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 االسم اللقب المعدل

 نرسين فريال بومهدي 18,66

 راضية بن كروبة 18,53

 سمية رزيقة 18,5

 فاطمة الزهراء بوقرط 18,48

 فدوى كميلية بن سطاعل   18,4

 كريمة قرين 18,28

18,28   
ى زيتون   برسر

 محمد أمي    طالب    18,2

 سهام تمار 18,18

17,91   
 نرسين حسيب 

 ياسمينة عيىس 17,87

 محمد عمر برحو 17,87

 دليلة خطاف 17,84

 ليديا دليلة بن عبد صادوق 17,79

 إبتسام بورويس 17,77

 محمد األمي    قورين 17,77

 روميصاء بوقفطان 17,76

 فريال بن يعقوب 17,75

 سهي   عزيز 17,73

 إسالم سعيد بكوش 17,72

 مهدي بن رموقة 17,71

 نور الهدى عبو 17,71

يف 17,6  عبد هللا شر

 يمينة بن زيادي 17,6

 اكرام بودالل 17,52

 حياة بتاج 17,5

 مريم أسماء لعران    17,5

 ياسمي    سماعيل 17,47

 فاطمة الزهرة توات 17,42

 كوثر شيماء بودبزة 17,42

 سعدة بوستة 17,31

 سومية لعطار 17,25

 فاطمة بن كرش 17,12

 نرجس الريحان مقدم 17,07

 زليخة بن نقعوش 17,07

 أمينة شايب الذراع 17,05

 يوسف سلطان بن علو 17,05

 بختة جغدم 17,03

 عائشة شاوية 16,95

 شيماء مخطار 16,91

 إسماعيل بن درف 16,88

en
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m



 إكرام بقدور بن عطية 16,87

 أمنة لعطاب 16,86

 إيمان بوكروشة 16,85

 عالء الدين بلعجال 16,83

16,83   
 إبتسام هب 

 نرسين كراكا هللا 16,83

 الزهرة عواد 16,82

يف شوارفية 16,8  محمد شر

 أمينة دون   بونوة 16,8

 الهام بن عبد هللا 16,8

 شيماء بوطرفة 16,74

 إكرام سماعيل 16,73

 رائد نجم الدين بلعيدي 16,72

 نرسين المية قوعيش 16,72

 منصورية عدة بن عطية 16,68

 نبيلة أسماء تشوكة 16,67

 شهيناز بن عليوة 16,65

 سارة نباش 16,65

 عبد النور درقاوي 16,63

16,57   
 ياسمي   نفيسة العشعاشر

 حبيبة عقاد 16,57

 اسمهان بلغاشم 16,55

 اذير حارب 16,55

 فاطمة زهرة حمحاش 16,55

 نرسين سهام مناد 16,53

 اية اكرام مرصاوي 16,53

 الشيماء عباسة 16,52

  سعادة 16,52
 شيماء مان 

 خولود بوعمران 16,48

 أمباركة فاطمة الزهرة عزيزي 16,48

 أحالم هزيل 16,47

 مريم قرداح 16,45

 سعاد قوسم 16,43

 هشام موالي 16,42

 فاطيمة الزهرة يحياوي 16,4

 جميلة عقون 16,39

 قادة زواوي 16,38

 عز الدين بايزيدي 16,37

 حبيبة شني    16,37

 نورية بغدادل   16,37

 بن ذهيبة بن مهيدي 16,37

 سارة بطاهر 16,33

 نعيمة فقي   16,33

 نوال عبد هللا بن سلوى 16,32

 أسامة بكوش 16,31
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 إيمان براينيس 16,31

 سهيلة بن عطة 16,31

 حسان لعيد 16,3

 وئيل شني    16,28

16,28   
 هاجر حمدان 

 ماما بن عروم 16,28

 فاطمة نايب 16,26

 ياسمي    بوجالل 16,26

 مروة صادنية 16,25

16,25   
 
 محمد عل   لزرق

 ايمان بن عل   16,25

 إلهام غزالن زوليخة بلحزاج    16,23

 بنت النب   ناجية عزوزي 16,23

 دنيا جدي 16,23

 اسالم كوميش 16,23

 نرسين عزيز 16,21

 عبد الرحمان خليفة 16,21

 يرسى عبي   بن خطاب 16,2

 عل  عالء الدين مالح 16,2

16,2   
 أيوب حقان 

 نورة مغاوي 16,19

يف 16,18  يوسف حمرسر

 عبي  نبية شاوي 16,18

 سهام قندوز 16,17

 أسماء قادري 16,17

 وفاء سبع 16,17

 نيلة محمدي 16,13

16,13   
 محمد زكرياء فروان 

 محمد بوعرسية ولد موش 16,12

 هناء دريىس   16,12

 خالد لحلوح 16,12

 نور السعيد الطلح   16,12

 أمينة مهدي 16,1

 محمد نجيب خلفاوي 16,09

16,09   
 ياسمي    عمران 

 أحمد جديد 16,09

 ميسومة يسمي    خالدي 16,07

 نرسين بوجالل 16,07

 فريال بوكراع 16,07

 أمينة أمال بن جبار 16,07

 مريم نريمان كرايو 16,07

ة بلقنادل 16,07  أسماء خي 

 ياسمي   حميدة ياسة 16,05

 نوال بليل 16,05

 بلقيس حاج عل   16,03
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 صارة غمري 16,03

 محمد بلخي   16,03

 أمال بوطيبة بن قالوز 16,02

 حنان بلقنادل 16,02

 لندة بن نورين 16,02

 مروى عبد هللا بن سلوى 16,02

 هدى بوراس 16
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