
السنة الدراسیة العالمة االسم واللقب الثانویة - المتقن
18,5 حماني ندي األختین سعدان 1
15 با سالم سامي محمود عبد الحمید بن بادیس 2
14 كورطة إسماعیل بوھالي دمحم السعید 3

13,5 بن تركي ضیاء الدین زیغود یوسف 4
13,5 فیثة ریان خلود شماشمة علي 5
13,5 دخوش رمزي یوغرطة 6
11,5 ریم سبیل الحریة 7
11 بن مھیدي لمیس الحریة 8

10,5 بوناب دمحم أسامة یوغرطة 9
9,5 بن مرزوق إسراء المكي تواتي 10
9,5 أسماء بوحوحو علي بوسحابة 11
9 عمري شیماء نسرین بن تیمیة 12
9 أمین خوجة الشیماء طارق بن زیاد 13
9 حمالوي مصطفى تلیالني دمحم العربي 14

8,5 بوراس جیھان عبد الحمید مھري 15
8,5 دریدح باسم غالم هللا طارق بن زیاد 16
8,5 بن الشیخ لفقون لینة عبد الحمید بن بادیس 17
8,5 عیساني نایلة حمو بوشول 18
8 صالحي خولة إبراھیم بیوض 19
8 منوشي سلسبیل أحسن بورفع 20
8 بوناب عبد الرحیم دمحم نجار 21

22
23

13 لوامري سارة أنفال علي بوسحابة 24
11,5 بن مسعود وسام شماشمة علي 25
12 قیدوم ھالة مالك مولود قاسم الخروب 26
11 بن كازة عبد الرحمان بن تیمیة 27

10,5 بولقرون رسالن طارق بن زیاد 28
10,5 مزراق عبد الرؤوف حریشة عمار 29
10,5 فنور مریم أنفال مولود قاسم الخروب 30
10 نحوي دمحم الھادي عبد الحمید مھري 31
10 بن عبد السالم فراس عبد الصمد بني حمیدان الجدیدة 32
9,5 بعلي خولة مصطفى كاتب 33
9,5 لغدامسي سیرین الحریة 34
9 زرقة أماني سارة نویوة فاطمة الزھراء 35
9 بوطاري مروة بعبد الرحمان بوراس 36
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9 بن عباس دمحم إقبال ھواري بومدین 37
8,5 بلعیدي انتصار مولود قاسم الخروب 38
8,5 بلیر دمحم األمین األخوین لكحل 39
8,5 لوراري رمیساء الحریة 40
8,5 حیمود مالك مفدي زكریاء 41
8 أمینة لخضاري األخوین لكحل 42
8 مرجانة عبیر تلیالني دمحم العربي 43

7,5 یونسي عبد اللطیف األختین سعدان 44
7,5 بن حیزیة مالك بلقیس األخوین لكحل 45

46
47

12 بن قدوار طھ تلیالني دمحم العربي 48
12 بوسالیة دمحم أیمن األختین سعدان 49

11,5 طیار سیرین بوھالي دمحم السعید 50
11,5 خضور مریم أحمد باي 51
10,5 شاقي حمزة ولي دین حیحي المكي 52
9,5 رجایمیة أسماء عبان رمضان 53
9,5 دحدوح وصال بن حمیدان الجدیدة 54
9 رزین صابرین الحریة 55

األولى ثانوي 8,5 خرواع كوثر إیمان طارق بن زیاد 56
8,5 سالمي رقیة نویوة فاطمة الزھراء 57
8,5 یونعاس یاسمین أحمد باي 58
8,5 لطرش آیة الحریة 59
8,5 صغیري إیناس شماشمة علي 60
8,5 بن مزداد یاسمین طارق بن زیاد 61
8,5 طالبي سارة علي بوسحابة 62
8,5 بولوح وھیبة عبد الرحمان بوراس 63
8 إنجاد شرقي عبان رمضان 64
8 بن إیدیر أمیمة یوغرطة 65
8 وكیر نریمان فرحات عباس 66

7,5 بوالغول یمنى األختین سعدان 67
7,5 معدادي مریم بن زیاد 68
7,5 بن مناح رفیق ماسینیسا الخروب 69
7,5 مكي ریان عبد الحمید بن بادیس 70


