
السنة الدراسیة العالمة االسم واللقب الثانویة - المتقن
السنة الثانیة 12 حمودة یسرى  حسان بوجنانة 1
السنة الثانیة 12 بوكرز فلایر  2
السنة الثالثة 12,5 زرمان أحمد  3
السنة االولى 10,5 عریبة رقیة 4

12 بلمرابط المیة 5
11 بولصیف خولة 6

السنة االولى 10,5 بوعتروس جیھان  7
السنة الثانیة 12 مجراب آیة  8
السنة الثالثة 11 نعیجة مھدي 9
السنة الثانیة 14,5 قرماط منذر محمد دیب - مسینیسا  10
السنة الثالثة 17,5 سنور محمد نجیب ثانویة حسین براھامي جبل الوحش 11
السنة الثانیة 13,5 عبد النور زكریا  الثانویة الجدیدة - دیدوش مراد 12
السنة االولى 12,5 بو ضرسة آیة  متقن جابر بن حیان - زیغود یوسف 13
السنة االولى 12 منوشي سلسبیل 14
السنة الثانیة 14 دباش سامي  15

12 بومزبر محمد االمین 16
12,5 زرایبي اسراء 17
12,5 قشي مھدي 18

السنة االولى 10,5 لمقود رامي 19
السنة الثالثة 11 زیار رفیدة     20

10 بغول ماریة 21
13,5 عمري شیماء سیرین 22
13 نایت رابح زینب 23

13,5 بن النھار عمران 24
13 لبصیر لینة 25

السنة االولى 11 دخموش رمزي سفیان 26 سمیة
السنة االولى 11 راس العین ریم 27
السنة الثانیة 12 قلعي أمیرة  28
السنة الثانیة 13,5 منصوري عفاف 29

11,5 بوذراع مروة 30
10 بن الشیخ الحسین أسماء 31
14 العقون خولة 32

14,5 خنقي بشرى نور الیقین 33
السنة األولى 10 بوناب محمد اسامة 34

16,5 معكوف لینة 35
14,5 شریبط مروى  36

السنة الثالثة 11 لعكیكزة سارة  37
السنة الثانیة 12 لوصیف أسامة ثانویة بني حمیدان الجدیدة 38
السنة االولى 11 صالحي خولة  39

 یوغرطة

حیحي المكي

 سعدي الطاھر حراث

متقن االخوین لكحل

احسن بورفع - حامة بوزیان

السنة األولى
ثانویة الخروب الجدیدة

السنة االولى

السنة الثانیة

السنة الثانیة

السنة االولى
ابن تیمیة

السنة الثالثة

ھواري بومدین - اوالد رحمون

عبد الحمید بن بادیس


Cirta-Science VI

Concours le Samedi 15 mars 2014, Université Emir 
Abdelkader, 10h00 du matin

Candidats admis au Deuxième Tour
الدورة الثانیة -

بولمعیز علي - زیغود یوسف
السنة الثالثة



11 بن مرزوق ابتھال  40
12,5 لكبیر صافیة 41
12,5 براھمیة سارة نور اإلیمان 42
11,5 براھیمي تیسیر 43
10 دردور أشرف أنیس 44
14 بوحوحو أسماء 45

السنة الثانیة 13,5 بلیل أمیرة عفاف 46
السنة االولى 13 باش تارزي محمد عبد اللطیف 47

14 قیطوني وائل 48
14 ساحلي ایمن  49

12,5 لطرش أیمن 50
12 علي قشي محمد أیمن 51

السنة الثانیة 12 فارح اكرام 52 رضا حوحو
السنة الثانیة 13 عتروز لینة 53
السنة الثالثة 11 غرزولي محمد الغزالي 54
السنة اولى 11 بلفالحي لینة  55

13,5 زیتوني نائلة ألفت  56
14,5 برالط إیناس 57

السنة الثانیة 12,5 مخنان رانیة  ماسینیسا - الخروب 58
السنة الثالثة 15 زایدي أمینة  ثانویة مصطفى بن بو العید 59
السنة االولى 11,5 فیتة ریان خلود  60
السنة الثانیة 12,5 زنداوي أمال ابتسام 61

12 بعداش رفیدة سلسبیل  62
13 داودي ایمان 63

14,5 ریابي لینة 64
السنة االولى 14 بلقیس بلملخي 65
السنة الثالثة 13 ریان عوار 66
السنة الثانیة 13 بودوخة الرمیصاء ثانویة علي منجلي 03 67
السنة الثالثة 11,5 بودماغ سامي حسان بورغود 68

ثانویة علي منجلي 04

مولود قاسم نایت قاسم 

السنة الثانیة الحریة 

الثانویة الجدیدة حریشة عمار
السنة الثالثة

متقن الشیخ إبراھیم بیوض 
السنة الثالثة

السنة الثانیة االختین سعدان

السنة الثالثة

السنة االولى متقن علي بوسحابة


