
2017

 االسم اللقب المعدل

 نسيبة شمالل 18,67

 فضيلة سعد سعود 18,33

18,3   
 زينب قازي ثان 

 نهال طالب بن دياب 18,28

 محمد رياض بريك   18,28

 باديس قادري 18,27

 عبد الباسط عبد ل   18,27

 إيمان غماري 18,22

 سلسبيل ربيعة بليفة 18,18

 شهرزاد عبد الالوي 18,16

18,15   
 مريم العشعاش 

 عصام الدين بلحران 17,98

 رميساء هاجر صالح   17,97

 ليندة غزالن ش  صالح 17,97

 سارة هامل 17,93

 أيمن مصطفاوي 17,9

 شمس الدين جلط   17,88

17,86   
 من  إكرام عنان 

 فريال سامية رقيق 17,85

 شيماء مطروح 17,84

17,83   
 
 إيمان صاف

 يونس بن يشو 17,8

 كوتر فتح الزهور سعيدي 17,75

17,75   
 فاطمة عراب ثان 

 عبد الفتاح يعقوب 17,74

 شيماء هواري 17,74

 زينب حياة بن دلهوم 17,73

 وفاء عمران 17,73

 ياسمي   هزار بوعياد اغا 17,69

 عدنان مويلح 17,68

 نريمان دحو 17,65

ي 17,62  مروى قارة زعيتر

 جازية صمادي 17,6

 اشواق بلحاج    17,6

 نهاد بن خالد 17,59

 خالد عفيف بوداود 17,58

 فاطمة الزهراء مجاوي 17,58

ي 17,55  إيمان قارة زعيتر

ات 17,53 ة عمت   سمت 

17,53   
 احمد بخنر

  لحسن شيعل   17,48
 غونر
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 هديل منديل 17,48

 بتينة بلبشت   17,47

17,45   
 إيمان تعبان 

 أمال بورسال   17,45

17,43   
ى مزيان ثان   إناس بش 

 جازية بومدين 17,42

 أحمد حمليل 17,42

17,41   
 
 أزهار مقناف

 أيمن بنان    17,39

17,38   
 سماح نزهات يوسف 

 رحاب الهدى تاج 17,37

17,36   
 كريمة بلقاض 

 سعاد بن ترار 17,35

 زينب سلكة 17,34

 فريال عوان 17,34

 عمارية غالم   17,33

 عبد الرفيق بداوي 17,32

 خديجة حمص   17,31

 مروى مجاهد 17,3

ى سليمان 17,26  بش 

 فؤاد نجاري 17,18

ى بنارص 17,18  بش 

 نور اإليمان ولد عيىس 17,18

17,18   
 
 هشام العوف

 محمد األمي    عبيد 17,17

17,16   
 خولة سناء شيح 

 لقمان بن معمر 17,15

 عبد اإلله بن سعيد 17,15

17,14   
 شهاب الدين بلعياش 

 أمال بن قلفاط 17,12

وق عمارية سنوش   17,1  ش 

 محمد طابل   17,1

ة بوسيف 17,07  زهت 

17,05   
 عمر نور اسالم بريىس 

 محمد أمي    بن عبد هللا 17,03

الدين بن طالن    17,03  محمد خت 

17,02   
 أحالم رحمان 

 محمد فايز بوقرة 17

 سارة عالم 17

 فاطمة الزهراء بولنوار 17

 غزالن ولد زهرة 16,97

 فاطمة الزهراء ياسمي    بلميمون 16,94

 رندة اكرام بن عصيد 16,93

16,92   
 يشى ثابنر
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 بسمة هناء الغا 16,92

 نريمان بن صابري 16,92

 محمد نذير بلحاج 16,92

 حياة بوشهر 16,9

 دنيازاد ايمان مناقر 16,9

 ابتسام بن خوان 16,87

 أحمد حسي    تشوار 16,86

 منال حفاف 16,84

 نعيمة جمع   16,84

 نيهال مامة لبلق 16,83

 فاطمة الزهراء شيخاوي 16,82

 مروى بن يلس 16,82

ات 16,81  عادل عمت 

 أمينة بكاي 16,78

 رضوان اوعمارة 16,77

 أسامة برغام 16,77

 جازية  نهال براهام   16,75

نن 16,75  عادل سيدي محمد مش 

 فتيحة عايدة نميش 16,75

ة زقاي 16,74  دعاء أمت 

 حنان سواريت 16,73

 مراد بودال   16,72

 شيماء عيساوية 16,71

 أمينة أربوز 16,7

 محمد ربيع سبع 16,7

16,69   
 إسالم بلقاسم تابنر

 زينب عبلة لوصيف 16,68

 منال طويل 16,68

 سناء دنيا حكيم   16,67

 محمد صباج   16,64

 غزالن بن حبيب 16,63

 محمد بالل مهديد 16,62

 وليد عتوم 16,62

 عبد الصمد بن سليمان 16,6

 إيمان بوشامة 16,58

 زينب عطار 16,58

ى سبوح 16,57  بش 

 بلقيس بلعالية 16,55

 مريم وجداوي 16,55

16,55   
 عماد الدين أوزليف 

 محمد بن عبد المومن 16,55

 وليد موس 16,52

 مريم طبال 16,5

 إسمهان سهالوي 16,5
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 منت   يحل 16,5

 عفاف باسعيد 16,48

 وسام كوار 16,48

 رجاء بوداود 16,48

16,45   
ر
 اسية زناف

 أمال بن صاولة 16,45

 محمد لسعد دراوي 16,45

 سارة بن قلوش 16,43

 فاطمة الزهراء نان    16,43

 رانية دنيا بوبكر 16,42

 فاطمة تراري 16,42

 خلود بلختت   16,42

 فاطمة الزهراء مروى بن شيخ 16,41

 يوسف عبد الرزاق هرارش   16,4

 حسام الدين بن عاشور 16,38

 محمد أمي    بن عالل 16,38

 عبد المجيد لكبت   16,38

 سهام بليعقون    16,37

 حمزة بودواية 16,36

 مباركة بوتخيل   16,36

 وهيبة طهراوي 16,33

 نزي  هة مجاهدي 16,33

وش عموش 16,33  عمت 

 سلم وئام بليفة 16,32

 ليلة بوعرفة 16,3

16,29   
 عبد الحكيم بن سيف 

 سارة بلجيالل   16,28

 أيمن بشارف 16,28

 عماد الدين مهاجر 16,28

 نورة بن عثمان 16,28

 لمياء سقال 16,27

 غزالن اينال 16,27

 جواد بن أحمد 16,25

نن 16,25  يونس مش 

 حورية بوتشيش 16,25

 وفاء قرموش 16,24

 مريم خالدي 16,24

 فردوس طالب 16,23

 صالة ليديا بوبكر 16,23

 زينب عياد 16,23

 باية صونية هدام 16,23

 خالد عماد الدين فخار 16,23

 فاطمة الزهراء شهيناز محمودي 16,23

 صالح الدين البشت   بن بوزيان 16,22
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16,22   
 مهدي هن 

 أحمد أسامة خطاب 16,22

 ياسمي    بن بشت   16,2

 مريم جديد 16,19

16,18   
 فتيحة منال العقبان 

 مروة بن سيدهوم 16,18

 أيوب عزاوي 16,17

 سهام عبلة بديعة مراد بودية 16,15

 سارة لوهين    16,14

 يوسف درقاوي 16,14

 فاطمة الزهراء بلختت   16,13

 ياسي    بن ترار 16,13

ينة محمداوي 16,13  صت 

 سهام خالدي 16,13

 وردة فتيحة بن قدة 16,13

 ايمان بومدين 16,12

 وئيل عبدالوهاب غوال   16,12

ى لكحل 16,12  بش 

فت ياسمي    بوشعور 16,12  مت 

 صهيب حسام الدين رياح 16,1

ة سالم   16,1  نور الهدى امت 

 هناء لجينة عيساوية 16,1

16,09   
 فاطمة الزهراء يوسف ثان 

 نور الهدى فايزة برحايل 16,09

اوي 16,09  شكيب مت 

 هناء مجاهد 16,08

 سهام بوكل  حسن 16,08

 محمد أنس عينة 16,08

 نهال عيىس مامون 16,07

 مصطف  رضا بندي ويس 16,07

 فهد رياض مزيان 16,07

 وسيلة سهام واضح 16,06

16,05   
 وسام خليف 

 محمد سليم بن ضياف 16,05

 يشى غماري 16,05

 إكرام بوزيدي 16,05

 زينب بن ضياف 16,05

 نائلة المية باغل   16,05

 نبيلة مالك بوشنافة 16,03

 ايمان فراج 16,03

 وفاء غانم   16,02

 لمياء خلخال 16,02

 امينة سيدي بولنوار 16,02

 سيدي محمد سيف الدين بن سعيد 16,02
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 محمد رياض بن صفية 16,02

ى شقرون 16  بش 

16   
يف   جيهان عبلة ش 
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