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 االسم اللقب المعدل

ي 18,58 ينورياإليمان عريب  

ييارس شوادرة 18,33

ي 18,32 يمحمديضياءيالدين حالس 

يأنيس روبة 18,3

يشهيناز بنيبكاي 18,26

يريان مهناوي 18,23

يهناء صبيعة 18,23

يآمنة بنيلوصيف 18,22

يمحمد بوشيحة 18,22

ي 18,2  
يإلهام مقالت 

يأسماء داود 18,17

يكوثر بولعوينات 18,16

يليىل كزار 18,15

يأنغامينجاح شيكوش 18,14

يرمسية بنيعيىس 18,13

يمحمد وهاب 18,13

يمالك بوكروشة 18,13

ة جعفر 18,12 يأمير

يفتيحةيكابرة خرفيهللا 17,98

ي 17,98 يمحمد حات  

يإيناس بنيمشتة 17,97

يهبةيالرحمان جكطة 17,97

ي 17,97  
يرانية مهب 

ينادين جمال 17,93

يبوثينة شعالل 17,92

يرانية هدنة 17,9

يريان بوخالفة 17,89

ي 17,88 يأمينة مناع 

ي شحيح 17,88 يعىل 

يفوزي الحاجيسعيد 17,85

يأسماء ابنيمحمد 17,84

ي 17,84 يهديل خمول 

يندى بنيجابيهللا 17,83

يراشدة أوالديدادة 17,81

ياكرام خلفهوم 17,8

يأيمن جوادة 17,8

يإيمان عقون 17,79

يريان حربوش 17,78

ي 17,78  
 
ينوريالهدى شوق

يوئام حداد 17,77

ى لباش 17,76 يبشر
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اد 17,75 يمروةيريان رسر

يزكريا قوتال 17,73

يمنال قلو 17,73

يمريم لعور 17,71

يريان مزعاش 17,7

ة بوسيف 17,7 يكي  

ييونس سلمان 17,7

ي 17,7 ي محجوت   يلبب 

ينورياالسالم فركوس 17,68

يخليليجماليالدين بتقة 17,67

يمروةيصفاء بوصبع 17,67

يحنان زايدي 17,67

ي 17,65 يعبديالفاتح بكير

يمحمديفؤاد لحرش 17,65

يريحانة بوساهل 17,63

يإلهام بومرفق 17,63

يانتصار محمادي 17,62

ييشى زروال 17,62

ينة بوشايب 17,62 يصي 

يليديا بنيبكاي 17,61

ة موسار 17,59 يأمير

يأسامة قرقوري 17,59

ينهاد لوعيلش 17,58

يمحمديسفيان مسعودان 17,57

ينشين عطوي 17,55

يبثينة بداد 17,55

يد 17,53 يامال غي 

ة هوشار 17,53 يزهير

ي 17,53  
يهشام مبب 

يمحمديأمير ي زغموري 17,52

ينريمان طالب 17,5

يريان بوعبدهللا 17,5

ي 17,48 يعالءيالدين وال 

يمروان ثامر 17,48

ي 17,47 يامنيةيفراح بوطالب  

يكوثر زرهوي 17,47

يوسام مسعوديسالم 17,45

ي 17,43 يمحمد بريم 

يمحمديأنيس زازوة 17,42

ي 17,42  
يأحمديمنصف حويىسر

يوئام ذباح 17,42

ي لبنان 17,42 يالعرت  

يأسامة سمشيالدين 17,4

يرشا مكاري 17,4

يمروى قوات 17,39
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يوصال مهري 17,38

يعمريخليل برارمة 17,38

ياسماء عنان 17,37

يخولة مزعاش 17,37

يصارة بوعزيز 17,37

ينائلة بوعتورة 17,37

يرزيقة بلوصيف 17,36

يبالل عوادي 17,35

يعنادل شنان 17,35

ي 17,35  
يمهدي رحمات 

يياسمير ي شارف 17,35

ي 17,35  
يسهيميالعيديوائل قنيف 

يريان بنيخديميهللا 17,35

يسارة بنيعزيز 17,35

يسارة بومزبر 17,35

يبراءة فرطاس 17,34

يلينة بنيالشيخ 17,33

يمالك بنيسليم 17,33

ينشين بلعز 17,33

يابتهال عالونة 17,33

يشاكريبهاءيالدين جربوعة 17,3

ياية بوعصيد 17,3

يمريم عقون 17,29

يفريال بادر 17,29

يهناء بدري 17,28

ةياناس سعدي 17,27 يأمير

يريمة حوش 17,27

ي 17,27 يفدوى سواليىل 

ي 17,27 يغادة ساع 

يرميسة بورقبة 17,25

يفريد بنيحمزة 17,23

يرضوان موفق 17,23

ي 17,22 يابراهيم زيديالخير

ي 17,22  
يشيماء حبىسر

يأصالة عياد 17,2

ي 17,2 يريان مريك 

يهديل تكليت 17,2

يأنيسة لونيس 17,2

يريانيحنير ي كرموش 17,2

ي 17,18 يأية بلخير

ينريمان عرعار 17,17

ي 17,17  
 

ييشى ونوع

ي قيدوم 17,17 يمنير

ة بليليطة 17,15 يأمير

ي 17,15  
يمارية حشيىسر

en
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m



يجلير ي بوجالل 17,14

يليندة بحري 17,14

ي 17,14 يشهرزاد بلغرت  

ي 17,13 يهاجريإيناس بالم 

يأسماء مانة 17,12

ينجيبيهللا عباس 17,12

ينجاح بوذراع 17,12

يأيمن عقون 17,12

يجهينة بكيس 17,12

يوئام بوخالفة 17,12

يلينة رايس 17,09

يرمزي لعمش 17,08

يرميسة كعبش 17,08

يإبراهيميالخليل خمليش 17,07

ينهاد جدي 17,05

ي 17,05  
 
ق يايةينوريالهدى رسر

يريان خليفةيبغدوش 17,05

ي 17,05 يلينا محجوت  

ي 17,02 يآمينةيإكرام بنيالعلم 

يفطيمةيالزهرة بلخوجة 17,02

ي 17 يبساميهمام فالح 

يحسناء بقاق 17

يعقيلة بلعطار 17

ي 17 يعماديالدين بنيعىل 

ي 17 يدنيا تاح 

ي 17 يأسماء بلخير

ي 17 يانيس ساع 

يكوثر بنيالشيخ 16,98

يلينايبلقيس شينون 16,98

يفاطمةيالزهراء كراغل 16,97

ينورالهدى بلعقروز 16,97

يمنصفيبرهانيالدين بنييعيش 16,95

يإبتهال شودار 16,95

ة بوفالقة 16,95 يأمير

ي 16,95  
يالهام زيات 

يسندسيامتنان كميشة 16,93

ي 16,93 ينوارةيليليا آيتيمجي 

ينورسيعبديالرقيب بنيبعوش 16,93

يلينةيآسية جودي 16,93

ي 16,93 يرحمة ساع 

ي 16,92  
 
يأحمد رفوق

ي 16,92  
يشيماء حمات 

ي 16,92  
ياسامة حالت  يسام 

ي 16,92  
ياحالم غجات 

يمريم بلواد 16,92
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يوسام شارع 16,9

يوسام بنيمرابط 16,9

يجهاد عطوي 16,9

يأيوب بلوط 16,9

ي 16,89  
ين حشات  يسير

ي 16,89 ييشى لغب  

ي 16,88  
يف  يأشواقينورياإليمان رسر

يسندس عريب 16,88

يف 16,88 يرسر  
يإيمان كتف 

يآمنة جبار 16,88

يألفة بوعظم 16,88

ينشين بنيخنيش 16,86

يري  هان طويجير ي 16,85

يسامية عزوز 16,85

يسمية عياد 16,85

ي 16,85 يخالد القىل 

يباية بوروينة 16,85

ي جيارة 16,85  
يمروةيأمات 

ياية حفار 16,84

ي 16,83  
يرؤى قنيف 

يأحالم غول 16,83

يرحمة عبيد 16,83

ي 16,82 يالياس مسع 

ينهاد زبيش 16,82

يسارة لعمش 16,81

يايناس باروش 16,8

يرحيل صويلح 16,8

يمحمديباي عطار 16,8

ي 16,8 ياسمهان فاضىل 

يابتهاليخديجة ثابت 16,79

ي 16,78  
يإيمان مدات 

ياية رحمون 16,78

يريان مويات 16,78

يعبدالرزاق عبدون 16,78

يوئام طبيب 16,78

ي 16,78  
يعبديالمؤمن عثمات 

يإيمان قادري 16,77

يآية كباب 16,77

ي 16,76 يفريال قرم 

يروفيايإيمان بنيساعد 16,75

يسىه كلكول 16,75

ي 16,75 يفاطمة حفص 

ي 16,73 ة مجي  يأمير

يريان لعمارة 16,73

ي 16,73 يشهيناز قبايىل 
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يأمينةيرانية ديف 16,73

يآية مرزة 16,72

ي 16,72 يسماحينريمان دراح  

يحسير ي أوشيش 16,71

يعبدياللطيف عيشور 16,7

ي 16,69  
ي بنيصيف   

يأمات 

ي خديميهللا 16,69 يعبير

ي 16,68 يطهيالرحمان دوح 

يعائشة نعيجة 16,68

ي 16,68 يفريال بنيمرت  

يريان قوريدي 16,67

يسارة بوسنات 16,67

يأنفال معاش 16,67

ة بوحفص 16,67 يأمير

يمروان سماعن 16,65

ينورس بنينويوة 16,65

يأمير ي لعمامرة 16,64

يشيماء بتقة 16,63

ي خريف 16,63 يبونات  

يسارة خابر 16,62

يياسمير ي سايح 16,62

يأنس بركان 16,62

يعادليأسامة خواثرة 16,62

يمارية زياد 16,62

ينشين عيادي 16,62

يندى بودراف 16,6

ينوريالسالم نوارصي 16,6

يهديل مقري 16,6

يعبديالصمد شقرون 16,6

ينوريالهدى عقون 16,6

ياروى بوشارب 16,59

يأنفال بلوط 16,58

ي 16,58 ى ساس  يبشر

يمريم لصوان 16,58

يياسير ي لعيموش 16,58

يامينة كليلبة 16,58

ور 16,57 يدنيايهبةيالرحمان عير

ي 16,57  
يصالحيالدين دحمات 

يشيماء بوكموش 16,57

ة 16,57 يمروى بوجير

ف سوالم 16,57 يعبديالمؤمنيارسر

يجهينة بخوش 16,56

ي 16,55  
يرانية سيف 

يرشا عريف 16,55

ي عوافة 16,55  
يامات 
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يأية بولنوار 16,54

ي 16,54  
 
يياسمير ي عروق

يمريميأنفال معيش 16,54

ي 16,54 ياسحاق عظيم 

يرانيا سمارة 16,53

يمنار سبع 16,53

ينورهان شعاب 16,53 يصابير 

ي 16,52 يارسى كبات  

يرقية امقران 16,52

يعالء محبيالدين 16,52

يقمر غول 16,52

ي 16,52  
يحوريةيهبةيالرحمان سلمات 

يمنال بدادرة 16,52

ي راشدي 16,5 يسام 

ي 16,5  
يرانيةياية كواسر

ي 16,5 يفريال عمير

يسلم زعبوب 16,5

يفاطمةيالزهراء قاسم 16,5

يعادل ديف 16,48

يريان ملوك 16,48

يطارق أوالددادة 16,48

يمارية تمرابط 16,47

يمحمديصالح رساي 16,47

يأصالة نارصي 16,47

يالصالح جحيش 16,47

ي 16,47 يبسمة بشير

ي 16,47  
يسامية تبات 

يإسالميالدين مهار 16,46

ي 16,45  
يبهاءيالدينيعبديالجليل رحموت 

يعبديالمؤمن سعادة 16,45

يمحمديأنيس زبار 16,45

يضياءيالدين بارة 16,45 يعىل 

ييونس بلوصيف 16,45

ي 16,45 يأيمن لغليىس 

يراشا بوقحقوح 16,45

ي 16,43 يساعدينسيم صاول 

يسلم زواوي 16,43

يمسعودةيانيسة مهداوي 16,43

ي بوقرة 16,43 ييح 

ي 16,42  
يايناس قروات 

ي 16,42 يكوثر نجاع 

يمهدييرشيد هارون 16,42

ي 16,42 ينهاد عروس 

ي 16,42 يحسناء مسع 

يحوريةيمريم زغار 16,42
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ييعقوب جدو 16,42

يأسماء عبسة 16,42

ياسماعيل قاسم 16,42

يفاتح بوراس 16,42

يمىه بوهيبة 16,42

ي 16,41  
يسارة ميدوت 

يعبديالكريم دوس 16,41

يفريال قارة 16,4

يمحمدياألمير ي أوشيش 16,4

ي 16,4 يحنان صغير

يفطيمة حمدي 16,4

يدنيا كموش 16,4

يكوثريعائشة كباب 16,4

ي 16,38 يرانية ذهب  

يندى درويش 16,38

يرانية بنيعمارة 16,38

ي 16,38 ييسمينة بوطالب  

يلقمانيأكرم زرال 16,37

ي 16,37 ي بلخير يمحمديأكىل 

ي جلول 16,37 يسال 

يرسين لقمارة 16,37

يكوثر بنيخنيش 16,36

يكريمة روباش 16,36

يشهلة أكنوش 16,35

ي 16,35 يرفيدة بنيعىل 

يعفاف لطرش 16,35

ي 16,35  
ياية بياض 

يعبداللطيف مهناوي 16,34

ي 16,34 يإخالص ميهوت  

يشيماء بدار 16,34

ييوبا أوعيىس 16,33

يآية بنيزيد 16,33

يإبتهال بنيحبيلس 16,33

ة بنيبرغوث 16,33 يأمير

يمسعودة يخلف 16,33

ى ممو 16,33 يبشر

يشيماء عابد 16,33

ين حميدوش 16,32 ياناسيصي 

يفطيمةيالزهرة بلوش 16,32

يوئام فاضل 16,32

ي 16,32 يسناء عبدال 

يغزاة عزيزي 16,32

يمحمديعبديالرؤوف لعماري 16,3

يعماد مرابط 16,3

يرميصاء عيشور 16,3
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ين بودوخة 16,29 يشير

يالسعيد قمار 16,28

ي 16,28  
يماريايرقية سليمات 

ين بكيس 16,27 يسير

يمونية بوعظم 16,27 يياسمير 

ي 16,27 يرضوانينرصيالدين قىل 

ي 16,27  
يمنال يوسف 

يعبديالفتاح شيهوب 16,27

ينريمان خواثرة 16,26

يياسمير ي العايب 16,26

ي 16,26 يسارة غرت  

ي 16,25 يشفيقيعبديالرحمان مام 

ي 16,25  
يمحمديالعيد مهب 

ور 16,25 يلحسن كير

يأسامةيأنور دالعة 16,25

يمريم قواو 16,25

ي 16,24 يوئام هاليىل 

ي 16,23 يصحريرشا ساحىل 

يريحان سيقع 16,23

ي 16,23 يآيةيالرحمان هرباح  

يندى بلعمري 16,23

يآية بعطاش 16,23

يريان جابو 16,23

يريان شوبان 16,23

يياسمير ي موفق 16,23

ة قتال 16,22 يأمير

ي لعمارة 16,22  
يامات 

يدنيا سحنون 16,22

يشيماء حجام 16,22

ي 16,22 يسامية عبدل 

ي  هان تجاري 16,22 يرسر

يمحمدييشي دحمري 16,22

يرويدة عيشور 16,21

يابتسام فرطاس 16,21

يعبديالرؤوف العايب 16,21

يزكريا بلهوشات 16,2

ييونس جمال 16,2

يبسمةينوريالعير ي قرباص 16,2

يأحالم درويش 16,2

ينشين ساتة 16,2

يكريم شوافة 16,2

ي 16,2 ينوريالهدى فيالل 

يشيماء بولكفوف 16,2

ي 16,2  
يعبديهللايسعيد قشيىسر

يعماريمهدييعبديالخالق بوعصيد 16,2
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ي 16,19  
يرانية توات 

ي 16,19  
يهبةيالرحمان علوت 

يأسماء جابو 16,18

ي 16,18  
ي خلف  ياحمديامير

ي 16,18 يعفاف بنيعىل 

يمالك بوصوم 16,18

يزينب بنيسالم 16,18

يأصالة بنيمعتوق 16,18

يتوفيق نعمان 16,18

يمريم عمارنية 16,18

يهيبة بوشاقور 16,17

يضياءيقمريالزمان دواير 16,17

ي 16,17 ييارسيإدريس ديلم 

يليديا بوزيان 16,17

ة 16,17 يصالحيالدين بوعشر

ي 16,17  
 

يأمينة دباع

يآية بوصفصاف 16,17

يرانية محافظية 16,17

ي 16,16 يإيمان بوفح  

يخولة كسكاس 16,16

يإيمانينىه بلعياط 16,15

ي 16,15 يريان فالح 

يبثينة حراق 16,15

يبراءة نويوات 16,15

ينورياالسالم خنفر 16,14

يمؤنس ميالس 16,13

يهاديةيرسور غراب 16,13

يبالل كامل 16,13

يليليا حسان 16,13

يأسامةيعبديالقيوم بنيسالم 16,12

يمريميوفاء العيد 16,12

يهديل حداد 16,12

يهيثم غالب 16,12

يحساميالدين دفاف 16,12

ي 16,12 يأمير ي صواليىل 

وق درافة 16,12 يرسر

يعبديالكريم حراق 16,12

يمروى قرة 16,12

ينوريالهدى بوقزاطة 16,12

ي 16,12  
ييعقوب قريىسر

يبثينةينورياليقير ي خلخال 16,11

ياناسيمالك برارمة 16,1

يعايدة سمارة 16,1

ي 16,1 يهيثميعيىسيخليل قاسم 

ينة خرباش 16,1 يصي 
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ي بنيعطية 16,1 يعبديالعال 

يمنال خشة 16,09

ي 16,08 يسوسن وال 

يفطيمة مصطفاوي 16,08

يمحمدينزيم قرين 16,08

يشيماء كعبش 16,08

ي 16,08  
يسوسن هباسر

ي 16,07 يوليد قمام  يسام 

يجيهان ماجور 16,07

يإيمان مقداد 16,07

يمريم بوقرن 16,07

ي 16,05 يعبديهللا بكير

يمالك كرامو 16,05

يالياس خاسف 16,03

يريمة حموش 16,03

يرسين رساي 16,03

ي 16,03 ييشى العرات  

يشيماء بوسواليم 16,03

يعبدالسالم نرصالدين 16,03

ي 16,03 يميمونة روابح 

يهيثم معاش 16,03

يرانية قهام 16,03

يدعاءينورسير ي حداد 16,02

يامينة أيتييوسف 16,02

يخولة زعيو 16,02

يمريم منترص 16,02

ي 16,02  
يهدى رواسر

ةيوصال قليل 16,02 يامير

ي 16,02 يانيسة عريب  

ي 16,02 يهيبة توم 

يعبديالرؤوف مضوي 16

يمحمديمهدي نوري 16

يوسام عبديالعزيز 16

ة شواش 16 يأمير

ي مجدوب 16 يعبديالعال 

ينجالء سعديهللا 16

يأسماء مهناوي 16

ي 16 يرونق سامع 
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