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 االسم اللقب المعدل

 خولة بالسكة 19,21

وق عتيق 18,4  شر

 أصالة مرقع 18,38

 ريان بن عياش 18,37

 يرسى قطش 18,28

 نور الهدى لبديوي 18,23

 عالء شمس الدين بوودن 18,2

 ريان ساعد جاب هللا 18,17

 ثامر عالء الدين بزيز 18,15

 محمد زكرياء بولحفة 18,13

 مالك شليغم 18,13

 يرسى عثامن 17,95

 هدى شاوي 17,95

 رانية بولغلم 17,95

ة قاسم   17,9  امير

 مروة اكرام خديش 17,85

 آسية دوادي 17,85

17,83   
 
 خديجة قرف

 فريال حداد 17,83

 نريمان هنداي 17,8

 مالك جمعة 17,78

 نورهان مخبوش 17,78

 مروة بوشامة 17,77

 نجاة كعوان 17,77

 شهيناز بن هندة 17,77

 أمينة كعرار 17,77

 أشواق بن يوسف 17,73

وز خطاب    17,72  فير

 مريم منصوري 17,7

 رانية زكية تيطح 17,68

 نور الهدى ثابت 17,65

 كوثر بوخالفة 17,57

 إلهام بوجالل 17,55

ى لغريب 17,53  برسر

 جمال الدين سباغ 17,52

 ريان يونس   17,52

 أمينة وشنان 17,5

 زين الدين حداد 17,47

 عبد الرحمان شيدي 17,43

 خولة حمرالراس 17,43

 فاطمة الزهرة شيدوح 17,43
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 إيمان بوزيان 17,43

 اكرام مخلوف 17,42

 سمر بولحديد 17,4

 رميساء طيب    17,38

 شمس الدين قيرص 17,38

 أمينة لطرش 17,38

 أيمن كعوان 17,37

 عبد الرؤوف كحلوش 17,36

 أنفال بازين 17,36

 آية البوري 17,35

 إيمان مكسن 17,33

 آية جروري 17,33

 دالية فنيخ 17,33

17,32   
 ورود قالب 

 إلياس بشاري 17,32

 نرسين الواط   17,32

 البتول بوتوقة 17,27

 هبة الرحمان جقريف 17,26

 بلقيس لحواولة 17,22

 محمد هيثم عيادة 17,2

 يرسى كعباش 17,2

 ريان عمر زعيمش 17,19

 آية عيس   17,18

 نور بوعافية 17,18

ة ساعد جاب هللا 17,18  امير

 ابتهال بزازل 17,17

 لميس بوالودنير   17,17

 عقيلة بن يوسف 17,17

 رهام عليوش 17,15

 نرسين صغير  17,15

 مريم بوعيطة 17,14

 امال بوشامة 17,13

 أسماء بلكحلة 17,13

از مشواك 17,13  شير

 شيماء خوض   17,13

 آسيا حداد 17,12

 هناء صياد 17,12

 زكرياء بوستيل 17,12

 عبد العليم قطوش 17,12

 منال ثابت 17,12

 أكرم بوغمارة 17,1

 رندة لعاليمية 17,1

17,08   
 نرص الدين تواب 

ي 17,08  رؤيا مرسر

en
cy

-e
du

ca
tio

n.
co

m



 إيمان كعوان 17,08

 شهيناز جابة 17,08

قرق 17,05  رانيا شر

 رندة سدحان 17,05

 زهرة مصلوب 17,03

 وداد جغادر 17,03

 عبير  قرافة 17,03

 كمال الدين العايب 17,03

 دورصاف لطرش 17,02

 تنهنان كربوش 17

 مازن خطاب    17

 سمر أخريف 17

ة صخري 17  أمير

 سوسن بوقليع 16,98

 اسالم عمار روانة 16,98

 ليندة حديب    16,98

 مريم بن يوسف 16,98

 اية سعد هللا 16,97

 صابرين خطاف 16,97

ة سالوي 16,97  أمير

 إخالص حالس   16,97

 منصف فزاز 16,95

وز دريدي 16,95  فير

 رانية عفريت 16,92

 محمد وسيم عبد العزيز 16,9

 ريان نطور 16,88

 هبة هللا بن الحواس 16,88

 رقية بوزعيب 16,87

 مروى لحمازة 16,87

 ريان عطوي 16,86

 فاطمة الزهراء عقرد 16,85

 إلهام لطرش 16,83

 أمينة قيسمون 16,83

 ياسمير   مشاط   16,8

16,8   
 
 فريال آية رزاف

 آية بوقفة عتامن 16,8

 هديل الواهم 16,79

   خلخال 16,78
 أماب 

 رميساء بوعفار 16,78

 هند ليتيم 16,78

ة الساس  الصغير  16,75  أمير

 شيماء معىط هللا 16,73

   بوجديدة 16,73
 أماب 

 شين بولزاز 16,73
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 شيماء حمودة 16,73

 عالء الدين حمادة 16,73

 منير  صوالح   16,71

 مالك سايب 16,7

يف حيون 16,7  محمد الرسر

 انصاف شوي    خ 16,68

 يرسى نحال 16,68

 ليليان سماسل 16,65

 ماجدة عايش 16,62

 نور الهدى أحمد شكاط 16,6

 سوهيلة زرازح   16,6

 بالل عتيق 16,6

 رقية عاشوري 16,59

 أنيس حتحوت 16,59

16,58   
 جيهان حركاب 

 سلسبيل دعيل   16,57

كة 16,55  إكرام بوشر

 عزة كعوان 16,55

ى مخابة 16,55  برسر

 هديل بوكريسة 16,52

 نسيمة توم   16,52

 مريم بوعسلة 16,52

ة ظافري 16,52  امير

 حمزة زعرور 16,52

 انفال حميدان 16,5

16,5   
 ريمة طاوب 

قرق 16,5  ريان شر

 ريان بولعقود 16,5

ى غنجيو 16,5  برسر

 سارة خرباش 16,5

 مروة عليوش 16,48

 هناء غنانوة 16,48

 فاروق مسيخ 16,48

 محمد أنيس بوزوالغ 16,48

 وصال خالف 16,48

 رياض خلفة ساهل 16,47

 أمينة بوالذهب 16,47

 بريئة قصاب    16,47

 جمانة قداح 16,45

16,43   
 
 إيمان عبد الباف

 حنان عامر 16,43

 دالل لكحل 16,43

 عبدالنور عابدي 16,42

 سيف الدين قنطاس 16,42
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 ابتسام حمودة 16,42

 زكرياء جمعاوي 16,4

 هبة هللا بوكحلة 16,4

   بوربيع 16,4
 هاب 

 أيمن سطارة 16,4

 أحمد طه لطرش 16,38

 نور الدين بولزاز 16,38

 رميسة لخشير   16,38

16,38   
 جيهان مقالتب 

16,38   
 سومية سليماب 

 إناس ريدح 16,38

ة 16,38 وق بومعير   شر

 اسماء بورشاق 16,37

 خولة مرابط 16,36

 عمار سام   صدقاوي 16,35

 ريان طالب    16,33

ى موات 16,32  برسر

 صهيب طورش تروبة 16,32

 مروى بوقشبية 16,32

ينة بوعشاري 16,3  صي 

 شهيناز بوشمع 16,3

 مالك بن جامع 16,3

 أسامة بنوري 16,3

 أحالم سليمان تيش تيش 16,28

16,28   
 أم الخير  حناسر

 نهاد بولحجل 16,28

 عمار بن قرين 16,28

 رانية سطوح 16,27

 مالك سيساوي 16,27

 محمد إسالم زيات 16,25

 هيثم رحامنية 16,25

 خلود فلوس 16,23

 سلم زعبوب 16,22

 ايمان طحار 16,22

ى بن النية 16,22  برسر

 سهيلة رحايل 16,22

 زكرياء عبد المطلب بورقعة 16,21

 يرسى بوطريعة 16,21

 معاد هشام معوج 16,2

 هاجر زرزار 16,2

 خولة بوكرمة 16,18

 شيماء صويلح 16,18

 يرسى لطرش 16,18

 حليمة بوشوارب 16,17
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 ندى قردة 16,17

 مريم بوحوش 16,17

 عفاف بيطل 16,16

ين حمادة 16,15  سير

 راشا جقريف 16,15

 نور الهدى فكراش 16,15

 سلم بردودي 16,15

ة بن نيقوس 16,14  خير

 عبير  أوراس   16,13

 فريال بوقفة عتامن 16,13

 فريال طارفة 16,13

 وصال قابل   16,12

ى غزغوز 16,12  برسر

 جيهان زريول 16,1

16,1   
 أسامة وشتاب 

 نورهان بلعشية 16,1

 ندى عليوط 16,08

 رحمة حميدة 16,08

 هند لطرش 16,08

 صابرين العايب 16,08

 أسماء كريط 16,08

الدين بولبنان 16,08  خير

 شيماء زطوطة 16,08

 نجاح بوزندور 16,08

 إيناس سوامس 16,08

16,08   
 جابرة ريان جروب 

 هند بوقشبية 16,07

 وسام شاوش 16,07

16,07   
 زينب السبب 

 فطيمة لعكيكزة 16,07

 ندى برقاس 16,05

يف خيتم   16,05  محمد الرسر

ف كرميش 16,05  أشر

 ريان سبوع   16,05

 نجود بوزيوخ 16,05

 إكرام غرب    16,03

ى لعور 16,03  برسر

 ابتسام بوشارب 16,03

 أمينة دقيش 16,03

 الشيماء شنيقر 16,03

 لمياء بوطبة 16,03

 ريان فوفو 16,03

 سامية بوالماء 16,02

 ريان هندة 16
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 ميساء بوصقعة 16

 هديل قحام 16

 ميادة براهيم   16

 نور الهدى طويل 16

 شهرزاد لقوي 16

ي 16  منال دمي 
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