
  :2017والية المدية شهادة التعليم المتوسط التالميذ االوائل في 
 االسم اللقب مؤسسة المعدل

 سحر بلحاج متوسطة متيجي أحمد وامري 18.7

 عبد المنصف موساوي متوسطة بلطرش محمد تابالط 18.64

 نجاة كروم متوسطة عيش سعيد القلب الكبير 18.54

 أميرة مبارك متوسطة كمال زميرلين المدية 18.42

 أسامة بن خاوة متوسطة محمد بلحسن المدية 18.16

 ليديا حميدي متوسطة فضيل إسكندر المدية 18.12

 امينة شرقي متوسطة بن عيسى بلحاج البرواقية 18.12

 حليمة حفصة دالي براهم متوسطة فضيل إسكندر المدية 18.1

 وليد بوحدة متوسطة كمال زميرلين المدية 18.1

 مروة غريب جفال متوسطة العربي السعيدي البرواقية 18.1

 أنفال قايدي متوسطة رغميت الميلود خمس جوامع 18.08

 نسرين جالل متوسطة فضيل إسكندر المدية 18

 هيبة سيدي بومدين متوسطة خديجة بن يخلف المدية 18

 هديل شاوش متوسطة قاسمي الشريف البرواقية 18

 اكرام كشاد متوسطة بدرومي مسعود بني سليمان 17.96

 خولة بن خالد متوسطة فضيل إسكندر المدية 17.94

 يسرى عميري متوسطة بلعيد عبد القادر البرواقية 17.94

 آية خلود شرماط متوسطة فوضيل أعمر بني سليمان 17.94

 أسماء سفير متوسطة مالك بن نابي العزيزية 17.88

 بشرى عالوة متوسطة يحياوي عبد القادر المدية 17.86

 مليسة لوكاد متوسطة مفدي زكريا قصر البخاري 17.86

 وسيم عروي متوسطة بلعيد عبد القادر البرواقية 17.84

 نورالهدى العيدي متوسطة مالك بن نابي العزيزية 17.84

 سماح بن بابا علي متوسطة فوضيل بابا علي المدية 17.78

 هبة لرجان متوسطة بدرومي مسعود بني سليمان 17.72

 وفاء فقير متوسطة إمام الياس المدية 17.7

 فاطمةالزهرة حمدادو متوسطة لونيسي علي تابالط 17.68

 مروى رسول متوسطة مالك بن نابي العزيزية 17.68

 حياة حنين متوسطة فضيل إسكندر المدية 17.66

 دعاء سعيداني متوسطة العربي بن مهيدي بني سليمان 17.64

 ياسين عمية متوسطة عقبة بن نافع الزبرة 17.62

 آسية أيت علجت متوسطة فضيل إسكندر المدية 17.58

 هديل بلعيد متوسطة قاسمي الشريف البرواقية 17.56

 دعاء جاللي سواقي 1962جويلية  05متوسطة  17.54

 هاجر لعلى بوعلي يك المديةمتوسطة أرملة كاد 17.52



 رميسة عالق متوسطة حنيش علي القلب الكبير 17.52

 رؤى مكيد متوسطة كمال زميرلين المدية 17.5

 ندى طوبال صغير متوسطة إمام الياس المدية 17.5

 انفال زروقي متوسطة العربي بن مهيدي بني سليمان 17.5

 خديجة بلعقون متوسطة إمام الياس المدية 17.46

 حمزة رزيق متوسطة النعيمي الحاج جواب 17.46

 حفصة شنوفي متوسطة مالك بن نابي العزيزية 17.44

 اكرام سالق متوسطة مرزوقي محمد قصر البخاري 17.42

 محمد أكرم بركاني متوسطة هواري الهواري المدية 17.4

 سارة دوي متوسطة كمال زميرلين المدية 17.38

 محمد زكرياء حديبي متوسطة كمال زميرلين المدية 17.38

 أالء قادري متوسطة جمال عبد الناصر تابالط 17.38

 أمينة مغدور متوسطة بوطالب مغدور عزيز 17.38

 سلمى زروقي متوسطة جبارة بوعالم وزرة 17.36

 زينب بورقعة متوسطة بلعيد عبد القادر البرواقية 17.34

 علي تونسي متوسطة محمد بريك بوشراحيل 17.34

 كريمة كادي متوسطة مفدي زكريا قصر البخاري 17.34

 زين الدين رحيش متوسطة شرفاوي موسى الميهوب 17.32

 رؤوف بن مقلة متوسطة بلعيد عبد القادر البرواقية 17.3

 هاجر عالق متوسطة فضيل إسكندر المدية 17.28

 أمينة بن رقية متوسطة حي رقية بنات المدية 17.28

 أمين تواتي متوسطة جمال عبد الناصر تابالط 17.26

 محمد زكريا أيت زيان متوسطة عماري العماري عين بوسيف 17.24

 عبد الرحيم بوجمعة متوسطة حسناوي عامر البرواقية 17.22

 مريم ولداحمد متوسطة حمدي لحسن والعربي الشهبونية 17.22

 مروان عابر متوسطة عزايج عبد القادر بوغزول 17.2

 روعة معزوز متوسطة محمد بلحسن المدية 17.18

 لينة صدوقي متوسطة جمال عبد الناصر تابالط 17.18

 وصال رافع متوسطة لونيسي علي تابالط 17.18

 اميرة مرزوق متوسطة خيثر يحيى عين بوسيف 17.18

 هناء تركمان متوسطة فضيل إسكندر المدية 17.14

 أسيا خنوش متوسطة حنيش علي القلب الكبير 17.14

 عبدو عماد الدين مسعودي متوسطة رابح بوسهمين العمارية 17.13

 فريدة ربيعة متوسطة رحموني أحمد البرواقية 17.12

 أم هاني دحماني متوسطة عين القصير 17.12

 صحر تواتي متوسطة الرائد سي لخضر جواب 17.11

 منال كنودي متوسطة جبارة بوعالم وزرة 17.1

 محمد عبد الصابر بلقاسم متوسطة حركاوي البخاري البرواقية 17.1



 ابراهيم زكرياء طيلب متوسطة العربي بن مهيدي بني سليمان 17.1

 فهيمة عمران متوسطة جمال عبد الناصر تابالط 17.1

 يوسف داود متوسطة عقبة بن نافع الزبرة 17.1

 سرين وكريف متوسطة حي رقية بنات المدية 17.08

 ندى دحماني متوسطة عياش بوعالم تابالط 17.08

 خديجة بوكرمة متوسطة فوضيل بابا علي المدية 17.06

 مروة تومي متوسطة بلعيد عبد القادر البرواقية 17.06

 فاطمة بن حسن متوسطة عيسى الديلمي رابح وامري 17.04

 محجوبة حبيب متوسطة بلعيد عبد القادر البرواقية 17.02

 أنفال مختاري متوسطة لونيسي علي تابالط 17.02

 روميسة بلقاضي متوسطة لونيسي علي تابالط 17.02

 نادين قاضي متوسطة لونيسي علي تابالط 17.02

 رفيدة خليفي متوسطة إمام الياس المدية 17

 ياسمين علي قاسم متوسطة جبارة بوعالم وزرة 17

 عمر صحراوي متوسطة العربي السعيدي البرواقية 17

 نورهان طشوعة متوسطة حسناوي عامر البرواقية 17

 إكرام ابراهيمي متوسطة برجم عبد القادر بني سليمان 17

 مصطفى حمودي متوسطة جمال عبد الناصر تابالط 17

 


