
 الجمهوريـة الجزائـرية الديمقـراطية الشعبـية

 الوطنـية ةــالتربـيوزارة 

 دة                              ــمديرية التربية لوالية سكيك  

   مصلحة التمدرس و االمتحانات 
 

  المسابقة على أساسفي  نهائيا الناجحين قوائم

 بمختلف الرتب .االختبارات لاللتحاق 
 

 مقتصد رتبة:

 قائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق -
 

 المالحظة المعدل تاريخ الميالد االسم و اللقب الترتيب
 10.93أعلى معدل في المسار الدراسي  14.80 1979-12-07 زنير مختار 01

 في أكبر معامل عالمة أعلى 14.80 1981-01-24 طراد كمال 02

  14.80 1989-01-10 هني ليديا 03

 أعلى عالمة في أكبر معامل 14.40 1987-12-29 وفاءبوثلجة  04

  14.40 1985-12-17 جيالني سليمة 05

 أعلى عالمة في أكبر معامل 14.20 1977-08-10 تومي فاروق 06

  14.20 1988-02-25 مقدم سلوى 07

 أعلى عالمة في أكبر معامل 14.00 1983-05-20 بودخانة فوضيل 08

 14.59أعلى معدل في المسار الدراسي  14.00 1987-03-08 لعور عوادي ابتسام 09

 12.47أعلى معدل في المسار الدراسي  14.00 1989-02-18 سلجة لبنى 10

 أعلى عالمة في أكبر معامل 14.00 1984-06-29 كحل الراس وداد 11

 10.90أعلى معدل في المسار الدراسي  14.00 1991-03-20 فيصلي عبد الرحمان 12

  14.00 1987-10-20 توابي مهدي 13

 أعلى عالمة في أكبر معامل 13.60 1985-05-20 سعيود ريم 14

  13.60 1988-12-26 بن عتيسي حنان 15

  13.40 1983-08-20 خوجة عادل 16

  13.30 1981-02-06 عرباتني حيضر 17

 13.85المسار الدراسي أعلى معدل في +14نقطة أكبر معامل  13.20 1990-06-07 لعريط نوال  18

 12.02 أعلى معدل في المسار الدراسي+14نقطة أكبر معامل  13.20 1986-05-14 عيدوني أمال 19

 11.37أعلى معدل في المسار الدراسي +14نقطة أكبر معامل  13.20 1971-01-04 بولخصايم حسين 20

 11.30 في المسار الدراسي أعلى معدل+14نقطة أكبر معامل  13.20 1981-08-31 جامعي عدالن 21

 10.53أعلى معدل في المسار الدراسي +14نقطة أكبر معامل  13.20 1978-07-02 لرقم محمد 22

  13.20 1987-01-03 مسعودي عبد هللا 23

 12.44+ أعلى معدل في المسار الدراسي 12نقطة أكبر معامل  13.20 1992-05-21 الواهم مصابح إيمان 24

 10.79+ أعلى معدل في المسار الدراسي 12نقطة أكبر معامل  13.20 1987-07-17 قصابي أميرة 25

  13.20 1982-11-09 خنتوش محمد 26

  13.10 1980-04-30 عوج بدر الدين 27

 13.69معدل في المسار الدراسي + 15نقطة أكبر معامل  13.00 1992-04-09 دريدي حنان 28

 10.54معدل في المسار الدراسي +15نقطة أكبر معامل  13.00 1985-10-12 سعيود سمية 29

  13.00 1988-09-14 ولهة رتيبة 30

 14عالمة أكبر معامل  13.00 1988-05-06 بوغمسة مريم 31

 12عالمة أكبر معامل  13.00 1988-07-04 بلكحلة أمال 32

 16.44أعلى معدل في المسار الدراسي +11نقطة أكبر معامل  13.00 1994-09-24 جغوبي سهام  33



 11.92أعلى معدل في المسار الدراسي +11نقطة أكبر معامل  13.00 1983-07-26 دربال أسماء 34

  13.00 1969-10-03 زعرور أحمد 35

 11.62أعلى معدل في المسار الدراسي +14نقطة أكبر معامل  12.80 1983-03-08 ديبون ساهل لمياء 36

 11.06أعلى معدل في المسار الدراسي +14نقطة أكبر معامل  12.80 1986-11-18 الرزاق براك عبد 37

 10.77أعلى معدل في المسار الدراسي +14نقطة أكبر معامل  12.80 1987-05-06 بولسنان خديجة 38

 11.76أعلى معدل في المسار الدراسي +12نقطة أكبر معامل  12.80 1989-04-05 خزار وهيبة 39

 11.24أعلى معدل في المسار الدراسي +12نقطة أكبر معامل  12.80 1982-08-08 تسرعة غنية 40

 11.11أعلى معدل في المسار الدراسي +12نقطة أكبر معامل  12.80 1978-12-20 العواطي رزيقة 41

 10.39+ أعلى معدل في المسار الدراسي12نقطة أكبر معامل  12.80 1989-04-05 خزار جليلة 42

  12.80 1988-09-18 شويط يعقوب 43

  12.70 1992-03-23 العامري وسام 44

 عالمة اإلختبار الذي له أكبر معامل 12.60 1987-01-02 لبوبريوة نوا 45

 
 ةــــة االحتياطيــالقائم

 المالحظة المعدل تاريخ الميالد االسم و اللقب الترتيب

 اإلختبار الذي له أكبر معاملعالمة  12.60 1992-01-12 زرزار  بسمة 01

 12.23أعلى معدل في المسار الدراسي 12.60 1987-03-01 عيساوة مارية 02

 11.44أعلى معدل في المسار الدراسي 12.60 1982-06-11 يلق محمودب 03

 11.23أعلى معدل في المسار الدراسي 12.60 1985-08-11 لعريط عبد السالم 04

 10.93أعلى معدل في المسار الدراسي 12.60 1987-11-03 عبد العزيز عبد الحق 05

  12.60 1991-05-30 عياد آسيا 06

  12.50 1972-02-01 بوعتروس سمير 07

 10.66عالمة أكبر معامل + المعدل العام للمسار الدراسي  12.40 1986-05-01 قداس شهرزاد 08

 10.31 أعلى معدل في المسار الدراسي+14عالمة أكبر معامل  12.40 1983-06-26 دماغ فارس 09

 13.35المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1987-11-12 غصمون مريم  10

 11.79المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1987-06-11 سعدوني فاتن 11

 11.64المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1982-02-16 خميس عبد المنعم 12

 11.51المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1989-07-07 جعران وسيلة 13

 10.80المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1986-03-31 شواف شوقي 14

 10.71المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1982-01-18 رابط نصر الدينم 15

 10.64المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1984-04-07 قريوة سليم 16

 10.53المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1983-03-30 بيرة سيف االسالم 17

 10.37الدراسيالمعدل العام للمسار  12.40 1982-04-02 بومصباح عبد القادر 18

 10.22المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1979-03-31 عباس المية 19

 10.06المعدل العام للمسار الدراسي 12.40 1984-08-06 ضاد سامي 20

  12.40 1989-04-11 عواد كريمة 21

 عالمة اإلختبار الذي له أكبر معامل 12.20 1992-07-18 بوالرواين حكيمة 22

 10.73+ أعلى معدل في المسار الدراسي13عالمة أكبر معامل 12.20 1979-07-08 باديسكرور  23

 10.73+ أعلى معدل في المسار الدراسي13عالمة أكبر معامل 12.20 1985-01-17 بعبوش ريمة 24

  12.20 1989-06-16 جوامع رقية  25

 12.04معدل في المسار الدراسي+ أعلى 12عالمة أكبر معامل 12.20 1989-03-20 طنفور سامية  26

 12.47+ أعلى معدل في المسار الدراسي11عالمة أكبر معامل 12.20 1979-05-25 زويتي سعاد  27

 11.79+ أعلى معدل في المسار الدراسي11عالمة أكبر معامل 12.20 1984-09-04 بولولو اسماء  28

 10.72أعلى معدل في المسار الدراسي+ 11عالمة أكبر معامل 12.20 1987-01-06 روقي خديجة 29

  12.20 1981-07-13 بومرزاق هيشام 30

  12.10 1985-07-20 خالدي فاطمة  31



 عالمة االختبار الذي له أكبر معامل 12.00 1985-11-20 رابوط انيسة  32

 12.07+ أعلى معدل في المسار الدراسي12عالمة أكبر معامل 12.00 1991-08-27 غاصب وفاء 33

 11.70+ أعلى معدل في المسار الدراسي12عالمة أكبر معامل 12.00 1990-09-21 فنغور خديجة 34

 10.90+ أعلى معدل في المسار الدراسي12عالمة أكبر معامل 12.00 1980-08-02 بردودي محمد ع اللطيف 35

 10.82الدراسي+ أعلى معدل في المسار 12عالمة أكبر معامل 12.00 1988-08-04 مرابطة ساسية 36

 10.63+ أعلى معدل في المسار الدراسي12عالمة أكبر معامل 12.00 1979-07-01 مزجري حليمة 37

 10.50+ أعلى معدل في المسار الدراسي12عالمة أكبر معامل 12.00 1986-06-28 بوكرمة كريمة 38

 10.44الدراسي + أعلى معدل في المسار12عالمة أكبر معامل 12.00 1978-01-25 شبل مختار 39

 عالمة االختبار الذي له أكبر معامل 12.00 1982-02-12 بن زايد سميرة 40

 اعلى عالمة في أكبر معامل  12.00 1984-06-02 سناني إيمان 41

  11.90 1988-12-06 لشهب نصر الدين 42

 12.52الدراسي+ أعلى معدل في المسار 13عالمة أكبر معامل 11.80 1981-12-22 زرازحي كريمة 43

 12.34+ أعلى معدل في المسار الدراسي13عالمة أكبر معامل 11.80 1989-08-13 شارف فايزة 44

  11.80 1981-05-02 زواينية وداد 45

 

 
 مقتصدنائب  رتبة:

 قائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق -
 المالحظة المعدل تاريخ الميالد االسم و اللقب الترتيب

  13.20 1983-01-19 حمزة بلقحري 01

  12.80 1981-07-28 فرحات جراب 02

  12.40 1989-03-08 صليحة غميط 03

  12.20 1977-01-27 فضيلة ضافري 04

 13.28معدل المسار الدراسي  12.00 1981-12-10 رشيد قسوم 05

 10.62معدل المسار الدراسي  12.00 1985-07-26 نزيهة بوعرعور 06

 أعلى معدل في أكبر معامل 11.80 1982-01-10 محمد لمين بونعاس 07

  11.80 1975-03-17 عبد هللا بوعيطة 08

 أعلى معدل في أكبر معامل 11.60 1982-03-30 سعاد دربال 09

  11.60 1986-10-05 طاوطاو حسناء 10

  11.50 1992-11-24 عبد الوهاب بورصاص 11

  

 
 القائمــة االحتياطيــــة

 المالحظة المعدل تاريخ الميالد اللقباالسم و  الترتيب
 13.20معدل المسار الدراسي  11.40 1994-01-14 راضية بوكرمة 01

 12.64معدل المسار الدراسي  11.40 1984-01-24 سناء مغراري 02

 أعلى معدل في أكبر معامل 11.20 1980-03-14 لمياء يونس 03

  11.20 1988-02-12 خولة بوطرفيف 04

 أعلى معدل في أكبر معامل 11.00 1988-05-09 هناء لمشمع  05

 أعلى معدل في أكبر معامل 11.00 1976-06-08 نوال صالحي 06

  11.00 1982-05-22 علي ويشاوي 07

  10.90 1987-01-01 فطيمة العيفة 08

 أعلى معدل في أكبر معامل 10.80 1981-04-07 سميحة دكدوك 09



 12.32معدل المسار الدراسي  10.80 1992-02-16 وسام بوحزام 10

             10.23معدل المسار الدراسي  10.80 1991-06-21 أميرة بوالعينين 11
 

الناجحين نهائيا في االختبارات الكتابية قوائم 

  المهني لاللتحاق بالتكوين المتخصص لالمتحان

 

 مسير رتبة: نائب مقتصد
 

 االستحقاققائمة الناجحين حسب درجة 
 المالحظة المعدل تاريخ الميالد االسم و اللقب الترتيب

  15.50 19654-05-22 براهيمإلعافري ا 01

 االكبر سنا 14.40 1974-08-25 السعيدمحمد بووزة  02

  14.40 1978-05-01 عزوز صباح 03

 

 القائمــة االحتياطيــــة
 المالحظة المعدل تاريخ الميالد االسم و اللقب الترتيب

  14.20 1965-09-29 ط مرادببوشر 01

  13.40 1986-05-19 مقن حميد 02
 

 رتبة:مقتصد

 قائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق
 المالحظة المعدل تاريخ الميالد االسم و اللقب الترتيب

  11.60 1974-04-15 سرداني عباس 01

  10.80 1976-08-12 سايح محمد 02

 االكبر سنا 10.70 1969-06-07 عبد الحليم بوعنان 03

  10.30 1978-10-16 رماش حبيبة 04
 

 مقتصد رئيسيرتبة: 
 

 قائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق
 المالحظة المعدل تاريخ الميالد االسم و اللقب الترتيب

  13.40 1978-02-04 فائزة مجلخ  01

  11.80 1976-12-29 أورال مراد 02
 

 القائمــة االحتياطيــــة
 المالحظة المعدل تاريخ الميالد االسم و اللقب الترتيب

  11.40 1963-03-12 بن ذيب سليمان 01

  11.20 1976-12-20 بوركاب صليحة 02
 

 

 والمهني م اإلرشادمستشار رئيسي للتوجيه ورتبة: 

 قائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق
 المالحظة المعدل تاريخ الميالد االسم و اللقب الترتيب



 محضر قصور ال شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء 

 


