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 االسم اللقب المعدل

 منة هللا بلقيس زريرف 19

 محمد أمي    بن الشيخ الحسي    18,78

 رميساء قصي   18,42

 يرسى جامع 18,21

 شهيناز منارص 18,16

 يوسف صوكو 18,14

 خولة قسيطة 18,13

 نجالء عبادي 17,97

17,95   
 نرسين قش 

 نسيمة بن عسكر 17,92

 محمد هشام حمودة 17,91

ي 17,87  خليل شير

 مرام مزهود 17,82

 أنيس بوقاسة 17,73

 شهيناز بوعون 17,73

 عبي   طالبر   17,67

يط 17,64  زين الدين ش 

ى حمام   17,58  برس 

17,58   
 دعاء مزيب 

 رهان بوترعة منصور 17,53

وز بليمان 17,51  في 

 ميساء بزير 17,48

 هارون بوالشالغم 17,39

بان 17,38  خليل رص 

17,37   
 سالف حسان 

 مني   سمايل   17,35

 ندين بوذراع 17,35

 أسماء بن صالح 17,31

 رؤية بن سقان 17,29

 مالك معمري 17,26

 آدم بوخويط 17,23

 مب   بولكروش 17,22

 رمزي قاشة 17,17

 مروة شدوك 17,17

17,16   
 
 محمد األمي    عرف

 ليل بوعافية 17,13

17,12   
 خوثي   بن كواش 

 فاطمة مشيتوة 17,12

17,11   
 حنان صايف 

 حليمة حمامدة 17,09

 تسنيم بلزرق 17,08

 دنيا زاد سخري 17,07

 باية عزي 17,06
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 سمية بوحلفة 17,06

17,03   
 وسيم نابب 

 أميمة سداري 16,97

 جزائر جريدي 16,95

 خولة الحاج عل   16,95

16,93   
 وصال لعياض 

 ياسمي    خباط 16,9

 مالك حيمر 16,87

 خديجة بوقزولة 16,85

 لياس دوادي شطاح 16,84

 نرسين سعيدي 16,84

 صهيب بن قويطن 16,8

 أحمد زك   شطاح 16,8

 أيوب الديب 16,79

 ايمان قرعيش 16,76

 نهاد موش 16,75

 أسيا شامو 16,75

 شيماء مخبر   16,74

 أنس محجر 16,73

 عبد الرحمان بوزغاية 16,72

   حامدي 16,71
 تهان 

 أيمن فيالل   16,69

 روميسة بن طاق 16,67

 محمد أمي    بن أودينة 16,67

 مروة كزاي 16,66

 أمال قندوز 16,66

ينة بوقزولة 16,66  صير

 مسعودة بحري 16,66

 نهاد عسكري 16,64

 وئام حديجر   16,62

ف صاحب 16,62  أش 

 محمد اقبال بحري 16,6

 لميس سخري 16,6

 فريال عطية 16,59

 ندى زايد 16,59

 أسماء قسيطة 16,59

 مالك بلطرش 16,58

 رانية بلقمبور 16,58

 سمي   بن حمادة 16,57

 أسماء فاطم   16,55

   بخوش 16,55
 أمان 

 اسماعيل سعدي 16,54

   بوشبورة 16,53
 أمان 

 المية لعور 16,52

 هديل بغدوش 16,5

 يرسى روبة 16,45
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 هالة هبة الرحمان تسنية 16,45

 ياسمينة بارة 16,44

ة حروش 16,44  أمي 

ف عبد الرزاق 16,43  أش 

 عزالدين مكرس 16,43

 أري    ج خلفة 16,42

 وفاء بحوح 16,42

 وئام طالبر   16,41

 محمد األمي    مرابط 16,41

 فريال قوميدي 16,4

 بالل قندوز 16,4

 ايمان صحراوي 16,39

 شيماء بودراوي 16,39

 إيمان بوكويرة 16,38

16,38   
ة عثمان   امي 

 رندة عوينة 16,38

 سارة معبود 16,37

 كريمة ربوح 16,36

 رميساء كرم   16,34

 أميمة بوعزيز 16,32

ة بوقورزي 16,32  أمي 

 عمار زيالل 16,32

 عمار بارك   16,31

 أنور بن عليلش 16,31

 سمية بدرون 16,3

 زينب نورهان ضيف 16,3

 مروة بوعروج 16,29

 محمد األمي    بريك 16,29

16,29   
 
 محمد نجيب رزاف

ى بوقريطة 16,28  برس 

ي 16,28  بالل دمير

 نرسين عطاء هللا 16,28

 يونس بن لعريبر   16,28

 سارة مفتاح 16,27

 مىه دريدى 16,27

 شيماء العمري زقار 16,27

 رابح حسي    لرقش 16,26

 ايمان داود 16,25

 سلسبيل يج   16,25

 بثينة محروق 16,23

ة 16,22  مروة معي  

 خولة رحايل   16,22

 فطيمة راشدي 16,22

 عبد الرحمان بوذراع 16,21

 نرسين خاليد 16,21

 ريان عبد العزيز 16,21
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 نجم الدين بورقبة 16,21

 دنيا سويبع 16,2

 غادة دريدي 16,2

 صفية مغالوي 16,19

 ضياء الدين بن زهرة 16,19

 زينة بوشارب 16,19

 يج   بوقصيبة 16,18

 سمر بوقرش 16,17

 هديل بوالثلج 16,15

16,15   
 منال جهان عمران 

 يونس لعتامنة 16,15

 هاجر حمودي 16,13

 اسماء دربالة 16,12

وق شمس األمل صخري 16,12  ش 

 زكرياء بوناب 16,12

 أنفال لعمارة 16,1

ة 16,1  وسيم بعي 

 أمي    بوعرة 16,09

16,08   
 
ف وق ش   ش 

 أصالة حسناء خلفاوي 16,08

يف 16,08  اكرام اوش 

 حورية بومزبر 16,08

 محمد سام   مالك 16,07

 إبتسام بوطاجي    16,07

 أمينة بوغواص 16,05

 إكرام مودع عزام 16,03

 مروى بارة 16,03

 شهيناز هنوس 16,02

 مالك بوحوش 16,02

 زكرياء مكرود 16,02

 نجود بلمنيغر 16,02

 ندى مجدوب 16,02

 اسماء لميس بوصاليح 16

 مالك بوسنينة 16

 إشاء جامع 16

 مروة رباج 16

ة مزوز 16  امي 

 هبة عميمور 16

 ربيلة عبد العزيز 16
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