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 االسم اللقب المعدل

ن رؤى بكوش 18,2  ياسمي 

 عبد الخالق زالط  17,82

 مريم خيلون 17,8

ن  قداري 17,76  محمد امي 

 رزان الزريع   17,7

 كريم بن يخو 17,61

 هناء نرجس بلعقون 17,6

ة حمادوش 17,55  خي 

 عائشة زوج    17,53

 مروى زبالح 17,53

 أحالم بلعيد 17,47

 فاطمة الزهراء أشواق بورزيق 17,45

 منال نجادي 17,43

 عبد الحكيم عرسون 17,43

 محمد جيالل   بن سالم 17,32

 أسماء مدين 17,32

 زين الدين بلعباس   17,27

 سناء عربوز 17,24

 صفية بلعوج 17,23

17,21   
 جميلة امال دحمانن

 شيماء هالل 17,12

 هيبة العرباوي 17,06

 احالم عروس   17,03

ي مداح 17  عماد الحضن

 شيماء شهيدة 16,97

 إكرام صغي   16,95

 حياة نور الهدى خومس   16,95

 أسماء برسير 16,94

 طارق قليل 16,93

 هاجر بويدو 16,93

16,87   
 فؤاد رحمانن

 إنصاف بن مهيدي 16,86

 صارة حبيبة بومسجد 16,84

 أسماء زبيدة شالن    16,83

 رشا إبتسام فارح 16,8

16,78   
 زهرة العياس 

 ميلود وليد قايد 16,78

 ليندة بومعزة 16,76

 محمد شباب 16,73

 حنان بن دلة 16,72

 يمينة نوار 16,68
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 محمد رياض بلعرن    16,68

ة مهياوي 16,68  نضي 

 عبد الرحمان بالغج    16,68

 فاطمة الزهراء يبدري 16,66

 حنان اكرام بن لزرق 16,65

 وفاء نبيلة داودي 16,63

 رانيا منصورة بوعناد 16,6

16,6   
 إلياس سليمانن

 وفاء بوسندة 16,58

 فاروق بودربالة 16,57

 يرسى طالب 16,56

 هند عبيدري 16,56

 انس عظيم 16,56

ينة سعدي 16,56  صي 

 وفاء فاطمة الزهراء العقلية 16,55

 نرسين مروى غزل   16,52

 عالء الدين ناصح 16,5

 نسمة بلخوجة 16,5

16,5   
 محمد سلوانن

 عمر زكرياء أوخلوف 16,48

 مراد محمد بومعزة 16,48

 إيمان عياد 16,48

 رباب مشتت 16,48

 عبد القادر بسبع 16,48

 ابوبكر تاسوريت 16,48

 عبد الحميد زوال   16,46

 ميار مجاهد 16,46

 مروى بومسجد 16,45

 نرسين صبونج    16,42

16,4   
 شهيناز ملتاس 

 ايناس بن داود 16,38

 عبد الصمد عمارة 16,38

 هدى مارك 16,38

 اكرام سبايب    16,33

ف بن أحمد دايج 16,3  أش 

 صارة مراح 16,3

 نىه عبدالحق 16,28

ين 16,28  شاج الدين بوقي 

 اسماء هند قانة 16,24

 خالد بن نارص 16,22

 منال صارة سالم 16,2

ة صارة كروم 16,19  خي 

 عل   بوجالل 16,18

 مروى نونة عوادي 16,17
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 ايمان بن زينة 16,16

ن  سقاري 16,13  ريم ياسمي 

 فاطنة سعيدي 16,13

 الهام قاسم 16,13

 توفيق عمور 16,12

 جودة سعد سعود 16,11

 جمال الدين دريس   16,08

 عبد الهادي بن سايح 16,08

 اكرام صنهاج    16,08

 طارق جفال 16,04

 أمحمد بن يج   16,04

 عماد الدين مرحوم 16,03

ن نض الدين خثي   16,01  المعي 

 زينب بلمختار 16
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