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 االسم اللقب المعدل

 نرسين لقرع 18,97

18,78   
ة ماض   أمير

18,64   
 أحمد ياسير   حسين 

 ماسينيسا س  أحمد 18,44

 إدريس جغابة 18,42

 يعقوب مزوزي 18,42

 حسما  عواج 18,27

 ذكرى فريحة 18,24

 حدة سعادة 18,22

 منال أمغشوش 18,2

18,14   
 آية تيفران 

 ريان بش 17,95

 براءه بن ادري  هم 17,95

 سوسن أوغالنت 17,91

 ايمن ايوب براهيم   17,87

 أمينة بشاح 17,86

 محمد أمير   بن نارص 17,85

 سعاد عمران 17,85

 مريم صغير  17,85

 لينة بن حسير   17,82

 إيناس قابل   17,82

 خديجه طرابسه 17,82

 قمر بولقواس 17,8

 إيمان بشوش 17,78

 إنصاف بلمرابط 17,77

وز عساس 17,76  فير

 طه محمد أمير   وناس 17,75

 ريمة عرعار 17,75

 طارق دوح   17,74

 بدرالدين زعطوط 17,73

 حنير   نويوة 17,73

 آكرم عمران 17,71

 اكرام الجيدة بن زعيم 17,7

 نجاة زرقير   17,7

 نجمة سعاده 17,64

en أسماء سطوف 17,63
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m



 والء بوزافه 17,59

 فتيحة بولحبال 17,59

 كوثر نورهان نذير 17,58

 سماح قراد 17,58

 فاطمة الزهراء مداس   17,57

 آحمد آمير   سلوم 17,56

 رونق مسامح 17,55

 نور اإليمان بوبيدي 17,54

 رميساء عبد الهادي 17,54

 فاطمة بن سخرية 17,52

 فاطمة الزهراء مبارك   17,5

 جيهان النوي 17,5

 جيهان بن طاهر 17,49

 بالل بن أوجيت 17,48

 سلم سعودي 17,48

 مريم بن نزار 17,47

 رؤيه زغبه 17,45

 ريان نقادي 17,45

 حبيبه بن عكشه 17,45

 أحمد وليد بلعيد 17,43

 محمد اسكندر دماغ 17,39

ة بوخاشه 17,39  أمير

 آية الرحمان بن دعاس 17,38

 حبيب بوللواح 17,37

 عبد الرؤوف سعودي 17,36

ف هادف 17,35  ضياء الدين أشر

 مروى بن عقون 17,35

 أكرم سفيان دواح    17,35

 نور الهدى برغوت 17,34

   بادي 17,32
 امان 

 فاطمة الزهرة العقون 17,3

 إكرام فريحة 17,29

 محمد األمير   بن خرور 17,27

 ريان بوخالفة 17,27

 اسمهان أقوجيل 17,27

ماسير   17,27 ة تيي   أمير

 محمد امير   يزة 17,27

 حياة سياري 17,27

en سمر علواش 17,26
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m



 يسير   محمدي 17,25

 شهيناز جلول 17,24

 إيهاب نسيم عواج 17,24

 أنفال بن حرز هللا 17,22

 عبد الهادي يحياوي 17,2

 دالل زيقم 17,2

 آية عنون 17,2

 حسام الدين بومعراف 17,19

 لينا بن يح   17,18

 نوح مرزوق 17,18

 روميسة يح   17,17

 منال يوسف 17,16

 ريان عيساوي 17,15

 ذكرى وفاء حمادي 17,14

 مروى لوشان 17,13

  وئام يلوز 17,12
 أمان 

 رميساء محرزي 17,1

ف وهاب 17,1  أشر

 سعيدة نرسين دريدي 17,1

 هاجر عيفة 17,06

 بلقيس دراح    17,05

 أسماء بوهراوه 17,05

 سوسن حنفر 17,05

 نذير غشام 17,05

 آية خالف 17,03

 خديجة مالخسو 17,02

 هيام مالح 17,01

 اسماء منارصية 16,99

 صابرينة عباس 16,99

 جهيدة بايع راسو 16,98

 المية حجوج 16,98

 مركوندة العايب 16,98

 أحمد يونس بن سعد هللا 16,97

 أسماء كرازدي 16,97

 إنصاف بن سخرية 16,97

 هديل عالية 16,97

 آية ميدون 16,97

 فاطمة الزهراء بن ساعد 16,95

en مالك لمودع 16,95
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m



 م  منانة بن عمار 16,95

 عبد الرحمن بوعبله 16,93

 محمد أيمن برقادي 16,92

 ريان بيطام 16,92

يف 16,92  لينة محمد الرسر

 أيمن بهلول 16,92

 مالك غضبان 16,89

 وئام بطال 16,88

 سندس سايب 16,88

 ريان بن النوي 16,87

 محمد منصف عجال   16,86

 دعاء العايب 16,86

يف 16,85  أيمن بن شر

 أحمد اياد يحياوي 16,85

 رابح بلعايب 16,85

 ضياء مراح 16,85

 أمال باشا 16,85

 إشاء مشاشط   16,85

 شيماء أمزيان 16,83

 انصاف اعثامنة 16,83

 فضيلة رحال 16,83

 سلسبيل منصوري 16,82

 سلسبيل منصوري 16,82

 يسمير   عل  وعل   16,82

 فايزة شين حليم   16,81

 إكرام مشاشط   16,8

 يرسى بوسته 16,79

 لمياء دحمان 16,79

 ريان عدوان 16,79

 رفاه نور الحياة مداس   16,78

 طاوس قبايل   16,78

 فطيمة بوي    خ 16,77

 يوسف سايح 16,77

 سمية بن طراد 16,77

 محمد المهدي مخلوف 16,76

 نور الهدى عكاش 16,76

 زهور بوملة 16,75

 أصيل قريري 16,74

en أية حرشة 16,74
cy

-e
du

ca
tio

n.
co
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 خلود شقرونه 16,73

 أنيسة يحياوي 16,72

 أسماء بن الزاوي 16,72

 أيمن بورزان 16,72

اد 16,71  خدوجة شر

 آالء زعطوط 16,7

 ايوب بروال 16,7

ي 16,7  آية حمير 

   بوعبدهللا 16,69
 أمان 

   قيتشاح 16,68
 آمان 

 دنيا سالوي 16,68

 رام  ابراهيم الخليل غناي 16,68

   شافعه 16,67
 أمان 

 جميلة أوشن 16,67

 عاتكةنهال جعيل 16,67

16,66   
 مريم بلقاض 

 عائشة بايع راسو 16,66

 خالد إسالم طن    16,66

16,66   
 ريان سلمان 

 ريمة قوارف 16,65

 لميس محمدي 16,64

 حسيبة جاوي 16,64

 نوح أمزيان 16,64

 سام   سوي    ح 16,64

   تمرحولت 16,64
 أمان 

16,63   
 إيناس سايغ 

 وسام قلفن 16,63

 ايمان مشومه 16,62

 زينة برباش 16,62

 ريان سمر خلخال 16,62

 سهير  مربح   16,62

16,62   
 لويزة مجن 

 كريمة بن عل   16,61

 ريان بوعزيز 16,61

 لينة بن حارة 16,61

 عالء الدين بن محمد 16,6

 أيمن شافغ   16,6

 رابح شفري 16,6

en يسير  اسالم قادري 16,6
cy

-e
du
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tio

n.
co

m



 نورالهدى بارة 16,59

 سارة بن عبد هللا 16,59

 أيمن شاير 16,58

 إيمان بوقنة 16,58

 ياسمير   نرص 16,58

 أثار دزيري 16,58

ي 16,57  نور الهدى بلخير

 عبير  سايب 16,55

 ميلود بهلول 16,55

16,55   
 ريان زعالن 

ة يعقون    16,55  أمير

 ريان بريوة 16,55

 آية جرادي 16,54

 ريان مالوي 16,53

16,52   
 

 صفاء بلورغ

 وئام الدين لخمامره 16,52

 اسماء العمراوي 16,52

 أسماء عيساوي 16,5

 ميساء بوقرن 16,49

 أصالة جميلة عجال 16,49

 عبد المجيد كوحيل 16,48

16,48   
 تقوى مزيان 

 سىه خالف 16,48

 آية ركيك 16,47

وق العقون 16,47  ذكرى شر

 وسام مرعوش 16,47

 أمينة نور اليقير   بلقاسم 16,46

 إسمهان العلم   16,46

 بثينة بن جغابة 16,46

 الزهرة سيش 16,45

 عبد المجيد بوحجر 16,45

 لبن   كوشيت 16,45

 شمس األصيل مختاش 16,45

16,45   
   سلطان 

 
 أمير  الواف

 سليم حبارة 16,45

 دنيا سعيدي 16,45

 ريمة مبارك   16,44

 نور اليقير   أوشن 16,43

   قاسم   16,43
en هان 

cy
-e

du
ca

tio
n.

co
m



 وائل مالخسو 16,43

 بثينة دريد 16,43

 تقوى شمالل 16,43

 محمد لمير   فردي 16,43

 اصالة شايب 16,43

 حسناء حجيج 16,43

 وردة غناي 16,43

 اسامة نجاي 16,41

 وليد بلخير  16,41

 هدى خلخال 16,41

 عبد الرحمان صوالح   16,4

16,4   
 سمراء يوسف 

 حيسانة ربوح 16,4

 صهيب زرقاوي 16,39

16,38   
 فهد عماد زيدان 

 محمد ياسير   عليات 16,38

 رميساء بوجة 16,38

ر 16,38  شهيناز مي  

 أحالم رازي 16,37

 كوثر بولحية 16,37

16,37   
 سلسبيل مون 

 مريم حابسه 16,37

 منار برحايل 16,35

 كوثر بن ادري  هم 16,35

 نرسين آية بن يوسف 16,35

 رميساء يح   16,34

 مارية أمداح 16,34

16,34   
 نادين بغيان 

 مخلص أمير   بومعراف 16,34

 أيمن لمصارة 16,34

 أصيل السعيد خواتير  16,33

 إلياس بن رحال 16,33

 منال بن عل   16,33

 شهرزاد زمره 16,33

 ميمونة رابح   16,33

 ياسمير   سالمة 16,33

 أمينة إبتهال حروق 16,32

 اية سعيد نزار 16,32

ة بلوم 16,32 en أمير
cy

-e
du
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 اكرام لحول 16,32

 محمد لؤي زروال 16,32

 محمد األمير   بوتليخت 16,3

 وردة دليح 16,3

16,3   
 زهور مكنتيشر

 نضال تفرقنيت 16,29

 ريحان بن عمار 16,29

 نور الهدى فراح 16,29

 إيمان بوزيد 16,28

 أمال لونانسة 16,28

 صفاء داي 16,27

 لبن   أبركان 16,27

 دنيا بن براهيم 16,26

 كوثر مسعودي 16,26

ة الخلود بلقاسم 16,26  أمير

 اسماء سعدي 16,25

 محمد نجيب بوروبة 16,25

 نورالهدى قمري 16,25

از قتاله 16,24  شير

 رانية بن محمد 16,24

 منار كعروش 16,23

 ندى عمراوي 16,23

 بدر الدين مبارك   16,23

16,23   
 عالء الدين غيالن 

 اكرام ربيغ   16,23

 نورة نكوري 16,23

ي 16,22  إحسان صغير

 أيمن بودريوة 16,22

 رانية شلف 16,22

 المهدي زغدار 16,22

 وفاء مرجان 16,22

 عبد المالك خنفوس   16,22

 مهدي عرباوي 16,22

 نادية بوشارب 16,22

 أنيس مختاري 16,21

 عبدالرحيم زموري 16,21

 عائدة نور اليقير   بن ترسيه 16,21

 إكرام برقادي 16,21

en سارة ساعد بوزيد 16,21
cy

-e
du

ca
tio
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co
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 شهاب الدين قداش 16,2

 وداد بن حليس 16,2

 آية مسعودي 16,2

 جمال بوذهبه 16,2

16,2   
 محمد زياد باباحنين 

 عواطف فيالل   16,2

 محمد الصالح شيخ 16,2

 إخالص بوزيان 16,19

 أنفال قارش 16,18

 إنصاف فراح 16,18

 فؤاد شالغمة 16,18

 آمال بوعزة 16,18

 محمد سفيان لشطر 16,18

 اية ياسمير   جحيش 16,17

 شيماء بن النوي 16,17

 روميسة بوعافية 16,17

 انيس ايمن سكحال 16,15

 آية يح   16,15

 بثينة معاش 16,15

 محمد أنيس بلقاسم 16,14

   عنون 16,14
 أمان 

 سماح بوداود 16,14

 حمزه مدور 16,14

 ريان بلقاسم 16,14

16,14   
 شهيناز حشان 

 ياسمير   طمير   16,14

 دنيا بن جاباهلل 16,13

 ريان عبد الصمد 16,12

 محمد انيس رزوق 16,12

 مريم مزوز 16,12

 أسماء بوخاشة 16,12

16,11   
 
 لحسن مخلوف

 فريال بلحمرة 16,1

ة بن عائشة 16,1  أمير

 صفاء بن عقون 16,1

 وصال بن شور 16,1

 رونق بايدي 16,1

 سوسن تقاللت 16,1

en هند دريد 16,09
cy

-e
du

ca
tio
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co
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 ريان عبد الحميد 16,09

 حسام الدين بوالعينير   16,08

  نورهان بادي 16,08
 أمان 

 حياة سايح   16,08

 صوفيا قوارف 16,07

 عالء الدين رام   بن رجم 16,06

 حياة بن مخلوف 16,06

 نعيم فرحات 16,06

 إقبال نايل   16,05

 نبيل حميش   16,05

 الطاهر بكاري 16,05

 أحمد بارش 16,05

 خولة زيات 16,04

 ريان لوصيف 16,03

16,03   
 
ة عروف  خير

 آية خمري 16,03

ة بن دعاس 16,03  أمير

 سهيلة يحياوي 16,03

 ناريمان نوارصية 16,02

 روميسة بعطوش 16,02

16,02   
 نجاة بوعون 

 هاجر بن ساعد 16,02

 اليامنة مقورة 16,02

 ايمان بن ام العز 16,02

 ريان راقد 16,02

16,02   
 شيماء عيسان 

 هدى بزاح   16,01

 إلهام مدور 16,01

 حسناء معمري 16,01

 احمد بلقاسم 16,01

 حسام الدين عمارة 16

 مريم خولة عامر 16

16   
 أنور حشيشر

 همامة زروال   16

 أصالة حيدوس   16

 صالح الدين بهلول 16
 en

cy
-e
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