
السنة الدراسیة العالمة االسم واللقب الثانویة - المتقن
13,5 بودوخة الرمیصاء علي منجلي 03 1
12,5 معكوف لینة یوغرطة 2
12 فرطاس أسامة األختین سعدان 3

11,5 ھشام شروانة األختین سعدان 4
11 أجغیم عبیر حسین ابراھامي 5

10,5 شماشمة علي بلحمري زینب 6
10,5 ابتسام أمال زنداوي شماشمة علي 7
10 بن مناح رقیة مالك حداد 8
10 ساحلي أیمن  األختین سعدان 9
9,5 قشي مھدي عبد الحمبد بن بادیس 10
9,5 ھالة نور یونس علي منجلي 03 11
9,5 عبد النوز زكریاء الثانویة الجدیدة دیدوش مراد 12
9,5 إناس بن عطیة نویوة فاطمة الزھراء 13
9,5 بكوش عماد الدین حیحي المكي 14
9,5 بوشارف ریان الشیخ إبراھیم بیوض 15
9 لمودع رحمة محمد نجار عین سمارة 16
9 سعیدوني أسامة الثانویة الجدیدة دیدوش مراد 17
9 فارس تقي الدین أومزیان طارق بن زیاد 18

8,5 بوبتة وافیة جابر بن حیان 19
8,5 شھلة بوزیان بن تیمیة 20
8,5 غومازي بایة حنین بن تیمیة 21
8,5 بوصبیعات لمیس زیغود یوسف 22
8,5 عتروز لینة مولود قاسم الخروب 23

12,5 فیثة ریان خلود شماشمة علي 24
12 إسماعیل كورطة بوھالي محمد السعید 25

10,5 براھمي تیسیر علي بوسحابة 26
9,5 دخموش مزیان سمیة 27
9,5 لمیس بن مھیدي الحریة 28
8,5 حماني ندى األختین سعدان 29
8,5 بوربیع یونس حمادي مناصریة الخروب 30
8,5 زروق كریمة نویوة فاطمة الزھراء 31
7,5 نایت رابح زینب بن تیمیة 32
7,5 عرواق إكرام حسین ابراھامي 33
7,5 بوخروف سفیان علي منجلي 03 34
7,5 بھناس عفراء مالك حداد 35
7,5 بوعتروس نور جیھان األخوین لكحل 36
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7 ثالجني سمیة عین عبید الجدیدة (مھري) 37
7 دردور أشرف أنیس علي بوسحابة 38
7 شبیل ریم الحریة 39
7 بوودني محمد أیمن علي منجلي 04 40

6,5 غیاط رشا مالك حداد 41
6,5 آیة بوضرسة جابر بن حیان 42
6,5 بوراس جیھان عین عبید الجدیدة (مھري) 43
6,5 بوسماعة منى مالك مولود قاسم الخروب 44
6 صالحي خولة إبراھیم بیوض 45
6 العایب ریان جابر بن حیان 46
6 بوناب محمد أسامة یوغرطة 47

11 مجراب آیة األخوین لكحل 48
10 أمینة ونیش ابن الھیثم 49
10 واعري سفیان بن بادیس 50
9 بن معیزة محمد  منجي األختین سعدان 51
9 جیملي بلقیس األخوین لكحل 52
8 نحوي محمد الھادي عین عبید الجدیدة (مھري) 53

7,5 فنور مریم أنفال مولود قاسم الخروب 54
7,5 تیر أمیمة ثانویة الشیماء الخاصة 55

األولى ثانوي 7,5 ثابت وائل جابر بن حیان 56
7,5 لشطر نائلة ماسینیسا 57
7 لوامري سارة أنفال علي بوسحابة 58
7 بن الشیخ الحسن مالك  ماسینیسا 59
7 دالیا بن غویب طارق بن زیاد 60

6,5 قیدوم ھالة مالك مولود قاسم الخروب 61
6,5 بومنجل مالك إیمان عین عبید الجدیدة (مھري) 62
6,5 بلقاسمي رفیدة نسرین الثانویة الجدیدة دیدوش مراد 63
6,5 مزواري وئام ابن زیاد المختلطة 64
6 بن لطرش كوثر زیغود یوسف 65
6 عبد الرحمان بن كازة بن تیمیة 66
6 عثماین مرابط مالك طارق بن زیاد 67
6 إیھوال إكرام حسین ابراھامي 68
6 بوخبزة منار الھدى الحریة 69
6 مقیرش كنزة حیحي المكي 70


