
السنة الدراسیة العالمة االسم واللقب الثانویة - المتقن
13,5 جعكور محمد تواتي المكي الخروب 1
11,5 مالك حداد براھمیة محمد إلیاس 2
10 زرقة أنفال مالك نویوة فاطمة الزھراء 3

9,75 زروق منال أحسن بورفع 4
9,5 مصفار محمد السعید أیمن عبد الحمید بن بادیس 5
8,5 جمعة عبد المالك جابر بن حیان 6
8,5 حمدوش دعاء نور الھدى فرحات عباس 7
8,5 معماش نریمان صالح خشة 8
8,5 جروة مصطفى حسان عبد الحمید بن بادیس 9
8,5 محمد بو شعالة زھرة مفدي زكریاء 10
8 دیار بشرى حمادي مناصریة- الخروب 11
8 سیرین السعودي لخضر میرود 12
8 بلطرش سامي صالح خشة 13
8 أمیمة سیفي الحریة 14
8 بن حمالي عبد الرحمان تواتي المكي الخروب 15
8 وسیم ساحلي األختین سعدان 16

7,5 قطوش لینة بوراس عبد الرحمن 17
7 بو الصوف لمیاء یوغرطة 18
7 لعمامري شكران محمد النجار 19
7 صغیري نور مفدي زكریاء 20

14 أیمن بن دكیر األختین سعدان  21
14 بوسحابة علي لعمارة سندس 22
13 بوزیدي نزیم مالك حداد 23

11,5 أمین خوجة صفاء مریم جھینة مالك حداد 24
10 بھناس عایدة مالك حداد 25
9 یعقوب عباز متقن مصطفى كاتب 26
9 آیة راس العین بوسحابة علي 27

8,5 قرماط نورھان محمد ذیب- ماسینیسا 38
8,5 علیة ھدى نسرین أبو العید دودو 29
8,5 مھدي عمرو أحمد ماسینیسا-الخروب 30
8,5 زعیر جیھان ابن بادیس- قسنطینة 31
8 بوعافیة یسرى الحریة 34
8 إیمان بزاز حسین براھمي 35
8 سمیة قارة علي عبد الحمید بن بادیس 36
8 رجایمیة رباب عبان رمضان 37
8 أمینة بن حالسة ابن تیمیة 38
8 محمد توفیق مرابط عبد الحمید مھري  39

7,5 بوفرمل فیصل تواتي المكي- الخروب 40
7,5 جعكور بریھان تواتي المكي- الخروب 41
7 أمینة مرزوقي مفدي زكریاء 42


Concours le Samedi 10 mars 2018, Maison de la Culture Malek 

Haddad,  09h00: 
http://www.siriusalgeria.net/cs

أولى ثانوي

ثانیة ثانوي



7 مالك غربي حمادي مناصریة- الخروب 43
44

14 جباسي رائف ماسینیسا-الخروب 45
13,5 بوقرن إكرام علي منجلي4 خلفة علي  46

12,75 نجار لینة بشرى 47 الثانویة الجدیدة حریشة عمار
11,25 جغرود نھاد تواتي المكي- الخروب 48

11 سالم رقیة نویوة فاطمة الزھراء 49
10,75 عروج نور الھدى رجاء فرحات عباس 50
10,5 فنطازي نجمة جابر بن حیان 51
10 سارة طالبي بوسحابة علي 52

ثالثة ثانوي 10 خضور مریم أحمد باي 53
9,75 بن مناح رفیق ماسینیسا-الخروب 54
9,75 تنیو ھناء أحمد رضا حوحو 55
9,5 شافي حمزة حیحي المكي 56
8,5 موجاري آیة الرحمن الحریة 57
8 لینة بودن مصطفى بن بولعید 58
8 آیة لطرس الحریة 59

7,75 صغیري إیناس حریشة عمار شماشمة علي 60
7,5 رویبح أنس ابن تیمیة 61
7,5 عمیروش أشرف فرحات عباس 62
7,5 قدادرة عبد الرحمن صالح خشة 63

7,25 بن یحي سارة محمد نجار 64


