
السنة الدراسیة العالمة االسم واللقب الثانویة - المتقن

10,5 مریم قاسم شاوش ابن بادیس 1
10 بن زعیمة فادي رضا حوحو 2

9,75 ایناس جبیلي شماشمة علي 3
9,5 أمینة العارم الصادق مخلوف 4
9,5 بوسماعت یسرى مولود قاسم 5
9,5 جمانة خمیسي علي خلفة 6

9,25 لبصیر عبد القدوس دمحم البشیر ابن تیمیة 7
9 عوار وائل حسام علي بوسحابة 8
9 فرادي مثوري خلود سمیة 9

8,75 قوجیل ندى علي بوسحابة 10
8,5 بشرى بدي شماشمة علي 11

8,25 سارة كیتوس سمیة 12
8 لینة زید المال أحسن بورفع 13
8 بلعیدي ضحى بولمعیز علي 14

7,5 شیروف فاتن علي خلفة 15
7,5 بركاني عبد الباسط بولمعیز علي 16

7,25 عابد دمحم أكرم متقن دمحم بن یحیى 17
7 موالكیة غفران مولود قاسم 18
7 أماني بوداود شماشمة علي 19
7 قرفاني بشرى سارة علي خلفة
7 بوجدرة مریم مولود قاسم
7 سدرة المنتھى بودردارة  الحریة 20

11,25 مصفار دمحم السعید أیمن عبد الحمید ابن بادیس 22
9,5 جزار سلمى ابن تیمیة 23
9,5 حمدوش دعاء نور الھدى فرحات عباس 24

9,25 دیار بشرى حمادي مناصریة 25
9 بن لحرش رباب حمو بوشول  26
9 بونعاس منال أحمد باي 27

8,75 سامي بلطرش صالح خشة 38
8,75 جروة مصطفى حسان بن بادیس 29
8,5 بن شعالل ھاني رضا حوحو 30
8,5 ساحلي لین نجمة األختین سعدان 31
8,5 فتحي ھدیل بن عبد السالم السعید بومعراف 34
8,5 أماني عزیزي الصادق مخلوف 35
8 مسعي ھاجر روان األختین سعدان 36
8 بدر المنیر بوحراني تواتي المكي- الخروب 37

7,75 مالك تسابت بولمعیز علي 38
7,75 حاج مخناش عبد العالي دمحم ذیب 39
7,75 غطاب أمیرة أبو العید دودو 40

المسابقة العلمیة 
 2 ème Tour: Concours le Samedi 16 mars 2019, Maison de la Culture 

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

أولى ثانوي

ثانیة ثانوي



7,75 بوناب كاھینة متقن جابر ین الحیان 41
7,75 سلمى قیسمة الصادق مخلوف 42

43
44

12 أیمن بن دكیر األختین سعدان 45
11,5 بحشاشي عادل حمادي مناصریة 46
11,5 ندى دراجي عبد الحمید مھري 47
10 أمین خوجة صفاء مریم جھینة مالك حداد 48
10 مرابط دمحم توفیق عبد الحمید مھري 49
10 بوبیدي امنة مالك الحریة 50
9,5 مھدي عمرو أحمد حمادي مناصریة 51
9,5 بوفرمل فیصل تواتي المكي- الخروب 52

ثالثة ثانوي 9,25 بن مزداد أحمد توفیق خزندار 53
9 حمزة أیمن یوغرطة 54
8 بن حسین شیماء مالك حداد 55

7,5 مالك غربي حمادي مناصریة 56
7,5 جھینة فرقاني شماشمة حریشة عمار 57
7,5 بن سالم طھ دمحم بوسبسي 58

7,25 جطاوي أحمد غالم حمادي مناصریة 59
7,25 طیار رائد نصر هللا دحدوح قطاف 60

7 بوالبعیر شروق بوراس عبد الرحمان 61
6,75 نسرین غماز دمحم بوسبسي 62
6,75 مشطر رحمة عبد الحمید المھري 63
6,75 یعقوب عباز متقن مصطفى كاتب 64


