
2017

 االسم اللقب المعدل

 شيماء زيدان 18,36

 وفاء قويدري بن فرج 18,27

 فريال حريشان 18,25

 إيمان عزار 18,22

 أيوب فلوح 18,19

ينة حدادة 18,17  صبر

 عبد الهادي بواعل   17,97

 أنفال زيدور 17,88

ى بوشني    17,86  بشر

 عبب   غزال 17,85

 بثينة برادع   17,82

 عبد الباسط ملحة 17,82

 عادل بن عمر 17,8

 سيد أحمد بن دريس 17,78

   بوطبل 17,77
 لطف 

 وئام مروة سايب 17,75

 روميسة بلخوجة 17,73

 مريم ولدعمروش 17,72

 مراد مصطف   17,72

 نور االيمان عباد 17,68

  براهيم 17,63
 
ق  نور الهدى شر

 سعيد دغرار 17,61

   تقار 17,6
 امان 

 فاطمة زهرة الهواري 17,58

 أنيس زروق 17,56

 رميساء غوالم  17,55

 عبد القادر مهدي تاجر 17,55

 أنفال محارث 17,53

 آية مجامعية 17,52

 حسام الدين فراس 17,47

17,42   
 
 لبن   سعيدي زروق

 يوسف شلول   17,4

 لبن   حاجر   17,4

 أسماء أحمد هبال 17,38

 نور الهدى مسعودي 17,38

en أبوبكر عكاشة 17,37
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 سيدعل   داهل 17,36

 ريم سالم عطية 17,35

 محمد أمي    حمو 17,33

 لينة عبدالالوي 17,32

 لمياء سلمان 17,31

 مالك جمع   17,31

 أمال زغودة 17,3

 نجوى طوطاش 17,3

 ياش بودة 17,3

 هناء زروت 17,26

 يعقوب فالق 17,25

 منب  عالء الدين بن عودة 17,25

ى بن بارك 17,24  بشر

 نورالدين بن شارف 17,24

 شمس الدين بسبع 17,22

 إيناس عيساوي 17,22

 نشين بن يمينة دومة 17,21

 ابراهيم الخليل سعدات 17,2

 يشى بونوة 17,17

 سفيان معروف 17,15

 الحاج بوزيان 17,14

17,14   
يف   محمد إلياس شر

 فارس الحبيب زعنون 17,12

 سامية بن يوسف 17,12

17,12   
 
 نشين بوسوق

 فدوى بربري 17,12

 أسماء مقنون 17,1

 حكيمة تدينيت 17,1

 فاطيمة بن زقان 17,1

 ايمان سايح عيىس 17,1

 نور الدين كركابو 17,08

 فتيحة مسعود 17,05

 فاروق بلعرج 17,03

 آية بوسنة 17,02

 بختة بجة 17,02

 منال قطاب 17,02

 خديجة مرزوق 17

 أسماء الفرايح   17

en رضا بلباه   17
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 وئام محفوظ 16,98

 صفاء بن داود 16,97

16,9   
 أحالم حوان 

 عودة رزاوي 16,88

 مروة بن العياشية 16,87

ة دغباج 16,87  نصب 

 نور الهدى بوكفوسة 16,86

 أحالم بوعلوفة 16,86

 حبيبة لزرق 16,83

 أسامة خرونر   16,83

 خديجة بلعبدي 16,8

 عبد الرزاق قادوش 16,8

 عبب   ولد سعيد 16,8

 محمد إسالم بن ميلود 16,8

 ريم هديل شهرة 16,78

 فوزي بداوي 16,78

 ندى شارف 16,78

 لزهر عيساوة 16,77

 فريال بن أمحمد 16,71

 عبد المالك بن بلعباس 16,67

 أمال الهادف 16,65

 سامية بن عمور 16,62

 فايزة لحمر 16,61

 شيماء دال   16,6

 أمنة براهيم عزوز 16,58

 حليمة بونيه   16,58

ة عملىس   16,58  خب 

 اية مداح عراينر   16,57

 نشين ريح   16,56

 جهاد مداج   16,55

 إبراهيم بوجلطية 16,55

 سعدي لوناس 16,53

 نسيبة بلغنو 16,52

 أسماء بن زعمية 16,51

 مروة بن داود 16,5

 نفيسة لكحل 16,5

 مروة بوطيبة 16,47

 رفيق عل  بن عمارة 16,47

16,47   
en محجوبة شمين 
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 خولة تكلي    16,45

16,45   
 زاهية زيتون 

 سعاد عمامرة 16,44

16,43   
 فاطمة زهرة بوهن 

 شيماء دحو 16,4

 كريم بلعلياء 16,39

ة فردي 16,39  دلولة أمب 

16,39   
 مليكة قاض 

 منال ميسوم بن زيان 16,38

 زكرياء صانر   16,38

 كريمة عل  حيمود 16,38

 غزالن بوجلطية 16,37

 عبب   منارص 16,37

 إخالص عدي 16,37

 عافية خبوزة 16,35

 إيمان نعم   16,34

 وسام ايمان راجح 16,33

 رميساء موالي 16,33

 أيوب بوترعة 16,32

 رنيم نصب   16,32

ة عطار 16,3  سمب 

 عل   بن كرويدم 16,3

 نشين نعاس لعرابة 16,3

 فراح فدال 16,29

16,28   
 نسيبة ريان مرن 

 فاروق سعيد منصور 16,27

 أمال بلعبدي 16,26

 نادية رابح مزاري 16,25

16,24   
 نزي  هة مخازن 

 فلة سعال 16,23

   بن يح  جلول 16,23
 عبد الغن 

 خديجة عشاش 16,23

   حاج ميلود 16,22
 امان 

 عبد السالم ربيع   16,22

ينة رحو 16,2  صبر

 صفاء لعاطف 16,2

 محمد روحاي 16,2

   عريوي 16,18
 أمان 

16,18   
en يونس هن 
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 عائشة بورسية 16,18

 نجاة عراب 16,16

 يزيد قاسم   16,15

 مروى قلفوط 16,15

 سيد أحمد منصوص 16,15

 عودة بوشاقوري 16,13

 زبيدة طالنر   16,13

 سنية زيان أحمد 16,13

 رزيقة بن سحنون 16,13

 ياسمي    مجاهد 16,13

 سميحة محمدي بوزينة 16,13

 عبد الرحمن طهب   16,12

 هاجر ترقو 16,12

 حورية سهايلية 16,11

 أحسن حسي    بن زقان 16,1

16,1   
 دليلة بالمدان 

 رانيا قرزو 16,09

 أسماء نابد 16,08

 أسماء ايت حمودة 16,07

 أمينة بناجر   16,07

 هناء حجام 16,05

 نبيلة بورعدة 16,05

 كريمة بدري 16,05

 نفيسة نوي 16,04

 عبد القادر بوثلجة 16,03

ة بن شاعة 16,02  خب 

 نور هان دقيش 16,02

ة 16,02  بثينة يوسف عشب 

ي 16,02  نجاة بشب 

 هاجر نعمون 16,02

 من   بلهاشم   16

 ليل عل  فضيلة 16
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