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 االسم اللقب المعدل

ي 18,44 يأيمنيعبديالقادر بلخروب  

يشهيناز موالييسويقة 18,29

ي 18,23 ة جادواج   ينصير

يأسماء داود 18,16

ة بطاهر 17,9 يالحاجةيخير

يلمياء بنافغول 17,87

ي 17,84 يبوعبدهللا جلوليدواج  

يسماح قنصاب 17,84

يفاطمة بوراسير ي 17,83

يأمينة قنيش 17,81

يحليمة مطروح 17,78

ي 17,77 يسارة جيالل 

ييونس ميلوديعامر 17,76

يأمينة بوكردية 17,75

يسهام خالد 17,67

يمريم مقدم 17,66

يتوفيق بنيرخرخ 17,55

يوفاء عيد 17,44

ييوسف زيان 17,43

يصارة بنيساحة 17,41

يندىيخديجة بصديق 17,41

ينسيمة ناير 17,37

ي 17,36 يسيديأحمد عونير 

ي 17,36 يصالح مرينيساس 

ي 17,34  
ياكرام غاس 

يرهام مبارك 17,33

ي 17,32 يرباب ميلوديدواج  

ي 17,32 يفاطمة لحوال 

يصارة قدوريعامر 17,3

يأمينة قوالل 17,25

يعبديالكريم حمزة 17,23

يوفاء بودربالة 17,16

يعماديالدين بنور 17,11

يإكرام بنيعبديالمومن 17,1

يفاطمةيزهرة جعالل 17,06

ييارسيأسامة بنيثلجة 17,03

يأمينة كربيش 17,02

ينفيسة دوايدية 17,01

يعبدالعزيز رحال 17

يأسماء قاسم 16,98

يمحمد عروي 16,97
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يفتيحة بوزيان 16,95

يوفاء مرسوش 16,93

ي 16,92  
يمريم عمراب 

ي 16,9  
يبوطالب العفاب  يمحمدياالمير 

ة حاجيبوسعدة 16,89 يكي  

يهاجر حماش 16,88

يمستورة قايم 16,88

يمروةيبثينة بنيحميدة 16,87

يمحمديبوسيف موالييقنديل 16,86

ة بنيكعبوش 16,85 يأمير

يمروة لحمر 16,85

ي 16,84  
يوسيلة عثماب 

ي 16,83 يأسماء فالج 

يفاطيمة بنيحجوجة 16,83

يمحمد واضح 16,82

ي 16,81 يهاجر بلعرب  

ي رسار 16,8 يسهير

ينبية بوزيان 16,8

يإكراميمريم بنيداحة 16,8

يحمزة بلقرع 16,8

يعبديالقادر بنينقعوش 16,8

يسوالف زيان 16,79

يابوبكريالصديق عصمان 16,78

يعابديهشام قوجيل 16,77

يإسماعيل بنيأحمد 16,76

يكريمة سلطان 16,76

يحفيظة بولنوار 16,75

يفاطيمةيالزهراء عيموش 16,74

يعبديالرزاق غاليمية 16,73

يراضيةيياسمير ي خليفة 16,73

يآدم بوقرط 16,73

يهاجر حيمودة 16,67

ي 16,62  
يالعمارية وزاب 

يحياة غانم 16,58

يعبداالله رميل 16,57 يعل 

ي 16,57 يياسير ي بلعباس 

يرشاد بداوي 16,56

يسيديأحمد بنيعثمان 16,55

ي 16,55 يشهيناز بلقاسم 

يالحبيب بنيزيان 16,53

ي 16,53 يعبدياللطيف عالل 

ينرصيالدين بخيش 16,51

يشيماء صبايحية 16,51

ي 16,5 يندى كوردورل 
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ي 16,44 ة زوبير يأمير

يليدية حيبوش 16,44

يشهيناز بوزيان 16,43

يهنية خلول 16,43

يمحمديزينيالعابدين بغداد 16,42

يإلياسيزكرياء باشا 16,42

يسكينة عثمان 16,41

يوسام قاسم 16,41

ي 16,41  
يمروة بنيهن 

يأمينة درقاوي 16,4

ي 16,38 يهاجر فالج 

يكريمة نحال 16,38

ي مهديد 16,35 يالعرب  
يياسير 

يفردوس دراعو 16,34

يعبديالعزيز حجاج 16,28

يسارة بصديق 16,27

ياحالم بوغاري 16,26

يبالل بطاهر 16,26

يسهام شايب 16,23

يياسير ي لحمريعبو 16,23

يفرح حمزة 16,22

ي 16,21 يليل قصير

ييسمينة بوتفاحة 16,21

يعادل مصباح 16,2

ينسيمة الظريف 16,19

ينوريالهدى مهداوي 16,19

يالعالية سحنون 16,18

ي 16,18 يدواج   ي مصطف  يبشير

ي 16,18 يرمزي جيالل 

يمخطارية سويدي 16,16

يعبديالرحيميأرسالن الطاوي 16,16

يعبديالقادر يرصف 16,16

ياسماء قويدر 16,16

يكوثر بلقوسة 16,11

ينوال عليق 16,1

يعمر فرطاس 16,1

فيالدين رابح 16,1 يرس   
يعبديالغن 

ي 16,09  
يحفصة مداب 

يأمينة عبدالالش 16,08

ي 16,07 يأشواق جادواج  

يصارة قاسم 16,07

ي 16,06 ةيهاجر جاوتس  يخير

ي 16,05 يبدرة بلهاشم 

يربوح كروب 16,05
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يآسيا غريب 16,05

ي 16,04 يسورية مصطف 

يعبديالقادر ممو 16,03

ييرسى بنيسلة 16,03

ي 16,03  
ينارصالدين مصطف 

يرشيدة عرابش 16

ي 16 ينوريالهدى غرين  
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