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 االسم اللقب المعدل

 نرسين بوسطوة 18,86

 تينهينان شافع   18,69

 ليلة صاب 18,67

 حجيلة جعرون 18,58

 لويزة أعواوش 18,32

 ثنينة بنان 18,31

 ياسمي    شاهد 18,27

 مليسة طالح   18,27

 مليسة سفيح   18,24

18,19   
 ليلية مزان 

يام مولوال 18,16  مي 

وش 18,12  سيليا عمي 

 روزة جعفور 18,12

يري بن فضة 17,98  ثي  

17,94   
 ياسمي    أوجان 

 ليتيسيا سعدي 17,92

 دليلة يدادن 17,89

ة حماز 17,89  كي  

 وردية أيت مولود 17,88

 احالم دوراري 17,88

 سيفاكس نايت مولود 17,86

 شانز بوكايس 17,83

 ليتيسيا بن زقان 17,8

 ياسمي    القشاع   17,78

 زكية يانس 17,74

17,73   
 دهية سلمان 

 فيصل أيت بن عل   17,69

 أمال زايت 17,67

17,64   
يف   إيمان شر

 صاره حروش 17,61

17,6   
 
 سيليا لعوف

 اليسيا يطو 17,56

 كاهنة فكرار 17,56

 فطة حمريوي 17,5

 سمي   ليتامي    17,47

 رزاق عزيز 17,47

 فاطمة ياسمي    أورابية 17,42

17,42   
 فيصل موسون 

 طاوس ياسمي    ولدعل   17,42

 فطيمة بوزيدان 17,41

ة بوربيا 17,41  يمينة كي  
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 وردية خواص 17,4

17,38   
يف   يونس شر

 مزغة بلكالم 17,37

ة لكريب 17,36  كي  

17,34   
 ماسيفة لعمران 

ات 17,34  ريمة عمي 

 سيليه دوار 17,33

 سارة عساس 17,32

 ليليا رموس 17,3

 مليسة بوتاتة 17,29

 آنية سحوان 17,28

 دهية قرايش 17,28

 حياة لوم   17,25

 تينهينان بالل 17,24

 سارة إخلف 17,23

 رميساء كس   17,21

 سيلية فخور 17,2

   يوسعيدن 17,19
 
 أرزف

ة منجال 17,18  نصي 

 فيصل شعبان 17,15

 أالء بادي 17,14

 سيليا نوفال 17,14

يفة حمرون 17,13  شر

 سلي    شبوح 17,11

 فريل عيساوي 17,1

 صارة بوجمية 17,1

 يوقورثن أولطاش 17,1

 زين الدين فوضيل 17,08

 امال اكل   17,05

 تسعديت عليم 17,05

 هيبة مدور 17,03

 نادية تزكريت 17,02

 سمي   بوعزيز 16,98

 نارص أومليل 16,95

 ديهية بولجة 16,95

 مريم حومل 16,95

ة احمد سعيد 16,92  لي  

 مسيلة بلعريف 16,91

 ثيلل   بودفوع 16,89

 ياسمي    شاوش 16,87

 كريمة براهيم   16,87

 ثنينة عيدر 16,87

 نبيلة لونيس   16,86

 مليسة لوناس 16,86

 لويزة حمدوس 16,86
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 وردة بوصايد 16,86

 سلينا أكل   16,85

 طاوس أيت سعيد 16,84

 أنايس بومنديل 16,84

16,83   
يف   سيليا شر

 مليسة بلقاسم 16,83

 سيليا عموري 16,82

 الياس سماعيل 16,81

 كاتية بن عمارة 16,81

 مريم حباس 16,81

 ثميلة محيوت 16,81

 ذهبية زنطار 16,8

ة خيار 16,8  لي  

 يوشة بوذراع 16,79

 زوهرة خربوش 16,77

 سلوى بوعبة 16,77

 سيليا عكو 16,77

 ديهية سعيدي 16,75

 محمد أمي    رايح 16,74

 مهدية موراس 16,73

 وردة نمار 16,72

 كاثية نور 16,72

 خالد بن طيب 16,71

 لياس تزكرات 16,7

اي 16,7  سيهام شر

 ثيلل   إنشكل 16,7

 صاره أعمريح   16,68

16,68   
 أحمد صديف 

 ليدية مراد 16,67

 ايمان حدير 16,67

16,66   
يري لعمران   ثي  

 يوشة قاسم   16,66

16,65   
 نجاة حسن 

 صاره كريش 16,64

 منال شعنان 16,64

 ليندة سعياد 16,63

 ليندة لعلق 16,61

 سيلية صادم   16,61

 غيالس غزال   16,6

 سلينا حمزاوي 16,59

ة واكل   16,59  كي  

ناع   16,57  صادق ريان شر

16,57   
 غيالس موسون 

 يانيس شيبان 16,57

 لوناس مشواك 16,56
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ة بوقالل 16,55  أمي 

16,55   
 ثفات حانون 

 مون   كعوان 16,53

 ديهية سعداوي 16,53

 ثسعذيث رحمون 16,53

 سارة عبدي 16,52

 ديهية رزيق 16,52

 أسماء سحاري 16,52

 ليندة طاحم   16,52

 سارة حديد 16,5

 نور الهدى بشالوي 16,5

16,5   
 إلهام حناشر

 ياسمي    أوسعيدان 16,5

 امال قاسم   16,48

 ججيقة عيسات 16,48

16,48   
 زهرة فراوسن 

 فطة كلول 16,48

 أمال بوبشي   16,48

 منال بوداود 16,47

ة بن مومن 16,47  ملي  

 محند إدرس 16,47

16,47   
 سارة دندان 

 اسيا حمزاوي 16,45

 راضية صحراوي 16,45

 عبد هللا بوربيا 16,43

 ماسينيسا بوعكي    16,42

 جازية ايت معمر 16,42

16,42   
يف   كاتية شر

 عائشة مسوس 16,42

 ليلية كحيل 16,41

 أغيالس شل   16,4

 دامية بوقالل 16,39

 رومايسة فرحات 16,39

ة دحمان 16,39  لي  

 بالل زايدي 16,39

 مليسة قاش   16,39

 نوال ش  طيب 16,38

 مقران صايب 16,38

 عزالدين مسعودي 16,37

 لميس بوسعادة 16,37

 منال عنان 16,37

ة عامر 16,35  مي 

 منال دكال   16,35

 صارة طالن    16,34

 زهرة سعدون 16,34
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 آنية نايت عبد الرحمان 16,34

 سعدية حيدور 16,34

 رسيم شاوش 16,34

16,33   
 أمي    مزيان 

يري شبالة 16,33  ثي  

 ليدية لتامن 16,33

 نعيمة شايب 16,33

 طارق كبور 16,3

 سيهام ريدان 16,3

 ردوان بلقاسم 16,29

 أمينة طالب 16,29

 صبيحة أسامر 16,29

وش 16,28  نسيم عمي 

 ياسمي    صادور 16,28

 كاتية أمقران 16,28

 سوهيلة بابا 16,28

 كاتية بدران 16,28

 نور الهدى طالش 16,27

16,27   
 فروجة سقن 

 نبيل عيني    16,26

 أمقران سيد عل   16,26

 إيمان مقراوي 16,23

ة باتو 16,23  كي  

16,23   
 يوبا بورنان 

 ماسينيسا عشوي 16,23

 ليلة تشالن    16,22

   بلحسي    16,2
 
 رزف

 سليم تواليت 16,2

 أليسيا ولد حمودة 16,19

 انيس بكري 16,19

 كهينة دري    ج 16,19

 ديهية راح   16,19

 دمية زازون 16,19

 عل   حاج سعيد 16,19

 أمي    سالم   16,18

 جميل سالم 16,18

 المية لباز 16,18

 نبيحة طالب 16,18

 نهلة شاوش 16,17

 حنان نايت سيدي أحمد 16,17

 نىه بسعدي 16,17

 بسمة أورشيد 16,16

 صارة ريم لكحل 16,16

 محمد مزيان 16,16

 مليسة ايت اسعاد 16,16
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 نيلة أرحاب 16,16

16,15   
 كاتية صديف 

 إيمان يوسناج 16,15

 سيلية أموشاس 16,15

ينة ربع   16,15  صي 

 فريدة امزال 16,15

 نجاة فاش   16,14

 أمي    صدقاوي 16,13

ا فراح 16,13  لي  

 ديهية بوسعيد 16,12

16,12   
 زينة حمدان 

 مليسا عليوان 16,11

 نور الدين ياخو 16,11

 مليسة أموشاس 16,11

 ليلية تيسيليا 16,11

 سليمان خلفاوي 16,1

 ديهية تسبية 16,1

 فاطمة كبي   16,1

 ايمان عوام 16,09

ة بابو 16,09  كي  

   إدرس 16,09
 
 محمد أرزف

 الهام منصوري 16,08

 شهرزاد ولدبوخيطي    16,08

 تسعديت قازم   16,08

 مليسة حمزة 16,08

 نادية جديس 16,06

 تسعديت بوتاتا 16,05

 إناس يوسف 16,05

 مسينيسا المي    16,04

 رزيقة مخلوف 16,03

 ديهية نشاب 16,03

 حنان وعراب 16,03

 ساجية أيت شيخ 16,03

 محمد ورد 16,02

 ثينهينان حواسي    16,02

 يوبا بودينار 16,01

 عماد الدين دحموح 16

 وردية كروفاش 16

 ماش   حجلوم 16

16   
 كاتية أيت سليمان 

 عبد الرحيم توفيق عدادة 16

 مهدي زايد 16

 ليتيسية أيت أكل   16
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