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 االسم اللقب المعدل

ة مغسل 18,2  امير

 رميساء ميال 18,17

 نسمة رابح   17,93

 سارة عبودة 17,9

 ليديا بن بوسعد 17,87

 عبد الجليل مناد 17,75

 مريم وصال لوكاد 17,72

 سلىم سمسوم 17,72

 سهام بن عدة 17,67

17,65   
 أمال عصمان 

 هناء بوعمرة 17,58

 سارة عل  خوجة 17,51

 نىه نقاميش 17,45

17,43   
 نريمان مليان 

 محمد إسالم زموري 17,43

 فيصل جوابري 17,4

 سارة الواج 17,28

 لبن   قراح 17,27

 سارة درجاوي 17,22

 نرسين لعواج    17,2

 إلهام بن قرميط 17,18

 محمد اسالم قاسىم   17,18

 أسماء بغدادي 17,15

 يونس سحنير   17,13

 إحسان معمري 17,12

 يمينة لخضاري 17,12

17,07   
 رحيل اوصيف 

 أكرم معمري 17,03

 مليكة بوشيحة 17,02

 هاجر قداش 17

17   
 هبة خليف 

 مايا اناس بن مريم 16,98

 زوبيدة زاويدي 16,92

 شيماء سقال 16,92

 نجاة عيش 16,92

16,86   
 
 إيمان مخلوف

16,83   
 رياض سعيدان 

 كوثر نواري 16,8

ى صحراوي 16,79  وفاء برسر

16,79   
 نرسين عون 

 حنان بن عالل 16,77
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 امينة غريب 16,76

 أمال مرسل   16,75

 محمد أمير   صافية 16,75

 حميدة بوسهوة 16,73

 سارة نقوري 16,72

ين فاطمة الزهراء رج   16,7  سير

 ليليا صيفون 16,67

 نعمة هللا بن خاوة 16,65

 نسيمة عبد هللا 16,59

 نوال متيح    16,55

 مراد حميدي 16,55

 رانية نرسين بلحوت 16,53

 فاطمة الزهرة عيسو 16,52

 بدر الدين شعواط 16,48

 محمد وسيم قاسىم   16,48

16,46   
 حورية حون 

 سليم قراش 16,42

 وئام قايدي 16,42

 وسام عمروش 16,41

 نريمان بلخير  16,41

 ريم شهبونية 16,4

 نرسين سالق 16,4

 صالح الدين شالن    16,38

ل   16,33  خليل بن زمير

 زياد فاهم 16,33

 نجاة مغسل 16,3

 راضية بن مولود 16,29

 عبدالرزاق ولدجوان    16,29

 فاطمة الزهراء عماري 16,28

 كميلية بلحاج 16,28

 منال بوخلخال 16,28

 إيمان نورالدين 16,27

 راشا فاس   16,24

 سارة توزوت 16,23

 رميساء قندوز 16,23

 عائشة حباش 16,22

 فهيمة عل  قاسم 16,21

 نرسين هبة هجرس   16,21

ينة بن خاوة 16,2  صي 

ات 16,19  سناء بلخير

 محمد يزيد برقية 16,19

ات 16,18  أيوب بن كسير

 يوسف عمارة 16,18

 بالل بوقرة 16,16

16,15   
 مريم حسين 
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 سومية بونوة 16,14

16,12   
 
 شيماء عوف

 خلود توزوت 16,11

 زكرياء مصباح 16,11

ة بوأحمد 16,08  برسر

 سليم عبد الرحمان بن سالم 16,08

 سارة آيت قاس   16,08

 أسامة بوخاري 16,07

 مروة متيح    16,05

 كوثر بن قويدر 16,05

 لبنة شبالوي 16,04

16,03   
 ميادة حسين 

ف فراح 16,02  اشر

 فاطمة طنجاوي 16,02

 أسماء بعيليش 16,02

16   
 إسمهان راتن 

 محمد كحلية 16
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