عمر 19023199 جید جدا2308.40  بـالجلفة02/08/1996

فدول   عبد الباقي 19023184 جید2407.40  بـحاسي بحبح01/01/1998

696من385الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حساني محمد الشیخ | الجلفة4 | بن یطو عبد القادر ح بحبح170518المؤسسة :  

بختي   شریف االمین 19023180 جید2507.30  بـحاسي بحبح19/10/1999

صالحي   سعد 19023173 قریب من الجید2606.70  بـالقدید29/10/1999

لقرب   عبد الرحمن 19023187 مقبول2705.10  بـحاسي بحبح11/01/2000

فدول   سالم 19023171 جید2807.60  بـحاسي بحبح29/02/2000

بن یطو   عتیقة 19023196 قریب من الجید2906.40  بـحاسي بحبح11/05/2000

بوزیدي   عبد القادر 19023191 جید جدا3008.60  بـحاسي بحبح16/07/2000

صالحي   كریم 19023209 قریب من الجید3106.70  بـقصر الشاللة17/07/2000

بوزیدي   فریحة 19023206 جید جدا3208.70  بـحاسي بحبح02/10/2000

قارف   عبد الرحمن 19023188 جید3307.10  بـحاسي بحبح21/01/2001

فدول   فاطنة 19023200 جید3407.60  بـحاسي بحبح28/02/2001

مختاري   عزیز بلكحل 19023198 جید3507.70  بـالجلفة16/03/2001

فدول   فتیحة 19023203 جید جدا3608.20  بـحاسي بحبح26/10/2001

صحارة   عابد المسعود 19023183 جید3707.30  بـحاسي بحبح23/01/2002

شویحة   صالح الدین 19023181 قریب من الجید3806.60  بـالجلفة10/09/2002

696من386الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | حساني محمد الشیخ | الجلفة4 | بن االحرش عبد هللا ح بحبح170519المؤسسة :  

بوراس   نوال 19023242 مقبول105.90  بحكم بـحاسي بحبح2000

راقع   محمد لمین 19023229 جید207.20  بـحاسي بحبح03/09/2000

لعروسي   محمد االمین 19023225 قریب من الجید306.70  بـحاسي بحبح06/09/2000

طعبة   مسعودة دالل 19023236 جید407.40  بـعین معبد02/01/2001

بن یطو   محمد 19023222 جید جدا508.00  بـحاسي بحبح15/10/2001

لقرب   نصر الدین 19023239 جید جدا608.50  بـحاسي بحبح06/01/2002

نقبیل   مروة 19023234 ممتاز709.20  بـالجلفة05/02/2002

نواري   محمد االمین 19023226 جید جدا808.70  بـحاسي بحبح06/02/2002

قارف   محمد 19023223 جید907.20  بـحاسي بحبح12/03/2002

بوزید   محمد 19023224 جید1007.30  بـحاسي بحبح11-04-2002

فدول   نور الدین عیسى 19023244 جید جدا1108.20  بـالجلفة10/06/2002

دعلوس   محمد لمین 19023230 جید1207.80  بـحاسي بحبح09/09/2002

سعدي   ھدى 19023245 جید جدا1308.20  بـحاسي بحبح16/09/2002

سبع   وصال 19023252 جید جدا1408.60  بـحاسي بحبح27/09/2002

بوشان   وسام 19023251 جید جدا1508.70  بـحاسي بحبح01/12/2002

مختاري   یسرى 19023256 جید جدا1608.50  بـحاسي بحبح25/12/2002

خالدي   حفصة 19023138 مقبول1705.30  بـالجلفة12/07/2000

وحشي   بوعكاز 19023134 جید1807.80  بـحاسي بحبح02/09/2000

لعقاب   بنت العدالن دلیلة 19023131 قریب من الجید1906.60  بـحاسي بحبح27-12-2000

لبوخ   اسامة 19023089 جید2007.40  بـحاسي بحبح15/07/2001

بن تشیش   امباركة 19023105 مقبول2105.90  بـحاسي بحبح25/07/2001

عیاش   خدیجة 19023148 جید2207.60  بـحاسي بحبح25/07/2001

سبع   بشیر نذیر 19023127 جید2307.10  بـحاسي بحبح27/07/2001

شكیمي   ابراھیم الخلیل 19023080 جید جدا2408.60  بـالجلفة17-08-2001

696من387الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | حساني محمد الشیخ | الجلفة4 | بن االحرش عبد هللا ح بحبح170519المؤسسة :  

سایح   زینب 19023159 جید جدا2508.10  بـحاسي بحبح04/11/2001

تتة   احمد 19023085 جید2607.50  بـحاسي بحبح29-01-2002

طرافي   حنان الضاویة 19023144 جید2707.00  بـحاسي بحبح16-03-2002

رحماني   زیاد 19023158 جید جدا2808.30  بـحاسي بحبح22/03/2002

تفاح   إیمان 19023076 جید جدا2908.80  بـحاسي بحبح07/04/2002

صحارة   ربیحة 19023154 جید جدا3008.30  بـحاسي بحبح26/04/2002

طمار   خلود 19023150 جید جدا3108.00  بـالجلفة05-08-2002

بونعمة   ام الخیر 19023102 جید3207.60  بـحاسي بحبح06/08/2002

سایح   امباركة امال 19023106 جید3307.80  بـحاسي بحبح12/08/2002

مختاري   اسامة 19023090 جید3407.70  بـحاسي بحبح03/09/2002

شعالني   امال 19023103 جید3507.20  بـالجلفة23/09/2002

حمیدي   إنصاف 19023074 ممتاز3609.20  بـالجلفة05/10/2002

حمیدي   انور 19023107 جید جدا3708.50  بـالجلفة05/10/2002

عیاش   أیة 19023071 جید جدا3808.90  بـحاسي بحبح11/12/2002

بوراس   احمد 19023086 جید جدا3908.60  بـحاسي بحبح12/12/2002

لقرب   بشرى 19023124 جید جدا4008.70  بـحاسي بحبح03/02/2003

زكریفة   عبد هللا 19023194 جید4107.60  بـسطاوالي05/07/1998

دعلوس   عبد الحفیظ 19023185 قریب من الجید4206.20  بـالجلفة16/12/2000

لحول   سھیلة 19023179 جید جدا4308.20  بـحاسي بحبح10/05/2002

العقاب   فطیمة الزھراء 19023207 جید4407.60  بـحاسي بحبح20/06/2002

تفاح   عبد الحمید 19023186 جید4507.20  بـالجلفة03/07/2002

شریك   فاطنة 19023201 ممتاز4609.20  بـحاسي بحبح10/08/2002

شایب   عبد القادر 19023192 جید4707.40  بـحاسي بحبح21/10/2002

قوق   عبد القادر 19023193 جید4807.90  بـالجلفة04/11/2002

بن زریق   سلیمة ھدى 19023177 مقبول4905.20  بـحاسي بحبح30/11/2002

696من388الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عین معبد | الجلفة5 | دباب محمد ح بحبح170530المؤسسة :  

سویح   نسیمة 19023538 جید107.30  بـحاسي بحبح07-07-2000

تركي   وھیبة 19023545 جید جدا208.10  بـعین معبد19-07-2000

ضیف هللا   مصعب 19023529 جید جدا308.70  بـعین معبد21-04-2002

حواش   مروة فلایر 19023522 جید407.80  بـعین معبد26-10-2002

مغربي   محمد ولید 19023519 قریب من الجید506.10  بـالجلفة06-11-2002

بن حمزة   مصطفى الخلیل 19023528 جید جدا608.60  بـالجلفة21-11-2002

ربیع   مختار 19023520 قریب من الجید706.10  بـالجلفة30-12-2002

داود   محمد صغیر 19023507 مقبول805.30  بـعین معبد29-05-1999

شداد   كریم سفیان 19023486 جید907.20  بـالجلفة01-01-2002

سلت   مجدة 19023494 قریب من الجید1006.20  بـعین معبد14-07-2002

بن غربي   فاطنة دالل 19023476 قریب من الجید1106.20  بـعین معبد13-08-2002

بن جدو   ماریة وصال 19023493 جید جدا1208.80  بـالجلفة13-03-2003

بوخلري   صھیب 19023430 مقبول1305.90  بـالجلفة27-06-2000

حسن   شیماء 19023422 جید جدا1408.20  بـالجلفة23-02-2002

بن الطیب   عبد هللا 19023440 جید جدا1508.90  بـالجلفة28-06-2002

تمزور   دلیلة صبرین 19023372 مقبول1605.50  بـعین معبد09-06-2000

برشي   رضا محمد ریان 19023376 جید جدا1708.40  بـالجلفة01-01-2002

سبع   رقیة 19023378 جید جدا1808.70  بـعین معبد18-02-2002

طاھري   شھرزاد 19023408 جید1907.20  بـالجلفة13-04-2002

مانیس   سھام 19023403 مقبول2005.00  بـعین معبد23-04-2002

بیض القول   زینب مروة 19023388 جید جدا2108.90  بـالجلفة01-08-2002

تركي   سعد 19023395 جید2207.90  بـالجلفة10-08-2002

حواش   زھرة 19023384 جید2307.90  بـالجلفة01-09-2002

طیبي   سعیدة 19023397 جید2407.60  بـالجلفة15-12-2002

696من389الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | عین معبد | الجلفة5 | دباب محمد ح بحبح170530المؤسسة :  

شویحة   زینب منال 19023389 جید2507.50  بـالجلفة15-04-2003

سلت   خیرة 19023357 مقبول2605.30  بـالجلفة27-02-2000

برشي   حكیم محب الدین 19023336 مقبول2705.80  بـالجلفة01-01-2002

حمیدي   جمیلة 19023328 قریب من الجید2806.10  بـحاسي بحبح08-03-2002

شویحات   ایمان 19023306 مقبول2905.30  بـعین معبد13-05-2002

بن ربیعة   أیوب محمد 19023274 جید جدا3008.80  بـعین معبد01-08-2002

محمدي   جھینة قطر الندى 19023329 جید جدا3108.80  بـعین معبد24-08-2002

بن شریف   احمد زكریا 19023287 قریب من الجید3206.90  بـالجلفة16-09-2002

قدقاد   خدیجة 19023346 جید3307.00  بـالجلفة04-11-2002

696من390الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عین معبد | الجلفة5 | شنوف االخضر ح بحبح170531المؤسسة :  

شرقي   نسیم عبد الرحیم 19023537 مقبول105.80  بـالجلفة28-07-2002

معطي   فاطمة نور 19023474 جید207.70  بـمسعد07/04/2002

دقبوجة   عبد الرحمان رابح 19023435 مقبول305.00  بـالجلفة12-06-2002

شداد   شیماء 19023423 مقبول405.00  بـالجلفة09-12-2002

بوشنافة   سلطانة 19023400 مقبول505.10  بـعین معبد27-01-2001

لبیض   زینب 19023386 قریب من الجید606.80  بـعین معبد09-06-2002

عیساوي   سمیة 19023402 قریب من الجید706.00  بـالجلفة28-01-2003

لبیض   جلول 19023326 مقبول805.60  بـعین معبد22-04-2001

ھمیل   خلود فتیحة 19023350 مقبول905.20  بـعین معبد05-08-2001

كیحول   حوریة 19023341 قریب من الجید1006.30  بـعین معبد15-03-2002

صیلع   الحاج 19023290 مقبول1105.40  بـالجلفة13-06-2002

لحول   حبیبة سلسبیل 19023330 مقبول1205.60  بـعین معبد02-12-2002

حمیدي   حسین 19023333 مقبول1305.40  بـالجلفة19-01-2003

696من391الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عین معبد | الجلفة5 | الكرمونیة ح بحبح170532المؤسسة :  

شویطر   یوسف 19023548 جید107.60  بـالجلفة30-04-1998

تفاح   مروى 19023523 جید جدا208.80  بـحاسي بحبح27-02-2000

فیطس   نخلة 19023535 قریب من الجید306.20  بـعین معبد02-04-2001

قربة   نور الھدى 19023539 جید407.70  بـالجلفة06-08-2001

سعیداني   نجاة 19023534 قریب من الجید506.20  بـالجلفة28-11-2001

بوزیدي   نورة 19023540 جید607.80  بـعین معبد17-05-2002

بوزیدي   فاطمة 19023473 مقبول705.90  بـالجلفة17-09-2001

بوزیدي   محمد بلفرد 19023504 مقبول805.00  بـعین معبد03-02-2002

بوزیدي   فاطنة احالم 19023475 جید907.00  بـعین معبد11-02-2002

بن حمزة   لبنة عائشة 19023488 جید1007.20  بـعین معبد17-04-2002

یبریر   فلایر 19023481 قریب من الجید1106.60  بـالجلفة02-05-2002

شویطر   عودة لبنة 19023469 قریب من الجید1206.20  بـالجلفة14-08-2002

بوزیدي   صفیة 19023428 قریب من الجید1306.30  بـعین معبد17-04-1998

بیض القول   صالح الدین 19023429 قریب من الجید1406.60  بـعین معبد24-05-2001

سرطوط   عبد السالم 19023437 قریب من الجید1506.20  بـالجلفة06-10-2001

طعبة   عفاف 19023447 جید جدا1608.00  بـعین معبد13-06-2002

بوزیدي   عمر 19023457 جید1707.40  بـالجلفة21-10-2002

بن خلیف   علي عبد النور 19023451 جید1807.10  بـالجلفة10-12-2002

طعبة   سارة 19023391 قریب من الجید1906.40  بـعین معبد11-03-2002

عزوزي   زینب 19023387 قریب من الجید2006.50  بـعین معبد11-11-2002

عمران   ایمان 19023305 مقبول2105.70  بـالجلفة01-12-1999

مسعودي   حلیمة 19023337 ممتاز2209.00  بـالجلفة22-07-2000

بوزیدي   احمد 19023281 جید جدا2308.30  بـالجلفة29-01-2001

مسعودي   بن سعد 19023323 جید2407.90  بـعین معبد15-04-2001

696من392الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | عین معبد | الجلفة5 | الكرمونیة ح بحبح170532المؤسسة :  

طعبة   حسین 19023331 جید2507.80  بـالجلفة06-07-2001

نمیر   جمیلة 19023327 قریب من الجید2606.70  بـعین معبد12-10-2001

بوزیدي   حلیمة السعدیة 19023340 جید2707.50  بـعین معبد01-01-2002

بوزیدي   بشرى سعیدة 19023319 مقبول2805.30  بـعین معبد10-02-2002

حضراوي   بالل 19023320 جید2907.30  بـعین معبد03-03-2002

مكاوي   خولة نور الھدى 19023354 قریب من الجید3006.90  بـالجلفة24-06-2002

قدقاد   احمد 19023285 جید جدا3108.10  بـعین معبد06-10-2002

داود   ایمن 19023307 مقبول3205.20  بـالجلفة06-10-2002

بلفرد   خلیل 19023352 ممتاز3309.00  بـالجلفة15-12-2002

696من393الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

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

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

 | عین معبد | الجلفة1 | حسان عبد القادر ح بحبح170533المؤسسة :  

محمدي   ھبة دالل 19023542 قریب من الجید106.10  بـالجلفة08/08/2000

بن غربي   یوسف ولید 19023549 جید جدا208.70  بـعین معبد07/03/2002

بوزیدي   ھنیة 19023543 جید جدا308.40  بـعین معبد24/03/2002

لجلط   لخضر 19023490 قریب من الجید406.00  بحكم بـعین معبد2000

بیض القول   لخضر 19023491 مقبول505.70  بـعین معبد20/05/2000

عسلي   محمد 19023500 قریب من الجید606.80  بـعین معبد27/08/2001

ضیف هللا   عیشة حنان 19023472 جید جدا708.10  بـعین معبد16/09/2001

بوزیدي   فتیحة أمال 19023480 جید جدا808.40  بـعین معبد24/11/2002

بن شریف   محمد الصدیق عبد الرحمان 19023503 جید907.60  بـالجلفة26-11-2002

بن غربي   عبد الرحمان 19023433 جید جدا1008.80  بـعین معبد17/05/2002

سلت   عبد القادر 19023438 قریب من الجید1106.40  بـالجلفة17/05/2002

صالحي   عبد الوھاب 19023443 قریب من الجید1206.10  بـالجلفة21/03/2003

بوزیدي   رقیة 19023377 مقبول1305.10  بـعین معبد09/11/2000

زكموط   دالل 19023369 مقبول1405.00  بـالجلفة20/02/2001

لحول   سفیان عبد الحق 19023399 جید جدا1508.60  بـالجلفة15/06/2002

تمزور   خدیجة نسرین 19023347 قریب من الجید1606.00  بـالجلفة02/08/1999

عثماني   إبراھیم الخلیل 19023275 مقبول1705.20  بـالجلفة09/12/2000

ربیع   أمباركة 19023272 مقبول1805.10  بـالجلفة22/12/2000

بن غربي   خولة 19023353 ممتاز1909.50  بـالسوقر06/07/2001

أمحمدي   إكرام 19023276 قریب من الجید2006.90  بـالجلفة14/03/2002

بن الریم   إكرام یمینة 19023277 جید2107.50  بـاألغواط04/12/2002

أخضري   أحمد أمین 19023269 قریب من الجید2206.60  بـقصر الشاللة10/01/2003

696من394الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین معبد | الجلفة1 | بوزیدي المسعود ح بحبح170534المؤسسة :  

قوادریة   یاسین 19023546 قریب من الجید106.90  بـعین معبد24/01/1998

لبوخ   مسعودة 19023526 جید207.20  بـحاسي بحبح04/03/2002

عكراطة   محمد 19023497 جید307.10  بـعین معبد08/02/1998

عكراطة   لخضر 19023489 مقبول405.90  بـعین معبد11/11/1999

بدیرینة   محمد رضا 19023505 مقبول505.00  بـالجلفة14/01/2001

طحشي   لیدیا راشال ھدیل 19023492 قریب من الجید606.60  بـالجلفة29/01/2002

ھبري   فتیحة 19023479 جید جدا708.60  بـالجلفة21/01/2003

سعدون   عرعارة 19023445 ممتاز809.00  بـعین معبد01/05/2001

طحشي   صفاء مروة 19023426 مقبول905.70  بـالجلفة02/04/2002

ھمیل   عبد القادر حرمل 19023439 جید جدا1008.30  بـعین معبد24/11/2002

سعدون   رابح 19023373 جید جدا1108.10  بـالجلفة07/06/1999

بوزیدي   شریف 19023407 جید1207.70  بـعین معبد16/04/2001

رحمون   زكریاء 19023382 جید1307.90  بـحاسي بحبح01/02/2002

الھدرة   زھرة 19023383 مقبول1405.00  بـعین معبد10/04/2002

بوزیدي   سعد 19023394 قریب من الجید1506.70  بـعین معبد04/05/2002

عسلي   زكریا 19023381 قریب من الجید1606.00  بـالجلفة22/05/2002

شویحة   رانیا 19023374 جید1707.70  بـحاسي بحبح19/08/2002

مھادة   الزھرة 19023292 قریب من الجید1806.40  بـالجلفة06-08-2000

شولي   امباركة 19023302 جید1907.00  بـعین معبد23/10/2000

شنوف   حكیم لخضر 19023335 جید2007.90  بـعین معبد17/03/2001

شویحة   ابراھیم 19023278 جید2107.00  بـعین معبد10/06/2001

قوادریة   خضرة 19023348 مقبول2205.30  بـالجلفة05/08/2001

بوخاري   احمد 19023283 قریب من الجید2306.70  بـالجلفة01/09/2001

براھیمي   تالیة 19023325 مقبول2405.30  بـعین معبد04-11-2001

696من395الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین معبد | الجلفة1 | بوزیدي المسعود ح بحبح170534المؤسسة :  

ضب   الزھرة 19023293 مقبول2505.10  بـالجلفة10/12/2001

بدیرینة   خضرة 19023349 قریب من الجید2606.70  بـالزعفران19/01/2002

طلیبي   خدیجة 19023344 جید2707.70  بـالجلفة02/04/2002

فیطس   الزھرة بنت مشیھ 19023295 جید2807.50  بـعین معبد28/04/2002

بوزیدي   امال الزھرة 19023300 جید2907.70  بـعین معبد29/11/2002

696من396الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین معبد | الجلفة1 | ابتدائیة حجر الملح بحبح170535المؤسسة :  

ھبري   معاویة 19023530 مقبول105.50  بحكم بـعین معبد1999

معمري   مروة 19023521 ممتاز209.00  بـمسعد30/07/2001

شویحة   محمد االمین 19023501 جید جدا308.75  بـحاسي بحبح07/03/2002

بن خشیبة   محجوبة 19023495 جید407.00  بـحاسي بحبح26/04/2002

صحارة   على 19023448 جید507.25  بـحاسي بحبح22/09/1993

بن امشیھ   عبد الوھاب 19023442 مقبول605.25  بحكم بـعین معبد2000

صحارة   صوریة 19023431 ممتاز709.50  بـحاسي بحبح15/09/2000

زیان   شیماء مروة 19023424 مقبول805.75  بـالجلفة16-08-2002

صحارة   بن سالم 19023322 ممتاز909.00  بـحاسي بحبح03/12/1996

فیطس   احمد 19023282 مقبول1005.75  بـالجلفة11/05/2001

ھمیل   امباركة 19023304 جید1107.25  بـحاسي بحبح25/05/2001

696من397الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین معبد | الجلفة5 | ابتدائیة الجاللیة بحبح170536المؤسسة :  

بوزیدي   سارة 19023390 قریب من الجید106.00  بـعین معبد29-07-2001

696من398الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عمر بن ع العزیز الزعفران | الجلفة1 | حمدون السعید ح بحبح170548المؤسسة :  

بن شویحة   تاوتي 19023596 قریب من الجید106.20  بـالزعفران11/05/2000

طاھري   اشرف اسالم 19023569 جید جدا208.40  بـالزعفران13/04/2001

لكحل   إكرام 19023562 جید جدا308.10  بـالزعفران30/01/2002

بن غربي   امباركة 19023585 جید407.30  بـالزعفران01/06/2002

توماتیة   ایة مالك 19023587 جید507.20  بـالجلفة16/07/2002

قنشوبة   صالح الدین 19023646 قریب من الجید606.50  بـالزعفران01/04/1999

كیحول   سعاد 19023632 جید جدا708.90  بـالجلفة26/09/2000

شمخ   حمزة ایمن 19023614 جید جدا808.40  بـالجلفة01/10/2000

كیحول   فریحة 19023686 جید907.70  بـالزعفران20/10/1998

جلبان   قویدر 19023690 مقبول1005.60  بـالزعفران01/01/2001

قاسم   عتیقة 19023669 مقبول1105.80  بـالجلفة28/02/2001

صادقي   مامون خلیل 19023694 قریب من الجید1206.70  بـالجلفة23/07/2001

بن شویحة   عبد القادر 19023664 جید1307.50  بـالزعفران01/01/2002

مرزقالل   عبد الكریم 19023667 جید جدا1408.70  بـالجلفة16/03/2002

فكرون   فاطمة الزھراء نور الھدى 19023675 جید جدا1508.80  بـالجلفة24/03/2002

بن صافي   فاطنة 19023680 ممتاز1609.20  بـالزعفران26/04/2002

بن تشیش   علي عبد الرؤوف 19023671 قریب من الجید1706.80  بـحاسي بحبح12/10/2002

مكاوي   فاطمة اماني 19023676 قریب من الجید1806.40  بـالجلفة25-10-2002

696من399الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عمر بن ع العزیز الزعفران | الجلفة1 | محمد بوضیاف ح بحبح170549المؤسسة :  

بقار   مریم 19023715 جید107.75  بـالزعفران29/09/1999

جریدي   مصطفى 19023721 قریب من الجید206.50  بـالجلفة25/03/2001

صادقي   نبیلة 19023730 قریب من الجید306.50  بـالزعفران27/05/2001

بن سالم   میمونة 19023727 جید407.75  بـالزعفران01/05/2002

سعود   البشیر 19023570 قریب من الجید506.75  بـالزعفران21/08/1999

قویدري   ام سعود سعاد 19023584 مقبول605.75  بـالزعفران10/03/2002

طاھري   أحالم 19023560 قریب من الجید706.50  بـالزعفران01-06-2002

طاھري   الزھرة 19023574 قریب من الجید806.25  بـحاسي مسعود27-01-2003

عیساوي   عبد الجبار 19023649 جید جدا908.00  بـالزعفران19/08/1998

بشرى   رحمة 19023627 ممتاز1009.00  بـحاسي بحبح03/09/1999

عریبي   زھرة خلود 19023629 جید1107.50  بـالجلفة22/01/2002

نوري   جمیلة یاسمین 19023611 مقبول1205.25  بـعین معبد16/06/2002

حمدون   سلیمان 19023637 ممتاز1309.25  بـالجلفة27/08/2002

بحیح   صارة عیشة 19023644 جید1407.75  بـالزعفران13-11-2002

بن غربي   سعاد 19023634 مقبول1505.75  بحكم بـالزعفران2003

فضلي   مباركة 19023695 جید جدا1608.50  بـالزعفران13/12/1998

مختاري   كمال الشیخ 19023691 جید1707.50  بـحاسي بحبح25/10/1999

كالل   فاطنة 19023678 مقبول1805.00  بـالزعفران11/10/2000

عدلي   عبد الكریم 19023666 قریب من الجید1906.50  بـالزعفران19/01/2002

عینة   عیدة 19023673 مقبول2005.25  بـالزعفران26/02/2002

696من400الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عمر بن ع العزیز الزعفران | الجلفة1 | محمد بشراوي ح بحبح170550المؤسسة :  

عدلي   مریم 19023714 ممتاز109.50  بـالزعفران04/06/1999

امحمدي   نصیرة 19023731 مقبول205.00  بـالزعفران01/05/2001

لباز   نور الدین 19023735 قریب من الجید306.75  بـالزعفران16/09/2001

سعدي   مسعود 19023717 قریب من الجید406.25  بـالزعفران27-03-2002

عینة   ملیكة 19023722 جید جدا508.25  بـالزعفران06/04/2002

عدلي   مسعودة 19023719 مقبول605.75  بـالزعفران20/04/2002

عالوة   محمد لمین 19023710 ممتاز709.00  بـالزعفران06/07/2002

سعود   ملیكة 19023723 ممتاز809.00  بـالزعفران24/07/2002

جریدي   میلود 19023726 ممتاز909.00  بـالزعفران28/07/2002

بجقینة   مروة نسرین 19023712 جید جدا1008.25  بـالزعفران30/07/2002

جلبان   مزوز رشید 19023716 جید1107.00  بـالزعفران06-08-2002

مكاوي   نوال 19023734 جید1207.75  بـالزعفران11/09/2002

صادقي   یوسف توفیق 19023741 جید جدا1308.25  بـالجلفة15/11/2002

روان   ولید نور الدین 19023738 جید1407.75  بـالجلفة19/01/2003

عزوزي   احمد 19023566 قریب من الجید1506.00  بـالزعفران15/02/1997

حلباوي   احمد 19023567 مقبول1605.25  بحكم بـالزعفران2001

لحمیدي   ایمان 19023588 جید1707.50  بـالزعفران27-12-2001

سالمي   ام الخیر 19023581 جید1807.50  بـالجلفة28/01/2002

مكاوي   ایمن 19023589 جید1907.50  بـالزعفران07/02/2002

عریبي   الطیب 19023579 جید2007.25  بـالزعفران31/03/2002

بوخالفة   ام الخیر 19023583 جید2107.50  بـالزعفران04/04/2002

محمدي   البكري 19023571 ممتاز2209.00  بـالزعفران05/06/2002

بن جدو   الحفناوي 19023573 قریب من الجید2306.25  بـدار الشیوخ27/08/2002

لباز   المبروك 19023580 ممتاز2409.25  بـالزعفران19/10/2002

696من401الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عمر بن ع العزیز الزعفران | الجلفة1 | محمد بشراوي ح بحبح170550المؤسسة :  

حلباوي   احالم 19023565 قریب من الجید2506.25  بحكم بـالزعفران2003

بادر   زینب 19023630 جید جدا2608.50  بـالزعفران10/06/2001

سعدي   سعد 19023635 قریب من الجید2706.50  بـالزعفران11/07/2001

علوقة   خولة 19023619 مقبول2805.25  بـالجلفة03/10/2001

بن تركیة   خیرة 19023621 ممتاز2909.75  بـالزعفران23/03/2002

قویدري   خدیجة 19023616 جید3007.25  بـالزعفران06-04-2002

دحماني   دیمة 19023624 جید3107.75  بـالزعفران08/05/2002

بونیف   سمیة 19023639 جید3207.00  بـالجلفة21-05-2002

سالمات   دنیا 19023623 جید جدا3308.75  بـالجلفة22-06-2002

لباز   دحمان 19023622 مقبول3405.75  بـالزعفران16/10/2002

طویسي   سوالف 19023641 مقبول3505.50  بـالجلفة10/11/2002

ولد محمد   رابح 19023625 جید3607.75  بـالزعفران18/11/2002

سعدي   خیر الدین 19023620 قریب من الجید3706.25  بـالجلفة20/12/2002

لھطیل   عبد الرحمان جمال 19023662 مقبول3805.00  بـالزعفران20/06/2001

عیساوي   فتیحة 19023684 مقبول3905.25  بـالجلفة12/08/2001

مسعودي   فطیمة 19023688 جید جدا4008.00  بـالزعفران20/03/2002

بن سالم   محمد 19023697 ممتاز4109.50  بـالزعفران06/04/2002

بوسوار   عیشة 19023674 جید4207.25  بـالزعفران09/09/2002

بوصوار   لخضر 19023692 ممتاز4309.00  بـالجلفة13-09-2002

لعور   فیروز 19023689 ممتاز4409.25  بـالزعفران16/10/2002

امباركي   فتیحة 19023685 قریب من الجید4506.00  بـالزعفران05/12/2002

696من402الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عمر بن ع العزیز الزعفران | الجلفة1 | احمد بن الصافي ح بحبح170551المؤسسة :  

خلیفي   منى 19023724 جید107.25  بـالزعفران20/04/2000

یوسفي   یوسف 19023740 قریب من الجید206.75  بـالزعفران07/11/2001

حلباوي   مسعودة 19023718 ممتاز309.75  بـالزعفران01/01/2002

صادقي   نعیمة 19023733 قریب من الجید406.00  بـالزعفران03/04/2002

صادقي   یسرى 19023739 قریب من الجید506.00  بـالزعفران11/05/2002

سلماني   الطیب 19023578 قریب من الجید606.50  بـالجلفة09/07/1997

زیاني   بن زیان 19023594 قریب من الجید706.75  بـالزعفران20/09/2000

جلبان   إیمان 19023563 مقبول805.00  بـالجلفة09/03/2002

عریبي   ام الخیر 19023582 مقبول905.50  بـالجلفة10/03/2002

صادقي   بن علیة 19023595 ممتاز1009.50  بـالزعفران05/07/2002

بن سالم   بشار البودالي 19023590 جید1107.75  بـالجلفة01/09/2002

قویدري   رحمة 19023628 قریب من الجید1206.50  بـالزعفران18/07/2001

شونان   صالح الدین 19023647 قریب من الجید1306.25  بـالزعفران15/08/2001

فكرون   سعیدة 19023636 مقبول1405.75  بـالزعفران15/02/2002

نوري   سید أحمد 19023642 قریب من الجید1506.25  بـالزعفران27/02/2002

صادقي   سمیحة 19023640 ممتاز1609.00  بـالزعفران27/11/2002

نوري   جمیلة 19023610 جید جدا1708.50  بـالزعفران14/01/2003

قوریدة   خدیجة 19023617 جید جدا1808.50  بـالزعفران31/05/2003

نوري   علي 19023670 جید جدا1908.25  بـالزعفران06/04/2001

صادقي   عبد الرحمان 19023660 قریب من الجید2006.50  بـالزعفران01/06/2001

ثامري   عبد الرحمان 19023661 جید2107.75  بـالزعفران08/05/2002

توماتیة   محمد فؤاد 19023699 ممتاز2209.50  بـالزعفران05/09/2002

نوري   فاطنة 19023681 مقبول2305.25  بـالزعفران21/09/2002

طاھري   فاطنة 19023682 ممتاز2409.00  بـالجلفة19-10-2002

696من403الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عمر بن ع العزیز الزعفران | الجلفة1 | احمد بن الصافي ح بحبح170551المؤسسة :  

روان   عبد القادر رضوان 19023665 مقبول2505.00  بـالزعفران09/11/2002

نوري   محمد بلخیر 19023698 جید2607.50  بـالجلفة04/06/2003

696من404الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عمر بن ع العزیز الزعفران | الجلفة1 | قوریدة احمد ح بحبح170552المؤسسة :  

القیزي   مروان 19023711 جید107.00  بـالجلفة18/09/2001

سلمات   نصیرة 19023732 قریب من الجید206.75  بـالزعفران21/01/2003

معمري   جمیلة 19023599 قریب من الجید306.25  بحكم بـالقدید2001

معمري   فاطنة 19023677 ممتاز409.00  بحكم بـالقدید2000

696من405الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عمر بن ع العزیز الزعفران | الجلفة1 | ابتدائیة الصفي ح بحبح170553المؤسسة :  

جریدي   بلقاسم 19023592 مقبول105.00  بـالجلفة11/11/1997

قرقیط   ثامر 19023598 جید207.75  بـالجلفة10/11/2000

جریدي   حلیمة 19023612 جید جدا308.25  بـالجلفة25/12/1998

قرقیط   خضرة 19023618 جید جدا408.25  بـالجلفة23/03/2000

قرقیط   سالم 19023631 جید507.25  بـالجلفة11/05/2002

696من406الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ھواري بومدین ح العش | الجلفة3 | عقبة بن نافع ح بحبح170562المؤسسة :  

شعثان   ولید 19023934 جید جدا108.00  بـحاسي العش10/03/2001

قواس   محمد 19023902 مقبول205.00  بـحاسي العش01/04/2001

بن جدو   ھشام 19023931 جید307.60  بـحاسي بحبح29/05/2001

زروقي   ولید 19023936 جید جدا408.00  بـالجلفة08/07/2001

شعثان   محمد سفیان 19023911 جید جدا508.20  بـحاسي بحبح17/12/2001

كعوال   محمد 19023904 جید607.30  بـاألغواط26/01/2002

ھرماس   ملیكة 19023922 قریب من الجید706.20  بـحاسي العش06/02/2002

زروقي   یاسین شمس الدین 19023938 جید807.80  بـالجلفة01-09-2002

رحماني   محمد 19023907 جید907.80  بـحاسي بحبح20-10-2002

شتوح   فتیحة 19023868 قریب من الجید1006.70  بـحاسي العش08-06-1997

زحوط   علي 19023860 قریب من الجید1106.50  بـحد الصحاري15/08/1998

زحوط   عبد القادر 19023853 مقبول1205.40  بـحاسي العش31/07/2000

شتوح   عز الدین 19023857 مقبول1305.60  بـحاسي بحبح07/12/2000

ھرماس   عبد القادر 19023855 ممتاز1409.30  بـحاسي العش06/01/2001

دریسي   فیروز 19023875 مقبول1505.50  بـحاسي بحبح13/08/2001

بوعلیة   علي 19023862 قریب من الجید1606.90  بـحاسي العش22/09/2001

مزارة   لبنى 19023879 قریب من الجید1706.30  بـحاسي بحبح03/11/2001

جلیخي   فطیمة الزھرة 19023874 مقبول1805.70  بـحاسي العش17/02/2002

بن سالم   عیدة 19023866 قریب من الجید1906.20  بـحاسي العش31/03/2002

زروقي   لخضر 19023882 مقبول2005.60  بـحاسي بحبح09/05/2002

زروقي   فطیمة 19023873 مقبول2105.90  بـحاسي العش16/12/2002

ھرماس   ربیح 19023812 جید2207.20  بـحاسي العش28/11/1998

مزارة   سلیمان 19023824 جید2307.10  بـحاسي العش06/11/1999

جواف   صابرین 19023832 جید جدا2408.20  بـالجلفة14/02/2002

696من407الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ھواري بومدین ح العش | الجلفة3 | عقبة بن نافع ح بحبح170562المؤسسة :  

مقدم   سھام 19023828 قریب من الجید2506.80  بـحاسي بحبح16/03/2002

مزارة   خولة 19023807 مقبول2605.70  بـحاسي العش14/12/2002

زیتوني   الھادي 19023766 قریب من الجید2706.50  بـحد الصحاري09/12/1997

عماري   ایة 19023771 مقبول2805.60  بـحاسي العش14/10/2000

مزارة   اسامة 19023758 قریب من الجید2906.30  بـحاسي بحبح11/12/2001

مزارة   امباركة 19023769 جید3007.80  بـحاسي العش20/04/2002

عماري   ایة 19023772 قریب من الجید3106.50  بـحاسي بحبح30/09/2002

696من408الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ھواري بومدین ح العش | الجلفة3 | البشیر االبراھیمي ح بحبح170563المؤسسة :  

صافي   مسعودة 19023916 قریب من الجید106.20  بـحاسي العش19/09/1998

رحماني   مصطفى 19023919 قریب من الجید206.50  بـحاسي بحبح05/10/2000

مزاري   مفتاح 19023921 جید307.00  بـحاسي بحبح02/10/2001

شتوح   مصطفى الصدیق 19023920 مقبول405.40  بـحاسي بحبح11/12/2001

بوعبدلي   نوال 19023928 جید507.50  بـحاسي العش02/01/2002

براھیم   ھیام 19023932 جید607.90  بـحاسي بحبح05/04/2002

بطاش   محمد 19023905 مقبول705.20  بـحاسي العش06/04/2002

جاب هللا   مروان 19023913 مقبول805.50  بـحاسي بحبح18/05/2002

عماري   یوسف اسالم 19023941 جید جدا908.40  بـدار الشیوخ06/07/2002

رحماني   ھیفاء 19023933 جید جدا1008.20  بـحاسي العش21/07/2002

جواف   مروة سعیدة 19023914 جید جدا1108.20  بـحاسي العش10/08/2002

جاب هللا   نعیمة كلثوم 19023927 قریب من الجید1206.70  بـحاسي بحبح19/08/2002

زناتي   یوسف 19023940 جید جدا1308.20  بـحاسي العش07/09/2002

مبخوتة   مروى 19023915 قریب من الجید1406.20  بـحاسي بحبح14-10-2002

شنبیر   عكاشة 19023859 مقبول1505.20  بـحاسي العش29/04/2000

بوعبدلي   عبد القادر 19023854 قریب من الجید1606.20  بـالجلفة01/11/2000

بخیتي   عبد القادر 19023856 مقبول1705.10  بـحاسي بحبح25/05/2001

مزاري   كمال 19023878 جید جدا1808.80  بـحاسي بحبح23/08/2001

سداس   عمر 19023865 ممتاز1909.30  بـحاسي بحبح02/05/2002

حمادي   لمین 19023884 جید2007.70  بـحاسي بحبح12/05/2002

عماري   عصام ابراھیم 19023858 ممتاز2109.00  بـحاسي بحبح25/05/2002

صافي   علي 19023863 قریب من الجید2206.40  بـحاسي العش23/08/2002

زبیر   مبخوتة 19023886 جید جدا2308.30  بـالجلفة05-09-2002

ربیحي   فتیحة 19023870 جید جدا2408.20  بـحاسي العش07/09/2002

696من409الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ھواري بومدین ح العش | الجلفة3 | البشیر االبراھیمي ح بحبح170563المؤسسة :  

شتوح   فریحة 19023871 جید جدا2508.20  بـحاسي العش12/10/2002

زحوط   سمارة 19023825 جید2607.00  بـحاسي بحبح13/04/2001

زناتي   سارة 19023818 مقبول2705.50  بـحاسي العش11/08/2001

جلیخي   عبد الرزاق 19023840 جید2807.60  بـحاسي بحبح11/09/2001

جاب هللا   دلیلة 19023809 مقبول2905.30  بـحاسي بحبح24/10/2001

جلیخي   عامر 19023836 جید3007.60  بـحاسي العش20/04/2002

رعاش   خولة 19023806 جید3107.10  بـحاسي العش12/05/2002

مبخوتة   شھیناز 19023830 جید3207.30  بـحاسي بحبح16/05/2002

زروقي   رشیدة 19023813 جید3307.10  بـعین نویصي06/07/2002

بوراس   رابح یاسین 19023811 جید جدا3408.60  بـالجلفة27/08/2002

زقعار   جمال 19023785 قریب من الجید3506.40  بـحاسي العش22/07/2000

صدیقي   الشعیبیة 19023763 قریب من الجید3606.50  بـبویرة االحداب12-09-2001

قرار   خالد 19023791 ممتاز3709.10  بـحاسي العش16/09/2001

زبیر   جدلة نور الھدى 19023784 قریب من الجید3806.50  بـحاسي بحبح30/12/2001

جلیخي   ثامر 19023783 جید جدا3908.60  بـحاسي العش04/05/2002

جاب هللا   ایوب 19023774 مقبول4005.20  بـحاسي بحبح18/05/2002

رعاش   بن علیة بلحواجب 19023779 جید4107.60  بـحاسي بحبح09/06/2002

زقعاري   حسن 19023787 قریب من الجید4206.30  بـحاسي بحبح21/08/2002

مزاري   امنة 19023770 جید4307.40  بـحاسي العش20/08/2003

696من410الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ھواري بومدین ح العش | الجلفة3 | عبد الحق بن حمودة ح بحبح170564المؤسسة :  

زناتي   محمد بن عبد الرحمان 19023909 قریب من الجید106.40  بـحاسي العش19/02/2000

زناتي   محمد بن عبد القادر 19023910 مقبول205.20  بـحاسي العش09/12/2000

مزارة   یسرى 19023939 مقبول305.10  بـحاسي العش03/11/2001

رعاش   ولید 19023937 مقبول405.30  بـحاسي العش20/04/2002

رعاش   مسعودة 19023917 مقبول505.20  بـحاسي العش01/07/2002

عمراوي   محمد االمین 19023908 قریب من الجید606.00  بـحاسي بحبح30/09/2002

دردور   علي 19023861 مقبول705.70  بـحاسي بحبح21/11/1999

بوعبدلي   محمد 19023890 مقبول805.60  بحكم بـحاسي العش2000

بوعبدلي   عبد القادر 19023852 مقبول905.10  بـحاسي العش31/03/2000

ربیحي   محمد 19023891 مقبول1005.40  بـحاسي العش20/08/2000

بھناس   فتیحة 19023869 جید1107.20  بـحاسي بحبح19/01/2001

ربیح   فاطنة 19023867 جید1207.10  بـحاسي بحبح02/02/2002

رعاش   فطیمة 19023872 مقبول1305.60  بـحاسي بحبح10/03/2002

بطاش   لویزة 19023885 قریب من الجید1406.40  بـحاسي العش01/06/2002

قبلي   عماد الدین 19023864 جید1507.40  بـالعبادیة27/06/2002

مزارة   بولرباح 19023782 جید جدا1608.10  بـحاسي العش09/09/2000

بوعبدلي   حنان 19023790 قریب من الجید1706.00  بـحاسي بحبح13/01/2002

مزارة   ادریس 19023757 جید1807.50  بـحاسي العش23/02/2002

رعاش   ام ھاني 19023767 مقبول1905.50  بـحاسي العش18/05/2002

رعاش   إیمان فطیمة الزھراء 19023754 جید2007.40  بـحاسي العش01/06/2002

بن ھورة   إكرام ایة 19023752 قریب من الجید2106.50  بـحاسي بحبح26/12/2002

696من411الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | نعاس عبد هللا | الجلفة1االخالص دار الشیوخ1 | مج المدرسي د170574المؤسسة :  

مصیطفى   ھبة 19024257 مقبول105.60  بـالجلفة30-06-2002

سبع   یمینة 19024262 جید207.20  بـدار الشیوخ24-09-2002

مصیطفى   مروان 19024214 مقبول305.70  بـسیدي بایزید11-05-1999

شاربي   مصطفى 19024223 مقبول405.90  بـالجلفة13-01-2001

حمو   نصیرة 19024239 مقبول505.00  بـدار الشیوخ23-05-2001

سلماني   مراد 19024213 مقبول605.20  بـدار الشیوخ07-09-2002

بسطامي   فاطنة 19024166 قریب من الجید706.20  بـدار الشیوخ01-01-2000

قاسمي   فلایر 19024173 جید807.70  بـدار الشیوخ07-04-2002

صیلع   قویدر 19024183 قریب من الجید906.20  بـدار الشیوخ04-05-2002

زریعة   فتیحة 19024171 قریب من الجید1006.90  بـالجلفة10-07-2002

باب   كمال 19024186 مقبول1105.40  بـعین تادلس22/07/2002

شكراري   عثمان 19024135 قریب من الجید1206.40  بـالجلفة19-10-1998

زریعة   صابرین 19024109 قریب من الجید1306.60  بـالجلفة28-12-2001

جواف   طھ بایزید 19024119 جید1407.10  بـالجلفة16-01-2002

بن حدة   عبد الحق أیوب 19024122 جید1507.80  بـالجلفة24-01-2002

ضیفي   شیماء 19024107 مقبول1605.10  بـدار الشیوخ26-01-2002

بن سویسي   صابر عبد هللا 19024108 جید1707.30  بـالجلفة18-05-2002

جنیدي   عطیة 19024138 جید1807.50  بـدار الشیوخ08-06-2002

زیاني   عامر 19024121 مقبول1905.60  بـدار الشیوخ21-06-2002

شراك   عثمان 19024136 جید2007.40  بـدار الشیوخ20-08-2002

بلخیري   سھام فاطمة الزھراء 19024103 مقبول2105.70  بـدار الشیوخ23-10-2002

شیبوط   حیاة 19024055 مقبول2205.00  بـالجلفة17-08-2000

حریشة   سارة 19024074 مقبول2305.00  بـدار الشیوخ02-06-2001

شیبوط   سارة 19024075 جید2407.50  بـالجلفة24-01-2002

696من412الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | نعاس عبد هللا | الجلفة1االخالص دار الشیوخ1 | مج المدرسي د170574المؤسسة :  

حلو   رشاد 19024067 قریب من الجید2506.90  بـالجلفة02-02-2002

بوعالم   سمیة ایمان 19024090 قریب من الجید2606.40  بـدار الشیوخ30-06-2002

بن قدور   سفیان 19024084 جید2707.30  بـدار الشیوخ07-09-2002

نور الدین   أحالم 19023952 قریب من الجید2806.20  بـدار الشیوخ08-10-2001

ھواري   الحاج أحمد 19023981 قریب من الجید2906.90  بـدار الشیوخ09-02-2002

بن سالم   الزھرة 19023986 مقبول3005.60  بـدار الشیوخ08-04-2002

نعاس   اسراء ھبة 19023973 جید جدا3108.30  بـالجلفة25-04-2002

بن روان   جلول 19024033 جید3207.20  بـمناعة28-06-2002

یزیر   السعید 19023989 مقبول3305.50  بـدار الشیوخ17-09-2002

لقلیب   جھاد 19024039 جید جدا3408.50  بـالجلفة23-09-2002

ھادي   أسماء 19023955 مقبول3505.20  بـدار الشیوخ17-11-2002

قادري   ابراھیم 19023964 مقبول3605.30  بـدار الشیوخ07-12-2002

696من413الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | نعاس عبد هللا | الجلفة2 | طریق القباب دار الشیوخ170575المؤسسة :  

بن الریم   یاسین 19024260 قریب من الجید106.50  بحكم بـدار الشیوخ2000

شریفي   یوسف 19024263 مقبول205.50  بـدار الشیوخ19/02/2002

قراشة   مخلوف 19024211 قریب من الجید306.50  بـالجلفة14/05/2000

سبخاوي   محمد فضل هللا 19024208 جید407.50  بـدار الشیوخ22/12/2001

طیلوشة   مسعودة 19024219 جید جدا508.75  بـدار الشیوخ19/02/2002

عالم   مسعودة 19024220 قریب من الجید606.00  بـالجلفة08/03/2002

نقاب   مسعودة 19024221 مقبول705.75  بـدار الشیوخ19/03/2002

صباح   محمد 19024203 جید807.75  بـدار الشیوخ11/12/2002

حمامة   محمد االبیض 19024207 مقبول905.75  بـدار الشیوخ30/01/2003

قموم   عیسى 19024160 ممتاز1009.50  بـدار الشیوخ04/11/2000

نور الدین   كریمة 19024184 جید جدا1108.75  بـالجلفة06/09/2001

مصیطفي   فطیمة 19024179 مقبول1205.00  بـدار الشیوخ01/06/2002

بن محجوبة   علي 19024153 قریب من الجید1306.50  بـدار الشیوخ07/09/2002

ضیفي   فطیمة الزھرة 19024182 قریب من الجید1406.00  بـدار الشیوخ17/12/2002

زنزان   عادل 19024120 جید جدا1508.00  بـدار الشیوخ22/01/1999

صباح   عبد العالي 19024129 مقبول1605.25  بـدار الشیوخ29/07/2000

صیلع   شریف 19024104 جید جدا1708.25  بـدار الشیوخ05/09/2000

قاسم   عبد العزیز 19024131 قریب من الجید1806.50  بـمسعد10/05/2001

بن مصطفى   صفیة 19024113 قریب من الجید1906.75  بـدار الشیوخ18/09/2001

حمامة   صالح 19024111 جید جدا2008.75  بـالجلفة17/12/2001

بن مصطفى   سلیمة 19024088 قریب من الجید2106.50  بـدار الشیوخ05/06/1999

صباح   رابح 19024064 مقبول2205.75  بـدار الشیوخ14/09/1999

طاوسي   سالم سلیم 19024078 جید جدا2308.75  بـدار الشیوخ06/10/2001

عبد الالوي   حمزة 19024053 جید جدا2408.50  بحكم بـدار الشیوخ2002

696من414الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | نعاس عبد هللا | الجلفة2 | طریق القباب دار الشیوخ170575المؤسسة :  

ربوح   جمیلة 19024036 ممتاز2509.75  بـسیدي بایزید03/08/1996

دماني   الحواس 19023983 جید2607.25  بـدار الشیوخ16/10/1999

صباح   الحاج 19023980 جید2707.00  بـدار الشیوخ08/02/2000

صیفیة   البشیر 19023977 جید جدا2808.50  بـسیدي بایزید25-03-2000

صیلع   اسیا 19023974 جید2907.75  بـدار الشیوخ22/04/2000

بن قویدر   إیمان 19023961 جید جدا3008.75  بـالجلفة26/04/2001

حریشة   النذیر 19024007 جید3107.00  بـدار الشیوخ08/09/2001

ضیفي   جمال 19024034 جید3207.75  بـدار الشیوخ01/12/2001

محمدي   احمد 19023969 قریب من الجید3306.25  بـالجلفة05/03/2002

قمیش   بنعلیة 19024026 جید3407.75  بـسیدي بایزید20/04/2002

مزوز   بن مالك 19024025 ممتاز3509.50  بـدار الشیوخ22/06/2002

ضیفي   إیمان 19023962 جید3607.75  بـدار الشیوخ10/09/2002

صباح   السعدیة 19023988 جید جدا3708.25  بـدار الشیوخ17/09/2002

زھاج   جمیلة 19024038 جید3807.50  بـدار الشیوخ11/12/2002

لعجال   بدر الدین 19024019 جید جدا3908.25  بـدار الشیوخ16/06/2003

696من415الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | نعاس عبد هللا | الجلفة2 | عمر ادریس دار الشیوخ170576المؤسسة :  

العید   مصطفى 19024222 مقبول105.40  بـدار الشیوخ24/11/1999

بھلول   مفتاح 19024231 قریب من الجید206.50  بحكم بـسیدي بایزید2001

بلخیري   میلود 19024236 قریب من الجید306.90  بـدار الشیوخ14/07/2001

شنقرة   محمد 19024202 جید جدا408.50  بـدار الشیوخ27/03/2002

نعاس   ملیكة سھیلة 19024234 جید507.60  بـالجلفة06/05/2002

ساسي   مفتاح 19024232 قریب من الجید606.60  بـالجلفة01/08/2002

عرعار   مریم 19024217 جید707.60  بـدار الشیوخ03/08/2002

طاوسي   محمد ابراھیم 19024204 جید جدا808.50  بـالجلفة28/01/2003

حمامة   عیسى 19024158 مقبول905.00  بـدار الشیوخ22/02/2000

شمة   فتحي 19024170 مقبول1005.70  بـدار الشیوخ05/07/2001

حمداني   عیسى 19024161 مقبول1105.60  بـدار الشیوخ09-02-2002

قاسمي   فاطنة 19024169 جید1207.50  بـدار الشیوخ05/04/2002

مسلمي   فطیمة 19024178 جید1307.40  بـالجلفة03/05/2002

مسلمي   لحسن 19024187 جید1407.10  بـالجلفة03/05/2002

حواسي   فاتح 19024165 قریب من الجید1506.80  بـدار الشیوخ28/09/2002

بلخیري   عیشة 19024164 مقبول1605.70  بـدار الشیوخ24/12/2002

بھلول   عبد الرحمان 19024126 جید1707.60  بـدار الشیوخ21/04/2001

مبروكي   عبد الحكیم 19024123 جید1807.90  بـدار الشیوخ08/12/2001

لقرع   صالح الدین 19024114 جید جدا1908.00  بـدار الشیوخ04/05/2002

زرقة   عبد الرحمان 19024128 مقبول2005.30  بـدار الشیوخ07/05/2002

قاسمي   سارة 19024073 مقبول2105.50  بـدار الشیوخ02/09/2000

العید   سعد 19024081 جید جدا2208.80  بـدار الشیوخ22/12/2000

قاسمي   دنیا 19024062 جید2307.00  بـدار الشیوخ25/09/2001

صیلع   رضوان عبد العظیم 19024068 جید2407.40  بـدار الشیوخ04/10/2001

696من416الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | نعاس عبد هللا | الجلفة2 | عمر ادریس دار الشیوخ170576المؤسسة :  

لبوخ   سمیة 19024089 جید2507.00  بـدار الشیوخ18/05/2002

خویل   سعاد 19024080 جید جدا2608.40  بـالجلفة27/05/2002

مسلمي   حیاة 19024056 قریب من الجید2706.60  بـدار الشیوخ25/06/2002

االوعیل   ربیحة سماح 19024066 جید2807.10  بـالجلفة29/09/2002

طاوسي   سارة 19024077 جید2907.30  بـالجلفة25/02/2003

عرعار   سلسبیل 19024085 جید جدا3008.30  بـدار الشیوخ24/03/2003

قادري   المسعود 19024006 مقبول3105.40  بـدار الشیوخ28/11/2000

قعماز   االخضر نجم الدین 19023975 مقبول3205.80  بـدار الشیوخ26/06/2001

قطاف   امباركة 19024013 جید جدا3308.20  بـدار الشیوخ02/01/2002

مداح   ام سعد 19024011 جید جدا3408.10  بـالجلفة09-02-2002

محمدي   ایة 19024017 جید3507.30  بـدار الشیوخ06-04-2002

طاوسي   جمال عبد الناصر 19024035 جید3607.30  بـدار الشیوخ07/04/2002

بھلول   احمد تیجاني 19023970 قریب من الجید3706.10  بـدار الشیوخ08/04/2002

خویل   احمد نصر الدین 19023971 جید3807.70  بـدار الشیوخ22/05/2002

خویل   ابراھیم 19023963 جید جدا3908.10  بـبوسعادة18/08/2002

صیلع   التھامي عبد القیوم 19023979 جید4007.00  بـدار الشیوخ20/08/2002

جیوخ   امینة 19024016 جید4107.30  بـحاسي بحبح20/08/2002

یحیاوي   حدة 19024041 قریب من الجید4206.70  بـدار الشیوخ24/09/2002

حمامة   احالم 19023966 جید4307.80  بـالجلفة11/11/2002

سلماني   البشیر 19023978 جید4407.30  بـالجلفة14/12/2002

سبع   اسامة 19023972 ممتاز4509.00  بـدار الشیوخ28/12/2002

696من417الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | نعاس عبد هللا | الجلفة1 | حي االزدھار دار الشیوخ170577المؤسسة :  

بوكرش   یوسف 19024264 جید107.40  بـدار الشیوخ31-03-2002

زناتي   نعاس 19024241 جید جدا208.00  بـالجلفة20-07-2001

صباح   ملیكة 19024233 جید جدا308.10  بـدار الشیوخ06-11-2001

زنزان   نسرین 19024238 جید407.70  بـدار الشیوخ31-03-2002

سنقرة   نصیرة 19024240 مقبول505.80  بـالجلفة08-05-2002

حمامة   فطوم 19024177 قریب من الجید606.00  بـدار الشیوخ08-08-1998

زرقة   محمد 19024189 قریب من الجید706.30  بـسیدي بایزید06-09-1998

بن مداني   محمد 19024191 قریب من الجید806.00  بـدار الشیوخ01-02-2000

ضیفي   فضیلة 19024175 مقبول905.10  بـدار الشیوخ13-05-2000

طاوسي   فاطنة 19024168 قریب من الجید1006.90  بـدار الشیوخ04-11-2000

بن الشیوخ   علي 19024152 قریب من الجید1106.80  بـدار الشیوخ06-03-2001

حمامة   عیدة 19024157 قریب من الجید1206.00  بـسیدي بایزید14-03-2001

ربوح   عیسى 19024162 جید جدا1308.40  بـدار الشیوخ19-02-2002

ضیفي   عبد العزیز 19024130 مقبول1405.50  بـدار الشیوخ08-07-1997

ھواري   صلیحة 19024115 مقبول1505.20  بـدار الشیوخ08-07-2000

حمامة   عطا هللا 19024137 مقبول1605.20  بـسیدي بایزید15-11-2000

عالوة   عبد النور 19024133 قریب من الجید1706.40  بـدار الشیوخ04-08-2001

نورالدین   عبد الحكیم 19024124 جید1807.40  بـدار الشیوخ02-03-2002

قاسمي   صلیحة 19024116 جید1907.40  بـدار الشیوخ15-06-2002

رمضاني   عفاف 19024139 قریب من الجید2006.20  بـدار الشیوخ08-07-2002

ودعة   صلیحة 19024117 جید جدا2108.20  بـالجلفة09-09-2002

بن مصطفى   عبد الحي 19024125 جید2207.00  بـدار الشیوخ21-09-2002

حمامة   سلیمان 19024086 قریب من الجید2306.70  بـسیدي بایزید19-09-1998

زنزان   سعید 19024082 جید2407.50  بـالجلفة02-09-2000

696من418الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | نعاس عبد هللا | الجلفة1 | حي االزدھار دار الشیوخ170577المؤسسة :  

بوكرش   خیرة 19024060 جید2507.30  بـعین وسارة09-03-2001

قاسمي   زینب 19024071 مقبول2605.40  بـدار الشیوخ20-08-2001

قاسمي   خولة 19024059 قریب من الجید2706.60  بـدار الشیوخ12-01-2002

طاوسي   براھیم 19024020 جید جدا2808.90  بـدار الشیوخ23-08-1997

بن محجوبة   الحواس 19023982 قریب من الجید2906.00  بحكم بـدار الشیوخ1999

بسام   بلخیر 19024021 قریب من الجید3006.40  بـدار الشیوخ27-04-1999

حمامة   بلقاسم 19024022 جید3107.60  بـدار الشیوخ10-01-2000

ركرك   إسماعیل 19023960 قریب من الجید3206.60  بـدار الشیوخ25-03-2000

صادقي   الصادق 19023990 جید3307.30  بـعین الملح22-12-2000

عالوة   أحمد سلیم 19023953 قریب من الجید3406.30  بـدار الشیوخ01-09-2001

خمیخم   جمیلة 19024037 مقبول3505.70  بـالجلفة09-11-2001

حمداني   الحواس 19023984 قریب من الجید3606.70  بـدار الشیوخ10-11-2001

یحیاوي   حدة 19024040 قریب من الجید3706.20  بـدار الشیوخ12-01-2002

بن قدور   جالل 19024031 قریب من الجید3806.30  بـالجلفة23-01-2002

ھرام   الزھرة 19023987 قریب من الجید3906.20  بـدار الشیوخ04-06-2002

طیبي   جالل 19024032 مقبول4005.20  بـدار الشیوخ17-11-2002

بن مداني   أحمد وسیم 19023954 قریب من الجید4106.00  بـحاسي بحبح26-12-2002

696من419الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زیان عاشور | الجلفة2 | عین البیضاء دار الشیوخ170588المؤسسة :  

زكراوي   مسعودة 19024452 جید جدا108.75  بـدار الشیوخ25/09/2001

زكراوي   زیدانة 19024362 مقبول205.25  بـدار الشیوخ16/12/1998

زكراوي   حنان 19024339 جید307.75  بـدار الشیوخ15/10/2001

زكراوي   رحمة 19024355 مقبول405.50  بـدار الشیوخ25/12/2001

زكراوي   بنت الحدي 19024336 جید507.25  بـدار الشیوخ12/03/2002

زكراوي   خیرة 19024349 جید جدا608.00  بحكم بـدار الشیوخ2003

زكراوي   الطیب 19024309 جید707.25  بـدار الشیوخ09/11/2000

696من420الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زیان عاشور | الجلفة1جویلیة دار الشیوخ5 | مج جد 170589المؤسسة :  

قطاف   نور الدین 19024476 جید جدا108.50  بـدار الشیوخ08-06-2002

محمدي   ھدیل 19024478 جید207.10  بـالجلفة05-07-2002

قادري   وفاء 19024479 مقبول305.40  بـالجلفة08-11-2002

بن ناجي   یمینة 19024483 مقبول405.50  بـالجلفة27-12-2002

بوذانة   یوسف زین الدین 19024485 مقبول505.30  بـدار الشیوخ01-01-2003

حواسي   مروة 19024448 جید607.80  بـدار الشیوخ22-04-2000

لبیض   فطیمة 19024428 مقبول705.20  بـالجلفة14-05-2001

سحوان   منیر 19024458 جید807.30  بـدار الشیوخ02-06-2001

عبد المالك   نسرین نور الھدي 19024464 جید جدا908.80  بـاإلدریسیة26-10-2001

شكراري   كریم 19024434 مقبول1005.60  بـالجلفة02-12-2001

شامخ   نجود 19024463 ممتاز1109.10  بـدار الشیوخ11-05-2002

حلیب   ملیكة 19024456 جید جدا1208.40  بـالجلفة02-07-2002

بن قویدر   فطیمة الزھرة 19024431 جید جدا1308.60  بـدار الشیوخ23-07-2002

بن میصرة   قصي 19024433 مقبول1405.60  بـالجلفة19-08-2002

حساك   لخضر 19024437 ممتاز1509.00  بـالجلفة10-09-2002

بن علیة   مروة 19024449 جید جدا1608.30  بـدار الشیوخ12-10-2002

بن كریرة   مھدي 19024459 جید1707.60  بـبنورة22-11-2002

قاسمي   منال 19024457 جید1807.60  بـالجلفة24-01-2003

عا   فاطنة 19024409 قریب من الجید1906.20  بـدار الشیوخ04-08-2001

بلخیري   عبد الحفیظ 19024392 قریب من الجید2006.30  بـدار الشیوخ26-03-2002

حلیب   صالح الدین االیوبي 19024388 مقبول2105.60  بـالجلفة04-04-2002

العایب   صفیة 19024385 قریب من الجید2206.80  بـمناعة06-04-2002

حریشة   صالح الدین 19024387 جید2307.70  بـدار الشیوخ01-06-2002

عالم   عبد الحمید 19024394 قریب من الجید2406.80  بـمسعد23-07-2002

696من421الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زیان عاشور | الجلفة1جویلیة دار الشیوخ5 | مج جد 170589المؤسسة :  

عمراوي   سید على ساعد 19024383 قریب من الجید2506.80  بـالجلفة25-09-2002

نقاب   بختة 19024331 قریب من الجید2606.20  بـدار الشیوخ26-01-1999

بوعالم   رانیة 19024353 ممتاز2709.30  بـدار الشیوخ25-04-2002

باب   رضا 19024357 قریب من الجید2806.20  بـالجلفة11-08-2002

بلخیري   ایمان 19024314 قریب من الجید2906.20  بـدار الشیوخ13-01-2001

بھلول   أحمد 19024277 مقبول3005.60  بـدار الشیوخ24-03-2001

حمیدي   البشیر 19024302 جید3107.60  بـدار الشیوخ09-12-2001

عبد الالوي   آیة 19024276 جید جدا3208.20  بـعین الملح12-04-2002

شیبوط   إكرام شیماء 19024290 قریب من الجید3306.70  بـدار الشیوخ12-04-2002

صدیقي   إبراھیم الخلیل 19024288 قریب من الجید3406.00  بـدار الشیوخ16-04-2002

بوذراع   أیوب 19024285 جید جدا3508.70  بـالقبة26-04-2002

باب   اسامة 19024292 مقبول3605.70  بـدار الشیوخ06-08-2002

بلخیري   أحمد 19024278 جید3707.60  بـدار الشیوخ29-08-2002

زوخ   أسامة 19024280 جید3807.80  بـدار الشیوخ21-01-2003

زناتي   أیوب طھ 19024287 قریب من الجید3906.10  بـدار الشیوخ01-03-2003

696من422الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زیان عاشور | الجلفة2 دارالشیوخ1 | مج الجدید ب170590المؤسسة :  

سبع   ولید 19024480 قریب من الجید106.70  بـدار الشیوخ20/10/2002

معیزة   موسى 19024460 قریب من الجید206.20  بـامجدل29/09/1997

زرقة   فطیمة 19024429 قریب من الجید306.80  بـدار الشیوخ23/02/2002

حفیفة   مسعودة شیماء 19024453 ممتاز409.10  بـدار الشیوخ10/03/2002

بھلول   لخضر 19024436 مقبول505.80  بـدار الشیوخ01/05/2002

معموري   نجاة 19024462 جید جدا608.10  بـدار الشیوخ01/10/2002

معیزة   عائشة 19024389 جید707.40  بـدار الشیوخ11/04/2002

صباح   عز الدین 19024404 جید807.90  بـدار الشیوخ20/08/2002

قرارة   فتحي 19024411 جید907.30  بـدار الشیوخ14-09-2002

مزارة   حواس 19024342 مقبول1005.80  بـالجلفة07-05-2001

سبع   خولة 19024345 قریب من الجید1106.10  بـدار الشیوخ04/08/2001

قرارة   خولة 19024347 قریب من الجید1206.40  بـدار الشیوخ02/02/2002

جایلي   زھیة 19024360 قریب من الجید1306.60  بـدار الشیوخ29/05/2002

مسلمي   زینب 19024363 قریب من الجید1406.70  بـدار الشیوخ28/09/2002

سبع   الزھرة 19024306 جید جدا1508.00  بـدار الشیوخ18/09/2000

عویسي   اسماء 19024295 جید جدا1608.40  بـدار الشیوخ09/01/2002

ھواري   السعدیة 19024307 قریب من الجید1706.90  بـدار الشیوخ09/04/2002

حفیفة   احالم 19024291 جید1807.80  بـدار الشیوخ12/10/2002

صیلع   اسامة 19024293 قریب من الجید1906.50  بـدار الشیوخ24/12/2002

696من423الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زیان عاشور | الجلفة1 | الجدیدة حمداني عمر دار الشیوخ170591المؤسسة :  

رقاب   یاسین 19024481 ممتاز109.00  بـدار الشیوخ19-12-2002

كروس   موسى 19024461 جید جدا208.25  بـتیزي وزو29-09-1998

صدیقي   محمد 19024439 قریب من الجید306.00  بـدار الشیوخ28-06-2000

صدیقي   مروة عائشة 19024450 جید جدا408.00  بـدار الشیوخ05-07-2001

بلخیري   محمد 19024440 جید جدا508.75  بـدار الشیوخ01-02-2002

الخد   محمد االمین 19024444 جید جدا608.25  بـدار الشیوخ09-02-2002

باب   فطیمة الزھرة 19024430 جید707.75  بـدار الشیوخ19-02-2002

بوقراف   مصطفى 19024454 ممتاز809.25  بـدار الشیوخ01-03-2002

ھواري   محمد ربیع 19024445 جید907.00  بـدار الشیوخ16-04-2002

زكراوي   مریم 19024451 مقبول1005.50  بـدار الشیوخ25-06-2002

طاوسي   فھد عبد العزیز 19024432 مقبول1105.75  بـدار الشیوخ26-06-2002

صدیقي   فریحة شروق نوال 19024427 قریب من الجید1206.25  بـدار الشیوخ02-07-2002

شلیحي   مصطفى 19024455 ممتاز1310.00  بـدار الشیوخ01-12-2002

زروقي   نسیمة 19024465 جید جدا1408.50  بـدار الشیوخ03-12-2002

بھلول   محمد عصام 19024446 ممتاز1509.50  بـدار الشیوخ11-12-2002

بن سالم   محفوظ 19024438 مقبول1605.75  بـدار الشیوخ28-12-2002

طاوسي   عبد العزیز 19024400 قریب من الجید1706.75  بـدار الشیوخ06-02-2000

طاوسي   صالح الدین 19024386 مقبول1805.25  بـدار الشیوخ05-07-2001

زنزان   فاطنة نسرین 19024410 قریب من الجید1906.50  بـالجلفة24-11-2001

دماني   شیماء 19024384 مقبول2005.00  بـدار الشیوخ13-04-2002

بلخیري   سعیدة مروة 19024378 جید2107.75  بـدار الشیوخ28-05-2002

زوخ   عبد الفتاح 19024401 جید جدا2208.25  بـدار الشیوخ09-06-2002

جیوخ   عبد الرحمان 19024397 قریب من الجید2306.00  بـدار الشیوخ10-06-2002

نایل   فریحة 19024414 قریب من الجید2406.00  بـدار الشیوخ27-07-2002

696من424الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زیان عاشور | الجلفة1 | الجدیدة حمداني عمر دار الشیوخ170591المؤسسة :  

زناتي   فریحة 19024415 جید جدا2508.00  بـدار الشیوخ01-09-2002

طاوسي   عبد الحلیم 19024393 جید جدا2608.25  بـدار الشیوخ08-12-2002

عدالني   عبد الرحمان 19024398 جید2707.75  بـدار الشیوخ19-01-2003

ھادي   حسن 19024337 مقبول2805.25  بـدار الشیوخ09-06-2001

عراق   رابح 19024352 جید جدا2908.50  بـالجلفة14-09-2001

محمدي   زیاد 19024361 ممتاز3009.50  بـالجلفة04-02-2002

زكراوي   دحمان 19024350 مقبول3105.00  بـدار الشیوخ26-02-2002

الحدي   ایمن 19024327 جید جدا3208.50  بـدار الشیوخ22-03-2002

شاربي   حنان 19024340 جید3307.00  بـدار الشیوخ11-06-2002

بلخیري   بایزید 19024330 ممتاز3409.25  بـدار الشیوخ12-10-2002

نایل   بركاھم 19024333 جید3507.00  بـدار الشیوخ01-12-2002

طاوسي   إسماعیل 19024289 قریب من الجید3606.25  بـدار الشیوخ17-07-2001

نایل   االخضر 19024301 جید3707.25  بـدار الشیوخ14-01-2002

سایحي   اسحاق 19024294 ممتاز3809.00  بـمناعة14-03-2002

بلخیري   أحمد عبد هللا زین الدین 19024279 جید3907.75  بـدار الشیوخ16-03-2002

مزارة   اسماعیل 19024298 ممتاز4009.00  بـدار الشیوخ01-06-2002

ھزیل   اكرام عائشة 19024300 مقبول4105.50  بـالجلفة17-07-2002

طلیبي   الجابري 19024304 ممتاز4209.00  بـدار الشیوخ21-09-2002

بن سویسي   أیوب 19024286 ممتاز4309.25  بـدار الشیوخ01-10-2002

طاوسي   السعید 19024308 قریب من الجید4406.75  بـدار الشیوخ11-10-2002

بشوندة   أمال 19024283 قریب من الجید4506.00  بـالجلفة20-10-2002

ھادي   اسماعیل 19024299 ممتاز4609.00  بـدار الشیوخ23-11-2002

بلخیري   البشیر 19024303 جید4707.25  بـدار الشیوخ24-12-2002

696من425الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الحریة | الجلفة2مسكن دار الشیوخ300 | مج جد حي 170601المؤسسة :  

جنیدي   وفاء 19024597 جید جدا108.70  بـدار الشیوخ08/06/2002

خمیخم   وداد 19024596 جید جدا208.40  بـدار الشیوخ15/10/2002

قراشة   جیالني 19024511 مقبول305.80  بـدار الشیوخ27/07/1999

ھواري   حلیمة 19024514 قریب من الجید406.70  بـدار الشیوخ22/04/2000

زریعة   بن علیة 19024509 قریب من الجید506.60  بـدار الشیوخ25/11/2000

جنیدي   قویدر 19024565 قریب من الجید606.50  بـدار الشیوخ05-12-2000

لویبدة   شیماء 19024534 جید707.00  بحكم بـدار الشیوخ2001

زكراوي   سلیم 19024531 مقبول805.10  بـدار الشیوخ13/01/2001

قالم   عون هللا 19024557 قریب من الجید906.80  بـالجلفة04/03/2001

ھادي   عبد القادر ایوب 19024555 مقبول1005.90  بـالجلفة08/04/2001

قرقور   نصر الدین 19024579 قریب من الجید1106.80  بـالجلفة16/06/2001

لمریني   حمزة 19024515 مقبول1205.30  بـدار الشیوخ02/02/2002

سنقرة   عیدة 19024558 جید جدا1308.20  بـدار الشیوخ02/03/2002

قاسمي   دحمان 19024521 مقبول1405.50  بـدار الشیوخ06/03/2002

عرعار   عمر 19024556 قریب من الجید1506.40  بـدار الشیوخ16/03/2002

سلماني   رابح 19024522 مقبول1605.40  بـالجلفة25/03/2002

ضیفي   كریمة 19024566 جید1707.30  بـدار الشیوخ07/04/2002

قاسم   نورة 19024584 قریب من الجید1806.90  بـدار الشیوخ10/04/2002

سنقرة   عامر 19024552 جید1907.00  بـدار الشیوخ18/05/2002

عكازي   شریفة فطیمة الزھرة 19024533 مقبول2005.50  بـدار الشیوخ13/06/2002

صباح   نصیرة 19024581 مقبول2105.40  بـدار الشیوخ29/06/2002

طاوسي   زوینة 19024528 مقبول2205.00  بـدار الشیوخ05/07/2002

مسلمي   عبد العظیم 19024554 جید جدا2308.10  بـدار الشیوخ24/08/2002

لویبدة   إیمان 19024500 قریب من الجید2406.00  بـدار الشیوخ26/10/2002

696من426الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الحریة | الجلفة2مسكن دار الشیوخ300 | مج جد حي 170601المؤسسة :  

زوخ   نورة 19024585 جید جدا2508.80  بـدار الشیوخ09/11/2002

696من427الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الحریة | الجلفة1دار الشیوخ1 | اول نوفمر الداخلیة 170602المؤسسة :  

حریف   نجاة 19024577 مقبول105.60  بـدار الشیوخ02-06-1998

قریقة   فریحة 19024562 مقبول205.10  بـدار الشیوخ27-07-1999

فیجل   زھرة 19024525 مقبول305.40  بحكم بـامجدل2001

كروس   نوال 19024582 مقبول405.50  بـدار الشیوخ11-02-2001

طاوسي   عبد الرزاق 19024553 جید507.00  بـدار الشیوخ14-05-2001

قیاش   لمبارك 19024567 قریب من الجید606.20  بـدار الشیوخ11-08-2001

قریول   أحمد سیف الدین 19024496 مقبول705.70  بـدار الشیوخ13-10-2001

مبدوعة   سالم 19024530 جید807.60  بحكم بـدار الشیوخ2002

براكة   مفتاح 19024576 قریب من الجید906.10  بـالجلفة30-01-2002

شاربي   بناجي 19024510 قریب من الجید1006.90  بـدار الشیوخ18-02-2002

الحمرة   نور الدین 19024583 جید1107.80  بـدار الشیوخ19-02-2002

نوار   محمد 19024568 جید جدا1208.40  بـدار الشیوخ23-02-2002

رزوق   أم الخیر 19024497 جید1307.40  بـدار الشیوخ16-03-2002

سبع   األخضر 19024501 قریب من الجید1406.00  بـدار الشیوخ16-03-2002

مبدوعة   رقیة 19024524 جید1507.20  بـامجدل01-04-2002

قموم   محمد 19024569 جید1607.10  بـدار الشیوخ27-04-2002

حسن   بشرى 19024508 جید1707.30  بـدار الشیوخ15-05-2002

بوكرش   الطیب أمین 19024504 مقبول1805.90  بـالجلفة26-05-2002

طاجین   طھ عبد الصمد 19024549 جید جدا1908.70  بـالجلفة21-09-2002

قادري   فارس 19024559 قریب من الجید2006.60  بـدار الشیوخ29-09-2002

بن سالم   أیوب 19024498 جید جدا2108.30  بـدار الشیوخ09-10-2002

عالوة   حدة 19024512 قریب من الجید2206.10  بـدار الشیوخ10-10-2002

الخد   بدر الدین 19024507 قریب من الجید2306.30  بـالجلفة27-10-2002

مبدوعة   حمزة 19024517 قریب من الجید2406.60  بـامجدل30-12-2002

696من428الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الحریة | الجلفة1دار الشیوخ1 | اول نوفمر الداخلیة 170602المؤسسة :  

بن رعاد   صفیة إسراء 19024546 جید2507.90  بـدار الشیوخ10-01-2003

عرعار   محمد األمین 19024570 جید2607.50  بـدار الشیوخ05-07-2003

696من429الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسم سالم | الجلفة1 | ابتدائیة جعیمة  دار الشیوخ170611المؤسسة :  

قاسم   ربیحة 19024633 مقبول105.00  بـالجلفة24-11-1997

مزلف   عبد الحمید 19024644 ممتاز209.25  بـدار الشیوخ14-01-2000

رویس   ربیعة 19024634 مقبول305.25  بـدار الشیوخ08-02-2000

كعناف   جمال 19024626 جید جدا408.00  بـحاسي بحبح04-03-2001

قویدري   رانیا 19024632 جید جدا508.00  بـدار الشیوخ01-06-2002

مزلف   عبلة 19024647 مقبول605.25  بـالجلفة11-12-2002

مزلف   مراد 19024667 جید707.00  بـدار الشیوخ24-01-2001

محمدي   محمد 19024665 جید جدا808.25  بـدار الشیوخ09-06-2001

696من430الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسم سالم | الجلفة2 | عمر بن الخطاب دار الشیوخ170612المؤسسة :  

قطاف   احالم 19024613 مقبول105.25  بـالجلفة22/12/2000

صیلع   صابرین 19024639 مقبول205.75  بـدار الشیوخ20/10/2001

عیاشي   بایزید 19024624 مقبول305.75  بـدار الشیوخ30/10/2001

یحیاوي   ایوب 19024623 قریب من الجید406.00  بـدار الشیوخ24/11/2001

بن حمامة   سھام 19024638 جید507.75  بـالجلفة03/09/2002

نایل   بختة 19024625 مقبول605.50  بـدار الشیوخ19/09/2002

حمامة   إبتسام 19024608 مقبول705.50  بـالجلفة23/11/2002

حمداني   عمر 19024659 جید807.00  بـدار الشیوخ02/07/2000

بن حمامة   لخضر 19024663 جید907.25  بـدار الشیوخ19/10/2000

سایحي   فطیمة 19024661 مقبول1005.00  بـدار الشیوخ23-05-2002

طباخ   نسرین 19024669 جید1107.00  بـدار الشیوخ28/05/2002

696من431الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الملیلیحة | الجلفة2 | زروق عمیرة ملیلیحة دار الشیوخ170613المؤسسة :  

بن سعدة   الصادق 19024700 ممتاز109.00  بـالملیلیحة15/02/1998

خیري   محمد 19024792 مقبول205.25  بـالملیلیحة17/12/1993

صولح   محمد بن العالء 19024796 جید307.25  بـالملیلیحة14/07/2001

مدوح   نجاة 19024806 قریب من الجید406.50  بحكم بـالملیلیحة2002

صولح   یسرى 19024811 جید507.50  بـالملیلیحة01/10/2002

صولح   محمد بن شویحة 19024797 جید جدا608.75  بـالملیلیحة20/12/2002

شھابة   عائشة بنت صالح 19024750 جید جدا708.00  بـالبیرین15/12/1998

مداني   طیب 19024749 ممتاز809.00  بـحاسي ماماش15/10/2000

مدوح   عبد القادر 19024758 جید جدا908.25  بـالملیلیحة04/11/2000

بن سعدة   عادل 19024752 مقبول1005.25  بـالملیلیحة16/06/2001

شھابة   رنجة 19024735 مقبول1105.25  بـالملیلیحة18/07/2001

شھابة   شویحة 19024746 مقبول1205.25  بـالملیلیحة08/09/2001

اعمر   عنتر 19024766 قریب من الجید1306.25  بـالملیلیحة28-08-2002

قاضي   رویدة 19024736 مقبول1405.75  بـالجلفة28/09/2002

696من432الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الملیلیحة | الجلفة2 |  اول نوفمبر ملیلیحة دار الشیوخ170614المؤسسة :  

صولح   ام الخیر 19024705 ممتاز109.50  بـالملیلیحة21/08/1999

صولح   خالد 19024717 جید207.00  بـالملیلیحة22/04/2000

عمیرات   السعید 19024698 جید جدا308.25  بـالملیلیحة15/07/2000

عمیرات   اسامة 19024693 جید جدا408.00  بحكم بـالملیلیحة2001

عمیرات   خلیفة 19024720 جید507.75  بحكم بـالملیلیحة2001

عمیرات   ملیكة 19024804 جید607.00  بحكم بـالملیلیحة2000

قبایلي   نور الدین 19024808 جید707.00  بـالملیلیحة25-06-2001

عمیرات   نصر الدین 19024807 قریب من الجید806.00  بـالملیلیحة14/07/2001

صولح   فضیلة 19024785 جید907.50  بـالملیلیحة17/10/2001

قبائلي   یسرى 19024810 قریب من الجید1006.25  بـالملیلیحة20/10/2001

خیري   سعد 19024737 مقبول1105.25  بـالملیلیحة26/12/1995

عامر   صولح 19024748 قریب من الجید1206.25  بـالملیلیحة07/12/1996

سعدي   عیشة 19024768 ممتاز1309.00  بـالملیلیحة06/10/1997

صولح   عبد الحمید 19024754 جید جدا1408.00  بـالملیلیحة17/03/1999

سعدي   شعبان 19024744 جید جدا1508.75  بـالملیلیحة21/11/1999

عطالوي   عبد القادر 19024759 قریب من الجید1606.25  بـالملیلیحة23/12/2000

صولح   سھیلة 19024743 جید1707.50  بحكم بـالملیلیحة2002

بن سعدة   ذھبیة 19024732 جید1807.75  بـالملیلیحة28-02-2002

696من433الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ابتدائیة المجمع الجدید الملیلیحة دارالشي | الملیلیحة | الجلفة170615المؤسسة :  

قمان   احمد 19024690 مقبول105.50  بـالملیلیحة12/02/1999

عمیرات   الزھرة 19024696 جید207.25  بـالملیلیحة09/06/2001

قبایلي   خیرة 19024721 قریب من الجید306.75  بـالجلفة24/06/2001

زروق   الطاوس 19024701 قریب من الجید406.75  بحكم بـالملیلیحة2002

كرش   جابریة 19024713 مقبول505.25  بـالملیلیحة16/06/2002

بن سعدة   خالد 19024718 جید جدا608.25  بـالملیلیحة14/09/2002

عطالوي   نور الدین 19024809 جید707.50  بـالملیلیحة11/10/2001

عطالوي   فطیمة 19024789 قریب من الجید806.50  بـالملیلیحة10/11/2001

كرش   فضیلة 19024786 مقبول905.50  بحكم بـالملیلیحة2002

قبایلي   مریم 19024802 جید جدا1008.25  بـالملیلیحة26/05/2002

كرش   سلیم 19024739 مقبول1105.50  بـالملیلیحة22/05/2000

عطالوي   عامرة 19024753 قریب من الجید1206.00  بـالملیلیحة21/10/2000

بلخیري   عطیة لمین 19024761 مقبول1305.00  بـالملیلیحة17-02-2001

عطالوي   عیسى 19024767 جید1407.25  بـالملیلیحة19/10/2002

696من434الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | دار الشیوخ الجدیدة | الجلفة1 | صادقي الصادق دار الشیوخ170624المؤسسة :  

زریعة   سحر 19024901 مقبول105.25  بـالجلفة25-07-2000

مسروقي   زلیخة 19024895 قریب من الجید206.75  بـدار الشیوخ04-02-2001

باب   دحمان 19024885 قریب من الجید306.75  بـالملیلیحة10-04-2001

الھادي   عاشورة إیمان 19024911 قریب من الجید406.75  بـدار الشیوخ08-05-2001

شاربي   سبخاوي 19024900 ممتاز509.00  بـالجلفة04-11-2001

قاسم   جمیلة 19024876 قریب من الجید606.75  بـدار الشیوخ09-03-2002

سنقرة   زینب 19024898 جید جدا708.50  بـدار الشیوخ19-03-2002

شاربي   سلمى 19024904 مقبول805.25  بـدار الشیوخ06-04-2002

بن سالم   ربیحة 19024888 ممتاز909.00  بـدار الشیوخ11-09-2002

سنقرة   صالح الدین 19024910 جید جدا1008.50  بـدار الشیوخ01-03-2003

شاربي   مسعودة 19024986 جید1107.50  بـدار الشیوخ06-02-1999

براھیمي   میلود 19024994 جید1207.25  بـالملیلیحة29-06-1999

ھواري   نصیرة 19024997 مقبول1305.50  بـدار الشیوخ08-01-2000

لمریني   یاسمین 19025008 جید جدا1408.00  بـالجلفة03-02-2001

قاسم   مسعود 19024985 قریب من الجید1506.75  بـدار الشیوخ18-08-2001

بن عمراني   مسعودة 19024988 جید جدا1608.00  بـدار الشیوخ12-01-2002

سلماني   ھجیرة 19025003 جید1707.75  بـدار الشیوخ04-02-2002

سلماني   ھشام 19025006 ممتاز1809.00  بـدار الشیوخ12-03-2002

سلماني   مفتاح 19024993 ممتاز1909.75  بـدار الشیوخ11-05-2002

دماني   محمد رضوان 19024974 جید جدا2008.75  بـالجلفة06-06-2002

قراشة   وفاء 19025007 جید جدا2108.75  بـالجلفة18-08-2002

نایل   االخضر 19024838 جید2207.00  بـدار الشیوخ31-03-1998

ھرام   بایزید 19024854 جید2307.50  بـدار الشیوخ25-10-1998

قطایة   الزھرة 19024840 جید2407.25  بحكم بـسیدي بایزید1999

696من435الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | دار الشیوخ الجدیدة | الجلفة1 | صادقي الصادق دار الشیوخ170624المؤسسة :  

نایل   أحمد 19024825 جید2507.75  بـدار الشیوخ25-11-2000

عمراوي   أشرف 19024830 قریب من الجید2606.25  بـدار الشیوخ25-09-2001

زكراوي   الزھرة 19024841 جید جدا2708.00  بـدار الشیوخ27-10-2001

بن نخلة   أم الخیر 19024831 جید2807.00  بـالجلفة31-10-2001

بن ثامر   أسامة 19024828 مقبول2905.00  بـبرج بوعریریج21-11-2001

شاربي   المختار 19024846 جید3007.75  بـدار الشیوخ14-01-2002

بسطامي   أحالم 19024823 ممتاز3109.50  بـدار الشیوخ28-01-2002

الحمرة   أحمد االمین 19024827 ممتاز3209.50  بـدار الشیوخ20-04-2002

زكراوي   العطرة 19024845 جید جدا3308.50  بـدار الشیوخ04-06-2002

رقدة   امباركة 19024851 قریب من الجید3406.75  بـدار الشیوخ08-07-2002

خیري   بن اعمر 19024859 ممتاز3509.00  بـدار الشیوخ13-08-2002

بن سالم   الزھرة 19024842 جید جدا3608.50  بـدار الشیوخ07-09-2002

عمارة   ایمان 19024853 جید3707.75  بـدار الشیوخ21-09-2002

صادقي   بشرى 19024857 ممتاز3809.50  بـدار الشیوخ28-09-2002

بن عمراني   محمد 19024957 مقبول3905.50  بـدار الشیوخ21-08-1999

حواسي   عمر 19024933 مقبول4005.75  بـدار الشیوخ25-03-2000

زكراوي   عامر 19024922 مقبول4105.25  بـدار الشیوخ27-02-2001

جوعة   كمال 19024952 قریب من الجید4206.75  بـبشار18-04-2001

ضیفي   محمد 19024959 قریب من الجید4306.75  بـالجلفة13-06-2001

بن مصطفى   عبد الرحیم 19024927 جید4407.50  بـدار الشیوخ18-08-2001

عبد الالوي   فطیمة الزھرة 19024947 مقبول4505.00  بـالجلفة10-09-2001

مسلمي   لمیاء 19024953 قریب من الجید4606.00  بـدار الشیوخ15-01-2002

قاسمي   محمد 19024961 قریب من الجید4706.50  بـالجلفة20-01-2002

ھرام   عیسى 19024937 قریب من الجید4806.75  بـدار الشیوخ09-02-2002

قیاش   عامر 19024923 قریب من الجید4906.75  بـامجدل10-03-2002

بن عمراني   قویدر 19024951 جید5007.00  بـدار الشیوخ14-05-2002

قریقة   فتیحة 19024944 جید5107.75  بـدار الشیوخ22-06-2002

زكراوي   عمر 19024935 مقبول5205.75  بـدار الشیوخ25-06-2002

696من436الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | دار الشیوخ الجدیدة | الجلفة1 دار الشیوخ104 | االستقالل حي 170625المؤسسة :  

سایحي   رابح ولید 19024886 قریب من الجید106.10  بـالجلفة03-10-2000

بن محجوبة   سلیمان 19024905 مقبول205.10  بـدار الشیوخ15-10-2000

مصیطفى   صالح الدین 19024909 جید307.60  بـدار الشیوخ03-02-2001

قرشي   شیماء 19024906 قریب من الجید406.50  بـمناعة07-06-2001

زكراوي   ربیعة 19024890 جید507.80  بـدار الشیوخ26-06-2001

بن قحطاني   سفیان 19024903 مقبول605.30  بـدار الشیوخ23-10-2001

قالم   خولة 19024883 جید707.30  بـدار الشیوخ29-12-2001

بن قحطاني   زھیرة 19024897 قریب من الجید806.00  بـدار الشیوخ21-02-2002

قیاش   جلول 19024874 قریب من الجید906.70  بـامجدل09-03-2002

یحیاوي   رامي 19024887 جید جدا1008.40  بـالجلفة17-06-2002

فیجل   سارة 19024899 جید1107.30  بـدار الشیوخ05-07-2002

حفیفة   خیرة 19024884 جید جدا1208.10  بـدار الشیوخ08-07-2002

مبدوعة   رزیقة 19024891 جید جدا1308.40  بـدار الشیوخ03-08-2002

حریشة   جمال 19024875 جید جدا1408.20  بـدار الشیوخ13-08-2002

زریعة   سعدیة 19024902 جید1507.40  بـالجلفة14-09-2002

لھمیسي   صابرینة 19024908 قریب من الجید1606.30  بـدار الشیوخ09-11-2002

بھلول   مختار 19024976 قریب من الجید1706.20  بـدار الشیوخ19-07-2000

صادقي   نصر الدین 19024995 قریب من الجید1806.90  بـدار الشیوخ24-10-2000

مداح   مسعودة 19024989 جید جدا1908.10  بـدار الشیوخ26-01-2002

بن قحطاني   مروة أم الخیر 19024981 مقبول2005.70  بـبوسعادة31-03-2002

لمریني   نور الھدى 19025000 جید جدا2108.10  بـدار الشیوخ20-04-2002

بسباسي   محمد 19024973 جید2207.80  بـدار الشیوخ11-05-2002

صدیقي   ھدي خدیجة 19025005 ممتاز2309.60  بـدار الشیوخ01-10-2002

اسما   یحي 19025009 جید جدا2408.70  بـدار الشیوخ01-10-2002

696من437الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | دار الشیوخ الجدیدة | الجلفة1 دار الشیوخ104 | االستقالل حي 170625المؤسسة :  

معمري   مریم 19024984 جید جدا2508.30  بـدار الشیوخ28-11-2002

سایحي   بركاھم 19024856 مقبول2605.40  بـدار الشیوخ13-01-2001

شراك   أم كلثوم 19024833 جید جدا2708.20  بـدار الشیوخ06-03-2001

معموري   المقري صالح الدین 19024848 قریب من الجید2806.50  بـدار الشیوخ19-08-2001

زكراوي   امباركة 19024850 جید2907.50  بـدار الشیوخ09-02-2002

لبرة   بلقاسم 19024858 مقبول3005.90  بـمناعة13-04-2002

بن قویدر   الطاوس 19024843 جید3107.30  بـسیدي بایزید14-05-2002

لقرع   أحمد 19024826 جید3207.30  بـدار الشیوخ04-06-2002

دماني   ایة 19024852 قریب من الجید3306.00  بـدار الشیوخ11-06-2002

حساني   بنت الحدي 19024861 قریب من الجید3406.50  بـدار الشیوخ07-09-2002

بن قحطاني   بدر الدین 19024855 جید3507.50  بـالجلفة02-11-2002

بن قدور   الموفق 19024849 جید3607.60  بـالجلفة06-12-2002

رقدة   قمیر 19024949 قریب من الجید3706.40  بـدار الشیوخ02-04-2000

زریعة   محمد 19024958 جید جدا3808.00  بـدار الشیوخ17-01-2001

قاسمي   فایزة 19024943 جید جدا3908.20  بـدار الشیوخ26-05-2001

حفیفة   فطیمة الزھرة 19024948 مقبول4005.50  بـدار الشیوخ23-10-2001

قرارة   لمین 19024954 قریب من الجید4106.80  بـالجلفة22-01-2002

زبیر   عیسى 19024938 جید4207.40  بـدار الشیوخ16-03-2002

لھمیسي   عیسى 19024939 قریب من الجید4306.70  بـدار الشیوخ07-05-2002

ناجي   عبد الحق 19024926 جید4407.70  بـحاسي بحبح10-05-2002

حمیدي   على عبد الوھاب 19024931 جید جدا4508.30  بـالجلفة12-08-2002

بن علیة   عمر 19024936 جید4607.30  بـدار الشیوخ15-10-2002

قرارة   عامر 19024924 جید جدا4708.40  بـدار الشیوخ19-10-2002

عمراوي   عبد النور 19024929 قریب من الجید4806.20  بـالجلفة04-11-2002

خویل   فضیلة 19024945 مقبول4905.90  بـمناعة17-12-2002

696من438الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | دار الشیوخ الجدیدة | الجلفة1 دار الشیوخ2 | الداخلیة 170626المؤسسة :  

طاوسي   حمزة 19024881 مقبول105.30  بـدار الشیوخ14-01-1997

مصیطفى   بولنوار 19024872 قریب من الجید206.80  بـسیدي بایزید02-12-2000

مصیطفى   رشیدة 19024892 جید جدا308.00  بـدار الشیوخ19-12-2000

الخد   حمزة 19024882 مقبول405.40  بـدار الشیوخ30-01-2001

بن مقري   جیالني 19024877 قریب من الجید506.60  بـدار الشیوخ06-03-2001

شحیلیطة   زخروفة 19024894 مقبول605.90  بـامجدل19-01-2002

سنقرة   حفیظة فرح 19024879 مقبول705.50  بـدار الشیوخ10-03-2002

ھواري   شیماء البتول 19024907 جید807.50  بـدار الشیوخ08-06-2002

قاسمي   ریان 19024893 قریب من الجید906.30  بـدار الشیوخ11-09-2002

معمري   جیھان 19024878 جید1007.00  بـالجلفة08-10-2002

سعید   مراد 19024977 قریب من الجید1106.60  بـالجلفة25-08-2001

قاسم   مروة 19024979 قریب من الجید1206.60  بـدار الشیوخ09-12-2001

شراك   یحي بلقاسم 19025010 قریب من الجید1306.00  بـدار الشیوخ22-12-2001

ھواري   نور شریف 19025001 قریب من الجید1406.80  بـدار الشیوخ03-03-2002

سایحي   مسعودة 19024990 جید1507.90  بـمناعة04-05-2002

لویبدة   نصر الدین 19024996 جید1607.40  بـدار الشیوخ28-05-2002

قاسمي   مریم 19024983 مقبول1705.30  بـدار الشیوخ01-06-2002

بن قدور   محمد لمین 19024975 جید1807.80  بـدار الشیوخ20-07-2002

یحیاوي   نصیرة 19024998 جید1907.40  بـدار الشیوخ02-08-2002

بن نخلة   ھدى 19025004 جید2007.70  بـدار الشیوخ03-12-2002

طاوسي   المسعود 19024847 مقبول2105.40  بـدار الشیوخ23-11-1999

طاوسي   أمال 19024834 جید2207.10  بـدار الشیوخ08-07-2000

بن طریح   بن عیاد 19024860 مقبول2305.40  بـدار الشیوخ17-03-2001

قاسم   الحركاتي توفیق 19024839 قریب من الجید2406.40  بـدار الشیوخ08-05-2001

696من439الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | دار الشیوخ الجدیدة | الجلفة1 دار الشیوخ2 | الداخلیة 170626المؤسسة :  

جایلي   إكرام 19024837 جید جدا2508.50  بـدار الشیوخ27-09-2002

قاسمي   أسامة محمد 19024829 جید2607.60  بـدار الشیوخ02-10-2002

سبع   أحالم 19024824 قریب من الجید2706.30  بـدار الشیوخ08-12-2002

نایل   فاطنة 19024940 مقبول2805.10  بـدار الشیوخ09-12-2000

ربوح   فاطنة 19024941 جید2907.10  بـدار الشیوخ09-01-2001

براھیمي   عایدة ھبة هللا 19024925 قریب من الجید3006.40  بـالجلفة21-06-2002

قطاف   عمار 19024932 مقبول3105.90  بـدار الشیوخ12-10-2002

696من440الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سیدي بایزید الجدیدة | الجلفة1 | عین اوالد فاطنة دار الشیوخ170637المؤسسة :  

قریول   العدالني 19025041 مقبول105.00  بحكم بـدار الشیوخ2000

شكراري   أحمد 19025024 ممتاز209.00  بـدار الشیوخ04-06-2002

696من441الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سیدي بایزید الجدیدة | الجلفة1 | عین رؤوس االخراط دار الشیوخ170638المؤسسة :  

اصغیر   زیدة 19025085 قریب من الجید106.75  بحكم بـسیدي بایزید1997

ربوح   رزیقة 19025080 جید جدا208.00  بـسیدي بایزید21-03-2001

ملة   الزھرة 19025034 قریب من الجید306.75  بـسیدي بایزید24-03-2001

اصغیر   أحمد 19025022 مقبول405.75  بحكم بـسیدي بایزید2002

ربوح   مناعة 19025153 مقبول505.00  بـدار الشیوخ30-03-1998

ربوح   مسعودة 19025152 جید جدا608.00  بـدار الشیوخ07-12-1998

طرھیوة   فریحة 19025138 قریب من الجید706.50  بـدار الشیوخ14-05-2000

696من442الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سیدي بایزید الجدیدة | الجلفة1 | مصطفى احمد قندوزة دار الشیوخ170639المؤسسة :  

مصیطفى   أحمد 19025021 مقبول105.25  بـسیدي بایزید21-08-2001

مصیطفى   حفیظة 19025058 مقبول205.25  بـسیدي بایزید03-02-2002

طرھیوة   أحمد 19025025 مقبول305.50  بـسیدي بایزید03-08-2002

جیوخ   لقویني 19025146 مقبول405.00  بـحاسي بحبح17-01-2000

حمامة   عنتر 19025126 قریب من الجید506.25  بـدار الشیوخ16-03-2002

شریقي   عمر 19025123 مقبول605.00  بـسیدي بایزید08-12-2002

696من443الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سیدي بایزید الجدیدة | الجلفة1 | سیدي بایزید القدیمة دار الشیوخ170640المؤسسة :  

ملة   زھیرة 19025084 جید جدا108.50  بحكم بـسیدي بایزید1999

بن الشیوخ   خیرة 19025074 جید207.80  بحكم بـدار الشیوخ2000

زھاج   ریمة 19025083 جید307.20  بـمناعة10-06-2001

عالوة   رقیة 19025082 مقبول405.40  بـسیدي بایزید10-09-2002

ملة   الطاھر 19025037 قریب من الجید506.20  بحكم بـسیدي بایزید2000

ربوح   البشیر 19025032 جید607.00  بـسیدي بایزید07-04-2001

شنبیر   بریكة 19025049 مقبول705.00  بـحاسي بحبح22-10-2001

زھاج   فاطنة 19025134 قریب من الجید806.30  بـسیدي بایزید07-04-2002

موفقي   نادیة 19025155 قریب من الجید906.10  بـسیدي بایزید28-04-2002

696من444الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سیدي بایزید الجدیدة | الجلفة1 | قعیقع القدیمة دار الشیوخ170641المؤسسة :  

سائحي   یوسف 19025172 قریب من الجید106.60  بـالجلفة13-02-2001

بن عیسى   عادل 19025103 جید207.90  بـحاسي بحبح02-05-1999

بوشمال   عبد القادر 19025109 قریب من الجید306.50  بـسیدي بایزید16-07-2000

حساني   سفیان 19025092 مقبول405.60  بـالجلفة30-08-2001

بلي   زینب 19025087 مقبول505.70  بـالجلفة20-01-2002

زعموكي   رضا 19025081 قریب من الجید606.60  بـالجلفة26-02-2002

دربال   خدیجة 19025072 جید جدا708.20  بـالجلفة10-03-2002

بشار   سعدیة 19025090 جید807.40  بـحاسي بحبح01-06-2002

بن عیسى   ایمان 19025046 جید907.60  بـحاسي بحبح21-01-2001

زریعة   امال 19025045 جید جدا1008.00  بـالجلفة03-05-2001

قویدري   حمید 19025059 جید جدا1108.30  بـالجلفة22-09-2001

بن عبد الرحمان   فاطنة 19025133 قریب من الجید1206.00  بـالجلفة22-11-2000

بوشمال   قویدر 19025143 مقبول1305.20  بـسیدي بایزید27-01-2001

دربال   مختار 19025150 قریب من الجید1406.70  بـالجلفة19-07-2001

رابحي   منى 19025154 مقبول1505.60  بـالجلفة20-08-2001

زریعة   نجاة 19025156 مقبول1605.40  بـالجلفة23-02-2002

دربال   فاطنة 19025135 جید جدا1708.80  بـالجلفة27-06-2002

696من445الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سیدي بایزید الجدیدة | الجلفة1 | سیدي بایزید الجدیدة دار الشیوخ170642المؤسسة :  

حسیني   خیرة 19025075 جید جدا108.00  بحكم بـسیدي بایزید2001

كریوع   سلیم 19025094 جید207.25  بـحد الصحاري14-08-2001

صدیقي   بن علیة 19025052 مقبول305.75  بـسیدي بایزید02-03-1997

زرقة   حدة 19025057 قریب من الجید406.25  بحكم بـدار الشیوخ2001

بختي   بلقاسم 19025050 قریب من الجید506.50  بـسیدي بایزید22-05-2001

طرھیوة   أحمد 19025023 ممتاز609.00  بـسیدي بایزید05-01-2002

نور الدین   عنتر 19025125 مقبول705.50  بـسیدي بایزید11-05-1998

توماتیة   محمد 19025148 قریب من الجید806.25  بـسیدي بایزید22-01-2002

زھاج   محمد محمود 19025149 جید907.25  بـسیدي بایزید04-12-2002

696من446الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الجدیدة المویلح | الجلفة2 | ضایة السلوین ملیلیحة دار الشیوخ170654المؤسسة :  

براھیمي   نورة 19025298 قریب من الجید106.75  بـالملیلیحة07/07/1998

زیرق   یاسین 19025303 جید207.75  بحكم بـالملیلیحة2002

طباخ   محمد 19025285 مقبول305.00  بـالملیلیحة20/10/2002

دقمان   عمر 19025257 قریب من الجید406.75  بـالجلفة04/05/1996

طباخ   عاشور 19025251 جید جدا508.00  بـالملیلیحة01/01/2001

بلخیري   لمین 19025267 مقبول605.75  بـالملیلیحة03/02/2002

لمریني   البشیر 19025187 قریب من الجید706.00  بـالجلفة19/11/1999

بركاني   حدة 19025209 قریب من الجید806.25  بـالملیلیحة28/01/2000

حمیدة   السعید 19025190 مقبول905.50  بـالملیلیحة13/02/2001

براھیمي   براھیم 19025203 ممتاز1009.00  بـالملیلیحة18/09/2002

696من447الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الجدیدة المویلح | الجلفة2 | المویلح الجدیدة دار الشیوخ170655المؤسسة :  

مزوز   نور الدین 19025297 مقبول105.60  بـالملیلیحة25/06/2002

جدیر   محمد 19025284 مقبول205.70  بـالملیلیحة01/10/2002

زیرق   منیر صابر 19025292 جید جدا308.30  بـالجلفة26/10/2002

مرطة   یاسین محي الدین 19025304 مقبول405.90  بـالجلفة29-10-2002

لودیر   مھدي 19025293 جید507.90  بـالجلفة21/12/2002

براھیمي   منال 19025291 قریب من الجید606.50  بـالملیلیحة20/01/2003

رفیس   مجید 19025268 مقبول705.90  بحكم بـالملیلیحة2001

سنوسي   سعاد 19025237 جید جدا808.20  بـسیدي بختي28/01/2001

رمضاني   محمد 19025272 مقبول905.60  بحكم بـالملیلیحة2002

شاربي   لخضر 19025266 قریب من الجید1006.90  بـالملیلیحة16/09/2002

ناعم   حسین 19025210 مقبول1105.90  بـالجلفة19/10/2001

سني   خالد 19025214 جید1207.10  بـالملیلیحة04/03/2002

جدیر   دھكالة 19025220 قریب من الجید1306.70  بـالملیلیحة24/08/2002

696من448الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الجدیدة المویلح | الجلفة2 | المویلح القدیمة دار الشیوخ170656المؤسسة :  

براھیمي   یوسف 19025305 مقبول105.10  بـالملیلیحة10/10/2000

مریزق   نجاة 19025295 قریب من الجید206.90  بـالجلفة13/11/2001

عمري   محمد اسماعیل 19025286 مقبول305.00  بـالجلفة08/05/2002

بلخیري   سمیرة 19025242 جید407.20  بـدار الشیوخ25/08/1998

سالمي   عادل 19025250 قریب من الجید506.70  بـالملیلیحة26/02/2000

شولي   محمد 19025269 قریب من الجید606.30  بـالملیلیحة29/08/2000

بلخیري   محمد 19025270 جید707.20  بـالجلفة27/11/2000

شكري   فضیلة إكرام 19025263 مقبول805.90  بـالجلفة22/03/2001

مزوز   سھیلة اسماء 19025244 مقبول905.20  بـاألغواط24/08/2001

قاسم   عائشة 19025249 قریب من الجید1006.80  بـالملیلیحة09/01/2002

نعامة   سارة 19025234 مقبول1105.50  بـالجلفة15/10/2002

نعامة   صالح الدین 19025248 مقبول1205.50  بـالجلفة19/11/2002

قدراني   المختار 19025196 مقبول1305.10  بـالملیلیحة16/01/2001

بلخیري   العمریة 19025194 مقبول1405.60  بـالجلفة23/01/2002

قاسم   ایمن 19025201 جید1507.40  بـالملیلیحة26/06/2002

696من449الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الجدیدة المویلح | الجلفة2 | سمارة عرعور دار الشیوخ170657المؤسسة :  

خالدي   نعیمة 19025296 جید جدا108.50  بـالجلفة20/06/2001

جموعي   تركیة 19025206 قریب من الجید206.00  بـالملیلیحة20/02/1999

خالدي   خیرة 19025218 ممتاز309.00  بـالملیلیحة13/01/2000

خالدي   اسماعین 19025186 جید407.25  بـالملیلیحة07/08/2001

696من450الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة1 | االمیر عبد القادر ع وسارة170666المؤسسة :  

ذیب   زكریا 19025497 مقبول105.70  بـعین وسارة12/06/2002

حمزاوي   رانیا 19025482 قریب من الجید206.20  بـعین وسارة09/07/2002

كلیوات   زینب ذھبیة 19025503 جید جدا308.80  بـعین وسارة21/12/2002

حسناوي   ضیاء الدین 19025568 قریب من الجید406.80  بـعین وسارة06/02/2002

دراجي   نور الھدى 19025732 جید جدا508.00  بـعین وسارة08/01/2002

دباش   مخلوف 19025691 جید607.50  بـعین وسارة24/03/2002

رحماني   محمد االمین 19025674 جید707.10  بـتیارت16/05/2002

رحماني   محمد اسالم 19025669 جید807.80  بـعین وسارة25/06/2002

یونسي   ولید 19025749 مقبول905.60  بـعین وسارة05/12/2002

دربالي   سمیرة 19025527 قریب من الجید1006.40  بـعین وسارة22/02/2002

مالكي   صابر عبد االلھ 19025552 قریب من الجید1106.40  بـالجلفة23/04/2002

مخلوف   شیماء 19025547 جید1207.60  بـعین وسارة22/06/2002

حجاب   سالفة 19025523 جید1307.40  بـعین وسارة05/11/2002

بن خنیش   فاطمة الزھراء 19025631 مقبول1405.50  بـعین وسارة05/12/2002

غویني   اسیا 19025381 قریب من الجید1506.90  بـعین وسارة02/01/2002

شریط   امال 19025401 مقبول1605.60  بـعین وسارة26/01/2002

بوسدرة   المصطفى االمین 19025396 قریب من الجید1706.80  بـعین وسارة06/03/2003

برادعي   ایة 19025418 جید جدا1808.60  بـالجلفة21/02/2002

شریط   جمانة 19025439 قریب من الجید1906.80  بـعین وسارة05/10/2002

عبد الالوي   بالل 19025434 جید2007.10  بـعین وسارة12/11/2002

حمزاوي   اسامة 19025355 جید جدا2108.40  بـعین وسارة09/01/2002

بن شویطة   إكرام 19025334 جید2207.90  بـعین وسارة06/07/2002

كمیش   احمد 19025347 قریب من الجید2306.30  بـعین وسارة06/07/2002

ربحي   ابراھیم الخلیل 19025343 جید2407.30  بـعین وسارة01/09/2002

696من451الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة1 فبرایر ع وسارة18 | ابتدائیة 170667المؤسسة :  

مرزوق   خولة 19025467 قریب من الجید106.40  بـعین وسارة15/10/2001

قیزان   دنیا زاد خولة 19025474 جید207.30  بـالجلفة24/05/2002

بوبكر   زینب 19025502 جید جدا308.30  بـعین وسارة25/01/2003

كریفیف   عبد الكریم 19025589 مقبول405.30  بـعین وسارة31/01/2001

مریاح   عمر 19025604 قریب من الجید506.20  بـعین وسارة18/05/2001

سالمة   عز الدین 19025598 جید607.00  بـعین وسارة28/03/2002

مقدم   عبد المجید 19025592 جید707.80  بـعین وسارة22/07/2002

زایدي   عبد القادر 19025587 جید807.00  بـعین وسارة24/12/2002

كدید   عبد الرزاق 19025583 جید جدا908.10  بـعین وسارة28/02/2003

لعجال   منال 19025716 جید جدا1008.80  بـعین وسارة19/03/2002

العیداني   محمد االمین 19025673 جید جدا1108.70  بـعین وسارة07-05-2002

بن جغمومة   یحي زكریا 19025753 جید جدا1208.30  بـعین وسارة18-05-2002

قاید   محمد 19025667 جید جدا1308.50  بـعین وسارة10/06/2002

سایح   محمد العربي 19025676 جید جدا1408.30  بـعین وسارة30/06/2002

االبیض   مروة 19025694 جید جدا1508.10  بـعین وسارة07-07-2002

بن معمر   ھدیل 19025739 مقبول1605.70  بـعین وسارة18/08/2002

حشالف   مریم 19025702 جید1707.90  بـاالبیار22-08-2002

ربحي   محمد سیف الدین 19025681 قریب من الجید1806.50  بـعین وسارة19/09/2002

ربحي   محمد اسالم 19025670 جید جدا1908.30  بـعین وسارة20/12/2002

بن عزوزي   محمد كریم 19025686 ممتاز2009.30  بـعین وسارة07/01/2003

عطیة   شیماء 19025541 قریب من الجید2106.40  بـعین وسارة25/04/2001

قادري   سعید 19025520 قریب من الجید2206.00  بـعین وسارة05/08/2001

مقدم   شیماء 19025542 جید2307.40  بـعین وسارة03/12/2001

دواجي   شیماء انتصار 19025551 مقبول2405.30  بـعین وسارة22/02/2002

696من452الصفحة  :  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة1 فبرایر ع وسارة18 | ابتدائیة 170667المؤسسة :  

العیداني   شیماء 19025546 جید جدا2508.40  بـعین وسارة17/03/2002

مسعودي   سفیان 19025522 جید جدا2608.60  بـعین وسارة22/10/2002

شیبوط   شیماء 19025549 قریب من الجید2706.30  بـالعماري10-11-2002

دواجي   ماریا 19025652 جید جدا2808.40  بـعین وسارة01/03/2002

جعفور   فاروق علي 19025623 جید جدا2908.00  بـعین وسارة22/07/2002

ربحي   لخضر یاسین 19025649 ممتاز3009.70  بـالقصبة30/12/2002

نزرقي   امیرة 19025404 مقبول3105.70  بـعین وسارة20/05/2002

نقارة   اسماعیل 19025376 جید3207.30  بـالبلیدة14/06/2002

طمار   اسحاق 19025371 قریب من الجید3306.50  بـعین وسارة19/06/2002

قیزان   اشواق رشا 19025384 جید جدا3408.20  بـالجلفة19/07/2002

شكاي   اسماء 19025374 جید3507.20  بـعین وسارة08/09/2002

حنیش   امیرة 19025405 جید جدا3608.60  بـعین وسارة07/01/2003

دریفیل   خالد شرف الدین 19025448 جید جدا3708.60  بـعین وسارة11/04/2002

الذیب   ایة 19025419 قریب من الجید3806.40  بـعین وسارة30/06/2002

سالمة   خلود 19025452 مقبول3905.00  بـعین وسارة15/09/2002

عالق   ایة 19025420 جید جدا4008.80  بـعین وسارة01/10/2002

كیحول   انیس انور 19025417 جید جدا4108.50  بـعین وسارة12/10/2002

یونسي   ایة 19025421 جید جدا4208.10  بـعین وسارة15/12/2002

العیداني   بشرى 19025429 جید4307.90  بـعین وسارة29/12/2002

696من453الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة4 | عائشة ام المؤمنین ع وسارة170668المؤسسة :  

صفراني   زین الدین 19025500 جید107.00  بـوھران21/07/2001

تلي   روفیدة 19025490 جید جدا208.90  بـالجلفة07/06/2002

غورید   ریاض 19025491 مقبول305.50  بـعین وسارة06/08/2002

ذیباوي   سارة 19025505 قریب من الجید406.80  بـالجلفة07-10-2002

بلباھي   عائشة 19025570 مقبول505.20  بـعین وسارة20/06/2001

طمار   عبد الرحمان اسامة 19025581 مقبول605.80  بـعین وسارة25/02/2002

صقیع   عبد المجید 19025591 جید707.60  بـعین وسارة17/05/2002

بودیسة   عبد الرحمان 19025579 قریب من الجید806.50  بـعین وسارة08/11/2002

نظور   عبیر 19025597 مقبول905.30  بـعین وسارة13/12/2002

ربحي   محمد ھشام 19025690 مقبول1005.10  بـعین وسارة02/02/2001

بن موسى   ولید 19025748 مقبول1105.60  بـعین وسارة01/07/2001

صاف   محمد عبد الباسط عبد الصمد 19025683 ممتاز1209.70  بـعین وسارة26/02/2002

طرفایة   ھدیل 19025738 جید جدا1308.90  بـعین وسارة17/03/2002

بن علي   نریمان 19025726 جید جدا1408.40  بـعین وسارة23/04/2002

زایدي   محمد لمین 19025688 قریب من الجید1506.70  بـعین وسارة26/07/2002

حلوان   یاسین 19025752 جید جدا1608.80  بـعین وسارة02/08/2002

نقیش   محمد 19025668 جید1707.70  بـعین وسارة12/09/2002

غزال   محمد حسام الدین 19025677 قریب من الجید1806.30  بـعین وسارة07/11/2002

قاسي   مولود 19025720 قریب من الجید1906.80  بـعین وسارة02/12/2002

رحماني   ندى 19025725 ممتاز2009.10  بـعین وسارة20/12/2002

رحماني   صالح الدین 19025555 قریب من الجید2106.70  بـاالبیار26/08/2002

بن عبد الوھاب   كنزة 19025648 مقبول2205.70  بـعین وسارة07/02/2002

محمدي   عیسى 19025620 مقبول2305.80  بـعین وسارة14/05/2002

بن علي   كمیلیة 19025647 جید جدا2408.40  بـالمرادیة11/09/2002

696من454الصفحة  :  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة4 | عائشة ام المؤمنین ع وسارة170668المؤسسة :  

عمران   اسامة 19025367 مقبول2505.50  بـعین وسارة25/05/2002

طویري   اشواق 19025383 مقبول2605.50  بـعین وسارة22/11/2002

بن یحي   حیاة 19025447 ممتاز2709.10  بـالجلفة13/03/2002

خریف   بشرى 19025428 قریب من الجید2806.90  بـعین وسارة25/09/2002

رحماني   خدیجة 19025450 مقبول2905.00  بـعین وسارة05/12/2002

بریني   ایة 19025422 ممتاز3009.20  بـعین وسارة31/12/2002

اكحل   ابراھیم 19025341 قریب من الجید3106.10  بـعین وسارة01/04/2002

ربحي   ادم 19025351 جید3207.20  بـعین وسارة21/08/2002

شداد   احمد لمین 19025349 مقبول3305.40  بـعین وسارة04/11/2002

حسناوي   یوسف 19025766 جید3407.70  بـعین وسارة27/01/2001

696من455الصفحة  :  
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة3 | حیرش عبد القادر ع وسارة170669المؤسسة :  

عون   رحاب 19025484 جید107.80  بـقصر البخاري01/03/2000

فلقومة   صھیب 19025566 مقبول205.80  بـعین وسارة04/04/2002

خدیم   عبیر 19025595 قریب من الجید306.00  بـعین وسارة21/04/2002

شایبي   علي 19025600 جید407.30  بـعین وسارة24/10/2002

خلیلي   یمینة 19025754 قریب من الجید506.00  بـعین وسارة17/04/2001

بوزھار   مروان 19025692 مقبول605.80  بـعین وسارة03/07/2001

شلغوم   ھجیرة 19025737 مقبول705.80  بـعین وسارة28/09/2001

كحال   محمد لمین 19025687 قریب من الجید806.70  بـعین وسارة03-11-2001

مسعودي   نعیمة 19025729 جید907.20  بـالبیرین23/12/2001

بوراد   محمد االمین 19025671 جید جدا1008.50  بـعین وسارة09/02/2002

فلقومة   محمد االمین 19025672 جید1107.50  بـعین وسارة04-04-2002

عباد   محمد االمین 19025675 جید جدا1208.50  بـالجلفة24-05-2002

مرابط   میسوم 19025721 جید جدا1308.40  بـقصر البخاري29-08-2002

مصطفاي   سھام 19025529 قریب من الجید1406.10  بـعین وسارة28/02/2002

غالم   صبرین 19025553 جید1507.10  بـعین وسارة16-03-2002

بلخیرات   كریمة 19025646 جید جدا1608.40  بـعین وسارة03/02/2002

مطروش   فاطمة الزھراء 19025628 قریب من الجید1706.50  بـعین وسارة22-06-2002

فضلي   الھاني 19025399 مقبول1805.70  بـالجلفة10-09-2002

فراحي   اسالم حسین 19025373 جید جدا1908.40  بـعین وسارة20-04-2003

درویش   بالل 19025432 جید2007.60  بـعین وسارة08-01-2000

مسعودي   بسمة 19025425 جید2107.30  بـعین وسارة01/09/2000

قرزو   امینة 19025416 جید جدا2208.80  بـعین وسارة30/05/2002

لعطوي   بشیر 19025431 جید2307.50  بـوھران14-08-2002

696من456الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة3 | الشیخ بوعمامة ع وسارة170670المؤسسة :  

صالح   رقیة 19025489 مقبول105.90  بـبویرة االحداب04/12/2001

زروقي   زكیة 19025498 جید جدا208.50  بـبوغني31/07/2002

عمیة   ریحانة 19025493 جید307.80  بـعین وسارة22/11/2002

العیاشي   رحمة 19025486 جید407.40  بـعین وسارة01/12/2002

بن حمو   ذھبیة 19025476 قریب من الجید506.90  بـعین وسارة04-01-2003

باشي   زاجیة 19025495 مقبول605.20  بـعین وسارة06/02/2003

فضلى   عبلة 19025594 قریب من الجید706.40  بـعین وسارة22/06/2001

زیدي   عبد الحق 19025576 مقبول805.70  بـعین وسارة03/03/2002

ثقاب   عبد القادر 19025585 جید جدا908.90  بـعین وسارة06/04/2002

أیت یحیاتن   عبد الحق 19025577 مقبول1005.10  بـعین وسارة30/07/2002

عیاد   طھ عبد الرحمان 19025569 جید1107.70  بـعین وسارة19/12/2002

بقعة   عبد الحق 19025578 جید1207.40  بـعین وسارة01/01/2003

عیاد   مریا 19025697 جید جدا1308.00  بـحاسي بحبح13/09/2001

على   ھناء 19025740 مقبول1405.90  بـعین وسارة25/01/2002

عمروعلي   مصطفى 19025704 جید جدا1508.80  بـعین وسارة14/05/2002

برقم   محمد سیف اإلسالم 19025680 جید1607.70  بـأوالد جالل16/05/2002

محمدي   شیماء 19025543 جید1707.50  بـبوفاریك03/01/2002

بن عودة   شیماء 19025544 جید جدا1808.00  بـعین وسارة24/01/2002

رزیق   لیلى 19025651 جید1907.00  بـعین وسارة05/04/2002

خیار   لعجال 19025650 جید2007.30  بـعین وسارة15/10/2002

عیاد   فلایر 19025639 مقبول2105.50  بـعین وسارة28/11/2002

دریفل   الشریف 19025389 جید2207.80  بـعین وسارة22/02/2002

لكحل   الموفق 19025397 قریب من الجید2306.70  بـعین وسارة22-03-2002

مختاري   اكرم 19025387 جید2407.40  بـعین وسارة14/06/2002

696من457الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة3 | الشیخ بوعمامة ع وسارة170670المؤسسة :  

رحماني   الزھرة 19025388 قریب من الجید2506.60  بـعین وسارة21/06/2002

حجاج   خضرة 19025451 جید2607.40  بـعین وسارة09/08/1999

بن خینش   خدیجة 19025449 مقبول2705.40  بـزرالدة25/01/2002

دربالي   بشرى 19025427 مقبول2805.00  بـعین وسارة01/06/2002

العكة   إلیاس 19025340 قریب من الجید2906.40  بـعین وسارة21/07/2002

لخذاري   أمینة 19025327 قریب من الجید3006.00  بـعین وسارة04/08/2002

خمخام   إكرام 19025336 قریب من الجید3106.80  بـعین وسارة29/08/2002

جربوب   إكرام 19025337 قریب من الجید3206.20  بـعین وسارة09/10/2002

باشي   إكرام 19025339 جید3307.50  بـالجلفة04/02/2003

عرباوي   إسماعیل فتحي 19025333 جید3407.40  بـعین وسارة20/02/2003

معمري   یوسف 19025771 قریب من الجید3506.10  بـعین وسارة08-09-2002

696من458الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة3 | خدیجة ام المؤمنین ع وسارة170671المؤسسة :  

شواف   ریان سھام 19025492 جید جدا108.60  بـعین وسارة04/06/2002

خافج   عبد الرزاق 19025582 قریب من الجید206.10  بـعین وسارة28/01/2002

بن ستتة   عبد هللا 19025590 مقبول305.80  بـعین وسارة28/07/2002

لعموري   عائشة 19025571 جید جدا408.20  بـعین وسارة20/11/2002

حقاص   عماد الدین 19025603 مقبول505.30  بـعین وسارة26/01/2003

مصطفاي   نسرین 19025728 مقبول605.60  بـعین وسارة12/01/2002

عمراوي   مفتاح محمد 19025705 مقبول705.50  بـالبلیدة22/01/2002

بقعة   نعیمة 19025730 جید جدا808.90  بـعین وسارة25/01/2002

رزیق   مریم 19025701 جید جدا908.80  بـعین وسارة07/03/2002

خمخام   نور الھدى 19025734 جید1007.10  بـعین وسارة30/06/2002

بن عودة   محمد صدام 19025682 جید جدا1108.70  بـعین وسارة16/07/2002

بوجملین   نجوى 19025724 قریب من الجید1206.60  بـعین وسارة22/08/2002

مسعودي   منال 19025718 جید1307.20  بـعین وسارة26/09/2002

شراب   مروة 19025695 قریب من الجید1406.90  بـعین وسارة22/10/2002

مرزوق   سید علي 19025535 قریب من الجید1506.20  بـتیارت28/08/2001

شقرون   شیماء 19025548 قریب من الجید1606.70  بـعین وسارة24/07/2002

مرباح   فاطیمة 19025635 مقبول1705.40  بـعین وسارة05/07/2002

شراب   فاروق 19025622 مقبول1805.80  بـعین وسارة14/08/2002

عبدي   فدوى 19025637 جید1907.70  بـعین وسارة29/10/2002

علي   اشرف سامي 19025382 جید جدا2008.00  بـعین وسارة06/12/2002

مرزوق   اسمھان 19025379 قریب من الجید2106.50  بـعین وسارة27/01/2003

بن عودة   امال وفاء 19025402 جید جدا2208.40  بـعین وسارة13/03/2003

حرشاوي   اسامة ادریس 19025370 جید2307.10  بـعین وسارة14/07/2003

دریفل   ایمان 19025423 جید2407.40  بـعین وسارة03/08/2002

696من459الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة3 | خدیجة ام المؤمنین ع وسارة170671المؤسسة :  

فاضل   بن عزوز 19025436 جید جدا2508.80  بـعین وسارة24/11/2002

عزار   احمد 19025345 قریب من الجید2606.60  بـعین وسارة15/03/2000

نور   ابراھیم یوسف 19025344 قریب من الجید2706.70  بـعین وسارة10-06-2001

معمري   ادریس الحاج 19025350 مقبول2805.80  بـعین وسارة13/02/2003

معمري   یوسف 19025770 جید2907.10  بـعین وسارة01/08/2002

696من460الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة3 | العقید لطفي ع وسارة170672المؤسسة :  

حجاج   ذھبیة 19025475 جید107.20  بـعین وسارة08/01/2002

سعدي   رانیا 19025481 مقبول205.00  بـعین وسارة14/05/2002

شھابة   عایدة 19025574 قریب من الجید306.20  بـعین وسارة22/02/2002

لغویل   عامرة 19025573 قریب من الجید406.40  بـعین وسارة08/05/2002

مزي   مھدي 19025719 مقبول505.50  بـعین وسارة29/11/2000

مخلوف   نور الھدى 19025733 مقبول605.90  بـعین وسارة01/03/2002

غزال   مریم 19025703 مقبول705.00  بـعین وسارة31/08/2002

قمورة   محمد حسین 19025678 جید807.80  بـعین وسارة04/09/2002

خلیلي   ھاجر فاطمة الزھراء 19025736 جید907.60  بـعین وسارة23/09/2002

صاف   ھیفاء 19025743 مقبول1005.50  بـجانیت15/10/2002

سلطان   سھیلة 19025532 قریب من الجید1106.00  بـعین وسارة11/05/2001

بوشول   سامیة 19025519 مقبول1205.00  بـعین وسارة04/06/2002

بركاني   سندس ایة الرحمان 19025528 جید1307.00  بـعین وسارة29/07/2002

رحموني   سھام 19025531 جید1407.90  بـعین وسارة08/11/2002

ھتاك   سوسن 19025533 قریب من الجید1506.40  بـعین وسارة10/11/2002

ھتاك   سارة نورھان 19025517 جید جدا1608.20  بـعین وسارة10-12-2002

طھراوي   فاطمة 19025624 مقبول1705.40  بـعین وسارة20/07/1998

سبع   فطیمة 19025643 قریب من الجید1806.40  بـعین وسارة26-12-2002

وكیل   اسمھان 19025378 مقبول1905.50  بـعین وسارة16/11/2001

سلخین   حكیم 19025443 قریب من الجید2006.20  بـعین وسارة31/07/2001

دمیر   بالل 19025433 قریب من الجید2106.10  بـعین وسارة21/01/2002

شاوي   بریھان 19025424 مقبول2205.50  بـعین وسارة12-07-2002

بن یحي   یوغرطة 19025772 مقبول2305.90  بـعین وسارة01/06/2001

دمیر   یونس 19025774 مقبول2405.40  بـعین وسارة31/10/2001

696من461الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة3 | العربي بن مھیدي ع وسارة170673المؤسسة :  

جبار   زكریا 19025496 مقبول105.50  بـعین وسارة22/04/2001

بوحویة   رانیا 19025483 قریب من الجید206.70  بـعین وسارة21/08/2002

مقاق   سارة 19025504 ممتاز309.00  بـعین وسارة20/09/2002

رعاد   خولة 19025468 قریب من الجید406.90  بـعین وسارة14/12/2002

ربیحاوي   عماد الدین 19025601 جید507.20  بـعین وسارة25/04/2000

ملیحي   صھیب 19025567 مقبول605.40  بـعین وسارة11-05-2002

رحماني   عبد النور 19025593 مقبول705.60  بـعین وسارة25/11/2002

دحمام   وسام 19025746 قریب من الجید806.00  بـقصر الشاللة16/01/2002

بن عزیز   ھند 19025741 جید907.40  بـعین وسارة02/05/2002

معمري   نورالھدى 19025735 جید1007.90  بـعین وسارة24/08/2002

بیاز   محمد عبد الكریم 19025684 مقبول1105.70  بـعین وسارة21/12/2002

بن سعد   شھیناز 19025539 قریب من الجید1206.10  بـعین وسارة29/06/2001

رزیق   شیماء 19025550 جید جدا1308.70  بـعین وسارة20/12/2002

حلفة   عیسى 19025619 قریب من الجید1406.20  بـالبیرین23/03/2001

بن خاثة   فیصل 19025645 مقبول1505.80  بـعین وسارة02/06/2002

فضاض   المختار 19025393 جید1607.40  بـعین وسارة06/04/2001

غویسم   المداني 19025395 مقبول1705.70  بـعین وسارة08/02/2002

بعیطیش   اسماعیل عبد الستار 19025377 جید جدا1808.10  بـعین وسارة14/10/2002

بن حدة   حكیم 19025442 جید1907.90  بـعین الدفلى27/02/2000

سماحي   جھینة 19025440 جید2007.90  بـعین وسارة02/01/2002

غیوب   بسمة 19025426 جید2107.20  بـعین وسارة16/02/2002

حجاوي   بوزید عبد هللا 19025437 قریب من الجید2206.70  بـعین وسارة25/06/2002

بن مریسي   خلود 19025454 جید جدا2308.50  بـعین وسارة20/11/2002

لشھب   بشرى 19025430 ممتاز2409.30  بـعین وسارة25/10/2003

696من462الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن میمون محمد | الجلفة3 | العربي بن مھیدي ع وسارة170673المؤسسة :  

سالمي   أیوب 19025331 جید2507.70  بـعین وسارة27/09/2001

بوزیدي   أحالم نورالھدى 19025317 جید جدا2608.20  بـعین وسارة30/10/2001

رحماني   أعمر 19025325 قریب من الجید2706.30  بـعین وسارة09/02/2002

عیدي   أسامة 19025319 قریب من الجید2806.30  بـعین وسارة21/04/2002

سالمي   أحمد أمین 19025318 جید2907.50  بـالبلیدة23/07/2002

شارف   أیة 19025330 قریب من الجید3006.10  بـعین وسارة21/09/2002

تویزة   أمیرة 19025326 جید جدا3108.20  بـالجلفة16/10/2002

قابق   إكرام 19025338 مقبول3205.30  بـعین وسارة15/11/2002

رحماني   أسامة 19025322 قریب من الجید3306.90  بـعین وسارة27/12/2002

مزوز   یوسف 19025769 مقبول3405.90  بـعین وسارة04/07/2002

696من463الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد الشریف بن عكشة | الجلفة2 | فكاني لعموري ع وسارة170710المؤسسة :  

جیرات   عیسى 19025952 مقبول105.30  بـقصر البخاري02-02-2001

خوان   لیلى عوالي 19025966 جید207.70  بـعین وسارة03-01-2002

بن عزوزي   محمد 19025970 جید307.90  بـعین وسارة13-03-2002

قدور   عبد السالم 19025938 جید جدا408.70  بـالعلمة02-04-2002

بن معمر   ماریة 19025968 جید جدا508.10  بـباتنة24-05-2002

بومانة   عثمان 19025948 جید جدا608.80  بـعین وسارة19-07-2002

بوغابة   علي 19025950 قریب من الجید706.00  بـالمنصورة07-11-2002

سعود   فیصل 19025963 ممتاز809.50  بـاألغواط03-12-2002

موسى   عبد الرحمان 19025935 جید جدا908.90  بـغلیزان08-12-2002

موسى   یحي 19026051 جید جدا1008.60  بـغلیزان28-07-2001

قساب   یحي 19026052 جید1107.10  بـعین وسارة10-01-2002

بلعشي   وفاء 19026044 جید جدا1208.10  بـبن سرور20-05-2002

لشخم   وائل عبدااللھ 19026041 ممتاز1309.20  بـالجلفة16-07-2002

بن عبدالمؤمن   یوسف 19026055 جید جدا1408.90  بـتلمسان01-09-2002

خالف   یاسین 19026048 قریب من الجید1506.60  بـبجایة05-12-2002

غیاظ   نوال 19026019 ممتاز1609.30  بـعین وسارة13-11-1999

صبور   مریم 19026006 جید جدا1708.40  بـاألغواط13-10-2001

كریفیف   محمد عبدالسالم 19025995 جید جدا1808.80  بـالجلفة30-06-2002

بوذینة   مریم 19026009 جید جدا1908.80  بـعین وسارة11-07-2002

بن عودة   ھاجر 19026023 جید2007.40  بـعین وسارة30-08-2002

بوزیدي   محمد مروان 19025997 قریب من الجید2106.20  بـعین وسارة06-09-2002

خلیفة   ھاجر 19026024 جید جدا2208.10  بـعین وسارة03-03-2003

قاوي   رفیقة 19025868 قریب من الجید2306.00  بـعین وسارة10-06-2000

ربحي   خدیجة 19025854 جید2407.60  بـعین وسارة10-04-2002

696من464الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد الشریف بن عكشة | الجلفة2 | فكاني لعموري ع وسارة170710المؤسسة :  

بودوح   رحمة 19025863 قریب من الجید2506.60  بـعین وسارة21-04-2002

بوطي   ایة 19025835 ممتاز2609.50  بـعین وسارة25-06-2002

رزیق   تقي الدین 19025844 جید جدا2708.30  بـوادي الزناتي27-06-2002

بونیف   حلیمة 19025850 مقبول2805.60  بـعین وسارة14-10-2002

بوغریزة   رمزي 19025869 ممتاز2909.00  بـشلغوم العید22-10-2002

زبار   ساعد 19025889 مقبول3005.90  بـعین وسارة08-08-2001

بنھار   عبد الحمید 19025924 جید3107.80  بـعین وسارة20-09-2001

عرقوب   زینب 19025886 جید جدا3208.70  بـالقبة20-05-2002

بسایح   شمس الدین 19025906 ممتاز3309.70  بـوادي الفضة15-06-2002

شایفة   عادل 19025921 قریب من الجید3406.70  بـعین وسارة27-10-2002

سویح   سھام 19025898 جید جدا3508.50  بـعین وسارة31-12-2002

زروقي   احمد 19025788 جید جدا3608.00  بحكم بـسیدي امحمد1999

خوال   الملیاني 19025813 جید3707.90  بـعین وسارة30-04-2000

العبري   اسماء 19025795 جید3807.50  بـبني سلیمان14-08-2000

لشخم   اكرام 19025804 قریب من الجید3906.20  بـعین وسارة03-01-2002

عوالي   اغیالس 19025803 قریب من الجید4006.60  بـذراع المیزان05-02-2002

جلودي   انور 19025823 مقبول4105.20  بـالعبادیة21-03-2002

حمر العین   احمد 19025790 جید4207.10  بـسیدي لعجال07-05-2002

بسناسي   اكرام 19025805 جید جدا4308.20  بـعین وسارة02-07-2002

جاب الخیر   ایات الرحمان 19025824 جید4407.20  بـتبسة08-10-2002

دھندي   امین 19025819 جید4507.70  بـعین وسارة11-11-2002

زنیخري   احمد زكریا 19025791 جید جدا4608.90  بـعین وسارة10-03-2003

صوار   ابوبكر الصدیق 19025787 جید جدا4708.10  بـعین وسارة13-05-2003

696من465الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد الشریف بن عكشة | الجلفة2 | یحي بن علیة ع وسارة170711المؤسسة :  

محمودي   عدیلة 19025949 جید107.30  بـعین وسارة04-02-2001

سویح   فرید 19025960 مقبول205.10  بـعین وسارة19-06-2001

حاج امحمد   محمد 19025971 جید307.00  بـالعطف05-07-2002

راید   عیسى 19025953 جید جدا408.10  بـعین وسارة25-08-2002

عیاد   مروة 19026001 قریب من الجید506.50  بـعین وسارة19-01-2000

صانع   محمد عبدالرؤوف 19025994 جید607.30  بـعین وسارة30-04-2002

رحماني   محمد بالل 19025989 مقبول705.90  بـعین وسارة01-07-2002

معروفي   محمد زكریا 19025993 جید جدا808.80  بـالسوقر17-09-2002

سوري   مروة 19026004 قریب من الجید906.30  بـعین وسارة13-10-2002

بوراس   جیھان 19025848 قریب من الجید1006.70  بـعین وسارة27-11-2001

باھي   حنان 19025851 جید1107.00  بـعین وسارة05-12-2001

بوزھار   حنین 19025852 جید جدا1208.10  بـعین وسارة12-06-2002

مطروش   ایة 19025836 جید جدا1308.70  بـعین وسارة20-12-2002

بطاش   صلیحة 19025914 جید جدا1408.40  بـعین وسارة20-07-2000

سلیمان زیتون   شیماء 19025908 جید1507.30  بـالرویبة20-03-2002

ذیب   عائشة 19025919 جید1607.60  بـعین وسارة29-07-2002

ایت عبدهللا   صالح 19025911 جید جدا1708.70  بـتیزي وزو14-08-2002

طویري   امیرة 19025818 جید1807.90  بـقصر البخاري19-08-2001

خیموج   امباركة حنان 19025816 جید جدا1908.00  بـحاسي بحبح27-01-2002

بن شلف   انصاف 19025822 جید جدا2008.80  بـعین وسارة31-03-2002

شعبان   امال 19025815 جید2107.90  بـعین وسارة21-08-2002

ربیحاوي   امینة 19025821 قریب من الجید2206.80  بـعین وسارة18-12-2002

696من466الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد الشریف بن عكشة | الجلفة2 | محمد الصدیق بن یحي ع وسارة170712المؤسسة :  

طالب   محمد 19025969 ممتاز109.40  بـسوریا11-02-2001

عینین   عبد القادر 19025940 قریب من الجید206.10  بـعین وسارة15-08-2001

خیر   فیصل 19025962 جید307.60  بـعین وسارة10-01-2002

صابور   عبیر 19025947 جید407.90  بـقصر البخاري20-02-2002

اومالل   فاطمة 19025957 ممتاز509.50  بـدلس25-03-2002

راشدي   محمد اسالم امین 19025972 جید جدا608.00  بـالقالة13-06-2002

مولوج   كاتیا 19025964 مقبول705.60  بـعین وسارة19-09-2002

دخلي   فارس 19025956 ممتاز809.00  بـعین وسارة28-12-2002

شوارفة   یاسمین 19026047 جید907.70  بـفرجیوة18-07-2002

سوري   یاسین عبد الرحمان 19026049 جید1007.70  بـعین وسارة24-11-2002

درماش   وائل 19026040 جید1107.40  بـعین وسارة17-01-2003

باطن   مریم 19026007 قریب من الجید1206.10  بـعین وسارة05-04-2002

عالم   محمد ریاض 19025991 جید جدا1308.30  بـموزایة16-08-2002

دباب   مروة 19026005 جید جدا1408.20  بـعین وسارة28-10-2002

منھوم   زمردة 19025874 مقبول1505.60  بـعین وسارة23-10-2001

بكاي   ربیعة 19025862 مقبول1605.10  بـعین وسارة06-11-2001

شقرون   رمیسة 19025870 قریب من الجید1706.10  بـعین وسارة17-07-2002

غزول   رانیا وصال 19025860 قریب من الجید1806.10  بـعین وسارة12-11-2002

عبد السالم   دعاء 19025857 مقبول1905.90  بـعین بوسیف20-01-2003

شویحة   زھیر 19025885 جید2007.20  بـعین وسارة19-06-2001

جعرون   سید علي فضیل 19025901 جید2107.80  بـعین وسارة02-02-2002

حنیش   شیماء 19025909 جید2207.40  بـحاسي بحبح16-10-2002

صیادي   عائشة یاسمین 19025920 قریب من الجید2306.40  بـعین وسارة25-10-2002

قاوي   اسالم 19025793 قریب من الجید2406.00  بـعین وسارة25-10-2001

696من467الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد الشریف بن عكشة | الجلفة2 | االخضر بوضیاف ع وسارة170713المؤسسة :  

شلغوم   فؤاد 19025955 جید جدا108.80  بـقصر البخاري08-03-2002

بن سلیمان   كھینة 19025965 مقبول205.90  بـعین وسارة01-06-2002

رحماني   فھد عبد الباسط 19025961 جید307.20  بـعین وسارة30-06-2002

بحمان   فاطمة الزھراء 19025958 مقبول405.10  بـعین وسارة01-11-2002

بن زرقة   عبد القادر 19025942 قریب من الجید506.70  بـالجلفة27-11-2002

حامي   عبد القادر 19025943 ممتاز609.10  بـعین وسارة08-12-2002

برادعي   عبد الرحمان االمین 19025937 قریب من الجید706.20  بـعین وسارة27-12-2002

بطاھر   محمد االمین 19025973 جید جدا808.20  بـعین وسارة22-01-2003

بن عزة   فاطمة الزھراء 19025959 ممتاز909.40  بـبوزریعة13-02-2003

شیحاني   عبد الرحمان 19025936 جید جدا1008.90  بـالجلفة07-05-2003

مختاري   لینة 19025967 جید جدا1108.30  بـعین وسارة26-06-2003

بن مزیان   یزید عبد الملك 19026053 جید1207.90  بـعین وسارة26-12-2002

برادعي   نجمة لمیس اسمھان 19026015 مقبول1305.10  بـعین وسارة09-04-2001

میھوبي   مریم 19026008 قریب من الجید1406.50  بـعین وسارة07-04-2002

مخلوف   محمد بدر الدین 19025987 قریب من الجید1506.40  بـعین وسارة19-04-2002

مكي   ندى 19026016 جید جدا1608.00  بـبوزریعة05-08-2002

خلفي   محمد زكریا 19025992 جید جدا1708.10  بـقصر البخاري17-08-2002

تخربوشت   مراد فتحي 19026000 مقبول1805.50  بـالجزائر25-08-2002

براھیمي   محمد بلعید 19025990 جید جدا1908.20  بـعین وسارة12-11-2002

لوجاني   نورمان 19026022 قریب من الجید2006.40  بـعین وسارة21-11-2002

دحلب   نبال 19026013 ممتاز2109.00  بـقصر الشاللة05-01-2003

خریف   محمد المصطفى 19025985 قریب من الجید2206.60  بـعین وسارة21-02-2003

زقریري   رضا 19025864 قریب من الجید2306.40  بـعین وسارة03-08-2002

حلباوي   خولة 19025856 جید2407.40  بـالجلفة17-08-2002

696من468الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد الشریف بن عكشة | الجلفة2 | االخضر بوضیاف ع وسارة170713المؤسسة :  

عبدون   رامي 19025858 مقبول2505.90  بـعین وسارة01-09-2002

قاني   جھینة 19025847 قریب من الجید2606.00  بـعین وسارة05-09-2002

حمیداني   جمانة نور الیقین 19025845 جید جدا2708.80  بـتیارت05-10-2002

الشیخ یوسف   حاج امحمد 19025849 قریب من الجید2806.30  بـبنورة06-10-2002

ریاح   ایة سلیمة 19025837 جید جدا2908.00  بـقصر الشاللة07-10-2002

سمیدة   زكریا 19025872 قریب من الجید3006.40  بـعین وسارة13-10-2002

رحماني   رباب 19025861 قریب من الجید3106.50  بـالمدیة16-11-2002

نظور   رانیا 19025859 مقبول3205.80  بـعین وسارة23-12-2002

شریف   عبد الجلیل 19025923 مقبول3305.60  بـعین وسارة09-11-2001

ملیحي   شروق 19025904 جید جدا3408.10  بـعین وسارة02-01-2002

العیداني   شیماء رزق 19025910 قریب من الجید3506.80  بـعین وسارة02-04-2002

دحمان   سارة 19025887 جید جدا3608.90  بـعین وسارة24-04-2002

بن سالم   شروق 19025905 قریب من الجید3706.10  بـعماري16-06-2002

بن عزیز   سلسبیل 19025892 جید3807.90  بـالمدیة24-06-2002

دیبس   سمیة 19025896 جید3907.70  بـعین وسارة03-08-2002

مقاق   سماح 19025894 مقبول4005.50  بـعین وسارة12-12-2002

تلي   سارة 19025888 جید4107.00  بـعین وسارة13-12-2002

جناد   سالمة 19025890 جید4207.70  بـعین وسارة12-01-2003

عیدوني   سید احمد وسیم 19025900 ممتاز4309.40  بـقسنطینة18-02-2003

بریاش   أحمد ریاض 19025786 جید4407.40  بـسطیف30-03-2002

تملغاغیت   اسماء 19025796 جید جدا4508.90  بـخمیس ملیانة17-05-2002

مرزوقي   اشواق 19025802 جید جدا4608.10  بـعین وسارة11-06-2002

ولد العوجة   اسالم 19025794 مقبول4705.70  بـعین وسارة27-07-2002

یونسي   الیاس 19025814 جید جدا4808.00  بـعین وسارة09-12-2002

696من469الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد الشریف بن عكشة | الجلفة2 | فرحات مرھون ع وسارة170714المؤسسة :  

العائب   عبد النور 19025945 مقبول105.90  بـغردایة17-11-2002

صالحي   یحي 19026050 جید207.20  بـموزایة10-04-1998

خافج   ھجیرة 19026036 قریب من الجید306.30  بـعین وسارة08-06-1999

فیاللي   یوسف 19026054 قریب من الجید406.10  بـعین وسارة01-03-2001

بن عودة   ھدیل 19026037 جید507.80  بـعین وسارة12-03-2002

غانم   یاسمین 19026046 جید607.90  بـالجلفة22-04-2002

سعودي   محمود 19025998 قریب من الجید706.30  بـعین وسارة07-05-2002

كرلوف   نسرین 19026017 قریب من الجید806.40  بـالبلیدة09-07-2002

دیر   منصف 19026011 مقبول905.40  بـعین وسارة11-07-2002

صوار   ناصر الدین 19026012 ممتاز1009.10  بـعین وسارة06-09-2002

بلخیري   محمد امین 19025986 قریب من الجید1106.50  بـالمدیة12-09-2002

حمر العین   نور االیمان 19026020 جید1207.20  بـعین وسارة21-09-2002

خیر   نورة 19026021 مقبول1305.90  بـعین وسارة30-11-2002

صوار   مریم البتول 19026010 قریب من الجید1406.20  بـعین وسارة05-12-2002

غاني   محمد عقیل 19025996 جید1507.80  بـعین وسارة12-01-2003

بن عمران   رندة وردة 19025871 جید جدا1608.00  بـالبلیدة24-11-2000

بن عثمان   بسمة 19025841 جید جدا1708.30  بـعین وسارة11-02-2002

غانم   ایمان 19025838 مقبول1805.40  بـحاسي بحبح23-02-2002

شواف   بسمة 19025842 ممتاز1909.20  بـعین وسارة22-04-2002

بولقدام   رفیق 19025866 مقبول2005.00  بـعین وسارة23-06-2002

بوادو   رفیدة 19025865 جید جدا2108.60  بـعین وسارة17-07-2002

سعدي   ایوب 19025840 جید جدا2208.60  بـعین وسارة18-08-2002

ودني   رفیق 19025867 مقبول2305.20  بـالوادي24-09-2002

موسى و علي   زكریاء 19025873 قریب من الجید2406.60  بـغردایة22-11-2002
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد الشریف بن عكشة | الجلفة2 | فرحات مرھون ع وسارة170714المؤسسة :  

بستي   خدیجة 19025855 قریب من الجید2506.30  بـتنس14-12-2002

راحم   سید احمد 19025899 جید2607.80  بـعین وسارة25-06-1998

حمدي   شروق 19025903 جید2707.10  بـعین وسارة15-06-2001

زنینة   شیماء 19025907 قریب من الجید2806.30  بـعین وسارة25-11-2001

العیداني   صھیب سیف الدین 19025915 قریب من الجید2906.70  بـعین وسارة09-02-2002

صوار   سلسبیل 19025891 جید جدا3008.50  بـعین وسارة21-02-2002

صوار   سندس 19025897 جید3107.50  بـعین وسارة21-02-2002

زجاج   سمراء 19025895 جید جدا3208.70  بـمیلة08-06-2002

قودیاح   عادل عبد الرؤوف 19025922 جید3307.80  بـمھدیة19-08-2002

صوار   سیف الدین 19025902 جید جدا3408.60  بـعین وسارة06-09-2002

صوار   امحمد 19025817 قریب من الجید3506.60  بـعین وسارة22-03-2001

بوعیسى   اشواق 19025801 قریب من الجید3606.70  بـالشارف08-04-2002

تشراحین   اشراق 19025800 جید3707.30  بـالجلفة11-07-2002

مداح   اكرام 19025806 قریب من الجید3806.50  بـعین وسارة22-07-2002

منقور   اسماء 19025797 جید جدا3908.60  بـغریس09-10-2002

لحول   اكرام 19025807 قریب من الجید4006.20  بـعین وسارة26-10-2002
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي الحسني احمد | الجلفة1 | شواف سعد ع وسارة170725المؤسسة :  

عقون   ھدیل 19026320 جید107.30  بـالجلفة09/10/2002

بن خاثة   لعوین 19026254 جید207.20  بـعین وسارة19/10/2000

ھبھوب   عامر 19026216 مقبول305.40  بـعین وسارة30/11/2000

بن ستالة   عبد المھیمن 19026228 جید جدا408.40  بـعین وسارة20/05/2002

باطن   عمر بن الخطاب 19026235 جید507.80  بـعین وسارة23/05/2002

مخلوف   عبیر 19026233 جید جدا608.40  بـعین وسارة08/06/2002

سحیم   لبنى 19026249 قریب من الجید706.70  بـعین وسارة09/06/2002

دباش   عبد النور 19026229 قریب من الجید806.70  بـعین وسارة29/06/2002

صویلحي   عبد النور 19026230 جید907.00  بـعین وسارة06/07/2002

غانم   عبد الرحمان ابو جھاد 19026223 جید1007.70  بـعین وسارة06/02/2003

بوطلب   محمد عز الدین 19026285 قریب من الجید1106.00  بـعین وسارة12/04/2002

دیر   محمد لمین 19026286 جید جدا1208.90  بـالجلفة24/04/2002

تلي   نبیل 19026302 جید جدا1308.00  بـعین وسارة01/08/2002

شتوح   منال مباركة 19026298 قریب من الجید1406.30  بـعین وسارة05/10/2002

داودي   منال حلیمة 19026296 ممتاز1509.20  بـعین وسارة10/10/2002

خطوف   بودالي 19026129 قریب من الجید1606.70  بـقصر الشاللة11/08/2000

دھیلیس   خولة 19026150 قریب من الجید1706.30  بـعین وسارة16/11/2000

ھبھوب   جیھان 19026134 قریب من الجید1806.10  بـعین وسارة18/04/2001

غرباوي   حبیبة 19026137 جید1907.80  بـعین وسارة08/08/2002

عجال   جیھان 19026135 جید2007.30  بـعین وسارة19/09/2002

داودي   توفیق سیف االسالم 19026131 قریب من الجید2106.30  بـعین وسارة18/11/2002

رابعي   حنان 19026144 قریب من الجید2206.70  بـعین وسارة07/01/2003

بوزید   صابرین 19026197 مقبول2305.90  بـعین وسارة27-11-2000

عثماني   سمیرة 19026187 مقبول2405.90  بـعین وسارة01-05-2001
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي الحسني احمد | الجلفة1 | شواف سعد ع وسارة170725المؤسسة :  

حساني   سعدة 19026178 جید2507.80  بـعین وسارة09/01/2002

درواس   رمیساء 19026168 جید جدا2608.10  بـباب الواد11/01/2003

مزوز   ام ھاني 19026095 مقبول2705.30  بـعین وسارة27/11/2001

نوي   امینة 19026098 مقبول2805.30  بحكم بـعین وسارة2002

غرباوي   المختار 19026091 جید2907.40  بـعین وسارة17/03/2002

فتوح   اسماء 19026081 قریب من الجید3006.60  بـعین وسارة17/04/2002

براجع   الزھرة 19026087 جید جدا3108.00  بـعین وسارة28/04/2002

شاوي   المختار 19026092 مقبول3205.40  بـعین وسارة03/05/2002

علمي   اسماء 19026082 جید جدا3308.50  بـعین وسارة07/05/2002

غانم   احمد شمس الدین 19026073 جید3407.20  بـعین وسارة13/07/2002

دباش   ابراھیم الطیب 19026071 جید3507.60  بـالجلفة29/07/2002

نوة   ایمن 19026105 جید جدا3608.10  بـعین وسارة12/09/2002

عزاز   ایة 19026102 مقبول3705.90  بـعین وسارة10/01/2003
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي الحسني احمد | الجلفة1 | ادھیلیس احمد ع وسارة170726المؤسسة :  

عمراني   ولید 19026325 جید107.60  بـعین وسارة10/08/2002

مقني   یوسف 19026336 جید جدا208.10  بـعین وسارة30/08/2002

دربال   فتیحة 19026241 مقبول305.20  بـعین وسارة25/01/2000

قرزو   نسرین 19026304 مقبول405.70  بـعین وسارة26/11/2001

فضة   محمد االمین 19026281 مقبول505.40  بـعین وسارة24/02/2002

غنام   مروى 19026292 ممتاز609.70  بـقصر الشاللة08/05/2002

فضیل   منى 19026300 مقبول705.50  بـعین وسارة09/08/2002

عمارة   مریم 19026293 ممتاز809.00  بـعین وسارة25-10-2002

رقاص   نرجس منال 19026303 جید جدا908.80  بـوھران25/12/2002

بوعكاز   جمیلة 19026133 جید1007.10  بـالقرنیني24/01/2000

ضیف هللا   خلیل 19026148 مقبول1105.40  بـعین وسارة04/11/2000

قدوس   بالل 19026123 مقبول1205.90  بـعین وسارة03/07/2001

حساني   حمزة 19026141 قریب من الجید1306.70  بـعین وسارة20/08/2002

بن ستالة   بالل 19026125 جید جدا1408.10  بـعین وسارة14/01/2003

حر   بوعبد هللا 19026130 جید جدا1508.90  بـعین الترك14/02/2003

معطا هللا   صالح 19026201 جید1607.70  بـعین وسارة27/05/2001

لكحل   سعدیة 19026179 قریب من الجید1706.10  بـعین وسارة01/07/2001

مصطفاي   صارة 19026199 جید1807.40  بـالقرنیني16-10-2001

كیبش   زكریا 19026172 مقبول1905.50  بـعین وسارة25/04/2002

تلي   رشید طھ 19026166 جید جدا2008.40  بـعین وسارة17/11/2002

ام الریش   شیماء 19026196 جید2107.30  بـعین وسارة17/03/2003

مدوح   السبخاوي 19026088 جید2207.90  بـعین وسارة28-12-1999

لعیطوطي   ایمن 19026104 قریب من الجید2306.60  بـعین وسارة05/03/2001

شقور   امینة 19026101 جید2407.10  بـعین وسارة29/11/2002
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي الحسني احمد | الجلفة1جویلیة ع وسارة5 | ابتدائیة 170727المؤسسة :  

بوعكاز   فتیحة 19026242 جید107.30  بـعین وسارة11/12/2001

شلیحي   غنیة 19026237 مقبول205.50  بـعین وسارة24/02/2002

بوعكاز   فیصل 19026247 مقبول305.10  بـعین وسارة06/12/2002

العطوي   محمد 19026267 جید407.50  بـعین وسارة18/09/1998

بوحراق   بلقاسم 19026126 مقبول505.90  بـعین وسارة01/12/2000

مساعدي   الحاج علي 19026086 قریب من الجید606.80  بـتیسمسیلت08/04/2000

لعرباوي   امینة 19026099 جید707.10  بـعین وسارة01/03/2002

جعفور   المسعود 19026093 قریب من الجید806.80  بـعین وسارة30/04/2002

جبار   اسامة 19026078 جید جدا908.30  بـعین وسارة14/08/2002

غرباوي   امینة 19026100 مقبول1005.60  بـعین وسارة19/11/2002
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي الحسني احمد | الجلفة1ع وسارة56اوت20 | ابتدائیة 170728المؤسسة :  

سحیم   وفاء 19026324 مقبول105.30  بـعین وسارة02/09/2000

عثماني   نصیرة 19026316 جید جدا208.20  بـعین وسارة31/01/2001

شقور   نور الھدى 19026317 جید307.10  بـعین وسارة11/01/2002

شاوي   عبد القادر 19026225 مقبول405.60  بـعین وسارة01/06/2000

بوعزیز   فیصل 19026245 جید جدا508.00  بـعین وسارة27/11/2001

كحلیلیش   عبد الجلیل 19026219 مقبول605.60  بـعین وسارة31/03/2002

غزالي   فیصل 19026246 مقبول705.80  بـعین وسارة08/08/2002

مقراني   فایزة 19026240 قریب من الجید806.70  بـعین وسارة19/08/2002

كحیلیش   عبد النور 19026231 جید907.20  بـعین وسارة29-08-2002

غرباوي   محمد 19026268 قریب من الجید1006.10  بـعین وسارة21/04/2000

خلیف   محمد 19026273 جید1107.40  بـعین وسارة05/06/2002

شریف   منصف عبد الوھاب 19026299 ممتاز1209.30  بـعین وسارة26-06-2002

غزالي   بشرى 19026119 جید1307.10  بـعین وسارة08/06/2001

تلي   ایمن عیسى 19026117 جید جدا1408.90  بـعین وسارة04/10/2002

بوعكاز   ربیحة 19026153 قریب من الجید1506.80  بـعین وسارة20/11/2002

غرباوي   سلیمان 19026183 قریب من الجید1606.00  بـتیارت15/02/2000

مكي   شیماء 19026191 قریب من الجید1706.90  بـعین وسارة26/04/2000

قرداشة   صبرینة 19026200 قریب من الجید1806.00  بـعین وسارة17/09/2001

بداوي   سلیمان 19026184 جید جدا1908.40  بـعین وسارة21/05/2002

حلفاوي   سمیحة 19026186 ممتاز2009.40  بـعین وسارة27/12/2002

داودي   اسامة 19026075 قریب من الجید2106.70  بـعین وسارة09/03/2000

مالطي   امال 19026096 جید جدا2208.20  بـعین وسارة24/02/2002

مالكي   اسماء 19026084 جید2307.90  بـعین وسارة30/06/2002

مقراني   إكرام 19026069 قریب من الجید2406.50  بـعین وسارة19-08-2002
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي الحسني احمد | الجلفة4) ع وسارة1 | مالك بن نبي (170729المؤسسة :  

جرو   ھشام 19026322 قریب من الجید106.60  بـبویرة االحداب30/01/2000

بن شلف   یعقوب 19026332 قریب من الجید206.80  بـعین وسارة20/03/2001

مختاري   لخضر 19026250 قریب من الجید306.00  بـعین وسارة23/08/1998

جعیرین   عیسى 19026236 قریب من الجید406.40  بـعین وسارة03/05/1999

میھوب   فاطیمة 19026239 قریب من الجید506.80  بـعین وسارة01/12/2000

بداوي   عامر 19026217 قریب من الجید606.00  بـعین وسارة16/07/2001

مزلف   لمیاء 19026255 مقبول705.20  بـعین وسارة30/06/2002

ذیب   فلایر 19026243 قریب من الجید806.10  بـعین وسارة05/09/2002

وحیدة   منال سارة 19026297 مقبول905.10  بـحاسي بحبح17/02/2000

شرقي   مرسلي 19026288 قریب من الجید1006.40  بـعین وسارة09/04/2000

بردایة   محمد 19026269 مقبول1105.80  بـعین وسارة26/08/2000

دھیلیس   محمد عبد العزیز 19026284 قریب من الجید1206.50  بـحسین داي15/09/2001

لیمام   محمد االمین 19026279 جید1307.50  بـعین وسارة16/11/2001

تلي   محمد االمین 19026280 مقبول1405.60  بـعین وسارة12-01-2002

جعیرین   محمد 19026274 جید1507.60  بـعین وسارة14/09/2002

مزي   محمد اكرم 19026278 جید جدا1608.30  بـعین وسارة20/09/2002

زرقاوي   ثامر محمد 19026132 جید1707.00  بـعین وسارة23/01/2001

حفرات   بشرى 19026120 جید1807.70  بـعین وسارة08/02/2002

قدیر   بن یحي االمجد 19026128 جید1907.80  بـالجلفة11/03/2002

سنوسي   بدر الدین 19026118 جید2007.10  بـعین وسارة21/07/2002

دیقش   بشرى لمیاء 19026122 جید2107.70  بـعین وسارة09/12/2002

زیطوط   ایمن عبد العزیز 19026116 جید2207.00  بـعین وسارة15/03/2003

بومانة   صالح الدین 19026202 مقبول2305.80  بـعین وسارة14/06/1999

مطروش   رومیسة 19026169 جید2407.50  بـعین وسارة06-05-2001
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي الحسني احمد | الجلفة4) ع وسارة1 | مالك بن نبي (170729المؤسسة :  

نور الدین   ریم 19026171 جید جدا2508.40  بـالشلف13/01/2002

رزاوي   رقیة 19026167 قریب من الجید2606.30  بـعین وسارة15/05/2002

برادي   زكریا 19026173 مقبول2705.90  بـعین وسارة31/08/2002

معذر   سمیة 19026185 جید2807.70  بـتیارت18/09/2002

عزار   سعیدة 19026181 قریب من الجید2906.20  بـعین وسارة03-11-2002

بن الطاھر   شریفة 19026190 مقبول3005.10  بـعین وسارة10/12/2002

بلعقون   احمد الشریف 19026072 قریب من الجید3106.80  بـعین وسارة19/07/1999

ربحي   اسماء 19026080 مقبول3205.30  بـحسین داي12-01-2002

تلي   إكرام 19026067 مقبول3305.50  بـعین وسارة25/01/2002

وھاب   اسامة 19026077 جید جدا3408.60  بـعین وسارة11/07/2002

طیرش   اسامة سعید 19026079 جید جدا3508.50  بـالجلفة23/12/2002

696من478الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي الحسني احمد | الجلفة4 | فارس بن مھل ع وسارة170730المؤسسة :  

شمارة   یمینة 19026333 مقبول105.20  بـالجلفة06/07/2001

خثاوي   یوسف 19026334 جید207.10  بـعین وسارة02/10/2001

عراب   ھاجر 19026318 قریب من الجید306.40  بـعین وسارة18/05/2002

حوینیتة   یاسین 19026330 مقبول405.90  بـالجلفة09/07/2002

عمارة   یاسمین 19026328 جید507.60  بـعین وسارة13/07/2002

العیطوطي   یوسف 19026337 جید جدا608.30  بـعین وسارة05/09/2002

لعزیزي   یاسر 19026327 جید707.00  بـعین وسارة28/03/2003

شتوح   وصال 19026323 مقبول805.90  بـعین وسارة07/06/2003

دیبس   عز الدین 19026234 جید907.60  بـالجلفة15/07/2001

شوكي   عبد العزیز 19026224 قریب من الجید1006.20  بـالجلفة07/11/2001

سالمة   محمد 19026272 مقبول1105.60  بـقصر الشاللة02/01/2002

ربحي   محمد المھدي 19026282 جید1207.60  بـعین وسارة16/10/2002

تلي   محمد سیف الدین 19026283 قریب من الجید1306.50  بـعین وسارة24/10/2002

جماع   مروة 19026291 قریب من الجید1406.50  بـعین وسارة09/11/2002

فشار   حامد بشیر 19026136 جید1507.00  بـعین وسارة12/02/2002

غویسم   بشرى 19026121 مقبول1605.90  بـعین وسارة01/04/2002

میھوب   بالل 19026124 جید جدا1708.00  بـعین وسارة30/11/2002

دواجي   صارة 19026198 قریب من الجید1806.50  بـعین وسارة31/12/1999

مدوح   شیماء 19026192 جید1907.70  بـعین وسارة16/05/2001

صیفي   شیماء 19026193 مقبول2005.70  بـعین وسارة04/08/2001

سعد هللا   شیماء 19026194 جید2107.30  بـعین وسارة06/08/2001

قدیم   صالح الدین 19026203 مقبول2205.90  بـعین وسارة26/04/2002

یونسي   سعیدة 19026180 قریب من الجید2306.90  بـعین وسارة18/07/2002

ربحي   سھیلة 19026189 قریب من الجید2406.30  بـعین وسارة06/08/2002

696من479الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي الحسني احمد | الجلفة4 | فارس بن مھل ع وسارة170730المؤسسة :  

كلیوات   صوریة 19026204 جید2507.90  بـعین وسارة21/11/2002

شراد   سارة 19026175 مقبول2605.30  بـعین وسارة24/11/2002

اكحل   المختار 19026089 جید2707.80  بـعین وسارة11/03/1999

ولد موسى   ایمن 19026103 قریب من الجید2806.00  بـعین وسارة25/11/2000

فشار   إسالم 19026066 جید2907.10  بـعین وسارة28/03/2001

حسناوي   المختار 19026090 قریب من الجید3006.90  بـعین وسارة10/12/2001

شكابة   ابراھیم 19026070 قریب من الجید3106.40  بـالبیرین15/05/2002

قرزو   امال 19026097 جید3207.30  بـعین وسارة14/06/2002

696من480الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن خلدون | الجلفة3 | محمد مرباح بن الدكاني ع وسارة170739المؤسسة :  

مسیلي   وداد تركیة 19026510 جید107.30  بـعین وسارة14/03/2002

یسعد   ھاجر 19026505 جید جدا208.50  بـعین وسارة16/06/2002

سعیدي   نفیسة 19026500 جید307.30  بـعین وسارة31/12/2002

سواقي   سعدیة 19026412 مقبول405.90  بـعین وسارة19-08-1998

طیباوي   زھرة 19026408 قریب من الجید506.50  بـالعطاف21/12/1999

بادر   ربیحة 19026402 قریب من الجید606.30  بـعین وسارة24/01/2000

غراب   شیماء 19026421 مقبول705.90  بـعین وسارة12/04/2000

عطوة   سارة 19026409 قریب من الجید806.50  بـعین وسارة11/03/2001

زروقي   عبد الرزاق 19026435 مقبول905.50  بـعین وسارة28/08/2001

بحمان   عبد الرحمان 19026432 جید1007.00  بـعین وسارة11/10/2001

صولح   صبرین 19026423 جید جدا1108.40  بحكم بـعین وسارة2002

یونسي   رانیا 19026401 جید جدا1208.40  بـقصر البخاري02/10/2002

قاني   صالح الدین 19026426 مقبول1305.10  بـعین وسارة14/10/2002

العطوي   سمیة 19026419 قریب من الجید1406.60  بـسیدي امحمد31/10/2002

بن مطیر   صبرینة 19026425 جید1507.60  بـعین وسارة28/12/2002

حفرات   صبرة 19026422 ممتاز1609.20  بـعین وسارة14/02/2003

لعطوي   محمد 19026465 قریب من الجید1706.90  بـعین وسارة06/12/2001

بسیسة   فاطمة الزھراء 19026458 قریب من الجید1806.50  بـالجلفة16/12/2001

بداوي   محمد علي 19026479 ممتاز1909.40  بـعین وسارة31/08/2002

غماري   محمد النذیر 19026474 جید جدا2008.40  بـعین وسارة26/12/2002

نایب   بلقاسم 19026379 جید جدا2108.90  بـالقرنیني03/04/2000

غول   العربي 19026365 مقبول2205.10  بـعین الدفلى19/11/2000

غزال   ام ھاني 19026367 مقبول2305.80  بـالجلفة15/02/2002

یسعد   اسامة 19026358 جید2407.90  بـعین وسارة27/03/2002

696من481الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن خلدون | الجلفة3 | محمد مرباح بن الدكاني ع وسارة170739المؤسسة :  

مسلمي   ایمن 19026373 جید2507.30  بـعین وسارة29/04/2002

حیور   اسامة 19026359 جید2607.90  بـعین وسارة17/06/2002

العبري   ایمن 19026374 جید جدا2708.00  بـالبلیدة27-06-2002

بلحبیب   ایة 19026371 قریب من الجید2806.60  بـعین وسارة26/08/2002

مزاتي   احمد 19026356 جید2907.20  بـعین وسارة18/12/2002

جالل   امینة 19026370 جید جدا3008.40  بـعین وسارة26/10/2003

696من482الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن خلدون | الجلفة3 | اول نوفمبر ع وسارة170740المؤسسة :  

لوناس   یسرى 19026516 قریب من الجید106.30  بـعین وسارة10/04/2000

مزوز   ھجیرة 19026507 جید جدا208.00  بـعین وسارة16/09/2000

قحدون   یوسف اسالم 19026520 قریب من الجید306.40  بـالجلفة20/04/2001

تونسي   نبیل عماد الدین 19026498 قریب من الجید406.00  بـعین وسارة05/12/2002

حاجي   رحیل 19026404 جید جدا508.60  بـعین وسارة09-05-2002

شریط   سمیر 19026420 جید جدا608.70  بـعین وسارة22-05-2002

ھبھوب   طارق زیاد 19026427 جید جدا708.40  بـعین وسارة03/11/2002

ھبول   عبد النور 19026451 جید807.10  بـعین وسارة03/02/2002

لقیل   محمد 19026466 قریب من الجید906.20  بـعین وسارة08/03/2002

التیر   عطیة 19026452 جید جدا1008.10  بـمناعة05/04/2002

لوناس   فاطمة 19026457 جید1107.90  بـعین وسارة06/08/2002

داودي   عبد الكریم 19026450 جید1207.70  بـعین وسارة18/09/2002

دیبس   محمد ابو القاسم 19026470 مقبول1305.30  بـعین وسارة23-11-2002

سالمي   لیلى 19026464 جید1407.10  بـعین وسارة05/01/2003

مقدم   فاطمة الزھراء 19026460 قریب من الجید1506.60  بـعین وسارة02/04/2003

جالل   بلخیر 19026378 جید1607.00  بـعین وسارة09/01/1999

بشیري   احالم 19026354 مقبول1705.10  بـعین وسارة04/05/2001

كوار   ایمان 19026372 جید جدا1808.30  بـعین وسارة26/07/2002

قاید   خلیل 19026386 مقبول1905.70  بـعین وسارة21/08/2002

696من483الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن خلدون | الجلفة3 | قمورة عبد الحمید ع وسارة170741المؤسسة :  

كیبش   یمینة 19026518 جید107.40  بـعین وسارة04/11/2000

لوناس   ھواري 19026508 مقبول205.90  بـعین وسارة03/12/2000

لعروسي   یوسف 19026519 جید307.90  بـعین وسارة05/08/2001

بومزیود   یاسمین 19026513 جید جدا408.70  بـعین وسارة03/03/2002

زایر   ھاجرھبةهللا 19026506 جید507.80  بـحاسي بحبح11/06/2002

ونزار   یحي 19026515 قریب من الجید606.90  بـعین وسارة10/07/2002

بربورة   سلیم 19026414 قریب من الجید706.60  بـعین وسارة28/07/1999

عزري   رابح أیمن 19026400 جید807.90  بـحاسي بحبح03/07/2001

محمدي   عبد الرزاق 19026436 قریب من الجید906.60  بـعین وسارة01/11/2001

مزوني   صبرینة 19026424 جید جدا1008.60  بـعین وسارة09/02/2002

بوسایر   سارة 19026410 مقبول1105.70  بـالجلفة21/03/2002

مخلوف   سلیمة 19026416 جید جدا1208.60  بـعین وسارة20/09/2002

زایر   ربیحة 19026403 جید1307.30  بـعین وسارة30/10/2002

طویر   فتیحة 19026461 جید1407.30  بـقصر الشاللة15/10/1997

مقدم   مختار 19026480 جید جدا1508.10  بـعین وسارة07/01/2001

صولح   لخضر 19026463 جید جدا1608.80  بـعین وسارة01/04/2001

خیر   منال 19026486 جید جدا1708.30  بـعین وسارة01/12/2001

ذراع الشیح   مصطفى عمر 19026485 جید1807.30  بـعین وسارة16/12/2001

قاسمي   فیصل 19026462 قریب من الجید1906.00  بـعین وسارة04/03/2002

بوخاري   مروى 19026481 جید2007.70  بـعین وسارة24/06/2002

مزوني   محمد 19026469 جید جدا2108.00  بـعین وسارة04/08/2002

بن دریسي   محمد الفاتح 19026473 جید جدا2208.90  بـعین وسارة09/11/2002

دمیر   أمال 19026350 مقبول2305.20  بـعین وسارة18/08/2001

شھابة   حدة 19026383 جید2407.40  بـعین وسارة21/01/2002

696من484الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن خلدون | الجلفة3 | قمورة عبد الحمید ع وسارة170741المؤسسة :  

درویش   بشرى 19026377 جید2507.30  بـعین وسارة16/03/2002

ھبول   أسماء 19026349 جید2607.40  بـعین وسارة29/03/2002

زقان   إیمان 19026352 جید2707.80  بـعین وسارة25/04/2002

مموني   أبوبكر 19026348 جید2807.90  بـعین وسارة29/06/2002

خریف   أیة 19026351 جید جدا2908.20  بـعین وسارة28/11/2002

مرباح   احمد مازن 19026357 جید3007.90  بـعین وسارة01/04/2003

696من485الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن خلدون | الجلفة3 | القدس زایدي داود ع وسارة170742المؤسسة :  

مراكشي   وئام 19026509 جید107.80  بـعین وسارة16/05/2001

سواقي   نور االیمان 19026501 قریب من الجید206.30  بـعین وسارة08-02-2002

سالمي   ولید 19026511 مقبول305.30  بـعین وسارة27/02/2002

قاسمي   نورة 19026503 جید جدا408.10  بـعین وسارة20/04/2002

عروج   ولید 19026512 مقبول505.10  بـعین وسارة25/05/2002

اعمر   یاسمین 19026514 جید جدا608.80  بـعین وسارة22/08/2002

باسین   نجاح سالف 19026499 جید جدا708.40  بـعین وسارة19/11/2002

بلقاسم   یسري 19026517 قریب من الجید806.40  بـقصر البخاري26/01/2003

مكودي   سفیان 19026413 جید جدا908.20  بـعین وسارة28/04/2001

بن حدة   عائشة 19026428 مقبول1005.00  بـعین وسارة03/11/2001

سالمي   سلیمة 19026415 جید1107.60  بـعین وسارة19-02-2002

حمداوي   عادل 19026429 مقبول1205.60  بـعین وسارة15/03/2002

قوري   سارة 19026411 جید جدا1308.50  بـبئر العاتر03/05/2002

مالكي   خولة السعدیة 19026398 جید جدا1408.10  بـعین وسارة07/08/2002

لرجان   عبد الرحمان 19026433 قریب من الجید1506.50  بـعین وسارة30/09/2002

عرباوي   عبد الرحمان 19026434 جید جدا1608.30  بـعین وسارة06/10/2002

لواشني   عبد الحق 19026430 مقبول1705.10  بـعین وسارة27-12-2002

مختاري   رضا عبد الحمید 19026405 جید جدا1808.60  بـحاسي بحبح11/01/2003

قاسمي   محمد اسماعیل 19026471 مقبول1905.10  بـعین وسارة27/12/1997

قشطولي   منیر 19026487 مقبول2005.00  بـعین وسارة23/01/2002

مالكي   محمد خیر الدین 19026475 مقبول2105.50  بـعین وسارة14/02/2002

لعموري   محمد 19026467 مقبول2205.70  بـعین وسارة05/04/2002

باطن   مریم 19026482 جید2307.30  بـعین وسارة15/04/2002

مویلحي   محمد 19026468 جید2407.50  بـعین وسارة04/06/2002

696من486الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن خلدون | الجلفة3 | القدس زایدي داود ع وسارة170742المؤسسة :  

عبد الالوي   محمد عبد الرحمان 19026477 قریب من الجید2506.80  بـعین وسارة25/06/2002

سواقي   عیشة 19026455 قریب من الجید2606.60  بـعین وسارة14/07/2002

جموعي   مریم 19026483 مقبول2705.30  بـلندن20-10-2002

شنوفي   فاطمة الزھراء 19026459 قریب من الجید2806.00  بـموزایة09/11/2002

مكي   خولة 19026387 مقبول2905.60  بـعین وسارة06/04/2002

فالح   امال 19026368 مقبول3005.20  بـعین وسارة23/04/2002

كحیلیش   بلقاسم 19026380 جید3107.70  بـعین وسارة06/06/2002

مالكي   خالد 19026384 جید3207.50  بـعین وسارة15/07/2002

داودي   ایمن 19026375 مقبول3305.20  بـعین وسارة02/08/2002

حاج اعراب   اسماء 19026361 جید جدا3408.40  بـعین طایة30/08/2002

بقعة   امیرة 19026369 جید3507.30  بـالجلفة12/10/2002

زاوي   اكرام 19026362 قریب من الجید3606.90  بـعین وسارة31/12/2002

696من487الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد شعباني | الجلفة2 | رحماني محمد ع وسارة170752المؤسسة :  

خینش   ھنادي 19026681 جید107.60  بـعین وسارة19-02-2002

بن زین   ھیفاء 19026682 جید207.90  بـالقلیعة30-11-2002

عناق   خالد 19026583 مقبول305.20  بـعین وسارة24-01-1999

جعفور   شیماء 19026597 قریب من الجید406.80  بـعین وسارة06-03-2002

فریحي   فلایر 19026614 قریب من الجید506.60  بـعین وسارة28-05-2002

ربیحاوي   عبد القادر 19026605 جید جدا608.70  بـعین وسارة04-07-2002

دباب   عبد الرحمان 19026602 قریب من الجید706.60  بـعین وسارة05-07-2002

قایدة   سلسبیل 19026590 جید807.60  بـبوفاریك12-07-2002

ملیحي   عبد القادر تومي 19026606 مقبول905.50  بـعین وسارة01-08-2002

شاوي   نبیل 19026659 قریب من الجید1006.80  بـعین وسارة28-02-2001

ربحي   منال 19026655 جید1107.60  بـعین وسارة28-08-2001

بن زرقة   محمد لمین 19026642 مقبول1205.60  بـعین وسارة14-12-2001

عجال   نصر الدین عادل 19026665 جید1307.10  بـعین وسارة30-11-2002

فریعن   ملیسة 19026652 جید جدا1408.70  بـعنابة10-02-2003

بریر   ایوب 19026557 قریب من الجید1506.00  بـعین وسارة07-06-2000

بن یحي   الھام 19026544 مقبول1605.30  بـعین وسارة18-02-2003

696من488الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد شعباني | الجلفة2مارس ع وسارة19 | مج جد 170753المؤسسة :  

بوخاتم   وفاء 19026683 جید107.70  بـعین وسارة20-04-2002

حدبي   یاسمین 19026686 قریب من الجید206.60  بـباب الوادي27-04-2002

قدقاد   شیماء 19026596 جید307.90  بـالمدیة29-05-2000

مختاري   خولة 19026584 جید جدا408.20  بـعین وسارة07-03-2002

وارد   سعاد 19026588 جید507.80  بـعین وسارة02-05-2002

حاج بن نعمان   سمیر 19026592 مقبول605.20  بـعین وسارة16-05-2002

نایب   عادل 19026600 جید707.50  بـعین وسارة28-06-2002

خریص   شیماء 19026598 جید807.90  بـعین وسارة27-08-2002

محمدي   ماریا 19026619 جید جدا908.40  بـعین وسارة19-09-2002

داودي   شمس الدین 19026595 جید جدا1008.90  بـخمیس ملیانة10-10-2002

رزوق   ریان 19026587 ممتاز1109.30  بـالجلفة15-11-2002

طویل   ماریة 19026620 جید جدا1208.90  بـعین وسارة04-12-2002

فضلو   نجاة 19026660 قریب من الجید1306.80  بـعین وسارة23-06-2001

جریدي   ملك 19026651 جید جدا1408.00  بـعین وسارة04-10-2001

مانع   منال 19026656 جید جدا1508.80  بـعین البیضاء27-06-2002

عباسن   نور الدین 19026669 جید جدا1608.20  بـایت سیدي السعید21-07-2002

غفاري   مریم 19026647 مقبول1705.80  بـعین وسارة09-08-2002

مدور   مریم 19026649 جید1807.80  بـعین توتة15-10-2002

مول الواد   محمد كمال بدر الدین 19026641 قریب من الجید1906.40  بـالجلفة27-01-2003

بن زین   توفیق 19026565 جید جدا2008.80  بـعین وسارة03-01-2002

بوشیبة   الھام 19026543 جید جدا2108.80  بـعین وسارة28-03-2002

مدراق   بلقیس 19026563 جید2207.40  بـعین وسارة10-05-2002

دخیة   جاد سفیان 19026566 جید جدا2308.90  بـسیدي عقبة28-07-2002

عیشون   ایة 19026550 جید جدا2408.10  بـعین وسارة03-08-2002

696من489الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد شعباني | الجلفة2مارس ع وسارة19 | مج جد 170753المؤسسة :  

عامر سعید   بلعید 19026562 جید جدا2508.40  بـواضیة16-08-2002

بوقاسي   جمانة 19026567 جید جدا2608.80  بـالدویرة17-08-2002

محمدي   ایناس 19026556 جید جدا2708.00  بـعین وسارة19-09-2002

اخذاري   جمیلة 19026568 مقبول2805.60  بـعین وسارة20-09-2002

جعوان   اكرام 19026540 جید جدا2908.50  بـعین وسارة12-10-2002

طرفایة   اسماعیل عامر 19026534 جید جدا3008.50  بـعین وسارة30-10-2002

صالحي   اسراء 19026533 جید جدا3108.60  بـاوالد یعیش11-11-2002

696من490الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد شعباني | الجلفة2 | یونسي محمد ع وسارة170754المؤسسة :  

دمیر   یوسف 19026689 جید107.10  بـعین وسارة19-01-2002

شتوان   یارا 19026685 جید جدا208.50  بـمحمد بلوزداد20-03-2003

بسعود   عبد الباسط عبد الصمد 19026601 قریب من الجید306.20  بـعین وسارة08-02-2002

خیمش   عربیة 19026609 جید407.10  بـعین وسارة27-02-2002

قاسي   عبد القادر 19026604 قریب من الجید506.60  بـعین وسارة20-05-2002

نقیش   عالء الدین 19026610 مقبول605.60  بـعین وسارة30-06-2002

لشخم   مریم 19026646 جید جدا708.60  بـعین وسارة10-01-2002

صدراتي   مروان 19026643 قریب من الجید806.70  بـبرج بوعریریج11-04-2002

كریفیف   محمد الیاس 19026637 قریب من الجید906.80  بـعین وسارة13-06-2002

غویني   محمد 19026633 جید1007.20  بـعین وسارة14-09-2002

تھار   محمد عبدالرؤوف 19026640 قریب من الجید1106.20  بـعین وسارة16-09-2002

قراین   ماسیل 19026631 جید جدا1208.00  بـتیزي وزو20-10-2002

بصري   منار ایة 19026654 جید1307.00  بـعین وسارة06-07-2003

برقعة   اكرام 19026539 قریب من الجید1406.60  بـعین وسارة08-03-2002

اوشریف   ایكرام 19026554 جید1507.60  بـعین الحمام15-06-2002

ببوش   بشرى 19026560 قریب من الجید1606.00  بـعین وسارة06-07-2002

بن زید   اشرف 19026536 مقبول1705.70  بـعین وسارة21-08-2002

شاوي   ادریس 19026531 جید1807.80  بـعین وسارة30-08-2002

مخروجة   اشواق ھاجر 19026537 جید1907.30  بـعین وسارة20-12-2002

قریش   ایة 19026552 جید2007.70  بـعین وسارة01-03-2003

696من491الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد شعباني | الجلفة2 | حي بن بادیس ع وسارة170755المؤسسة :  

قیبش   یسرى 19026687 ممتاز109.00  بـعین وسارة14-03-2002

صعالة   یمینة 19026688 جید جدا208.80  بـقصر الشاللة24-08-2002

قایدي   عیدة 19026611 جید307.50  بـالجلفة07-07-2000

بوشیبة   طھ النذیر 19026599 قریب من الجید406.90  بـعین وسارة01-01-2001

قادري   فاروق 19026613 جید507.00  بـقصر الشاللة29-06-2001

فكان   عبد هللا رشید 19026608 جید607.80  بـعین وسارة08-09-2001

بن غریب   قادة 19026615 مقبول705.60  بـعین وسارة29-10-2001

عمیار   لیلیا 19026617 ممتاز809.30  بـقصر الشاللة05-01-2002

مطمورة   سناء 19026593 جید جدا908.00  بـعین وسارة03-05-2002

وانیس   سلسبیل 19026591 جید1007.50  بـعین وسارة15-07-2002

بن ساحة   سعد 19026589 جید جدا1108.50  بـغلیزان20-07-2002

خنوشي   فارس 19026612 جید جدا1208.40  بـالجلفة09-09-2002

بن عاشور   حنان 19026582 ممتاز1309.40  بـعین وسارة25-10-2002

حسناوي   عبد الرحمان 19026603 قریب من الجید1406.50  بـعین وسارة07-12-2002

دواجي   عبد القادر محمد الشریف 19026607 جید جدا1508.70  بـعین وسارة17-12-2002

محمدي   لینا 19026618 جید1607.10  بـعین وسارة31-03-2003

طویل   محمد 19026632 جید جدا1708.50  بـالبیرین17-06-2001

فریدي   نھلة 19026668 جید1807.70  بـعین وسارة24-06-2001

غدیر   مروان عبد القادر 19026644 جید1907.30  بـعین وسارة29-09-2001

قطاف   محمد ریاض 19026638 جید2007.40  بـعین وسارة28-03-2002

وناس   محمد ابراھیم الفتح 19026635 جید جدا2108.80  بـعین بوسیف04-06-2002

بوحالسة   محمد اسالم 19026636 جید2207.90  بـقسنطینة26-07-2002

قریش   محمد عبد اللطیف 19026639 جید جدا2308.30  بـعین وسارة12-08-2002

بخیتي   ھاجر 19026670 جید2407.30  بـعین وسارة17-08-2002

696من492الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد شعباني | الجلفة2 | حي بن بادیس ع وسارة170755المؤسسة :  

سودان   منصف وسیم 19026657 جید جدا2508.60  بـسطیف29-08-2002

شراق   مفیدة 19026650 قریب من الجید2606.50  بـعین وسارة22-10-2002

مرزوق   ندى خلود 19026663 ممتاز2709.10  بـعین وسارة18-11-2002

دراجي   منیر عبد الرؤوف 19026658 قریب من الجید2806.80  بـعین وسارة23-11-2002

بوزیدي   منار 19026653 جید2907.40  بـحاسي بحبح17-07-2003

بن یحي   اغیالس 19026538 مقبول3005.30  بـواسیف12-08-1999

بن یحي   امینة 19026546 جید3107.00  بـعین وسارة02-09-1999

بن حلیمة   انس سیف الدین 19026547 جید جدا3208.60  بـسیدي عیسى08-02-2000

طویل   الجیالني 19026541 قریب من الجید3306.70  بـالجلفة01-04-2000

داود   حسین 19026570 قریب من الجید3406.50  بـعین وسارة02-08-2000

بوسدرة   حسن یوسف 19026569 جید جدا3508.10  بـعین وسارة06-10-2001

خلفي   ایوب 19026558 قریب من الجید3606.90  بـقصر البخاري07-03-2002

مرباح   ایة ایمان 19026553 قریب من الجید3706.60  بـعین وسارة14-04-2002

محمدي   انیس 19026548 جید جدا3808.30  بـعین وسارة26-05-2002

لعموري   ایة 19026549 جید جدا3908.80  بـعین وسارة13-07-2002

حمومو   اسامة احمد 19026532 ممتاز4009.10  بـوادي الزناتي16-07-2002

دراجي   ایة 19026551 جید جدا4108.50  بـعین وسارة16-09-2002

دالل   بشرى 19026561 ممتاز4209.10  بـسیدي لعجال21-12-2002

696من493الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عبان رمضان طریق البیرین | الجلفة2 | مج جد میساوي مسعود ع وسارة170777المؤسسة :  

زقریر   مریم 19026950 مقبول105.80  بـعین وسارة15-07-2000

صانع   ھاجر 19026977 جید207.50  بـعین وسارة02-06-2002

زید   نسیمة 19026970 قریب من الجید306.60  بـعین وسارة12-08-2002

شكاي   یاسین 19026985 جید407.00  بـعین وسارة14-08-2002

خلیفاتي   محمد لمین 19026934 مقبول505.20  بـعین وسارة01-04-2000

بریر   فطیمة 19026902 قریب من الجید606.70  بـعین وسارة21-05-2002

قابل   خدیجة 19026788 جید707.50  بـعین وسارة01-04-2002

غیوب   بالل 19026769 مقبول805.40  بـعین وسارة02-09-2002

بن رحال   ایوب 19026764 مقبول905.70  بـعین وسارة21-09-2002

خیر   بشرى بختة 19026767 قریب من الجید1006.80  بـعین وسارة01-11-2002

كركب   شیماء 19026838 جید1107.60  بـعین وسارة26-08-2002

ذویب   خیرة 19026806 مقبول1205.00  بـعین وسارة14-09-2002

بداوي   رضا 19026818 قریب من الجید1306.10  بـعین وسارة04-12-2002

غیوب   ابراھیم 19026719 مقبول1405.40  بـعین وسارة08-03-2001

عمراوي   اكرام 19026733 جید1507.90  بـعین وسارة28-10-2002

قرنة   احمد عبدالرزاق 19026729 جید1607.50  بـعین وسارة17-12-2002

696من494الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عبان رمضان طریق البیرین | الجلفة2 | سویدة عبد القادر ع وسارة170778المؤسسة :  

باسین   صبرین 19026852 قریب من الجید106.80  بـعین وسارة26-03-2002

سلخین   فاطنة 19026887 قریب من الجید206.30  بـعین وسارة18-06-2002

زیادي   عادل 19026861 جید307.50  بـعین وسارة17-07-2002

بوراد   عبد الرحمان 19026867 جید جدا408.30  بـعین وسارة20-01-2003

سالمي   محمد خلیل 19026929 قریب من الجید506.30  بـعین وسارة27-12-2001

عیساني   محمد 19026922 جید607.10  بـعین وسارة09-01-2002

كمیش   محمد ریاض 19026930 جید جدا708.00  بـالعیون14-03-2002

حیمورة   محمد 19026923 مقبول805.40  بـعین وسارة02-05-2002

باسین   كریمة 19026906 جید907.80  بـعین وسارة19-09-2002

تباني   المختار عبد الجلیل 19026752 مقبول1005.10  بـعین وسارة18-04-2001

قابل   الناویة 19026755 جید1107.60  بـعین وسارة15-12-2001

مداح   خالد فاروق 19026787 جید1207.30  بـعین وسارة10-05-2002

مرباح   سفیان 19026828 مقبول1305.80  بـعین وسارة09-08-2000

مشروح   ریمة 19026824 قریب من الجید1406.50  بـعین وسارة14-08-2000

عبد ربي   سھام 19026832 مقبول1505.50  بـعین وسارة23-11-2002

العیشي   أیمن 19026711 مقبول1605.40  بـعین وسارة17-02-2002

لمرخي   إكرام 19026716 مقبول1705.10  بـقصر الشاللة11-12-2002

696من495الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عبان رمضان طریق البیرین | الجلفة2 | طیبي بلقاسم ع وسارة170779المؤسسة :  

قمورة   مصطفى 19026955 جید107.00  بـعین وسارة26-09-2001

بحیري   ھاجر 19026976 مقبول205.90  بـعین وسارة15-03-2002

حمیدي   عیسى 19026882 مقبول305.10  بـعین وسارة04-02-1999

لطاسة   فاطمة الزھرة 19026886 قریب من الجید406.10  بـعین وسارة15-08-2000

ربیعي   صحراوي 19026853 مقبول505.20  بـعین وسارة16-04-2001

بقعة   صالح الدین 19026856 مقبول605.00  بـعین وسارة06-01-2002

دالوي   مروة 19026938 مقبول705.20  بـعین وسارة03-01-2002

بریر   فتیحة 19026900 مقبول805.40  بـعین وسارة14-01-2002

بن خاثة   لطرش 19026912 جید907.60  بـعین وسارة31-10-2002

مالك   المداني 19026754 مقبول1005.60  بـعین وسارة20-03-2000

شرفاوي   حرزهللا 19026779 مقبول1105.30  بـعین وسارة06-09-2000

ربوزي   ایوب 19026763 مقبول1205.20  بـعین وسارة24-04-2002

ذیباوي   سید علي 19026833 جید1307.60  بـعین وسارة19-09-2002

خیر   رضا محمد 19026819 جید1407.50  بـعین وسارة15-11-2002

عراف   خناثة 19026803 جید1507.60  بـعین وسارة14-12-2002

696من496الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عبان رمضان طریق البیرین | الجلفة2 | لمین عبد الرحیم ع وسارة170780المؤسسة :  

بن شعوان   مصطفى 19026954 مقبول105.40  بـعین وسارة06-11-2000

جدیالت   مصطفى 19026956 قریب من الجید206.90  بـعین وسارة13-03-2002

بردایة   نعیمة 19026971 قریب من الجید306.50  بـعین وسارة04-06-2002

بن عطیة   مفیدة 19026958 جید407.20  بـعین بوسیف08-06-2002

كلیوات   نورة 19026973 مقبول505.10  بـعین وسارة13-12-2002

عزار   ملیكة 19026960 قریب من الجید606.40  بـعین وسارة14-12-2002

بن عزیز   عبد الرحمان 19026866 قریب من الجید706.90  بـعین وسارة17-08-1998

غزیزات   عز الدین 19026879 قریب من الجید806.00  بـعین وسارة30-04-2002

خشمي   عمار 19026880 قریب من الجید906.20  بـعین وسارة01-05-2002

بوشارب   عیدة 19026881 مقبول1005.90  بـعین وسارة13-06-2002

حارثي   صالح الدین 19026858 قریب من الجید1106.00  بـعین وسارة01-07-2002

ذیباوي   عبدهللا 19026878 قریب من الجید1206.80  بـعین وسارة21-08-2002

حوتة   محمد یاسین 19026935 قریب من الجید1306.20  بـعین وسارة01-02-2002

حمداني   محمد األمین 19026927 قریب من الجید1406.30  بـالجلفة13-08-2002

لعجالي   لبنى 19026909 جید1507.10  بـعین وسارة30-08-2002

ضیف هللا   لیلى 19026915 قریب من الجید1606.30  بـعین وسارة08-10-2002

طرفایة   محمد 19026924 قریب من الجید1706.30  بـعین وسارة30-10-2002

سعیدي   لمیس 19026914 جید جدا1808.50  بـعین وسارة06-11-2002

سوداني   لبنة 19026908 مقبول1905.10  بـعین وسارة28-12-2002

بن مشایة   محمد طھ یاسین 19026932 مقبول2005.60  بـعین وسارة23-02-2003

مایدي   محمد سعید 19026931 جید2107.50  بـعین وسارة06-03-2003

دھیلیس   تركیة 19026774 جید2207.00  بـعین وسارة04-12-2001

حمیداني   المختار عبد الحق 19026753 جید جدا2308.20  بـعین وسارة02-03-2002

بردایة   خلود 19026789 مقبول2405.40  بـعین وسارة24-04-2002

696من497الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عبان رمضان طریق البیرین | الجلفة2 | لمین عبد الرحیم ع وسارة170780المؤسسة :  

حوتة   السعدیة 19026750 جید2507.50  بـعین وسارة21-06-2002

ربیعي   الھاشمي 19026756 جید2607.30  بـعین وسارة25-06-2002

بخیتي   العید 19026751 قریب من الجید2706.40  بـعین وسارة10-07-2002

بن خاثة   ریاض 19026823 جید جدا2808.70  بـبنھار19-01-2002

سعداوي   سمیة 19026830 قریب من الجید2906.50  بـعین وسارة07-07-2002

بوزیداوي   شھرة زاد 19026835 قریب من الجید3006.20  بـعین وسارة02-09-2002

زواد   زینب 19026826 مقبول3105.30  بـعین وسارة23-11-2002

مبروكي   ابراھیم 19026722 مقبول3205.70  بـعین وسارة11-09-2001

مالك   إكرام 19026713 مقبول3305.20  بـالبیرین04-12-2001

قمورة   إیمان 19026717 مقبول3405.20  بـعین وسارة05-05-2002

قمورة   أحالم 19026704 مقبول3505.30  بـعین وسارة22-07-2002

696من498الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زروال لخضر | الجلفة1 | ابتدائیة القاسمي الحسني ع وسارة170789المؤسسة :  

حشیش   یوسف 19027270 قریب من الجید106.10  بـعین وسارة02/11/2001

بیدي   یوسف 19027272 جید جدا208.00  بـعین وسارة22/04/2002

غویسم   یوسف 19027274 قریب من الجید306.80  بـعین وسارة29/08/2002

غفاري   یاسمین 19027262 قریب من الجید406.00  بـعین وسارة22/10/2002

كریفیف   ھدیل 19027253 قریب من الجید506.70  بـعین وسارة26/10/2002

بن خینش   یوسف 19027275 قریب من الجید606.80  بـعین وسارة27/11/2002

كریفیف   ھیثم شاھین 19027255 مقبول705.90  بـعین وسارة19/12/2002

یعقوب   عبد الحق 19027156 جید807.50  بـعین وسارة10/04/2001

طویري   عبد القادر 19027166 جید907.40  بـعین وسارة18/03/2002

مطروش   عمر 19027180 جید1007.60  بـعین وسارة13/07/2002

ناصح   صفاء 19027150 قریب من الجید1106.20  بـعین وسارة08/10/2002

دویدي   فوزیة 19027205 قریب من الجید1206.50  بـعین وسارة01/02/2002

حارثي   محمد عالء الدین 19027226 جید1307.60  بـعین وسارة05-07-2002

زید   محمد عبد الباري 19027225 جید1407.90  بـالجلفة13-07-2002

العیھار   لیلى 19027209 قریب من الجید1506.20  بـعین وسارة22/09/2002

صحراوي   سبخاوي 19027109 مقبول1605.50  بـعین وسارة20/01/2001

لكحل   شھرزاد 19027131 مقبول1705.10  بـعین وسارة03/08/2001

بن مباركي   سلیمة 19027119 مقبول1805.60  بـعین وسارة16-09-2001

لكحل   سھام 19027126 مقبول1905.00  بـعین وسارة27/11/2001

شاوي   سعیدة 19027113 مقبول2005.60  بحكم بـعین وسارة2002

فرید   حمزة 19027069 مقبول2105.50  بـعین وسارة27/08/2002

بن ستالة   سفیان 19027114 جید2207.10  بـالجلفة18/09/2002

رقاب   رقیة 19027086 مقبول2305.50  بـعین وسارة20/10/2002

مرزاق   خولة 19027079 جید2407.00  بـعین وسارة08/11/2002

696من499الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زروال لخضر | الجلفة1 | ابتدائیة القاسمي الحسني ع وسارة170789المؤسسة :  

رزاوي   بختة 19027054 مقبول2505.40  بـعین وسارة16/12/2002

طویري   سلسبیل 19027116 قریب من الجید2606.30  بـعین وسارة27/01/2003

شاوي   امینة 19027035 قریب من الجید2706.70  بحكم بـحد الصحاري2002

بن ستالة   اسامة 19027009 مقبول2805.50  بـعین وسارة13/01/2002

سماعیل   احمد 19027007 جید2907.50  بـعین وسارة12-05-2002

بن عودة   ایة 19027038 جید جدا3008.90  بـعین وسارة12/08/2002

شداد   إكرام 19027001 جید جدا3108.50  بـالبیرین15/08/2002

نرزیو   ام السعد 19027030 جید3207.10  بـعین وسارة22/11/2002

696من500الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زروال لخضر | الجلفة1 | مج جد القاسمي ع وسارة170790المؤسسة :  

دحاني   نعیمة 19027250 قریب من الجید106.20  بـعین وسارة12/02/2002

مصطفاوي   یوسف 19027271 مقبول205.50  بـعین وسارة30/03/2002

بن شاعة   صلیحة 19027152 قریب من الجید306.70  بـعین وسارة16-09-2001

مرخي   محمد 19027219 جید407.20  بـعین وسارة07/05/2002

مبروكي   صبرینة 19027139 قریب من الجید506.00  بـعین وسارة05/02/2001

جریدي   شھیناز 19027133 قریب من الجید606.70  بـعین وسارة10/11/2002

بوزیدي   الطاھر 19027020 جید707.00  بـعین وسارة14/02/2001

مختاري   احالم 19027004 جید807.80  بـعین وسارة29/01/2002

قمورة   اسمھان 19027011 قریب من الجید906.80  بـعین وسارة22/06/2002

696من501الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زروال لخضر | الجلفة1 | مصطفاوي بلقاسم ع وسارة170791المؤسسة :  

عرباوي   یونس 19027277 قریب من الجید106.30  بـعین وسارة11/03/2002

تلي   ھنادي 19027254 مقبول205.40  بـعین وسارة12/12/2002

ضویو   علي 19027178 جید307.00  بـعین وسارة25-09-2001

مبروكي   فاطمة الزھراء 19027188 قریب من الجید406.20  بـعین وسارة10-06-2002

بوكرش   عبد الكریم 19027169 جید جدا508.20  بـعین وسارة16/09/2002

سحیم   لزھاري 19027207 مقبول605.20  بـعین وسارة21/08/1998

قرداشة   نصر الدین 19027239 قریب من الجید706.00  بـعین وسارة30/11/2000

صولح   فتحي 19027202 جید جدا808.30  بـعین وسارة29/12/2001

فضاض   محمد 19027221 مقبول905.30  بـعین وسارة26-08-2002

لعجال   حمیدة 19027070 قریب من الجید1006.40  بـعین وسارة03/10/1998

عزري   دنیا جھان 19027083 قریب من الجید1106.20  بـعین وسارة20-03-2001

لزرق   حمزة 19027067 مقبول1205.20  بـفرندة14-01-2002

قیداوي   خولة 19027077 جید جدا1308.90  بـعین وسارة31-05-2002

عمراني   حلیمة 19027065 مقبول1405.20  بـعین وسارة11/07/2002

سریر   زیدان 19027102 جید جدا1508.90  بـعین وسارة26/10/2002

مداني   انس 19027036 مقبول1605.20  بـعین وسارة17/06/2001

بختي   اسیا 19027013 قریب من الجید1706.80  بـعین وسارة28/08/2002

سحیم   انیسة 19027037 مقبول1805.60  بـعین وسارة15/11/2002

696من502الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زروال لخضر | الجلفة1 | خمخام احمد ع وسارة170792المؤسسة :  

فرید   ھاجر 19027251 جید107.20  بـعین وسارة03/02/2002

عبد الرحیم   وھیبة 19027260 مقبول205.00  بـعین وسارة20/11/2002

بوزیداوي   عیسى 19027183 مقبول305.00  بـعین وسارة02/05/2002

ضیف هللا   فاطمة الزھراء 19027189 مقبول405.20  بـعین وسارة20/06/2002

ضیف هللا   فطوم 19027204 قریب من الجید506.40  بـعین وسارة28/02/2000

عقون   لیندة 19027210 جید607.90  بـعین وسارة29/03/2002

معمري   السایح 19027017 مقبول705.50  بـعین وسارة28-12-2001

كریفیف   الشیماء 19027018 مقبول805.10  بـعین وسارة14/01/2002

عالم   إكرام 19027000 قریب من الجید906.90  بـعین وسارة23/07/2002

طھ   امیرة 19027034 جید1007.00  بـالبیرین26/09/2002

ربیعي   احالم 19027005 جید1107.10  بـعین وسارة07/11/2002

696من503الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زروال لخضر | الجلفة1 | الجدیدة حي المجاھدین ع وسارة170793المؤسسة :  

بوھالي   یوسف 19027273 ممتاز109.00  بـجسر قسنطینة13/05/2002

طویري   یاسمین 19027261 مقبول205.75  بـعین وسارة19/06/2002

ناصح   یاسین 19027265 مقبول305.00  بـعین وسارة26/06/2002

حدید   عبد الرؤوف 19027159 قریب من الجید406.25  بـعین وسارة19/07/2002

قرنوط   نجاة 19027238 جید جدا508.25  بحكم بـحد الصحاري2000

دھیلیس   محمد 19027216 مقبول605.25  بـعین وسارة23/04/2001

بن حامد   محمد 19027218 مقبول705.50  بـعین وسارة04/03/2002

مالطي   جلول 19027061 مقبول805.75  بحكم بـعین وسارة1996

ضیف هللا   زبیدة 19027100 جید جدا908.25  بـعین وسارة15/12/2001

مصطفاوي   شھیناز 19027132 مقبول1005.00  بـعین وسارة22/04/2002

عمراني   خیر الدین 19027080 جید جدا1108.00  بـعین وسارة29/05/2002

سعدي   بشرى 19027056 مقبول1205.50  بـعین وسارة11/08/2002

شعبان   الیامین 19027028 مقبول1305.25  بـعین وسارة29-04-1999

بوزھار   المیلود 19027024 قریب من الجید1406.00  بـعین وسارة03/04/2001

قرنوط   النبي 19027026 قریب من الجید1506.25  بـعین وسارة16/05/2001

قرنوط   اسامة 19027008 قریب من الجید1606.25  بـعین وسارة03/12/2001

بن عبد الفتاح   المبخوت 19027021 مقبول1705.75  بـعین وسارة29/06/2002

لكحل   ایة 19027039 مقبول1805.00  بـعین وسارة26/10/2002

696من504الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زروال لخضر | الجلفة1 | مولى الخلوة احمد ع وسارة170794المؤسسة :  

بن نور   عیشة 19027184 قریب من الجید106.90  بـعین وسارة08/04/2002

ربیعي   عبد الھادي 19027171 قریب من الجید206.30  بـتیارت17/05/2002

زكار   فاروق 19027185 قریب من الجید306.40  بـعین وسارة19/09/2002

مبسوط   مروة 19027231 مقبول405.30  بـعین وسارة07/05/2002

دباب   سامي 19027108 قریب من الجید506.00  بـعین وسارة06/01/1999

بن حدة   زینب 19027103 جید607.20  بحكم بـعین وسارة2001

بن قطاف   صبرین 19027138 قریب من الجید706.80  بـعین وسارة07/01/2002

بن جغموم   سمیر 19027123 جید807.20  بـعین وسارة19/02/2002

عطاء هللا   سمیة 19027122 مقبول905.90  بـعین وسارة06/05/2002

عزیز   رقیق 19027087 جید1007.10  بـعین وسارة11/05/2002

بن نور   خولة 19027078 مقبول1105.80  بـعین وسارة15/08/2002

كلیوات   شیماء 19027137 مقبول1205.10  بـعین وسارة01/11/2002

مسیلي   دلیلة 19027082 جید1307.70  بـعین وسارة17/11/2002

قاسمي   ابراھیم 19027002 قریب من الجید1406.70  بـعین وسارة29-07-2000

طرفایة   المیلود 19027025 جید1507.80  بـتیارت17/05/2002

696من505الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سلیماني محمد | الجلفة1 | جغمة رمضان ع وسارة170804المؤسسة :  

عمار   فلایر 19027465 مقبول105.30  بـالعفرون18/03/2000

عیساوي   فاروق 19027461 قریب من الجید206.60  بـعین وسارة28/09/2002

بن خشبة   مروى 19027502 قریب من الجید306.40  بـعین وسارة17-11-2000

بوشیبة   محمد طارق 19027496 قریب من الجید406.50  بـعین وسارة20/03/2001

محادي   مریم 19027506 مقبول505.60  بحكم بـعین وسارة2002

مبطوش   محمد المھدي 19027492 قریب من الجید606.50  بـالجلفة07/03/2002

حمي   محمد السعید 19027489 جید707.60  بـعین وسارة14/11/2002

بكدي   سلیمة نسرین 19027406 جید جدا808.40  بـعین وسارة04/07/2002

برادعي   زھیة إكرام 19027399 جید جدا908.20  بـعین وسارة02/11/2002

مھني   تونسي 19027352 مقبول1005.60  بـعین وسارة22/11/2002

عرجة   اسماعیل 19027312 قریب من الجید1106.70  بـالحراش22/05/1998

حوینیتة   اسماعیل 19027313 مقبول1205.60  بـالجلفة04/02/2002

لعموري   إسحاق 19027288 قریب من الجید1306.70  بـعین وسارة17/04/2002

زنینة   اكرم شمس الدین 19027317 جید جدا1408.30  بـعین وسارة18/07/2002

696من506الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سلیماني محمد | الجلفة1 | طرشون مصطفى ع وسارة170805المؤسسة :  

بن عزیز   عیسى 19027458 مقبول105.50  بـعین وسارة16/10/1999

خلیلي   عبد الرزاق 19027443 مقبول205.50  بـعین وسارة22/04/2002

شقراني   مبروك 19027470 جید307.30  بـعین وسارة10/08/2002

صالحي   عمر 19027457 جید جدا408.40  بـشلغوم العید14/09/2002

سي قاسمي   عبد الرحمن 19027440 جید جدا508.30  بـعین وسارة08/12/2002

حمزي   مروان 19027501 قریب من الجید606.40  بـعین وسارة27/09/1998

محادي   مریم 19027505 جید707.90  بـعین وسارة24/11/2000

محادي   نورة 19027522 قریب من الجید806.70  بـعین وسارة28/11/2000

قدوس   محمد إحسان 19027488 جید جدا908.90  بـعین وسارة14/01/2003

حمزي   رابح 19027373 قریب من الجید1006.20  بـعین وسارة22/12/1998

مطروح   خدیجة 19027361 مقبول1105.20  بـعین وسارة21/12/2001

درویش   خولة 19027365 ممتاز1209.20  بـعین وسارة05/04/2002

صرموم   سارة 19027402 جید جدا1308.20  بـثنیة الحد29/04/2002

بوزھار   بن عزوز 19027350 قریب من الجید1406.50  بـعین وسارة23/05/2002

زقریري   إكرام 19027290 جید جدا1508.70  بـعین وسارة14/06/2002

فتوح   امیر فاروق 19027324 قریب من الجید1606.70  بـعین وسارة22/08/2002

برمول   إكرام 19027291 قریب من الجید1706.10  بـعین وسارة07/11/2002

696من507الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سلیماني محمد | الجلفة4 | طیباوي المسعود ع وسارة170806المؤسسة :  

لوراد   یونس 19027549 قریب من الجید106.80  بـعین وسارة07/02/1999

قطاف   وفاء 19027540 قریب من الجید206.30  بـعین وسارة27/05/2002

دمیر   وھیبة 19027542 جید جدا308.10  بـعین وسارة25/08/2002

قرزو   محمد 19027471 قریب من الجید406.00  بـعین وسارة13/10/1998

رمادة   عثمان 19027453 مقبول505.00  بـقصر البخاري23/06/2000

ایت یحیاتن   عبد اللطیف 19027448 جید جدا608.20  بـالجلفة13/05/2002

بلخیري   فاطمة الزھراء رشیدة 19027462 جید جدا708.20  بـتیارت18/09/2002

زیان   لینة 19027469 جید جدا808.60  بـعین بوسیف23/06/2003

قاسمي   نجاة 19027519 جید907.70  بـالجلفة12/08/2002

رضوان   منال 19027511 جید جدا1008.20  بـعین وسارة09/09/2002

دھیمي   معز الدین 19027510 جید جدا1108.80  بـبرج بوعریریج14/10/2002

حنیش   شیماء 19027416 مقبول1205.30  بـعین وسارة07/06/2001

برادعي   بشرى 19027342 ممتاز1309.20  بـعین وسارة14/06/2002

شقراني   شیماء وافیة 19027421 جید1407.30  بـالجلفة18/07/2002

مالطي   طارق 19027426 جید1507.30  بـعین وسارة27/07/2002

شكاي   خیر الدین اسالم 19027369 قریب من الجید1606.30  بـعین وسارة23/12/2002

بوضیاف   رمیسة 19027391 قریب من الجید1706.20  بـعین وسارة01/02/2003

روس   امال 19027321 مقبول1805.60  بـعین وسارة22/05/2001

شنیني   اسالم 19027311 قریب من الجید1906.70  بـقصر البخاري01/05/2002

بن جمعة   ابتسام 19027299 جید2007.20  بـقصر الشاللة11/06/2002

شنوف   ایة 19027327 جید جدا2108.90  بـعین وسارة19/07/2002

بركان   اكرم 19027316 جید2207.60  بـالعوینات26/08/2002

قطاف   ابتسام ماریا 19027300 جید جدا2308.30  بـعین وسارة15/11/2002

696من508الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سلیماني محمد | الجلفة4 | عقبة بن نافع ع وسارة170807المؤسسة :  

مسعودي   یوسف 19027546 جید107.80  بـعین وسارة23/03/2002

شلفاوي   یونس اسامة 19027550 قریب من الجید206.30  بـعین وسارة24/08/2002

اخضري   یوسف السائح 19027548 جید جدا308.80  بـعین وسارة02/11/2002

خمخام   یوسف 19027547 قریب من الجید406.70  بـعین وسارة05/04/2003

كریفیف   محمد 19027474 قریب من الجید506.80  بـعین وسارة02/05/2001

زبار   فؤاد 19027459 مقبول605.90  بـعین وسارة01/12/2001

سبعاوي   فلایر 19027466 جید707.20  بـعین وسارة31/01/2002

خلیفة   عبد القادر 19027446 جید807.10  بـعین وسارة21/04/2002

خیر   فراس عبد الصمد 19027464 جید907.30  بـعین وسارة25-06-2002

مسعودي   محمد 19027475 جید1007.40  بـعین وسارة01/08/2002

بدة   فیروز ندى 19027467 جید1107.10  بـقصر الشاللة05/03/2003

الحاج مسعود   عبد اللطیف 19027449 جید جدا1208.70  بـالقرارة11/06/2003

یعقوب   عبد الحمید 19027439 مقبول1305.30  بـقصر البخاري17/10/2003

شداد   محمد 19027477 جید1407.60  بـعین وسارة09/11/2003

العیداوي   محمد ناصر الدین 19027500 مقبول1505.30  بـعین وسارة27/05/2001

لخذاري   نخلة 19027520 جید1607.00  بـعین وسارة08-12-2001

بوذینة   ھشام 19027525 جید1707.00  بـعین وسارة16/12/2001

قداش   مصطفى 19027507 جید1807.20  بـمعسكر23/03/2002

سبخاوي   نجاة 19027518 جید جدا1908.10  بـعین وسارة23/05/2002

خیذر   ھاجر 19027523 جید جدا2008.40  بـعین وسارة10/06/2002

بقعة   منى 19027513 جید2107.90  بـعین وسارة27/06/2002

فرندي   میلیسة 19027515 جید2207.20  بـتیزي وزو04/07/2002

رباح   محمد عدنان 19027499 قریب من الجید2306.70  بـعین وسارة21/07/2002

مساعدي   محمد طھ 19027497 جید2407.60  بـعین وسارة14/08/2002

696من509الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سلیماني محمد | الجلفة4 | عقبة بن نافع ع وسارة170807المؤسسة :  

قصاب   نبیل 19027517 قریب من الجید2506.30  بـالمدیة03/09/2002

ضیف   مصطفى 19027508 جید جدا2608.30  بـالجلفة04/09/2002

سوري   منیر 19027514 قریب من الجید2706.30  بـالجلفة25/09/2002

زعیتر   محمد امین 19027493 جید2807.80  بـالبلیدة30-09-2002

بنة   مروى 19027503 جید جدا2908.90  بـبولوغین02-10-2002

غدیر   منال 19027512 جید3007.20  بـعین وسارة04/10/2002

رحماني   محمد عبد الرحمان 19027498 جید3107.10  بـاالبیار09-10-2002

حمزاوي   محمد صالح الدین 19027495 جید3207.90  بـعین وسارة06/11/2002

مكي   ھبة هللا 19027524 جید جدا3308.50  بـعین وسارة27/11/2002

حمداش   میلیسة 19027516 قریب من الجید3406.80  بـمھدیة19/12/2002

بھلول   محمد العربي 19027491 جید جدا3508.90  بـعین وسارة13/01/2003

زغرابة   محمد الصادق االمین 19027490 جید3607.70  بـعین وسارة26/01/2003

بن عیسى   مصطفى نبیل 19027509 جید جدا3708.30  بـحیدرة04/02/2003

زیطوط   محمد ریان 19027494 قریب من الجید3806.50  بـعین وسارة20/05/2003

عمراوي   نریمان 19027521 قریب من الجید3906.60  بـعین وسارة11/08/2003

عرباوي   ھشام عبد الرحمان 19027526 جید جدا4008.30  بـالمدیة26/10/2003

حریسي   حنان 19027356 قریب من الجید4106.00  بـسیدي موسى02/02/2001

حسناوي   خولة 19027364 مقبول4205.70  بـعین وسارة25/07/2001

قداش   رومیسى 19027394 جید جدا4308.20  بـالجزائر30-04-2002

ایت مصباح   رومیساء 19027392 قریب من الجید4406.10  بـعین وسارة17/05/2002

صرصاب   رمیساء 19027390 مقبول4505.50  بـعین وسارة20/05/2002

ربیعي   خلود 19027362 جید جدا4608.10  بـعین وسارة28/05/2002

باسین   خولة 19027366 جید جدا4708.50  بـعین وسارة24/06/2002

براھیمي   شعبان 19027413 جید4807.50  بـقصر الشاللة26/06/2002

ربیعي   خولة 19027367 مقبول4905.50  بـعین وسارة27/06/2002

شداد   شھیناز فلایر 19027415 قریب من الجید5006.30  بـالجزائر06/07/2002

بن عاشور   سماح 19027407 جید جدا5108.10  بـعین وسارة07/07/2002

محمدي   راضیة 19027375 قریب من الجید5206.10  بـعین وسارة28-07-2002

محامد اوسعید   ریاض 19027396 جید5307.70  بـقصر البخاري31/07/2002

696من510الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سلیماني محمد | الجلفة4 | عقبة بن نافع ع وسارة170807المؤسسة :  

شراب   بالل 19027345 جید5407.70  بـعین وسارة08/08/2002

ساحي   ریاض مقران 19027397 جید جدا5508.10  بـتیزي وزو18/10/2002

ایت زیان   سلمى 19027404 جید5607.20  بـعین وسارة28/10/2002

زروقي   رحاب سماح 19027377 مقبول5705.70  بـعین وسارة22/01/2003

عمراني   ریان 19027398 مقبول5805.60  بـعین وسارة22/01/2003

بن شلف   سندس 19027409 جید5907.10  بـعین وسارة23/01/2003

باشي   حنان 19027357 جید جدا6008.20  بـعین وسارة29/01/2003

بن علي   سید علي ارزقي 19027411 قریب من الجید6106.90  بـعین وسارة26/02/2003

بن ناجي   خولة 19027368 مقبول6205.70  بـعین وسارة23/03/2003

مدقدم   دلیلة 19027371 قریب من الجید6306.30  بـعین وسارة02/04/2003

بن صغیر   شھد رومیسة 19027414 مقبول6405.30  بـالجلفة10/08/2003

حمداش   امین 19027325 قریب من الجید6506.00  بـعین وسارة27/03/2001

غربي   اشرف 19027315 قریب من الجید6606.80  بـعین وسارة29/06/2001

بشیر   اسحاق 19027308 قریب من الجید6706.50  بـعین وسارة04/10/2001

زروقي   امال 19027322 جید6807.60  بحكم بـعین وسارة2002

ربیعي   إیمان 19027295 جید جدا6908.00  بـعین وسارة20/01/2002

زقاد   إیمان 19027296 جید7007.70  بـعین وسارة22-01-2002

سدیري   اسحاق 19027309 مقبول7105.60  بـعین وسارة16/02/2002

حمداش   الیاس 19027320 جید7207.20  بـعین وسارة23-03-2002

بومراح   ایة 19027326 جید7307.70  بـعین وسارة04/07/2002

نایب   اسامة ابو القاسم 19027307 جید جدا7408.10  بـعین وسارة18/08/2002

بابا عمي   امال 19027323 جید7507.90  بـعین وسارة04/11/2002

ربحي   احمد یوسف 19027305 قریب من الجید7606.40  بـعین وسارة08/11/2002

عبیدات   إكرام 19027292 جید7707.60  بـبني بوسعید02/12/2002

ربیعي   إیمان 19027297 قریب من الجید7806.10  بـعین وسارة23/12/2002

عمران   احمد حلیم 19027304 جید جدا7908.20  بـعین وسارة30/12/2002

باشي   ابراھیم 19027302 جید8007.90  بـعین وسارة29/01/2003

شریف   إیمان 19027298 جید جدا8108.00  بـعین وسارة27-02-2003

قیبش   ابتھال 19027301 قریب من الجید8206.60  بـعین وسارة02/04/2003

696من511الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سلیماني محمد | الجلفة4 | عقبة بن نافع ع وسارة170807المؤسسة :  

شیخاوي   اسماعیل 19027314 جید جدا8308.60  بـاألغواط17-04-2003

بن نعجة   ادم نایل 19027306 جید8407.70  بـالجلفة20/05/2003

باسین   الخلیل 19027318 جید8507.30  بـتیارت05/06/2003

بوھزیلة   احمد 19027303 ممتاز8609.60  بـعین وسارة21/07/2003

696من512الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سلیماني محمد | الجلفة4 | المجمع الجدید الشمالي ع وسارة170808المؤسسة :  

بن مزیان   وفاء 19027541 ممتاز109.20  بـعین وسارة25/06/2002

بركة   فتحي 19027463 قریب من الجید206.40  بـعین وسارة19/07/1999

صویلح   محمد 19027473 قریب من الجید306.60  بـعین وسارة18/09/1999

قرنوق   عبد القادر 19027445 مقبول405.70  بـعین وسارة15-11-1999

بطاش   كمال 19027468 جید507.40  بـعین وسارة17/06/2001

مخلوف   عبد هللا المختار 19027450 قریب من الجید606.40  بـعین وسارة24/09/2002

بنكوس   وئام 19027527 مقبول705.90  بـعین وسارة06/09/2001

ربحي   حیاة 19027359 قریب من الجید806.60  بـعین وسارة18/05/2002

اخذاري   راحیل 19027374 ممتاز909.40  بـعین وسارة30-06-2002

ھدروق   بلقاسم عبد الرؤوف 19027348 جید جدا1008.20  بـعین وسارة08/07/2002

بن قابل   سلیمان 19027405 جید جدا1108.00  بـعین وسارة05-09-2002

مبسوط   شیماء 19027420 قریب من الجید1206.50  بـعین وسارة28/10/2002

مبرك   إلھام 19027293 جید جدا1308.50  بـبوسماعیل01/03/1999

696من513الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مفدي زكریاء | الجلفة4 | محمد العید ال خلیفة ع وسارة170817المؤسسة :  

غنام   ھاجر 19027762 مقبول105.90  بـعین وسارة22/11/2002

ضیف   ناصریة 19027741 مقبول205.30  بـعین وسارة14/01/2002

بن حیمورة   نریمان 19027744 قریب من الجید306.90  بـعین وسارة28/04/2002

غیوب   ماریة 19027722 جید جدا408.20  بـالجلفة30/08/2002

غیوب   مروان 19027732 جید جدا508.00  بـعین وسارة07/12/2002

كریبي   مریم 19027735 قریب من الجید606.40  بـعین وسارة09/12/2002

ربیحاوي   حمزة 19027641 جید707.50  بـعین وسارة14/08/2001

عجال   بالل 19027626 مقبول805.80  بـعین وسارة14/12/2001

انوجال   خلیفة 19027649 قریب من الجید906.40  بـالجلفة11/01/2002

قمورة   جمیلة 19027636 قریب من الجید1006.70  بـعین وسارة27/01/2002

كلیوات   خدیجة 19027646 مقبول1105.60  بـعین وسارة31-01-2002

زیاد   بوثلجة 19027630 قریب من الجید1206.10  بـعین وسارة28-03-2002

مركان   ایوب 19027622 قریب من الجید1306.30  بـعین وسارة18/05/2002

دھیلیس   حسام 19027637 جید1407.10  بـعین وسارة16/07/2002

دقماني   ایة 19027618 جید جدا1508.40  بـعین وسارة28/08/2002

سعودي   خالد 19027645 قریب من الجید1606.20  بـعین وسارة28/12/2002

سعودي   حسام 19027638 ممتاز1709.40  بـقصر البخاري03/07/2003

دھیلیس   شیماء 19027682 جید1807.30  بـعین وسارة10/11/1998

العمري   عبد الرؤوف 19027690 قریب من الجید1906.80  بـعین وسارة03/06/1999

دربالي   اسماعیل 19027580 قریب من الجید2006.20  بـعین وسارة08/12/1999

دھیلیس   سفیان 19027676 مقبول2105.10  بـعین وسارة15/01/2000

اوسعد   ازواو 19027573 مقبول2205.00  بـعین وسارة16-01-2000

بن شداد   اسماعیل 19027581 جید جدا2308.50  بـعین وسارة02/09/2000

سراي   االمین 19027588 قریب من الجید2406.30  بـعین وسارة06/12/2000

696من514الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مفدي زكریاء | الجلفة4 | محمد العید ال خلیفة ع وسارة170817المؤسسة :  

دھیلیس   الزھرة 19027591 جید2507.00  بـعین وسارة12/08/2001

حمیدي   الموفق 19027597 جید جدا2608.40  بـعین وسارة03-01-2002

ربحي   صارة 19027683 جید جدا2708.80  بـعین وسارة16/03/2002

طیبي   الزھرة 19027592 جید2807.20  بـعین وسارة27/03/2002

بداوي   إكرام 19027564 قریب من الجید2906.50  بـعین وسارة28/03/2002

حبیب   إیمان 19027567 قریب من الجید3006.80  بـعین وسارة05/05/2002

بنھار   اسامة 19027575 قریب من الجید3106.50  بـعین وسارة23/06/2002

عیدود   إكرام 19027565 قریب من الجید3206.10  بـعین وسارة04/07/2002

بن حیمورة   رفیق 19027668 قریب من الجید3306.00  بـعین وسارة19/07/2002

عالم   سندس 19027677 ممتاز3409.00  بـعین وسارة20/08/2002

بن حیمورة   عبیر 19027696 جید3507.40  بـعین وسارة24/08/2002

غیوب   احالم 19027570 جید3607.60  بـالجلفة30/08/2002

حیرش   رشیدة 19027667 قریب من الجید3706.80  بـعین وسارة24/09/2002

مبروكي   اسامة 19027576 قریب من الجید3806.00  بـعین وسارة04-10-2002

عیدش   رابح 19027664 قریب من الجید3906.60  بـعین وسارة16-11-2002

خلیفي   خولة 19027661 مقبول4005.00  بـعین وسارة26/11/2002

696من515الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مفدي زكریاء | الجلفة4 | مریسي محمد ع وسارة170818المؤسسة :  

قاوي   یاسین 19027767 مقبول105.00  بـعین وسارة02/08/2001

مالك   فؤاد 19027714 مقبول205.60  بـعین وسارة26/02/2001

عزیري   نصر الدین 19027746 مقبول305.20  بـعین وسارة22/06/2001

زرواطي   محمد 19027727 قریب من الجید406.70  بـعین وسارة08/01/2002

خمخام   محمد االمین 19027730 مقبول505.00  بـعین وسارة03/02/2002

منھوم   نزیھة 19027745 قریب من الجید606.70  بـعین وسارة26/02/2002

حمالوي   كمال 19027720 مقبول705.80  بـعین وسارة29-03-2002

جاللي   منیر 19027739 مقبول805.30  بـعین وسارة26/06/2002

بن خاثة   نورة 19027750 مقبول905.80  بـعین وسارة06/12/2002

جریدي   نبیل 19027743 جید جدا1008.30  بـعین وسارة13/12/2002

شنوف   منال 19027738 ممتاز1109.00  بـعین وسارة17/02/2003

عراف   جمال 19027635 مقبول1205.50  بـعین وسارة28/08/2000

الرخاء   بالل 19027625 مقبول1305.40  بـعین وسارة09/04/2001

العیداني   بشرى 19027624 مقبول1405.20  بـعین وسارة18/12/2001

زبار   تونس 19027634 جید1507.10  بـعین وسارة24-12-2001

حبیب   حمادة 19027639 مقبول1605.70  بـعین وسارة21/01/2002

عیساني   ایمن 19027621 جید1707.10  بـالبلیدة08/02/2002

خیر   امحمد رؤوف 19027612 قریب من الجید1806.10  بـقصر البخاري21/07/2002

قھار   خدیجة 19027647 قریب من الجید1906.60  بـعین وسارة22/09/2002

كحال   خلود 19027648 جید2007.50  بـعین وسارة06/10/2002

كركب   حوریة 19027644 جید2107.70  بـعین وسارة20/11/2002

جعفور   ضرار 19027687 جید2207.00  بـعین وسارة06/10/1999

تلي   الجیاللي 19027589 مقبول2305.70  بـعین وسارة14/08/2001

عمور   عبد النور 19027693 جید2407.10  بـعین وسارة20/08/2001

696من516الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مفدي زكریاء | الجلفة4 | مریسي محمد ع وسارة170818المؤسسة :  

ربیحاوي   إكرام 19027563 مقبول2505.00  بـعین وسارة22/12/2001

مدري   احمد 19027571 قریب من الجید2606.30  بـعین وسارة02/01/2002

الرخاء   صونیا 19027685 جید2707.40  بـعین وسارة11-01-2002

كیحول   صونیا 19027686 جید جدا2808.60  بـعین وسارة19/01/2002

دھیلیس   عطاء هللا 19027698 قریب من الجید2906.00  بـعین وسارة03/02/2002

ام الریش   رابح 19027663 جید3007.00  بـعین وسارة15/04/2002

دحماني   عبد الباسط 19027688 جید جدا3108.80  بـعین وسارة18/04/2002

بن خرفیة   إكرام 19027566 مقبول3205.10  بـعین وسارة08/07/2002

بلحوت   خیرة 19027662 مقبول3305.70  بـعین وسارة17/07/2002

تلي   صھیب 19027684 مقبول3405.20  بـعین وسارة20/07/2002

بوخاري   رامي عبد الصمد 19027665 جید3507.60  بـعین وسارة31/07/2002

عزیري   عبد الباقي 19027689 مقبول3605.10  بـعین وسارة02-10-2002

براقیق   ریان 19027671 جید3707.80  بـعین وسارة10/11/2002

مختاري   المسعود 19027596 مقبول3805.50  بـالبیرین11/11/2002

696من517الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مفدي زكریاء | الجلفة2 | البشیر االبراھیمي ع وسارة170819المؤسسة :  

سرسوب   ولید 19027766 مقبول105.00  بـعین وسارة18-12-1998

مالكي   یاسین 19027768 جید207.50  بـعین وسارة08-06-2002

فرطاس   ھدیل 19027764 جید جدا308.80  بـعین وسارة12-08-2002

قبایلي   یاسین 19027769 مقبول405.30  بـعین وسارة15-08-2002

باسین   وصال 19027765 قریب من الجید506.50  بـعین وسارة22-10-2002

ربحي   یسرا 19027770 جید607.10  بـعین وسارة08-11-2002

بوسیالة   مھدي حسام الدین 19027740 مقبول705.80  بـعین وسارة22-11-2000

درقاوي   فاطمة الزھراء 19027716 مقبول805.40  بـعین وسارة02-03-2002

دبة   منال 19027737 مقبول905.80  بـعین وسارة18-07-2002

بوعقلین   محمد 19027729 جید1007.10  بـعین وسارة25-07-2002

شریف   عمر 19027711 مقبول1105.90  بـعین وسارة14-11-2002

مزالي   لیدیا 19027721 جید جدا1208.50  بـذراع المیزان23-11-2002

بن مشایة   نور الدین 19027749 جید1307.80  بـالجلفة17-12-2002

ربحي   نور االیمان 19027748 جید جدا1408.20  بـالبیرین30-12-2002

باسین   نصیرة 19027747 جید1507.90  بـعین وسارة16-02-2003

رزلي   حمزة 19027640 مقبول1605.20  بـعین وسارة28-10-1998

زقریري   بوعمرة 19027631 مقبول1705.00  بـعین وسارة16-08-1999

جفال   خولة 19027650 مقبول1805.20  بـعین وسارة13-09-2001

بنینة   ایمان 19027619 مقبول1905.10  بـعین وسارة19-02-2002

بن عیشة   ایة 19027617 جید جدا2008.10  بـعین وسارة23-07-2002

كحال   امجد عبد الرحمان 19027611 جید جدا2108.10  بـعین وسارة14-08-2002

بن علي   ایمان 19027620 جید2207.90  بـعین وسارة18-10-2002

حشیش   امیرة 19027613 مقبول2305.00  بـعین وسارة01-11-2002

شلفاوي   انصار فیروز 19027616 جید2407.70  بـعین وسارة11-12-2002

696من518الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مفدي زكریاء | الجلفة2 | البشیر االبراھیمي ع وسارة170819المؤسسة :  

سبخاوي   المداني 19027595 مقبول2505.20  بـعین وسارة13-09-2000

زبار   عبیر 19027695 مقبول2605.40  بـعین وسارة05-09-2001

میمون   عبد الرزاق 19027691 جید2707.80  بـعین وسارة12-01-2002

بن عیشة   اسامة المداني 19027577 مقبول2805.10  بـعین وسارة23-01-2002

برادي   سارة 19027673 قریب من الجید2906.00  بـعین وسارة18-02-2002

بطاش   شھیناز 19027681 جید جدا3008.80  بـعین وسارة21-05-2002

قدیم   اكرام امیرة 19027587 جید جدا3108.70  بـعین وسارة02-06-2002

بنور   عطاهللا 19027699 مقبول3205.90  بـعین وسارة12-06-2002

بوزیداوي   اشراق سلسبیل 19027583 مقبول3305.30  بـعین وسارة25-06-2002

دحیة   عبد الكریم 19027692 ممتاز3409.00  بـعین وسارة14-07-2002

دریسي   اسیا 19027582 مقبول3505.10  بـعین وسارة23-07-2002

رحماني   سھام 19027678 مقبول3605.40  بـالبیرین08-08-2002

شریف   اكرام 19027585 مقبول3705.80  بـعین وسارة11-08-2002

بن عیشة   ریاض 19027669 جید3807.70  بـعین وسارة15-09-2002

سلیماني   علي منصف 19027700 جید جدا3908.00  بـعین وسارة24-10-2002

696من519الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | منادي عیسى التوازي الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170830المؤسسة :  

شریط   فضیلة 19028146 مقبول105.00  بـالشارف21-01-2002

طھراوي   فاطنة 19028136 جید جدا208.75  بـالشارف16-05-2002

شریط   عمر الفاروق 19028115 قریب من الجید306.00  بـالشارف20-05-2002

طیبي   عبد الحكیم 19028057 ممتاز409.00  بـالشارف23-09-2002

شنف   ملیكة 19028242 جید جدا508.25  بـالشارف24-06-2002

بالخیط   ربیحة 19027970 مقبول605.00  بـالشارف15-10-2001

بوجملین   سعد الدین 19027999 جید جدا708.75  بـالشارف11-02-2002

بالخیط   حلیمة 19027943 قریب من الجید806.75  بـالشارف07-10-2002

طھراوي   ایة 19027886 قریب من الجید906.75  بحكم بـالجلفة2000

بالخیط   أیمن عیسى 19027809 جید1007.25  بحكم بـالشارف2001

طیبي   أسامة 19027795 ممتاز1109.00  بـالشارف03-06-2002

طھراوي   الیاقوت 19027871 جید جدا1208.00  بـالشارف05-08-2002

696من520الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | فیرم عبد النبي الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170831المؤسسة :  

بزیز   لقمان 19028182 جید107.10  بـبني مسوس الجزائر16-08-2002

فیرم   فاطنة 19028137 قریب من الجید206.60  بـالشارف17-02-2003

جمین   عبد القادر 19028065 مقبول305.00  بـالجلفة18-11-2000

عبدالالوي   نور الدین 19028283 مقبول405.20  بـالشارف01-01-2001

حمیدات   زكریا 19027987 جید جدا508.10  بـالجلفة07-07-2002

أخضري   رتیبة 19027971 مقبول605.80  بـالشارف08-07-2002

فیرم   الكراك 19027865 جید جدا708.50  بـالشارف28-07-1997

لخضري   البشیر 19027841 مقبول805.40  بـعین وسارة14-05-2001

بزیز   الطیب 19027860 مقبول905.00  بـالشارف25-06-2001

عبد الالوي   ایناس 19027895 قریب من الجید1006.70  بـالشارف01-01-2002

قفي   أحمد االمین 19027790 مقبول1105.80  بـالشارف04-02-2002

عابد   بلقاسم 19027907 مقبول1205.70  بـالشارف18-07-2002

صولة   المختار 19027866 قریب من الجید1306.70  بـالشارف19-08-2002

بوعیسى   ابراھیم الخلیل 19027834 مقبول1405.90  بـالشارف13-11-2002

696من521الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | جودي مخلوف الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170832المؤسسة :  

زاھیة   كریمة 19028161 مقبول105.20  بـالشارف03-05-1999

طالیبي   فضیلة 19028145 مقبول205.10  بـالشارف05-11-2000

شویحة   فیصل 19028160 مقبول305.50  بـالشارف20-08-2001

محاد   لخضر 19028169 مقبول405.20  بـالشارف10-09-2001

بوحنیك   محمد 19028192 جید507.10  بـالشارف05-01-2002

بن الصادق   فطیمة 19028153 جید607.40  بـالشارف07-01-2002

ذباح   محمد فیصل 19028209 جید جدا708.00  بـالشارف04-03-2002

كراك   مریم 19028219 جید جدا808.10  بـالشارف18-03-2002

عدیلة   فواز 19028156 جید جدا908.60  بـالشارف24-06-2002

قرش   محمد إسالم 19028198 جید جدا1008.60  بـالشارف21-09-2002

بوصبیع   محمد أیمن 19028197 جید جدا1108.50  بـالجلفة01-10-2002

علیوات   محمد عبد المطلب 19028206 ممتاز1209.20  بـالشارف02-01-2003

لسبط   محمد االیمن 19028199 جید1307.40  بـالشارف13-01-2003

زعاك   مریم مریة 19028220 قریب من الجید1406.50  بـالشارف03-02-2003

علوط   لینة 19028183 جید جدا1508.70  بـالشارف17-02-2003

عابد   علي 19028105 مقبول1605.70  بـالشارف05-10-1998

دھبازي   عمر 19028113 مقبول1705.90  بـالشارف30-07-2001

سالمي   عمر 19028114 جید جدا1808.50  بـالشارف18-03-2002

منادي   عبیر 19028094 جید1907.40  بـالشارف30-09-2002

بن الصادق   عبد المالك 19028083 مقبول2005.50  بـالشارف02-12-2002

صادقي   ضحى 19028042 مقبول2105.50  بـالشارف06-01-2003

حمدون   ھیام أحالم 19028296 مقبول2205.30  بـالشارف04-10-1999

طاھري   ھدیل مسعودة 19028293 قریب من الجید2306.60  بـالشارف25-02-2002

قیرش   ھیبة 19028297 جید2407.60  بـالشارف15-04-2002

696من522الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | جودي مخلوف الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170832المؤسسة :  

زعاك   یوسف بدر الدین 19028313 جید2507.10  بـالشارف17-06-2002

شنف   ھشام 19028295 ممتاز2609.10  بـالشارف28-10-2002

زعاك   ھاجر 19028288 قریب من الجید2706.80  بـالشارف04-11-2002

علیوات   ھدیل 19028292 جید2807.20  بـالشارف05-03-2003

مسلم   سلیمان 19028005 مقبول2905.60  بحكم بـالشارف2000

عیدات   خالد 19027950 مقبول3005.80  بـالشارف03-09-2001

شریط   سفیان 19028002 قریب من الجید3106.50  بـالشارف03-09-2001

دومة   سماعیل ھشام 19028009 قریب من الجید3206.20  بـالشارف05-11-2001

بن حبیب   سعاد 19027997 مقبول3305.10  بـالجلفة23-11-2001

بن الصادق   زینب 19027992 جید3407.80  بـالشارف21-01-2002

محاد   رانیا ابتسام 19027969 جید جدا3508.20  بـالشارف10-06-2002

شاتي   خالد سیف الدین 19027952 قریب من الجید3606.50  بـالجلفة23-06-2002

قدوري   شكیب محمد 19028016 جید جدا3708.50  بـاإلدریسیة16-07-2002

حمیدات   سارة 19027994 قریب من الجید3806.30  بـالشارف05-08-2002

شولي   خدیجة 19027956 مقبول3905.80  بـالجلفة21-08-2002

حمیدة   حنان 19027949 جید4007.90  بـالشارف30-09-2002

مسعودان   خیرة 19027964 ممتاز4109.10  بـالشارف08-10-2002

كحول   شھرزاد 19028017 جید جدا4208.20  بـالشارف18-02-2003

بسطامي   خدیجة 19027958 مقبول4305.10  بـالجلفة24-02-2003

عبد الالوي   الصادق 19027856 جید4407.10  بـالشارف23-11-1998

میھوبي   أحمد 19027785 قریب من الجید4506.70  بـالشارف07-02-2000

بن العایب   الحاج محمد 19027845 مقبول4605.10  بـالجلفة15-04-2001

طھراوي   ایة ایمان 19027889 جید4707.10  بـالجلفة29-08-2001

قصري   أیمن حمدان 19027806 جید4807.10  بحكم بـالشارف2002

بوعیسى   الزھرة 19027851 جید4907.90  بـالشارف25-03-2002

جحا   القایمة 19027864 جید5007.30  بـالشارف24-06-2002

شولي   أحمد 19027788 قریب من الجید5106.40  بـالجلفة21-08-2002

حمیدات   أشواق 19027799 جید5207.80  بـالشارف24-09-2002

حمیدات   تركیة 19027920 جید جدا5308.50  بـالجلفة01-10-2002

696من523الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | جودي مخلوف الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170832المؤسسة :  

یطو   الزھرة 19027854 مقبول5405.50  بـالشارف21-10-2002

قریقر   ایة 19027888 جید5507.20  بـالشارف14-01-2003

696من524الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | العایبي عبد القادر الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170833المؤسسة :  

عابد   كمال 19028164 مقبول105.25  بـالشارف17-05-1999

قرماط   محمد 19028196 مقبول205.50  بـالشارف22-07-2002

عبد الالوي   محمد عبد الفتاح 19028205 جید جدا308.00  بـالشارف20-01-2003

بن الصادق   صفاء 19028038 مقبول405.75  بـالشارف14-01-2002

میھوبي   صالح الدین 19028040 ممتاز509.25  بـالشارف22-04-2002

عباسي   نصر الدین 19028264 قریب من الجید606.75  بـالشارف30-07-2001

عابد   نادیة 19028255 جید707.75  بـالشارف23-09-2002

قصري   نورة 19028287 قریب من الجید806.00  بحكم بـالشارف2002

مشري   ولید 19028303 ممتاز909.00  بـاألغواط31-03-2002

توري   رزیقة 19027983 ممتاز1009.00  بـالشارف01-04-2002

عابد   الطیب 19027859 مقبول1105.75  بـالجلفة02-06-1999

حطاب   الزھرة 19027846 مقبول1205.50  بـالشارف27-03-2000

حمیدات   اسماعیل 19027837 جید1307.75  بـالشارف14-08-2000

زاھیة   النخلة 19027869 جید1407.50  بـالشارف11-12-2000

عرابي   اسماعیل 19027838 جید جدا1508.00  بـالشارف21-01-2002

696من525الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | اخضري مسعود الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170834المؤسسة :  

بوعیسى   محمد فؤاد 19028208 مقبول105.30  بـالشارف30-08-1999

قرش   فاطنة 19028135 قریب من الجید206.30  بـالشارف06-12-1999

بركات   فتیحة 19028142 قریب من الجید306.50  بـالشارف08-04-2002

عبد الالوي   محمد الطاھر 19028202 مقبول405.30  بـالشارف29-07-2002

مختاریة   عادل 19028048 قریب من الجید506.80  بحكم بـالشارف2001

طلحة   ضحى رحیل 19028043 مقبول605.10  بـالشارف12-02-2001

بن عبد السالم   عائشة 19028046 مقبول705.70  بـالشارف03-12-2001

بورقدة   شیماء 19028033 قریب من الجید806.10  بـالشارف07-01-2002

بن حبیب   عبد الحكیم 19028055 جید907.80  بـالشارف01-04-2002

أوقیصي   طارق 19028044 مقبول1005.90  بـالشارف08-04-2002

ذباح   عبد الكریم 19028070 جید1107.80  بـالشارف14-10-2002

بن الصادق   علي 19028107 مقبول1205.70  بـالجلفة12-01-2003

بن الصادق   مسعودة 19028237 قریب من الجید1306.60  بـالشارف18-02-2002

أخضري   ناجي عز الدین 19028253 جید1407.10  بـالشارف08-07-2002

بریھمات   یمینة 19028312 قریب من الجید1506.10  بـالشارف22-02-1999

حمیدات   یاسمینة 19028305 قریب من الجید1606.40  بـالشارف03-09-2001

عیسوب   نورة 19028286 مقبول1705.60  بـالشارف05-11-2001

قریقر   یحي 19028309 جید1807.50  بـالشارف21-01-2002

بن الصادق   ھاني 19028290 قریب من الجید1906.70  بـالشارف10-06-2002

حمیرة   خولة 19027960 مقبول2005.90  بـاألغواط15-09-2000

بن عبد السالم   خدیجة 19027954 قریب من الجید2106.10  بـالشارف07-05-2001

قصري   سارة 19027993 مقبول2205.00  بـالشارف05-11-2001

بن الصادق   حلیمة 19027941 قریب من الجید2306.10  بـالشارف26-11-2001

عبد الالوي   ثلجة 19027933 جید2407.50  بـالشارف08-02-2002

696من526الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | اخضري مسعود الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170834المؤسسة :  

خضراوي   حسام الدین 19027939 مقبول2505.50  بـالشارف29-04-2002

شولي   حلیمة 19027942 قریب من الجید2606.30  بـالشارف29-07-2002

فیرم   بختة 19027896 قریب من الجید2706.10  بـالشارف21-05-2001

شیخاوي   أسامة نصر الدین 19027796 مقبول2805.10  بـالشارف23-07-2001

عبد الالوي   ابراھیم 19027817 مقبول2905.80  بـالشارف12-11-2001

عبد الالوي   إكرام 19027813 مقبول3005.20  بـالشارف25-03-2002

بن عبدالسالم   بشرى 19027901 جید3107.90  بـالشارف23-09-2002

مختاري   بوبكر تاج الدین 19027916 جید جدا3208.10  بـالشارف02-12-2002

696من527الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | جعفر محمد الجنوبیة الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170835المؤسسة :  

بن نیلي   كریمة رقیة 19028162 جید107.40  بـالشارف10-06-2002

بشیري   محمد عبد الوھاب 19028207 مقبول205.50  بـعین وسارة29-06-2002

كرمة   عیشة 19028119 جید307.70  بـالشارف01-07-2002

العائبي   نصر الدین 19028263 مقبول405.20  بـالجلفة23-07-2001

طاھري   شایعة 19028013 مقبول505.30  بـالشارف29-05-2000

كحول   خیرة 19027962 قریب من الجید606.20  بـالجلفة01-12-2001

قیرع   أشواق 19027797 جید707.60  بـالجلفة01-01-2002

عبد الالوي   اسماء 19027835 جید جدا808.00  بـالشارف18-02-2002

لسبط   البشیر 19027842 مقبول905.30  بـالشارف27-05-2002

عبد الالوي   أمینة 19027804 مقبول1005.90  بـالشارف10-03-2003

696من528الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | جعفر محمد الشمالیة الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170836المؤسسة :  

داودي   عبد الباسط 19028052 جید107.00  بـالشارف30-08-2002

عباسي   مسعودة 19028233 جید207.00  بـالشارف30-08-1999

عبد الالوي   نصر الدین 19028265 جید جدا308.00  بـالشارف14-01-2002

بوجطو   نادیة 19028254 مقبول405.50  بـالشارف10-06-2002

عبد الالوي   یاسین 19028306 جید507.00  بـالشارف14-04-2002

قیرع   ھشام 19028294 مقبول605.50  بـورقلة21-10-2002

طاھري   الطاھر 19027858 جید707.00  بـالشارف22-02-1999

شریط   بوبكر الصدیق 19027914 قریب من الجید806.25  بـالشارف03-06-2002

ناوي   إخالص 19027811 جید907.75  بـجامعة23-09-2002

بن عبد السالم   أیمن ضیاء الدین 19027807 قریب من الجید1006.50  بـالشارف18-11-2002

696من529الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | اول نوفمبر الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170837المؤسسة :  

حمیدات   فیروز 19028159 قریب من الجید106.20  بـالشارف02-10-2000

قسوم   فطیمة 19028152 قریب من الجید206.20  بـالشارف27-08-2001

لسبط   مریم 19028218 مقبول305.20  بـالقبة06-03-2002

حمیدات   محمد كمال الدین 19028210 قریب من الجید406.20  بـالشارف01-07-2002

العایبي   محمد البشیر 19028200 قریب من الجید506.10  بـالجلفة17-09-2002

قدیري   مروة 19028214 جید جدا608.80  بـالشارف23-09-2002

بالخیط   لینة نرمین 19028184 قریب من الجید706.50  بـالجلفة01-12-2002

رحماني   عفاف 19028100 مقبول805.10  بـالشارف24-09-2001

حمیرة   عبد المالك 19028082 مقبول905.70  بـالشارف04-02-2002

قرش   عمر عبد الحق 19028116 جید1007.10  بـاإلدریسیة19-03-2002

بعرة   عبد الناصر ولید 19028085 جید1107.20  بـالشارف22-04-2002

خضراوي   شیماء 19028034 ممتاز1209.10  بـالشارف10-06-2002

قسوم   عزیز 19028097 مقبول1305.70  بـالشارف16-09-2002

نبق   عبد الرزاق 19028059 قریب من الجید1406.10  بـقصر الحیران22-11-2002

بن الصادق   ملیكة 19028241 مقبول1505.80  بـالشارف27-08-2001

شقري   منیرة 19028245 قریب من الجید1606.10  بـالشارف18-02-2002

كرمة   نصر الدین 19028266 جید جدا1708.20  بـالشارف03-06-2002

بن نیلي   میلود 19028250 مقبول1805.10  بـالجلفة25-06-2002

صادقي   نصر الدین 19028267 قریب من الجید1906.60  بـالشارف25-11-2002

قصري   نور الھدى 19028285 قریب من الجید2006.30  بـالشارف25-03-2002

خضراوي   ھیثم ناصر 19028298 ممتاز2109.00  بـالجلفة10-05-2002

شولي   یحي 19028310 جید2207.10  بـالشارف22-07-2002

باقي   ھدیل 19028291 مقبول2305.90  بـالجلفة25-12-2002

كرمة   سعد 19027998 قریب من الجید2406.60  بـالشارف27-09-1999

696من530الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | اول نوفمبر الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170837المؤسسة :  

كرمة   خلیل 19027959 جید2507.70  بـالشارف01-04-2002

بن عبد السالم   جھاد نور الھدى 19027935 مقبول2605.40  بـالجلفة06-04-2002

كرمة   شریفة 19028015 مقبول2705.20  بـالشارف08-04-2002

غدامسي   شھیناز حوریة 19028018 جید2807.10  بـالرویسات26-04-2002

قرش   حمزة 19027946 جید2907.30  بـالشارف29-04-2002

كرمة   رامي 19027968 جید جدا3008.50  بـالشارف03-06-2002

شدولي   خیرة 19027963 جید جدا3108.70  بـالشارف10-08-2002

عبدالالوي   سارة 19027996 قریب من الجید3206.20  بـالجلفة01-02-2003

بن حبیب   بشرة 19027900 قریب من الجید3306.80  بـالشارف08-11-1998

كریدة   بشیر سلیمان 19027905 قریب من الجید3406.50  بـالشارف04-02-2000

عیسوب   الحاج بوزید 19027844 جید3507.20  بـالشارف21-05-2001

بركات   امال 19027882 جید3607.10  بـالشارف19-09-2001

كرمة   أمباركة امال 19027803 مقبول3705.50  بـالجلفة26-09-2001

سالمي   ایمان 19027891 جید3807.80  بـالجلفة08-01-2002

مروان   السعیدي 19027855 قریب من الجید3906.90  بـالشارف20-05-2002

عبد الالوي   الطیب 19027862 قریب من الجید4006.10  بـالشارف20-05-2002

بن الصادق   أم الخیر 19027800 جید4107.30  بـالشارف08-07-2002

بن نیلي   ایمان 19027892 جید4207.60  بـالشارف08-07-2002

العایبي   بلقاسم 19027908 جید جدا4308.00  بـالشارف24-07-2002

قرماط   أحمد مصطفى 19027792 قریب من الجید4406.60  بـالشارف05-08-2002

جعرون   امحمد عبد المالك 19027885 مقبول4505.20  بـالجلفة29-08-2002

شریط   المیلود عالء الدین 19027868 مقبول4605.50  بـالشارف02-09-2002

لخضري   ایمان 19027893 جید4707.30  بـالشارف04-11-2002

شویحة   بھاء الدین 19027911 قریب من الجید4806.80  بـالشارف16-12-2002

696من531الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ابتدائیة تاوزراة الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170838المؤسسة :  

سعودي   فاطمة الزھراء 19028133 ممتاز109.75  بـالجلفة24-08-2000

سعودي   فاتح 19028120 جید جدا208.50  بـالجلفة09-09-1999

ھزالوي   فاتح 19028121 قریب من الجید306.00  بـالجلفة03-02-2000

رقیعة   عمار 19028108 جید407.25  بـالشارف07-02-2000

طیباوي   عبدالقادر 19028093 جید507.50  بـالشارف03-04-2000

رحماني   عز الدین 19028095 مقبول605.50  بـالشارف08-05-2000

رحماني   عبد الحق 19028053 مقبول705.00  بـالجلفة11-08-2001

رقیعة   مسعودة 19028236 قریب من الجید806.50  بـالشارف02-07-2001

رقیعة   یحي 19028307 مقبول905.25  بـالشارف11-12-2000

رحماني   حدة 19027938 ممتاز1009.50  بـالشارف10-04-2000

طیباوي   حلیمة 19027940 مقبول1105.00  بـالشارف09-10-2000

ھزالوي   حنان 19027948 قریب من الجید1206.50  بـالجلفة16-11-2001

ھزالوي   أحمد 19027784 قریب من الجید1306.25  بحكم بـالجلفة1998

رقیعة   أحالم 19027782 مقبول1405.75  بـاإلدریسیة15-02-2000

بوطي   أمباركة 19027802 جید جدا1508.50  بـالشارف23-10-2000

رحماني   ایمان 19027890 ممتاز1609.00  بـالجلفة22-10-2001

رقیعة   الصادق 19027857 جید جدا1708.00  بـالشارف01-04-2002

شرفي   ایة 19027887 جید جدا1808.25  بـالشارف20-04-2002

رحماني   أیمن 19027805 جید1907.50  بـالجلفة06-09-2002

696من532الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ایتدائیة حاسي الخنق الشارف | قطاع الشارف | الجلفة170840المؤسسة :  

فخیت   فتیحة 19028144 مقبول105.00  بـالجلفة10-12-2002

سابق   ندى خیرة 19028261 مقبول205.25  بـالجلفة25-01-2001

فخیت   ھالة 19028289 مقبول305.25  بـالجلفة20-08-1997

فخیت   سعید 19028000 جید جدا408.50  بـالجلفة09-05-1998

حمدون   زھرة 19027988 جید507.00  بـالجلفة14-10-2000

سابق   دنیا 19027967 جید607.50  بـالزعفران29-11-2001

یعقوب   امباركة 19027883 جید707.75  بحكم بـالجلفة2001

یعقوب   بشرى 19027903 مقبول805.50  بـالجلفة14-06-2003

696من533الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | االمیر عبد القادر القدید الشارف | القدید | الجلفة170853المؤسسة :  

بورنان   خضرة 19028449 جید107.60  بـالقدید08-05-2000

طیبي   حیاة 19028441 جید207.30  بـالقدید18-09-2000

حلباوي   خیرة 19028455 مقبول305.90  بـالقدید13-12-2000

فرحات   حوریة 19028439 جید407.00  بـالقدید17-11-2001

بوفریقش   حنان 19028437 قریب من الجید506.90  بـالقدید04-02-2002

حمایدي   خدیجة 19028446 جید جدا608.10  بـالقدید19-08-2002

أحمیدات   نجیة 19028698 مقبول705.10  بـالقدید25-08-1997

حمایدي   مقریة 19028681 قریب من الجید806.70  بـالقدید09-01-2000

قاسم   نجاة 19028691 مقبول905.90  بـالقدید18-07-2000

طیبي   نوال 19028704 قریب من الجید1006.20  بـالقدید02-01-2002

قاسم   نجاة 19028693 جید جدا1108.40  بـالقدید06-05-2002

عقاقنة   مسعودة 19028678 جید1207.00  بـالقدید30-12-2002

بن حنة   محمد 19028639 قریب من الجید1306.60  بـالقدید20-03-1999

قاسمي   فتیحة 19028609 قریب من الجید1406.20  بـالقدید22-05-1999

بن حنة   فتیحة 19028610 جید جدا1508.90  بـالقدید14-11-1999

أحمیدات   محمد 19028642 جید1607.40  بـالقدید12-01-2000

العایشي   محمد 19028643 قریب من الجید1706.40  بـالقدید18-03-2000

سعودي   علي 19028593 جید1807.40  بـالقدید08-08-2000

عیاش   لحسن 19028631 ممتاز1909.30  بـالقدید30-08-2000

فخیت   فاتن 19028601 جید جدا2008.50  بـالجلفة31-05-2001

بن االبقع   فتیحة 19028611 جید جدا2108.10  بـاإلدریسیة27-01-2002

عقاقنة   محمد 19028647 مقبول2205.70  بـالقدید04-03-2002

العایشي   ابراھیم 19028361 جید جدا2308.50  بـالجلفة21-01-1997

حمایدي   االغویني 19028362 جید2407.80  بـالقدید18-06-1997

696من534الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | االمیر عبد القادر القدید الشارف | القدید | الجلفة170853المؤسسة :  

عقاقنة   أمباركة 19028343 جید جدا2508.40  بـالقدید16-08-1997

عبو   أسامة 19028336 جید2607.10  بحكم بـالزعفران2002

بوعفاس   أمل صبرینة 19028346 مقبول2705.30  بـالقدید01-06-2002

عقاقنة   زھور 19028491 جید جدا2808.50  بـالقدید19-07-2001

بن شریك   زھرة 19028489 مقبول2905.30  بـالقدید17-09-2001

خلفاوي   زھرة 19028490 قریب من الجید3006.80  بـالقدید21-10-2001

العایشي   سعاد 19028506 مقبول3105.00  بـالقدید24-12-2001

قاسمي   سارة 19028501 قریب من الجید3206.70  بـالقدید09-01-2002

عكازي   عائشة 19028542 مقبول3305.80  بـالقدید10-01-1999

عقاقنة   شریف 19028527 جید جدا3408.00  بـالقدید03-04-2000

حمایدي   عائشة 19028543 قریب من الجید3506.00  بـالقدید22-11-2000

عقاقنة   طارق 19028540 قریب من الجید3606.60  بـالقدید02-02-2001

عبو   عبد الباسط 19028554 قریب من الجید3706.60  بـالقدید01-07-2001

عقاقنة   صالح الدین 19028537 جید3807.00  بـالقدید02-11-2001

شنة   طاھر 19028541 قریب من الجید3906.10  بـالقدید14-04-2002

كربوعة   العربي 19028381 جید4007.30  بـالقدید12-08-1999

حمایدي   ثامر 19028413 جید جدا4108.00  بـالقدید13-02-2000

أحمیدات   بولنوار زین الدین 19028406 قریب من الجید4206.10  بـالقدید08-05-2000

قاسم   بولرباح 19028405 قریب من الجید4306.70  بـالقدید19-11-2001

عیاش   توفیق 19028408 جید جدا4408.30  بـالقدید07-10-2002

696من535الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ثامر بن عمران القدید الشارف | القدید | الجلفة170854المؤسسة :  

بوفریقش   حمزة 19028435 قریب من الجید106.90  بـالقدید21-05-2001

بن عمران   جلول 19028425 جید207.70  بـالقدید30-06-2001

معمري   دحمان 19028459 ممتاز309.00  بحكم بـالقدید2002

براھیمي   حدة 19028431 قریب من الجید406.70  بـالقدید01-04-2002

طیباوي   مریم أشواق 19028676 مقبول505.80  بـالقدید06-07-1999

صالحي   میرة 19028687 قریب من الجید606.10  بـالقدید13-07-2001

خضاري   نعیم 19028702 مقبول705.70  بـالقدید28-11-2001

دحمون   نحود 19028699 قریب من الجید806.90  بـاإلدریسیة14-01-2002

بن عمران   مریم 19028675 جید907.00  بـالقدید26-01-2002

طیباوي   منال شیماء 19028682 قریب من الجید1006.40  بـالقدید09-06-2002

معمري   یمینة 19028727 جید جدا1108.70  بـالقدید11-07-1999

رمضاني   یاسمین 19028724 قریب من الجید1206.20  بـالقدید03-01-2001

براھیمي   محمد 19028638 جید جدا1308.50  بـالقدید17-03-1999

أحمیدات   عمر فاروق 19028599 مقبول1405.90  بـالقدید25-07-1999

بن عمران   عیسى 19028600 مقبول1505.90  بـالقدید29-09-1999

بھلولي   محمد أمین 19028653 مقبول1605.40  بـالقدید08-07-2000

قصار   عبدالكریم 19028584 جید1707.70  بـالقدید30-08-2000

بن شعاعة   فاطمة الزھرة 19028607 قریب من الجید1806.10  بـالقدید22-10-2000

قاسم   محمد 19028644 مقبول1905.70  بـالقدید15-05-2001

بن عمران   فطیمة 19028625 قریب من الجید2006.70  بـالقدید28-05-2001

نواوي   محمد 19028646 جید2107.10  بـالقدید21-01-2002

حیرش   محمد 19028648 جید2207.40  بـالقدید25-03-2002

عبو   فاطمة 19028604 جید جدا2308.30  بـالقدید01-04-2002

رقاب   محمد أمین 19028654 ممتاز2409.10  بـالقدید01-04-2002

696من536الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ثامر بن عمران القدید الشارف | القدید | الجلفة170854المؤسسة :  

قصاب   فلایر عقیلة 19028613 جید جدا2508.70  بـالقدید13-05-2002

علیة   فاطنة 19028608 جید جدا2608.20  بـالشارف02-09-2002

أحمیدات   عفاف 19028590 جید2707.90  بـالقدید27-09-2002

خضاري   علي 19028594 جید جدا2808.30  بـالقدید27-09-2002

حامي   فاروق حكیم 19028602 قریب من الجید2906.30  بـالقدید10-11-2002

عبو   أسامة 19028335 قریب من الجید3006.80  بـالقدید20-06-2001

بھلولي   إیمان 19028358 مقبول3105.20  بـالقدید26-08-2001

خضاري   أحالم 19028324 مقبول3205.20  بـالقدید03-09-2001

قاسم   أحمد 19028332 قریب من الجید3306.90  بـالقدید13-11-2001

دحمون   أمین 19028347 جید3407.80  بـالقدید25-03-2002

طیباوي   أیة ھبة هللا 19028349 جید جدا3508.20  بـالقدید22-04-2002

بن شعاعة   زیان 19028494 جید جدا3608.30  بـالقدید13-03-1999

دحمون   سالم 19028504 مقبول3705.50  بـالقدید06-04-2001

نواوي   ربیع 19028476 جید3807.30  بـبوعالم30-06-2002

براھیمي   سارة 19028503 مقبول3905.40  بـالقدید24-08-2002

نواوي   شیماء 19028529 مقبول4005.60  بـالقدید26-02-2001

رتیمي   صالح الدین 19028536 قریب من الجید4106.30  بـالقدید09-04-2001

خضاري   شھرة 19028528 جید4207.30  بـالقدید29-07-2001

نواوي   عبد الرحمان زیان 19028558 قریب من الجید4306.20  بـالقدید27-05-2002

بن عثمان   عبد الرحمان 19028557 جید جدا4408.60  بـالقدید16-09-2002

بوفریقش   ثامر 19028409 مقبول4505.60  بـالقدید21-03-1996

سعداوي   بولرباح 19028404 مقبول4605.10  بـالقدید28-10-1997

عقاقنة   الماحي 19028382 ممتاز4709.00  بـالقدید04-11-1998

دحمون   بلخیر 19028391 جید4807.90  بـالقدید16-11-1998

بن عمران   بسام عبد الحق 19028385 جید4907.60  بـالقدید09-11-1999

أحمیدات   بن علي 19028397 مقبول5005.20  بـالقدید09-04-2001

مویعدي   بوبكر 19028402 جید5107.30  بـالقدید12-10-2001

براھیمي   الحسین 19028374 مقبول5205.70  بـالقدید21-01-2002

نواوي   بوبكر 19028403 جید جدا5308.00  بـالقدید05-05-2002

696من537الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ثامر بن عمران القدید الشارف | القدید | الجلفة170854المؤسسة :  

بلكحل   بن علیة 19028398 جید جدا5408.10  بـالقدید19-05-2002

زقائق   بنت الحدي 19028400 جید جدا5508.60  بـالقدید27-05-2002

696من538الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ھواري بومدین القدید الشارف | القدید | الجلفة170855المؤسسة :  

بورنان   حكیم 19028433 جید107.00  بـالقدید17-08-2000

العور   خیرة 19028457 جید جدا208.00  بـالقدید09-01-2002

العور   خضرة 19028452 مقبول305.20  بـالقدید27-01-2002

معیزات   حیزیة 19028442 مقبول405.80  بـالقدید20-02-2002

عقاقنة   جمیلة 19028428 قریب من الجید506.60  بـالقدید22-07-2002

عقاقنة   نصیرة 19028701 مقبول605.70  بـالقدید26-10-1998

عقاقنة   مسعودة 19028677 جید707.20  بـالمحمدیة11-10-2000

بن عمران   ھاجر 19028707 قریب من الجید806.60  بـالقدید06-05-2002

رتیمي   ھدیل 19028711 جید جدا908.10  بـالقدید04-08-2002

بورنان   عبد الكریم 19028577 جید1007.70  بـالقدید27-12-1998

عقاقنة   مروة 19028661 قریب من الجید1106.60  بـالجلفة09-03-2000

حریري   فاطمة الزھراء 19028606 مقبول1205.00  بـالقدید21-01-2002

عقاقنة   عبد المالك 19028580 قریب من الجید1306.50  بـالقدید13-09-2002

بقار   أمباركة 19028344 مقبول1405.80  بـالقدید31-03-1999

عقاقنة   أحمد 19028327 مقبول1505.90  بـالقدید14-04-1999

رمضاني   إكرام بثینة 19028357 قریب من الجید1606.90  بـالقدید07-01-2002

رتیمي   أیمن 19028351 جید1707.10  بـالقدید24-06-2002

بن عثمان   إكرام 19028356 مقبول1805.70  بـالقدید07-10-2002

لبوخ   زھرة 19028488 جید جدا1908.50  بـالقدید09-04-2001

بن عثمان   زكریاء 19028485 قریب من الجید2006.60  بـالقدید14-01-2002

معمري   رزیفة 19028479 قریب من الجید2106.30  بـالقدید15-01-2002

عقاقنة   رابح 19028474 مقبول2205.00  بـاإلدریسیة11-03-2002

خضاري   رزیقة 19028481 مقبول2305.20  بـالقدید19-05-2002

نسیل   زینب رفیقة 19028499 جید2407.80  بـالقدید17-06-2002

696من539الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ھواري بومدین القدید الشارف | القدید | الجلفة170855المؤسسة :  

عقاقنة   عبد الرؤوف 19028555 قریب من الجید2506.80  بـالقدید17-03-1998

معیزات   عبد الباسط 19028553 قریب من الجید2606.20  بـالقدید25-04-2000

عقاقنة   سلیمان 19028524 قریب من الجید2706.50  بـالقدید20-10-2001

نسیل   شیماء نعیمة 19028531 جید2807.80  بـالجلفة16-12-2002

عقاقنة   ثامر 19028412 جید جدا2908.40  بـالقدید27-07-1999

رقاب   بشیر 19028389 مقبول3005.60  بـالقدید09-01-2001

بن عثمان   بن یمینة 19028399 مقبول3105.90  بـالقدید09-04-2001

قاسمي   بشرى 19028388 مقبول3205.00  بـالقدید23-07-2001

عقاقنة   الطیب 19028380 مقبول3305.00  بـالجلفة21-03-2002

یوسفي   بلقاسم 19028393 مقبول3405.70  بـالقدید24-06-2002

بورنان   بن حمزة 19028396 قریب من الجید3506.40  بـالقدید29-07-2002

696من540الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ام الشقاق القدید الشارف | القدید | الجلفة170856المؤسسة :  

طمار   جمال 19028426 جید جدا108.50  بـالقدید18-03-1999

عیساوي   ذھبیة 19028461 قریب من الجید206.60  بـالقدید05-06-1999

لبوخ   خضرة 19028448 جید جدا308.90  بـالقدید06-07-1999

خلوفي   خالد 19028443 قریب من الجید406.70  بـتیارت11-05-2000

طمار   حوریة 19028438 قریب من الجید506.40  بـالقدید02-02-2001

خلوفي   رابح 19028463 مقبول605.80  بـاإلدریسیة29-05-2001

بن سعدة   جیاللي 19028429 جید707.60  بـمھدیة11-11-2002

طمار   نجاة / س 19028694 جید جدا808.00  بـالقدید20-10-1999

طرمیل   میرة 19028686 مقبول905.30  بـالقدید04-01-2001

خیذر   منصور 19028683 جید1007.90  بـالقدید16-04-2001

عیساوي   نزار سیف الدین 19028700 جید1107.90  بـالقدید25-05-2002

عیساوي   نور الھدى 19028706 قریب من الجید1206.70  بـالقدید03-06-2002

رقیق   یسرى 19028725 جید1307.20  بـالجلفة05-10-2001

عیساوي   مجید 19028636 قریب من الجید1406.20  بـمھدیة12-12-1997

عیساوي   لخضر 19028632 مقبول1505.60  بـمعسكر26-07-1999

خلوفي   عربیة 19028586 قریب من الجید1606.10  بـالقدید10-11-2000

خلوفي   عبد القادر 19028575 مقبول1705.00  بـالقدید01-03-2001

طمار   عبدالقادر 19028583 قریب من الجید1806.70  بـالقدید14-06-2001

خلوفي   لعجال 19028634 مقبول1905.50  بـالقدید13-07-2001

بن سعدة   محمد 19028645 مقبول2005.30  بـالقدید19-11-2001

عیساوي   محمد 19028649 مقبول2105.70  بـمھدیة26-04-2002

رقیق   محمد 19028650 مقبول2205.30  بـالحمادیة28-06-2002

طمار   عطیة 19028589 جید2307.20  بـالقدید01-08-2002

محمدي   فتیحة 19028612 جید2407.70  بـالقدید25-11-2002

696من541الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ام الشقاق القدید الشارف | القدید | الجلفة170856المؤسسة :  

خاضر   أمال 19028341 جید جدا2508.30  بحكم بـاإلدریسیة1999

خاضر   أحمد 19028330 جید2607.20  بـالقدید14-02-2001

داودي   أمین 19028348 جید2707.80  بـالقدید15-05-2002

لبوخ   زھرة 19028487 ممتاز2809.10  بـالقدید14-05-1999

شخبات   زینب 19028497 جید2907.10  بـالقدید01-09-2000

داودي   رحمة 19028477 مقبول3005.30  بـالقدید16-04-2001

خلوفي   زیان 19028495 مقبول3105.20  بـالقدید10-11-2001

طمار   سعد 19028510 جید3207.10  بـالقدید26-01-2002

عیساوي   سارة 19028502 قریب من الجید3306.50  بـقصر الشاللة07-07-2002

بن سعدة   سعدیة 19028512 مقبول3405.40  بـالقدید01-08-2002

بوعبد هللا   عبد القادر 19028562 مقبول3505.20  بـالقدید27-02-1999

لبوخ   عبد القادر 19028563 جید3607.90  بـالجلفة14-06-1999

لبوخ   عائشة 19028546 قریب من الجید3706.60  بـالقدید26-01-2002

بوعبد هللا   الطاھر فؤاد 19028378 مقبول3805.00  بـالقدید19-09-1998

بن سعدة   الطیب 19028379 جید جدا3908.20  بـالقدید21-09-1999

بن سعدة   الشایعة 19028375 مقبول4005.80  بـالقدید15-03-2001

خلوفي   بالل 19028390 مقبول4105.20  بـالقدید04-08-2001

بن سعدة   الشیخ 19028376 مقبول4205.00  بـاإلدریسیة12-03-2002

خلوفي   الناصر صالح الدین 19028383 مقبول4305.80  بـالقدید01-09-2002

696من542الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد بوضیاف القدید الشارف | القدید | الجلفة170857المؤسسة :  

حمایدي   حنان 19028436 جید جدا108.10  بـالقدید18-06-1997

شنة   دنیة 19028460 جید207.90  بـالقدید08-02-2000

رقاب   خضرة 19028450 مقبول305.40  بـالقدید01-08-2000

رقاد   ثامر أیمن 19028424 جید جدا408.60  بـالقدید11-02-2002

عكازي   خیرة 19028458 جید507.10  بـالقدید19-03-2002

عیاش   خدیجة 19028445 ممتاز609.10  بـالقدید25-03-2002

خرادل   جمیلة 19028427 جید707.90  بـالقدید27-03-2002

خلفاوي   حوریة 19028440 جید جدا808.50  بـالقدید13-05-2002

حمایدي   میلود 19028688 مقبول905.40  بـالقدید15-03-2001

بورنان   ھجیرة 19028709 جید جدا1008.40  بـالقدید25-05-2002

سعودي   منى 19028684 جید1107.30  بـالقدید29-09-2002

صافي   یوسف 19028728 قریب من الجید1206.10  بـالقدید14-12-1997

أحمیدات   یوسف بدر الدین 19028729 جید جدا1308.90  بـالقدید07-01-2002

شنة   علي 19028591 مقبول1405.80  بـالقدید07-07-1997

بن عثمان   عبد المجید 19028581 مقبول1505.80  بـالقدید21-11-1997

العور   مازیة 19028635 جید1607.20  بـالقدید22-10-2000

معمري   عزالدین 19028587 جید1707.40  بحكم بـالقدید2001

بھلولي   عبد هللا 19028579 قریب من الجید1806.80  بـالجلفة29-03-2001

أحمیدات   محمد عبد الباسط 19028656 قریب من الجید1906.50  بـالقدید13-08-2001

بھلولي   عبد القادر 19028576 مقبول2005.00  بـالقدید09-09-2001

بن نایل   قویدر 19028628 مقبول2105.60  بـالقدید02-11-2001

حران   فاروق معمر معاویة 19028603 قریب من الجید2206.30  بـالجلفة13-11-2001

حمایدي   فطیمة الزھراء 19028627 جید2307.30  بـالقدید15-12-2001

قوادري   محمد أسامة 19028652 مقبول2405.00  بـالجلفة10-01-2002

696من543الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد بوضیاف القدید الشارف | القدید | الجلفة170857المؤسسة :  

معیزات   عمار 19028597 جید2507.30  بـالقدید27-01-2002

عقاقنة   محمد جمال 19028655 قریب من الجید2606.80  بـالقدید18-05-2002

معمري   فاطمة 19028605 مقبول2705.40  بـالقدید05-07-2002

أحمیدات   علي حسام الدین 19028595 جید2807.20  بـالقدید22-09-2002

حلباوي   أحمد 19028325 قریب من الجید2906.10  بـالقدید16-09-1997

بھلولي   أیمن 19028350 قریب من الجید3006.00  بـالقدید13-05-2002

العور   إبراھیم الخلیل/مختار 19028353 جید جدا3108.40  بـالقدید01-09-2002

بوفریقش   أسامة/ عدة 19028338 مقبول3205.90  بـالقدید21-09-2002

مویعدي   أم الخیر 19028340 قریب من الجید3306.60  بـالقدید26-12-2002

بھلولي   سالمة 19028505 مقبول3405.80  بـالقدید02-10-1996

خرادل   سعد 19028509 قریب من الجید3506.70  بـالقدید27-06-2000

عقاقنة   زولیخة 19028493 جید3607.10  بـالقدید20-05-2001

بوفریقش   رزیقة 19028480 مقبول3705.00  بـالقدید04-03-2002

قصار   رحیل سعدیة 19028478 قریب من الجید3806.10  بـالقدید07-03-2002

حمایدي   رزیقة إكرام 19028482 قریب من الجید3906.30  بـالقدید01-04-2002

بلیحة   زینب 19028498 مقبول4005.40  بـالقدید13-05-2002

حمایدي   زھیة 19028492 مقبول4105.80  بـالقدید01-09-2002

بھلولي   صافي الدین 19028532 مقبول4205.10  بـالقدید03-09-2001

طیبي   عامر 19028551 قریب من الجید4306.40  بـالقدید20-10-2001

أحمیدات   عامر 19028552 قریب من الجید4406.20  بـالقدید25-03-2002

بن شریك   صالح 19028535 قریب من الجید4506.50  بـالقدید14-04-2002

خرادل   صالح الدین 19028538 قریب من الجید4606.40  بـالقدید23-05-2002

خلیفي   صالح الدین 19028539 قریب من الجید4706.70  بـحاسي بحبح10-12-2002

طیبي   بن الطیب 19028395 جید4807.90  بـالقدید22-03-1998

معمري   الطاھر 19028377 مقبول4905.40  بـالقدید27-02-2000

بن عثمان   بلخیر 19028392 جید5007.00  بـالقدید05-03-2000

مویعدي   بسمة 19028386 جید جدا5108.20  بـالقدید28-01-2002

نواري   بلقاسم راضي 19028394 مقبول5205.10  بـالقدید05-10-2002

696من544الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عبد القادر بن سلیمان الشارف | بن یعقوب | الجلفة170880المؤسسة :  

داودي   أحمد 19028742 جید107.10  بـبن یعقوب02-10-1998

بن حفاف   بلعباس 19028758 جید207.20  بـبن یعقوب01-05-2000

بن حفاف   صبرین 19028775 مقبول305.40  بـبن یعقوب12-06-2001

بن حفاف   أحمد عبد الجلیل 19028744 جید جدا408.80  بـبن یعقوب23-01-2002

طیبي   سعید 19028770 مقبول505.30  بـبن یعقوب07-02-2002

طیبي   بسمة 19028757 جید جدا608.90  بـبن یعقوب22-03-2002

شنانة   أمباركة إكرام 19028746 قریب من الجید706.20  بـبن یعقوب13-04-2002

مسعودي   زھرة عبیر 19028767 جید807.90  بـاإلدریسیة25-04-2002

بن أحمد   عبد العزیز 19028778 قریب من الجید906.30  بـاإلدریسیة22-06-2002

بن حفاف   أیمن عبد الرؤوف 19028747 ممتاز1009.20  بـبن یعقوب20-07-2002

كیرد   أحالم 19028740 جید1107.60  بـالشارف02-09-2002

مسعودي   سعیدة 19028771 ممتاز1209.20  بـبن یعقوب07-09-2002

بن مسعود   سلیمة 19028773 مقبول1305.70  بـالجلفة08-12-2002

سعیدي   لخضر 19028797 مقبول1405.40  بـبن یعقوب09-11-1998

قویدي   محمد عالء الدین 19028802 مقبول1505.70  بـاإلدریسیة22-02-1999

بن أحمد   مصطفى 19028804 مقبول1605.10  بـبن یعقوب19-06-1999

باكریة   محمد 19028799 قریب من الجید1706.00  بحكم بـبن یعقوب2002

سعیدي   فاطمة 19028792 جید1807.40  بـبن یعقوب06-01-2002

مسعودي   محمد 19028801 مقبول1905.10  بـبن یعقوب14-05-2002

رحماني   یحي فؤاد 19028807 جید2007.10  بـالمھدیة16-09-2002

696من545الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | المجمع الجدید بن یعقوب الشارف | بن یعقوب | الجلفة170881المؤسسة :  

شریكي   خولة 19028763 قریب من الجید106.75  بـبن یعقوب24-06-1998

مزاوخ   بوبكر 19028760 قریب من الجید206.50  بـتعظمیت12-04-2000

داودي   عبد القادر 19028779 جید307.50  بحكم بـبن یعقوب2001

سعیدي   خولة رباب 19028765 قریب من الجید406.50  بـبن یعقوب21-01-2001

طیبي   ابراھیم الخلیل 19028748 قریب من الجید506.50  بـالجلفة11-02-2001

طیبي   سارة 19028768 قریب من الجید606.25  بـبن یعقوب11-05-2001

بخیتي   احالم 19028749 قریب من الجید706.50  بـبن یعقوب30-08-2001

حمزة   بریكي 19028756 مقبول805.50  بـبن یعقوب27-03-2002

شتوح   خولة 19028764 مقبول905.25  بـبن یعقوب09-12-2002

بن عمر   مباركة 19028798 قریب من الجید1006.25  بـالعسافیة30-09-2000

قویدري   عبدالقادر 19028790 جید1107.25  بـبن یعقوب05-02-2002

قویدري   محمد 19028800 مقبول1205.25  بـبن یعقوب12-02-2002

بن حوة   فطوم 19028796 جید1307.75  بـبن یعقوب28-05-2002

696من546الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ابتدائیة فكیرین بن یعقوب الشارف | بن یعقوب | الجلفة170882المؤسسة :  

برابح   صرصاب 19028776 مقبول105.25  بـالجلفة28-01-2001

696من547الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد بن بوزید االدریسیة | طاھري عبد القادر | الجلفة170891المؤسسة :  

شاتي   كلتوم 19029020 قریب من الجید106.30  بـالجلفة05-04-2001

قاسمي   مفتاح 19029044 مقبول205.30  بـالشارف20-11-2002

بوصبع   خلود 19028903 مقبول305.00  بـاإلدریسیة21-11-2000

دراجي   بلخیر 19028874 قریب من الجید406.00  بـاإلدریسیة01-02-2002

بلكحل   حمید 19028901 مقبول505.10  بـاإلدریسیة25-06-2002

بدراوي   سارة 19028930 جید جدا608.20  بـاإلدریسیة17-11-1998

بلكحل   سھیر 19028945 قریب من الجید706.20  بـاإلدریسیة13-03-1999

زعیتري   زھرة 19028926 مقبول805.00  بـاإلدریسیة24-09-1999

بوصبع   رابح 19028920 قریب من الجید906.50  بـاإلدریسیة11-07-2000

شاتي   طیب 19028952 مقبول1005.10  بـاإلدریسیة14-10-2000

شویكات   زینب 19028929 جید1107.10  بـاإلدریسیة20-03-2001

زبدة   سعد اسامة 19028935 مقبول1205.20  بـاإلدریسیة04-12-2001

زعیتري   سھام 19028944 قریب من الجید1306.70  بـاإلدریسیة23-03-2002

مادني   سمیة 19028943 قریب من الجید1406.80  بـاألغواط29-07-2002

بلكحل   فتیحة 19029001 جید1507.80  بـاإلدریسیة18-12-1998

كریدة   فتحي 19028998 مقبول1605.20  بـاإلدریسیة25-09-1999

دراجي   فتیحة 19029002 مقبول1705.60  بـاإلدریسیة19-05-2000

شریفي   فاطیمة 19028997 جید1807.80  بـاإلدریسیة26-01-2002

سماعیني   عبد القادر 19028976 جید1907.50  بـاإلدریسیة28-01-2002

سماعیني   عبد الرزاق 19028972 جید جدا2008.20  بـاإلدریسیة24-02-2002

بلكحل   عبد الھادي شعیب 19028981 جید جدا2108.10  بـاإلدریسیة17-05-2002

قوادري   فتیحة 19029004 مقبول2205.30  بـاإلدریسیة02-11-2002

عرباوي   وسام 19029074 جید جدا2308.50  بـاإلدریسیة08-10-2002

دراجي   امین 19028848 مقبول2405.50  بـاإلدریسیة14-07-2000

696من548الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد بن بوزید االدریسیة | طاھري عبد القادر | الجلفة170891المؤسسة :  

بدراوي   العلجة 19028837 مقبول2505.20  بـاإلدریسیة12-10-2001

كریدة   ام الخیر 19028839 جید2607.40  بـاإلدریسیة10-12-2001

طویل   ایمان 19028852 قریب من الجید2706.70  بـاإلدریسیة09-02-2002

باب   بختة 19028856 قریب من الجید2806.10  بـاإلدریسیة07-03-2002

شویحات   امیمة 19028846 قریب من الجید2906.70  بـاإلدریسیة18-04-2002

مسلم   ایمان 19028853 قریب من الجید3006.80  بـاإلدریسیة11-06-2002

صیلع   ایناس 19028855 جید3107.10  بـالجلفة05-08-2002

زعیتري   ابتسام 19028819 قریب من الجید3206.70  بـاإلدریسیة02-09-2002

696من549الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | میلود شاتي االدریسیة | طاھري عبد القادر | الجلفة170892المؤسسة :  

درم   مسعودة 19029040 قریب من الجید106.00  بـاإلدریسیة29-03-1999

بن العائب   محمد 19029027 قریب من الجید206.10  بـاإلدریسیة15-05-2000

حرزلي   مریم 19029038 قریب من الجید306.10  بـاإلدریسیة08-07-2000

بوصبع   نبیلة 19029052 قریب من الجید406.90  بـاإلدریسیة19-02-2001

شاتي   محمد امین 19029032 جید507.20  بـاإلدریسیة15-05-2001

زعیتري   مفتاح 19029042 مقبول605.10  بـاإلدریسیة16-10-2001

زعیتري   نجاة 19029053 جید جدا708.30  بـاإلدریسیة05-02-2002

خلوفي   فطیمة ھبة هللا 19029018 قریب من الجید806.50  بـاإلدریسیة12-02-2002

بدراوي   محمد 19029030 مقبول905.80  بـاإلدریسیة19-08-2002

صیفاوي   بوعالم 19028885 قریب من الجید1006.80  بـاإلدریسیة26-10-1998

شاتي   بویكر بن بن حمزة 19028887 مقبول1105.90  بـاإلدریسیة29-10-2000

زعیتري   بریكة 19028870 قریب من الجید1206.50  بـاإلدریسیة15-06-2001

شاتي   بن صالح 19028877 جید1307.10  بـاإلدریسیة18-11-2001

حرزلي   جویدة 19028895 جید1407.20  بـاإلدریسیة03-01-2002

قول   بركاھم 19028869 جید1507.10  بـاإلدریسیة01-02-2002

قول   حمزة 19028899 قریب من الجید1606.90  بـاإلدریسیة05-02-2002

شاتي   بوبكر الصدیق جلول 19028884 جید1707.10  بـاإلدریسیة10-04-2002

زعیتري   جوھر 19028893 قریب من الجید1806.80  بـاإلدریسیة22-05-2002

حرزلي   ثامر 19028889 قریب من الجید1906.90  بـاإلدریسیة16-08-2002

دھبازي   بوبكر الصدیق 19028883 جید2007.00  بـاإلدریسیة01-10-2002

روابح   صفیة 19028949 جید2107.00  بـاإلدریسیة22-01-2000

بوصبع   شیماء 19028947 قریب من الجید2206.30  بـاإلدریسیة05-07-2001

شاتي   سلیمان 19028940 قریب من الجید2306.50  بـاإلدریسیة11-08-2001

بن العائب   صالح الدین 19028951 قریب من الجید2406.80  بـاإلدریسیة24-01-2002

696من550الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | میلود شاتي االدریسیة | طاھري عبد القادر | الجلفة170892المؤسسة :  

بن ناھیة   رانیة شروق 19028921 جید2507.90  بـاإلدریسیة28-01-2002

قصار   سارة 19028932 جید جدا2608.80  بـاإلدریسیة12-03-2002

بدراوي   شیماء 19028948 قریب من الجید2706.50  بـاإلدریسیة05-05-2002

مادني   سلیمان 19028942 قریب من الجید2806.50  بـاإلدریسیة10-09-2002

بخیتي   سلیم 19028939 قریب من الجید2906.80  بـاإلدریسیة22-10-2002

بن العایب   سامیة 19028934 قریب من الجید3006.60  بـاإلدریسیة24-12-2002

نعوم   فتحي 19028999 مقبول3105.90  بـاإلدریسیة17-09-2000

دبي   عبد الجلیل 19028969 قریب من الجید3206.60  بـاإلدریسیة10-11-2000

زبدة   فتیحة 19029003 جید3307.20  بـاإلدریسیة22-11-2001

زعیتري   فتحي 19029000 قریب من الجید3406.90  بـاإلدریسیة01-02-2002

متین   عبد هللا 19028978 جید3507.30  بـاإلدریسیة16-04-2002

بدراوي   عبد الحمید 19028970 قریب من الجید3606.70  بـاإلدریسیة17-06-2002

قوادري   عماد عبد الباسط 19028990 جید3707.30  بـاإلدریسیة27-07-2002

شاتي   فضیلة 19029007 مقبول3805.00  بـاإلدریسیة17-11-2002

خذیر   یوسف 19029081 مقبول3905.10  بـاإلدریسیة02-12-2000

بوشقور   یمینة 19029080 جید4007.90  بـاإلدریسیة11-09-2001

بوصبع   آسیة 19028818 مقبول4105.10  بـاإلدریسیة21-09-1998

مسعودان   الطیب 19028836 قریب من الجید4206.10  بـاإلدریسیة29-07-1999

علیوان   ایمان 19028850 قریب من الجید4306.30  بـاإلدریسیة05-08-1999

شولي   اسماعیل 19028825 قریب من الجید4406.20  بحكم بـاإلدریسیة2000

كریدة   الزھرة 19028832 مقبول4505.00  بـاإلدریسیة11-06-2000

متین   االخضر 19028828 جید4607.60  بـقصر الحیران18-01-2002

صالحي   ام الخیر عوالي 19028840 مقبول4705.30  بـاإلدریسیة14-04-2002

696من551الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بوبكر زعیتري االدریسیة | طاھري عبد القادر | الجلفة170893المؤسسة :  

عباسي   محمد 19029025 جید107.40  بـالشارف01-08-1999

مادني   مصطفى 19029041 جید جدا208.10  بـاإلدریسیة25-03-2000

بن بوزید   لحسن 19029021 قریب من الجید306.90  بـاإلدریسیة03-11-2000

بن تھامي   نصیرة 19029057 جید407.40  بحكم بـالشارف2001

عیساوي   محمد 19029028 جید507.70  بـاإلدریسیة12-05-2001

قول   محمد 19029029 جید607.60  بـاإلدریسیة13-06-2001

شنانة   فیروز 19029019 ممتاز709.10  بـاإلدریسیة06-02-2002

میساوي   نریمان 19029055 جید جدا808.50  بـاإلدریسیة08-02-2002

بن مسعود   محمد سراي 19029034 جید جدا908.40  بـاإلدریسیة08-07-2002

توماتیة   محمد البشیر 19029031 جید جدا1008.50  بـاإلدریسیة19-07-2002

طالحة   محمد رضا 19029033 جید جدا1108.00  بـاإلدریسیة03-08-2002

شریفي   محمد عمر 19029036 جید جدا1208.60  بـاإلدریسیة19-10-2002

كریدة   مروة 19029037 قریب من الجید1306.40  بـاإلدریسیة28-10-2002

توري   نجاة 19029054 جید1407.60  بـاإلدریسیة19-11-2002

عراوة   منار 19029048 جید1507.00  بـالجلفة18-02-2003

عباسي   ثامر 19028888 جید1607.20  بـالشارف17-05-1999

حطاب   خیرة 19028907 جید جدا1708.30  بـاإلدریسیة05-02-2001

ثامري   بشیر 19028872 مقبول1805.60  بـاإلدریسیة03-04-2001

مادري   براھیم 19028868 جید جدا1908.50  بـاإلدریسیة16-06-2001

بلحوت   خولة ناریمان 19028905 جید جدا2008.60  بـاإلدریسیة29-08-2001

خضاري   بشرى 19028871 جید جدا2108.20  بـاإلدریسیة13-11-2001

مسعودان   حیاة 19028902 قریب من الجید2206.40  بـاإلدریسیة17-02-2002

طویل   بن صالح 19028878 جید جدا2308.10  بـاإلدریسیة07-03-2002

ھدروق   حسام عبد الحفیظ 19028896 جید2407.60  بـاإلدریسیة01-08-2002

696من552الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بوبكر زعیتري االدریسیة | طاھري عبد القادر | الجلفة170893المؤسسة :  

طلحة   جوھر فطیمة الزھرة 19028894 جید جدا2508.30  بـاإلدریسیة03-08-2002

طالب   جمال الدین 19028892 جید2607.60  بـاإلدریسیة15-08-2002

نعوم   خلود ھیبة هللا 19028904 جید جدا2708.90  بـاإلدریسیة29-09-2002

عربان   سعید 19028936 جید2807.80  بـقصر الشاللة11-04-1995

بن بوزید   رخوة 19028923 جید2907.30  بـاإلدریسیة19-02-1999

حطاب   عائشة 19028953 قریب من الجید3006.00  بـاإلدریسیة06-03-1999

زعیتري   سارة 19028931 جید جدا3108.80  بـاإلدریسیة15-10-2001

بیقع   عبد الباسط 19028957 قریب من الجید3206.30  بـعین الشھداء23-03-2002

شاتي   سلیمان 19028941 جید جدا3308.20  بـاإلدریسیة13-05-2002

بن تھامي   عبد هللا 19028977 جید3407.20  بحكم بـالشارف2000

قصار   عبد القادر 19028974 جید3507.60  بـاإلدریسیة12-01-2000

طالب   فاطمة 19028993 قریب من الجید3606.70  بـاإلدریسیة05-08-2000

شاتي   عبد الرحمان 19028971 جید جدا3708.10  بـاإلدریسیة07-12-2001

میھوبي   فاطمة الزھراء 19028995 ممتاز3809.00  بـاإلدریسیة14-12-2001

نعوم   عبد الجبار 19028968 جید جدا3908.70  بـاإلدریسیة02-02-2002

قدوري   علي عبد النور 19028988 جید جدا4008.00  بـاإلدریسیة14-07-2002

شویكات   فضیلة 19029006 جید جدا4108.70  بـاإلدریسیة11-09-2002

بن مسعود   علي عالء الدین 19028989 ممتاز4209.10  بـاإلدریسیة08-11-2002

بشیري   فاطمة الزھراء 19028996 جید جدا4308.60  بـاإلدریسیة12-11-2002

كریدة   وھیبة 19029075 قریب من الجید4406.80  بـاإلدریسیة26-05-2000

بن تھامي   ھواري 19029072 جید4507.30  بحكم بـالشارف2001

عرابة   یاسین عبد الغني 19029078 قریب من الجید4606.50  بـاإلدریسیة05-05-2001

بن احمد   یاسیر عبد الرزاق 19029076 جید جدا4708.70  بـاإلدریسیة12-09-2001

زعیتري   یحي زكریاء 19029079 قریب من الجید4806.70  بـاإلدریسیة12-01-2002

شریكات   نورة 19029069 قریب من الجید4906.70  بـاإلدریسیة24-08-2002

بن تھامي   ایمان 19028849 جید5007.70  بـاإلدریسیة29-06-1996

شولي   الزھرة 19028831 قریب من الجید5106.70  بحكم بـاإلدریسیة1998

دراجي   امال 19028841 جید جدا5208.50  بـاإلدریسیة24-02-2001

بن األبقع   امحمد 19028845 جید جدا5308.20  بـاإلدریسیة27-09-2001

696من553الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بوبكر زعیتري االدریسیة | طاھري عبد القادر | الجلفة170893المؤسسة :  

مادني   اشرف اسامة 19028826 قریب من الجید5406.80  بـاإلدریسیة12-02-2002

بن میلود   بدر الدین 19028857 قریب من الجید5506.90  بـاإلدریسیة26-04-2002

بن حفاف   الزھرة ابتسام 19028835 قریب من الجید5606.00  بـاإلدریسیة21-09-2002

طلحة   اسماء 19028824 جید5707.70  بـاإلدریسیة26-10-2002

بن بوزید   ایمن عبد النور 19028854 جید جدا5808.20  بـاإلدریسیة28-10-2002

قدوري   اكرام 19028827 جید جدا5908.30  بـاإلدریسیة25-11-2002

یوسفي   امباركة حوریة 19028842 جید6007.90  بـاإلدریسیة25-11-2002

علیة   االمیر سیف النصر 19028829 قریب من الجید6106.10  بـاإلدریسیة02-03-2003

696من554الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | حنیشي زوبیر االدریسیة | طاھري عبد القادر | الجلفة170894المؤسسة :  

بوسریة   عفیفة 19028983 مقبول105.60  بحكم بـالشارف2002

696من555الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | المجمع الجدید ب االدریسیة | بن بوزید عمار | الجلفة170903المؤسسة :  

مكاوي   یوسف 19029313 قریب من الجید106.40  بـاإلدریسیة04-10-1999

زعیتري   وئام 19029308 قریب من الجید206.60  بـاإلدریسیة27-10-2000

مقدم   ھاجر 19029300 جید307.40  بـالدویس13-02-2002

بن االبقع   خیرة 19029169 جید جدا408.30  بحكم بـاإلدریسیة1999

بوعبدهللا   ربیحة 19029178 ممتاز509.20  بـالجلفة22-06-2000

عابسي   ایمن بوزید 19029146 جید جدا608.10  بـاإلدریسیة22-06-2001

ثامري   ثامر 19029158 مقبول705.30  بـاإلدریسیة19-01-2002

شریفي   بشیر 19029151 جید جدا808.10  بـاإلدریسیة12-04-2002

عیوازي   حمزة 19029162 جید907.80  بـالجلفة14-04-2002

غالم   ایمان 19029142 مقبول1005.60  بـاإلدریسیة11-07-2002

بوعبدهللا   فاطمة 19029230 ممتاز1109.00  بـالجلفة07-08-1998

نوي   سھام ام الخیر 19029204 جید1207.10  بـاإلدریسیة07-09-2002

رقاب   زینب امینة 19029195 قریب من الجید1306.10  بـالقدید01-01-2003

بن االبقع   مریم 19029275 ممتاز1409.70  بحكم بـاإلدریسیة2001

حرفوش   مریم البتول 19029276 جید1507.70  بـاإلدریسیة08-10-2002

نوي   محمد مختار 19029271 جید1607.40  بـاإلدریسیة15-10-2002

بختي   احمد 19029100 جید جدا1708.90  بـالشارف07-01-2002

موساوي   امیرة اشواق 19029123 قریب من الجید1806.20  بـاإلدریسیة25-06-2002

خیش   ایمان 19029131 جید جدا1908.70  بـاألغواط06-07-2002

نوي   اصالة ھدیل 19029110 جید جدا2008.40  بـاإلدریسیة17-09-2002

696من556الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | جمال بیدة االدریسیة | بن بوزید عمار | الجلفة170904المؤسسة :  

ثامري   ولید 19029310 مقبول105.40  بـاإلدریسیة03-05-1999

جوال   نصیرة 19029294 قریب من الجید206.10  بـاإلدریسیة10-02-2002

یونسي   ھبة هللا اسماء 19029305 جید جدا308.00  بـاإلدریسیة19-06-2002

صادقي   ھدیل فرح 19029307 قریب من الجید406.90  بـاإلدریسیة02-07-2002

بن علیة   نور الدین 19029296 قریب من الجید506.70  بـاإلدریسیة16-07-2002

بن مسعود   ھبة الرحمان 19029304 جید جدا608.40  بـاإلدریسیة23-07-2002

حفاف   یحي عماد 19029312 قریب من الجید706.10  بـالجلفة24-07-2002

بن مسعود   نریمان صبرین 19029293 قریب من الجید806.90  بـاإلدریسیة06-08-2002

روابح   نور الھدى 19029298 جید جدا908.40  بـاإلدریسیة08-02-2003

قوادري   ھاجر 19029302 جید1007.40  بـاإلدریسیة15-02-2003

نواوي   خدیجة 19029165 قریب من الجید1106.70  بـاإلدریسیة23-03-1999

قدوري   بولرباح ایمن 19029153 مقبول1205.80  بـاإلدریسیة31-12-2000

جوال   حسني 19029160 مقبول1305.60  بـالجلفة16-01-2001

بن بوزید   بالل 19029152 جید1407.80  بـاإلدریسیة09-02-2001

جوال   ایمن محمد 19029147 جید1507.50  بـاإلدریسیة11-06-2001

مسیكین   ایمن اسماعیل 19029145 جید1607.40  بـاإلدریسیة10-07-2001

شخبات   خیرة 19029171 جید جدا1708.10  بـحاسي بحبح02-08-2001

بن قریقة   خیرة 19029172 ممتاز1809.40  بـاإلدریسیة26-01-2002

قاسمي   خولة احالم 19029167 مقبول1905.30  بـاإلدریسیة09-03-2002

مالكي   خولة ایمان 19029168 جید جدا2008.60  بـاألغواط25-03-2002

بن علیة   بركاھم 19029149 جید جدا2108.00  بـاإلدریسیة19-08-2002

بن مسعود   خالد ولید 19029164 جید2207.20  بـاإلدریسیة19-08-2002

قصاب   رنجة 19029181 جید2307.00  بـاإلدریسیة15-09-2002

روابح   بولنوار 19029154 قریب من الجید2406.70  بـاإلدریسیة03-10-2002

696من557الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | جمال بیدة االدریسیة | بن بوزید عمار | الجلفة170904المؤسسة :  

بن قریقة   ایمان 19029144 جید2507.20  بـاألغواط09-10-2002

مسیكین   بشرى ام الخیر 19029150 جید جدا2608.70  بـاإلدریسیة27-10-2002

جوال   سمیة 19029201 قریب من الجید2706.20  بـاإلدریسیة15-05-1999

عثماني   سمیة 19029202 جید جدا2808.10  بـاإلدریسیة08-09-1999

قصاب   زلیخة 19029192 جید جدا2908.30  بـالجلفة21-08-2000

سعدي   عمر 19029225 جید3007.40  بـاإلدریسیة15-12-2000

عباسي   عبد القادر 19029219 جید جدا3108.20  بـاإلدریسیة05-03-2001

بن بوزید   سارة مسعودة 19029196 جید جدا3208.70  بـاإلدریسیة08-04-2001

ھدروق   صفیة 19029208 جید3307.90  بـاإلدریسیة22-05-2001

ثامري   عمر الفاروق 19029226 جید جدا3408.50  بـاإلدریسیة10-06-2001

بن علیة   عبد القادر عبد الغني 19029223 جید3507.30  بـاقلو06-08-2001

بن مسعود   عائشة 19029211 قریب من الجید3606.60  بـاإلدریسیة19-09-2001

مسعودان   سعد 19029198 جید جدا3708.50  بـاإلدریسیة14-02-2002

شتوح   سعدة 19029199 ممتاز3809.00  بـاإلدریسیة18-03-2002

زقایق   صالح الدین 19029209 ممتاز3909.00  بـاإلدریسیة15-04-2002

لطرش   فارس ابو االرباح 19029228 جید4007.10  بـاإلدریسیة23-04-2002

بن بوزید   فاطمة 19029231 مقبول4105.70  بـاإلدریسیة30-05-2002

بن علیة   عبد العزیز 19029218 مقبول4205.80  بـاإلدریسیة21-06-2002

بن حفاف   عبد القادر 19029221 قریب من الجید4306.00  بـالجلفة19-08-2002

قرش   طھ اكرم 19029210 جید جدا4408.60  بـاإلدریسیة30-09-2002

رھیوة   عبد الرحیم 19029217 جید جدا4508.70  بـاإلدریسیة14-10-2002

بن علیة   سمیة 19029203 قریب من الجید4606.60  بـاإلدریسیة15-10-2002

فریخ   عماد الدین 19029224 ممتاز4709.00  بـاإلدریسیة01-11-2002

زواوي   محمد عبد الحكیم 19029266 جید4807.90  بـالجلفة11-04-1998

بن بوزید   مستورة 19029277 جید جدا4908.20  بـاإلدریسیة01-05-1998

بھلولي   فطیمة 19029249 جید5007.00  بحكم بـاإلدریسیة1999

ثامري   محمد 19029255 جید5107.40  بحكم بـاإلدریسیة2000

صدیقي   فتیحة 19029247 قریب من الجید5206.60  بـالعسافیة14-05-2000

بن بوزید   محمد 19029256 جید5307.50  بـاإلدریسیة07-11-2000

696من558الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | جمال بیدة االدریسیة | بن بوزید عمار | الجلفة170904المؤسسة :  

كریمي   فاطنة 19029245 قریب من الجید5406.90  بـاإلدریسیة16-12-2000

بن بوزید   میلود 19029280 قریب من الجید5506.60  بـاإلدریسیة23-07-2001

جوال   فاطنة 19029246 قریب من الجید5606.40  بـاألغواط03-03-2002

مریدد   محمد امین 19029262 قریب من الجید5706.80  بـاإلدریسیة06-03-2002

سالمي   فاطمة الزھراء 19029243 جید5807.80  بـأفلو05-04-2002

بن بوزید   محمد كمال 19029270 مقبول5905.40  بـاإلدریسیة12-05-2002

حرفوش   لخضر 19029253 قریب من الجید6006.00  بـاإلدریسیة08-06-2002

میساوي   محمد امین 19029263 جید جدا6108.30  بـاإلدریسیة14-07-2002

كریمي   محمد 19029259 قریب من الجید6206.70  بـاإلدریسیة01-09-2002

قدوري   محمد إسالم 19029261 جید6307.60  بـاإلدریسیة11-09-2002

جوال   محمد نبیل 19029272 جید جدا6408.90  بـاإلدریسیة04-10-2002

نوي   محمد یوسف 19029273 جید6507.40  بـاإلدریسیة19-10-2002

زبدة   محمد 19029260 جید جدا6608.70  بـاإلدریسیة25-10-2002

شرفاوي   فاطمة الزھراء 19029244 قریب من الجید6706.70  بـاإلدریسیة10-12-2002

بھناس   لیندا مریة 19029254 جید جدا6808.90  بـالجلفة15-11-2003

بن بوزید   آدم بالل 19029092 جید جدا6908.10  بـاإلدریسیة15-05-2001

طعیبة   ابراھیم 19029093 جید7007.60  بـاإلدریسیة15-05-2001

قوادري   ام الخیر 19029117 جید7107.00  بـاإلدریسیة15-05-2001

سالمي   احمد 19029099 قریب من الجید7206.20  بـاإلدریسیة27-09-2001

قدوري   امال 19029120 جید7307.40  بـاإلدریسیة13-01-2002

مسیكین   اناس 19029128 جید جدا7408.50  بـاإلدریسیة04-04-2002

سواھلیة   احمد یاسین 19029106 جید7507.60  بـاإلدریسیة12-04-2002

قویدري   احمد المغربي 19029102 قریب من الجید7606.60  بـاإلدریسیة10-05-2002

موفقي   الحاج اشرف 19029111 جید7707.80  بـاإلدریسیة21-05-2002

االخذاري   اسامة سعید 19029107 مقبول7805.00  بـاإلدریسیة18-06-2002

جوال   امینة ھبة هللا 19029127 جید جدا7908.60  بـاإلدریسیة07-07-2002

موفقي   الھام 19029115 جید8007.80  بـاإلدریسیة09-07-2002

لعویسات   احمد امین 19029103 جید8107.00  بـاإلدریسیة20-07-2002

شھارة   احمد امین 19029104 جید8207.40  بـاألغواط23-07-2002

696من559الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | جمال بیدة االدریسیة | بن بوزید عمار | الجلفة170904المؤسسة :  

برابح   ابراھیم الخلیل 19029094 جید جدا8308.00  بـاإلدریسیة27-07-2002

بن دبوزید   امیمة 19029124 جید جدا8408.50  بـاإلدریسیة31-07-2002

مسعودان   احمد لمین 19029105 قریب من الجید8506.90  بـاإلدریسیة25-08-2002

سالمي   ام ھاني خولة 19029119 قریب من الجید8606.70  بـاإلدریسیة29-09-2002

عثماني   ایة 19029130 قریب من الجید8706.20  بـاإلدریسیة15-11-2002

696من560الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الشیخ بوعمامة االدریسیة | بن بوزید عمار | الجلفة170905المؤسسة :  

بن بوزید   نور الھدى 19029297 قریب من الجید106.90  بـاإلدریسیة04-11-1999

لبوخ   ھدى 19029306 قریب من الجید206.40  بـالقدید16-03-2001

میساوي   نوح 19029295 جید307.40  بـاإلدریسیة24-11-2001

بن حفاف   نوري 19029299 مقبول405.30  بـاإلدریسیة01-03-2002

حمیدة   وصال 19029309 جید507.30  بـالجلفة27-07-2002

روابح   ھاجر 19029301 ممتاز609.30  بـاإلدریسیة21-11-2002

بن لبقع   ثامر 19029155 جید جدا708.50  بـاإلدریسیة08-05-1995

بن لبقع   ثامر 19029156 جید جدا808.40  بـاإلدریسیة09-02-1999

زبدة   خیرة 19029170 جید جدا908.90  بـاإلدریسیة02-05-1999

بودانة   ثامر 19029157 مقبول1005.20  بـاإلدریسیة09-10-1999

بن لبقع   ربیحة 19029177 جید جدا1108.60  بـاإلدریسیة18-12-1999

زبدة   خضرة 19029166 جید1207.20  بـاإلدریسیة06-11-2000

بن بوزید   دنیا 19029174 ممتاز1309.10  بـاإلدریسیة01-12-2001

زبدة   رقیة 19029180 جید1407.70  بـاإلدریسیة15-04-2002

بن عمر   جھینة 19029159 مقبول1505.90  بـاإلدریسیة14-05-2002

روابح   خیرة 19029173 جید1607.90  بـالجلفة14-05-2002

بن بوزید   حلیمة 19029161 قریب من الجید1706.20  بـاإلدریسیة04-06-2002

زبدة   ایمان 19029143 جید جدا1808.20  بـاإلدریسیة24-07-2002

بن مسعود   راشدة نور الھدى 19029175 ممتاز1909.10  بـاألغواط02-08-2002

بن عسلون   رانیة ام الخیر 19029176 جید جدا2008.60  بـاإلدریسیة02-12-2002

صادقي   خالد 19029163 جید جدا2108.80  بـاإلدریسیة16-03-2003

بن االبقع   فاطمة 19029229 قریب من الجید2206.10  بـاإلدریسیة24-03-1998

ثامري   سلیمة 19029200 جید2307.70  بـأفلو12-07-2000

بن بوزید   شھرزاد 19029206 جید جدا2408.00  بـاإلدریسیة14-10-2000

696من561الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الشیخ بوعمامة االدریسیة | بن بوزید عمار | الجلفة170905المؤسسة :  

بن بوزید   سامیة 19029197 مقبول2505.60  بـاإلدریسیة07-05-2001

عربان   زوینة 19029194 جید2607.00  بـالقدید08-07-2001

بن بوزید   عبد القادر 19029220 قریب من الجید2706.50  بـاإلدریسیة26-12-2001

حیرش   عبد الحمید 19029215 قریب من الجید2806.70  بـالجلفة09-05-2002

بن بوزید   شیماء 19029207 جید جدا2908.10  بـالجلفة15-07-2002

نعومي   عبد الرحمان معاذ 19029216 جید جدا3008.80  بـعین اإلبل12-10-2002

كریمي   عائشة 19029213 قریب من الجید3106.50  بـاإلدریسیة04-12-2002

خیش   عبد القادر 19029222 جید3207.50  بـاإلدریسیة02-02-2003

بوحوص   مختار 19029274 قریب من الجید3306.80  بـاإلدریسیة28-08-1999

میلودي   نایل 19029281 جید3407.10  بـالقدید13-08-2000

بودانة   المیة 19029251 جید3507.60  بـاإلدریسیة13-12-2000

كریمي   فاطمة الزھراء 19029242 قریب من الجید3606.70  بـاإلدریسیة09-01-2001

مسعودي   موسى 19029279 قریب من الجید3706.60  بـالجلفة17-01-2001

قوادري   محمد عبد الرؤوف 19029267 مقبول3805.10  بـالقدید03-09-2001

ثامري   محمد عزیز 19029268 جید جدا3908.60  بـحاسي الرمل24-12-2001

متحزم   فریدة 19029248 مقبول4005.30  بـالجلفة27-12-2001

بن عمر   كریمة 19029250 جید جدا4108.00  بـاإلدریسیة06-01-2002

خالدي   محمد سلیم 19029264 مقبول4205.60  بـالجلفة14-02-2002

قوادري   محمد 19029257 جید4307.30  بـاإلدریسیة22-02-2002

مسعودان   لخضر 19029252 جید جدا4408.30  بـاإلدریسیة05-03-2002

سلت   محمد سمیر 19029265 جید جدا4508.60  بـالجلفة07-03-2002

حمزة   مصطفى عبد الرؤوف 19029278 جید جدا4608.90  بـاإلدریسیة23-03-2002

بن عثمان   احمد 19029098 جید جدا4708.70  بـالقدید24-12-1997

عربان   امباركة 19029121 قریب من الجید4806.50  بـاإلدریسیة20-05-1998

روابح   اسماء 19029108 جید جدا4908.00  بـاإلدریسیة28-02-1999

قدوري   احالم سھیلة 19029097 قریب من الجید5006.10  بـاإلدریسیة05-08-1999

طاھري   ام الخیر 19029116 جید جدا5108.30  بـاإلدریسیة26-05-2000

بن لبقع   امباركة 19029122 جید جدا5208.30  بـاإلدریسیة04-10-2000

بن بوزید   اشواق 19029109 جید5307.90  بـاإلدریسیة24-03-2001

696من562الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الشیخ بوعمامة االدریسیة | بن بوزید عمار | الجلفة170905المؤسسة :  

موفقي   احالم حیزیة 19029096 جید جدا5408.20  بـاإلدریسیة15-06-2001

قصار   الحاج علي 19029112 جید جدا5508.00  بـاإلدریسیة07-02-2002

شتوح   ابراھیم علي 19029095 جید جدا5608.60  بـاإلدریسیة09-02-2002

زبدة   امیمة لمیس 19029125 جید جدا5708.30  بـاإلدریسیة07-09-2002

روابح   امینة 19029126 ممتاز5809.20  بـاإلدریسیة29-09-2002

شتوح   السعدیة 19029114 جید5907.10  بـاإلدریسیة08-11-2002

696من563الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | خضراوي بن سعد االدریسیة | بن بوزید عمار | الجلفة170906المؤسسة :  

مالكي   ایمن یاسین 19029148 مقبول105.50  بـالجلفة18-07-2000

بن عسلون   عائشة 19029212 مقبول205.75  بـاإلدریسیة28-09-2002

موفقي   محمد علي 19029269 مقبول305.25  بـاإلدریسیة25-03-2003

696من564الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زفزافي بوبكر االدریسیة | طارق بن زیاد االدریسیة | الجلفة170915المؤسسة :  

بوزاویة   نصر هللا 19029537 جید107.50  بـطرابلس19-12-2000

رقاب   مسعودة نضال 19029530 جید جدا208.60  بـاإلدریسیة12-04-2002

عرباوي   ثامر 19029389 مقبول305.90  بـمدغوسة10-07-1998

علوط   خلود 19029403 مقبول405.80  بـالدویس11-08-2001

یحیاوي   بالل عبد الحمید 19029374 قریب من الجید506.90  بحكم بـاإلدریسیة2002

روابح   بلقیس قمر 19029377 جید607.00  بـالبیض12-04-2002

خاضر   خلود 19029404 مقبول705.90  بـاإلدریسیة28-04-2002

كحول   جمعة نسرین 19029393 جید807.60  بـاإلدریسیة07-05-2002

زبدة   خدیجة 19029400 قریب من الجید906.40  بـاإلدریسیة06-06-2002

كحول   بلقاسم عبد الحق 19029376 جید1007.10  بـاإلدریسیة11-03-2003

خاضر   سعیدة 19029442 جید1107.90  بـاإلدریسیة11-09-1999

بن شولة   صارة 19029447 قریب من الجید1206.00  بـاإلدریسیة09-08-2001

بن مسعود   زكریاء 19029426 جید1307.40  بـاإلدریسیة13-10-2001

قاسم   عبد العزیز 19029474 مقبول1405.70  بـاإلدریسیة22-09-1999

سعدي   كریمة 19029493 قریب من الجید1506.50  بـالجلفة11-02-2000

بن علي   فضیلة 19029488 جید1607.20  بـالجلفة06-02-2001

شرفاوي   الحاج الطاھر 19029343 جید1707.40  بـاإلدریسیة16-09-1999

دحمون   اكرام 19029339 جید1807.90  بـاإلدریسیة19-12-2000

حمامة   ام الخیر 19029348 مقبول1905.60  بـاإلدریسیة03-01-2001

زعیتري   بحریة 19029359 جید2007.80  بـاإلدریسیة29-05-2001

قاسم   احالم 19029326 مقبول2105.50  بـاإلدریسیة14-06-2001

شویشة   احالم 19029327 قریب من الجید2206.00  بـاإلدریسیة13-02-2002

زعیتري   اسامة نصر هللا 19029335 جید جدا2308.50  بـالقدید22-05-2002

كحول   ایة فردوس 19029353 جید2407.30  بـاإلدریسیة22-06-2002

696من565الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | زفزافي بوبكر االدریسیة | طارق بن زیاد االدریسیة | الجلفة170915المؤسسة :  

بن توھامي   الیاس 19029347 جید2507.00  بـالجلفة18-03-2003

ھبري   بشرى ھبة الرحمان 19029363 جید2607.80  بـاإلدریسیة09-10-2003

696من566الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | شرفاوي عبد هللا االدریسیة | طارق بن زیاد االدریسیة | الجلفة170916المؤسسة :  

یحیاوي   یوسف 19029549 جید107.30  بـاإلدریسیة04-12-1998

قصار   وفاء 19029545 مقبول205.20  بـاإلدریسیة12-05-1999

زبدة   مریم 19029524 قریب من الجید306.50  بـحا سي الدالعة06-06-1999

صدیقي   معمر 19029532 مقبول405.90  بـاإلدریسیة07-12-2001

زبدة   نورة 19029542 مقبول505.60  بـاإلدریسیة16-01-2002

مالكي   مسعود یاسین 19029529 قریب من الجید606.30  بـاإلدریسیة05-04-2002

بن غریقة   یحي 19029547 جید جدا708.20  بـاإلدریسیة28-06-2002

بن علي   یوسف عبد الرحمان 19029550 مقبول805.80  بـالجلفة12-08-2002

عربون   مریم 19029525 قریب من الجید906.70  بـاألغواط12-10-2002

بحة   حنان 19029398 قریب من الجید1006.10  بـاإلدریسیة25-10-1999

بن لبقع   بن یطو 19029384 قریب من الجید1106.80  بـاإلدریسیة11-01-2000

زعیتري   خیرة 19029408 جید جدا1208.10  بـاإلدریسیة01-08-2000

صدیقي   بولرباح 19029386 قریب من الجید1306.30  بـاإلدریسیة07-12-2001

یحیاوي   خضرة 19029402 قریب من الجید1406.70  بـاإلدریسیة26-01-2002

بن طالب   خولة 19029407 جید1507.70  بـاإلدریسیة02-09-2002

یوسفي   طارق عبد الكریم 19029454 قریب من الجید1606.00  بـاإلدریسیة15-02-2001

بن عمر   سامیة 19029438 قریب من الجید1706.00  بـاإلدریسیة04-04-2001

شولي   زكریاء 19029425 جید1807.20  بـاإلدریسیة02-09-2001

شریط   شیماء 19029446 جید1907.40  بـالشارف28-01-2002

بن بوزید   عبد الحق 19029457 جید جدا2008.90  بـاإلدریسیة15-02-2002

بوزاویة   صباح 19029449 جید2107.60  بـالزاویة23-02-2002

قدوري   زھرة 19029430 جید2207.90  بـاإلدریسیة23-04-2002

كیحل   ریھان نور الیقین 19029424 جید جدا2308.00  بـاإلدریسیة01-07-2002

شتوح   طاھر امین 19029455 جید2407.90  بـالجلفة13-07-2002

696من567الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | شرفاوي عبد هللا االدریسیة | طارق بن زیاد االدریسیة | الجلفة170916المؤسسة :  

شرفاوي   زھرة 19029431 جید جدا2508.40  بـاإلدریسیة05-09-2002

نسیل   زینة 19029435 جید جدا2608.20  بـالقدید29-09-2002

جلفي   ضحي رونق 19029453 جید2707.10  بـالكریمیة03-03-2003

حا جي   عمر 19029482 جید2807.70  بـاإلدریسیة16-03-1999

جوال   محمد حسام الدین 19029504 مقبول2905.90  بـاإلدریسیة11-07-2000

ثامري   محمد الصدیق 19029503 جید3007.70  بـاإلدریسیة18-08-2000

بن طالب   مروة 19029513 قریب من الجید3106.70  بـاإلدریسیة19-11-2001

زعاك   محمد یاسین 19029510 قریب من الجید3206.70  بـالشارف18-02-2002

ماضي   عماد معتصم 19029480 جید جدا3308.80  بـاإلدریسیة31-05-2002

مالكي   عالء علي 19029478 مقبول3405.40  بـاإلدریسیة24-10-2002

شیبوط   مؤمن عبد الرحمان 19029498 مقبول3505.60  بـاإلدریسیة26-12-2002

میلودي   الخالدیة 19029344 جید3607.60  بـاإلدریسیة16-04-1999

زعییتري   السعید 19029345 قریب من الجید3706.90  بـاإلدریسیة04-07-1999

حنیشي   امین زیان 19029351 مقبول3805.90  بـاإلدریسیة01-01-2002

جربیعیة   بسمة 19029362 قریب من الجید3906.50  بـاإلدریسیة02-02-2002

بن منصور   ایمن سعید 19029355 جید4007.70  بـالجلفة04-04-2002

قاسم   اكرام 19029340 مقبول4105.20  بـاإلدریسیة25-06-2002

696من568الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عبد الرحمان طاھري االدریسیة | طارق بن زیاد االدریسیة | الجلفة170917المؤسسة :  

حریري   ملیكة 19029533 مقبول105.00  بـاإلدریسیة16-05-1999

بن لبقع   مسعود 19029528 قریب من الجید206.10  بـاإلدریسیة25-07-2001

مسعودان   مریم خلود 19029526 مقبول305.50  بـالجلفة09-04-2002

بن لبقع   ثامر 19029388 مقبول405.60  بـاإلدریسیة08-03-1998

بن االبقع   جمال الدین 19029392 قریب من الجید506.90  بـاإلدریسیة26-06-2001

بوفریقش   جمیلة 19029394 قریب من الجید606.10  بـالقدید03-09-2001

بن بوزید   ثامر 19029391 جید707.60  بـاإلدریسیة10-12-2001

حني   بن صالح 19029379 جید جدا808.50  بـاإلدریسیة29-01-2002

بن لبقع   بوزید 19029385 جید جدا908.10  بـاإلدریسیة15-03-2002

ثامري   رشید 19029412 مقبول1005.20  بـاإلدریسیة30-03-2002

خرادل   زولیخة 19029432 قریب من الجید1106.50  بـالقدید18-11-1996

زبدة   صالح 19029450 جید1207.40  بـالجلفة23-07-1998

بن لبقع   عبد الرحمان 19029458 قریب من الجید1306.50  بـاإلدریسیة04-02-1999

میلودي   شھرزاد 19029444 مقبول1405.50  بـاإلدریسیة14-05-1999

مسعودان   سعد 19029439 قریب من الجید1506.80  بـاإلدریسیة21-08-1999

مكاوي   شیماء 19029445 قریب من الجید1606.30  بـاإلدریسیة24-11-2001

دحمون   صالح الدین 19029452 جید1707.60  بـاإلدریسیة31-03-2002

بن االبقع   عبد الرزاق 19029462 جید1807.50  بـاإلدریسیة22-06-2002

بن بوزید   عبد العالي 19029463 قریب من الجید1906.10  بـاإلدریسیة11-09-2002

بن لبقع   عبد القادر 19029475 مقبول2005.50  بـاإلدریسیة13-03-1997

بن االبقع   عمر 19029481 جید2107.60  بحكم بـاإلدریسیة1999

بن االبقع   فاطنة 19029487 مقبول2205.60  بحكم بـاإلدریسیة1999

بن االبقع   فاطمة الزھراء 19029485 جید جدا2308.60  بـاإلدریسیة15-07-1999

حریري   فاطمة 19029484 قریب من الجید2406.90  بـاإلدریسیة29-01-2000

696من569الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عبد الرحمان طاھري االدریسیة | طارق بن زیاد االدریسیة | الجلفة170917المؤسسة :  

بن االبقع   لحسن 19029496 قریب من الجید2506.10  بـاإلدریسیة20-02-2000

بن لبقع   محمد عبد الوھاب 19029508 جید2607.60  بـاإلدریسیة07-06-2000

خرادل   محمد طالب 19029507 مقبول2705.10  بـالقدید07-07-2001

بن لبقع   محمد 19029501 قریب من الجید2806.80  بـاإلدریسیة05-02-2002

بن االبقع   محمد ضیاء الحق 19029506 قریب من الجید2906.20  بـاإلدریسیة18-03-2002

بن لبقع   فطیمة 19029489 قریب من الجید3006.20  بـاإلدریسیة25-06-2002

یحیاوي   عالء الدین 19029477 قریب من الجید3106.00  بـاإلدریسیة07-07-2002

عبو   اسیة 19029338 مقبول3205.40  بـاإلدریسیة18-05-1999

بن بوزید   اسامة 19029332 قریب من الجید3306.00  بـاإلدریسیة17-05-2002

عقاقنة   احمد 19029329 قریب من الجید3406.00  بـالقدید15-06-2002

میمون   اسالم ایمن 19029336 جید3507.40  بـاإلدریسیة27-07-2002

بن عثمان   اسامة 19029333 جید3607.00  بـالقدید01-09-2002

696من570الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | خالدي مخلوف االدریسیة | طارق بن زیاد االدریسیة | الجلفة170918المؤسسة :  

شولي   نور الدین 19029540 ممتاز109.20  بـاإلدریسیة18-03-1996

شویشة   یمینة 19029548 مقبول205.20  بـاإلدریسیة13-11-1998

جیدل   نوار 19029538 قریب من الجید306.40  بـالقدید26-12-1999

خضراوي   ھاجر 19029543 جید407.20  بـاإلدریسیة02-06-2001

شولي   نور إسراء 19029539 جید جدا508.50  بـاإلدریسیة11-05-2002

قاسم   ھنیة 19029544 مقبول605.90  بـاإلدریسیة22-07-2002

األخذاري   مصطفى الھادي 19029531 ممتاز709.00  بـاإلدریسیة15-08-2002

ھیشر   نادیة 19029536 جید جدا808.80  بـاإلدریسیة03-10-2002

بن لبقع   بن سعد 19029378 جید907.20  بـاإلدریسیة05-04-1997

مكاوي   بن عبد هللا 19029381 ممتاز1009.50  بـاإلدریسیة29-03-1999

قوادري   خلیل 19029405 قریب من الجید1106.10  بـاإلدریسیة18-01-2002

بن لبقع   خولة 19029406 مقبول1205.40  بـاإلدریسیة20-04-2002

حنیشي   حمزة العباس 19029397 جید جدا1308.90  بـاإلدریسیة05-07-2002

اخضر   خیرة 19029409 جید1407.90  بـاإلدریسیة20-07-2002

طویل   رضا محمود 19029413 مقبول1505.60  بـاإلدریسیة13-08-2002

ھیشر   حنان 19029399 قریب من الجید1606.40  بـاإلدریسیة25-10-2002

یحیاوي   بن صالح 19029380 جید جدا1708.20  بـالجلفة28-11-2002

بن العائب   بن عمر بن بوبكر 19029382 جید1807.50  بـاإلدریسیة13-12-2002

بن لبقع   زینب 19029434 مقبول1905.80  بـاإلدریسیة29-06-1999

بن علیة   عبد الرحمان 19029459 مقبول2005.40  بـاإلدریسیة15-06-2001

طاھري   صالح الدین 19029451 جید جدا2108.60  بـاإلدریسیة08-10-2001

بن عثمان   زھرة 19029429 جید2207.50  بـالقدید29-12-2001

خلوفي   زیاد 19029433 جید جدا2308.20  بـاإلدریسیة26-02-2002

زبدة   سعد 19029440 جید جدا2408.70  بـاإلدریسیة26-02-2002

696من571الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | خالدي مخلوف االدریسیة | طارق بن زیاد االدریسیة | الجلفة170918المؤسسة :  

بوفریقش   سعد 19029441 قریب من الجید2506.70  بـاإلدریسیة28-02-2002

بلھدلة   سامي عبد النور 19029437 جید جدا2608.50  بـاإلدریسیة25-03-2002

شولي   زكریاء 19029427 جید2707.20  بـاإلدریسیة12-09-2002

حنیشي   زكیة علیاء 19029428 ممتاز2809.10  بـاإلدریسیة18-10-2002

خوني   صارة 19029448 جید جدا2908.30  بـالجلفة08-01-2003

علیوات   محمد وھاب 19029509 جید3007.10  بـاإلدریسیة10-01-1998

مكاوي   مراد 19029511 ممتاز3109.00  بـاإلدریسیة06-05-2001

مكاوي   لویزة 19029497 جید3207.60  بـاإلدریسیة02-09-2001

زبدة   محمد 19029500 قریب من الجید3306.30  بـاإلدریسیة09-09-2001

رتیمي   قویدر عبد الحكیم 19029492 قریب من الجید3406.90  بـالجلفة03-03-2002

قدوري   محمد رفیق 19029505 جید جدا3508.90  بـاإلدریسیة01-09-2002

بن لبقع   مراد 19029512 مقبول3605.20  بـاإلدریسیة12-10-2002

بن بوزید   فاطمة نسرین 19029486 جید3707.30  بـاإلدریسیة25-10-2002

بن األبقع   بایزید 19029358 جید3807.50  بـالقدید28-07-1999

لحرش   الحاج 19029342 ممتاز3909.20  بـاإلدریسیة16-08-1999

طویل   ایمان 19029354 قریب من الجید4006.60  بـالجلفة25-06-2001

شاتي   اسماء 19029337 ممتاز4109.00  بـاإلدریسیة26-02-2002

محمد بلكبیر   امینة 19029352 جید جدا4208.00  بـاإلدریسیة03-06-2002

بن لبقع   اسامة عمر 19029334 جید جدا4308.50  بـاإلدریسیة12-06-2002

بن لبقع   ایمن یاسین 19029357 قریب من الجید4406.90  بـاإلدریسیة12-06-2002

قالم   اكرام 19029341 جید جدا4508.70  بـاإلدریسیة22-09-2002

بن األبقع   بختة 19029360 قریب من الجید4606.10  بـاإلدریسیة27-09-2002

دحمون   إكرام عائشة 19029324 جید4707.90  بـاإلدریسیة14-11-2002

شویة   ایمن نور الدین 19029356 قریب من الجید4806.80  بـاإلدریسیة24-11-2002

بلكحل   احمد منیر 19029331 قریب من الجید4906.20  بـاإلدریسیة13-12-2002

زبدة   احمد البشیر 19029330 جید5007.40  بـاإلدریسیة15-01-2003

بن جلول   ابراھیم الخلیل 19029325 قریب من الجید5106.40  بـاإلدریسیة15-03-2003

696من572الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | المجمع الجدید أ الدویس االدریسیة | الدویس | الجلفة170928المؤسسة :  

علوط   ھاجر 19029671 مقبول105.30  بـالدویس17-06-2001

بن یطو   مصطفى 19029666 قریب من الجید206.00  بـاألغواط04-11-2001

محداد   مصطفى 19029667 جید جدا308.10  بـالدویس27-12-2001

طھراوي   ھجیرة 19029674 جید407.10  بـعین اإلبل29-03-2002

بن دراح   فاطمة الزھراء 19029631 قریب من الجید506.00  بـالدویس23-04-2001

خراشي   محمد 19029641 مقبول605.90  بـالدویس02-06-2002

قنیش   فاطمة 19029628 قریب من الجید706.00  بـالدویس01-12-2002

بكاي   شھیناز ایناس 19029617 جید807.70  بـالجلفة01-01-2003

سیكوم   فاطنة 19029634 قریب من الجید906.80  بـالدویس01-01-2003

نوراني   سمیرة 19029615 جید1007.50  بـالجلفة12-01-2003

امصیطفى   عبیر 19029624 قریب من الجید1106.90  بـالدویس11-03-2003

طاھري   حفصة 19029580 جید1207.40  بـاألغواط06-04-1999

حنیش   بركاھم 19029574 مقبول1305.10  بـعین الشھداء24-03-2000

بوعكة   بن عامر 19029576 مقبول1405.00  بـفیض البطمة15-11-2000

ملیك   ربیحة 19029593 قریب من الجید1506.40  بـالدویس16-04-2001

بن شتوح   خدیجة 19029586 جید1607.00  بـالدویس04-08-2001

بن نعوم   اسحاق عبد الباسط 19029565 جید جدا1708.00  بـوھران04-02-2002

االخنش   براھیم 19029573 جید جدا1808.00  بـالدویس25-08-2002

عیداوي   سالم 19029599 جید جدا1908.40  بـالدویس18-10-2002

مزوزي   حیاة 19029584 قریب من الجید2006.30  بـاألغواط10-12-2002

ملیك   احمد عبد الوھاب 19029563 مقبول2105.30  بـالدویس18-01-2003

قنیش   سالم 19029600 جید جدا2208.60  بـالدویس18-01-2003

696من573الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | رابحي عبد الرحمان الدویس االدریسیة | الدویس | الجلفة170929المؤسسة :  

علوط   معمر 19029668 قریب من الجید106.40  بـالدویس06-10-1999

مویسة   مصطفى 19029665 قریب من الجید206.00  بـالدویس09-07-2001

رقاز   ھنیة 19029675 مقبول305.30  بـاألغواط16-02-2002

رابحي   ھاجر 19029672 قریب من الجید406.90  بـالدویس24-07-2002

االخنش   مریم الھام 19029662 مقبول505.00  بـالدویس18-10-2002

نوي   كوثر 19029636 قریب من الجید606.20  بـاإلدریسیة08-08-2000

عبد الالوي   محمد 19029639 مقبول705.00  بـاألغواط01-09-2000

جنداوي   فاطمة الزھراء 19029630 مقبول805.00  بـالدویس04-02-2001

شینون   فاطنة 19029632 مقبول905.10  بـالدویس26-03-2001

تومي   عبد الرحمان 19029620 مقبول1005.10  بـالدویس24-06-2001

تاوتي   عبد الھادي 19029623 قریب من الجید1106.70  بـالدویس04-08-2001

صدیقة   سعدة 19029612 مقبول1205.10  بـالدویس17-09-2001

كریمي   مختار 19029647 جید1307.30  بـالدویس19-11-2001

عكروط   سلیمة 19029613 قریب من الجید1406.20  بـالدویس09-12-2001

رقاز   فاطمة 19029627 قریب من الجید1506.70  بـالدویس03-03-2002

تومي   فاطنة 19029633 قریب من الجید1606.20  بـالدویس01-05-2002

بوشمال   سمیة سناء 19029614 قریب من الجید1706.30  بـالدویس14-05-2002

شتوحي   محمد 19029642 قریب من الجید1806.30  بـالدویس04-06-2002

عالوة   فطوم 19029635 جید1907.00  بـالدویس23-06-2002

دھیكل   عائشة 19029618 جید جدا2008.70  بـالدویس24-06-2002

عزوزي   محمد فیصل 19029646 جید جدا2108.80  بـالدویس09-07-2002

علوط   سھیلة 19029616 جید2207.50  بـالجلفة01-08-2002

خضرون   مروة 19029648 مقبول2305.60  بـالدویس03-08-2002

علوط   عبد الرحمان 19029621 جید جدا2408.20  بـالدویس08-08-2002

696من574الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | رابحي عبد الرحمان الدویس االدریسیة | الدویس | الجلفة170929المؤسسة :  

رقاز   زیان 19029597 قریب من الجید2506.80  بحكم بـالدویس2000

عیداوي   خدیجة 19029585 مقبول2605.90  بـاألغواط01-04-2000

عیداوي   رابح 19029591 قریب من الجید2706.10  بـالدویس28-08-2000

شینون   ام الخیر 19029569 مقبول2805.50  بـالجلفة17-04-2001

عیداوي   زینب 19029598 مقبول2905.70  بـالدویس20-07-2001

مزوزي   حنان 19029583 قریب من الجید3006.50  بـالدویس10-12-2001

بومخلب   رنجة 19029594 جید جدا3108.40  بـالجلفة19-01-2002

صدیقة   حلیمة السعدیة 19029581 جید جدا3208.60  بـالدویس01-02-2002

دھیكل   اكرام 19029567 جید جدا3308.20  بـالدویس26-02-2002

نوي   جھان 19029578 مقبول3405.70  بـاإلدریسیة12-03-2002

علوط   ذھبیة 19029589 جید3507.70  بـالدویس23-04-2002

بن شتوح   خدیجة نجاة 19029587 مقبول3605.10  بـالدویس30-05-2002

علوط   بولرباح 19029577 قریب من الجید3706.30  بـالدویس09-06-2002

عبد الرحماني   امیرة 19029571 مقبول3805.30  بـالدویس01-09-2002

االطرشي   حضرة 19029579 قریب من الجید3906.10  بـالدویس06-10-2002

عیداوي   احمد 19029561 قریب من الجید4006.70  بـالدویس07-10-2002

قریب   ایمن عبد القادر 19029572 جید جدا4108.30  بـالجلفة15-10-2002

شتوحي   زھیة 19029596 ممتاز4209.20  بـالدویس27-10-2002

696من575الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عیداوي المسعود الدویس االدریسیة | الدویس | الجلفة170930المؤسسة :  

كریمي   ھاجر 19029670 قریب من الجید106.70  بحكم بـاإلدریسیة2000

مویسة   نور الھدى 19029669 جید جدا208.00  بـالدویس01-05-2002

صیلع   محجوبة 19029638 مقبول305.60  بـالدویس23-01-2000

خمال   فاطمة الزھراء 19029629 قریب من الجید406.80  بـاألغواط24-07-2000

سیكوم   محمد 19029640 مقبول505.20  بـالدویس01-12-2000

رعاد   عبد الھادي 19029622 جید جدا608.10  بـاإلدریسیة10-12-2000

شتوحي   عمر 19029626 قریب من الجید706.40  بـالدویس03-01-2002

مویسة   محمد 19029643 جید807.90  بـالدویس01-11-2002

قریب   بن الطیب 19029575 مقبول905.70  بـالدویس09-04-1999

عكروط   حنان 19029582 قریب من الجید1006.20  بـالدویس28-07-2001

بن شتوح   اسامة 19029564 جید1107.70  بـالجلفة04-04-2002

محفوظي   روفیدة 19029595 قریب من الجید1206.80  بـاألغواط16-07-2002

بوشمال   امحمد یاسین 19029570 قریب من الجید1306.50  بـالدویس18-08-2002

بوشمال   ذھبیة صفاء 19029590 قریب من الجید1406.00  بـالدویس20-10-2002

بن زاھیة   راضیة نوال 19029592 جید1507.30  بـالدویس28-11-2002

مصیطقى   اسماء 19029566 مقبول1605.60  بـالدویس20-12-2002

مویسة   احمد عبد النور 19029562 قریب من الجید1706.00  بـالدویس03-03-2003

696من576الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة1 | مریخي السالمي حد الصحاري170940المؤسسة :  

بوعمامة   لیلى 19029969 قریب من الجید106.25  بـحد الصحاري14/10/2001

بوعمامة   عطاء هللا 19029939 مقبول205.75  بـحد الصحاري07/05/2002

زواد   محمد 19029990 ممتاز309.00  بـحد الصحاري19/07/2000

شیبوط   محمد 19029991 جید407.25  بـعین وسارة10/10/2000

شیبوط   منیر 19030016 مقبول505.25  بـعین وسارة27/01/2002

شیبوط   محمد 19029999 جید607.00  بـعین وسارة11/12/2002

زكار   عبد الكریم 19029920 جید707.00  بـحد الصحاري23/10/2000

شیبوط   بالل 19029799 جید807.25  بـحد الصحاري26/03/2002

زواد   رزیقة 19029856 جید907.25  بـحد الصحاري29/01/2002

بططاش   الطیب 19029752 جید جدا1008.00  بـعین وسارة29/05/2001

شیبوط   الجاللي 19029720 جید1107.00  بـعین وسارة01/01/2000

بوعمامة   احمد 19029704 مقبول1205.25  بـعین وسارة17/02/2003

696من577الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة2 | بن صیقع محمد حد الصحاري170941المؤسسة :  

بوسالم   صالح الدین 19029898 مقبول105.40  بـعین وسارة29/12/2001

696من578الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة1 | رزیقي الحاج حد الصحاري170942المؤسسة :  

قویدري   عمر 19029945 مقبول105.00  بـحد الصحاري06/09/2002

مریخي   یحي 19030060 جید207.70  بـحد الصحاري19/12/2000

قویدري   نورة 19030045 قریب من الجید306.00  بـالبیرین19-10-2002

زكار   سعاد 19029870 مقبول405.00  بـحد الصحاري09/07/2002

عمارة   المختار 19029758 قریب من الجید506.70  بـبوسعادة18/08/2001

مخلط   المیلود 19029763 مقبول605.70  بـالبیرین20/05/2002

696من579الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة1 | عزبیر المختار حد الصحاري170943المؤسسة :  

جیرب   محمد 19030000 قریب من الجید106.20  بـحد الصحاري22/12/2002

شویحة   یاسمین 19030057 قریب من الجید206.10  بـحد الصحاري06/08/2002

سعد هللا   ھجیرة 19030050 قریب من الجید306.20  بـحد الصحاري06/09/2002

بوسالم   یاسین 19030058 قریب من الجید406.70  بـحد الصحاري17/09/2002

حمد   عبد النور 19029922 مقبول505.10  بـحد الصحاري05/06/2000

محاد   عبد القادر 19029914 مقبول605.00  بـعین وسارة11/09/2000

بوزیدي   عائشة ھبة هللا 19029901 جید جدا708.00  بـالجلفة06/05/2002

رزیقي   سمیر 19029889 قریب من الجید806.40  بـعین وسارة12/11/2002

جیرب   بلقاسم 19029803 جید907.70  بـحد الصحاري24/06/2002

بوسالم   رشیدة 19029859 مقبول1005.10  بـحد الصحاري16/09/2000

محاد   دحمان 19029846 مقبول1105.20  بـالبیرین28/04/2002

فضة   راضیة نور الھدى 19029852 جید1207.70  بـحد الصحاري21/03/2003

بوسالم   الصدیق 19029747 مقبول1305.00  بـحد الصحاري26/02/2001

شداد   ایمان 19029776 قریب من الجید1406.90  بـحد الصحاري07/08/2002

زیاني   الزھرة 19029739 جید1507.20  بـحد الصحاري23/09/2003

رزیقي   الزھرة 19029727 مقبول1605.10  بـحد الصحاري05/05/2001

عزیبر   ابراھیم الخلیل 19029695 مقبول1705.50  بـحد الصحاري11/12/2002

قضباني   الدراجي 19029726 جید1807.40  بـحد الصحاري16-05-2003

696من580الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة2 | قرنوط صالح حد الصحاري170944المؤسسة :  

سبیحة   مباركة 19029972 جید107.40  بـحد الصحاري05/12/2000

بن الشیوخ   لحسن 19029967 مقبول205.60  بـالجلفة06/07/2002

العود   عبد الرزاق 19029907 مقبول305.10  بـعین وسارة03-07-2000

ربیعي   بن عطاء هللا 19029808 جید407.70  بـحد الصحاري29/06/2002

ربوح   رزیقة 19029855 قریب من الجید506.90  بـحد الصحاري15/05/2001

تویریكي   احمد 19029701 مقبول605.00  بـحد الصحاري04/12/2000

دباب   التالیة 19029718 مقبول705.00  بـحد الصحاري22/01/2002

بن الشیوخ   احالم 19029698 جید807.90  بـحد الصحاري06/08/2002

696من581الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة2 | غربي بن علیة حد الصحاري170945المؤسسة :  

كبیر   فریدة 19029955 جید جدا108.40  بـعین وسارة18/03/2002

حمد   مسعودة 19030010 جید جدا208.80  بـحد الصحاري20/05/2000

خلفاوي   نبیلة 19030020 قریب من الجید306.10  بـحد الصحاري16/07/2001

مزورة   محمد 19029997 جید407.60  بـحد الصحاري06-09-2002

رزیقي   عز الدین 19029927 قریب من الجید506.40  بـحد الصحاري13/07/2002

بن الصقیع   بلقاسم 19029802 مقبول605.00  بـحد الصحاري26/02/2002

طھراوي   سعدویة 19029871 قریب من الجید706.40  بـحد الصحاري16/09/1999

رزیقي   رقیة 19029862 جید807.20  بـحد الصحاري15/01/2002

صید   دحمان 19029847 قریب من الجید906.20  بـحد الصحاري16/07/2002

بوسالم   خالد 19029838 جید جدا1008.00  بـعین وسارة14/09/2002

صید   السیدة 19029743 مقبول1105.50  بـحد الصحاري01/01/2002

سعد هللا   المداني 19029761 قریب من الجید1206.90  بـحد الصحاري23-02-2003

جیرب   ابراھیم 19029693 قریب من الجید1306.80  بـحد الصحاري06/02/1999

جغدالي   احمد 19029702 مقبول1405.50  بـحد الصحاري26/02/2002

حمد   احالم 19029697 قریب من الجید1506.10  بـحد الصحاري13/04/2002

حمد   إكرام 19029691 جید1607.70  بـحد الصحاري22/12/2002

696من582الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة1 | طارق بن زیاد حد الصحاري170946المؤسسة :  

بن باشا   عطاء هللا 19029938 قریب من الجید106.70  بـحد الصحاري22/11/2000

سبیحة   لبنى 19029965 مقبول205.30  بـحد الصحاري08/01/2001

ضیفاوي   علي 19029942 قریب من الجید306.10  بـحد الصحاري02/10/2001

مباركي   عمر 19029944 قریب من الجید406.30  بـحد الصحاري07-03-2002

رزقاوي   لبنة 19029964 مقبول505.20  بـحد الصحاري23/04/2002

ربیعي   فتیحة 19029952 قریب من الجید606.80  بـعین وسارة21/07/2002

شاوي   محمد 19029992 مقبول705.50  بـحد الصحاري24/04/2001

كبیر   محمد عبد العزیز 19030004 مقبول805.50  بـحد الصحاري26-02-2002

كبیر   محمد العید 19030003 جید907.10  بـحد الصحاري16-12-2002

كبیر   منال 19030014 مقبول1005.70  بـحاسي بحبح15/11/2003

لعاب   نور الھدى 19030043 مقبول1105.10  بـحد الصحاري14-01-2003

قانة   عبد الحق 19029905 مقبول1205.60  بـحد الصحاري09/10/2000

كبیر   عربیة 19029926 مقبول1305.70  بـحد الصحاري30-07-2001

حواطي   سمیر 19029888 قریب من الجید1406.20  بـحد الصحاري02/10/2001

ربیعي   عادل 19029902 مقبول1505.40  بـحد الصحاري04/06/2002

بن نایل   عائشة 19029900 جید1607.00  بـحد الصحاري21/07/2002

قزوح لوناس   عبد الوھاب 19029924 جید1707.10  بـالبویرة07/12/2002

لعاب   سھیلة 19029892 مقبول1805.90  بـحد الصحاري14-01-2003

محاد   سندس 19029891 قریب من الجید1906.60  بـحد الصحاري21-11-2003

محاد   بالل 19029798 قریب من الجید2006.90  بـحد الصحاري13-01-2001

ربیعي   بن علي 19029809 قریب من الجید2106.90  بـعین وسارة09/03/2001

كبیر   بوعالم 19029812 مقبول2205.60  بـحد الصحاري15/01/2002

دیقش   جمانة 19029815 جید2307.70  بـحد الصحاري14/04/2002

جاللي   جمیلة 19029817 مقبول2405.10  بـحد الصحاري22/07/2002

696من583الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة1 | طارق بن زیاد حد الصحاري170946المؤسسة :  

ربیعي   حفصة 19029821 جید جدا2508.10  بـحد الصحاري28/07/2002

بوعیشة   حلیمة 19029822 قریب من الجید2606.00  بـحد الصحاري23/09/2002

ساكت   بدر الدین 19029795 جید2707.90  بـوھران16-10-2002

رجیمي   ایناس 19029788 مقبول2805.90  بـحد الصحاري24-12-2002

رزیقي   بن عزوز صابر 19029807 مقبول2905.90  بـحد الصحاري25/06/2003

رزیقي   توفیق 19029813 قریب من الجید3006.40  بـحد الصحاري21/10/2003

رزیقي   ایناس 19029789 مقبول3105.50  بـعین وسارة22/12/2003

بن جرموم   بوثلجة مروان 19029810 مقبول3205.00  بـحد الصحاري30/12/2003

عزبیر   زھرة 19029865 مقبول3305.30  بـعین وسارة03-07-2002

قانة   خدیجة 19029839 مقبول3405.60  بـحد الصحاري06/10/2002

سعد هللا   خولة 19029843 قریب من الجید3506.70  بـحد الصحاري28/10/2002

بن عیسى   امیرة 19029770 مقبول3605.50  بـحد الصحاري26/05/2001

سایحي   امینة 19029773 مقبول3705.70  بـعین وسارة20-10-2001

قانة   الصحراوي 19029746 مقبول3805.80  بـحد الصحاري14/05/2002

ربیعي   المحفوظ 19029757 جید جدا3908.70  بـحد الصحاري28-07-2002

سالمي   المسعود 19029762 مقبول4005.10  بـحد الصحاري19/10/2002

غربي   ایة 19029775 جید4107.00  بـعین وسارة24/12/2002

عتیق   امال 19029769 جید4207.10  بـحد الصحاري08/06/2003

جالل   \ فطوم 19029688 مقبول4305.70  بـحد الصحاري16/05/2000

رزقي   ادریس 19029707 جید4407.20  بـحد الصحاري12/03/2001

ربیعي   اسامة 19029711 جید4507.10  بـعین وسارة25-02-2002

غربي   اسیا 19029714 قریب من الجید4606.90  بـبوسعادة06/06/2002

غربي   إكرام 19029689 مقبول4705.10  بـعین افقھ02/07/2002

حمد   احمد 19029703 قریب من الجید4806.00  بـحد الصحاري06/09/2002

كبیر   إیمان 19029692 مقبول4905.90  بـحد الصحاري22/02/2003

696من584الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة1 | زیوش محمد حد الصحاري170947المؤسسة :  

مزورة   فطیمة 19029957 مقبول105.20  بـحد الصحاري24/03/2001

بوكرش   علي 19029943 قریب من الجید206.80  بـحد الصحاري06/11/2001

محاد   محمد 19029995 جید307.40  بـحد الصحاري08/12/2001

حمادي   محمد 19029996 مقبول405.80  بـحد الصحاري30/03/2002

مزورة   ھاجر 19030047 جید جدا508.40  بـحد الصحاري11/11/2000

عكار   ایوب 19029790 مقبول605.40  بـتیارت02/02/2002

جیرب   خالد 19029827 جید707.40  بـحد الصحاري24/07/2002

رزیقي   رضوان 19029860 قریب من الجید806.70  بـعین وسارة21/06/2002

ربیعي   الطیب 19029750 مقبول905.50  بـعین افقھ10/07/1998

قضابي   الزھرة 19029738 جید1007.00  بـحد الصحاري16/07/2001

كریوع   الحاج 19029721 قریب من الجید1106.10  بـحد الصحاري30/03/1998

696من585الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة1 | عقبة بن نافع حد الصحاري170948المؤسسة :  

كسنة   محاد 19029974 مقبول105.80  بـورقلة25/11/2001

فضة   مبارك 19029970 قریب من الجید206.30  بـعین وسارة16/05/2002

لحول   فاطنة 19029951 قریب من الجید306.90  بـالبیرین25/05/2002

جغموم   محسن عطاء هللا 19029975 قریب من الجید406.40  بـحاسي بحبح06/09/2002

فضة   نعیمة 19030026 قریب من الجید506.60  بـحد الصحاري26/02/2001

فرحاتي   نسرین 19030024 قریب من الجید606.10  بـحد الصحاري29/01/2002

شاوي   مریم 19030009 قریب من الجید706.40  بـحد الصحاري22/09/2002

زیوش   منى 19030015 قریب من الجید806.30  بـحد الصحاري19/10/2002

عكار   محمد 19029998 مقبول905.00  بـحاسي بحبح25/10/2002

خالدي   نفیسة 19030038 جید1007.60  بـحد الصحاري28/10/2002

معمري   یوسف اسالم 19030066 مقبول1105.00  بـحد الصحاري11/01/2003

بوعمامة   یاسر شرف الدین 19030056 جید جدا1208.50  بـالجلفة01/02/2003

وزاني   روفیة 19030067 جید جدا1308.50  بـسیدي غیالس05-08-2002

زكار   صحراوي 19029896 مقبول1405.30  بـعین وسارة08/09/2001

بن یطو   بشرى 19029797 مقبول1505.80  بـعین وسارة16/02/2002

ایت بوسعد   حنان 19029825 جید جدا1608.00  بـعین وسارة04-06-2002

سبیحة   بختة 19029794 مقبول1705.30  بـحد الصحاري28/08/2002

رزقي   سعیدة 19029872 مقبول1805.80  بـحد الصحاري18/11/2000

جغمومة   سلیم 19029874 مقبول1905.70  بـحاسي بحبح25/12/2000

دیقش   زخروفة 19029864 مقبول2005.20  بـحد الصحاري15/01/2002

عكار   سعیدة 19029873 مقبول2105.80  بـحد الصحاري12/02/2002

بوسالم   رابح 19029849 جید جدا2208.40  بـحد الصحاري14/05/2002

ربیعي   امیرة 19029771 قریب من الجید2306.30  بـحد الصحاري19/01/2002

بن جغمومة   المختار 19029759 قریب من الجید2406.90  بـعین وسارة14-07-2002

696من586الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة1 | عقبة بن نافع حد الصحاري170948المؤسسة :  

فضة   امیرة 19029772 جید جدا2508.60  بـحد الصحاري26/11/2002

حمدان   التالیة 19029717 قریب من الجید2606.10  بـحد الصحاري08/10/2001

شویخ   اسامة 19029710 مقبول2705.80  بـحد الصحاري03-01-2002

نور الدین   اسماء 19029712 مقبول2805.90  بـحد الصحاري16/04/2002

696من587الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن جغموم محمد النجاح | الجلفة1 | عیساوي بایزید حد الصحاري170949المؤسسة :  

مباركي   كمال 19029962 قریب من الجید106.10  بـعین وسارة07/12/2000

بن حمرون   نجاة 19030023 قریب من الجید206.50  بـحد الصحاري05/06/2000

مباركي   مطروحة 19030013 قریب من الجید306.40  بـحد الصحاري29/01/2002

بن الشیوخ   یوسف 19030063 قریب من الجید406.00  بـحد الصحاري21-02-1999

سالمي   وئام 19030052 قریب من الجید506.30  بـحد الصحاري27/09/1999

بوسالم   نور الھدى 19030042 مقبول605.40  بـحد الصحاري20-11-2001

بوسالم   عبد القادر 19029912 مقبول705.10  بـحد الصحاري02/05/2000

سبیحة   عبد القادر 19029917 مقبول805.70  بـحد الصحاري20/03/2001

فرحاتي   جمیلة 19029816 مقبول905.30  بـحد الصحاري13/03/2000

بوسالم   بایزید 19029792 مقبول1005.50  بـحد الصحاري09/10/2000

مباركي   بن شھرة 19029805 مقبول1105.40  بـحد الصحاري15/01/2002

بوكرش   جھینة 19029818 قریب من الجید1206.90  بـحد الصحاري07/09/2002

بوسالم   رابح ابن عبد القادر 19029851 قریب من الجید1306.50  بـحد الصحاري26/01/1998

سبیحة   رشیدة 19029858 مقبول1405.50  بـحد الصحاري17-02-1999

بوسالم   رابح ابن احمیدة 19029850 قریب من الجید1506.50  بـحد الصحاري06/12/1999

بختي   سالمة 19029868 قریب من الجید1606.30  بـالجلفة02-10-2000

شداد   زوینة 19029866 مقبول1705.00  بـحد الصحاري30/10/2000

دیقش   العید 19029754 مقبول1805.20  بـحد الصحاري13/11/2000

سبیحة   الصافي 19029745 قریب من الجید1906.90  بحكم بـحد الصحاري2002

سبیحة   الحادة 19029724 قریب من الجید2006.70  بـحد الصحاري19/12/2000

696من588الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | وكال محمد عین افقھ | الجلفة2 | سراي وكال حد الصحاري170969المؤسسة :  

غربي   ھند 19030303 قریب من الجید106.80  بـعین وسارة15/02/2002

لعماري   عامر 19030215 جید207.10  بـعین افقھ23/01/2001

قانة   رابح 19030181 جید307.00  بـعین افقھ30/07/2002

ضیف هللا   سمیة 19030200 قریب من الجید406.80  بـبوسعادة03/12/2002

جالل   عیسى 19030246 مقبول505.90  بـعین افقھ10/02/2002

یعقوبي   خالد 19030160 جید جدا608.20  بـالجلفة14/04/2002

یعقوبي   امینة 19030127 جید707.40  بـسیدي عامر01/09/2002

نجیمة   بركاھم 19030136 قریب من الجید806.80  بـعین افقھ20/11/2002

ربیعي   الھاشمي 19030108 قریب من الجید906.10  بـعین وسارة03/07/2002

696من589الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | وكال محمد عین افقھ | الجلفة2 | محمد بوضیاف حد الصحاري170970المؤسسة :  

غیثي   ھاشمي 19030301 جید جدا108.40  بـعین الحجل19/11/1998

قانة   نعیمة 19030297 مقبول205.10  بـعین افقھ02/10/2001

قانة   نورة 19030299 مقبول305.30  بـعین افقھ02/10/2001

غیثي   ھناء 19030302 ممتاز409.10  بـعین وسارة22/12/2002

وكال   وفاء 19030306 ممتاز509.00  بـبوسعادة04/01/2003

خلفون   سمیة 19030198 مقبول605.90  بـعین افقھ01/01/1997

غیثي   حبیبة 19030148 مقبول705.60  بـعین افقھ19/10/1999

غیثي   جعفر 19030146 قریب من الجید806.70  بـعین افقھ24/07/2001

كسنة   حدة 19030150 جید907.10  بـعین وسارة23/09/2002

غیثي   بشرة 19030137 مقبول1005.60  بـعین افقھ01-10-2002

ضراویة   ابراھیم 19030081 قریب من الجید1106.60  بـعین افقھ05-06-1999

غیثي   اسماعیل 19030094 قریب من الجید1206.10  بـعین افقھ28/08/2001

دباب   التالیة 19030096 قریب من الجید1306.90  بـعین افقھ01/01/2002

696من590الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | وكال محمد عین افقھ | الجلفة2 | رابح بیطاط حد الصحاري170971المؤسسة :  

بوشول   محمد 19030281 ممتاز109.00  بـعین افقھ04/06/2002

قندوز   سفیان 19030195 مقبول205.00  بـحد الصحاري09/08/1999

خوني   صبرینة 19030210 مقبول305.75  بـعین افقھ09/01/2001

بن نایل   سعیدة 19030193 قریب من الجید406.25  بـالجلفة09/08/2001

بن علي   عبد العزیز 19030229 قریب من الجید506.25  بـعین افقھ01/06/1999

خوني   عمر 19030242 قریب من الجید606.50  بـعین افقھ13/03/2001

خوني   كمال 19030260 مقبول705.25  بـسیدي عامر14/06/2001

خوني   حفیظة 19030153 مقبول805.25  بـعین افقھ29/05/2001

غربي   بن عزوز 19030140 مقبول905.50  بـبوسعادة29/03/2002

غربي   خولة 19030166 مقبول1005.75  بـعین افقھ04/06/2002

غربي   الطاوس 19030105 قریب من الجید1106.25  بـعین افقھ04/02/2000

ضراویة   التالیة 19030095 مقبول1205.50  بـعین افقھ28/11/2000

جرموم   الجمعي 19030097 مقبول1305.50  بـبوسعادة29/11/2002

696من591الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | وكال محمد عین افقھ | الجلفة2 | بورزق محمد حد الصحاري170972المؤسسة :  

غیثي   نعیمة 19030295 قریب من الجید106.00  بحكم بـعین افقھ1999

سنقرة   نعیمة 19030296 مقبول205.00  بـعین افقھ07/07/2001

كسنة   زكیة 19030187 جید307.25  بـحد الصحاري27/08/2002

بوزیدي   كمال 19030259 مقبول405.00  بـعین افقھ02/09/1997

ضراویة   انور 19030128 مقبول505.50  بـعین الحجل11/05/2001

سنقرة   خضرة 19030164 مقبول605.75  بـعین افقھ23/01/2002

بوزیدي   ایة 19030129 قریب من الجید706.00  بـحاسي بحبح23/06/2003

بوزیدي   امنة 19030116 مقبول805.50  بـعین وسارة13/01/2003

696من592الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | وكال محمد عین افقھ | الجلفة2 | بوعیشة ساعد حد الصحاري170973المؤسسة :  

جرموم   نورة 19030300 جید جدا108.30  بـحد الصحاري18/02/2002

روان   سعد 19030191 مقبول205.40  بـعین افقھ06/04/1999

بوخاطر   سمیة 19030199 قریب من الجید306.70  بحكم بـعین افقھ2001

بلقاسمي   عبد الرؤوف 19030216 ممتاز409.20  بـباتنة03/04/2003

غربي   فلایر 19030255 قریب من الجید506.70  بـسیدي عامر12-01-2002

خوني   بولنوار 19030142 جید607.50  بـعین افقھ21/05/2002

جرموم   جمیلة 19030147 قریب من الجید706.70  بـعین افقھ24/07/2002

غربي   حنین 19030158 جید جدا808.30  بـسیدي عامر09/11/2002

غربي   إكرام 19030077 قریب من الجید906.00  بـسیدي عامر19/01/2002

قندوز   اسامة 19030091 مقبول1005.70  بـعین وسارة05/07/2002

696من593الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | وكال محمد عین افقھ | الجلفة2 | خویني بایزید حد الصحاري170974المؤسسة :  

زاوي   مریم 19030284 قریب من الجید106.80  بـعین افقھ20/11/2001

بن نایل   نصیرة 19030294 مقبول205.00  بـبوسعادة14/03/2002

وكال   مروة 19030283 قریب من الجید306.60  بـعین افقھ04/05/2002

بوزیدي   وفاء 19030305 قریب من الجید406.90  بـعین وسارة15/05/2002

غربي   وردة 19030304 مقبول505.60  بـعین وسارة20/09/2002

علي   شریفة 19030204 مقبول605.00  بـسیدي عامر28/04/2001

زاوي   خیر الدین 19030177 قریب من الجید706.20  بـعین افقھ20/11/2001

غربي   رفیق 19030186 مقبول805.20  بـعین وسارة11/11/2002

بوخاطر   عبد القادر 19030230 مقبول905.90  بـعین افقھ01/01/1998

ضراویة   عبد القادر 19030231 قریب من الجید1006.00  بـعین افقھ15/03/1998

وكال   عبد النور 19030234 مقبول1105.10  بـعین افقھ19/11/2000

بلخیر   فایزة 19030252 مقبول1205.00  بـعین افقھ21/04/2003

بن نایل   بلقاسم 19030138 جید1307.20  بـسیدي عامر24/10/2000

قندوز   امال 19030111 مقبول1405.40  بـعین وسارة02/04/2002

غربي   امال 19030114 قریب من الجید1506.10  بـسیدي عامر20/11/2002

یعقوبي   الحسین 19030098 قریب من الجید1606.80  بـحد الصحاري06/10/2003

696من594الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بویرة االحداب | الجلفة1 | الشیخ المختار خلیفة حد الصحاري170985المؤسسة :  

الشیخ   فطیمة 19030385 مقبول105.30  بـحاسي بحبح27/07/1998

قرشي   ولید 19030398 مقبول205.00  بـحاسي بحبح01/12/1998

صفراني   محمد لمین 19030390 قریب من الجید306.10  بـبویرة االحداب31-12-1998

ابن عیسى   علي 19030376 قریب من الجید406.60  بـبویرة االحداب24/05/1999

قویدري   عز الدین 19030375 قریب من الجید506.50  بـبویرة االحداب20/08/1999

صالحي   عبد العزیز 19030371 مقبول605.90  بـبویرة االحداب28/10/1999

قماس   نعیمة 19030394 قریب من الجید706.40  بـبویرة االحداب05/03/2000

لوحیشي   فطیمة 19030386 جید807.40  بـبویرة االحداب01/02/2001

ابن عمار   شیماء 19030368 جید907.10  بـبویرة االحداب20-08-2001

حمیدي   فاطمة الزھراء 19030381 جید1007.50  بـحاسي بحبح31/10/2001

الھادي   علي 19030378 مقبول1105.10  بـبویرة االحداب12/11/2002

صادق   المختار 19030328 مقبول1205.00  بـبویرة االحداب12/06/1998

شاوي   جمال 19030338 مقبول1305.60  بـبویرة االحداب23-02-1999

بن یحي   حمیدة 19030343 قریب من الجید1406.60  بـبویرة االحداب16/09/1999

شنبیر   رحمة 19030347 قریب من الجید1506.90  بـحاسي العش14/11/1999

لوحیشي   امال سامیة 19030329 قریب من الجید1606.70  بـحاسي بحبح11/02/2000

بن نایل   اسمھان 19030322 جید1707.90  بـحاسي بحبح23/10/2000

الھادي   اسماعیل 19030321 مقبول1805.60  بـبویرة االحداب18/11/2000

مداح   حسام 19030341 مقبول1905.80  بـحاسي بحبح18/11/2000

خلیفة   سھام 19030355 مقبول2005.30  بـبویرة االحداب01/01/2001

بوزیدي   رمضان 19030349 مقبول2105.50  بـبویرة االحداب07-11-2001

كریوع   حكیمة 19030342 مقبول2205.50  بـبویرة االحداب26/03/2002

بن عیسى   بختة 19030332 جید2307.00  بـبویرة االحداب22/04/2002

بوزیدي   جلیلة 19030337 قریب من الجید2406.00  بـبویرة االحداب01/07/2002

696من595الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بویرة االحداب | الجلفة1 | الشیخ المختار خلیفة حد الصحاري170985المؤسسة :  

خلیفة   سمیرة 19030354 قریب من الجید2506.30  بـبویرة االحداب01/02/2003

696من596الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بویرة االحداب | الجلفة1 | العقید عمیروش حد الصحاري170986المؤسسة :  

خلیفة   نورة 19030395 جید107.25  بـحاسي بحبح05/04/2000

صادق   وسام 19030397 جید جدا208.00  بـحاسي بحبح05/06/2001

قرشي   منى 19030392 مقبول305.75  بـحاسي بحبح03/10/2001

بن الطاھر   عیسى 19030380 جید407.00  بـبویرة االحداب11-02-2002

بن عیسى   كلثوم 19030388 مقبول505.75  بـبویرة االحداب13/03/2002

بن عمار   فلایر 19030382 جید جدا608.25  بـبویرة االحداب17/03/2002

ملكي   عبد العزیز 19030373 جید جدا708.50  بـبویرة االحداب29/03/2002

بن الطاھر   نادیة 19030393 مقبول805.75  بـالجلفة27/04/2002

شتوح   عبد العزیز 19030374 جید907.00  بـحاسي بحبح17/05/2002

الشیخ   وھیبة 19030399 مقبول1005.75  بـبویرة االحداب10/09/2002

بن میمون   معاذ 19030391 جید1107.25  بـسیدي لعجال13/10/2002

غزیزات   فلایر 19030383 جید جدا1208.75  بـبویرة االحداب02-12-2002

لعربي   محمد فاروق 19030389 جید1307.75  بـدار الشیوخ01-01-2003

مبسوط   اسامة 19030319 قریب من الجید1406.75  بـبویرة االحداب18/02/2002

سلیماني   بن عزوز 19030335 جید جدا1508.00  بـبویرة االحداب14/03/2002

خلیفة   بختة 19030331 جید1607.75  بـحاسي بحبح21/03/2002

خلیفة   امل 19030330 جید1707.00  بـحاسي بحبح31/03/2002

بن الطاھر   سھام 19030356 مقبول1805.75  بـالجلفة27/04/2002

نایل   جھینة 19030339 قریب من الجید1906.25  بـحاسي بحبح22/06/2002

ادم   خیرة 19030346 جید2007.75  بـتیسمسیلت11/07/2002

خلیفة   ریان 19030350 ممتاز2109.25  بـحاسي بحبح31-07-2002

سلیماني   اسامة 19030320 قریب من الجید2206.25  بـبویرة االحداب20/08/2002

بن زیان   اسیا 19030324 مقبول2305.75  بـاألغواط28-08-2002

نایلي   الخیر 19030325 جید جدا2408.00  بـبویرة االحداب11/01/2003

696من597الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بویرة االحداب | الجلفة1 | الصقیعة حدالصحاري170987المؤسسة :  

عبد النبي   علي 19030377 مقبول105.25  بـحاسي بحبح10/03/2001

عبد النبي   عبد العزیز 19030372 قریب من الجید206.75  بـبویرة االحداب07/07/2001

عبدلي   وردة شان 19030396 مقبول305.75  بـحاسي بحبح17/12/2001

عبدلي   رشید 19030348 مقبول405.50  بـحاسي بحبح22/12/1998

حمیاني   حیزیة 19030344 قریب من الجید506.75  بـحاسي بحبح12/07/2001

696من598الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بویرة االحداب | الجلفة1 | حاسي دھیم حدالصحاري170988المؤسسة :  

بن عمار   عبد الحمید 19030369 جید جدا108.25  بـحاسي بحبح01-01-2000

696من599الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الفجر حد الصحاري | الجلفة1 | العقید لطفي حد الصحاري170997المؤسسة :  

رزیقي   یعقوب 19030580 جید107.10  بـحد الصحاري03/01/2000

فضة   محمد 19030542 مقبول205.00  بـحد الصحاري11/08/1997

نایلي   محمد 19030545 جید307.50  بـحد الصحاري09/07/2002

فضة   محمد بدر الدین 19030548 مقبول405.00  بـعین وسارة16/06/2003

جرمونة   خیرة 19030471 مقبول505.40  بـحد الصحاري01/01/2001

نایلي   احالم 19030415 مقبول605.20  بـحد الصحاري01/01/2001

بوعزیز   ایات 19030436 مقبول705.50  بـعین وسارة22/04/2002

696من600الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الفجر حد الصحاري | الجلفة1 | شبیرة نعمي حد الصحاري170998المؤسسة :  

فضة   یسرا 19030578 جید107.50  بـعین وسارة17/12/2002

زكار   عادل 19030510 مقبول205.80  بـحد الصحاري01/06/1999

بن جرموم   فطیمة 19030534 جید جدا308.80  بحكم بـحد الصحاري2000

تشیش   فطیمة الزھرة 19030538 قریب من الجید406.20  بـحد الصحاري06/08/2000

میھوبي   عمار 19030519 قریب من الجید506.20  بـحد الصحاري15/01/2002

فضة   محمد اسامة 19030546 قریب من الجید606.40  بـعین وسارة11/07/2002

رزقي   محمد االمین 19030547 قریب من الجید706.80  بـحد الصحاري13/01/2003

الخیر   صالح الدین 19030494 مقبول805.80  بـحد الصحاري31/03/1997

بوعیشة   سعد 19030486 جید907.00  بـحد الصحاري13/05/1998

ضراویة   حیمود 19030465 جید جدا1008.40  بـحد الصحاري12/04/1999

شبیرة   سارة 19030484 جید1107.40  بـحد الصحاري26/07/1999

ربیعي   سعیدة 19030487 جید1207.70  بـحد الصحاري02/07/2001

مخنن   طھ 19030497 جید1307.60  بـبوسعادة22/06/2002

حمي   زكریا 19030480 ممتاز1409.10  بـالبیرین12/04/2003

ربیعي   التالیة 19030428 مقبول1505.70  بـعین وسارة30/12/1998

فضة   جلول 19030446 جید1607.60  بـالبیرین18/11/2000

شبیرة   امال 19030434 قریب من الجید1706.80  بـحد الصحاري27/11/2001

فضة   امال 19030435 مقبول1805.10  بـعین وسارة05/03/2002

زیوش   بشرى 19030444 جید جدا1908.30  بـحد الصحاري23/04/2002

فضة   إكرام 19030411 قریب من الجید2006.30  بـحد الصحاري18/06/2002

رزیقي   ایة هللا 19030438 جید2107.40  بـحاسي بحبح29/09/2002

بلحبیب   إكرام 19030412 جید2207.30  بـقصر الشاللة09/12/2002

696من601الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الفجر حد الصحاري | الجلفة1 | بشیري علي حد الصحاري170999المؤسسة :  

نایلي   مصطفى 19030567 قریب من الجید106.40  بـحد الصحاري26/07/2000

لعاب   مروى 19030563 مقبول205.50  بـحد الصحاري06/08/2002

سحیم   محمد 19030543 جید307.00  بـعین وسارة04/12/1997

غیثي   فتیحة 19030527 جید407.30  بـاألغواط14/05/2000

شاوي   عطاء هللا 19030517 جید507.20  بـحد الصحاري09/04/2002

ساھل   فضیل 19030532 قریب من الجید606.70  بـالجلفة30/06/2002

بوزیدي   فتیحة 19030529 مقبول705.90  بـعین وسارة29/11/2002

نایلي   سالمي 19030488 مقبول805.30  بحكم بـحد الصحاري1999

بوعقون   خیر الدین 19030470 مقبول905.50  بـحد الصحاري15/01/2002

زیوش   رشید 19030474 قریب من الجید1006.50  بـحد الصحاري01/06/2002

زیاني   حفیظ 19030460 ممتاز1109.00  بـحد الصحاري24/06/2002

بوعقون   شرف الدین 19030492 مقبول1205.00  بـحد الصحاري23/10/2002

حماد   اشواق 19030422 جید1307.40  بـالبیرین19/01/2003

696من602الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الفجر حد الصحاري | الجلفة1 | بن عثمان الشیخ حد الصحاري171000المؤسسة :  

رزیقي   مریم 19030564 مقبول105.20  بـحد الصحاري08/07/2001

بوكرش   موفق 19030568 قریب من الجید206.80  بـالجلفة19/04/2002

العیش   یاسین 19030576 مقبول305.10  بـحد الصحاري06/08/2002

فضة   نور االسالم 19030573 جید407.90  بـعین وسارة26/08/2002

شنیني   فطیمة الزھراء 19030537 مقبول505.40  بـحد الصحاري29/11/1999

شاوي   عبد المالك 19030514 جید جدا608.00  بـحد الصحاري07/01/2002

زیوش   محمد طھ 19030549 جید707.70  بـعین وسارة15/04/2002

بن باشا   عائشة 19030499 مقبول805.10  بـحد الصحاري12/07/2000

ملیكي   زینب 19030481 مقبول905.60  بـعین بوسیف29/06/2001

محاد   دھیلیس 19030473 مقبول1005.00  بـحد الصحاري30/07/2001

فضة   رضا 19030476 قریب من الجید1106.70  بـعین وسارة10/08/2001

محاد   سھیلة 19030491 مقبول1205.90  بـحد الصحاري30/10/2001

جغدالي   خالد 19030466 جید1307.40  بـحد الصحاري24/11/2001

بوعزیز   خلود 19030469 مقبول1405.50  بـحد الصحاري29/01/2002

بوسالم   زینب 19030482 جید1507.70  بـحد الصحاري05-03-2002

بوزیدي   حمزة 19030463 قریب من الجید1606.40  بـحد الصحاري27/08/2002

عثماني   ابراھیم 19030414 قریب من الجید1706.60  بـحد الصحاري03/01/2000

بن نیفة   تركیة 19030445 قریب من الجید1806.00  بـعین وسارة17/09/2000

میھوبي   احمد 19030417 مقبول1905.00  بـحاسي بحبح04/10/2000

لخذاري   ایمن 19030440 قریب من الجید2006.60  بـعین وسارة19/10/2000

فضة   ایمان 19030439 قریب من الجید2106.10  بـحد الصحاري16/07/2001

بورحلة   بختي 19030443 جید2207.20  بـعین وسارة17/03/2002

بوسالم   البشیر 19030427 جید جدا2308.50  بـعین وسارة29/07/2002

سراج   اسامة 19030419 جید2407.40  بـبوقاعة10/09/2002

696من603الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الفجر حد الصحاري | الجلفة1 | عمر ادریس حد الصحاري171001المؤسسة :  

بن عطاء هللا   مریم الباتول 19030565 قریب من الجید106.80  بـالبیرین02-08-2002

خیراني   مروة 19030562 مقبول205.50  بـعین وسارة15/12/2002

فضة   فاطنة 19030523 جید307.30  بـحد الصحاري08/01/2001

زواد   محفوظ 19030541 جید407.70  بـعین وسارة26/04/2002

طویبق   عصام سیف الدین 19030516 مقبول505.90  بـالجلفة12/09/2002

شیبوط   فطوم 19030533 مقبول605.40  بـحد الصحاري30/09/2002

لعسلي   سمیرة 19030490 قریب من الجید706.70  بـحد الصحاري27/10/1997

بشیري   سالم 19030485 قریب من الجید806.40  بـعین وسارة16/05/2000

عمراني   دلیلة حوریة 19030472 جید907.40  بـعین وسارة19/10/2001

شاوي   حیاة 19030464 جید جدا1008.30  بـحد الصحاري03/06/2002

شاوي   رفیدة 19030477 مقبول1105.20  بـحد الصحاري29/08/2002

تركي   زینب ھدیل 19030483 مقبول1205.10  بـبني مسوس24/09/2002

عبد اللھوم   صوفیا نسرین 19030496 قریب من الجید1306.10  بـحد الصحاري18-11-2002

روان   شریف اسماعیل 19030493 جید جدا1408.90  بـالزعفران04-05-2003

سبیحة   احمد 19030418 قریب من الجید1506.00  بـحد الصحاري04/12/2001

696من604الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الفجر حد الصحاري | الجلفة1 | فرقة المرایخیة حد الصحاري171002المؤسسة :  

مریخي   مباركة 19030540 قریب من الجید106.75  بـحد الصحاري31/07/2000

696من605الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین افقھ الجدیدة | الجلفة2 | ابتدائیة بنكوس مناد حدالصحاري171011المؤسسة :  

تلعیش   محمد 19030780 مقبول105.20  بـعین افقھ05/03/2000

مسعود   صارة 19030719 قریب من الجید206.00  بـعین افقھ26/03/2002

بن نوف   عبد الحفیظ 19030729 مقبول305.40  بـعین افقھ04/05/2002

قھواجي   بلغیث 19030647 جید407.90  بـعین افقھ07/02/1999

لجدل   خالد 19030673 مقبول505.30  بـعین افقھ02/02/2002

بن شیخة   بن قویدر 19030651 مقبول605.60  بـحد الصحاري08/10/2002

بن شیخة   الطیب 19030618 مقبول705.00  بـعین افقھ24/07/2002

696من606الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین افقھ الجدیدة | الجلفة2 | فلقومة بلقاسم حد الصحاري171013المؤسسة :  

بنكوس   عثمان 19030743 قریب من الجید106.70  بـعین افقھ13/03/1999

لجدل   عطاء هللا 19030750 مقبول205.00  بـعین افقھ26/03/2002

بوسالم   لخضر 19030775 مقبول305.10  بـعین وسارة13/02/2003

فلقومة   فطوم 19030763 قریب من الجید406.00  بـعین افقھ25/11/2003

بخرشة   صالح الدین 19030721 قریب من الجید506.50  بحكم بـعین افقھ2001

قرنوط   عاشوراء 19030725 قریب من الجید606.90  بـسیدي عیسى26/05/2001

قرنوط   رشیدة 19030698 مقبول705.60  بـعین افقھ20/11/2001

بن جرموم   رزیقة 19030697 مقبول805.80  بـعین افقھ26/11/2002

غیثي   رضوان 19030699 قریب من الجید906.60  بـسیدي عامر31/01/2003

تلعیش   خالد 19030672 مقبول1005.40  بـعین افقھ23/01/2002

قرنوط   اسامة 19030612 مقبول1105.60  بـعین افقھ20/03/2001

قلیعة   احالم 19030602 مقبول1205.00  بـعین افقھ29/12/2001

لجدل   ابراھیم 19030601 قریب من الجید1306.10  بـبوسعادة17-11-2002

تشیش   إكرام 19030595 مقبول1405.10  بـعین وسارة16/03/2003

فلقومة   إكرام 19030596 مقبول1505.60  بـحد الصحاري17/06/2003

696من607الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین افقھ الجدیدة | الجلفة2 | غربي عبد الحفیظ حد الصحاري171014المؤسسة :  

ربیعي   محمد نور الدین 19030800 قریب من الجید106.10  بـسیدي عامر08/09/2001

جابري   نصر الدین 19030808 قریب من الجید206.90  بـسیدي عیسى14/05/2002

بوزیدي   یوسف ضیاء الدین 19030820 مقبول305.70  بـالجلفة21/06/2003

جابري   لیلى 19030777 ممتاز409.10  بـسیدي عیسى09/03/1997

طھراوي   فطیمة 19030764 جید جدا508.30  بـعین افقھ25/01/2000

لطرش   قویدر 19030768 جید جدا608.20  بـعین افقھ06/06/2000

رحماني   فضیلة 19030760 جید707.90  بحكم بـعین افقھ2002

كسنة   لخضر 19030774 جید جدا808.90  بـبوسعادة10/09/2002

فلقومة   سعید 19030706 مقبول905.90  بـعین افقھ25/01/2000

طھراوي   سلیمي 19030710 مقبول1005.10  بـعین افقھ19/12/2000

سویسي   عائشة 19030722 قریب من الجید1106.80  بـعین افقھ16/01/2001

فلقومة   رقیة 19030700 مقبول1205.60  بـالجلفة13/03/2001

جابري   سھام 19030711 جید جدا1308.00  بـعین افقھ29/05/2001

بنكوس   شھلة 19030716 جید جدا1408.00  بـعین افقھ19/02/2002

سویسي   سعیدة 19030707 قریب من الجید1506.60  بـعین افقھ07/05/2002

الشاوي   شاوي 19030713 جید جدا1608.00  بـعین افقھ24/07/2002

طھراوي   شریھان 19030714 جید جدا1708.10  بـعین افقھ15/10/2002

یونس   بلقاسم 19030648 مقبول1805.80  بـحد الصحاري03/02/2000

سعداوي   بوبكر 19030652 مقبول1905.80  بـعین افقھ10/10/2000

سویسي   بختي 19030644 مقبول2005.70  بـعین افقھ17/10/2000

سنقرة   جمال 19030659 جید2107.80  بـعین افقھ04/12/2001

بنكوس   جعفر 19030658 جید2207.90  بـعین وسارة28/04/2002

جابري   ایمن 19030642 مقبول2305.50  بـسیدي عیسى14/05/2002

سعداوي   احمد 19030603 قریب من الجید2406.70  بـعین افقھ25/08/1998

696من608الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین افقھ الجدیدة | الجلفة2 | غربي عبد الحفیظ حد الصحاري171014المؤسسة :  

بعیطیش   الزھرة 19030615 قریب من الجید2506.60  بـعین افقھ20/06/2000

یونس   الدراجي 19030613 جید2607.00  بـعین افقھ08/08/2000

بوخاطر   ابراھیم 19030599 قریب من الجید2706.90  بـبوسعادة07/10/2001

بوخاطر   إیمان 19030597 جید جدا2808.60  بـبوسعادة09/01/2002

دحاني   الطاوس 19030617 قریب من الجید2906.40  بـعین افقھ25/02/2002

خطوطي   امباركة 19030630 قریب من الجید3006.80  بـعین افقھ07/05/2002

الشاوي   إكرام 19030594 جید جدا3108.30  بـعین وسارة14/01/2003

696من609الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین افقھ الجدیدة | الجلفة2 | قلیعة یحي حد الصحاري171015المؤسسة :  

خطوطي   علي 19030751 قریب من الجید106.40  بـعین افقھ02-12-1999

خطوطي   محمد 19030779 مقبول205.20  بـعین افقھ16/02/2000

بخرشة   جمعة 19030661 قریب من الجید306.60  بـحد الصحاري16-05-2002

قلیعة   ابراھیم 19030600 مقبول405.30  بـحد الصحاري18/01/2002

696من610الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین افقھ الجدیدة | الجلفة2 | فاضل علي حد الصحاري171016المؤسسة :  

قرنوط   محمد 19030794 مقبول105.50  بـعین افقھ09-04-2002

بن نوف   عز الدین 19030745 مقبول205.10  بحكم بـعین افقھ2000

بن شیخة   عنایة 19030753 جید307.30  بـعین وسارة24/11/2000

قرنوط   حمزة 19030670 قریب من الجید406.90  بـعین افقھ04/04/2000

لجدل   بركاھم 19030645 مقبول505.00  بـعین افقھ02/02/2002

خطوطي   ابراھیم 19030598 مقبول605.80  بـعین افقھ29/08/2000

بن نوي / المختار   احمد 19030609 مقبول705.30  بـحد الصحاري30/03/2002

696من611الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عین افقھ الجدیدة | الجلفة2 | ابتدائیة العلق الریفیة حد الصحاري171017المؤسسة :  

قرنوط   یمون 19030819 قریب من الجید106.20  بـعین افقھ11/01/2000

دحاني   فؤاد 19030756 قریب من الجید206.60  بـعین افقھ19/03/2002

696من612الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بھلول بوبكر الحربة البیرین | احمد بن سعد | الجلفة171024المؤسسة :  

نوار   فاطمة 19030936 مقبول105.50  بـالبلیدة31-10-2001

عزیزو   فاطمة الزھرة 19030938 جید207.00  بـالبیرین16-05-2002

حسان   عبد الرحمان 19030913 مقبول305.50  بـحاسي بحبح21-08-1997

مداني   رقیة 19030892 مقبول405.50  بـالبیرین09-02-2001

نوار   رزیقة 19030888 قریب من الجید506.25  بـالبلیدة31-10-2001

محمود   خیرة 19030883 مقبول605.25  بـالبیرین02-01-2002

محمودي   سامیة 19030897 جید707.00  بـالبیرین06-06-2002

حسان   حدة 19030863 مقبول805.00  بـالبیرین16-06-2001

حسن   جمیلة 19030861 مقبول905.25  بـعین بوسیف13-12-2001

696من613الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الھادي بن عطاء هللا البیرین | احمد بن سعد | الجلفة171025المؤسسة :  

بن داود   وریدة 19030988 جید107.00  بـحد الصحاري22-01-2002

سالمي   یمینة 19030990 قریب من الجید206.75  بـالبیرین04-06-2002

بن یحي   یوسف 19030991 جید جدا308.50  بـالبیرین13-11-2002

سدیرة   محمد االمین 19030955 جید جدا408.00  بـالبیرین16-01-2001

دلماجي   فتیحة المیة 19030940 قریب من الجید506.00  بـالبیرین11-07-2001

شاللي   منیر 19030968 مقبول605.00  بحكم بـالبیرین2002

منصوري   مصطفى صالح 19030963 مقبول705.25  بـعین وسارة23-02-2002

محمدي   محمد الصدیق 19030957 جید جدا808.75  بـتندوف03-07-2002

بن داود   منال 19030967 مقبول905.25  بـالبیرین27-09-2002

مراح   محجوبة 19030948 جید جدا1008.50  بـالبیرین11-12-2002

عبدي   فوزیة 19030943 قریب من الجید1106.00  بـالبیرین04-04-2003

قویني   شھرة 19030905 جید1207.25  بـعین وسارة01-02-2001

طالب   زینة 19030896 جید1307.50  بـالبیرین10-03-2001

العید   عبد القادر 19030917 مقبول1405.00  بـالبیرین15-12-2001

خریفي   سلسبیل 19030900 ممتاز1509.50  بـسیدي عیسى10-03-2002

عمران   شیماء 19030906 جید1607.00  بـالبیرین30-04-2002

تومي   رانیا 19030885 جید جدا1708.75  بـالبرواقیة31-05-2002

ھروس   رفیق 19030890 جید جدا1808.50  بـعین وسارة13-06-2002

بن حمو   سفیان 19030899 ممتاز1909.75  بـالبیرین07-07-2002

بن حمو   سھیلة 19030904 مقبول2005.00  بـالبیرین03-11-2002

بخوش   تركیة 19030859 قریب من الجید2106.00  بـعین بوسیف04-03-1998

مسروقي   بالل 19030852 جید جدا2208.75  بـالبیرین19-03-1998

اكلي   بلقاسم 19030855 جید2307.25  بـعین وسارة24-09-1998

ساعد   جمیلة 19030860 قریب من الجید2406.25  بـالبیرین12-10-2000

696من614الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الھادي بن عطاء هللا البیرین | احمد بن سعد | الجلفة171025المؤسسة :  

شاللي   امینة 19030847 مقبول2505.50  بحكم بـالبیرین2001

بن التومي   حنان 19030865 جید2607.75  بـعین وسارة12-08-2001

دلماجي   ابراھیم 19030831 قریب من الجید2706.00  بـالبیرین24-02-2002

زواوي   خالد 19030868 مقبول2805.75  بـالبیرین13-03-2002

صغیر   اصالة 19030840 جید جدا2908.50  بـالبیرین29-05-2002

قصیر   اكرام 19030841 قریب من الجید3006.50  بـالبیرین22-08-2002

مداوي   الھام 19030844 جید3107.75  بـالبیرین01-10-2002

عثماني   بالل 19030854 جید3207.50  بـالبیرین27-12-2002

696من615الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سائحي المختار البیرین | احمد بن سعد | الجلفة171026المؤسسة :  

العمري   نور الھدى 19030984 مقبول105.70  بـعین وسارة23-01-2002

زنیخري   ھدیل رحمة 19030987 جید جدا208.30  بـحاسي بحبح16-06-2002

الفاطمي   نور الھدى 19030985 جید307.30  بـعین وسارة23-06-2002

لعطوي   ھدیل 19030986 ممتاز409.30  بـعین وسارة24-09-2002

زنیخري   محمد 19030949 مقبول505.80  بـحاسي بحبح21-04-1997

بوزید   مصطفى 19030961 قریب من الجید606.40  بـالبیرین04-02-1998

نعیمي   محمد 19030950 قریب من الجید706.50  بـالبیرین12-06-1999

بوزید   مفتاح 19030964 قریب من الجید806.70  بـالبیرین22-06-1999

بلعباس   محمد 19030952 قریب من الجید906.90  بـعین بوسیف15-01-2001

مریخي   فتیحة 19030939 مقبول1005.40  بـالبیرین06-02-2001

جلولي   محمد 19030953 جید جدا1108.00  بـالبیرین09-02-2001

شلف   فاطمة 19030937 جید1207.10  بـعین وسارة21-02-2002

العمري   موزة 19030970 جید1307.10  بـالبیرین10-03-2002

دلماجي   مروى 19030960 جید1407.40  بـالبیرین21-03-2002

حرزهللا   عبیر 19030931 جید جدا1508.00  بـالبیرین04-05-2002

عزیزي   عبیر 19030932 ممتاز1609.00  بـالبیرین15-05-2002

بن الشاوي   محمد االمین 19030956 جید1707.90  بـالبیرین04-06-2002

شموخ   فرید 19030942 قریب من الجید1806.40  بـعین وسارة20-06-2002

بعیو   كریم 19030945 مقبول1905.60  بـالبیرین05-07-2002

ربیعي   محمد زیاد 19030958 جید2007.40  بـعین وسارة21-07-2002

عوج   محمد عبد المالك 19030959 جید جدا2108.50  بـالبیرین30-08-2002

خیثر   منار 19030965 ممتاز2209.50  بـالبیرین08-06-2003

ملیس   سعید 19030898 مقبول2305.00  بـالبیرین17-04-1998

میلس   عبیر 19030920 جید جدا2408.20  بـالبیرین25-10-2000

696من616الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سائحي المختار البیرین | احمد بن سعد | الجلفة171026المؤسسة :  

دردوري   عبد الناصر 19030918 جید جدا2508.90  بـالبیرین13-02-2001

سحیم   رحمة 19030886 جید جدا2608.30  بـالبیرین20-05-2001

عدة   عبد النور 19030919 مقبول2705.90  بـالبیرین17-04-2002

ربیعي   رفیق 19030891 جید2807.90  بـالبیرین23-06-2002

جلولي   رفقة 19030889 ممتاز2909.20  بـالبیرین05-07-2002

العمري   رمیسة 19030893 مقبول3005.60  بـالبیرین28-07-2002

زیان   دنیازاد 19030884 جید جدا3108.50  بـالبیرین14-08-2002

دین   خولة 19030881 جید جدا3208.30  بـعین وسارة02-09-2002

شنوف   طاھر 19030907 جید جدا3308.10  بـالبیرین04-09-2002

زنیخري   عبد البدیع 19030911 جید جدا3408.40  بـالبیرین04-11-2002

بن الشاوي   طھ االمین 19030908 جید جدا3508.00  بـالبیرین05-12-2002

مختاري   عبد الفتاح 19030915 جید3607.30  بـالبیرین23-06-2003

صالح   البشیر 19030842 جید3707.90  بـالبیرین28-04-2000

بلعباس   ایمن 19030848 جید3807.20  بـالبیرین01-06-2000

قسمي   حبیبة 19030862 قریب من الجید3906.60  بـالبیرین10-10-2000

العمري   براھیم 19030850 جید4007.30  بـعین وسارة17-02-2002

بن جفال   خالد 19030869 قریب من الجید4106.90  بـالبیرین14-04-2002

زواوي   بلقیس 19030857 جید جدا4208.50  بـالبیرین28-05-2002

مراح   بلقاسم 19030856 قریب من الجید4306.50  بـالبیرین08-08-2002

بن علیة   امال 19030845 جید جدا4408.20  بـالبیرین19-08-2002

حرزهللا   اسالم محمد االمین 19030837 ممتاز4509.30  بـعین وسارة20-08-2002

جلولي   امیرة 19030846 جید جدا4608.10  بـالبیرین14-10-2002

بورنان   اسامة عبد الباسط 19030836 جید جدا4708.20  بـعین وسارة18-10-2002

زیان   احالم 19030833 قریب من الجید4806.30  بـالمدیة03-11-2002

شنوف   احمد ابراھیم 19030834 جید جدا4908.50  بـالبیرین30-07-2003

696من617الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بخوش بن ھالل البیرین | احمد بن سعد | الجلفة171027المؤسسة :  

مالك   حوریة 19030866 مقبول105.25  بـعین وسارة28-07-1998

مكي   بشرى 19030851 قریب من الجید206.00  بـالبیرین18-09-1999

696من618الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد عبد الوھاب البیرین | عامر لخضر | الجلفة171037المؤسسة :  

جنیدي   مروة 19031209 جید جدا108.60  بـسیدي عامر10-08-1997

جباء هللا   نصیرة 19031221 مقبول205.70  بـالبیرین11-04-2001

كربوعة   یونس 19031237 قریب من الجید306.30  بـالبیرین17-08-2001

ربوح   محمد فتحي 19031205 جید جدا408.00  بـالبیرین12-01-2002

زواوي   نریمان 19031218 مقبول505.90  بـحاسي بحبح01-04-2002

جلولي   محمد ضیاء الدین 19031204 مقبول605.90  بـالبیرین14-04-2002

لملمي   محمد لمین 19031206 قریب من الجید706.10  بـالبیرین24-04-2002

عیس   محمد لمین 19031207 جید جدا808.80  بـالبیرین12-06-2002

سداس   ھدیل 19031229 جید جدا908.90  بـالجلفة21-08-2002

نھائلي   وئام 19031230 قریب من الجید1006.30  بـالبیرین01-11-2002

سدیرة   نھاد 19031222 مقبول1105.20  بـالبیرین15-11-2002

بن ذباح   یوسف 19031235 مقبول1205.10  بـاوالد یعیش06-12-2002

زیان   مھینار 19031216 جید1307.30  بـالبیرین06-05-2003

مرینیزة   محمد 19031182 جید جدا1408.10  بـالبیرین10-03-1998

صغیري   فتیحة 19031168 جید جدا1508.60  بـعین وسارة28-04-2000

جنیدي   عزوز 19031153 قریب من الجید1606.10  بـسیدي عامر28-08-2000

بوطاطة   فاتح 19031160 قریب من الجید1706.90  بـعین وسارة24-12-2001

لملمي   كریمة 19031176 قریب من الجید1806.50  بـالبیرین13-01-2002

خرباشي   فاطیمة الزھرة 19031165 مقبول1905.70  بـالبیرین05-06-2002

داسة   محمد اشرف 19031189 جید جدا2008.70  بـبوسعادة15-09-2002

مبخوتة   محمد االمین 19031190 قریب من الجید2106.70  بـالبیرین12-11-2002

عوج   عبیر 19031152 مقبول2205.40  بـعین وسارة09-01-2003

دباب   عائشة 19031124 مقبول2305.40  بـعین افقھ04-07-1997

رنان   عبد هللا 19031136 جید2407.10  بـالبیرین22-04-2002

696من619الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد عبد الوھاب البیرین | عامر لخضر | الجلفة171037المؤسسة :  

جنید   سھام 19031107 قریب من الجید2506.70  بـعین بوسیف04-07-2002

عطاش   سھیلة 19031109 قریب من الجید2606.20  بـواد العالیق31-08-2002

دباب   زھرة 19031087 مقبول2705.80  بـالبیرین19-08-2000

داسة   جمیلة 19031056 جید2807.10  بـالبیرین11-02-2002

بن سعیدي   سعید 19031091 مقبول2905.40  بـالبیرین17-03-2002

جلولي   بھاء الدین 19031055 جید3007.70  بـمجدل عنجر لبنان16-10-2002

طویل   سراج زین الدین 19031090 مقبول3105.10  بـالبیرین19-05-2003

بوضیاف   امینة 19031023 جید3207.60  بـالبیرین24-10-1999

ملیاني   اكرام 19031013 جید3307.60  بـعین وسارة28-02-2002

مھدي   ایمان 19031032 جید جدا3408.80  بـالبیرین13-04-2002

696من620الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سویدة عبد القادر البیرین | عامر لخضر | الجلفة171038المؤسسة :  

زنیخري   محمد ھشام 19031208 جید107.40  بـالبیرین02-03-2001

مبرك   یاسین 19031233 قریب من الجید206.10  بـالبیرین26-04-2001

حرزهللا   نور الھدى 19031224 قریب من الجید306.20  بـالبیرین19-04-2002

عیسو   ندى 19031217 جید407.20  بـالبیرین13-06-2002

دلماجي   ھاجر كریمة 19031227 قریب من الجید506.40  بـالبیرین20-06-2002

حمري   نسرین 19031220 قریب من الجید606.90  بـعین وسارة31-07-2002

رزوقي   نوارة 19031223 جید جدا708.00  بـعین وسارة24-12-2002

قویدري   محمد الحبیب 19031202 جید807.00  بـعین وسارة26-12-2002

بلغیث   لبنى 19031177 مقبول905.40  بـالبیرین01-10-1998

حمیدة   محمد 19031183 جید جدا1008.60  بـالبیرین25-05-1999

مسلمي   فلة 19031171 مقبول1105.80  بـالدویرة03-10-2000

عبدي   محرز 19031181 مقبول1205.70  بـقصر البخاري29-04-2001

ضیف   علي 19031157 جید جدا1308.40  بـموزایة25-05-2002

بن داود   محمد اسالم 19031188 قریب من الجید1406.40  بـالبیرین11-08-2002

داودي   فاطمة الزھراء ھدیل 19031163 قریب من الجید1506.90  بـقصر البخاري06-09-2002

بن داود   لبنى 19031178 قریب من الجید1606.50  بـالبیرین12-09-2002

عبید   فاطمة 19031161 جید جدا1708.40  بـالبیرین18-10-2002

بوسالم   فائزة 19031159 مقبول1805.10  بـالبیرین06-12-2002

عیجولي   عبد الكریم 19031134 قریب من الجید1906.40  بـالبیرین06-08-2000

مرینیزة   عبد القادر 19031131 قریب من الجید2006.70  بـالبیرین27-12-2000

ربیعي   عامر 19031126 مقبول2105.40  بحكم بـالبیرین2001

دراجي   طھ عبد الحق 19031122 جید2207.00  بـالدویرة09-06-2001

عوج   سھام 19031106 مقبول2305.90  بـعین وسارة05-10-2001

بخوش   عبیر 19031141 قریب من الجید2406.20  بـالبیرین25-02-2002

696من621الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سویدة عبد القادر البیرین | عامر لخضر | الجلفة171038المؤسسة :  

بخوش   طارق عزیز 19031121 ممتاز2509.20  بـالبیرین30-03-2002

العمري   سلیمة 19031105 جید2607.30  بـالبیرین04-06-2002

لعجال   سلیمان 19031103 جید جدا2708.50  بـالبیرین25-06-2002

مھدي   شیماء 19031117 قریب من الجید2806.60  بـعین بوسیف10-08-2002

قماز   شھاد 19031111 ممتاز2909.20  بـزموري01-09-2002

باسین   سھام فاطمة الزھراء 19031108 مقبول3005.30  بـعین وسارة02-10-2002

بایو   عبد الرحمان 19031128 مقبول3105.90  بـعین وسارة05-11-2002

بوفاد   سلیمان 19031104 ممتاز3209.00  بـالبیرین12-11-2002

مسیلي   عبد القادر ریاض 19031133 جید3307.50  بـعین وسارة14-11-2002

بن الشیخ   حسناء 19031059 قریب من الجید3406.00  بـالبیرین09-04-1999

لملمي   خلیل 19031066 قریب من الجید3506.40  بـالبیرین02-09-2000

زیان   داود زین الدین 19031071 قریب من الجید3606.20  بـالبیرین17-10-2000

نجاوي   خالد 19031064 قریب من الجید3706.10  بـعین بوسیف07-09-2001

زواد   خولة 19031068 مقبول3805.30  بـالبیرین09-04-2002

صدوقي   رضا 19031079 مقبول3905.70  بـقصر الشاللة12-09-2002

بلدي   رشید 19031078 قریب من الجید4006.10  بـالبیرین06-11-2002

مرینیز   ساعد 19031089 جید جدا4108.00  بـالبیرین08-12-2002

القري   الھام 19031017 مقبول4205.40  بـالبیرین12-03-2000

خوني   ابراھیم 19031003 قریب من الجید4306.60  بـام العظام29-04-2000

بن الشیخ   الیاس 19031019 قریب من الجید4406.20  بـالبیرین12-01-2001

عیسو   ایة 19031027 جید4507.60  بـالبیرین29-07-2001

بوحة   بلقاسم 19031041 جید4607.50  بـبوسعادة05-08-2001

بخوش   ایوب 19031036 قریب من الجید4706.40  بـالبیرین10-10-2001

رحماني   اكرام 19031012 جید4807.50  بـالبیرین07-12-2001

بن عطاء هللا   ایمن 19031033 جید4907.10  بـالبیرین24-01-2002

مسروقي   احمد 19031005 قریب من الجید5006.80  بـعین وسارة17-02-2002

عیس   بدر الدین الصافي 19031037 جید5107.40  بـعین بوسیف05-04-2002

القویزي   اكرم 19031014 جید5207.70  بـعین وسارة10-04-2002

مراح   ایة 19031029 جید جدا5308.80  بـالبیرین18-05-2002

696من622الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سویدة عبد القادر البیرین | عامر لخضر | الجلفة171038المؤسسة :  

زنیخري   امیرة 19031022 جید5407.00  بـعین وسارة14-08-2002

دھندي   ایناس شفیقة 19031034 قریب من الجید5506.10  بـالجلفة02-10-2002

حبشي   بالل 19031040 قریب من الجید5606.50  بـالبیرین20-10-2002

تومیات   احمد ایوب 19031006 جید5707.20  بـعین وسارة06-12-2002

قسیدة   احمد ایوب 19031007 جید5807.30  بـالبیرین05-07-2003

696من623الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بخوش المختار البیرین | عامر لخضر | الجلفة171039المؤسسة :  

عبیزة   ھاجر 19031225 مقبول105.30  بـالبیرین18-11-2001

حمیدة   یحي 19031234 قریب من الجید206.10  بـسیدي عیسى28-11-2001

ضیفاوي   ھاجر 19031226 جید جدا308.10  بـعین بوسیف25-02-2002

عزیري   مروى 19031210 مقبول405.10  بـعین وسارة03-04-2002

قویني   محمد الصدیق 19031203 جید507.80  بـالھامل05-05-2002

جلولي   مصطفى 19031213 جید607.00  بـالبیرین26-06-2002

عصنون   منال 19031215 جید707.30  بـالبیرین16-03-2003

شخبات   علي 19031156 جید جدا808.10  بـالجلفة29-06-2001

بوعكاز   فاطنة 19031164 جید907.10  بـالبیرین14-10-2002

حمیدة   محمد االمین 19031191 مقبول1005.50  بـالبیرین29-12-2002

خلیفي   عبد الحمید 19031127 مقبول1105.30  بـالبیرین19-11-2000

زواوي   صابرین 19031118 مقبول1205.80  بـالبیرین24-12-2000

بخوش   صادق االمین 19031119 جید1307.30  بـالبیرین07-04-2002

شكالة   عبد الكریم 19031135 قریب من الجید1406.10  بـالبیرین10-06-2002

لعجال   شیماء 19031116 مقبول1505.70  بـعین وسارة25-07-2002

بن جفال   رشید 19031075 قریب من الجید1606.30  بـالبیرین29-01-1998

وعد هللا   ریما 19031084 مقبول1705.00  بـالبیرین01-08-2001

جلولي   رندة 19031081 مقبول1805.30  بـالبیرین24-11-2001

راشدي   ریان 19031083 جید جدا1908.40  بـالبیرین24-03-2002

العمري   حلیمة 19031061 قریب من الجید2006.10  بـالبیرین25-03-2002

جلولي   خولة 19031069 مقبول2105.70  بـالبیرین07-05-2002

لعجال   رشید 19031077 جید2207.50  بـعین وسارة25-07-2002

بعیو   خلود 19031065 جید2307.60  بـالبیرین24-09-2002

دھندي   بالل 19031039 مقبول2405.60  بـالبیرین18-06-1997

696من624الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بخوش المختار البیرین | عامر لخضر | الجلفة171039المؤسسة :  

خریفي   احمد 19031004 جید2507.40  بـبوطي السایح01-01-1999

لبزة   امال 19031021 مقبول2605.60  بـالبیرین31-07-1999

دھیلیس   بشرى 19031038 قریب من الجید2706.30  بـالبیرین07-01-2002

جلي   انور 19031026 قریب من الجید2806.10  بـالبیرین15-01-2002

بوزیان   ابتسام 19031002 قریب من الجید2906.00  بـالبیرین30-03-2002

راشدي   الیاس 19031020 قریب من الجید3006.80  بـالبیرین21-04-2002

لعجال   امینة ریحاب 19031024 جید3107.10  بـالبیرین05-09-2002

696من625الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | احمد خیراني البیرین | ھواري بومدین البیرین | الجلفة171051المؤسسة :  

المھدي   نذیر 19031371 مقبول105.40  بـالبیرین17-01-2001

بن توتي   مشیرة 19031364 قریب من الجید206.50  بـالبیرین02-08-2001

دلماجي   محمد صالح الدین 19031356 مقبول305.90  بـالبیرین22-02-2002

بن سعید   یوسف 19031386 جید جدا408.60  بـعین بوسیف16-08-2002

عمارة   عبد الحمید 19031323 مقبول505.20  بـالبیرین12-08-2000

زیان   فاروق 19031332 جید607.40  بـالبیرین18-11-2000

عوج   داود حمزة 19031298 جید707.50  بـالبیرین16-04-2002

قویزي   فاتح 19031331 جید جدا808.20  بـالبیرین08-08-2002

لعجال   ربیعة 19031300 مقبول905.80  بـعین وسارة05-10-2002

قطش   ثابت 19031282 مقبول1005.00  بـالبیرین06-11-2000

طویل   اسامة 19031251 مقبول1105.30  بـالبیرین01-07-2001

بن عطاء هللا   اسحاق 19031253 قریب من الجید1206.10  بـعین وسارة21-10-2001

كومیمة   إكرام 19031249 جید جدا1308.60  بـالبیرین21-05-2002

كومیمة   بشرى 19031276 جید جدا1408.60  بـالبیرین02-07-2002

نوار   امال 19031265 مقبول1505.50  بـالبیرین12-09-2002

قاضي   اسماء منال 19031257 قریب من الجید1606.80  بـالبیرین11-03-2003

696من626الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | شنوف بلقاسم البیرین | ھواري بومدین البیرین | الجلفة171052المؤسسة :  

بخوش   مراد 19031360 قریب من الجید106.25  بـالبیرین05-03-2002

بودوح   مبروك 19031350 جید جدا208.00  بـالبیرین26-07-2002

زنیخري   نسرین 19031373 جید307.75  بـعین وسارة04-09-2002

بن داود   وھیب 19031378 ممتاز409.50  بـعین وسارة13-12-2002

بومیدونة   ھشام 19031375 جید507.75  بـالجلفة15-03-2003

ربیعي   عبد الرحمان 19031324 جید607.75  بـعین وسارة09-12-2001

دلماجي   شھیناز كریمة 19031312 ممتاز709.25  بـالبیرین30-01-2002

شتوح   عائشة 19031320 قریب من الجید806.25  بـالبیرین27-02-2002

بن ناجي   ریان 19031304 جید907.00  بـالمدیة28-04-2002

مزھود   عائشة 19031321 قریب من الجید1006.25  بـالبیرین04-10-2002

ساعد   سمیر 19031309 جید1107.75  بـالبیرین30-10-2002

بایزید   عز الدین 19031328 جید جدا1208.50  بـالبیرین21-11-2002

بن داود   شیماء 19031315 مقبول1305.25  بـالبیرین13-02-2003

شخبات   فاطنة 19031333 جید جدا1408.75  بـالبیرین03-04-2003

اوعیل   جمال 19031283 مقبول1505.50  بـالبیرین29-12-1998

قاسمي   خالد 19031287 مقبول1605.00  بـالبیرین18-02-1999

بوزیان   ایوب 19031273 مقبول1705.75  بـالبیرین17-07-2001

ولد بوخیطین   امینة 19031270 مقبول1805.50  بـالبیرین01-05-2002

حبشي   امل ھبة هللا 19031266 جید1907.75  بـالبیرین01-06-2002

بوزیان   اكرم 19031259 جید جدا2008.50  بـقصر الشاللة07-07-2002

بوزیان   ایمن 19031272 جید جدا2108.00  بـقصر الشاللة07-07-2002

قسمیة   اسالم 19031254 مقبول2205.50  بـالبیرین07-08-2002

بومیدونة   اسماء 19031256 قریب من الجید2306.25  بـالبیرین21-08-2002

696من627الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ابن بادیس البیرین | ھواري بومدین البیرین | الجلفة171053المؤسسة :  

بن شعاب   منى 19031368 مقبول105.50  بـعین وسارة15-07-2001

مشتاوي   مراد 19031359 قریب من الجید206.40  بـالبیرین23-08-2001

عمرون   محمد لمین 19031357 قریب من الجید306.10  بـالبیرین31-08-2001

بودوح   نسرین 19031372 جید407.70  بـالبیرین09-10-2001

شاللي   یاسین 19031379 ممتاز509.40  بـعین بوسیف15-02-2002

بوداود   محمود 19031358 مقبول605.00  بـالبیرین11-08-2002

دھندي   منار 19031366 جید707.10  بـعین وسارة22-08-2002

زیان   مروى 19031362 جید807.50  بـالبیرین19-02-2003

مراح   مریم تسنیم 19031363 ممتاز909.70  بـالبیرین11-04-2003

لجدل   قدور 19031336 مقبول1005.90  بـعین بوسیف09-08-1999

ویسي   فتیحة 19031334 مقبول1105.00  بحكم بـسرقین2000

دحماني   سلیمان ولید 19031308 قریب من الجید1206.50  بـالبیرین09-06-2001

جوادي   صارة 19031316 قریب من الجید1306.00  بـالبیرین23-12-2001

یماني   شافیة 19031310 جید1407.00  بـالبرواقیة29-12-2001

مكي   زھیر 19031305 جید جدا1508.50  بـالبیرین06-01-2002

علوي   سلمى 19031307 مقبول1605.70  بـعین وسارة30-06-2002

بوربیع   صالح الدین 19031317 قریب من الجید1706.30  بـالبیرین08-07-2002

دین   عبد الشافي 19031325 جید1807.00  بـالبیرین15-11-2002

عبد السالم   امیرة 19031267 قریب من الجید1906.10  بـالبیرین28-12-2000

ساعد   امال 19031264 جید2007.50  بـالبیرین27-07-2001

ساعد   اصالة رجاء 19031258 جید2107.00  بـالبیرین12-03-2002

جوادي   اسماء 19031255 جید2207.20  بـالبیرین24-04-2002

ساعد   بن رابح 19031280 جید2307.40  بـعین وسارة10-10-2002

مكي   انفال 19031271 جید جدا2408.50  بـالبیرین13-02-2003

696من628الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ابن بادیس البیرین | ھواري بومدین البیرین | الجلفة171053المؤسسة :  

زوبیري   النذیر 19031263 قریب من الجید2506.70  بـالبیرین28-03-2003

696من629الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

البیرین | ھواري بومدین البیرین | الجلفة B1  | المجمع الجدید171054المؤسسة :  

زیان   لمین بشار 19031348 مقبول105.00  بـالبیرین30-12-1999

ولد بوخیطسن   یوسف 19031385 مقبول205.00  بـزرالدة12-06-2001

زیان   مروى 19031361 قریب من الجید306.60  بـالبیرین10-02-2002

بن عزیز   نجالء 19031370 جید407.40  بـالبیرین24-02-2002

مرینیزا   لیزا 19031349 ممتاز509.20  بـتیزي وزو26-05-2002

زیان   ناریمان 19031369 مقبول605.80  بـعین وسارة22-08-2002

بن قویدر   دلیلة 19031299 جید جدا708.90  بـالبیرین04-01-2002

بوخاري   رودینة ھبة هللا 19031302 مقبول805.80  بـعین بوسیف20-06-2002

بلعباس   شیماء 19031314 ممتاز909.00  بـعین بوسیف13-11-2002

قلة   جمیلة 19031285 جید جدا1008.60  بـالبیرین11-04-2000

قشیدة   امینة 19031269 جید جدا1108.00  بـالبیرین10-05-2001

تشیش   بالل 19031278 مقبول1205.80  بـالبیرین27-12-2001

زوبیري   إكرام 19031248 قریب من الجید1306.10  بـعین بوسیف09-01-2002

عمري   بدر الدین 19031275 قریب من الجید1406.60  بـالبیرین26-05-2002

سعدي   ایوب 19031274 مقبول1505.40  بـالبیرین10-07-2002

696من630الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | البشیر االبراھیمي البیرین | الرازي البیرین | الجلفة171063المؤسسة :  

ضیف   محمد ایوب 19031563 مقبول105.90  بـالبیرین05-02-2001

بن سكري   نور الھدى 19031583 قریب من الجید206.10  بـالبیرین02-01-2002

خالدي   منى 19031574 قریب من الجید306.40  بـالبیرین20-04-2002

عثمان   محمد عبد الحافظ 19031564 جید407.00  بـالبیرین05-09-2002

رحال   نبیلة 19031576 قریب من الجید506.60  بـالجلفة05-10-2002

بولنوار   صالح الدین 19031510 جید جدا608.70  بـالبیرین14-04-2002

سحیم   صابرین 19031504 جید707.70  بـالبیرین24-04-2002

امسعودان   سید احمد 19031498 جید807.20  بـالبیرین15-05-2002

عمري   عبد القادر 19031523 مقبول905.00  بـعین وسارة14-08-2002

خلیفة   عبد الرحمان 19031516 جید جدا1008.00  بـالبیرین13-11-2002

بن الشیخ   سفیان 19031478 قریب من الجید1106.40  بـالبیرین17-09-1999

جنید   بشرى 19031452 مقبول1205.90  بـعین وسارة22-04-2002

بوعیشة   دالل 19031471 جید جدا1308.40  بـالبیرین14-09-2002

دومي   إكرام 19031397 قریب من الجید1406.40  بـالبیرین26-11-2001

خیثر   ایة 19031430 قریب من الجید1506.00  بـالبیرین23-05-2002

دحیة   ابوبكر محب الدین 19031401 جید جدا1608.90  بـالھامل13-09-2002

بن میرة   ایة 19031431 قریب من الجید1706.40  بـحاسي بحبح18-09-2002

قاسم   الجابریة نسرین 19031418 جید1807.30  بـالبیرین22-09-2002

فیطس   اسامة فادي 19031409 قریب من الجید1906.30  بـالجلفة03-02-2003

نھایلي   احمد 19031407 ممتاز2009.10  بـالبیرین07-08-2003

696من631الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بوزیان بن یحي البیرین | الرازي البیرین | الجلفة171064المؤسسة :  

مدقدم   یونس 19031601 جید جدا108.40  بـالبیرین14-10-2002

بایزید   لخضر 19031550 قریب من الجید206.80  بـالبیرین07-03-2001

زاھوي   فلایر 19031547 قریب من الجید306.10  بـالبیرین04-02-2002

قلة   لبنة 19031549 قریب من الجید406.20  بـعین بوسیف12-04-2002

بوزیان   مالك 19031570 مقبول505.60  بـعین وسارة17-07-2002

بلقاسمي   منال 19031573 مقبول605.80  بـالبیرین21-07-2002

ذیباوي   كریم 19031548 مقبول705.40  بـالبیرین06-09-2002

دلماجي   ناریمان 19031575 جید جدا808.70  بـالجلفة09-12-2002

ایت عزوق   محمد امین 19031562 ممتاز909.50  بـالبیرین15-06-2003

بطاش   عادل 19031514 قریب من الجید1006.50  بـالبیرین31-12-1999

سراي   عبد القادر 19031520 مقبول1105.40  بـالبیرین08-01-2001

بخوش   عالء الدین 19031529 مقبول1205.00  بـالبیرین02-02-2001

رحماني   شیماء 19031502 جید جدا1308.00  بـالبیرین02-12-2001

دردوري   فاتح 19031533 قریب من الجید1406.10  بـعین وسارة09-12-2001

سداس   عبیر 19031527 جید1507.60  بـالبیرین11-02-2002

مدقدم   صالح الدین 19031511 قریب من الجید1606.20  بـالبیرین13-05-2002

یاحي   طھ 19031512 قریب من الجید1706.80  بـالبیرین25-05-2002

اوعیل   فتیحة 19031536 قریب من الجید1806.80  بـالبیرین03-06-2002

عبیزة   شروق 19031499 جید جدا1908.10  بـالبیرین23-07-2002

قلة   فاطمة الزھراء 19031534 جید2007.40  بـالبیرین02-09-2002

زواوي   صارة 19031507 جید جدا2108.60  بـالبیرین29-09-2002

رحال   سمیة 19031480 قریب من الجید2206.10  بـعین بوسیف10-10-2000

مشتي   سھیلة 19031486 قریب من الجید2306.60  بـعین بوسیف28-02-2001

بایزید   ایمن 19031447 جید2407.40  بـالبیرین09-04-2002

696من632الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بوزیان بن یحي البیرین | الرازي البیرین | الجلفة171064المؤسسة :  

مراح   رقیة 19031473 جید2507.40  بـعین وسارة13-04-2002

كیروان   سمیة 19031481 جید2607.90  بـالبیرین07-06-2002

بن قسمیة   ایوب 19031450 جید جدا2708.50  بـالبیرین22-06-2002

زواوي   رمیسة 19031474 مقبول2805.20  بـعین وسارة26-06-2002

بن عمرة   خولة 19031469 جید2907.80  بـبومرداس27-10-2002

بوزیان   بشرى 19031453 قریب من الجید3006.70  بـعین بوسیف08-12-2002

قلة   خلیل 19031466 مقبول3105.20  بـعین بوسیف27-12-2002

لعماري   امال 19031425 جید3207.10  بـعین وسارة04-08-2001

بوخنیفر   ایة ھدیل 19031432 جید جدا3308.60  بـالبیرین23-01-2002

ضیف   ابراھیم الخلیل 19031398 قریب من الجید3406.50  بـعین وسارة10-02-2002

بلغیث   اسماعیل صابر 19031413 مقبول3505.60  بـالبیرین06-03-2002

شكالة   الشیخ 19031421 قریب من الجید3606.00  بـالبیرین26-05-2002

اقدال   اكرام 19031414 قریب من الجید3706.90  بـالبیرین15-06-2002

عبیزة   اسماعیل 19031412 قریب من الجید3806.10  بـعین وسارة23-06-2002

موارد   احالم 19031402 قریب من الجید3906.60  بـالبیرین28-09-2002

ھبالي   امین 19031428 جید جدا4008.70  بـالبیرین28-10-2002

ثامرني   السالمي حسام الدین 19031420 جید جدا4108.50  بـالبیرین08-12-2002

حساین   احالم 19031403 جید4207.50  بـالبیرین17-12-2002

696من633الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد بن سلیم البیرین | الرازي البیرین | الجلفة171065المؤسسة :  

بلدي   یوسف 19031598 قریب من الجید106.60  بـالبیرین01-03-2002

ضیف   محمد االمین 19031559 قریب من الجید206.20  بـالبیرین28-12-1999

كركوب   محمد 19031555 مقبول305.10  بـالبیرین05-12-2001

صالي   محمد 19031556 جید407.90  بـالبیرین03-01-2002

رایس   نجود 19031577 قریب من الجید506.10  بـالمدیة04-03-2002

قاسم   مریم 19031566 جید607.70  بـعین وسارة26-03-2002

قائد   محمد االمین 19031560 جید707.40  بـالبیرین09-07-2002

بن عطاء هللا   ھدیل 19031585 جید807.50  بـالبیرین07-08-2002

سبع   مروان 19031565 مقبول905.30  بـالبیرین30-01-2003

قراشة   صابر 19031503 جید1007.70  بـالبیرین21-07-2001

ضیف   صالح 19031509 مقبول1105.20  بـعین وسارة25-08-2001

حداد   عبد القادر 19031521 قریب من الجید1206.40  بـالبیرین16-09-2001

حداد   عبد القادر 19031522 مقبول1305.70  بـالبیرین16-02-2002

سحیم   عمار 19031531 جید1407.70  بـالبیرین27-04-2002

سني   صارة 19031506 جید جدا1508.10  بـالبیرین06-05-2002

كریفیف   شھرزاد 19031500 قریب من الجید1606.40  بـعین وسارة20-08-2002

جباء هللا   عبد الرحمان 19031515 قریب من الجید1706.30  بـالبیرین12-09-2002

سبع   عائشة 19031513 جید1807.40  بـالبیرین01-10-2002

زواوي   سھیلة 19031497 جید1907.90  بـقصر البخاري09-10-2002

تشیش   صابرین 19031505 قریب من الجید2006.10  بـالبیرین25-10-2002

محمدي   علي احمد عبدو 19031530 جید جدا2108.10  بـالبیرین01-02-2003

خضراوي   سھام 19031484 مقبول2205.60  بـالبیرین25-03-2001

سحیم   جیھان 19031459 مقبول2305.60  بـالبیرین22-11-2001

عمران   بن مالك 19031456 مقبول2405.60  بـعین وسارة11-05-2002

696من634الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | محمد بن سلیم البیرین | الرازي البیرین | الجلفة171065المؤسسة :  

زكریفة   خدیجة منار 19031465 جید جدا2508.10  بـعین وسارة15-07-2002

كیحول   سامیة 19031477 جید2607.80  بـعین وسارة14-08-2002

طویل   ایمن صالح الدین 19031449 جید جدا2708.80  بـالبیرین13-10-2002

لطرش   بركاھم 19031451 جید2807.10  بـعین وسارة08-12-2002

بن عصنون   المیلود 19031423 جید2907.80  بـعین وسارة27-06-1999

رحماني   ایمن 19031435 قریب من الجید3006.60  بـالبیرین10-08-2000

رقاب   ایمن 19031436 جید3107.10  بـالھامل31-12-2000

سحیم   الزھرة 19031419 جید جدا3208.70  بـعین وسارة14-03-2002

قاسم   امیرة یاسمین 19031427 جید جدا3308.40  بـعین وسارة26-03-2002

بوزیداوي   ابراھیم الخلیل 19031399 قریب من الجید3406.40  بـالبیرین20-05-2002

دریسي   اكرام 19031415 جید3507.80  بـالبیرین15-10-2002

ضیف   العربي شریف الحسین 19031422 جید3607.60  بـالبیرین17-01-2003

منصوري   ایمان 19031434 جید3707.10  بـعین بوسیف06-06-2003

696من635الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | دلماجي جلول خیزرانة البیرین | النصر بنھار | الجلفة171075المؤسسة :  

زنیخري   یحي 19031783 مقبول105.25  بـالبیرین15-11-2001

طیبي   نادیة 19031768 قریب من الجید206.50  بـعین وسارة06-04-2002

بوطبة   سمیرة 19031685 جید جدا308.50  بـالبیرین23-04-2001

جدیالت   التومي 19031627 مقبول405.00  بـعین وسارة09-02-2000

بطاش   إكرام 19031612 قریب من الجید506.25  بـالبیرین01-12-2001

696من636الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن شداد عبد القادر البیرین | النصر بنھار | الجلفة171076المؤسسة :  

بوزیداوي   فتیحة 19031723 قریب من الجید106.75  بـبنھار17-03-1998

بوزیداوي   محمد 19031739 مقبول205.50  بـبنھار09-02-1999

بوزیداوي   عبد القادر 19031713 مقبول305.50  بـبنھار09-04-2001

بن خشیبة   محمد 19031745 جید407.25  بـعین وسارة02-01-2002

بن معیشة   مروان 19031751 مقبول505.00  بـعین وسارة13-06-2002

مقاق   جمیلة 19031662 مقبول605.00  بـعین وسارة01-01-2002

696من637الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مج جد محمد حمیداني البیرین | النصر بنھار | الجلفة171077المؤسسة :  

طیبي   نور الھدى 19031775 مقبول105.70  بـعین وسارة11-09-1999

عیساوي   یاسین 19031781 قریب من الجید206.30  بـسعیدة06-03-2002

مریخي   منار 19031764 مقبول305.90  بـعین وسارة15-04-2002

سالمي   ناصر 19031769 قریب من الجید406.70  بـعین وسارة19-06-2002

قدیم   منال 19031765 جید507.60  بـعین وسارة05-08-2002

باسین   عبد هللا 19031717 جید607.60  بـعین وسارة23-08-2001

طیب   محمد 19031746 جید707.90  بـعین وسارة17-02-2002

العیداني   لینة یاسمین 19031734 قریب من الجید806.90  بـعین وسارة15-07-2002

خیر   عبد القادر 19031716 مقبول905.90  بـعین وسارة24-02-2003

بن عطیة   دلیلة 19031673 جید جدا1008.10  بـعین وسارة30-09-2000

شمارة   شیماء 19031689 قریب من الجید1106.20  بـعین وسارة19-11-2001

بطاش   جمیلة 19031663 جید جدا1208.10  بـعین وسارة02-01-2002

ھینوب   عادل 19031698 جید1307.60  بـعین وسارة14-02-2002

غفاري   عائشة 19031696 جید1407.10  بـعین وسارة27-03-2002

دردوري   سعید 19031682 قریب من الجید1506.30  بـعین وسارة14-04-2002

باسین   سارة 19031680 قریب من الجید1606.10  بـعین وسارة07-06-2002

بن مشابة   دلیلة 19031674 قریب من الجید1706.30  بـعین وسارة23-11-2002

رانبي   سفیان عبد هللا 19031683 جید جدا1808.10  بـالجلفة17-02-2003

حفرات   بشرى 19031642 جید1907.70  بـعین وسارة21-05-2001

سالق   ایة 19031637 جید جدا2008.10  بـعین وسارة09-04-2002

خیراني   إكرام 19031613 جید جدا2108.10  بـعین وسارة18-04-2002

باسین   إكرام 19031614 جید جدا2208.00  بـعین وسارة08-06-2002

شھرة   ابوبكر 19031617 مقبول2305.40  بـعین وسارة12-08-2002

قویسم   امنة 19031634 مقبول2405.60  بـعین وسارة14-09-2002

696من638الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مج جد محمد حمیداني البیرین | النصر بنھار | الجلفة171077المؤسسة :  

سالق   امیمة 19031635 قریب من الجید2506.90  بـعین وسارة03-12-2002

حمزة   ایة لطیفة 19031638 قریب من الجید2606.40  بـعین وسارة16-05-2003

696من639الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قاسمي بن علیة البیرین | النصر بنھار | الجلفة171078المؤسسة :  

مزي   یسرى 19031784 مقبول105.00  بـعین وسارة21-08-2001

سمیدة   نورة 19031777 مقبول205.25  بـعین وسارة07-06-2002

شداوي   نوال 19031772 جید307.00  بـعین وسارة03-07-2002

غفاري   یوسف 19031787 ممتاز409.50  بـعین وسارة17-07-2002

نقارة   فاطنة 19031721 ممتاز509.00  بـعین وسارة06-08-2000

حمالوي   عبد القادر 19031712 جید جدا608.25  بـعین وسارة04-12-2000

ام الریش   لخضر مخلوف 19031732 مقبول705.00  بـعین وسارة28-10-2001

مبروكي   فاطنة 19031722 جید807.75  بـعین وسارة21-12-2001

جدیالت   محمد 19031747 مقبول905.50  بـعین وسارة22-06-2002

بن معیشة   فتیحة 19031724 جید جدا1008.25  بـالبیرین13-08-2002

یخلف شاوش   خدیجة 19031670 جید1107.50  بـعین وسارة01-04-2002

ام الریش   عائشة 19031697 ممتاز1209.25  بـعین وسارة18-04-2002

حجیلة   حنان 19031667 مقبول1305.75  بـالبیرین19-10-2002

كلیوات   خالد ابن الولید 19031669 جید1407.50  بـعین وسارة20-11-2002

بن معمر   خولة 19031672 مقبول1505.00  بـعین وسارة06-01-2003

جدیالت   البشیر 19031626 مقبول1605.75  بـالبیرین22-11-2000

شداوي   الزھرة 19031628 جید جدا1708.00  بـعین وسارة17-01-2001

ربوزي   اعمر 19031623 مقبول1805.00  بـعین وسارة21-03-2001

بن سواط   ایمان 19031639 قریب من الجید1906.00  بـعین وسارة13-12-2001

حجیلة   تركیة 19031648 مقبول2005.50  بـعین وسارة05-02-2002

زروقي   اكرام 19031624 قریب من الجید2106.25  بـعین وسارة07-02-2002

غدیر   بشرى 19031643 جید جدا2208.75  بـعین وسارة25-02-2003

696من640الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن عفو اسماعیل البیرین | النصر بنھار | الجلفة171079المؤسسة :  

خیراني   میلودة 19031767 مقبول105.50  بـعین وسارة26-06-1999

زبار   یمینة 19031785 قریب من الجید206.75  بـبنھار11-01-2000

سعداوي   یحي 19031782 مقبول305.25  بـعین وسارة14-05-2000

بن الزین   یوسف 19031788 مقبول405.75  بـعین وسارة16-11-2002

سویح   مریم 19031762 ممتاز509.75  بـحاسي بحبح09-12-2002

كعبوش   محمد 19031740 جید جدا608.75  بـبنھار09-05-2000

سعداوي   محمد 19031743 قریب من الجید706.75  بـعین وسارة14-06-2001

شاربي   لخضر 19031731 جید جدا808.00  بـعین وسارة08-07-2001

بن عزیز   محمد 19031744 جید907.50  بـعین وسارة24-08-2001

كعبوش   لبنى 19031729 جید1007.75  بـعین وسارة22-03-2002

حارثي   عبد القادر 19031714 ممتاز1109.00  بـبنھار16-07-2002

بن عزیز   علي 19031719 ممتاز1209.50  بـعین وسارة20-07-2002

باي   صالح 19031691 جید1307.75  بـعین وسارة06-07-1998

بن شیحة   عائشة 19031694 ممتاز1410.00  بـعین وسارة10-07-1999

بن عزیز   سعدة 19031681 مقبول1505.00  بـعین وسارة25-03-2000

العیداني   حلیمة 19031666 مقبول1605.25  بـعین وسارة26-10-2000

كعبوش   شیماء 19031688 قریب من الجید1706.00  بـعین وسارة02-10-2001

حارثي   خلود 19031671 مقبول1805.25  بـعین وسارة18-10-2001

حارثي   صبحة 19031690 جید جدا1908.75  بـعین وسارة04-12-2001

لرجم   صالح الدین 19031692 جید2007.00  بـعین وسارة23-04-2002

بن الزین   امال 19031632 مقبول2105.50  بـعین وسارة10-02-2000

حارثي   اسامة 19031619 مقبول2205.25  بـعین وسارة11-12-2001

بن عزیز   جمال 19031651 مقبول2305.00  بـعین وسارة14-05-2002

حارثي   ایمان 19031640 قریب من الجید2406.50  بـعین وسارة07-09-2002

696من641الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | علیم یحي سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة171091المؤسسة :  

دكاني   عمار 19032050 قریب من الجید106.80  بـقصر الشاللة17/01/2002

بشیري   نعیمة 19032137 جید207.20  بـسیدي لعجال09/01/2002

فراج   عفاف 19032035 جید307.00  بـقصر الشاللة20/02/2003

696من642الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

) سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة2 | بن سیدي عیسى (171092المؤسسة :  

جبوري   ولید 19032159 جید جدا108.00  بـعین وسارة20/07/2002

برني   فلایر 19032064 قریب من الجید206.75  بـقصر الشاللة24/01/2002

جبوري   لبنى اكرام 19032075 قریب من الجید306.75  بـسیدي لعجال23/06/2002

واري   محمد اسالم 19032108 قریب من الجید406.00  بـقصر الشاللة15/11/2001

ضیف   نصیرة 19032135 قریب من الجید506.75  بـسیدي لعجال09/02/2002

یحیاوي   عبد الكریم 19032026 مقبول605.50  بـسیدي لعجال15/01/2000

تجیني   صوریة 19032008 مقبول705.00  بـسیدي لعجال16-01-2002

لقصیر   ضیاء الدین 19032009 جید جدا808.00  بـوھران30/10/2002

داودي   عبد المجید 19032028 جید جدا908.00  بـسیدي لعجال23/12/2002

عیاد   عالء 19032036 قریب من الجید1006.25  بـقصر الشاللة21/07/2003

مساعدي   زوبیدة 19031962 مقبول1105.25  بـسیدي لعجال05/04/2001

قریش   صابرین 19031988 جید1207.25  بـقصر الشاللة16/10/2001

ضیف   رزیقة 19031935 مقبول1305.50  بـسیدي لعجال14/01/2002

حوتي   خولة 19031919 مقبول1405.25  بـسیدي لعجال16/06/2002

سرباح   حمزة 19031910 مقبول1505.50  بـسیدي لعجال03/11/2002

دكاني   خولة 19031921 مقبول1605.50  بـسیدي لعجال31/05/2003

جفال   بختة 19031868 مقبول1705.25  بـسیدي لعجال22/12/2001

صبار   ایمان 19031860 ممتاز1809.00  بـسیدي لعجال09/01/2002

دالل   ایة 19031856 مقبول1905.75  بـقصر الشاللة18/12/2002

یحیاوي   امال 19031838 مقبول2005.25  بـقصر الشاللة16/12/2000

لكحل   اكرام 19031813 ممتاز2109.25  بـقصر الشاللة24/02/2002

عمران   العربي 19031827 مقبول2205.75  بـسیدي لعجال24/06/2002

696من643الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | عدوان عیسى سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة171093المؤسسة :  

ھالل   صارة 19032001 مقبول105.50  بـقصر الشاللة24/09/2001

ساعد   اسامة 19031805 جید207.50  بحكم بـسیدي لعجال1999

696من644الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | حوش عمر سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة171094المؤسسة :  

بوطویجین   مروة 19032118 ممتاز109.50  بـسیدي لعجال19/01/2002

سلمون   محمد یاسین 19032116 مقبول205.40  بـالرشایقة11-06-2002

بوشان   مریم 19032121 مقبول305.00  بـسیدي لعجال26/06/2002

مانع   محمد االمین 19032111 مقبول405.80  بـمعسكر15-10-2002

طویل   صالح الدین 19032007 جید جدا508.70  بـعین وسارة24/01/2003

فاید   سمیة 19031976 مقبول605.70  بـسیدي لعجال14/01/2002

طویل   رمیسة 19031952 مقبول705.70  بـعین وسارة14/01/2003

لجدل   حفیظة 19031908 جید جدا808.20  بـسیدي لعجال21/01/2002

696من645الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة1 | المجمع ب171096المؤسسة :  

جعدي   نور الدین 19032152 قریب من الجید106.40  بـقصر الشاللة29/03/2002

صدوقي   عیسى 19032052 جید207.20  بـسیدي لعجال20/04/2001

لكحل   فاطمة 19032059 جید307.40  بـسیدي لعجال19/12/2002

عیشون   محمد زكریاء 19032113 جید407.10  بـالكریمة10/05/2002

مفتي   منال 19032127 مقبول505.30  بـعین وسارة27/01/2003

لكحل   مصعب عبد االلھ 19032124 جید607.20  بـام البواقي16/03/2003

دوبالي   سارة 19031966 قریب من الجید706.50  بـسیدي لعجال26/02/2002

برني   سالمة 19031969 قریب من الجید806.20  بـسیدي لعجال01/07/2002

بوطویجین   سھیلة 19031982 جید جدا908.10  بـسیدي لعجال03/07/2002

بحیح   سمیة 19031978 مقبول1005.00  بـعین وسارة06/08/2002

بلحسین   شیماء 19031986 مقبول1105.00  بـعین وسارة29/08/2002

طویل   سعیدة 19031974 مقبول1205.70  بـقصر الشاللة02/09/2002

ھشیم   دنیا 19031926 مقبول1305.90  بحكم بـسیدي لعجال2000

لكحل   حسینة 19031907 مقبول1405.40  بـعین وسارة30/01/2002

دكاني   رشا 19031938 جید جدا1508.70  بـسیدي لعجال19/04/2002

جنان   ایوب 19031864 مقبول1605.00  بـسیدي لعجال04/02/2000

رمضاني   ایمن 19031863 جید1707.40  بـحمادیة27/10/2001

مد   ایمان 19031859 مقبول1805.10  بـقصر الشاللة08/01/2002

دكاني   تركیا 19031881 مقبول1905.40  بـسیدي لعجال03/05/2002

جناد   بشرى 19031870 جید جدا2008.20  بـسیدي لعجال18/07/2002

مساعدي   بشرى 19031871 قریب من الجید2106.60  بـسیدي لعجال17/08/2002

برني   امیمة 19031851 جید جدا2208.60  بـقصر الشاللة11/09/2002

مكي   امیمة 19031852 جید جدا2308.20  بـقصر الشاللة04/11/2002

كحلول   الزواوي 19031823 جید جدا2408.70  بحكم بـسرقین2001

696من646الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة1 | المجمع ب171096المؤسسة :  

قریش   ام النون 19031836 مقبول2505.10  بـسیدي لعجال20/01/2002

دالل   اسامة 19031808 قریب من الجید2606.20  بـسیدي لعجال06/03/2002

جفال   احمد 19031803 جید جدا2708.80  بـواد لیلى11/06/2002

بوعرصاوي   اكرام 19031816 جید2807.80  بـسیدي لعجال03/02/2003

جفال   الحاج 19031820 قریب من الجید2906.00  بـعین وسارة16/05/2003

696من647الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

) سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة03 | الجدیدة (171097المؤسسة :  

میسومي   ھاجر عباسیة 19032154 ممتاز109.10  بـسیدي بلعباس11/05/2002

جرجار   یاسین 19032161 جید207.20  بـسیدي عامر21/10/2002

یعقوبي   عیسى 19032053 قریب من الجید306.20  بـسیدي لعجال30/04/2001

جنان   كلثوم 19032072 مقبول405.40  بـسیدي لعجال21/12/2001

سرباح   لعموري 19032081 مقبول505.20  بـسیدي لعجال24/02/2002

سایحي   علي عبد هللا 19032049 جید607.10  بـعین وسارة13/03/2002

رحوي   فاطمة الزھرة 19032062 مقبول705.20  بـتیارت24/06/2002

علیم   فاروق 19032056 مقبول805.80  بـسیدي لعجال17/10/2002

ھشیم   محمد االمین 19032109 مقبول905.20  بـسیدي لعجال21/03/1998

لكحل   محمد 19032099 مقبول1005.90  بـعین وسارة12/02/2001

سھیل   موسى 19032129 جید1107.30  بـسیدي لعجال14/04/2002

عبیب   عائشة 19032011 جید جدا1208.20  بـسیدي لعجال16/01/2002

بلحسین   عبد النور 19032029 جید جدا1308.30  بـسیدي لعجال02/04/2002

سیاح   صابرینة 19031999 جید1407.90  بـقصر الشاللة25/04/2002

فاید   زھیة 19031960 قریب من الجید1506.50  بـسیدي لعجال16/01/2001

فجخي   سامیة 19031970 جید جدا1608.00  بـقصر الشاللة29/12/2001

بوزید   سارة 19031968 قریب من الجید1706.60  بـسیدي لعجال09/08/2002

بغدادي   سعاد 19031972 قریب من الجید1806.90  بـعین وسارة10/08/2002

فارس   سعاد 19031973 قریب من الجید1906.40  بـوادي تلیالت27-08-2002

خیر الدین   خلود 19031915 مقبول2005.80  بـقصر الشاللة21/07/1999

بن شویطة   رابح 19031929 مقبول2105.70  بـسیدي لعجال01/01/2000

بن فرحاح   خیر الدین 19031922 مقبول2205.50  بـسیدي لعجال01-01-2001

عویسي   رزیقة 19031936 مقبول2305.30  بـسیدي لعجال23/02/2002

قاسم   رزیقة 19031937 جید2407.00  بـسیدي لعجال24/05/2002

696من648الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

) سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة03 | الجدیدة (171097المؤسسة :  

سیاحي   راشدة 19031930 جید2507.60  بـقصر الشاللة26/06/2002

بوجمعة   بوراس 19031879 قریب من الجید2606.00  بـحاسي فدول27/05/2000

رباحي   جلول 19031887 جید2707.80  بـقصر الشاللة05/03/2001

لكحل   امیرة 19031850 قریب من الجید2806.50  بـقصر الشاللة16/01/2002

سھیل   ایة 19031855 جید جدا2908.10  بـسیدي لعجال06/03/2002

حدو   تركیة 19031884 ممتاز3009.00  بـسیدي لعجال25/04/2002

عمیري   ایمان رانیا 19031861 قریب من الجید3106.90  بـقصر الشاللة24/07/2002

مساعدي   اسامة 19031806 جید جدا3208.20  بـحاسي فدول01/01/2001

دالل   اكرام حدة 19031817 جید جدا3308.00  بـسیدي لعجال09/04/2002

علیلیش   البشیر 19031818 جید جدا3408.30  بـسیدي لعجال13/04/2002

جنان   اشواق 19031811 مقبول3505.20  بـسیدي لعجال26/06/2002

ھشیم   ابتھاج 19031799 جید3607.00  بـعین وسارة25/07/2002

حمري   ام الخیر إكرام 19031834 مقبول3705.40  بـقصر الشاللة10/11/2002

696من649الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

)سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة1 | بن سیدي عیسى(171098المؤسسة :  

بن شویطة   ھند 19032156 مقبول105.50  بـسیدي لعجال20/08/2002

عویسي   كوثر 19032074 جید جدا208.00  بـعین وسارة01/01/2002

جعدي   عیسى 19032054 جید307.40  بـسیدي لعجال29/01/2002

برني   لعجال 19032077 مقبول405.60  بـسیدي لعجال21/05/2002

جعدي   لعموري 19032082 قریب من الجید506.00  بـسیدي لعجال29/05/2002

العباسي   فاطمة الزھراء 19032060 قریب من الجید606.90  بـسیدي لعجال27/06/2002

جعدي   فاطمة الزھراء 19032061 جید707.30  بـسیدي لعجال26/10/2002

مساعدي   نعیمة 19032138 جید جدا808.70  بـسیدي لعجال09/03/2002

بلخیري   میلود 19032130 مقبول905.30  بـسیدي لعجال20/03/2002

الشیخ   مریم 19032120 قریب من الجید1006.90  بـحمادیة26/03/2002

معمر   محمد المصطفى 19032112 جید1107.30  بـسیدي لعجال08/07/2002

جعدي   مروة كرم 19032119 قریب من الجید1206.50  بـقصر الشاللة02/09/2002

جفال   منال 19032128 جید جدا1308.60  بـسیدي لعجال09/09/2003

عماري   عصام 19032031 جید جدا1408.00  بـقصر الشاللة15/04/2002

دریسي   رمیصة 19031953 قریب من الجید1506.50  بـسیدي لعجال12/05/2002

عبیب   سمیة 19031977 قریب من الجید1606.20  بـسیدي لعجال27/06/2002

قاسم   خولة 19031917 مقبول1705.70  بـعین وسارة19/10/2000

راتع   جمعة 19031901 مقبول1805.40  بـسیدي لعجال18/01/2001

مساعدي   حمید 19031911 جید1907.60  بـعین وسارة13/02/2002

سھیل   بختة 19031867 جید2007.00  بـسیدي لعجال28/02/1980

سعدات   بثینة 19031866 قریب من الجید2106.50  بـالبلیدة28/12/2000

بوصبع   امیمة مروة 19031853 جید جدا2208.30  بـسیدي لعجال01/04/2002

شداد   اكرام 19031815 مقبول2305.50  بـعین وسارة14/08/2002

علیلیش   المعتز با عبد المجید 19031831 قریب من الجید2406.20  بـسیدي لعجال30/08/2002

696من650الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | المجمع الجدید سیدي لعجال | قطاع سیدي لعجال | الجلفة171099المؤسسة :  

جفال   یامنة 19032162 جید جدا108.20  بـعین وسارة02/06/2000

مساعدي   لعموري 19032079 مقبول205.20  بـقصر الشاللة23/01/1999

لغواطي   كلثوم 19032071 مقبول305.70  بـالخمیس18/06/2000

فضیل   فریحة 19032065 قریب من الجید406.60  بـسیدي لعجال30/01/2002

امباركي   فریحة 19032066 قریب من الجید506.40  بـقصر الشاللة25/03/2002

مناد   ناھد 19032131 جید607.20  بـعین وسارة23/09/2002

مھني   محمد 19032105 جید707.50  بـعین وسارة21/12/2002

فراج   عامر 19032012 قریب من الجید806.60  بـقصر الشاللة14/02/2002

علیم   عبد الرؤوف 19032015 جید907.40  بـقصر الشاللة03-03-2002

سھیل   عبد الحق 19032014 جید جدا1008.70  بـعین وسارة31/07/2002

قندوزي   صفاء 19032003 جید جدا1108.50  بـسیدي لعجال13/08/2002

فراج   عبد العزیز 19032017 قریب من الجید1206.50  بـالحراش02/02/2003

سایحي   ریم 19031956 قریب من الجید1306.40  بـالشلف16/09/2002

حبل   خلود 19031916 جید1407.30  بـعین وسارة25/04/2002

طایري   خیرة 19031923 قریب من الجید1506.10  بـسیدي لعجال18/06/2002

فراج   حسام الدین 19031905 قریب من الجید1606.90  بـسیدي لعجال01/08/2002

قرنون   حنان 19031913 قریب من الجید1706.60  بـتیسمسیلت29/11/2002

حوة   انور 19031854 مقبول1805.70  بـسیدي لعجال01/01/2000

فراج   بوداود 19031878 جید1907.60  بـسیدي لعجال05/02/2002

علیم   بلقاسم 19031875 قریب من الجید2006.30  بـسیدي لعجال07/04/2002

علیم   اسماء 19031809 جید2107.90  بـسیدي لعجال14/05/2001

سلطاني   الفضل 19031830 قریب من الجید2206.80  بـسیدي لعجال20/09/2002

696من651الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن شعشوع سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171109المؤسسة :  

سبیع   كریم 19032432 مقبول105.60  بـقصر الشاللة29/11/2001

مسعودي   فلایر 19032428 مقبول205.90  بـتیسمسیلت05/09/2002

مسعوي   ھدیل 19032515 مقبول305.60  بـقصر الشاللة10/02/2003

سلیمي   شھیناز 19032347 مقبول405.70  بـعین وسارة08-03-2002

بن الضیف   بشرى 19032247 قریب من الجید506.90  بـقصر الشاللة10/01/2002

سبیع   الحاج 19032201 جید607.40  بـقصر الشاللة13-03-2002

696من652الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الحمیمات سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171110المؤسسة :  

بغداد   مخلوف 19032466 قریب من الجید106.60  بـسیدي لعجال22/04/1999

طربوش   كنزة 19032435 جید207.60  بـقصر الشاللة13/01/2001

طربوش   عادل 19032362 قریب من الجید306.00  بـقصر الشاللة28/04/1999

طربوش   بشرى 19032248 مقبول405.60  بـقصر الشاللة12/01/2002

غماز   امال 19032231 مقبول505.40  بـالرشایقة25/06/2002

696من653الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بودوایة سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171111المؤسسة :  

طربوش   محمد 19032446 جید107.40  بـقصر الشاللة02/09/2000

جابر   لعجال 19032441 مقبول205.80  بـتیارت07/08/2001

جابر   محمد االمین 19032463 قریب من الجید306.50  بـمھدیة02/01/2003

بوزناد   نصري 19032503 جید407.10  بـحاسي فدول01-01-1999

بوزناد   عیسى 19032394 مقبول505.30  بـحاسي فدول01/01/2000

ناصري   عمر 19032392 جید607.00  بـقصر الشاللة05/11/2002

دالل   عباس 19032366 جید707.30  بـتیارت25/01/2000

طمار   عائشة 19032360 قریب من الجید806.90  بـمھدیة02/01/2002

دالل   بشیر 19032249 مقبول905.80  بـمغیلة11/12/2001

طمار   احمد 19032181 جید1007.70  بـحمادیة06/04/1996

خالدي   اسماعیل 19032192 مقبول1105.60  بـتیسمسیلت09/01/1999

696من654الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | بن زغودة سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171112المؤسسة :  

بوزیاني   المیة 19032437 جید جدا108.80  بـسیدي لعجال01/01/2001

مبرك   محمد 19032448 قریب من الجید206.70  بـقصر البخاري29-03-2001

غیاط   نعیمة 19032507 جید307.10  بـخمیستي13/08/2002

نعار   الیاس 19032227 جید407.80  بـقصر الشاللة11/08/2000

نعار   بوزیان 19032260 قریب من الجید506.80  بـحاسي فدول01/01/2001

696من655الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | طیر القالب سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171113المؤسسة :  

سلطاني   محمد 19032452 جید107.00  بـقصر الشاللة09/11/2001

توامي   كریم 19032434 جید جدا208.25  بـحاسي فدول01/01/2003

مذبوح   نعیمة 19032506 مقبول305.25  بـقصر الشاللة24/03/1999

سلطاني   مروان 19032477 مقبول405.25  بـسیدي لعجال09/04/2001

حنایني   ھاجر 19032513 قریب من الجید506.00  بـقصر الشاللة25/11/2001

سلطاني   نورة 19032512 جید607.75  بـسیدي لعجال23/12/2002

سلطاني   فؤاد 19032399 مقبول705.50  بـسیدي لعجال18/09/2001

حنایني   عبد الرزاق 19032377 جید807.00  بـقصر الشاللة03/10/2001

قفصة   سندس 19032336 جید907.75  بـقصر الشاللة14/04/2002

سلطاني   سفیان 19032330 قریب من الجید1006.50  بـسیدي لعجال08/12/2002

جبالي   خولة 19032291 قریب من الجید1106.25  بـسیدي لعجال06/10/2002

حنایني   بالل 19032252 قریب من الجید1206.25  بـسیدي لعجال01/04/2001

سلطاني   القندوز 19032211 جید1307.25  بـقصر الشاللة17/08/2000

696من656الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | اجدیدة سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171114المؤسسة :  

كحلول   محمد 19032445 جید107.10  بـمھدیة02/09/2000

ھاشمي   محمد 19032447 جید207.00  بـقصر الشاللة17-02-2001

مفتاحي   نور الھدى 19032511 قریب من الجید306.10  بـمھدیة03/08/2001

عمار   فتیحة 19032414 مقبول405.90  بـحمادیة05-11-2000

عریبة   خالد 19032289 جید507.70  بـالرشایقة23/01/2001

عزون   حوریة 19032288 جید جدا608.20  بـحمادیة28/03/2002

مساعدي   زھیر 19032314 مقبول705.70  بـمھدیة20/08/2002

بناني   بسمة 19032244 مقبول805.20  بـقصر الشاللة19/11/2002

مساعدي   بالل 19032257 قریب من الجید906.00  بـحمادیة17/12/2002

عزون   الزبیر 19032205 مقبول1005.10  بـحمادیة23-07-2002

مساعدي   إكرام 19032177 جید1107.30  بـحمادیة01/08/2002

696من657الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الوادي سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171115المؤسسة :  

لبیض   محمد 19032454 مقبول105.70  بـقصر الشاللة22/10/2002

لبیض   لبنى 19032439 جید207.00  بـقصر الشاللة06/05/2003

لبیض   سھیلة 19032339 مقبول305.30  بـقصر الشاللة12-12-2001

لبیض   حمزة 19032280 مقبول405.40  بـقصر الشاللة14/12/2001

لبیض   حنان یاسمین 19032284 مقبول505.80  بـمھدیة12/09/2002

تمالكت   البشیر 19032197 مقبول605.90  بـقصر الشاللة15/02/2000

لبیض   الحاجة 19032202 جید جدا708.00  بـقصر الشاللة02/07/2001

عبیدات   الكوثر 19032212 مقبول805.00  بـقصر الشاللة26/06/2002

696من658الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | سیدي سلیمان سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171116المؤسسة :  

بن زھرة   لبنى 19032438 جید107.50  بـقصر الشاللة07/05/2002

شرفي   نور الدین 19032509 جید207.50  بـحاسي فدول01/01/2001

لبوخ   نجیة 19032500 قریب من الجید306.75  بـقصر الشاللة11/12/2001

جیاللي   نصیرة 19032505 مقبول405.00  بـحمادیة13/10/2002

شامخ ى   علي 19032389 مقبول505.25  بـبوقرة21/04/1998

متالف   عزیز 19032386 جید607.50  بـمھدیة20/01/2003

عامر   سارة 19032328 مقبول705.25  بـقصر الشاللة01/01/2000

بوتشیشة   شھرة 19032345 جید جدا808.25  بـحاسي فدول01/01/2002

باي   بالل 19032255 جید907.75  بـحمادیة27/02/2002

نواوي   توفیق 19032265 قریب من الجید1006.25  بـتیسمسیلت04/09/2002

696من659الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مسعدي رضا سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171117المؤسسة :  

شیبوط   یامنة 19032534 جید جدا108.00  بـقصر الشاللة30/03/2002

بركة   كریم 19032431 جید207.20  بـحاسي فدول17/04/1998

مذبوح   محمد االمین 19032457 جید307.10  بـقصر الشاللة07/07/1998

تمالكت   محمد 19032450 جید407.10  بـقصر الشاللة29/07/2001

قادري   فتیحة 19032427 جید507.80  بـقصر الشاللة25/11/2001

بوعجاجة   محمد عمر 19032465 قریب من الجید606.70  بـقصر الشاللة09/05/2002

بلعید   محمد 19032453 جید707.10  بـحمادیة24/09/2002

بناني   كوثر 19032436 جید جدا808.60  بـقصر الشاللة26/01/2003

جنان   میمونة 19032492 جید جدا908.40  بحكم بـحاسي فدول2002

عقبي   نصیرة 19032504 جید1007.00  بـقصر الشاللة21/04/2002

عبید   ھبة 19032514 جید1107.40  بـقصر الشاللة11/06/2003

بوزیان   فتیحة 19032415 مقبول1205.50  بـحمادیة15/12/2000

عبیدات   عیسى 19032395 جید جدا1308.10  بحكم بـحاسي فدول2001

عبید   فایزة 19032409 جید جدا1408.40  بـحاسي فدول01/01/2002

زناتي   عبد الرزاق 19032378 جید جدا1508.60  بـحمادیة15/03/2002

قباج   فاطمة 19032405 جید جدا1608.00  بـحاسي فدول25/04/2002

مذبوح   علي 19032390 جید جدا1708.00  بـقصر الشاللة05-06-2002

صولى   عبد الفتاح 19032380 جید جدا1808.30  بـقصر الشاللة13/11/2002

تمالكت   فؤاد 19032400 جید1907.60  بـالجلفة28-11-2002

خیر الدین   سمیرة 19032334 جید2007.40  بـقصر الشاللة23/08/1998

نعار   زینب 19032327 جید2107.50  بـقصر الشاللة20/10/2001

قباج   شھرزاد 19032346 جید2207.20  بـحمادیة17/06/2002

غریب   سھام 19032338 جید2307.10  بـحمادیة15/10/2002

قریش   سیرین 19032341 ممتاز2409.00  بـبرج الكیفان27/10/2002

696من660الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | مسعدي رضا سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171117المؤسسة :  

عقبي   سمیة 19032332 جید2507.70  بـقصر الشاللة07/12/2002

نعار   حوریة 19032285 جید جدا2608.00  بحكم بـحاسي فدول2000

صھري   رزیقة 19032302 جید جدا2708.10  بـقصر الشاللة05/10/2001

خیر الدین   حوریة 19032286 قریب من الجید2806.40  بـحاسي فدول01/01/2002

عبید   رزیقة 19032303 جید جدا2908.30  بحكم بـحاسي فدول2002

بدریسي   رابح 19032296 قریب من الجید3006.70  بـحمادیة03/03/2002

عبیدات   رزیقة 19032305 مقبول3105.40  بـقصر الشاللة12/05/2002

ریاح   رابح 19032298 جید3207.20  بـقصر الشاللة07/10/2002

منوش   الیاس 19032228 مقبول3305.80  بـحمادیة27/01/2002

رحمي   جھاد 19032266 قریب من الجید3406.50  بـقصر الشاللة29/07/2002

صھري   ایمان 19032239 قریب من الجید3506.60  بـقصر الشاللة27/09/2002

قطاف   العیاشي 19032210 جید3607.50  بحكم بـحاسي فدول1999

عقبي   الزھرة 19032206 جید3707.80  بـحاسي فدول05/08/2001

زناتي   اخالص 19032183 ممتاز3809.20  بـحاسي فدول01/01/2002

ھالل   البھجة 19032200 جید جدا3908.30  بـقصر الشاللة17/01/2002

عبید   اسامة 19032186 قریب من الجید4006.90  بـقصر الشاللة23/06/2002

عالق   المختار 19032214 مقبول4105.30  بـقصر الشاللة11/08/2002

شیبوط   اسماء 19032191 ممتاز4209.10  بـتیسمسیلت03/09/2002

حلموش   الھام 19032216 قریب من الجید4306.30  بـقصر الشاللة11/09/2002

زناتي   اكرام 19032196 مقبول4405.10  بـقصر الشاللة15/11/2002

قطاف   اسامة 19032187 قریب من الجید4506.40  بـتیسمسیلت03/12/2002

696من661الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | المجمع الجدید (أ) سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171118المؤسسة :  

سباح   ولید 19032532 قریب من الجید106.00  بـقصر الشاللة30/09/2000

بن خضرة   وداد 19032528 ممتاز209.20  بـقصر الشاللة21-09-2001

عبیدات   وصال 19032530 جید307.20  بـقصر الشاللة01/01/2003

صھري   محمد 19032444 جید407.70  بـمھدیة18/08/1999

ساكت   محمد االمین 19032460 جید جدا508.10  بـمھدیة03/08/2001

احوش   محمد 19032451 ممتاز609.10  بـحمادیة24/10/2001

زكري   فضیلة 19032430 جید جدا708.20  بـتیسمسیلت21/11/2001

میسومي   محمد االمین 19032461 جید جدا808.50  بـقصر الشاللة03/03/2002

مساعدي   محمد 19032455 جید907.90  بـقصر الشاللة11/03/2003

بن زھرة   نور الھدى 19032510 جید1007.00  بـحاسي فدول01/01/2000

شنیخر   نوال 19032508 جید جدا1108.00  بـحاسي فدول01/01/2001

بلقیاد   ناصر 19032496 جید1207.80  بـقصر الشاللة23/08/2001

بوزیاني   نریمان 19032501 جید1307.60  بـتیسمسیلت15/10/2001

شرقي   میلود 19032491 ممتاز1409.00  بـسیدي لعجال30/12/2001

جابر   مروان 19032478 جید جدا1508.10  بـقصر الشاللة21-01-2002

ریاح   نجاة ھند 19032499 جید1607.60  بـقصر الشاللة03-04-2002

بوعیشة   عطاء هللا 19032387 جید1707.40  بـقصر الشاللة25/02/1999

حفیظ   عبد القادر 19032381 جید1807.10  بـالجلفة29-08-1999

صھري   فتحي 19032411 جید1907.60  بـقصر الشاللة16/08/2000

بدریسي   فتیحة 19032416 جید2007.70  بـمھدیة21-11-2001

سباح   فاروق 19032402 قریب من الجید2106.10  بـقصر الشاللة30/04/2002

نعار   فؤاد 19032401 جید2207.70  بـحمادیة17/12/2002

سباح   عادل 19032363 جید2307.60  بـقصر الشاللة22/02/2001

دایم هللا   صالح الدین 19032355 جید جدا2408.00  بـسرقین06-04-2001

696من662الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | المجمع الجدید (أ) سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171118المؤسسة :  

بھلول   صبرینة 19032354 جید جدا2508.50  بـالسوقر16/04/2001

حابر   شیماء 19032350 جید جدا2608.50  بـقصر الشاللة10/11/2001

حابر   صالح 19032353 جید2707.90  بـقصر الشاللة19/11/2001

بوجنان   صارة 19032352 مقبول2805.70  بحكم بـحاسي فدول2002

رانبي   شیماء 19032351 ممتاز2909.10  بـالسوقر09/06/2002

عروس   زیاد 19032315 جید3007.80  بـقصر الشاللة30/04/2001

بوعیشة   حلیمة 19032279 قریب من الجید3106.10  بـحاسي فدول10-03-2002

سباح   خولة 19032290 قریب من الجید3206.90  بـقصر الشاللة04/09/2002

غریب   رفیق 19032310 قریب من الجید3306.70  بـمھدیة01/12/2002

بوجمعة   رضا 19032309 مقبول3405.20  بـتیسمسیلت13/12/2002

زكري   امباركة 19032232 قریب من الجید3506.50  بـقصر الشاللة18-08-2001

جابر   بایة 19032243 جید جدا3608.70  بـقصر الشاللة10/11/2001

عمار   بالل 19032254 جید3707.20  بـتیسمسیلت17/01/2002

لحرش   بشرة 19032245 جید3807.70  بـحاسي فدول29/06/2002

یعقوبي   بالل 19032256 جید3907.60  بـتیارت21-10-2002

بوفروة   ایة 19032237 مقبول4005.90  بـقصر الشاللة10/01/2003

بن خضرة   الحسین 19032203 جید4107.10  بـالمدیة27-10-1996

عبید   اكرام 19032195 جید جدا4208.10  بـقصر الشاللة08/09/2002

696من663الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | القریة الجدیدة سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171119المؤسسة :  

شیخ   لخضر عامر 19032440 جید جدا108.50  بـتیارت29/03/2001

ناصري   فریدة 19032429 ممتاز209.50  بـقصر الشاللة14/04/2002

زناتي   محمد االمین 19032462 مقبول305.75  بـقصر الشاللة04/06/2002

ناصري   كریم 19032433 جید جدا408.75  بـقصر الشاللة17/08/2002

صولى   نصر الدین 19032502 جید507.75  بـقصر الشاللة01-09-1999

لبیض   منار 19032488 قریب من الجید606.50  بـقصر الشاللة20/06/2000

عبید   مروى 19032481 قریب من الجید706.00  بـقصر الشاللة13/09/2000

موسلي   مریم 19032482 جید جدا808.50  بـحمادیة11/02/2002

فاخر   نجاة 19032497 جید جدا908.75  بـقصر الشاللة17/02/2002

كداد   مصطفى االمین 19032486 جید جدا1008.25  بـقصر الشاللة15-05-2002

بوعیشة   عیسى 19032393 جید1107.25  بـقصر الشاللة25/08/1997

عبیدات   عمار 19032391 جید جدا1208.75  بـقصر الشاللة09/09/1999

كداد   عزیز 19032385 ممتاز1309.50  بـقصر الشاللة21-04-2000

بن خیرة   فاطمة 19032403 قریب من الجید1406.50  بـخمیستي04/12/2000

سلیمان   عبید 19032383 مقبول1505.75  بـقصر الشاللة18/09/2001

عبیدات   فایزة 19032408 جید جدا1608.50  بـحمادیة25/12/2001

بلعیدي   عقیل 19032388 ممتاز1709.50  بـقصر الشاللة01/07/2002

جنان   فاطمة الزھراء 19032406 جید1807.25  بـقصر الشاللة03/10/2002

عبید   فایزة 19032410 قریب من الجید1906.00  بـقصر الشاللة21/10/2002

بلزرق   فاطمة الزھراء 19032407 جید جدا2008.25  بـلرجام27/12/2002

مسعودي   عائشة 19032358 مقبول2105.75  بـقصر الشاللة05/11/1998

بركة   عباس 19032365 مقبول2205.75  بـحمادیة29/01/1999

عبیدات   سمیر 19032333 قریب من الجید2306.75  بـقصر الشاللة07/10/2000

عبیدات   شمس الدین 19032343 قریب من الجید2406.00  بـقصر الشاللة26/12/2000

696من664الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | القریة الجدیدة سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171119المؤسسة :  

میسومي   عامر 19032364 جید جدا2508.00  بـقصر الشاللة03/05/2002

جوابي   سھیلة 19032340 مقبول2605.50  بـحاسي فدول20/07/2002

صھري   طھ احمد 19032357 جید2707.75  بـحاسي فدول05/08/2002

بودبوس   حسني 19032277 ممتاز2809.25  بـقصر الشاللة31/10/1999

نعار   خیرة 19032294 مقبول2905.75  بـسرقین01/01/2001

بوعیشة   رانیا 19032300 مقبول3005.25  بـقصر الشاللة11-01-2001

زرقون   حمزة 19032281 جید جدا3108.50  بـسرقین01/01/2002

زناتي   حفیظة 19032278 مقبول3205.00  بـحاسي فدول03/01/2002

بعیلیش   رضا 19032308 قریب من الجید3306.50  بـتیسمسیلت17/07/2002

واكد   زیاد 19032316 جید جدا3408.25  بـقصر الشاللة20/08/2002

بن نیفة   انور 19032235 جید3507.25  بـارزیو21/02/1998

تمالكت   ایمن 19032241 جید3607.75  بـقصر الشاللة08/04/2001

بركة   بلقاسم 19032258 جید جدا3708.25  بـحاسي فدول15/11/2001

بلحوت   بالل 19032253 جید جدا3808.50  بـحاسي فدول10/01/2002

بلحوت   امیمة 19032234 جید3907.25  بـحاسي فدول04/02/2002

شرقي   امحمد 19032233 مقبول4005.50  بـقصر الشاللة15/06/2002

بركة   الربیع 19032204 ممتاز4109.00  بـحمادیة11/05/1996

واكد   الھاشمي 19032215 جید4207.75  بـحاسي فدول07/11/1998

زناتي   المختار 19032213 جید4307.25  بـحاسي فدول07/08/1999

قالمي   الشیخ 19032208 جید جدا4408.75  بـقصر الشاللة27/08/2000

بومدین   اسامة 19032184 قریب من الجید4506.75  بـحاسي فدول20/01/2001

عیساوي   ابراھیم 19032178 جید جدا4608.75  بـمھدیة06/02/2002

بلحوت   اكرام 19032194 جید4707.75  بـحاسي فدول03/03/2002

صھري   اسامة 19032185 جید جدا4808.50  بـقصر الشاللة18/05/2002

مموني   اسالم 19032189 جید جدا4908.75  بـقصر الشاللة03-08-2002

موسلي   اسالم 19032190 جید5007.50  بـتیارت18/10/2002

696من665الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | القلتة البیضاء سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171120المؤسسة :  

لحرش   لعموري 19032442 قریب من الجید106.50  بـمھدیة23/05/2001

نعار   عیسى 19032397 جید207.20  بـحمادیة09/10/2001

نعار   عیسى 19032398 قریب من الجید306.00  بـحمادیة29/03/2002

فحام   احالم 19032179 مقبول405.80  بـقصر الشاللة21/03/1999

نعار   احالم 19032180 مقبول505.20  بـحمادیة01/09/1999

696من666الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ابتدائیة فیض التراب سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171122المؤسسة :  

بركة   محمد 19032443 ممتاز109.00  بـحاسي فدول20/12/1997

تمالكت   محمد االمین 19032458 جید جدا208.50  بحكم بـحاسي فدول2000

شرقي   محمد 19032449 جید جدا308.25  بـحاسي فدول06/05/2001

شرقي   منصور 19032490 قریب من الجید406.50  بـبوقرة01/01/2000

شرقي   رابح 19032299 جید جدا508.75  بـتیارت23/12/2002

مرابط   بشرى 19032246 مقبول605.50  بـحمادیة28/01/1999

بركة   بالل 19032250 جید جدا708.50  بـالرشایقة06/12/1999

نوي   بالل 19032251 جید807.00  بحكم بـحاسي فدول2000

بوجنان   بوعالم 19032262 جید جدا908.50  بـقصر الشاللة17/01/2002

شرقي   ایمن 19032242 جید جدا1008.00  بـحاسي فدول03/03/2002

696من667الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | االقسام حاسي فدول سیدي لعجال | حاسي فدول | الجلفة171123المؤسسة :  

بركة   ھناء 19032516 ممتاز109.00  بـبوقرة19/08/2001

696من668الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الخمیس | الجلفة3 | الریاشة عین وسارة171130المؤسسة :  

بومیدونة   نصر الدین 19032631 جید107.75  بـالخمیس16/04/2000

سالمي   نورالھدى 19032634 مقبول205.25  بـالخمیس27/10/2001

براھیمي   نبیلة 19032630 قریب من الجید306.75  بـالخمیس06/11/2002

696من669الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الخمیس | الجلفة3 | الخربة عین وسارة171131المؤسسة :  

فضیل   عبیر 19032604 مقبول105.25  بـالخمیس08/06/2002

فضیل   سھام 19032581 جید207.00  بـعین وسارة11/06/2002

بن سعیدان   خیرة 19032571 جید جدا308.50  بـحاسي بحبح14/12/2002

696من670الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الخمیس | الجلفة3 | سعدات عین وسارة171132المؤسسة :  

سعدات   عدنان 19032605 مقبول105.25  بـعین وسارة16/08/2002

سعدات   ایوب 19032560 جید جدا208.50  بـعین وسارة16/04/2002

696من671الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الخمیس | الجلفة3 | احمد عباس عین وسارة171133المؤسسة :  

ربیعي   مروان 19032624 مقبول105.30  بـعین وسارة09-07-2000

رباحي   فتیحة 19032612 مقبول205.40  بـعین وسارة16/12/2001

جعفور   فتیحة 19032614 قریب من الجید306.90  بحكم بـسرقین2002

طالب   محمد انور 19032623 جید407.70  بـالخمیس05/05/2002

جفال   مروى 19032627 مقبول505.50  بـالخمیس05/06/2002

بیاز   صالح الدین 19032598 مقبول605.70  بـعین وسارة27/07/2002

بحیح   عفاف 19032608 جید707.70  بـعین وسارة14-08-2002

فریح   نعیمة 19032633 مقبول805.40  بـقصر الشاللة27/11/2002

شحمي   شیماء 19032585 مقبول905.20  بـعین وسارة21/03/2001

منصوري   حدة 19032566 جید1007.20  بـالجلفة26/12/2001

زریق   اسماعیل 19032552 قریب من الجید1106.50  بـعین وسارة05/01/2002

سواقي   اسامة 19032551 جید1207.60  بـالخمیس21/01/2002

جفال   صابرینة 19032587 قریب من الجید1306.90  بـالخمیس21/01/2002

بیاز   زینب 19032578 قریب من الجید1406.10  بـعین وسارة12/04/2002

ربیعي   بالل 19032561 قریب من الجید1506.40  بـالخمیس30/06/2002

قحدون   اكرام 19032553 جید جدا1608.30  بـعین وسارة26/07/2002

منصوري   شھرزاد 19032584 مقبول1705.70  بـتیسمسیلت07/08/2002

جنان   رقیة ردینة 19032575 قریب من الجید1806.40  بـقصر الشاللة20-08-2002

سالمي   بوبكر 19032563 مقبول1905.30  بـالخمیس21/12/2002

سواقي   ریان 19032576 جید2007.20  بـقصر الشاللة22/12/2002

696من672الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | الخمیس | الجلفة3 | ابتدائیة المویلح  عین وسارة171134المؤسسة :  

داودي   یوسف 19032637 مقبول105.50  بـعین وسارة03/01/2001

داودي   شریفة 19032583 مقبول205.00  بـعین وسارة08/06/2000

داودي   شیماء 19032586 مقبول305.50  بـالخمیس27/05/2001

داودي   جویدة 19032565 جید407.50  بـعین وسارة30/04/2002

696من673الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ریكي علي زكار ع االبل | زكار | الجلفة171142المؤسسة :  

قرمیط   مصطفي 19032703 مقبول105.70  بـزكار19-10-2000

بن عیسي   ناریمان 19032705 مقبول205.10  بـزكار30-03-2002

بن عیسي   مروة 19032700 جید جدا308.30  بـالجلفة30-06-2002

حبیب   مروى 19032701 قریب من الجید406.10  بـزكار05-08-2002

شیھب   یاسین ایمن 19032707 جید جدا508.50  بـالجلفة06-08-2002

محمدي   محمد عبد النور 19032698 جید جدا608.20  بـزكار01-10-2002

بونوة   بلقاسم 19032663 قریب من الجید706.50  بـعین اإلبل16-06-1995

بونوة   البشیر 19032654 جید جدا808.40  بـعین اإلبل02-04-1999

بد یرینة   عبد القادر 19032677 مقبول905.10  بـعین اإلبل30-10-1999

قرمیط   بوبكر 19032664 قریب من الجید1006.00  بـزكار04-12-1999

بن یحي   سعد 19032670 قریب من الجید1106.00  بـالجلفة31-12-1999

بن عیسى   احمد توفیق 19032652 جید1207.20  بـزكار24-08-2001

قردي   اسامة محمد 19032653 قریب من الجید1306.70  بـزكار22-09-2001

طعبة   زاید عبدهللا 19032669 مقبول1405.00  بـزكار08-01-2002

جقلیل   احمد 19032651 مقبول1505.70  بـزكار24-01-2002

قرمیط   شیماء 19032672 جید1607.10  بـزكار01-02-2002

تبعیشونت   امیر 19032662 جید جدا1708.20  بـعین طایة15-05-2002

محمدي   سعد 19032671 جید جدا1808.30  بـمسعد18-05-2002

محمدي   شیماء 19032673 قریب من الجید1906.10  بـمسعد18-05-2002

محمدي   محمد االمین 19032687 جید2007.00  بـمسعد20-05-2002

جرعوب   لخضر 19032683 مقبول2105.90  بـمسعد21-07-2002

مقطي   ام الخیر مروى 19032660 جید جدا2208.30  بـزكار13-12-2002

جقلیل   بوبكر 19032665 مقبول2305.90  بـزكار20-12-2002

696من674الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | صحارة الطیب | الجلفة4 | ھمیل سعد راس المزابي ح بحبح171152المؤسسة :  

نواري   عائشة 19032745 جید107.10  بـحاسي بحبح03/04/2000

لبوخ   جیالني 19032731 قریب من الجید206.00  بـحاسي بحبح10/07/2001

696من675الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | صحارة الطیب | الجلفة1 | صحارة الطیب ح بحبح171153المؤسسة :  

تفاح   محمد 19032769 جید107.00  بـحاسي بحبح08-05-2000

بن یطو   محمد 19032770 جید207.00  بـحاسي بحبح20/01/2002

فدول   عبد القادر 19032748 مقبول305.25  بحكم بـحاسي بحبح1999

فیطس   خدیجة 19032733 جید407.00  بـحاسي بحبح27/08/2000

بن حمزة   عطیة 19032750 جید جدا508.00  بحكم بـحاسي بحبح2001

تفاح   خیرة نوال 19032735 جید607.00  بـحاسي بحبح02/04/2001

داود   ابراھیم 19032718 مقبول705.50  بـحاسي بحبح25/12/2001

فیطس   جمیلة 19032729 جید807.25  بـحاسي بحبح20/05/2002

تفاح   رقیة 19032739 جید جدا908.25  بـحاسي بحبح10/08/2002

بن یطو   سالم 19032742 جید جدا1008.50  بـحاسي بحبح31/08/2002

زرقین   امینة نور الھدى 19032726 جید جدا1108.75  بـحاسي بحبح04/09/2002

صحارة   جھاد 19032730 جید جدا1208.75  بـحاسي بحبح21/09/2002

زرقین   عبد الحفیظ 19032746 ممتاز1309.25  بـحاسي بحبح08/10/2002

تفاح   علي 19032752 جید1407.75  بـحاسي بحبح20/10/2002

696من676الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | صحارة الطیب | الجلفة1 | نائثة حمزة ح بحبح171154المؤسسة :  

كیحول   الحاج 19032721 قریب من الجید106.00  بـحاسي بحبح17/09/2001

696من677الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | صحارة الطیب | الجلفة1 | وداد بن عزوز ح بحبح171155المؤسسة :  

بشیري   محمد 19032771 جید107.50  بـحاسي بحبح20/08/2002

بشیري   ام الخیر 19032724 جید207.75  بحكم بـالزعفران1999

رحماني   مبارك 19032756 جید جدا308.50  بحكم بـحاسي بحبح1999

بشیري   رقیة 19032738 جید جدا408.50  بـالزعفران02/10/1999

قوبع   داودي 19032736 جید جدا508.25  بحكم بـحاسي بحبح2001

بشیري   بسمة 19032727 جید جدا608.00  بـحاسي بحبح23/06/2001

شایب   عبد القادر 19032749 جید707.00  بـحاسي بحبح06/10/2001

شایب   حلیمة 19032732 جید جدا808.25  بـحاسي بحبح04/12/2001

بشیري   فاطنة 19032753 ممتاز909.75  بـحاسي بحبح10/01/2002

شرفي   احمد محمد لمین 19032720 جید جدا1008.25  بـحاسي بحبح25/08/2002

بشیري   سھام السعدیة 19032744 قریب من الجید1106.25  بـحاسي بحبح18/10/2002

شرفي   خیرة 19032734 ممتاز1209.00  بـالزعفران21/12/2002

696من678الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | طعیبة ناجي عین الشھداء االدریسیة | عین الشھداء | الجلفة171162المؤسسة :  

زحزاح   مسعودة 19032845 قریب من الجید106.50  بـعین الشھداء28-10-2000

بن عمر   فتیحة 19032836 مقبول205.70  بـعین الشھداء23-04-2001

قادري   مصطفى 19032847 جید307.50  بـاإلدریسیة19-10-2001

امحمدي   مروة 19032843 قریب من الجید406.50  بـأفلو05-04-2002

امحمدي   نصر الدین 19032849 قریب من الجید506.10  بـأفلو05-04-2002

نواوي   مصطفى 19032848 جید607.40  بـعین الشھداء05-05-2002

امحمدي   فاطمة الزھراء 19032834 قریب من الجید706.10  بـاألغواط16-07-2002

رحمانیة   سعیدة 19032815 قریب من الجید806.50  بـعین الشھداء14-04-1998

رقاز   خدیجة 19032803 جید جدا908.30  بحكم بـاألغواط1999

احمیدي   خضرة 19032805 جید جدا1008.40  بـزمالة االمیر عبد القادر02-02-1999

قیزانة   الطیب 19032789 جید جدا1108.10  بـالدویس25-08-1999

حدباوي   حكوم 19032801 جید1207.60  بـاألغواط03-11-1999

حنیش   رقیة 19032809 جید1307.20  بـاألغواط09-07-2001

بلعجال   امال 19032791 مقبول1405.10  بـتاجموت14-11-2001

بلعجال   سعدیة 19032813 قریب من الجید1506.00  بـاألغواط05-12-2001

احمیدي   ایمان 19032793 جید جدا1608.00  بـاألغواط16-01-2002

بوذانة   خدیجة 19032804 مقبول1705.30  بـعین الشھداء17-02-2002

خضرون   حنان 19032802 جید1807.20  بـعین الشھداء01-06-2002

بن وزة   اكرم حسام الدین 19032786 قریب من الجید1906.90  بـاألغواط17-07-2002

بن عیسى   بن جدو 19032796 قریب من الجید2006.80  بـأفلو11-08-2002

كیحل   ام الخیر 19032790 جید2107.80  بـاإلدریسیة15-09-2002

زقائق   زیان 19032811 مقبول2205.40  بـعین الشھداء31-12-2002

696من679الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | خضرون مازوز عین الشھداء االدریسیة | عین الشھداء | الجلفة171163المؤسسة :  

عیاشي   مصطفى 19032846 جید107.00  بـقصر الحیران22-07-2000

قادري   محمد 19032841 قریب من الجید206.50  بـاألغواط19-09-2000

حنیش   احمد 19032783 جید جدا308.00  بـعین الشھداء28-08-1997

حنیش   دنیا 19032807 جید407.40  بـعین الشھداء18-04-1999

رحمانیة   عبد القادر 19032821 جید جدا508.20  بـعین الشھداء01-09-1999

محمدي   زوینة 19032810 مقبول605.70  بـعین الشھداء06-04-2000

حمامة   جمال 19032798 جید707.80  بـأفلو25-06-2000

بونوة   جمال 19032799 قریب من الجید806.30  بـالجلفة30-03-2001

خضرون   بشرى 19032794 جید جدا908.70  بـعین الشھداء02-04-2001

طعیبة   عائشة 19032819 جید جدا1008.30  بـعین الشھداء20-10-2001

قادري   اسماعیل 19032784 جید1107.00  بـاإلدریسیة14-12-2001

رحمانیة   ایة ام النون 19032792 قریب من الجید1206.00  بـعین الشھداء05-05-2002

خضرون   ابراھیم 19032782 مقبول1305.70  بـعین الشھداء16-08-2002

رحمانیة   الزھرة 19032787 قریب من الجید1406.20  بـعین الشھداء12-12-2002

قاسي امحمد   رفیق 19032808 جید1507.40  بـواسیف06-12-2003

696من680الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قناني بن سلیم عین الشھداء االدریسیة | عین الشھداء | الجلفة171164المؤسسة :  

شویب   لخضر 19032840 مقبول105.50  بـعین الشھداء16-02-2001

عرارم   محمد 19032842 قریب من الجید206.00  بـعین الشھداء06-07-2001

محفوطي   مروة ھدى 19032844 جید307.25  بـعین الشھداء15-05-2003

حومیة   خیرة 19032806 قریب من الجید406.75  بـعین الشھداء24-11-2001

بیقع   سعید 19032814 جید جدا508.00  بـاإلدریسیة12-08-2002

صادقي   سھیلة 19032818 قریب من الجید606.75  بـاألغواط21-10-2002

قناني   اكرام 19032785 قریب من الجید706.75  بـاألغواط05-11-2002

696من681الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قطارة | الجلفة3 | الداودي عطیة قطارة مسعد171173المؤسسة :  

جعیدیر   محمد 19032974 قریب من الجید106.10  بـالقرارة04-02-2002

قطاف   مریم 19032977 قریب من الجید206.70  بـقطارة24-07-2002

جعیدیر   فاطنة 19032938 مقبول305.30  بـقطارة14-06-1997

عبد الوھاب   صماش 19032917 مقبول405.70  بـقطارة02-03-1998

بن عطا هللا   عمر 19032930 قریب من الجید506.50  بـقطارة11-04-1998

جعیدیر   علي حسام الدین 19032929 جید607.80  بـالقرارة14-01-2002

قطاف   فیروز 19032952 جید707.70  بـقطارة01-02-2002

بن موسى   عامر 19032923 مقبول805.60  بـقطارة03-03-2002

بن مزوز   شیماء 19032916 قریب من الجید906.50  بـالقرارة30-04-2002

قطاف   فضیلة 19032950 جید1007.80  بـالقرارة22-11-2002

قطاف   خیرة 19032890 جید جدا1108.00  بـقطارة01-02-1999

جعیدیر   زیان 19032899 ممتاز1209.00  بـالقرارة25-01-2000

قطاف   دحمان 19032892 مقبول1305.30  بـقطارة01-05-2000

بوفیرة   خلیفة 19032889 مقبول1405.90  بـقطارة03-10-2000

قطاف   خلیصة الزھراء 19032888 جید جدا1508.90  بـقطارة30-12-2001

رویبح   سھام 19032903 مقبول1605.10  بـالقرارة18-03-2002

زیان   امال 19032880 مقبول1705.00  بـقطارة27-03-2002

696من682الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قطارة | الجلفة3 | المجمع الجدید قطارة مسعد171174المؤسسة :  

بوفیرة   مسعود 19032979 مقبول105.25  بـقطارة01-07-1999

داودي   یوسف 19032983 جید207.50  بحكم بـقطارة2001

داودي   محمد 19032972 قریب من الجید306.50  بـقطارة26-11-2001

قطاف   عائشة 19032920 مقبول405.00  بـقطارة08-04-1996

قطاف   قضیلة 19032953 قریب من الجید506.25  بـقطارة01-02-1999

داودي   فریحة 19032948 قریب من الجید606.75  بحكم بـمسعد2000

رمضاني   عبد هللا 19032925 قریب من الجید706.00  بـالقرارة17-07-2001

بومیدونة   عمر 19032933 مقبول805.75  بـالقرارة05-09-2001

بن موسى   عمر 19032934 جید907.25  بـقطارة19-11-2001

داودي   فتیحة 19032945 قریب من الجید1006.00  بـقطارة14-01-2002

رویبح   السایح 19032872 ممتاز1109.00  بحكم بـقطارة1998

بن الشاوي   جمال الدین 19032883 ممتاز1209.00  بـمسعد13-02-2000

داودي   بن حامد 19032881 مقبول1305.75  بـقطارة01-01-2001

داودي   خیرة 19032891 مقبول1405.25  بحكم بـمسعد2001

بن الشاوي   اسامة 19032871 قریب من الجید1506.00  بـالقرارة03-10-2001

داودي   دمدي 19032893 ممتاز1609.25  بـقطارة23-10-2001

696من683الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قطارة | الجلفة3 | ابتدائیة الحمام قطارة مسعد171175المؤسسة :  

مویسي   مسعود 19032978 جید107.25  بحكم بـالقرارة1998

مویسي   مسعود 19032980 ممتاز209.00  بحكم بـقطارة2002

بقع   محجوبة 19032969 جید جدا308.00  بـقطارة07-01-2002

مویسي   موسى 19032982 جید407.50  بـقطارة31-01-2002

قیرع   فرحات 19032947 جید جدا508.75  بـالقرارة23-09-1999

قیرع   عمر 19032932 قریب من الجید606.00  بـالقرارة24-08-2000

العیدي   فتیحة 19032944 جید707.00  بحكم بـقطارة2001

العیدي   فطیمة 19032951 قریب من الجید806.00  بـبنورة30-03-2002

مویسي   بن علیة 19032882 جید907.50  بـقطارة09-03-1997

رویبح   النخلة 19032877 قریب من الجید1006.75  بـقطارة05-01-2001

العیدي   العلمي 19032876 مقبول1105.75  بـالقرارة29-10-2001

العیدي   شعشوعي 19032904 قریب من الجید1206.75  بـقطارة01-02-2002

قیرع   احمد 19032868 جید1307.50  بـقطارة03-04-2002

داودي   حنان 19032886 جید جدا1408.75  بـقطارة23-07-2002

بن موسى   احمد 19032869 جید1507.00  بـقطارة30-08-2002

مویسي   احمد 19032870 جید جدا1608.25  بـقطارة20-11-2002

696من684الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قریة اوالد عبید هللا | الجلفة8 | لخنش عطیة ج171183المؤسسة :  

بن بغداد   الطاھر 19033011 جید جدا108.00  بـالجلفة14/10/1995

دیقش   بلقاسم 19033033 مقبول205.20  بـالملیلیحة15/10/2000

عمراني   اسامة 19033003 مقبول305.90  بـزكار10/05/2001

مقطي   امباركة 19033022 قریب من الجید406.70  بـالجلفة18/02/2002

جنیدي   نادیة 19033249 جید507.30  بـعین اإلبل04/03/2000

یحیاوي   نور الدین 19033253 جید607.30  بـالجلفة03/03/2001

قسمیة   محمد 19033202 مقبول705.60  بـالجلفة18/11/1999

جامد   محمد عبد السالم 19033212 قریب من الجید806.50  بحكم بـالجلفة2000

بختي   مریم 19033215 جید907.20  بـالجلفة05/01/2001

عمراني   محمد 19033207 قریب من الجید1006.20  بـعین اإلبل03/12/2001

صادقي   محمد االمین 19033210 مقبول1105.30  بـالزعفران23/06/2002

بوعالقة   مصطفى ایمن 19033231 مقبول1205.00  بـعین اإلبل15/07/2002

بن االحول   مسعودة 19033223 مقبول1305.00  بـالجلفة27/07/2002

فرحات   لخضر 19033180 قریب من الجید1406.30  بحكم بـالجلفة2000

شویحة   عثمان 19033147 مقبول1505.70  بـالمجبارة17/10/2000

طیباوي   لخضر 19033181 مقبول1605.00  بـالجلفة10/12/2000

تلي   فاطمة الزھراء 19033162 مقبول1705.30  بـالجلفة24/10/2001

ثامري   فاروق عیسى 19033158 قریب من الجید1806.90  بـالجلفة22/04/2002

بن بغداد   ریم 19033102 جید1907.70  بـالجلفة09/04/1998

بدیرینة   ریم 19033103 قریب من الجید2006.10  بـالجلفة05/11/2001

دلیوح   رحاب زینب 19033095 جید2107.30  بـالجلفة06/04/2002

بختي   رقیة 19033101 مقبول2205.40  بـالجلفة23/05/2002

ثامري   ربیعة فلایر 19033094 جید2307.30  بـالجلفة12/07/2002

كریمي   سفیان 19033109 جید جدا2408.00  بـالجلفة25/07/2002

696من685الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قریة اوالد عبید هللا | الجلفة8 | لخنش عطیة ج171183المؤسسة :  

عقاقنة   حوریة 19033065 قریب من الجید2506.80  بـالقدید05/01/1997

696من686الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قریة اوالد عبید هللا | الجلفة8 | مدرسة الزھورج171184المؤسسة :  

تمزور   بركاھم 19033025 قریب من الجید106.50  بـالجلفة01/02/1999

بوحملة   المسعود 19033015 قریب من الجید206.90  بحكم بـالجلفة2001

حالسة   الزھرة 19033008 جید307.20  بـالجلفة18/04/2001

اوباح   الطاھر 19033012 جید407.60  بحكم بـعین اإلبل2002

بن السلیخ   بشرة 19033026 مقبول505.80  بـالجلفة01-03-2002

جیدول   ایة مسعودة 19033024 قریب من الجید606.00  بـالجلفة11/01/2003

بن نایل   یوسف لخضر 19033263 جید جدا708.40  بـالجلفة29/03/2002

حبیب   نور الھدى 19033256 مقبول805.20  بـالجلفة09/04/2002

شعبان   نور الدین عثمان 19033254 جید907.10  بـالجلفة05/11/2002

غربي   یحي یوسف عبد الكریم 19033262 جید1007.20  بـالجلفة24/12/2002

اوباح   محمد 19033198 مقبول1105.80  بحكم بـعین اإلبل1997

عالوة   مریم 19033214 مقبول1205.00  بـعین اإلبل10/06/2000

تختوخة   لخضر الصغیر 19033195 جید1307.50  بـالجلفة06/03/2002

بن بغداد   مصطفى 19033230 مقبول1405.40  بـالجلفة09/10/2002

قاسمي   فطیمة 19033173 مقبول1505.30  بـالجلفة29/06/1999

خمخام   عوالي 19033153 مقبول1605.90  بحكم بـالجلفة2001

ثامري   لخضر 19033182 قریب من الجید1706.80  بحكم بـعین اإلبل2001

قھیري   عمر 19033150 مقبول1805.70  بحكم بـعین اإلبل2002

بن عیسى   عبد القادر 19033145 جید1907.50  بـالجلفة16/04/2002

ثامري   سلیمان 19033111 قریب من الجید2006.70  بـالجلفة01-12-1997

تمزور   زوینة 19033104 ممتاز2109.00  بـعین اإلبل14/11/1998

روان   طاھر 19033119 مقبول2205.30  بـالجلفة02-05-2000

قاسمي   عبد العزیز 19033130 جید2307.90  بـمسعد18/03/2001

صیلع   سعیدة 19033108 قریب من الجید2406.60  بـالجلفة31/10/2001

696من687الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قریة اوالد عبید هللا | الجلفة8 | مدرسة الزھورج171184المؤسسة :  

شاربي   شیماء 19033115 جید جدا2508.50  بـالجلفة02/01/2002

اوباح   بن حرز هللا 19033046 جید2607.00  بـعین اإلبل27/06/1996

اوباح   حیاة 19033068 مقبول2705.10  بـالجلفة19/08/1996

قویدري   بن عیسى 19033048 جید جدا2808.00  بـعین اإلبل06/02/1999

نعمي   خیرة 19033077 مقبول2905.30  بـالجلفة25/05/2000

عقاقنة   حدة 19033055 جید جدا3008.50  بـالقدید18/09/2000

خمخام   خدیجة 19033072 قریب من الجید3106.70  بـالجلفة07/05/2002

خمخام   حنان قدیرة 19033064 ممتاز3209.10  بـالجلفة29/08/2002

كیدار   بلقیس 19033045 جید جدا3308.20  بـحد الصحاري07/01/2003

696من688الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قریة اوالد عبید هللا | الجلفة8 | ابتدائیة قریة اوالد عبید هللا ج171185المؤسسة :  

رابحي   الشیخ 19033010 قریب من الجید106.40  بحكم بـعین اإلبل1996

عموري   بلخضر 19033030 قریب من الجید206.00  بـعین اإلبل06/02/1999

بوعالقة   الحاج یوسف 19033006 مقبول305.10  بـالجلفة11/08/1999

ثامري   الھاشمي احمد 19033016 مقبول405.20  بـالجلفة11/04/2001

اوباح   بلخیر 19033031 مقبول505.40  بـعین اإلبل21/04/2001

قربة   الیاس 19033017 جید607.70  بـالجلفة04/03/2002

اوباح   احمد 19033001 جید707.30  بـعین اإلبل29/10/2002

قسمیة   نائل 19033247 جید807.20  بـمسعد08/05/2001

دقیة   میلود 19033246 جید907.00  بـالجلفة17/05/2001

زیاني   وداد 19033259 قریب من الجید1006.20  بحكم بـالجلفة2002

عامري   محجوبة 19033197 جید جدا1108.30  بـالجلفة22/08/1997

عموري   مصطفى 19033228 قریب من الجید1206.60  بـالجلفة23/06/1998

االحول   محمد 19033199 جید1307.60  بـعین اإلبل19/12/1998

االحول   محمد 19033200 جید جدا1408.00  بحكم بـالجلفة1999

ریني   محمد 19033204 مقبول1505.30  بـالجلفة06/08/2000

محیلة   مریم 19033216 مقبول1605.30  بـعین اإلبل17/01/2001

بوزوادة   مریم 19033217 مقبول1705.60  بـالجلفة18/02/2001

قویدري   محمد الطاھر عیسى 19033211 مقبول1805.90  بـعین اإلبل28/04/2001

بن قرینة   محمد 19033206 جید1907.70  بـحمادیة25/10/2001

حمیاني   مریم فاطنة 19033219 مقبول2005.30  بـمسعد20/11/2001

قویسم   مسعود 19033220 جید2107.10  بحكم بـالجلفة2002

ثامري   مسعودة 19033221 مقبول2205.50  بحكم بـالجلفة2002

اوباح   مسعودة 19033224 مقبول2305.70  بـعین اإلبل12/10/2002

ھدروق   فایزة 19033165 جید2407.70  بـعین اإلبل15/07/2002

696من689الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | قریة اوالد عبید هللا | الجلفة8 | ابتدائیة قریة اوالد عبید هللا ج171185المؤسسة :  

اوباح   فتحي 19033167 جید2507.90  بـالجلفة25/07/2002

عرارم   عمر 19033152 قریب من الجید2606.10  بـالمجبارة08/12/2002

حالسة   عبد القادر 19033131 مقبول2705.80  بـعین اإلبل14/03/1995

شربول   زینب 19033105 جید2807.20  بحكم بـالجلفة2000

عطالوي   صابرین 19033116 مقبول2905.20  بـالجلفة16/01/2001

شربول   عائشة 19033123 قریب من الجید3006.70  بحكم بـعین اإلبل2002

بن قورینة   صافي 19033117 قریب من الجید3106.30  بـمستغانم23/03/2002

صیلع   رفیقة 19033098 جید جدا3208.70  بـالجلفة07/06/2002

غربي   سفیان 19033110 قریب من الجید3306.30  بـالجلفة16/06/2003

اوباح   خیرة 19033075 ممتاز3409.10  بحكم بـعین اإلبل1998

عموري   ثلیجة 19033050 جید3507.30  بـالجلفة05/05/2000

حالسة   حلیمة 19033060 قریب من الجید3606.30  بحكم بـالجلفة2001

زیاني   خونیة 19033074 جید3707.60  بحكم بـالجلفة2001

طعبة   بولرباح 19033049 جید3807.50  بـعین اإلبل25/07/2001

ثامري   خدیجة 19033071 جید3907.80  بـالجلفة29/09/2001

اوباح   خیرة 19033078 قریب من الجید4006.10  بـالجلفة29/10/2001

عطیة   خیرة 19033079 مقبول4105.10  بـالجلفة23/04/2002

ثامري   خدیجة 19033073 قریب من الجید4206.60  بـعین اإلبل14/05/2002

696من690الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | القرنیني | الجلفة4 | جعفور مرباح القرنیني ع وسارة171204المؤسسة :  

قطاف   سفیان 19033304 قریب من الجید106.60  بـالقرنیني24/10/1998

لوعیل   سفیان 19033305 قریب من الجید206.60  بـالقرنیني27/12/1998

جعفور   احمد 19033276 قریب من الجید306.50  بـالقرنیني15/05/1999

جماع   سعاد 19033303 جید جدا408.20  بـعین وسارة18/11/1999

جعفور   زینب 19033299 قریب من الجید506.90  بـحاسي بحبح03/02/2000

عالن   امیر عبد النور 19033283 مقبول605.10  بـعین وسارة03/03/2000

غرباوي   براھیم 19033286 جید707.20  بـالقرنیني11/03/2000

لوعیل   سھام 19033307 جید807.50  بـعین وسارة23/03/2000

تلي   سلیمان 19033306 قریب من الجید906.90  بـالقرنیني17/06/2000

دیبس   سارة 19033301 مقبول1005.00  بـعین وسارة21/07/2000

صغیر   ایمن 19033285 جید جدا1108.50  بـحاسي بحبح11/09/2000

ربحي   خولة 19033292 قریب من الجید1206.00  بـعین وسارة13/10/2000

مصطفاي   زبیدة 19033298 جید جدا1308.90  بـعین وسارة16-12-2000

مصطفاي   رشید 19033295 قریب من الجید1406.40  بـالقرنیني08-01-2001

مدري   عبد الحق 19033313 قریب من الجید1506.60  بـالقرنیني23/08/2001

مصطفاي   خدیجة 19033289 جید1607.00  بـالقرنیني11-10-2001

لوعیل   ساعد 19033302 مقبول1705.00  بـعین وسارة31/10/2001

مصطفاي   رضوان 19033296 مقبول1805.40  بـعین وسارة14-11-2001

سغیر   حكیمة 19033288 مقبول1905.70  بـعین وسارة19/12/2001

علمي   خلیفي عماد الدین 19033291 قریب من الجید2006.20  بـعین وسارة15/02/2002

كاسي   زینب 19033300 جید2107.00  بـعین وسارة09/04/2002

جعفور   امال 19033281 جید جدا2208.20  بـقصر الشاللة02/05/2002

مالح   إكرام 19033274 جید جدا2308.50  بـالقرنیني08/06/2002

ربحي   امال 19033282 مقبول2405.50  بـعین وسارة25/07/2002

696من691الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | القرنیني | الجلفة4 | جعفور مرباح القرنیني ع وسارة171204المؤسسة :  

جماع   خدیجة 19033290 قریب من الجید2506.70  بـعین وسارة07/08/2002

جعفور   خولة 19033293 جید جدا2608.80  بـعین وسارة17/08/2002

فرید   عبد الباسط 19033311 قریب من الجید2706.10  بـعین وسارة24/08/2002

جماع   المخطار 19033280 مقبول2805.30  بـعین وسارة26/08/2002

جعفور   عبد الباسط 19033312 قریب من الجید2906.00  بـعین وسارة28/08/2002

كحیلیش   عائشة 19033310 مقبول3005.40  بـعین وسارة30/08/2002

جعفور   إكرام 19033275 جید3107.30  بـعین وسارة13-09-2002

مالحي   شیماء 19033308 قریب من الجید3206.10  بـعین وسارة28/10/2002

جعفور   صالح الدین 19033309 مقبول3305.40  بـالبرواقیة22/11/2002

مصطفاي   رفیدة 19033297 ممتاز3409.20  بـعین وسارة05-12-2002

جعفور   ولید 19033349 مقبول3505.30  بـعین وسارة25/08/1999

مصطفاي   عیسى 19033330 قریب من الجید3606.60  بـالقرنیني02-10-1999

كاسي   یامنة 19033350 جید3707.80  بـالقرنیني15/03/2000

تلي   محمد 19033339 قریب من الجید3806.60  بـالقرنیني02/04/2000

نواوي   محمد 19033340 جید3907.70  بـقصر الشاللة02/08/2000

جعفور   عیسى 19033331 جید4007.70  بـالقرنیني12/08/2000

صیفي   محمد 19033341 مقبول4105.20  بـعین وسارة17/01/2001

مصطفاي   عبد القادر 19033325 مقبول4205.50  بـعین وسارة22-01-2001

كحیلیش   یمینة 19033351 قریب من الجید4306.50  بـعین وسارة08/02/2001

جعفور   فتحي 19033336 مقبول4405.60  بـعین وسارة22/04/2001

جعفور   فطیمة 19033338 مقبول4505.20  بـعین وسارة11/07/2001

دھمون   فاطمة 19033333 قریب من الجید4606.80  بـعین وسارة12/08/2001

دربالي   فاطیمة 19033334 مقبول4705.90  بـعین وسارة26/10/2001

دھمون   نبیلة 19033348 جید جدا4808.70  بـعین وسارة16/02/2002

مصطفاي   محمد 19033342 مقبول4905.60  بـعین وسارة22-03-2002

قرزو   عبد الحمید 19033324 جید جدا5008.40  بـعین وسارة07/04/2002

مصطفاي   محمد 19033343 جید5107.60  بـعین وسارة09-08-2002

مصطفاي   مریم 19033346 جید جدا5208.50  بـالقرنیني20-10-2002

دیبس   یونس 19033352 جید جدا5308.20  بـعین وسارة03/11/2002

696من692الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | القرنیني | الجلفة4 | جعفور مرباح القرنیني ع وسارة171204المؤسسة :  

مصطفاي   عبد الھادي 19033327 قریب من الجید5406.40  بـعین وسارة08-06-2003

696من693الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ابتدائیة الجبابرة فیض البطمة | الجبابرة | الجلفة171214المؤسسة :  

صالحي   مباركة 19033373 جید107.75  بـمسعد26/05/1997

صالحي   خضرة 19033365 جید جدا208.50  بـمسعد28/11/2001

صالحي   ام ھاني 19033363 جید جدا308.25  بـام العظام15/02/2002

صالحي   بشیر 19033364 جید407.50  بـمسعد20/04/2002

صالحي   محمد 19033375 جید507.75  بـام العظام17/06/2002

صالحي   مروان 19033376 جید607.00  بـمسعد23/07/2002

696من694الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ابتدائیة ام الھشیم فیض البطمة | الجبابرة | الجلفة171215المؤسسة :  

غول   عامر 19033370 جید جدا108.00  بـمسعد01/01/1997

ذیاب   عمر 19033372 جید جدا208.75  بـسلمانة12/08/1999

نعیمي   نور الدین 19033378 جید جدا308.50  بـورقلة05/10/2001

غزال   خیرة 19033366 جید407.75  بـمسعد16/04/2002

نعیمي   عائشة 19033369 قریب من الجید506.50  بـورقلة08/06/2002

696من695الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | ابتدائیة القعو فیض البطمة | الجبابرة | الجلفة171216المؤسسة :  

نعیمي   محمد 19033374 جید جدا108.00  بحكم بـمسعد1996

نعیمي   صالح 19033368 ممتاز209.75  بـام العظام28/08/1998

سرارا   نوال 19033377 ممتاز309.00  بـمسعد24/03/2001

سرار   عبد الحلیم 19033371 ممتاز409.00  بـمسعد01/07/2001

سرار   سعید 19033367 جید507.00  بـام العظام15/02/2002

696من696الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع


