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 االسم اللقب المعدل

 فادية فرطاس 18,65

 اخالص سقال 18,25

ينة بوعمار 18,2  صبر

 رشيد رضا ذكار 17,99

 فاطمة الزهراء صندال   17,96

 سناء دباخ 17,95

ين طرابلس   17,86  سبر

 آية كحله 17,86

17,78   
ان   فاطمة الزهرة خبر

 خديجة سهيل 17,75

 إيمان لعايب 17,68

 أسماء مفالح 17,66

وك لعالوي 17,57  مبر

 خليفه رساي 17,55

اق بوليفة 17,5  إرسر

 إيمان بن تفات 17,48

 صفاء موهونر   17,42

 عببر  زروال 17,38

 بريزة محمدي 17,36

 رجاء حاجر   17,34

 خلود ذوادي 17,32

 ياسمير   بوعمار 17,32

 سارة طرفاوي 17,32

   حواس   17,29
 أمان 

17,24   
 راوية بن التوان 

 هناء حمزة 17,19

 ماريا بن هدية 17,18

17,14   
 
 سعيدة كاف

 ارساء خلفاوي 17,06

 حبيب فرعون 17,04

 اوميمة فالح 16,95

ة بوعقه 16,92  كب  

 الشيماء قمو 16,91

16,88   
 اسماء عبان 

ة بوكرش 16,86  أمبر

 مروى سويد 16,86

 إبراهيم نون 16,81

16,79   
 شهيناز صونيا وزان 

 أمال بن عل   16,76

بة 16,75  جالل الدين بورسر

 عببر  أيمن 16,74

 سلسبيل زيارة 16,71
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16,71   
 أحمد سام   زرقان 

 نورالدين بن اسماعيل 16,7

16,69   
 آية العون 

16,68   
 كوثر توان 

 ماريا شعونر   16,67

 هند نور االيمان عرباوي 16,67

 خلود خلف هللا 16,65

 اية عمور 16,6

 نجوى صندال   16,6

 ليديا جبل   16,6

 سارة مىه باده 16,57

 مالك بن مهيدي 16,55

16,55   
 سالف رحمان 

 أكرم عواريب 16,55

 أمال شتيوي 16,54

 أنفال بن الشيخ 16,53

 خديجة غطاس 16,51

 نور اإلسالم قادري 16,5

 منبر  عاشوري 16,48

 إلهام عياد 16,42

 شيماء بن علية 16,42

 دعاء بلهامل 16,4

 مروة مراد 16,38

 خالد العقون 16,35

 سارة بن بوته 16,33

 ري  هام كرامة 16,25

16,24   
 ليليا تان 

 عقبة خنفر 16,23

 آية بن خليفة 16,23

16,23   
 سارة وزان 

 الخنساء عبعوب 16,23

16,22   
 أميمة بن أم هان 

 معاذ بوروبة 16,2

 زكرياء عجو 16,19

 سوسن الشيخ بالحاج 16,18

 اخالص بن موس 16,17

16,17   
 
 رمزي عوف

 نسيمه معمري 16,16

 روضة قوجيل 16,16

 فاطمة هبة فراجر   16,16

 والء طيف سايح 16,13

 إبتسام بن الضب 16,13

 انفال عديلة 16,12

ة بو خشبه 16,12  أمبر

 وئام بن قامو 16,12
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 أسماء عياش 16,11

 وسيم بن عروس   16,11

 خالد بوحجة 16,11

 رانية طازير 16,11

 منال بوسماحة 16,11

 سوالف باسيمان 16,07

 ابتسام رمضان 16,07

 سندس نتاري 16,06

 عببر  موساوي 16,05

 سميحة فارس   16,04

16,04   
 بسمه رجاء زقون 

 اسالم هيدوب 16,03

 آية بن طرفة 16

 نهال نزل   16
 

 

en
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m




