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 االسم اللقب المعدل

 أسماء النارص 18,75

 حنان ياسمي    حومال 18,71

 هيثم بهلول 18,69

18,66   
 
 بلقاسم معارف

 أكرم داودي 18,6

 وفاء رمعون 18,6

 نادية حمداد 18,53

 الحبيب بورعدة 18,51

 أمي    زني    18,48

18,48   
 
 رميساء زواف

 نرجس عمي   18,42

 طاهر بوقمرة 18,26

18,25   
 محمد بن يح   وزان 

 محراز حميداتو 18,23

 سيليا اوعمارة 18,22

ة بوفغلة 18,16  كوثر خي 

ي 18,13  امال خيير

 محمد يازة 17,98

17,95   
 
 أسماء زروف

 شهاب الدين بوشبورة 17,91

17,91   
 عل   رحمان 

 عزالدين بلحاج لعرن    17,88

ي 17,88  مني   أمي 

17,88   
 منال ميمون 

 كوثر بوخلفة 17,87

ين بوبكر 17,84  صي 

 جيالل  نسيم بلحاج قاسم 17,83

 اسماعيل عدة براهيم 17,83

 مريم نرسين بوجنان 17,81

 سام   باسعيد 17,78

 رميسة رحال 17,78

 إكرام منقور 17,78

 بنت النب    زيان 17,78

 ليل مريم بابا حامد 17,73

 محمد ياسي    بن عل   17,72

 صفاء غنيسة 17,72

 عبد الرحمان طواجي    17,71

 ياسي    بن جعفر 17,71

 اسمهان عويمر 17,7

 دنيا عبد النب    17,68

ة ايمان بلحسان 17,67  خي 

 شكيب رسبيس 17,65
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17,64   
 عبدالنارص بخب 

 الياس تبان 17,63

 محمد حسام الدين كايل   17,6

 دنيا حمو 17,57

 محمد بن عبد هللا الحاج 17,55

17,55   
 فراح مسيف 

 نور الهدى رجم 17,55

يط 17,53  نادية بورسر

ة معمر 17,52  ايمان خض 

 ايناس رانيا دريش 17,52

ى حاج عبد الرحمان 17,5  برسر

 محمد نسيم سهدي 17,5

 كوثر زينب بن قبلية 17,5

 سهيلة مناد 17,5

 اسماء بحار 17,47

 غزالن بتول معزة 17,45

 مايسة غزالن معزوز 17,45

 هدى صمود 17,45

 عل  يوسف خزندار 17,43

 شهيناز منال مسعودي 17,43

 سيد احمد بوزيان 17,43

 عمار بوهنتالة 17,43

 مالك نفيسة زحاف 17,42

 محمد طه صنوبر 17,42

 لينة بوناب 17,38

 محمد فؤاد زكور 17,37

 حنان لغواط   17,35

 حياة بابا 17,34

 سارة سليمان 17,34

 رام   سفيح 17,33

 حليمة بشاوي 17,33

 ايمان قوجيل 17,33

 إسالم بولهيجة 17,33

 نجوى عسالوي 17,32

 رانيا تشيكو 17,32

 عبي   حوالف 17,31

 محمد فيصل المغرن    17,28

 كريمة رحاب 17,27

 رميساء الغرن    17,27

 خليدة أقدوش 17,26

 عبد الحكيم بوزير 17,26

 ماريا نور مهداوي 17,25

 محمد االمي    شابة 17,25

 ريان رقاد 17,23

17,23   
 
 زكية ياسمي    زين خلوف
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 سارة بوشناق 17,21

 سليمان بالحة 17,21

ة بن سليم 17,2  أمي 

 يرسى احمد فواتيح 17,2

ة دلندة 17,18  سارة زهي 

17,17   
 رفيق خميسب 

 ليدية طواع 17,17

 فتح  شكيب بن عبد السالم 17,17

 نسيمة بهلول 17,17

 عبدالحفيظ برساي 17,17

 كوثر زوهري 17,15

 إلياس أوكيد 17,14

 كوثر ثابت أول 17,13

 وسام زالل 17,13

 رجاء هبة هللا وعمارة 17,12

 مريم عريوة 17,1

 مصطف   أوسليم 17,1

 شاهي   بهاء الدين دواخة 17,1

 هاجر كيالل   17,1

 خديجة زميت 17,09

 حنان بداش 17,08

 لطيفة دقيش 17,08

 خديجة بولنوار 17,08

 إيمان مفالح 17,07

 مريم بلهادي 17,07

 ابتهال عبي   براهم   17,07

ى زالط  17,07  برسر

 نهاد بوشلقية 17,07

 ايمان فالح 17,06

17,05   
يف   الحسن رسر

 صونيا سعيد اعمر 17,02

 سمية عبو 17,02

 محمد االمي   بن عبد هللا رفاس 17

 يارس حجازي 17

 رضوان شيخ 16,99

 فاطمة الزهراء شنافة 16,98

 فردوس منصوري 16,98

 نوال بوقجار 16,98

16,97   
 عبي   فليب 

 اكرام شاشور 16,96

 إيمان بويكن باه  عمر 16,95

 زكرياء مغرن    16,95

 محمد عيىس عبدي 16,95

 أسامة راس الواد 16,95

 رانيا رقيق 16,95
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16,95   
 وديع رمزي لخليف 

 سناء بن يوسف 16,92

 وسيلة حمزة رقيق 16,92

 أسماء بن غالم 16,92

 لبب   ميهون    16,92

 ايمن بوفلجة 16,91

 منال بلبال 16,9

 نهال رانيا بابا أحمد 16,9

 دليلة الصب 16,89

 محمد معاد بن موسات 16,88

 سهام فتيحة سحيم   16,88

 جمال الدين مفالح 16,88

 أمينة نوال   16,88

 رياض خراف 16,88

 هاجر خليل 16,86

 ليل الري    ح 16,86

 نجاة قاليلية 16,86

   شاكر 16,85
 هان 

 هاجر حراث بن موىس 16,84

 رحاب مضوف 16,83

16,82   
 هبة تابب 

16,82   
 إيمان أولفف 

 اسمهان برباج 16,81

 يرسى بوخالفة 16,81

 عائشة دوايبية 16,81

 ياسمينة محمد 16,81

ات 16,8  حنان قي  

16,79   
يف   وسام برسر

 امينة ادير 16,78

 مني   بوراس 16,78

 محمد رباع 16,78

 وفاء بموسات 16,78

 سمية بن مغنية 16,78

 عبد الرحمان بن عل   بن نعوم 16,77

 محمد صلحاوي 16,77

 محمد مزيان 16,77

 جميلة رغيس 16,77

 خديجة حرير 16,77

16,77   
 محمد وليد مالف 

16,76   
 نسيم قاض 

 نرسين احالم حمان 16,76

 اكرام بن الشيخ 16,76

 عفاف بولقرون 16,75

 يرسى بوسدرة 16,75

16,75   
 محمد الحبيب نان 
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 بدرة مختار بن ونان 16,72

 إسماعي   أحمد عرقوب 16,72

 أسامة أوزار 16,71

 يرسى ناشط 16,71

 مصعب بوقرياطة 16,7

16,7   
 ياسمي    قازي ثان 

16,69   
 محمد رزيب 

 صارة بلعكرم   16,68

 اسامة لشموط 16,68

 يمينة بن معزة 16,67

 اصالة كبي   16,67

 اسماء رساج 16,66

 دنيا خوجة 16,65

16,64   
 شيماء بنان 

 عبد النور دوايدي 16,64

 محمد جمال الدين صمود 16,64

ينة داللو 16,63  فلة صي 

 وردية امال لباح 16,62

 نفيسة بداش 16,62

 أصالة غليس 16,62

 أحمد إسالم عياد 16,6

 محمد ياسي    بكوشة 16,6

16,59   
 خديجة بن عيب 

 فتيحة حليم 16,58

 يرسى ولهاض   16,57

 ميساء بروايل 16,57

 نسيم ماح   16,56

 رزان عادل عل  عثمان 16,55

 ايمان بلهاشم   16,55

 مروى بلوادي 16,55

16,53   
 
ف  بن عيىس ياسي    رسر

 هديات شهيناز براكة 16,53

16,53   
 
 هناء العوف

 اسماء بلقاسم 16,53

 مروى منال بحرية 16,52

 خديجة مسعودي 16,52

 امينة ازوقاغ 16,52

 محمد وسيم مسعود 16,5

 يسمينة بوشامة 16,5

 سيدعل   عثمان 16,5

 نائلة هبة مفالح 16,49

 عبد المجيد بويكن باه  عمار 16,49

 محمد بوخاري بن أحمد دايج 16,49

 نور الهدى آيت مسعود 16,48

 ايمان بن مغنية 16,48
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 اسالم فراح    16,47

 بلعيد محمد بلعيد 16,47

 نور سبيل 16,47

 رمزي لزرق 16,47

 محمد واعل   بن عثمان 16,47

16,46   
 أسامة سلطيون 

 أم عل  فاطمة الزهراء بشي  بويجرة 16,45

 محمد زكرياء بن قرطابة 16,43

 مريم قاسم 16,43

ة فرحان 16,43  رانيا زهي 

 ليندة لزغم 16,43

 نجوى باشة 16,43

 محمد أمي    كواش 16,43

 نرسين معروف ياياوي 16,43

 الوزاعية الوافية بن عبد الرحمان 16,42

 فاطمة الزهراء إيناس ديارن    16,42

 المهدي عبد المجيد دالل 16,42

 ياسمي   فاطمة زوليخة بلية 16,4

 شيماء أومعزيز 16,39

 عبد القادر أوالد قويدر 16,38

يف 16,38  نور الهدى رسر

 فاطمة بن عبد هللا 16,37

16,37   
 ياسي   بولنوار عدة حنيف 

 شهيناز يمينة مغرن    16,36

16,36   
 منال زرهون 

 فاطمة الزهراء الغالية بودرمي    16,35

 خليدة وسام براكة 16,35

 وفاء إلهام مرين 16,35

 نور االيمان غراب 16,33

 ابتسام صالح 16,32

 ايمان حمزة رقيق 16,32

16,31   
 أم الخي   قناىسر

 غزالن ملوى بن زابة 16,29

 عائشة تام   16,28

 محمد  إسماعيل ح   16,28

 رفيق نمر 16,28

 فاطيمة زهرة يبف   16,28

 عبدهللا سماعون 16,27

 حنان مسلم 16,27

16,27   
 إسماعيل شمس الدين هب 

 ياسمي    رقيق 16,27

 يمينة بن زرقة 16,25

 محمد نسيم عيىس 16,25

 وفاء ياسمي    ملقوان 16,25

 عبداالله بوعزة 16,24
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 عمران بداوي 16,24

 نرسين فغول   16,24

16,24   
ى قيطون   برسر

 فاطنة حسنية بولحية 16,23

 الهاشم   شاتو 16,23

 أسماء تهام   16,22

16,22   
 عبد الفتاح بستان 

 حليمة عشاش 16,21

 ياسمي   نورية بن سلكة 16,2

ماس 16,2  فتيحة سارة بن عبد هللا بي 

 أسامة مجاهد 16,2

 محمد ياسي   عبد القادر بن طا هري 16,2

ئيل بن براهيم 16,19  محمد جي 

16,19   
 هاجر درن 

ي سماعي    16,18  نرجس سكينة بلحض 

16,18   
 رياض عصمان 

 رزان جهان قاسم 16,18

 رسين بودربالة 16,18

 أحمد رمزي بك   16,17

 غزالن ايت سعيد 16,17

 نرسين بقدور 16,17

 مروى لزرق 16,17

 أحالم بلحسي    16,17

 امينة فرعون 16,16

 رزان هالة بوزيد 16,15

 خالد بوفرة 16,15

 فاطمة الزهراء نارصي 16,15

 رانيا يرسى عوسج 16,15

ي 16,15  إلهام قارة زعيي 

ى يامنة بودور 16,14  برسر

 إسمهان حدة نمورة 16,13

 وليد جنان 16,13

 هاجر بن أحمد 16,13

 وسيم قادة قلوشة 16,13

   ويتار 16,12
 غونر

 حنان فاطمة الزهراء براشم  مفتاح 16,12

 اسامة منصوري 16,12

 رجاء عمري 16,12

 وفاء بن أشنهو 16,12

 لمياء مجاهد 16,11

 جهاد حما 16,11

 سيف اإلسالم بن عابد 16,1

 سارة زنان 16,1

 فدوى مهاجر 16,1

 رميساء ناوي 16,09
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 عبد الرحيم العابدي 16,09

 سمية بن يعقوب 16,09

 ايمان باهية بلجودي 16,08

16,08   
 خديجة حسب 

16,08   
 عبد الرحمان فارس شيح 

 إسالم ديب 16,07

 أسماء رحال 16,07

 سارة قمراوي 16,07

 جهان فرندي 16,07

 رضا حسام آيت ورجة 16,07

16,07   
 
ف   الرسر

 آية نبان 

 نهاد مولخلوى 16,07

16,05   
 احمد المهدي مخف 

 كريم بوهجة 16,05

16,05   
 
 آالء فاطمة الزهراء صوف

 إيمان لعايب 16,05

 جوليا نرسين بودحري 16,05

 يوسف أمي   بوغرارو 16,05

 باسم عكسة 16,03

 محمد وسيم كرزان    16,03

 شهيناز بلخي   16,03

 ماسينيسا دربال 16,03

 محمد رمزي ساليم   16,03

16,02   
 شمس الدين شيبان 

 فطيمة أحمد فواتيح 16,02

 محمد أيمن رابح 16,02

 أحمد المهدي المختار بوداود 16,02

 يح   مفرح    16,02

 دالل بن عل   16,01

 نرسين بوكراع 16

 سمية بسعد 16

 ماجدة منال خيي   16
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