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 االسم اللقب المعدل

ي 18,67  
ينوريالهدى حموت 

فيعبدياإلله عطار 18,63 يأشر

يهاجر طباش 18,41

ي 18,38 يمالكيفاطمةيالزهرة سالم 

يمريميوفاء دداش 18,27

ي إكرامينادية 18,24  
يحموت 

ياكرام قلوشة 18,23

يمحمد جالد 18,23

يياسي  ي خالدي 18,21

ي حميطوش 18,19 يعبي 

ي 18,15  
يوليد منقوشر

يفايزةيهدنة وادفل 17,88

يمروى متيوي 17,88

يإيمان تعمورت 17,79

ينفيسة بنيعبو 17,72

ي 17,7 يمريم باه 

يفاطمةيالزهرة حدو 17,48

يوسام بنيمقري 17,43

يمحمديرضا بنيشيخ 17,34

ة حمادي 17,32 يسمي 

ي 17,31  
يسعيدة حميات 

ينرسين بوقاسم 17,25

يشيماء روانيحسن 17,24

ي 17,2 يسارة بلعرت  

ياحسان قوراري 17,18

ي 17,18 يدليلة سوش 

يأمينةييإلهام بلعيد 17,17

يهاجريأمينة بعوش 17,16

يفطمةيياسمي  ي حمادي 17,09

ينجاة بونوة 17,08

يمحمديالمهدي دادة 17,08

يسعدية بوصحابة 17,07

يفاطيمةيالزهراء فتاتة 17,07

يهند وزاع 17

يأنفال بلحرش 16,97

ي 16,93  
يلينايزبيدة بحمات 

ىيجهان بوقطاية 16,92 يبرسر

يمحمديابراهيم عطلة 16,91

ى بكريرة 16,9 يبرسر

يأمينة مماد 16,86

يمحمديأمي  ي منقوري 16,85

يجناتينورياإلسالم رعود 16,84

اك 16,83 يشر يرزيقة العرت  
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يمحمديالمهدي مختارييصديق 16,82

يالمية بنيقوديفة 16,82

يأنس بوقرة 16,81

ي 16,8  
يمحمديميمون ميموت 

يأسماء ضلعة 16,73

ي 16,72 يمريميفاطمةيالزهرة بلماح 

ي 16,69  
ي مومن  يعبديالكبي 

يمروى موش 16,68

يرانيا الهادي 16,67

ي 16,62 يصفاءيفاطمة قادةيمصطف 

ي 16,6 يمحمد جلط 

ي 16,55  
 
يحنان حاجيصاف

ي 16,54  
يعبديالكريم ناشر

يكوثر عامريبنيبكريت 16,53

ى بحوص 16,52 يبرسر

يرائديسعيد شيخيمحمد 16,49

يوسام صابري 16,48

ي 16,45 يوداد بلفاطم 

ي 16,45  
يحبيبيصالحيالدين مديوت  ييح 

يمحمد زالطي 16,44

يعائشة معروف 16,42

ي 16,41  
 
يقمريرفيدة داف

ي 16,41  
يوردةيهديل بوشيح 

يسارة حدو 16,4

يخديجة قداري 16,4

يإكرام غرزي 16,4

ي 16,38 يأسامة معط 

ي 16,33 يرانية سماح 

ينوريخديجة رابح 16,31

ي سويدي 16,31 يعل 

يلمياءيايمان بنييوب 16,3

ي 16,3 يمريم بلهاشم 

يمروىيليديا تيتوش 16,3

يمامة عطية 16,29

يمنال مجاهد 16,27

يأمينة بوحصيدة 16,26

ي 16,26 يرميساء خراح  

وق قدوريمعروف 16,25 ييرسىيشر

ى بنيعيشة 16,23 يبرسر

ي 16,23  
 
يفاطيمةيالزهراءيجمانة العوف

يمامةيبسمة بلونيس 16,22

يزكرياءيأيمن قطاي 16,2

يزينبيفاطمةيرانيا حرواش 16,19

يسارة طقماوي 16,18

يأسامة سكالل 16,18

يمامةيفاطمةيالزهراء مولكرالوة 16,16
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ي 16,15  
يضياءيالدين ستوت 

يمحمديزكرياء بوكمبوش 16,15

ي 16,11 يشيماء بنيعل 

ى قمراوي 16,09 يبرسر

يصارة كودري 16,08

ةيسناء أوعامري 16,08 يسمي 

ةيأسماء ميدون 16,07 يخي 

يإيهاب مسعودي 16,06

يأسماء عزوز 16,04

يهدى عمور 16,02

ي براشد 16 يعل 
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