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املتوسط التعليم ادة ش املسيلة والية ن املتفوق   2015قائمة

BEM 2015 

يل  الرقم ال واللقب  رقم امليالد  االسم خ   املعدل  املتوسطة  تار

شة  25068031  01 عا ي تو املازري  22/05/2000  ز يم–متوسطة ابرا سيدي   18.98  أوالد

أسماء  25055596  02 واس  21/11/2000  نذير ا العقيد   18.96  املسيلة-متوسطة

شيماء  25060063  03 باي ع  17/09/2000  طيب اري ب   18.96  بلعاليبة-متوسطة

ندى  25070759  04 ديدة  19/10/2000  رحا ا   18.94  ونوغة-املتوسطة

بالل  25060339  05 ز  02/05/2000  رم العز عبد صال وم-متوسطة   18.94  بر

أسامة  25063865  06 ثامر  26/03/2000  ديل سيدي   18.90  بوسعادة-متوسطة

إنصاف  25056353  07 ذكرى معطي  12/01/2001  جبال بن الدين ن ز   18.88  املسيلة-متوسطة

م  25070091  08 ر ان ر ال   18.86  املسيلة-مسكن700متوسطة  10/07/2000  و

وداد  25062611  09 ف الشما  25/06/2000  بوشر ال ع–متوسطة   18.84  سيدي

خولة  25057316  10 املجيد  07/10/2000  لكحل عبد بورزق   18.80  املسيلة-متوسطة

يل  25055797  11 سلس واس  10/07/2000  زروق ا العقيد   18.76  املسيلة-متوسطة

س  25057299  12 مل مروة شو  11/08/2000  سفار أحمد   18.72  املسيلة-متوسطة

منال  25056010  13 ادة  28/12/2000  محمدي ز مي   18.70  املسيلة-متوسطة

سمة  25058452  14 وك امل حيان  12/07/2000  بن بن جابر دراج–متوسطة   18.70  أوالد

سل  25060387  15 فالك  28/06/2000  رداوي عالوة وم-متوسطة   18.67  بر

إخالص  25069957  16   18.66  املسيلة-مسكن700متوسطة  22/11/2001  فضيل

أيوب  25056839  17 شو  19/03/2001  راوي أحمد   18.62  املسيلة-متوسطة

نة  25064059  18 بث   18.62  بوسعادة-أوت20متوسطة  12/10/2000  بومصباح

شيماء  25060064  19 زي ع  17/12/2000  عز اري ب   18.60  بلعاليبة-متوسطة

وثر  25062498  20 كر الشما  22/01/2001  بو ال ع–متوسطة   18.60  سيدي

ن  25060535  21 سر ز  10/04/2000  عماري العز عبد صال وم-متوسطة   18.58  بر

فاطمة  25057770  22 وش ي  15/07/2000  شي االش ا أبو   18.54  ةاملسيل-متوسطة

سراب  25057926  23 سرى   18.52  املسيلة-مسكن500متوسطة  25/06/2000  غيموز

نداء  25068141  24 خرمام  19/01/2001  مام ن ع خرمام–متوسطة ن   18.52  ع

راء  25058685  25 الز فاطمة الطيب  04/04/2000  جميات محمد في لو دراج–متوسطة   18.44  أوالد

ة  25060761  26 الصغ سعاد ك وقاص  22/02/2000  م ي أ بن سعد ضراء–متوسطة ا ن   18.40  ع

شرى   25065734  27 نص  28/08/2000  العقون بن مو   18.38  بوسعادة-متوسطة

فاطمة  25056558  28 يكة يثم  20/10/2000  ش ال ابن   18.36  املسيلة-متوسطة

آية  25058010  29 ديدة  08/12/2000  بوشارب ا اد الرو   18.34  املسيلة-متوسطة

صفاء  25055830  30 ادة  04/11/2000  سندسسبع ز مي   18.32  املسيلة-متوسطة

أيوب  25055692  31 نوفم  03/10/2000  شادو أول   18.26  املسيلة-متوسطة

اض  25062563  32 ر مو ي خضرة  27/01/2000  عك بن ي عك ع–متوسطة   18.26  سيدي

الدين  25065402  33 ن ز محمد خلدون متوسطة  01/01/2001  زوايد   18.26  بوسعادة-ابن
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ديل  25066262  34 اع  22/06/2000  بلوا ال امل أبو   18.26  بوسعادة-متوسطة

ن  25070056  35 حن شعبان ي  18/05/2000  بن بن الصديق محمد   18.26  املسيلة-متوسطة

دنيا  25056976  36 ي لية05متوسطة  31/07/2000  م   18.24  املسيلة-1962جو

الدين  25055888  37 عالء ي واس  28/08/2000  لقرا ا العقيد   18.22  املسيلة-متوسطة

الدين  25058743  38 ضياء محمد الطيب  02/06/2000  قواوري محمد في لو دراج–متوسطة   18.22  أوالد

أسماء  25060619  39 وقاص  01/01/2000  بوقرة ي أ بن سعد ضراء–متوسطة ا ن   18.22  ع

إيمان  25065637  40 ي و اع  04/07/2000  م ال امل أبو   18.22  بوسعادة-متوسطة

ن  25070152  41 صابر   18.22  املسيلة-مسكن700متوسطة  22/06/2000  فارح

مباركة  25062938  42 عب بركة  10/01/2000  بوصبع بن دي امل ع–متوسطة   18.16  سيدي

رحاب  25062805  43 ي بركة  21/01/2000  قا بن دي امل ع–متوسطة   18.16  سيدي

أمينة  25062663  44 ت ب بركة  19/09/2000  ت بن دي امل ع–متوسطة   18.16  سيدي

اجر  25067213  45 عطية  01/03/2000  لبص يحياوي امل–متوسطة ن   18.16  ع

إيناس  25069971  46 ي  03/03/2001  زغالش الد اج ب   18.16  املسيلة-متوسطة

بة  25059017  47 ن  14/04/2000  سال بلك بن حماد   18.14  املعاضيد-متوسطة

م  25059822  48 مر ي رشد  09/01/2000  سما إبن   18.14  مقرة-متوسطة

دعاء  25061208  49 الكب ضر  16/10/2000  عبد خنوف الضلعة–متوسطة   18.14  حمام

آية  25058338  50 محمد  14/12/2000  داود قنفود دراج–متوسطة   18.12  أوالد

خولة  25058902  51 ن  14/09/2000  قصري بلك بن حماد   18.12  املعاضيد-متوسطة

إيمان  25060684  52 ي ثابت  27/09/2000  مبار بن حسان ضراء-متوسطة ا ن   18.12  ع

دى  25060933  53 ال نور ديدة  27/11/2000  العطري ا ضراء–املتوسطة ا ن   18.12  ع

ام  25057506  54 إل   18.10  املسيلة-مسكن500متوسطة  18/09/2000  محمدي

ن  25062576  55 سر الشما  06/07/2000  عبد ال ع–متوسطة   18.10  سيدي

الدين  25066971  56 شرف محمد  30/04/2000  تومي سقاي امل–متوسطة ن   18.10  ع

مة  25063547  57 ر ة  17/06/2000  لوا املركز ل–املتوسطة ا ن   18.08  ع

رقية  25064267  58   18.08  بوسعادة-أوت20متوسطة  07/04/2000  عزوز

رحاب  25070082  59 ي  27/06/2000  داود بن الصديق محمد   18.06  املسيلة-متوسطة

دى  25059866  60 ال نور ا ياسر  24/11/2000  ر بن عمار   18.04  مقرة-متوسطة

شرى   25062739  61 در ديدة  19/11/2000  در ا ع–املتوسطة   18.04  سيدي

ة  25062660  62 أم ف السوق  23/05/2000  بوشر ع–متوسطة   18.04  سيدي

مة  25066427  63 كر اج  11/08/1998  ز ب الدين عز   18.04  سليم-متوسطة

م  25062549  64 مر الشما  13/01/2001  لعمري ال ع–متوسطة   18.02  سيدي

راضية  25070595  65 العيا  04/03/2001  ش قطوش نة-متوسطة ا   18.02  الد

إيمان  25061082  66 ي امبارك  07/05/2000  صغ بوساق عات-متوسطة   18.00  الدر

عزة  25061425  67 شاوي ديدة  18/02/2000  ع ا الضلعة–املتوسطة   18.00  حمام

 


