
2017

 االسم اللقب المعدل

ي 17,88 يفارسيمحسن غرب  

ي 17,88 ى زعيتر يمريميبشر

يهشامينارص احميدة 17,83

يرقيةينائلة بنيسعد 17,73

يفريال مزغران 17,53

يأيوب بلواضح 17,52 يمصطفى

يمحمديعصاميداود بنيمسعود 17,52

ينندىيايما نواظرية 17,49

يحذيفةيأيوب حمرورش 17,47

يرياض بنيعيىس 17,45

يثامريعزالدين روابح 17,38

يكوثر سبع 17,35

ينيهال بنيالطاهر 17,29

ي 17,28 يعبديالرحمان بلختر

ي عليليش 17,24 يمصطفى

ي بوراس 17,23 يمصطفى

يريانيسيفيالدين عكازي 17,18

يمروةيايناس لبيض 17,15

يمامون رفيس 17,13

يكلتوم الصادقبني 17,12

يماجدة عالب 17,1

يشهرزاد العون 17,08

يأحمديرضا قاسم 17,05

يف 17,05 ينبيلة بنيشر

ياكرام عياد 17,02

يكمال حوة 17,02

يناريمانيشهيناز صخري 17,01

يسيفيالدين عبديالوهاب 16,97

ي 16,94 ياحالم براهيم 

يعبديالحميديقدور طوال 16,85

ي 16,82 يمحمد بلختر

يزينب سديرة 16,79

يمروةيصفاء عقون 16,77

ة بوهالل 16,76 يأميمةيختر

ي 16,73  
يساميةينوريالوئام يوسفى

يسارةيجميلة حامدي 16,72

يمريميلينة بوصوار 16,71

يايمان خليفة 16,68

ىي بنيقويدر 16,65 يوائليياسير

يعمريالفاروق حامدي 16,63

يمسعودة قرصي 16,63
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يسارة حموش 16,63

ىي 16,62 يرانيا باسير

ي 16,61 از رتيم  يشر

ييانسيعبديالصمد قيت 16,61

يفاطنة غنام 16,6

يعبديالرحمان زقايق 16,58

ي 16,57 ىي طيب   يأحمديأمير

يحياة بنيالعايب 16,53

يأسماء زيان 16,52

ي 16,52  
يالحسبى يصهيبيالياس قاسم 

يهشام بلعمري 16,47

ي 16,45  
يتاجيالدين عثمابى

يالياسيفاروق لطرش 16,44

ي 16,42 ى ي ربتر يلخرصى

يوئامينوريالهدى حرزيهللا 16,4

ي 16,29  
يالحسبى ي قاسم  يمحمديالهاشم 

اب 16,28 يصفاء شر

ىي شوية 16,26 يأمير يعل 

ىي مقار 16,25 يمروةيياسمير

يمروةيكوثر بلبول 16,23

يسارة يحياوي 16,23

يعيىس حدودة 16,2

يكريمة رويبح 16,2

يخديجة بوكر 16,14

يتودارت 16,13 يزكرياءيأيمن عل 

يامل مسعودي 16,12

ىي شنوف 16,09 يمحمدياالمير

يلينةيسحر بودينار 16,08

يمريمينائلة عكازي 16,06

يامباركة ثامري 16,05

ي قرش 16,04 يفردوسياميالختر

يعادل كربوعة 16,04

يبنيشهرة سعود 16,02

ينخلة حبيطة 16,01

ةينائلة جرعوب 16,01 ينصتر

اوي 16,01 ينوريالدين بشر

يدليلة ميدةح 16

يالعمرية رقيق 15,99

يأسعديعبديالستار لبيض 15,98

يسمية بوراد 15,98

يجيهان عبداوي 15,97

يحدةيايمان العطري 15,95

يعبديالرحمان بنيغريب 15,93

ينوريالهدى بوشمبة 15,91

ي سعيدي 15,89 يآيةيبنتييح 
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يخليفة حنش 15,88

يلينا قرماط 15,87

يوهيبة العيدي 15,86

ي 15,85 يمروةينوريالهدى شول 

يعبديالعزيز نوري 15,85

يعبدهللا سلمات 15,83

يلحاج 15,82 ى يأحالم حسير

يسميةيريان دليوح 15,82

يفريدة قوادري 15,82

ي 15,81  
يالحسبى يالعلجةياكرام قاسم 

يعائشةيرحيل بنيزاهية 15,81

ي 15,79 يسعديالدين طيب  

يأمينة عقاقنة 15,78

يخولة حامدي 15,77

ةينبيلة األبقع 15,77 ينصتر

ي 15,75 يريان وله 

ياسامةيعبديالمعز زروق 15,74

ي 15,72 يريم براهيم 

ي 15,71 يأمحمد نفط 

يسه بنيعلية 15,71

يمحفوظ ربيع 15,71

يأمينة عبدات 15,7

يسعدية رويبح 15,7

يكريمةيسيلينا قرماط 15,7

يإيمان ويرق 15,7

ي شينون 15,69 يمصطفى

ي 15,68 ينشين براهيم 

يزكرياء هرير 15,66

ي 15,65 يجميلةيايمان بشتر

ي 15,65 يلميسيحبيبة زبتر

ي 15,65 يعبدالنور طاوس 

ي سالت 15,65 يمحمديبشتر

ي عزوز 15,65 يمصطفى

ي 15,62  
يابتهال رمضابى

يمحمد بنيحبيب 15,62

ي 15,61 يجيهانيشيماء ترك 

ي 15,6  
يالمهدي سلمابى

يبراهيم طيباوي 15,6

ي 15,58 يمةيأيةسلي طالب  

يري  هامينسيبة بنيساعد 15,57

ي 15,57  
وز حسابى يفتر

يآسيايفاطمهيالزهره صداره 15,57

ي 15,56  
ي بنابى يمبى

ي 15,55  
يجميلة شعالبى

ىي قويسم 15,55 يطاهريلمير
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يالميلود حوه 15,54

ي 15,53 يمسعودةيمنال عبديالعال 

ي 15,53 ينسيميزينيالدين يونىس 

ىي بحيح 15,52 يسناءيياسمير

ينورالدين هادي 15,51

ييعقوب غزال 15,5

يحليمةيالسعدية قزيم 15,48

ي 15,48 يفاطمةيالزهرة سويىس 

ي 15,47 يفوزيةيمرية لقليط 

يحمزة سلمات 15,47

يعبديالنوريمحمد نوري 15,46

يحليمة زيان 15,46

ي 15,46  
ى
يالطيب شنوف

ىي ايتيعالله 15,45 يمحمديأمير

يزينب حمزي 15,45

ياسامة العايب 15,45

ينوريالهدى كحول 15,45

يهاجر طاهري 15,45

ي بورقدة 15,44 يعبدالح 

ي 15,44 يهاجر طهتر

ي مزوز 15,43 يعل 

يزكرياء بوعمارة 15,42

ي 15,42  
ينجود حاسر

الدين بنيملوكة 15,41 يختر

ي 15,4 ي براهيم  يمنتر  
يلطفى

يبوعالم ردوزي 15,4

ينائل البار 15,4

يشيماء عثمان 15,4

ي 15,38 يمرية ساس 

يمحمد بلكحل 15,37

ينوية بوثلجة 15,37

يهند بوزيدي 15,36

ىيايمان لحول 15,35 يبشر

يمحمديعبديالحكيم ثامر 15,35

يليديا يحياتن 15,34

يمسعودة ثامري 15,34

ىي 15,33 يشهيناز باسير

ينشين لشخم 15,33

يسمية الهدرة 15,33

يتوفيق قزيم 15,31

يسناء جقريف 15,3

ي 15,29 يبنيخليفة طليب  

ينشين حرفوش 15,28

يعبديالسالم جداوي 15,28

يايمن جعفر 15,28 يالبشتر يعل 
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ي 15,27  
ر
ة زروف ى يملتر

ي 15,26 يوردة بنيعل 

ي 15,25 يحياة براهيم 

ي 15,25  
يعبديالرحمان دكابى

ينايلة زوابلية 15,25

يمحمديفؤاد طلحة 15,24

يبوبكريالصديق بنيهورة 15,23

يمحمد محمدي 15,2

يركوث بوزاوية 15,2

ي عينة 15,2 يمحمديالصغتر

يخديجة لحرش 15,19

يهاجر لعجال 15,19

يف 15,17 يإيناسينهاد بنيشر

ي 15,17  
ر
يالهوجاءينهاد مشوف

ي 15,17  
يرندة بنيسعدوبى

ينوال ايتيمصباح 15,16

ينبيلة عالم 15,15

ىي بنيسعيد 15,15 يياسير

ينوريالهدى خيذر 15,14

يفاطنة معاش 15,13 ى يحنير

يلخ جنبة 15,13 يرصى

يصارة بنيسواط 15,12

يآيةيتسنيم بنيساعد 15,12

يشيماء حميدة 15,11

ي 15,1 يعمريعبديالعزيز بنيغرب  

ي 15,1 يمارية مسلم 

ةيرانيا بدران 15,09 يهجتر

يهناء خالدي 15,09

يالمختار راقع 15,09

ي 15,08  
يمحمد عبدالحفيطى

ي 15,08  
يلطيفة هابى

ي فصيح 15,08 يلخرصى

يمةسارةيأمي طاهري 15,07

يهديل دحية 15,07

ي 15,07 يشيماء هاشم 

ي 15,07 يونيس ميهوب  

يليديا لعموري 15,06

يمروة كحيلش 15,05

ي بوراس 15,05 يمصطفى

يمروة بنينعوم 15,04

يمالك عويمر 15,04

ي 15,04  
ى
يبحرية شناف

ىي لباز 15,04 يسهيياسمير

ي 15,04 يمنال شول 

يوهيبة روان 15,02
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يرمزييشاكر كليبات 15,02

يهنادي تناح 15,02

ي نواوي 15 يمصطفى

ي 15 ىيوئام بنينيل  يبشر

ي 15 يأسماء عالل 

يمنال صخري 15
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