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 االسم اللقب المعدل

 زينب مسيون 18,66

 رحيم بلعطاش 18,43

 صارة هاجر فركان 18,36

18,3   
 
 عبد الرحمان قرف

 عبد الرؤوف سنهاج    18,28

18,18   
 رقية حسين 

 سيلية سادل   18,14

 خولة صايت 17,96

 مايه عزوق 17,95

 نرجس نرسين محمد بلعرب    17,93

 صارة حمريوي 17,88

 صارة طبوري 17,84

 ليندة أعمارة 17,83

17,83   
 جعفر زياب 

 ندا ولد طالب 17,8

 حكيمة لعرين    17,78

 راشال حيون 17,77

 سارة سموم 17,77

 أمينة يحياوي 17,68

 ياسمي    شعبان 17,66

 يسمي    يحياوي 17,6

 مونية بلحسن 17,52

 مروة زرارقة 17,5

 تاشفي    عمران 17,48

 ايمان مهدي 17,48

 فطيمة متيب 17,48

 بسمة بكتاش 17,48

 منال جحا 17,41

 مسيبة حموش 17,36

 تينهينان بوروينة 17,35

 دالية عنون 17,35

 يوبا توفيق يح   17,34

 يانيس غردان 17,33

 دالية إدريسو 17,31

 دونية طايب 17,28

17,27   
 شهلة مراب 

 صارة عاشور 17,27

 لينا حموش 17,24

 ريال عزيزة 17,24

 ناجية إخلف 17,24

17,22   
 سهام بن زناب 
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 آنية ولد طالب 17,17

17,17   
 صارة باية مداب 

 أنيس مناع 17,17

 محمد امي    ايت مزيان 17,17

 معدة حموش 17,14

 عبد الرحمان عزيز معمري 17,09

 ياسمي   زوهرة براهيم   17,08

 ريمة بشار 17,05

 مليسة تياقوت 17,03

 كاتية توازي 17,03

 إناس قاس   17,03

 مادل عزوق 16,98

 أنيس عسول 16,96

 ثينهينان حاج    16,95

 تنهينان حفي   16,94

16,93   
 إيمان مزياب 

 ريمة بلهادي 16,92

 ليتيسيا هاشم   16,9

 مبارك رائد بن عكشة 16,9

 ريمة برانس   16,89

ي 16,88  صنية بشي 

 نسات حجاج 16,88

 امال سعداوي 16,87

 مليسة خطار 16,87

 أنياس أولبصي   16,87

ة ساحب 16,86  لي  

 سيلية زغنون 16,85

 فريال سعدي 16,85

 حمزة عل   شكي   16,85

 بالل قاس   16,83

 رحيمة مصطفاوي 16,83

 مسينيسا بوراي 16,83

16,8   
 سارة ياسين 

يفة ليتيسية صايم 16,8  شر

 ثنينة موالوي 16,79

 سام   رجدال 16,79

16,77   
 خالد زناب 

 سيهام بليك 16,77

 محمد امي    مراد 16,76

 غيالس براهم   16,75

 ثنينة بهلول   16,72

 سيهام قوجيل 16,67

 اونيسة كروش 16,67

16,66   
 زين الدين مني   زياب 
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 سوهة تحانوت 16,66

 المية قريمت 16,63

 مهدي امي    عماروش 16,62

 أونيسة حبطيش 16,62

 مايسة أوسعدي 16,6

 طارق بن عيس 16,59

وشان 16,58  ماسيل عمي 

16,57   
 ليندة سحق 

 حكيم أبطوط 16,57

 هاجر نريمان بوشال   16,53

 ساعد موساوي 16,53

 محمد سعيد الوليد خرباش 16,52

 عبلة شيخ 16,52

 ليدية أمغار 16,51

 ليندة تيغيدت 16,48

 منال تاج   16,47

 عادل عياش 16,47

 يانيس دحوش 16,47

 رصاء بن حامة 16,47

 ثميلة الياقوت عزين    16,47

16,43   
 مليسة تراسر

 سهام حدوش 16,4

16,4   
 نور اإليمان نهاد لحياب 

 سهام براش 16,4

ة عزي 16,39  في  

 حميد ادرار 16,39

 مريم بورني    16,38

 نهاد بن عيس 16,36

 ليلية خلوف 16,34

 ثانينة شيبان 16,34

 أمي    بن طالب 16,34

 ليدية مسعودين 16,32

 ليدية بن يكن 16,29

16,28   
 صونية خاروب 

 صونية أوغليس   16,25

 ندير حداد 16,25

 إكرام تمريشت 16,24

 عبد الرؤوف بن وارث 16,23

 يسمينة بوجمعة 16,22

 دليلة بلحاج 16,21

 مولود حمودي 16,21

 سعدية كساي 16,18

 ياسمي    هشماوي 16,17

 محمد وليد صقر 16,17
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 أمي    مهدي 16,17

 سيلية بن أحمد 16,16

 لتسية أبرباش 16,15

 صارة مهدي 16,12

 لمي    حفحوف 16,12

 سيليا عيادي 16,1

 صونية هباش 16,1

يري سوام   16,1  ثي  

 محمد بوزيدي 16,08

 سليم سوفيط 16,08

 أسماء حسي    16,08

 أمينة بن عالوة 16,07

 نوال يخلف 16,07

 يوسف حمداش 16,06

 عادل دبوز 16,06

ة سعداوي 16,06  كي  

 ياسمي    معبد 16,05

 ياسمي    تيغيدات 16,05

ة بعزيزي 16,05  كي  

 طاوس حدرباش 16,05

 سام   توم   16,05

 عبد العزيز مهابة 16,05

 تياقوت حيي   16,03

   حميش 16,03
 
 ارزف

 فريال طاطاح 16,02

 نرسين تونس   16,02

 وسام محمودي 16,02

 سليمان دريس 16,02

16,02   
 بيالل عن 

 سلينة اعريش 16,02

 فريال قاس   16,02

 اليسيا لونيس 16

 دليلة مسعودي 16

 ليتيسيا بوقدام   16

 ايمان مسادي 16

 رحيمة بن عويرة 16

 ساسة مدور 16
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