
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الشباب و الرياضة 

 

 دالي إبراهيم- تها او تكنولوجي المدرسة العليا لعلوم الرياضة

 

رتبة مستشار  في النهائية للمسابقة على أساس اإلختبارات  لاللتحاق بالتكوين المتخصص قائمة الناجحين 

 .2019بعنوان سنة  الرياضة لفائدة حاملي شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي

 (  :04الكرة القدم)  

 المالحظات المعدل اإلسماللقب و  الرقم

 ناجح 14.63 اكرم بولمخالي 01

 ناجح 14.50 هشام بن شيخ 02

 ناجح 14.44 إسالم بريغن 03

 ناجح 13.98 بالل محمد شعبان عصاد 04

 : (01)السباحة

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 14.25 ر ياض مرار   01

 : (01)الكراتي

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 14.28 عبد الرحمانباديس  بلعا بد   01

 :  (04)كرة الطائرةال

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ةناجح 15.91 شهيناز مليكة عسلي 01

 ناجحة 15.23 سيلية بوريحان 02

 ناجحة 14.11 ليندة بويمج   03

 ناجح 13.54 يوسف ناصف  04

 :  (03)كرة السلة

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 14.23 فارس يعقوب 01

 ناجحة 13.35 ياسمين جمعي زغالش 02

 ناجح 12.92 محمد أمين بوكرة 03

 :  (04 )كرة اليد

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 13.71 وليد عابد بومدين 01

 ناجح 13.63 هشام تليجاني 02

 ناجح 13.52 وليد عبد الرحمان قالتي 03

 ناجح 12.58 يحي قارح 04

 

 



 :  (01)ألعاب القوى

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجحة 15.75 جميلة زين 01

 (:01المالكمة )

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 14.33 عادل طبي 01

 :  (01)التيكواندو

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 13.95 عبد الجليل ريان حجرس  01

 :  (04)الجمباز 

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 12.30 سيد أحمد رضا قروج  01

 :  (01)الجيدو

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجحة 14.52 زينة بوعكاش 01

 :  (01)الدرجات

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 13.70 محمد توفيق قاسمي 01

 :  (01)تنس الطاولة

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 13.83 محمد رياض هرهور 01

 : ( 01)التنس 

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 13.92 رياض عنصور  01

 :  (01)رفع األتقال 

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ةناجح 13.00 إيناس قشوط  01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  (10)التسيير الرياضي فرع ● 

 

 المالحظات المعدل اللقب و اإلسم الرقم

 ناجح 15.17 محمد طه مروش 01

 ناجح 14.25 يزيد بن سعد هللا  02

 ناجح 14.17 أكرم شخاب 03

 ناجح 13.42 صديق أنيس إدير  04

 ناجح 13.33 محمد لمين عباسي 05

 ناجح 13.17 عبد هللا طيبي  06

 ناجح 13.08 محمد الحافظ دكمة  07

 ناجح 13.00 مصطفى بوعافية  08

 ناجح 13.00 محمد حداوي 09

 ناجح 13.00 محمد رضا هروم 10

 

 

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الشباب و الرياضة 

 دالي إبراهيم- تها االمدرسة العليا لعلوم الرياضة و تكنولوجي

في رتبة مستشار الرياضة لفائدة رياضيي النخبة و  قائمة الناجحين  النهائية  لاللتحاق بالتكوين المتخصص

  2019المستوى العالي  بعنوان سنة 

(  :02الكراتي)      

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح 2018جوان 14.32 بكالوريا 2 ب الكاراتي سالقجي ريان 01

 ناجح 2001جوان 10.05 بكالوريا 3 ب الكارتي وشان محمد 02

 قائمة االحتياطية

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح // 09.23 ثانوي 3 3 ب الكاراتي نعيم عبد السالم رويشي 01

 (  :03جيدو)

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح  // 04.73 ثانوي 3 1 ب جيدو يعقوبي بالل 01

 ناجح // 03.94 ثانوي 3 1 ب جيدو مبروك عبد القادر 02

 ناجح // 07.22 ثانوي 3 2 ب جيدو ليلي محمد المهدي 03

 (  :03المالكمة )

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح // // ثانوي 3 2 أ مالكمة عبادي إلياس 01

 ناجحة 2019جوان 10.39 بكالوريا 2 ب مالكمة دبو لينة 02

 ( : 03التجديف)

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجحة 2019جوان 10.52 بكالوريا 2 ب تجديف بن شاذلي نهاد 01

 ناجح 2018جوان  1009 بكالوريا 3 ب تجديف باي فارس 02

 (  :03رفع االثقال)

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح // 14.32 ثانوي 3 1 ب رفع االثقال ميمون عبد الحميد  01

 ( : 04المصارعة)

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح 2016جوان  10.67 بكالوريا 2 ب المصارعة فرج محمد 01

 ناجحة 2018جوان  10.28 بكالوريا 2 ب المصارعة شمالل ال مية 02

 (  :03ألعاب القوى )

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجحة 2019جوان  12.21 بكالوريا 2 ب العاب القوى يسلي وداد 01

 ناجح 2019جوان  11.16 بكالوريا 2 ب العاب القوى عافر بالل 02

 ناجحة // // ثانوي3 2 ب العاب القوى وانيس شيماء 03

 

 



 (  :03الجمباز )

 

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح // 09.38 ثانوي 3 1 ب الجمباز رغيب محمد 01

 ناجح // 05.80 ثانوي 3 1 ب الجمباز لطرش إسالم 02

 ناجح // 01.45 ثانوي3 1 ب الجمباز بورقيق محمد عبد الجليل  03

 (  :04المبارزة )

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح 2017جوان  11.53 بكالوريا 2 ب المبارزة ماضي يوسف 01

 ناجح // // ثانوي 3 2 ب المبارزة إيزام أدم عبد الحسيب 02

 ناجح // 10.81 ثانوي3 3 ب المبارزة بونابي أكرم  03

 ناجحة // 08.19 ثانوي3 3 ب المبارزة زبوج يسرى 04

 (  :  02الدراجات )

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح 2012جوان  10.37 بكالوريا 2 ب الدراجات برباري عادل 01

 ناجح 2017جوان  10.00 بكالوريا 2 ب الدراجات برينيس مروان 02

 ( / الرماية بالقوس / الرماية بالهواء المضغوط  :02الرماية الرياضية )

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح 2017جوان  13.65 بكالوريا 2 ب الرماية بالقوس  باكري عماد الدين 01

 ناجح 2018جوان  10.21 بكالوريا 1 ب الرماية هواء مضغوط بوعود شفيق 01

 (  : 06كرة الطائرة )

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح // // ثانوي3 3 ب كرة الطائرة مسعود ذبيح عبد الرحمن صادق 01

 (   :02الريشة الطائرة )

 المالحظة المؤهلتاريخ الحصول على  المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجحة /// /// ثانوي 3 2 ب الريشة الطائرة مازري ليندة 01

 (  :06كرة اليد )

 المالحظة تاريخ الحصول على المؤهل المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح 2016جوان  10.83 بكالوريا 2 ب كرة اليد جرمولي محمد رياض  01

 ناجح 2009جوان  10.30 بكالوريا 2 ب كرة اليد بوسعيد أحمد 02

 ناجح // // ثانوي3 2 ب كرة اليد شهبور رياض 03

 ناجح // 11.29 بكالوريا 3 ب كرة اليد حنيتت محمد االمين 04

 :(   02الكانوي كياك )

 المالحظة على المؤهلتاريخ الحصول  المعدل المؤهل المستوى الفئة االختصاص االسم و اللقب الترتيب

 ناجح 2018جوان  10.21 بكالوريا 1 ب الكانوي كياك حيدرة أيوب 01

 ناجحة 2019جوان  12.59 بكالوريا 3 ب الكانوي كياك بوزيد هالة 02

 

   



الجمهوريــة الـجزائريــة الديـمقراطيــة الشـعبيـــة

 وزارة الشباب والرياضة 

المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم

''عبد هللا فاضل'' وتكنولوجية الرياضة

 بعين البنيان

 عن النتائج النهائية للمسابقة على قائمة الناجحين النهائية

أساس االختبار لاللتحاق بسلك المربين لألنشطة البدنية والرياضية 

 رتبة  مربي   األنشطة البدنية و الرياضية

  03والية الجزائر: عدد المناصب البيداغوجية 

القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

المالحظة المعدلاالسم واللقب الترتيب

ناجح 15,00ايدير عادل 1

ناجح 14,89خليل اسالم 2

ناجح 14,81خليج عبد هللا 3

  02المناصب البيداغوجية:  والية الشلف: عدد

القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

المالحظة المعدلاالسم واللقب الترتيب

ناجح 13,96بوزار عبد القادر 1

ناجح 12,45بوخدية محمد أمين 2

 08: عدد المناصب البيداغوجية  والية اليزي

 : 03عدد المناصب البيداغوجية  بلدية عين امناس

القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

ال شيء

 :03عدد المناصب البيداغوجية  دريسإبلدية برج عمر 

القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

ناجح 11.31 بيقة محمد شريف 1



 :02جانت عدد المناصب البيداغوجية بلدية 

 اإلستـحقـــــاقالقائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة 

 المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

 ناجح 11.34 كادي سيف الدين 1

 ناجح 10.21 إيبا زكرياء 2

 

 02والية غرداية  : عدد المناصب البيداغوجية 

 القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

 المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

 ناجح 12.67 حاج عيسى بكير  1

 ناجح 11.60 حويشيتي محمد رفيق 2

 

 01والية مستغانم   : عدد المناصب البيداغوجية 

 القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

 المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

 ناجح 12.21 بن قلة عماد  1

 

 02عدد المناصب البيداغوجية  والية بسكرة  :

 القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

 المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

مغزي عبد هللا محمد  1

 لخضر

 ناجح 11.72

 ناجح 11.60 شباب محمد اسالم 2

 

 01والية  تيبازة : عدد المناصب البيداغوجية 

 القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

 المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

 ناجح 13.77 سداوي يزيد  1

 01والية بومرداس  : عدد المناصب البيداغوجية 

 القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

 المالحظة المعدل واللقباالسم  الترتيب

 ناجح 15.41 العيبي محمد رياض 1



 04والية مسيلة  : عدد المناصب البيداغوجية 

 القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

 المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

 ناجح 15.00 قلقول ياسين 1

 ناجح 14.48 جاب هللا رياض  2
 ناجح 14.08 براح خالد 3
 ناجح 13.82 بن سديد سفيان  4

 

 06والية  تمنراست   : عدد المناصب البيداغوجية 

 :02بلدية عين مقل عدد المناصب البيداغوجية 

 القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

 المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

 ال شيء

 

 :02بلدية أبلسة : عدد المناصب البيداغوجية 

 القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

 المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

 ناجح 13.24 بن داود أسماء 1

 ناجح 13.16 بن داود نصر الدين  2
 

 :02بلدسة أدلس:عدد المناصب البيداغوجية 

 القائمـــــة النهائيــة للناجحــــين حـــــسب درجة اإلستـحقـــــاق

 المالحظة المعدل االسم واللقب الترتيب

 ال شيء
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 يـةـعبـقراطيـة الشـمـالجمهـــوريــة الجــزائــريــة الدي

 اضـةـريـب و الابــشـوزارة ال

 إلطارات الشباب و الرياضة المعهد الوطني للتكوين العالي

 - وهران –"أحمــد زبـانـة" عين الترك 
  

 

 النتائج النهائية للمسابقة على أساس االختبارات 

 رتبة مربي تنشيط الشباب ط الشبابتحاق بسلك المربين لتنشيلالل

 

 تعد قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة االستحقاق كما يلي :

 القائمة النهائية للناجحين حسب درجة االستحقاق 

 / والية الشلف : 1

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

  ناجح 14,08 قرشي حكيم  01

 

 / والية تلمسان : 2

 ائمة الناجحين :ق 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

  14,21 قراوزان غربي لطفي 01

  13,63 فركوس محمد  02

  13,42 واضح سفيان  03

  12,92 بن تومي عبد المالك  04
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 / والية سعيدة : 3

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 حناج 13,17 بوطيبة هشام  01

 ناجح 13,17 خثير عصام  02

 ناجح 13,00 رمضاني محمد  03

 ناجح 12,83 رحو أحمد ضرار  04

 

  / والية سيدي بلعباس :4

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 14,08 درويش زواوي  01

 ناجح 13,92 عثماني يحي  02

 :  مستغانم/ والية 5

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 14,92 نابي فتح هللا  01

 ةناجح 14,67 سليماني منصورية  02

 ناجح 14,25 صداق خالد  03

 ناجح 13,83 بوقزولة محمد أمين 04
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  / والية معسكر : 6

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 14,25 ل سنوسي الجياللي فيص 01

 ناجح 12,92 بن قرين زكرياء 02

 

 / والية تيسمسيلت : 07

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 13,67 الحمول عبد القادر  01

 ةناجح 13,50 قوبع نادية 02

 

 :  النعامة/ والية 08

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 13,25 سحنون الحاج محمود 01

 ناجح 12,92 بوزرواطة محمد عماد الدين  02

 ناجحة 12,58 تواتي نعيمة  03
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 : عين تموشنت / والية09

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجحة 16,17 عبيد غزالن  01

 ناجح 12,50 زحاف ياسين  02

 ناجح 12,25 ربحي محمد  03

 / والية غليزان :10

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 13,92 بوزيان عبد الكريم  01

 ناجح 13,83 بن عيسى محمد الحبيب  02

 ناجح 13,25 بطاهر موفق 03

 ناجحة 13,17 عابد يسرى  04

 ناجحة 12,67 جربوب بثينة 05

 ال ، رفعت الجلسة في نفس اليوم ونفس السنة.وبعد استنفاد جدول  األعم

 إمضاء أعضاء اللجنة :

 )رئيسا(  نائب مدير للتكوين في مهن الشباب   : بودور عبد الغني  السيد

 بوزارة الشباب والرياضة     

 

 )عضوا(                   مــديـرة الـمعهـد            السيدة : قرداش حبيبة 

 )عضوا(    أستاذ مصحح   جـيـبالسيد : عـمــريـو نـ

 )عضوا(                    أستاذ مصحح                                السيد: بلحيارة غالم
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 يـةـعبـقراطيـة الشـمـالجمهـــوريــة الجــزائــريــة الدي

 اضـةـريـب و الابــشـوزارة ال

 إلطارات الشباب و الرياضة المعهد الوطني للتكوين العالي

 - وهران –"أحمــد زبـانـة" عين الترك 
  

 

 

 عن النتائج النهائية للمسابقة على قائمة الناجحين النهائية

 لتحا  بسل  المببين لنأشطةة البنشية االباايية أساس االختبار لال

 األشطةة البنشية ا الباايية رتبة  مببي 

 

 القائمة النهائية للناجحين حسب درجة االستحقا  

  : (02إليزي) بلناة جاشت / االاة 1

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

01 / /  

02 / /  

 

  :   األغواط/ االاة 2

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 10,92 حوحاط محمد اسالم 01

 ناجح 10,42 محقن بلقاسم  02

 ناجح 10,33 قراد عبد النور 03
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 / االاة بطار :3

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 14,17 قاسمي حسان 01

 ناجحة 13,75 فاطمة الزهراء رحموني 02

 ناجح 13,75 زعقوقي خليل  03

 

 : تيارت / االاة 4

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 13,17 عيسات محمد رؤوف 01

 

 : سعينة  / االاة5

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 13,96 بعوش ايناس 01

 ناجح 13,50 رفاس خلف هللا 02
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 :  سيني بلعباس/ االاة 6

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 13,00 عدوني أسامة 01

 ناجح 12,75 بن زايد أيمن 02

 : معسكب / االاة7

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

  14,09 ربالي أنيس شكيبوك 01

 : ارقلة / االاة8

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 11,66 حمادي سليم 01

 : البيض / االاة 9

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 14,42 بن عودة قليلش  01

 ناجحة 14,08 بوعافية سعاد 02

 ناجح 13,92 دي حاج عبد القادرعدا 03

 ناجح 13,67 ن طارقبن زي 04

 ناجح 13,67 مختاري بوبكر 05
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 : تيسمسيلت  / االاة10

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 13,84 بلقصة  مختار 01

 ناجح 12,92 نصاح طه األمين 02

 

 / االاة النعامة: 11

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 13,42 الحق بوزرواطة ضياء 01

 ناجح 13,17 مفتاح بوبكر 02

 ناجحة 12,67 بن دنية حفصة يسمينة 03

 ناجح 12,17 بودية محمد كرم 04

 ناجح 11,84 العابد جمال  05

 

 / االاة تلمسان : 12

 : قائمة الناجحين 

 المالحظة المعدل اللقب واالسم الرقم

 ناجح 14,92 غنيم الطيب  سيف الدين 01

 



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة الشباب و الرياضة

 

 المعهد الوطني للتكوين العالي إلطارات الشباب بتقصراين

 

 لمسابقة على أساس االختبارات لاللتحاقا قائمة الناجحين النهائية في 

 2019بعنوان سنة  بسلك مربي تنشيط الشباب  رتبة مربي تنشيط الشباب

 

 الوالية: عين الدفلى       

 إسم و لقب المترشح الرقم
ثقافة 

 عامة

دراسة 

 نص
 مالحظة المعدل اللغة األجنبية

1 
 ناجح 12,33 6,00 14,00 13,00 سردون عبد القادر

2 
 ناجح 11,25 6,00 11,50 13,50 بن عيسى عبد الحق

 

 الوالية: تيزي وزو       

 إسم و لقب المترشح الرقم
 ثقافة

 عامة

دراسة 

 نص
 مالحظة المعدل اللغة األجنبية

01 
 ناجح 12,17 18,50 11,50 10,00 كتمير محمد

02 
 ناجح 11,33 14,50 9,50 12,50 قاسي انية

 

 الوالية: تيبازة       

 ثقافة عامة إسم و لقب المترشح الرقم
دراسة 

 نص

اللغة 

 األجنبية
 مالحظة المعدل

01 
 ناجح 11,08 7,00 10,50 14,00 عياد فتحية

 

 الوالية: تبسة       

 إسم و لقب المترشح الرقم
ثقافة 

 عامة

دراسة 

 نص
 مالحظة المعدل اللغة األجنبية

01 
 ناجح 13,58 14,00 13,50 13,50 هادفي بالل

 

 الوالية: بومرداس       

 إسم و لقب المترشح الرقم
ثقافة 

 عامة

دراسة 

 نص
 مالحظة المعدل اللغة األجنبية

01 
 ناجح 10,17 13,00 8,00 12,00 خبير عفاف

 

 

 

 

 

 



 الوالية: الجلفة       

 إسم و لقب المترشح الرقم
ثقافة 

 عامة

دراسة 

 نص
 مالحظة المعدل اللغة األجنبية

01 
 ناجح 12,54 8,50 13,25 13,50 حميدة احمد

02 
 ناجح 12,50 14,00 12,00 12,50 عبو سالم

03 
 ناجح 12,04 5,00 15,75 10,00 موسلي أحمد

 

 الوالية: الجزائر       

 إسم و لقب المترشح الرقم
ثقافة 

 عامة

دراسة 

 نص
 مالحظة المعدل اللغة األجنبية

01 
 ناجح 13,83 17,00 14,00 12,00 دويدة سفيان

02 
 ناجح 12,25 12,50 12,00 12,50 غربي منال

03 
 ناجح 11,75 14,00 9,50 14,00 عيساني نورة

04 
 ناجح 11,58 15,00 11,50 10,00 احمد بختةطيب 

05 
 ناجح 11,46 14,25 9,50 13,00 زعفون حسين

06 
 ناجح 11,29 15,50 10,75 10,00 مكاوي إيمان

 

 الوالية: البويرة       

 إسم و لقب المترشح الرقم
ثقافة 

 عامة

دراسة 

 نص
 مالحظة المعدل اللغة األجنبية

01 
 ناجح 13,29 13,00 13,25 13,50 هيشر أميرة

02 
 ناجح 13,13 11,25 12,50 15,00 مداحي زينب

 

 الوالية: البليدة       

 إسم و لقب المترشح الرقم
ثقافة 

 عامة

دراسة 

 نص
 مالحظة المعدل اللغة األجنبية

01 
 ناجح 12,83 12,50 13,50 12,00 سالمي مروة نصيرة

02 
 ناجح 11,42 14,50 10,00 12,00 بوعناني مليسة

 

 

 

 

 



 الوالية: المدية       

 الرقم
 مالحظة المعدل اللغة األجنبية دراسة نص ثقافة عامة إسم و لقب المترشح

01 
 ناجح 13,92 6,50 15,00 16,00 عريب عمر

02 
 ناجح 13,75 13,50 14,00 13,50 مسوس محمد

03 
 ناجح 13,50 13,50 12,50 15,00 مردف خديجة

04 
 ناجح 13,00 12,50 12,50 14,00 مردف حفصة

 



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الشباب و الرياضة

 

 المعهد الوطني للتكوين العالي إلطارات الشباب بورقلة
 

 برتبة مربي تنشيط الشباب  صصبالتكوين المتخ في المسابقة على أساس االختبار لاللتحاق النهائية   قائمة الناجحين

 2019 بعنوان سنة 

 

 

 المعدل المحصل عليه تاريخ االزدياد اللقب االسم التسجيلرقم  الرقم

 والية  أدرار

 بلدية المطارفة

 10,33 22/11/1992 مزوري موسى 1249 01

 عيسى دأوالبلدية  

 10,33 13/11/1997 مرزوق رشيد 01 01

 بلدية  : تسابيت

 10,08 04/01/1997 طلباني محمد 155 01

 بلدية  : تيمياوين

 10,58 31/01/1990 عكبر عبد الفتاح 756 01

 بلدية شروين

 12,625 16/07/1993 بوسعيد صاليحة 578 01

 والية البيض

 10,91 19/08/1991 سماني محمد 32 01

 10,91 09/07/1989 معاشو عبد هللا 841 02

 10,66 22/06/1987 وسعي البشير 1250 03

 10,58 06/01/1997 بلعيدي أحالم 1211 04

 10.50 01/08/1992 مداني حمزة 703 05

 10.00 29/09/1992 بوصوار يوسف 374 06

 والية الجلفة

 12,16 12/04/1993 بونعمة أحمد 1057 01

 والية الطارف

 11,83 09/06/1992 مزغاش إيمان 739 01

 11,5 31/05/1996 لوجاني مراد 1135 02

 11,25 22/01/1994 متيري عبد الحق 733 03

 11 13/05/2001 حاجي أمال 20 04

 10,41 14/08/1994 بنطراد محمد 1248 05

 10 16/01/1990 عمروسي شهر زاد 1183 06

 والية الوادي

 11,33 20/07/1995 زميم إكرام 872 01

 11,33 17/12/1994 علية زياد 39 02

 11,33 31/05/1994 حساني علي 17 03

 11,16 22/04/1994 دركي عبد الحفيظ 499 04

 11,12 30/09/1999 عبد المنعم محدة 904 05

 11.00 13/02/1987 زميم فتيحة 877 06

 10,91 18/11/1991 رهيوي مونة 771 07

 والية باتنة

 13,91 26/10/1985 بن حركات عبد المالك 805 01

 برج بوعريريج   والية  

 12,33 19/05/1992 الشيخ عبد الرؤوف 659 01

 11,04 13/02/2000 تهامي وائل 535 02

 والية بسكرة

 13,91 29/12/1993 محامدية جابر 151 01

 11,41 09/12/1992 تابرحة حمزة 572 02

 والية بشار

 11,5 31/03/1978 بن عودة عثمان 539 01

 10,75 30/09/1995 بوزياني أيوب عبد الجبار 1284 02



 

 

 -أم العسل  –والية  تندوف 

 10 07/03/1998 لحماد الرباس 670 01

 والية خنشلة

 12,08 25/10/1988 رشاشي حدة 707 01

 11,25 17/07/1994 بن خليفة رمزي 1367 02

 10,75 05/07/1989 بن زرارة يوسف 366 03

 والية سوق اهراس

 10,75 11/04/1996 قرارية اميرة 1141 01

 والية غرداية

 11,58 17/10/1979 مايدي خضرة 588 01

 11,25 01/01/1994 زهواني عبد الحكيم 846 02

 11 27/02/2000 بارود نبيل 690 03

 10,5 10/04/1986 بحطيطة قدور 591 04

 والية  ميلة

 11,75 14/04/1986 مجدوب مريم 766 01

 11,58 25/07/1987 قروجي يوسف 1278 02

 الوالية :  ورقلة

 12,16 29/08/1994 مزغيش طاهر 305 01

 12,12 20/02/2001 يحي محمد 1106 02

 12,08 19/11/1999 بن حمودة محمد رياض 43 03

 -بلدية عين أمناس   -والية إليزي  

 11,75 06/02/1990 سلطاني أحمد 545 01

 11,25 21/09/2001 بالجياللي محمد جمال الدين 543 02

 10,58 05/07/2001 بالجياللي محمد زين العابدين 544 03

 تمنراست والية

 بلدية ابلسة

 10.83 15/10/1990 بن عبد الكريم سناء 930 01

 بلدية  تمنراست

 11,66 20/06/1999 مهني محمد ياسين 1099 01

 11,41 19/12/1989 دابو حسيبة 1095 02

 11,33 31/03/1997 بوحامدي عبد الرحمان 864 03

 11 05/10/1990 بوعرعارة فتيحة 808 04

 زواتينبلدية تين 

 11,08 15/07/2001 بن ايعيش عيسى 800 01

 10,75 27/09/2000 بن يزيد محمد يزيد 879 02

 والية عين امقل

 11,54 02/01/1990 بلمرزوق عبد الستار 1249 01

 بلدية عين قزام

 10,95 07/09/1997 دحة حمان 884 01

 10,66 24/04/1994 نويصر زكرياء 898 02

 

 



الجمھوریــة الـجزائریــة الدیـمقراطیــة الشـعبیـــة
 وزارة الشباب و الریاضة

المعھد الوطني للتكوین العالي إلطارات الشباب و الریاضة بقسنطینة
 النتائج النھائیة للمسابقة          

تنشیط الشبابلاللتحاق بسلك  المربین ، رتبة  مربي  اتأساس االختبار على

القائمة النھائیــة للناجحین حسب درجة اإلستحقاق

والیة: أدرار  
منصب واحد ) 01الوالیة :  أدرار : بلدیة برج باجي مختار( 

قائمة الناجحین

لمعدلااللقب و اإلسمالرقم

 11,417لنصاري جعفر01

منصب واحد ) 01الوالیة :  أدرار : بلدیة أوقروت ( 

قائمة الناجحین

والیة: أم البواقي
قائمة الناجحین

لمعدلااللقب و اإلسمالرقم

 14,583دير شمس الدين01
 12,750فياللي كريمة02
 11,750بوشعير صالح الدين03

لمعدلااللقب و اإلسمالرقم

01
علي و أحمد إلياس

10,333 



 والیة: بجایة
 قائمة الناجحین

 
 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
01 

 13,833 زيا نسيم
02 

 12,167 مسعودي رضوان
 والیة: بسكرة

 قائمة الناجحین
 

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
01 

ي زكرياء  11,917 بن 
02 

 10,125  جابر
 والیة: تبسة

 قائمة الناجحین
 

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 12,500 مسعود عبد السالم 01
 10,542 سعود  02

 والیة: جیجل
 قائمة الناجحین

 
 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 15,250 مزهود ياسين 01
 14,375 علمي أحمد ياسين 02
 13,292 مجدوب مريم 03



 والیة: سطیف
 قائمة الناجحین

 
 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 13,125 بن خالف مراد 01
 11,708 بالل قهلوز 02
 10,083 والي خليصة 03

 
 
 
 

 والیة: سكیكدة
 قائمة الناجحین

 
 المعدل اللقب و اإلسم الرقم
 14,042 ديلمي كاتية 01
 12,083 بن زيتون ريمة 02
 11,875 حمزاوي وردة 03
 11,625 غانم أسامة 04
 11,333 حركاتي رانيا 05

 



 والیة: الطارف
 قائمة الناجحین

 
 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 14,500 بوداحي ريان 01
 14,083 عون محمد 02
 13,792 سعيداني أمير الدين 03
 13,167 لفيلف زين الدين 04
 11,417 خضراوي سيف الدين 05

 والیة: سوق أھراس
 قائمة الناجحین

 
 لمعدلا اللقب و االسم الرقم
 12,583 كوشاري عز الدين 01
 11,042 سلمي أسماء نهار 02

 
 



 الجمھوریــة الـجزائریــة الدیـمقراطیــة الشـعبیـــة
 وزارة الشباب و الریاضة

 العالي إلطارات الشباب و الریاضة بقسنطینةالمعھد الوطني للتكوین 

 

      

 

 النتائج النھائیة للمسابقة 
 و الریاضیةاألنشطة البدنیة لاللتحاق بسلك  المربین ، رتبة  مربي  اتأساس االختبار على  

 

  القائمة النھائیــة للناجحین حسب درجة اإلستحقاق
 الوالیة : أدرار

 تیمیمون والیة : أدرار : بلدیة 
 

 قائمة الناجحین
 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم

01 

 مناصري عبد اهللا
11,583 

 

  زاویة كنتةوالیة : أدرار : 
 قائمة الناجحین 

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
01 

 فاتلي عبد الوهاب
11,083 

 

 تیمنطیط بلدیةوالیة : أدرار : 
 قائمة الناجحین 

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
01 

 11,583 موساوي محمد
 الوالیة : باتنة

 الناجحین قائمة
 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 13,083 ريحاني مهدي 01
 11,333 لبيد يعقوب 02

  الوالیة : بسكرة
 قائمة الناجحین

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 12,167 قيدادو عبد الحميد 01
 11,750 ياقوتةمزياني  02



 الوالیة : تمنراست
 :عین قزام بلدیة   -

 قائمة الناجحین 
 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 13,167 بن دايس زكرياء 01
 12,833 بالمين خالد 02

 : تین زواتین بلدیة -
 قائمة الناجحین

 

 

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
ال یوجد  

 
 
 
 

 الوالیة : جیجل
 قائمة الناجحین

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 13,750 مغنوس أسامة 01
 12,250 شريبط مروان 02

 الوالیة : سطیف
 قائمة الناجحین

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
ال یوجد  

 الوالیة : سكیكدة
 قائمة الناجحین 

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 15,917 العمري زقار مهدي 01
 15,000 سحقي شرف الدين 02



 11,417 حند أحمد 03
 10,500 بن مصباح قيس 04

 الوالیة : خنشلة
 قائمة الناجحین 

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 13,000 أونيسي صالح الدين 01
 11,333 مغيثي عامر 02

 

 الوالیة : الوادي
 قائمة الناجحین

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 13,708 غنايم إسالم 01
 12,500 ونيسي أبو بكر 02

الوالیة : سوق أھراس
 

 
 الناجحین قائمة

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
 12,083 بيدي ريان 01
 11,333 لقصير محمد األمين 02

 الوالیة : غردایة
 

 قائمة الناجحین

 لمعدلا اللقب و اإلسم الرقم
01 

 12,667 بابهون محمود
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