
السنة الدراسیة االسم واللقب الثانویة - المتقن
11,00 حمودة یسرى
9,50 غوالمي عبد الرؤوف
9,50 بلبعلي مایا

السنة الثانیة 11,00 زرمان أحمد
السنة الثالثة 9,00 بن سویعد شبیلة

أولى 9,50 بن مناح رقیة
السنة الثانیة 11,00 العریان برھان الدین
السنة االولى 10,00 دراجي مھدي متقن االخوین لكحل

10,50 قرماط مندر محمد دیب - ماسینیسا
9,50 أجغیم عبیر
9,50 زموشي محمد األمین

السنة الثانیة 9,50 سنور محمد نجیب
السنة الثالثة 9,50 أجغیم صبرینة

9,00 سعیدوني أسامة
9,50 سوداني مالك
11,00 بن لكحل نھاد
11,00 بھولي وصال

السنة الثالثة 12,00 ھني وئام طارق ابن زیاد
9,00 زرایبي إسراء

السنة الثانیة 10,50 بومعزة نھلة وردة
11,00 رجم عبد الرؤوف
10,50 واعري نبیل

السنة الثالثة 9,00 بن عباس ابراھیم ھواري بومدین - اوالد رحمون
10,00 لبصیر لینة
10,50 العایب سارة

السنة الثالثة 9,00 بن الوزان عذراء فادیة
9,50 قلعي أمیرة  سعدي الطاھر حراث

السنة األولى 12,00 عرباوي إسماعیل ثانویة الخروب الجدیدة
السنة األولى 10,50 معكوف لینة
السنة الثانیة 10,00 مصباح ریان
السنة االولى 9,00 معكوف بسمة
السنة الثانیة 9,00 عرفي لقمان ثانویة بني حمیدان الجدیدة
السنة االولى 9,00 بوشارف ریان

11,00 لكبیر صافیة
10,50 بن مرزوق ابتھال
9,50 رحموني مالك
9,50 قیطوني وائل
10,50 كاوة أسامة
9,00 بن ذكیر محمد أكرم
14,50 مبروكي أمیر

السنة الثالثة 13,00 ھدنة یوسف سیف الدین ثانویة أبو العید دودو 
السنة االولى 9,00 عتروز لینا مولود قاسم نایت قاسم 

أولى 10,50 سبایس وجدان  الحریة 
9,50 قداري أسماء
10,00 جایز رشا

السنة الثالثة 10,00 قند یحي عبد الناصر نویوة فاطمة الزھراء 
السنة الثانیة 11,00 زایدي أمینة ثانویة مصطفى بن بو العید

أولى 9,00 زنداوي ابتسام
11,00 ریابي لینة
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حیحي المكي

مالك حداد

الثانویة الجدیدة - دیدوش مراد



حسان بوجنانة

ثانویة حسین براھامي جبل الوحش

ابن تیمیة

عبد الحمید بن بادیس

متقن الشیخ إبراھیم بیوض 

 االختین سعدان

 یوغرطة

كاتب یاسین 

ثانیةالثانویة الجدیدة حریشة عمار

السنة االولى

السنة الثانیة

الثانیة

السنة الثانیة

السنة الثالثة

السنة الثانیة



10,00 دوادي إیمان
11,00 بوجعدار محمد منیب
13,00 مركوش سھیر
9,00 كاوة نسیبة
9,50 غري خلود

السنة الثانیة 11,50 شلیحي مالك شروق
السنة االولى 9,50 لعور فاطمة الزھراء

9,50 خناوي شیماء ثانویة صالح خشة
السنة األولى 9,50 منال ضیف

12,50 عادل بن عمر
9,00 بوھرور رمیساء
11,00 بھلول عماد الدین

متقن محمد بوسبسي

الثانویة الجدیدة حریشة عمار

أولى

ثانیة

ثالثة

ثانویة تیالني محمد العربي

ثانویة علي منجلي 03
السنة الثالثة


