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 االسم اللقب المعدل

 رانية زواوي 18,82

 مسعود لوماسي    18,78

 ليىل لغالم 18,65

 ياسمي    مغراوي 18,62

   زواوي 18,62
 أمان 

 وسام هواري 18,37

 صفا معضادي 18,3

 ديليا زروال 18,28

 هبة هللا سهيىل   18,28

 آية يحياوي 18,27

 شيماء بن عيىس 18,26

 رانيا بوكثي   18,22

 ياسمي    بن السعدي 18,22

18,19   
 أشواق ريغ 

 هنادي إيمان بعبوش 18,19

ي 18,18  خولة مشر

 مريم بن سالم 18,13

 كوثر بن قسوم 18,12

 هاجر فرشيش 17,98

 مروى وفاء رياق 17,88

 حياة بن عيىس 17,85

 آية بن محمد 17,85

 شاكر حمدي 17,83

 الخنساء فايد 17,8

17,79   
 سلوى زيتون 

 بلقاسم بوعلجة 17,75

17,73   
 امال ريان مخف 

 شيماء كحول 17,71

 إسالم نمار 17,68

 هناء مسعودي 17,66

 محمد األمي    عبد السالم 17,65

17,6   
 صوفيا حماشر

 أسامة هجرش   17,55

 منال سالقج    17,55

 سعاد عطية 17,53

17,53   
 عائشة العيدان 

ة قوادرية 17,5  أمي 

 رسيم مبارك 17,47

 وئام مرابط 17,47

 محمد ربغ   17,47

 انتصار عباس 17,42

 إيمان أومعمر 17,37

en
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m



 وردة بوقفة 17,37

 آية بن حميميد 17,36

17,36   
 دنيا زيتون 

 ريان سعودي 17,35

 شهيناز بن جدو 17,34

 دنيا بوفرماش 17,33

 لخض   بن حميميد 17,33

 أية عيدل 17,3

 مالك صايم 17,29

 أيمن عشاشة 17,28

 رائد االسالم حمودي 17,28

 عبد الجليل ياسي    طلج   17,27

 شيماء بن سالم 17,25

 ندى فراح دعدوش 17,23

 ياسي    بوختالة 17,23

ينة راقوب 17,22  صي 

 أمي  عبد القدوس صيودة 17,2

 كاتية سعيدي 17,15

 دنيا بارة 17,1

 خولة بن دريس 17,08

 إيمان مروش 17,06

 شمس الدين صحراوي 17,05

 صفية حريزي 17,04

17,02   
 راشة ريغ 

 اكرام بوداش 16,98

 هاجر بونازو 16,97

 زينب قاسم   16,92

 خديجة وشن 16,9

 عواطف سعدالسعود 16,9

 سيف الدين خضور 16,9

16,88   
 نور الهدى مريج 

 شيماء قاصدي 16,87

 يمينة جيطىل   16,85

 زكريا خبابة 16,83

 ضيف هللا عشاشة 16,83

 نريمان بن خوخة 16,83

 هبة الرحمان براهيم   16,79

 خولة شالل   16,78

يف ونداج    16,77  الشر

 خولة بن عامر 16,77

 إيمان مروش 16,77

 فتيحة شهيناز امراح 16,77

 بسمة شنوف 16,76

 مهدية أوصالح 16,74

 أحمد مدوح 16,73
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 لينا سعيدي 16,72

 نض الدين دريىس   16,72

 صونيا بوفرماش 16,71

 سالف بلعىل 16,7

16,68   
 محمد الصغي   خاشر

 فؤاد يعيش 16,68

ة بلعطار 16,67  كي  

 محمد زكرياء لطرش 16,67

 التوم   بن مقيدش 16,67

16,67   
 محمد أمي    سعيدان 

16,67   
 
 أمي    شوق

ش 16,65 ف قي   اشر

 نور الهدى عريوة 16,65

 عبد الرحمان طالب حسي    16,65

 صباح حبيطوش 16,65

 أسماء شاوي 16,63

ف الدين بوعىل   16,63  شر

 شين حمزاوي 16,62

 دنيا ساري 16,6

ة وهيبة بوحوال   16,6  أمي 

 اسامة خالد سعيدي 16,6

 فريال لعماري 16,6

 نادية قدوج 16,6

16,58   
 مصطف  تميم سيلين 

 كريمة بوبعاية 16,58

 نسيمة بن مختار 16,58

 زينب قوام 16,57

 خلود كرع   16,53

 ليليا فاطم   16,53

 نوال مزهود 16,53

 شهيناز بن جدو 16,52

 سعيدة بعيطيش 16,52

 مصعب يسعد 16,52

 غزالن سعود 16,5

 رحاب بوسام 16,48

 قمر مخاليف 16,48

 حسينة نمار 16,47

 مىه موساوي 16,47

 أيمن ربيع 16,45

 تقوى عدالة 16,45

 يامنة كحيل 16,43

 خليصة بوقرة 16,43

ة محلب 16,43  أمي 

 صافية بن قاش   16,43

 عبد السالم منقوشة 16,42
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 منصف بوناب 16,42

 ريان بن حليمة 16,4

 أمال خوض   16,38

 إلياس بلكرفة 16,38

 آية بولوعال 16,35

 أنس زبوج 16,34

 إيناس فراطسة 16,34

 شكيب قاسيم   16,33

 ثرية سهيىل   16,33

 سعد الدين مول 16,33

 شذى حميش 16,33

 هشام باللطة 16,32

 رحيل حداد 16,32

16,31   
 سمر سعيدان 

 اشواق بارة 16,29

 دالية سعيدي 16,29

 إيمان زرقاطة 16,28

 أمي   بلعالم 16,28

 رانية رحال 16,28

 أمينة بولفراخ 16,28

 نشين عبدل   16,28

 نورالهدى بركان 16,28

 عبد الرحمان موساوي 16,27

 أحالم قيسوس 16,27

 فتيحة طين    16,27

 لويزة علواش 16,25

 بلقيس بلبقرة 16,23

 مروى زواد 16,22

 عبد اللطيف فيالل   16,22

 فرحات شالة 16,22

 أكرم غالش 16,2

 خديجة رزيق 16,2

 نور اإلسالم أنيس بوطبة 16,18

 أسماء مكاري 16,18

 نور الهدى بن صغي   16,18

 منال بن زروق 16,17

 احالم بن قدوج 16,17

 ريان مزوار 16,17

يط 16,15  هدى شر

 رميصاء نواضية 16,15

 أشواق العايب 16,14

 إسحاق بن موش 16,13

 سارة مخوخ 16,13

 وئام زايدي 16,13

 من   زريقي    16,13
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 محمد الطيب بن شيخ 16,12

 معاذ بين    16,12

 لينا مروش 16,11

وش مزهود 16,1  عمي 

16,1   
 بثينة محفوظ 

 هدى عويشات 16,1

يف 16,1  أسماء شر

 أشواق بن الصغي   16,1

 ريان بن إيدير 16,08

 مولود مسعودان 16,08

 ايمان مختارأهدوقة 16,08

 سليمة شويتح 16,08

16,08   
ة توان   أمي 

ة سعداوي 16,07  أمي 

 حنان فارش   16,07

 خديجة لرقط 16,07

 عامر توامة 16,07

 هدى بن سعد هللا 16,07

 رانيا بوعريسة 16,06

 ماريه قاسه 16,05

 شيماء شناح 16,05

ية 16,03  ليندة بن حي  

 يونس جلول   16,03

 عبدالعال   بولعراس 16,03

 إيمان بن مرزوق 16,03

 عفاف بن بوزيد 16,03

 رجاء بن عمارة 16,02

 أحالم صخراوي 16,02

 نجاة بوصاق 16
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