
السنة الدراسیة العالمة االسم واللقب الثانویة - المتقن
14 سمیة سالم نویوة فاطمة الزھراء 1
12 بوالوذنین نوفل ماسینیسا 2
10 زرقة أماني سارة نویوة فاطمة الزھراء 3
9,5 بلعیدي انتصار مولود قاسم الخروب 4
9,5 فنور مریم أنفال مولود قاسم الخروب 5
9 قیدوم ھالة مالك مولود قاسم الخروب 6
9 بن عبدالسالم فراس عید الصمد السعید بومعراف 7

8,5 صالحي عبد الجلیل التواتي مكي 8
8,5 سارة ضاوي مالك حداد 9
8,5 عدنان بوزیان عبان رمضان 10
7,5 ین عیسى سھى مالك الثانویة الجدیدة  كاف صالح رویبح 11
7,5 دوكالي ھاجر لخضر میرود علي منجلي 7 12
7,5 شنتي حسام بن تیمیة 13
7,5 شروانة ھدى حمو بوشول 14
7,5 بلقیس جیملي حسین براھامي 15
7,5 نحوي دمحم الھادي عبد الحمید مھري 16
7 حمودي جھاد جابر بن حیان 17

6,5 بوالقابول وائل دحدوح قطاف 18
6,5 حمدلو إیمان یوغرطة 19
6,5 بودیسة سلسبیل ھواري بومدین 20
6,5 عبد الرحمان بن كازة بن تیمیة 21
6,5 بوخنطیط نھال دمحم دیب 22
13 بغول أمین بن تیمیة 23
12 رانیة بوسنة دمحم نجار 24
11 فراح سلیمان ماھر فرحات عباس 25
11 رویبح أنس بن تیمیة 26

10,5 شافي حمزة حیحي المكي 27
10,5 عبد الرحمن قدادرة صالح خشة 28
10,5 سالم رقیة  نویوة فاطمة الزھراء 29

9 بوشعالة طھ عبد الرحمن رابح بیطاط 30
9 جباسي رائف ماسینیسا الخروب 31

8,5 رجایمیة أسماء عبان رمضان 32
8,5 لبیض دعاء یاسمین بوھالي دمحم السعید 33
8 بھلول سندس ھواري بومدین 34
8 زغاشو وجدان أبو العید دودو 35
8 رزین صابرین الحریة 36
8 وكیر ناریمان فرحات عباس 37
8 لطرش آیة الحریة 38
8 بلیكاز سفیان أحمد باي 39
8 عبوش سارة علي منجلي 7 لخضر میرود 40


Concours le Samedi 11 mars 2017, Maison de la Culture Malek 

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

ثالثة ثانوي

ثانیة ثانوي



7,5 جغرود نھاد تواتي المكي الخروب 41
7,5 نجار بشرى الثانویة الجدیدة حریشة عمار 42
7,5 معمري إیمان الثانویة الجدیدة حریشة عمار 43
7,5 رمول ھاجر علي منجلي 7 لخضر میرود 44
11 قرماط نورھان دمحم دیب ماسینیسا 45
9,5 عون إیناس علي بوسحابة 46
9 سخي عماد الدین كاتب یاسین علي منجلي 47
9 آیة راس العین علي بوسحابة 48
9 مھدي عمرو أحمد ماسینیسا الخروب 49
9 بوفرمل فیصل تواتي المكي الخروب 50
9 ھیثم عثماني مرابط شماشمة علي 51

8,5 بوقندول رحاب دحدوح قطاف 52
األولى ثانوي 8,5 بوخنفوف دمحم األمین حمو بوشول 53

8,5 بن مزداد أحمد طارق بن زیاد 54
8,5 أمین خوجة صفاء مریم جھینة مالك حداد 55
8 نمور أماني میلیسا سمیة 56
8 بن دكیر أیمن األختین سعدان 57
8 ھدیل بوحوحو علي بوسحابة 58
8 آمنة بن حالسة بن تیمیة 59
8 مطمط سیرین األختین سعدان 60
8 بھناس عایدة مالك حداد 61
8 دحاحید أمل توفیق خزندار 62
8 زغاد ھبة الرحمن ھواري بومدین 63
8 شیماء حمادي  دمحم دیب ماسینیسا 64


