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 االسم اللقب المعدل

 يرسى سعداوي 18,9

 خميسة سكاك 18,27

 نور اليقي    قداش 18,23

18,2   
 ايناس زغدان 

 راوية سديرة 18,15

 أيمن عبد هللا جدري 17,93

 مريم جفافلية 17,89

 عيىس رحاحلة 17,87

 وصال خالدي 17,85

  الدين حمدي 17,85
 احمد تق 

 بثينة حجاب 17,8

 أمينة حيدري 17,79

 محمد إدريس دبابزة 17,78

 لطيفة حراكتية 17,71

 أحمد ذويبات 17,69

17,65   
 
 إكرام عطاف

 نور الهدى بروك 17,61

 من  نرسين كارك 17,59

 زين الدين موساوي 17,55

 محمد يانيس بوهنشي   17,54

 فوزية شحور 17,48

17,47   
 رميسة اوجان 

 لميس رحاحلية 17,44

ة جاليلية 17,42  مشي 

ة 17,41  هاجر بوخض 

 محمد ضياء الحق حمبل   17,37

 وئام بوعل   17,35

 سوسن بركان 17,31

 كوثر شواش 17,3

 عبد الرحيم لوضايفية 17,28

 يوسف عبيدي 17,27

 اصالة رحال   17,26

 اية بلحسن 17,2

17,2   
 زليخة ضيق 

 وفاء قيدوم 17,19

 إيمان شواقرية 17,18

 عماد الدين شاهي    وطار 17,17

 تينهينان موفق 17,13

 زكرياء واصل 17,11

 أيمن حدادي 17,11

 هندة بن عمارة 17,1

 رندة لعجال 17,06

 ندى غلوج 17,05
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 شيماء نايل   17,03

 فاطمة صحراوي 17,02

 شيماء دريد 17,02

 بثينة بومعراف 17,01

يف 17 ة بن شر  مي 

16,97   
 اية ماض 

 منال حليم   16,97

 عبد الرحيم يلفوف 16,88

 معاذ بدر 16,88

 خديجة بوخضة 16,86

 محمد يزيد منار 16,85

 إبتسام بوعامي    16,83

 نور الهدى بلوطار 16,82

 نجمة زمال 16,82

 خديجة ثاليجية 16,78

 عبي   طبه 16,76

 جهينة بوربيع 16,76

 محمد وائل عامر عل   16,73

 مروى غزال 16,72

ينة رحاحلية 16,7  صير

 رانيا شهرزاد مصوبر 16,69

 سهام سكيو 16,68

 نهاض همايسية 16,66

 أحالم بوبعاية 16,66

 منال قهرية 16,62

 يرسى حاج مسعود 16,62

16,6   
 محمد االمي    مهن 

 محمد أمي    بوقلوز 16,58

 سارة نشمة 16,53

 أمي    سالم   16,51

16,47   
 ذكرى سميىسر

 ليليا زينب بن عبد السالم 16,46

 باديس بوجالل 16,46

16,45   
 رميسة حشان 

 أنيسة نارصي 16,42

16,4   
 
ف  ريان شر

16,39   
 من   ورن 

16,39   
 نور االيمان دحمان 

 خولة بوتمجت 16,37

 مريم بوساحة 16,36

 بثينة جميلة عوابدية 16,35

 دنيا انصاف زايد 16,34

 فردوس ضوافلية 16,34

 من   حساينية 16,33

16,32   
 نذير بوغان 

 آية هللا قعموزي 16,31
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 ذكرى بوساحة 16,3

ة ساليمية 16,29  أمي 

 إسماعيل نزار 16,29

 فادي حريدي 16,28

 كاتية زين 16,26

 يرسى شتوح 16,25

 مروة بوسكي    16,19

 يرسى زمال 16,17

 فريال حمزة 16,17

 وئام بروك 16,16

 عبد الحكيم كحايل   16,15

 خولة بن صانع 16,15

16,14   
 مريم محفوظ 

 مروة رجايمية 16,13

 دعاء بن عريوة 16,12

 صوفيا مسلم 16,12

 حنان رحايل   16,1

 نور التقوة رزاق 16,07

 خولة سالطنية 16,06

 سوسن رحمة 16,05

اق طوايبية 16,03  إشر

 إلهام لحواسنية 16,03

 عبد الرحمن قلمام   16
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