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 االسم اللقب المعدل

 سارة مصارة 18,88

 محمد عالء الدين بوخلخال 18,84

 رانية نوي 18,69

ين بن سعدي 18,67  سير

 مروة غوات 18,67

 محمود المأمون طير  18,65

 ليليا بداك 18,65

 تسنيم نارصي 18,6

18,59   
 أمينة زيان 

 نور الهدى أحمد 18,55

ة محود 18,47  أمير

18,4   
 نور وردية مزيغ 

 وئام بن صيدة 18,39

 مروة عيىس 18,38

18,36   
 نريمان هند هنون 

18,36   
 إيرين ماية توان 

 ايمان بروى 18,29

 كوثر لكحل 18,29

 بهية يحياوي 18,28

 فلة مشوار 18,28

 ماية رانيا عيسيو 18,26

 سهيلة بن حدوش 18,23

18,23   
 
اق  ياسمير   شر

18,23   
 سارة حريت 

 نريمان سعدون 18,22

 هالة حميدة 18,17

 ندى مصابح   18,17

   بن براهيم 18,17
 عبد الغان 

 صارة ماما 18,16

 نريمان بلمالط 18,15

 المية مجاهد 18,15

 فريال خلوات 18,13

 ياسمير   شاجية 18,13

 مونية صابرين دادة 18,03

 مارية طويلب 17,98

ي 17,97  ايمن عماد بكير

17,97   
 محمد أمير  علون 

 نوال بلقصة 17,96

 أحالم سنون 17,95

 ثانينة نراوي 17,93

 منال بوقنارة 17,93
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 مالك حنونة 17,93

 محمد الوسيم سخارة 17,93

 رميسة لعافر 17,92

ف تاج الدين زعاف 17,9  أشر

 أسماء حابل 17,9

 نهال نشيم   17,9

 ندى راشدي 17,9

اح عليوات 17,88  انشر

   صحراوي 17,88
 أمان 

 نشين بلقماري 17,88

 مهدي دبيان 17,88

 أمينة براهم   17,87

17,87   
 رانية دحمون 

ي 17,86  مهدي زوبير

 نور االنتصار رباح   17,86

 نشين نهاد براهيم   17,86

 محمد كمال بهلول 17,86

17,85   
 رانية حدوشر

 ليلية ايناس اوقاش   17,85

 مريم حيمران 17,85

 صارة عماري 17,85

17,85   
 
 حسام الدين كاق

ة 17,83  مايا ريم معير 

 محمد امير   ايت سعيد 17,82

 إكرام ننوش 17,81

 مليكة سماح نجار 17,81

ينة بن بوبطرة 17,8  صير

 ماية دحمان 17,8

 الهام مواس 17,79

 أصالة ياسمير   عماري 17,78

 سارة فرياس 17,77

 آية جيباوي 17,77

 رحيل زيدي 17,77

ة أوشيش 17,77  أمير

 اكرم فركوس 17,76

 ليديا عويمر 17,75

 لويزة حنيش 17,75

 ياسمير   جودي 17,74

ى بوفنوش 17,73  بشر

 صباح سعيدي 17,73

 ليليا نقلير   17,73

يف 17,72 ى نعيمة يح  شر  بشر

 ايمان قارة 17,72

 مروى ش  صالح 17,72

 هادية صحتر   17,72
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 ليديا بن عل   17,72

 مارية سارة نور سعدون 17,7

 وئام عجرود 17,69

 سهام براهم   17,69

17,69   
 عائشة ريان زيتون 

   بلبشير  17,69
 
 معاد شوق

 إيمان نجمة كانون 17,68

 لينا وسام باشا 17,67

 فريال مفالح 17,67

 ايناس شافة 17,67

 شهيناز بن حمداش 17,67

 صوفية بوراس 17,66

 رفيدة زوينة صميدة 17,66

 مريم لعور 17,66

 رانيا رباح   17,65

   بوالعينير   17,65
 أمان 

 عبد الخالق بن صاري 17,65

17,64   
 
 رحمة رزق

 مروى علون 17,63

17,63   
 أمال طنح 

 وسام بوغوفالة 17,63

 سارة صابر 17,62

 دنية جنينة حموتان 17,61

ة 17,6  محمد بن معير 

 نور الحسان 17,6

 المهدي عبدهللا بوعمران 17,6

 نشين سنان 17,6

 سالم بوجليدة 17,58

 نهاد مازري 17,58

17,58   
 مليسة درامشيت 

 يونس بلطوم 17,58

 مقدودة سامية بلحداد 17,57

 أالء عولم   17,57

17,55   
 لينا بركان 

 نهاد أحمان 17,55

ينة ش  موش   17,55  صير

ة زواتنية 17,55  كي  

 مروة طرطاق 17,53

 رانية كال ه النمر 17,53

 أسامة بن ربيغ   17,53

 محمد وليد بن جابر 17,52

 وفاء طيب 17,52

ة ريان طايتر   17,52  أمير

 زهرة أوشيحه 17,52

 هاجر زعارير 17,51

en
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m



 االء ندى الريحان تبون 17,5

 عبد الرحمان ياسير   بودراع 17,5

 امال زيان 17,48

 منال سعداوي 17,48

يف خوجة 17,48  ليديا سيليا شر

 محمد كرم نسيم بهاز 17,48

ينة تولوم 17,48  صير

 إدريس حمزاوي 17,48

 محمد ننوش 17,48

 يشى بزة 17,47

 إكرام حاج عل   17,47

 سام   هندل 17,47

 سيلية رباح   17,47

 ريان بن سنوش   17,47

 زينة حداد 17,47

 دنيا فراح 17,46

 ايمان زغار 17,45

 نشين مريم راحيم 17,45

 فلة أوكاشة 17,45

 هادية طاهري 17,43

 احالم وافق 17,43

ين صحراوي 17,43  صير

 ابتسام أوشان 17,43

 دالية بن قرين 17,42

 صارة نشين لطرش 17,41

 فاطمة الزهراء عبدات 17,41

 إخالص سوسن مضوي 17,41

17,41   
 رانية كتف 

 أدم بن براهيم 17,4

 ياسمير   بوعالم 17,4

 ماية حاج لعزيب 17,4

 ياسمير   بلدي عثمان 17,4

 أيوب خميل   17,38

 ليليا بوكفة 17,38

 منال عيسات 17,38

17,38   
 ريان مغت 

 منال حمان 17,38

 لينة ميم   17,38

يدي 17,38  إيمان شر

 رحمة ماسوت 17,38

 نشين طايتر   17,38

ة ليدية ناحر   17,37  أمير

 نوسيبة قديم 17,36

 يانيس شيخ 17,36

 وسام حمان 17,36
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 حفيظة نريمان مبارك   17,36

17,35   
 ليل كريت 

 مجد الرنر   17,35

 سارة تولوم 17,35

 سارة بوالعرنر   17,34

 آية وئام نارص 17,34

 خولة كرميمون 17,34

 روميسا قايد 17,33

 سارة شين عيساوي 17,33

 سيد عل   أورابية 17,33

 نشين عرعار 17,33

17,33   
 نادين هند عيسان 

 فراح سليمة اسماعيل 17,33

 اكرام جدير 17,32

 نور الهدى بوربيع 17,32

   عبد العزيز 17,32
 عبد الغت 

 ياسمير  ايمان بلعايفة 17,32

 ايمان زمير  17,32

 رحيمة باز 17,32

 سماح أودية 17,32

17,31   
 
ة صدوق  كي  

 كوثر لير   كواش 17,3

 محمود كالل 17,3

 هالة يحياوي 17,28

ي 17,28 ة هير  أمير

 مالية مهدي 17,28

17,28   
 محمد جيالن 

 إلهام شويعل 17,27

 حمزة بلعيدي 17,26

ة نور أسالن 17,25  أمير

 هاجر مجحوم 17,25

 سارة حريز 17,24

 سفيان عمرون 17,24

 حفيظة سالم 17,24

ى لعيمش 17,23  بشر

 إيمان برقوق 17,23

 ريمة عماري 17,23

 هاجر عيادي 17,22

 فاطمة رواينية 17,21

 لير   عقتر   17,21

 ايمان نور بوهكة 17,21

 رمزي بوزرورة 17,2

 فطيمة مسعودي 17,2

لير   17,2  ليندة صفية زمير

 نشين هباج 17,2
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 أيمن لعليحر   17,19

 حياة ايت بلقاسم 17,19

ة قتو 17,18  كي  

 وهيبة العرانر   17,18

 ليديا بن بتقة 17,18

 ليلية طالتر   17,17

 شيماء بورونر   17,17

 عدالن محفوظ حاج عبد الرحمان 17,17

 شين بوعرفتير   17,17

 اوسامة عليل   17,16

ين بلعيبود 17,16  صير

 إلياس أيت أحسن 17,15

ة ياسمير   براهيم   17,15  أمير

 دنيا عباس 17,15

 احمد مهدي بوجل   17,14

 سلم سوشان 17,13

 إحسان طالب 17,13

 فريال قالون 17,13

 هديل بوعالقة 17,13

 منال شويعل 17,12

 أسماء غول 17,12

 محمد أكرم روابحية 17,12

 نور جدري 17,12

 نىه عماروش 17,12

 ميليسا رشا بوجلط   17,1

ى غضبان 17,1  اية البشر

 سارة ام الخير  بلقاسم 17,1

 زكية بوسنة 17,09

ك 17,09  براهيم مير

 سارة ميمون 17,09

 لينة ولد حمودة 17,09

 هبة البتول فرحات 17,08

ي 17,08  هدى يسمينة هير

 لينا عبد هللا الحاج 17,08

 نشين وارت 17,07

 منال حمالوي 17,07

 محمد نجيم الدين بناي 17,07

17,05   
 سارة زيان 

ة بابا 17,05  امير

 نائلة أبرهوش 17,05

 ياسمينة الواحدي 17,05

 عبد هللا نسيم مريجة 17,03

 وئام بشاري 17,03

 يشى خالدي 17,03

 شين نوري 17,03
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 عبد الرؤوف فدغوش 17,02

17,02   
 أغيالس ناشر

 أحالم موساوي 17,02

 شهيناز أوالد منصور 17,02

 أمينة فرح بوصبع 17,02

 خديجة قادم 17,01

ف بن حليمة 17  نور الدين اشر

 ريمة فادية دحمون 17

17   
 فلة بوعنان 

 سارة قاش   16,99

 مالك ديلندة خطانر   16,98

 رانية بونار 16,98

 ياسمير  إيمان باش طوبحر   16,98

 سمية دميل 16,98

 أحمد يحياوي 16,98

 فاتن غنية خويلد 16,98

 مايا ولد حمودة 16,98

 إسالم خليل ويني    16,98

 هشام بومعراف 16,98

 عمر ميلودي 16,98

 نور الهدى زاوي 16,97

ى سارة بوهوس 16,97  بشر

 نوهاد برات 16,97

 سلسبيل قسوم 16,97

 كاتيا بن عل   16,97

 شين ليليا تفاح   16,97

 مريم كيار 16,97

16,97   
 رانية بشان 

 ياسمير   طبوش 16,96

ي 16,96  مونيا حض 

 عدالن لشعة 16,95

ينة سايغ 16,95  صير

 ليندا براح 16,95

 نوال ايت عيىس 16,95

 رميساء زقان 16,95

وق عماري 16,94  شر

 عبد الرؤوف بيبش 16,94

 سومية فداد 16,93

16,93   
 غادة زغدان 

 أكرم العايز 16,93

 مريم واقنون 16,93

   حليم   16,93
 عبد الغت 

 فارس أمير  جعفر 16,93

شاري 16,93  ريان شر

 سفاكس كاسير  16,92
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 مريم بن يوسف 16,92

 كيسة حومال 16,92

 وسام بن صغير  16,92

اير 16,92  محمد نبيل شر

 ليديا مخلوف 16,92

 عل  عبد الرؤوف ميسوم 16,92

ة أوقرقوز 16,92  كي  

 خولود حلفاوي 16,92

 رانيا راع   16,91

 سيدعل  سام   موري 16,91

 يونس المأمون بن يح   16,91

16,91   
 حنان عيدون 

 رانية بوشناق 16,9

 المية روان 16,9

 وليد يايىس   16,9

 وئام بن عبيد 16,9

 عبير  كركار 16,9

 مهدي ريان حمدي 16,9

 خولة عميش 16,9

ي 16,89 ة جير  نظير

 سارة معاش 16,89

 كوثر دايخة 16,89

16,89   
 محمد عفيف بلهان 

 لينا النفار 16,89

 هند دراحر   16,88

 رفيقة سعدي 16,88

 سندس شيخ 16,88

 نهلة صفية رحيم 16,88

 مريم ماية براويق 16,88

 حيدر دنيا 16,88

ينة خماميل 16,88  صير

 عبد الرحمان دغبوج 16,88

16,88   
 
 سارة بوصاق

 يمينة بخوش 16,87

 محمد خليل   16,87

 يشى منديل 16,87

 شيماء لعكروت 16,87

 عبدالرحيم مراح   16,86

 مروة بن نعوم 16,86

 وسيلة منيب 16,86

 أيمن لزاريف 16,85

باي 16,85  عصام بشير

 وئام قند 16,85

 فراح غرنر   16,84

 فائزة صابر 16,84
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 ياسمير  إيناس مسعودي 16,84

   النجار 16,83
 أمان 

 إشاء نادية حمدوش 16,83

 تركية حاج 16,83

 عبد الهادي وائل ابو صالح 16,83

 فاروق بضياف 16,83

 آمال بن عبدي 16,83

 انيس سفيان حاوة 16,83

 ياسمير   جعفر 16,83

 رانية حريزي 16,83

 نور بوفدش 16,82

 دوريا درع   16,82

 مريم سالم 16,82

 منال زدام 16,82

 سارة لشهب 16,81

 سعدية قادري 16,81

 لينة بكوش 16,81

 إلهام فريال مبارك   16,81

 أكرم أرسالن خضارة 16,81

 جميلة هدى قماري 16,81

 هاجر بداوي 16,8

 محمد زكريا خليل 16,8

فاوي 16,8  أمال شر

 رانية سعدي 16,8

 دنيا احالم صايك   16,8

 ليدية برينيس 16,8

 وصال شط   16,79

 رشر ايمان مسلوب 16,78

 ياسمير   حسيد 16,78

 هاجر بورابة 16,78

 نوفل منحر   درواز 16,78

16,78   
 رانية سليمان 

 أحمد أمير   بللو 16,78

 إكرام عبيدات 16,78

 عفاف مصباح 16,78

 ياسمير   كبور 16,78

 نوال زكية قادري 16,78

فاوي 16,78  نذير شر

ا فورار 16,78  لير 

 نشين بالل 16,77

ة غرمير   16,77  أمير

 يوسف مالك   16,77

ايطية 16,77  مريم شر

 نشين بوقزاطة 16,77

 منال امال بن عبيد 16,77
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 كوثر طواهرية 16,77

 محمد وعبادي 16,77

 زين الدين حشمان 16,77

 سهيلة عطوش 16,77

 صالح الدين عبد الوهاب 16,77

 كاتيا هيام تالنتكيت 16,76

 عبدالهادي أولحسن 16,76

 براهيم زعاف 16,75

 فاتن نفناف 16,75

 لينة تغيوارت 16,75

 زهور اوزيت 16,75

 ياسمير   بوكرشة 16,75

 جمال لخضاري 16,75

16,75   
 
 سليا بلعزوق

 أسماء نور قسوم 16,74

 وسام اقنتيل 16,74

 زينب بابكر 16,73

 شيماء دريىس   16,73

 عقيلة مخناش 16,73

ينة حميدي 16,72  صير

 ليندة حسير   16,72

 ياسمير   لعبيد 16,72

16,72   
 منال يوسف 

 ليليا أرسول   16,72

 ريانة سمية بلواضح 16,72

 سحنون أنيس حاند 16,71

16,71   
 سهام زيان 

ينة عويدات 16,71  صير

 عبد الحق قدومة 16,71

 نيهاد بوديسة 16,71

 أروى أم كلثوم طالب 16,71

 رانيا لحمر 16,7

 ريان مايا شارف 16,7

 هالة آسيا حشمان 16,69

 الياس بن عمر 16,69

16,69   
 
 عبد القادر رزق

 يعقوب حالج 16,69

 ندى معمري 16,69

 مليكة هارون 16,68

 ياسمير   زعير  16,68

16,68   
 عبد النور بنان 

 إيناس كهينة عل  بن عل   16,68

 رفيق رمضان 16,68

 سهيلة حمزة 16,68

ة سبيح   16,68  امير
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 هاجر قاسم   16,68

 ندى سياري 16,67

 فريال بوكفة 16,67

 فاطمة الزهراء خادير 16,67

 شهيناز ربغ   16,67

 زينب حوشير   16,67

توك 16,67  ياسمير   شر

 شهرزاد بن صافية 16,67

 منال بونعامة 16,67

 منال تاسعديت عتيق 16,67

 نوهال سايح 16,67

 ميليسة نشين بن عيلة 16,66

 امال مدات 16,66

 رضوان بلبيض 16,66

 عدوية بزاع   16,66

 رحمة اسعد 16,66

 فاطمة بوهالل 16,66

 محمد شهاب 16,65

 ليليا زكراوي 16,65

 منال بوشالغم 16,65

16,64   
 رشا سعيدون 

 ندى إلهام دحو 16,64

 باية الحاج داود 16,64

 سميحة ضيف 16,64

 مريم الدوادي 16,63

 كوثر معراف 16,63

 يوسف بن صاري 16,63

 شين جيالل   16,63

 أسماء مصطفاوي 16,62

 دالل مادي 16,62

 مهدي خطاب 16,62

 سلم درموش 16,62

 حياة بولحية 16,62

 يوسف وعراب 16,62

 وفاء براهيم   16,62

16,62   
 وحيد بلقاض 

 لبت   راربو 16,6

 فريال نوم   16,6

 أمال ويجة 16,6

 إكرام بن شعيب 16,6

16,6   
 انيس لوجان 

 عبدالمجيد ايت سعدي 16,6

ي 16,6  أمينة خير 

 وسام منصوري 16,59

 ماريا مام   16,59
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 زكرياء عبد المؤمن كرموش 16,59

 اناس عائشة اورحمون 16,59

 نايلة مرغيت 16,58

 احمد حجاج 16,58

 سارة نادول 16,58

 هاجر عبد هللا 16,58

16,58   
 شيماء فرشيىسر

 نسيمة رباح 16,58

16,57   
 مروة سعيدان 

 نسيبة أبوطالب 16,57

 مريم عتوش   16,57

 نسمة ياسمير   شبيلة 16,57

 رميساء صاصا 16,57

 يشى زنيو 16,57

ة موالي إبراهيم 16,57  أمير

 رانية توصار 16,57

 مروى زينب حجاج 16,57

 هديل قيطوم 16,57

از عليل   16,57  شير

16,57   
 أيمن حشان 

16,57   
ينة رزيت   صير

 إكرام شويعل 16,56

ة بن جبلة 16,56  أمير

 رندة لعرنر   16,56

 مروى دريىس   16,56

 وائل جحا 16,56

 تنهينان بوصبع 16,55

 زكرياء أوبشير  16,55

 أيمن كريوج 16,55

 اسماء سواعدي 16,55

 خالد شحان 16,55

 امينة بلقيدوم 16,55

16,55   
 فريال حسان 

 سارة خنانشة 16,55

 مصعب عماد الدين أوفروخ 16,55

 صونيا بلجودي 16,55

16,55   
 
 ياسمير   دق

 هناء هالل   16,55

 مليسة بن معمر 16,54

 سناء فاتن بن حراث 16,54

ويار 16,53  ماسيل تير 

 هبة بوقصبة 16,53

 شين ماية العايب 16,53

 عبد الهادي مسعود 16,53

16,53   
 دنيا دندان 
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16,53   
 
ين سوق  سير

 سارة موساوي 16,52

 أسماء مسعودي 16,52

 إيمان دراحر   16,52

ة ياح   16,52  أمير

 زكرياء عبد المالك بن سعيد 16,52

 لبت   بايبة 16,51

 ليليا بوفنغور 16,5

 سارة بلقاسم 16,5

 فاطمة الزهراء طوباخ 16,5

 محمد المير   شيكوش 16,5

 نزيم ابو ريش 16,5

 سمية تونىس   16,5

 رياض ركاب 16,5

 إكرام بلعيد 16,5

 مريم العال   16,49

 عبد الرحمان احمناش 16,49

 صابرين رواق 16,48

 أيمن محمود قريرة 16,48

16,48   
 أسماء لينة نعمون 

 شيماء ميهونر   16,48

 سارة دليلة سعدي 16,47

16,47   
 ايمان شعبان 

 محمد سعيد براهيم   16,47

 منال مهار 16,47

 ري  هام خلف هللا 16,47

وش 16,47  محمد رضا عمير

 هيام بلعشية 16,47

 إبتسام بوطرفاية 16,47

 محمد صماد 16,45

 مالك مجدونر   16,45

ينة سماعيل 16,45  صير

 ليديا رصيدي 16,45

 أيمن بن قاش   16,45

 نائلة حماش 16,45

 اسماء بوحامد 16,45

 سارة جيهان سعدي 16,45

 نجمة إيناس خرنر   16,45

 سلم سعيدي 16,45

 عبير  مرابط   16,45

 نسيم لغوب 16,45

 شين رحال   16,45

16,44   
ي رحمون   محمد الهير

 ريان رويبح 16,43

 رميسة منير  16,43
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 رحمة دغموم 16,43

ة بادي 16,43  أمير

 صفية ماريا بومعراف 16,43

 ماجدة بودينة 16,43

 ليديا فروج 16,43

 رانية شنيور 16,43

 محمد انيس سوامس 16,43

16,43   
 
 إلياس زحاق

 ايمن ساحل 16,43

 بدر الدين العفري 16,42

 محمد عل   مرداس 16,42

 فتحية أنفال توام   16,42

16,42   
 عبد الخالق لمان 

 فراح عليالت 16,41

 سعدية رشا مزرار 16,41

16,41   
 
 اية زروق

16,41   
 عبد النور مرغت 

 إيمان العرباوي 16,41

 ندى بوتمجت 16,4

16,4   
 
 اميليا ارزق

 صوفيا دحموش 16,4

يف 16,4  فتيحة بن شر

 ليديا منال زايير  16,4

16,4   
 راوية قريىسر

 وداد لبادي 16,4

 هاجر عيون 16,4

 مولود فؤاد بومراح 16,4

 محمد راشد حلفاوي 16,39

 رضا نجار 16,39

 لبت   بوبكر 16,39

 أمير   محرز 16,39

ينة بوعالق 16,38  صير

16,38   
 عبد الرزاق حمان 

 ياسمير   بوسلوب 16,38

 خالد إبن الوليد بوعكاز 16,38

 أحالم صويلح 16,38

16,38   
 نور الهدى بلقاض 

 عبد النور نارص 16,38

 إلهام بوزيدي 16,38

ة بن مريم 16,38  خير

 ماليك ياسير   بن مسعود 16,38

 منية بن خالط 16,38

 نهاد بلعباس 16,38

 بثينة عايب 16,38

 مروة مالك   16,38
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 ياسمير   عكاش 16,38

 نايلة عبدل   16,38

 سعيدة ساش   16,37

 سلم دغبار 16,37

 مروى مروش 16,37

 عمر اسماوي 16,37

 حافظ بن زعيم 16,37

 مارية وردة بحبوح 16,37

 مريم بوشنير   16,36

 خولة كزع   16,36

 صباح براهيم   16,36

 منال عالق 16,36

 دنيا توم   16,36

 صارة أوطالب 16,36

 ريان كويىس   16,36

 نور الهدى خلفاوي 16,36

 رانية بلقايد 16,35

16,35   
ينة رشر  زنان   صير

16,35   
 مروة سليمان 

 حنان زعفر 16,35

ة الميسوم 16,35  أمير

 ابراهيم رواق 16,35

 ريان الحاج مسعود 16,35

 نشين بودراع 16,35

ود 16,35  ايناس كشر

 رجاء بن صالح 16,35

16,35   
 نايلة فروح 

 امينة خدار 16,35

 آنس تريرات 16,35

16,35   
يت   فريال نشين الغير

 سوسن حدو 16,35

 شيماء عوايطية 16,35

 مارية دالل حمليل 16,35

 وسام عابد 16,35

 يشى سماعيل   16,34

اق بسعدي 16,34  صارة إشر

 إيمان خلدون 16,34

 مروى بريش 16,33

 يشا قالز 16,33

 سهام لمير   16,33

 صارة روابح 16,33

 عدالن معزوز 16,33

 ذكرى جميلة لحول 16,33

 ياسمينة بوعكوك 16,33

 الياس بلقاسم 16,33
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16,33   
 
 أمجد شوق

16,33   
 رميساء اقنت 

 هاجر بن أمغار 16,33

 الجيدة برايك 16,33

 حمزة حبيل   16,33

 نشين سيليا مرواح 16,33

 لقمان بايزيد 16,32

ة جغبوب 16,32  سمير

 امال سلح   16,32

 أميمة عطية 16,32

 أسامة بن عمر 16,32

 يسمير   فايد 16,32

ي 16,32  سناء مير 

 فلة مري 16,32

 سارة نزي  هة بوعكوك 16,32

ة 16,32  جهان كسير

 سلوى نواح 16,31

 راضية مراح 16,31

 محمد زياد نويبات 16,31

 يمينة بوزيد 16,31

16,31   
 براهيم قيت 

 منال اوريدة خليفة 16,31

 صونيا شناز ياح   16,31

 ياسمير   طاشت 16,3

 اكرام قزوح 16,3

 إيهاب بوجمعة 16,3

 جمانة تشبوبات 16,3

 نشين أيت محند 16,3

 وئام طهير  16,29

 بشير عالء الدين رماضنة 16,29

 خالد لونيس 16,29

ينة خديجة بولودان 16,29  صير

 فاطمة الزهراء فليح 16,29

 محمد صابر إلياس بيوض 16,29

 آسيا بن عياد 16,29

 بالل بالش 16,29

 هاجر سارة بن عمر 16,28

 أمينة بوخليفة 16,28

 حفيظة ياسمير   قبابط   16,28

ي 16,28  نريمان لبكير

 ريان ياسمير   عيسيو 16,28

 مليسا قمغار 16,28

16,28   
 
 سليمان قراق

 بسمة بوعبيد 16,28

 تقوى قيالل 16,28
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 سعاد مواش   16,27

 ياسمينة ساكري 16,27

 يوسف كواديك 16,27

 هيام بسطال 16,27

 خالد مجكوح 16,27

 سارة أوبراهم 16,27

 محمد امير   محديد 16,27

 نور ياسمير   عزوق 16,27

 نزي  هة ديدي 16,27

 هشام خوجة 16,26

 هاجر بلقاسم   16,26

 زينب نوال   16,26

 رفيق بلعزوز 16,26

 بسمة بريير  16,26

 محمد شكيب بوعياد 16,25

 إكرام لخضاري 16,25

16,25   
 هاجر ورزديت 

 رجاء الدالحر   16,25

 حياة شوقور 16,25

16,25   
 ياسمير  نبية نمىسر

 رميسة بن شيهب 16,25

 رغدة بوسواليم 16,25

   توام   16,25
 
 صوق

 اريس سايل 16,24

 إبتسام غالم 16,24

16,24   
 مريم ببوشر

 زكية الكمال 16,24

 لينا بن عل   16,24

 عبد الجليل بن موش 16,24

 رام   بباش   16,24

وش 16,24  شفيق مزيان عمير

 محمد رضا لقام 16,23

 فرح زغمار 16,23

 شهيناز معمري 16,23

 هانية فاش   16,23

 يوشى معقة 16,23

 محمد الطيب قواسمية 16,23

16,23   
 منال وهران 

 آمال عانر   16,23

 عمر جحنير   16,23

 جوهرة ليديا خلفاوي 16,23

 امنية شهرزاد فراحتية 16,23

 رحمة شمالل 16,23

 طارق عبد الجليل جدار 16,23

16,22   
ون   راضية جير
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 سارة رحال 16,22

 خديجة ظريف 16,22

 منال بوعود 16,22

 شهيناز ساقو 16,22

ير 16,22  مواهب بوشر

 رانية يسعد 16,22

 عادل زاورار 16,22

 نيلة ولدمحامد 16,22

 لينا عالق 16,22

 حليمة زغبيب 16,21

 محمد عباس 16,21

 لينه منال حمدي 16,21

 خليدة رحيم 16,2

 كريم بن ناحر   16,2

 اسامة ولحاج 16,2

 عزيزة بن خزناحر   16,2

 دنيا بن مرار 16,2

 منال سعدي 16,2

 خولة قاسم   16,2

 بوعوة رميساء 16,19

 ليليا إزري 16,19

 مروى دارترك   16,18

 منال إسيد 16,18

 نوفل أنيس بولخراص 16,18

 أحمد سعيد سبعون 16,18

 رانية بوتمتام 16,18

 عبد الرحمان بن شقال 16,18

 ليليا معيوف 16,18

ف سايح 16,18  أشر

 خولة جدير 16,18

 فوزية بودهان 16,18

 روميساء نواعسة 16,18

 إكرام عمران 16,18

 سيدحمان يعقوب 16,18

 ليدية اوفرحات 16,18

 صارة سعودي 16,17

 زوبيدة امغار 16,17

 أحالم باحر   16,17

16,17   
 
 نشين معاق

 نذير نور اآلمير   بوقراس 16,17

16,17   
 سلم برن 

 أغيالس حميدي 16,17

يف 16,17  عبد المالك شر

 محمد الفاتح قسوم 16,17

 يشى السم   16,17
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 ريمة غرنر   16,17

 بلقاسم آيت ش  عل   16,17

 آية عثامنية 16,17

 مريم بن معمر 16,17

 ينيس قاسم   16,17

 ليديا قواوي 16,17

16,17   
 
 إبتسام مخلوق

 مروى رتاب 16,17

وز لرادي 16,16  فير

 مليسة قاش   16,16

 سعيد امير   بن قرين 16,16

 محمد مهدي بلحسير   16,16

ة عبان 16,15  أمير

16,15   
يف   هناء شر

 مراد قراح 16,15

16,15   
 محمد أمير   لبدون 

 فريال شوانية 16,15

ي 16,15  يوسف عمير

 سمية بومشعل 16,15

 مايسا خودور 16,15

 إيمان لندة بوختالة 16,15

 ليلة شيبان 16,14

 همام بوطاوي 16,14

16,13   
ين زرقان   سير

16,13   
 وسيم أنيس شيحان 

16,13   
 عائشة عجان 

 نهال يحياوي 16,13

16,13   
 رياض خليف 

 نشين حدرامة ساقو 16,13

 زينب لينة فريحات 16,13

 أحالم جمغ   16,12

 قطر الندى زوطال 16,12

 أسامة حساين 16,12

 سفيان محفوظ 16,12

ينة إسعد 16,12  فاطمة الزهرة صير

 هيبة داود 16,12

16,12   
 
 اسماء خولة مخلوق

 أسعد ياش بلعيال 16,12

 مريم قرامو 16,12

 بلقيس وئام عبد اللطيف 16,12

 إكرام قربة 16,12

 شهينازامينة سنيان 16,12

 فراح خميسة 16,12

 شناز إيمان بوسوسو 16,11

 سلم ملوك 16,11
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 ليل بوشالغم 16,11

 اسالم شالل   16,1

 سارة بن عل   16,1

16,1   
 محرز مهت 

16,1   
 منير  منقالن 

 فريال سايح 16,1

 مروة برادي 16,1

 إكرام بوسوسة 16,1

 أليسية بودعة 16,1

 رانيا خلدون 16,1

 هاجر شبيخ 16,1

 عماد بزو 16,1

 شيماء بوزرطيط 16,1

 ايمان بلحكيم   16,1

 صارة عمارة 16,1

 نسيمة طاهير  16,1

 نوال بركان 16,09

 محمد األمير   صهاد 16,09

 صفاء محند أعمر 16,09

 صليحة عزيزي 16,09

 وردة وعاز 16,09

 ياسمير  فروجة حنير   16,09

 عبدالسالم عيشاوي 16,09

ة ايت حمودة 16,09  كي  

 كمال الدين سعدادو 16,09

 أمينة ضوب 16,09

ف الدين قدادرة 16,09  شر

 نريمان قارة عل   16,09

 مليكة بوزرطيط 16,09

 مالك عشيقة 16,09

 فاطمة زهراء لعروش   16,08

 ليسيا موفق 16,08

ة ميلودي 16,08  أمير

 رميساء قيبوعة 16,08

 لويزة جعفر 16,08

 أحمد أمير   قرقب 16,08

 خديجة حدار 16,08

 هالة زعبار 16,08

 إيمان ابعيطش 16,08

16,07   
 فريال رحمون 

 مريم نش 16,07

 العرنر  عبد الرحمان محمدي 16,07

 عماد دراحر   16,07

 عائشة واضح 16,07

 منال عيساوي 16,07
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 سارة بداوي 16,07

 يمينة زعباط 16,07

 ريان سعاد 16,07

 فلة ماحر   16,07

 نجمة أكحل 16,07

 منال كوثر اوربياح 16,07

 أحمد سامر سلمان عاشوري 16,07

 زكرياء اسعد 16,07

 بالل شعالل 16,07

 سهام اسماوي 16,07

 باية عيسات 16,06

 محمد أمير   جمال   16,06

 مريم مكساوي 16,06

 محمد طالح   16,06

 وئام دمدوم 16,05

 عبد الرحمان بن لعريتر   16,05

 يسمير   مولوج 16,05

 فارس بلول 16,05

 نورالدين محمد قاش   16,05

 اسيا ولد شيخ 16,05

16,05   
   مروان 

 زينب أمان 

 أحمد عماد بوطيش 16,05

 أغيالس أكسيل 16,05

 رضا بوحميدي 16,05

 سارة قتر   16,05

 رفيدة بورحلة 16,05

16,05   
 مليسة عطارن 

 ياسمير   خازن 16,05

يف 16,05  لينة شر

 عبير كوثر بورويس 16,05

 يعقوب شويطر 16,04

 مارية سواليل   16,04

 نسيم مراد 16,04

16,04   
 ياسمير  منال يوسف 

 مصطف   حلفاوي 16,03

16,03   
 عبد الفتاح بعون 

 زينب إبراهيم 16,03

 دنيا بولبداوي 16,03

 اسماعيل حاج ابراهيم 16,03

16,03   
 انس نابت 

 منال بلقاسم 16,03

 ياسمير  كميلة براهيم   16,03

 ماية رباح 16,03

 رانية فالح   16,03

16,02   
 سارة زرقان 
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 هالة حاحر   16,02

 نىه عيادي 16,02

 فراح القديم 16,02

 نشين بن عتصمان 16,02

شار 16,02  حدة شر

ي 16,02  ويسام بشير

 عفاف حاتب 16,02

 يشى عمام 16,02

16,02   
 فاروق حيطان 

 نريمان اراشيش 16,02

ة 16,02  إيمان شبير

ة عيساوي 16,02  امير

 ريمة جلول 16,02

16,01   
 ايمان حوشان 

 فاطمة الزهراء بوزيد 16,01

 ميم   مسكحر   16,01

 محمد اياد أوراد 16

 عل   عمروش 16

 إيناس زمري 16

 رانية مختاري 16

 نورهان بوالبعير  16

 منال بال   16

 وردية صوفية أيت عيىس 16

 رشا حميدي 16

 أيمن لخضاري 16

ة حانر   16  شهير

 مروة ياسمير   مهران 16
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