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 االسم اللقب المعدل

 رميساء سدرة 18,37

 إيثار مالك بن مهيدي 18,28

 خديجة حب الحمص 18,27

 امال ايت رحمان 18,27

 بليندة كبي   17,89

 خديجة بن نعمان 17,88

 إرساء مرزوق 17,83

الدين ذوادي 17,78  خي 

 فاطمة الزهرة صفاح 17,7

17,66   
ة يوسف   كي  

17,64   
يف   محمد رياض رسر

 فاطمة الزهراء شاوش 17,62

 رشا طاهي   17,59

 ابتسام لعراب    17,55

 حورية يونس 17,53

 سهام بن تركية 17,48

 بدر الدين طيب    17,48

 لينة سليم   17,45

 وسيلة مريجة 17,4

 أسيا عراب    17,37

 ياسمي    بوربعة 17,36

 مريم بوعبدهللا 17,26

 لتيسيا خليفاوي 17,23

 دنيا قيدوش 17,22

 سارة شالح 17,18

 زينب فتيس 17,18

 غينة داود 17,17

 كمال الدين لدادة 17,17

 سارة كوسة 17,16

 سارة حسبالوي 17,14

17,11   
 طارق محفوظ 

 نرسين بوقيدر 17,08

 أمينة برور 17,05

 ليديا بن عمارة 17,05

 كميليا عشيش 17,03

 مريم ريبة 17,03

 اسامة زناز 17,02

 كوثر شاقر 17,02

 باية معمري 16,99

 مليسة سايت 16,95

16,95   
 منال طرفاب 

 إلياس سعياد 16,93
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 إيمان أكديف 16,93

 هبة سنجاق 16,93

 ياسي   الحكيم حدوش 16,92

16,88   
 دينا شيخ 

 مريم عودية 16,88

 ذهبية رانية مهدب 16,88

 امال صياد 16,87

 إلهام سعداوي 16,83

 دنيازاد عاشور 16,83

 يانيس قندوز 16,82

 رابح رزوق 16,82

 زينب قماز 16,8

 ايمان عائشة مراد 16,79

ف خيي   16,78  محمد أرسر

 كهينة بريب    16,78

ت حسن 16,77  زينب طرسر

 ريحانة عبد العزيز 16,76

 يلينا بوعفاد 16,75

 رميسة مريول   16,73

 نوارة قايد 16,72

ة معزوزي 16,72  نصي 

16,71   
 ياسي    بلقاض 

 مروى بلهادي 16,7

 ياسمي    أمزيان 16,7

 أسماء بن تركية 16,69

 طاوس جمعاس   16,69

 سلم حوشي    16,68

 حياة بلمودع 16,65

 زينة بودربان 16,63

 سعاد تيفور 16,62

 نهال جدي 16,62

 أيمن مشتة 16,62

16,62   
 حمزة راسر

 عبد الرحمان وابل 16,61

 عبد المؤمن ضياء درواش 16,6

 أكرم بن أعمر 16,6

 رانيا قوادري 16,59

 عبد الحق عسل   16,59

 سيليا شبيل 16,55

 ياسي    عجال 16,55

 ريم قاسم 16,55

 رنا رزان خبابة 16,53

 اشواق خربة 16,53

16,53   
ة شيباب   كي  

يف 16,52  ياسي    طيب رسر
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 شيماء دلس   16,52

 خولة مادي 16,48

 إكرام نور 16,48

 أسماء لوهاب 16,47

 وسام فليس   16,47

 مروان كانون 16,46

 أسماء يعزيي    16,45

 محمد عبديش 16,43

 حمزة بويحياوي 16,41

 رجاء بوشارب 16,4

 لينة بوقاوة 16,39

 آسيا مزياب 16,38

 المية صايب    16,38

16,38   
 شيماء مريناب 

16,36   
 أمال رحماب 

 أسماء مشايري 16,35

16,34   
 خولة تزروب 

16,34   
 حنان مخوخ 

 نريمان الوتري 16,33

16,32   
 مريام حمداب 

 رياض أبركان 16,3

اق دعموش 16,3  ارسر

 منال لبانخ    16,3

 ليندة بوذراع 16,3

16,3   
 مريم عقوب 

16,29   
 سوسن عمراب 

 اونيسة سليم   16,28

 حسام الدين راحم 16,27

 مروة بن عثمان 16,27

 حياة باكي   16,27

16,27   
 كميليا زيتوب 

 كميلية تدريست 16,27

   توام   16,26
 
 مروان شوق

 نور الهدى وخاف 16,25

 كميلية بوشنب 16,25

 ثنينا خديم 16,23

 أنيلة أبعزيز 16,22

 إيمان بوعراب 16,22

 وحيدة حليم   16,2

 فريال تيشات 16,2

 ليل صدوق 16,2

16,18   
 صوفيا عصماب 

16,18   
 سندس القواض 

 احمد امي    عماروش 16,18

 وداد شارف 16,17
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 مروان حلوان 16,17

 أنيس بوستة 16,16

 رنيم معمري 16,15

16,15   
 
ينة كوق  صي 

 رسين الصديق 16,14

   بن شعبان 16,13
 أماب 

 يونس بن ويس 16,1

 بالل مصطف   زعموم 16,09

 سيهام بحبوح 16,09

 يرسى حمادي 16,07

 ايمان قنان 16,07

 سلم باشا 16,06

16,05   
وز دحماب   في 

 هاجر غريب 16,04

 ماية حلزون 16,03

 مريم بوزقزي 16,03

 حليمة أيت ماتن 16,03

 كمال درويش 16,03

16,02   
ة عيساب   امي 

 أمينة نياظ   16,02

 محمد سهيل عالم 16,02

 ليل خمري 16,02

يري لحلو 16,02  ثي  

 سليم عطو 16

 رميساء بخوش 16

 بسمة فيالل   16

ى زموري 16  برسر

 رانية سعدي 16
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