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 االسم اللقب المعدل

 حفيظة إناس بوزاوية 18,86

 عبد الرحيم بلحنيش 18,55

 صونية توادي 18,43

 منال بن سالمة 18,3

ى مينة 18,28  بشر

18,28   
ين حمان   سير

 أكرم عبد الحق مومنة 18,22

 آية بن سخرية 18,22

 نور الهدى معوز 18,21

 مروان جعريري 18,2

 سارة آيت عبد السالم 18,2

18,17   
 مريم سودان 

ينة وفاء فاس   18,17  صير

 مريم لعبودي 18,12

 ليىل مريم بوتيوتة 17,97

17,93   
 زكريا عثمان 

 عالء الدين كالليب 17,93

 المية كس   17,93

17,92   
 أمير   حشايسر

 يونس أوراد 17,9

 مريم بن مقدم 17,88

 محمد أمير   نويجم 17,87

 أصيل بوطفيس 17,87

 صالح الدين بن يزة 17,86

 أحمد وسيم القامح 17,86

 لينة امالو 17,85

 نور الهدى كحيل 17,83

 لينة بومضل 17,81

 بوثينة فال   ميمون 17,8

17,79   
 سفيان العدوان 

 إسالم إبراهيم دبة 17,78

 زيدان قرعيش 17,78

اوي 17,78  إيناس خض 

 نجود واسن حساب 17,78

 حنان بولحية 17,78

 رونق فتيحة قبة 17,74

 ابتسام وابل 17,73

 أمينة بورنان 17,7

 خديجة طالش 17,68

 أيوب وال   17,67

 خلود بوعشة 17,67
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 إحسان مرصىل   17,66

 ليندة مريم شيخ مسعود 17,63

 ليديا فريال أوكيد 17,58

 رسيانة بن عبد هللا 17,57

 نهاد جيالل   17,55

 فهد بلوصيف 17,55

 حبيب مجاج 17,53

 أحمد رشاد برباش 17,52

 أسماء بن رابح 17,52

 عبد النور راشدي 17,5

 فاطمة الزهراء بلبحري 17,5

اد 17,48  عبد الرحمان رسر

 عائشة قويدر رابح 17,48

 نجيب عىل  بشير  17,48

 نور الهدى مودار 17,48

 عبد الرؤوف رابح   17,47

 ياسمير   زيات 17,45

17,45   
 عبد المالك أتسر

 عبد المؤمن جالل 17,45

 إلياس عجال 17,45

   اوريبر   17,45
 امان 

 منال نزار 17,45

 فتح   المغرنر   17,43

 أحمد موس بوكعبور 17,42

 عالء الدين حدادة 17,42

17,41   
 محمد بلقاض 

 عبد الحق قلفن 17,4

 مهدي بغيبغ 17,38

 فوزي سالمه 17,38

 نجم الدين صالح   17,38

 عبد الرؤوف عكسه 17,37

 نشين أولحاج 17,37

 نشين قبابط   17,37

 بلقاسم أوصالح صالح   17,36

 كلتوم سحر خادير 17,36

 أيوب داموز 17,35

 حمزة سعايدية 17,33

 هشام بركات 17,33

 أسماء سلىم منض 17,32

 منصور خديم 17,29

 أمجد نارصي 17,28

ف الدين بعطوش 17,28  هشام رسر

17,27   
 ماريا مقران 

17,27   
 رندة مريب 
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17,25   
 مارية عمران 

 أيمن بوهنتالة 17,21

 يوغورطه صدوق 17,21

 هيثم كنوش 17,2

 خليل عالق 17,18

 كريمة أمزيان 17,18

 محمد سام   عصنير   17,17

 أيمن جبال   17,17

   حسان 17,17
 هان 

 أيوب بن يوسف 17,17

 عبد الجليل مدوري 17,15

 عبد الرحمان عماد 17,12

17,12   
 اخالص توان 

 محمد يزيد خشنة 17,1

 قادة بوعبيدة 17,1

 أسامة أمير  سقال 17,1

 ريان الياس رابية 17,1

يز 17,1  هاجر بن مهير

 اسماء حاج أحمد 17,1

17,1   
 زينب كتف 

 محمد إدريس بن مقيدش 17,08

17,07   
 لينة ريان سمان 

 وسام بكاي 17,03

 عبد الير  عقايبية 16,98

 ندى يطو 16,98

 سارة حميدة 16,98

16,93   
 أحمد حبيب الرحمان لوقراسر

 مهدي بوسعد 16,93

 نزي  هة ماح   16,93

 نور الهدى نايت قاس   16,93

ينة عير  زرقة 16,91  صير

 أسامة لعور 16,9

فاوي 16,9  سامية رسر

 أسامة موساوي 16,88

 محمد عبد القادر إلياس مسكير   16,87

 ابتسام زغيىم   16,87

 منال وردان 16,87

   حجازي 16,83
 
 شوق

 هاجر جالل 16,83

ين زوبير  16,82  نوال سير

 رزيقة بوريش 16,82

 شيماء بوسلحام 16,8

 ليدية لمير   16,8

16,78   
 مروة عمران 
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 محمد رضا الهواري 16,77

 وسام نادر 16,74

 ريان النصاري 16,74

ى إسماعيل 16,73  بشر

 رائد خير هللا بخوش 16,72

16,72   
 عبد الرحمان اسكندر كتف 

 أنيس غنام   16,7

 محمد المهدي سعدي 16,69

 أيوب كرايمية 16,68

 طالل مرنير   16,67

 عادل سالىم   16,67

 فايزة حاج بوسعادة 16,67

 فريال عمرو 16,66

 فارس قابىل   16,66

 عىل  يح   عشاب 16,65

 رسين جعبوط 16,63

 خولة بن يامنة 16,63

 إيمان الوال   16,63

 عبد الرحمان لزرق 16,63

 إبراهيم الخليل عباس 16,62

 لقمان بوداود 16,62

فيوت 16,62  وليد تشر

شال   16,62
 نشين بن رسر

 سيدعىل   دوزان 16,62

 حمزة زين الدين طيبر   16,6

 عماد مسنادي 16,6

 ريان سايح دحمان 16,6

16,6   
 ياسمير   عصمان 

 هناء بوغداوي 16,59

 خولة عنون 16,58

 السعيد بلخطاب 16,57

 محمد األمير   بوعقال 16,57

 أكرم عبد المجيد حمودي 16,57

 إلهام مح  الدين 16,57

 ياسمير   عثمان طلبة 16,55

 عبد المجيد بوزيان 16,55

16,55   
 لينة عمران 

 ليندة بوزورين 16,55

 مريم خواص 16,55

 فاروق عبد هللا 16,53

 نهال فيشوح 16,53

 أيمن بلوناس 16,53

 مليسة زاه   16,53

 جيهان غزالن شبطة 16,53
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16,53   
 نريمان لراسر

 ريمة هادية أومنصور 16,52

 يارس كحال 16,52

 خليل بلحاج بن سالمة 16,52

 مريا بوزيان 16,52

 طارق قسوم 16,5

 نور لخضاري 16,5

 محمد زيدان 16,5

 امينة عبدالنبر   16,48

 نىه بوشنافة 16,48

 نضال معلم 16,48

 عبد المالك فغول 16,48

 حنان محمود 16,48

 نور الهدى بكير  16,48

 أيمن هادف 16,48

16,47   
 زين الدين مروان 

 فتح   بكراوة 16,47

ين حمودة 16,47  سير

16,47   
 رميساء بوعلبان 

 هادية نهال برحايل 16,47

 عماد بن دادة 16,45

 محمد إسالم بركان 16,45

 حدة ساسان 16,45

 ميساء بلباه   16,45

16,45   
 يعقوب قريب 

 المية طالبر   16,45

 عبير  دواحر   16,45

 محمد حسام الدين اهاب كريبازة 16,42

ي 16,42  سمير  مشر

 احسان ثاليحر   16,42

 ايديرا مناد 16,42

 هناء حرازي 16,41

 صفية شطاح 16,4

   بن رقرق 16,4
 عبد الغب 

 مختار بن جارة 16,4

 محمد األمير   جبىل   16,38

 دنيا أميمة هديبل 16,38

 ريان بورويد 16,37

 سناء جبال   16,37

 شعيب شيهاب 16,37

 أحمد بالل نوي 16,37

 حمزة لشهب 16,37

 بسمة تواليت 16,35

 مريم آية ضحاك 16,35
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 نهيدة بن حفاف 16,33

 حمزة أولقيمة 16,33

 سارة ولد رابح 16,33

 شهرزاد فاطمة منصوري 16,33

 نايلة رانية بن سالمة 16,33

 نور الهدى هادف 16,33

 نشين عبدل   16,32

16,31   
 
 سارة حرناق

16,3   
 هاجر أقنيب 

 أسامة سنينة 16,28

 جالل عبدو 16,28

16,28   
 صالح بوقرن 

 أصيل سام   طاعن 16,28

 زليخة مالك 16,28

 انيس حنون 16,28

 وائل بن يغلة 16,27

16,27   
 فريال مليان 

 رانيا عمروش 16,26

16,25   
 هشام زنان 

 عبد الواحد بن نفيسة 16,24

ى حاج قناوي 16,22  بشر

 عبد المهيمن فيال   16,22

 أحمد بهاء الدين بلباد 16,22

 فردوس بن توتة 16,22

 أيمن غليلة 16,2

 عبد الجليل حشوف 16,18

 يوسف الحسير   قبر   16,17

 مروان مهناوي 16,17

 سمية خولة مولود 16,17

 مراد بن كبير  16,17

 رسين بوعالش 16,15

 رانية بعزي 16,13

 ريان فرحات 16,13

 صارة غوال   16,12

 مريم قرجوج 16,12

 الياس روابحة 16,12

 صفاء بن سالم 16,12

 رؤوف كركاش 16,11

 مهدي مقروس 16,1

16,1   
 هيبة درارن 

 هاجر أية لقبال 16,1

ة سارة قوادرية 16,1  امير

 رمزي فراوح 16,09

 بالل نوار 16,07
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 أمازي    غ بلوط 16,07

 سعاد وشان 16,07

 صوفية جمال 16,07

 مصعب تاج الدين بلقاسىم   16,07

يف 16,07  وليد رسر

16,05   
 أنيسة سدران 

 عبد الوهاب حفصاوي 16,05

 يونس بن رابح 16,05

 محمد مليك النصاري 16,05

16,04   
ة محفوظ   أمير

 وئام حوت 16,04

 أمال قادري 16,03

16,03   
 وئام زوان 

 رحاب نحال 16,02

 إسماعيل نزيه حاحر   16,02

 عىل   رصاع 16,02

 هاشم عبد االله مشومه 16,02

16,02   
 محمد أمير   لراسر

 منال شخشوخ 16,02

 عبد الرحمان سالم   16

 لقمان لعور 16

 وليد بلعقون 16

 عقبة برحمون 16

16   
 نشين نموسر

16   
 سلىم سعيدان 
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