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 االسم اللقب المعدل

 نورالدين بن فرحات 18,27

 امال باي 18,18

 خالد بن يمينة 17,95

 رانيا حاج بوسعادة 17,93

 الهدى مباركة نور  ربيع 17,92

 أمال يسمي    بكار 17,91

17,91   
 ليليا حنيفة مدان 

 ليىل ريم بحيح 17,88

 سارة حاج 17,83

 اسمهان قويدر 17,73

 نوال زوبي   17,73

 جيهان مسلم 17,72

 محمد السعيد قادري 17,67

ة ساس   17,67  مروة أمي 

 أيمن أحمد خثي   17,63

17,55   
 وردة تيت 

 زينب شامخ 17,46

 نرسين زبارة 17,45

 وسام جيىل   17,43

 جهاد خيي   17,38

 عبد الحق بن براهيم 17,38

 خالد موساوي 17,36

 امينة بوعىل   17,35

 نور الهدى عمران 17,32

 جهان عبد السالم 17,3

 منال شعيب 17,28

 سارة هاجر رحاي 17,2

 وسام برصي 17,18

ى أنفال سماعي    17,18  برسر

 جهاد كروم 17,18

 أم الجيالل  أمال صباح   17,16

 محمد الحبيب بن دبلة 17,16

 جيهان مخطار 17,16

 زهور أمال حجاج 17,16

 رابح عبد الصمد عدة 17,15

 خولة بن الحاج جلول 17,07

 بدر الدين لزرق 16,95

 أسماء ملوكة مهدي 16,92

 عىل   مصابيح 16,9

 كوثر إسمهان كراليفة 16,85

 ليديا قاس   16,8
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16,78   
   مديت 

 لطف 

 ليىل براهيم 16,77

 وفاء صغي   16,76

 هاجر بىل   16,74

 فتيحة بعيطيش 16,74

 أمينة مت   حاج زيان 16,73

 احالم العرن    16,73

 زوبيدة قمر الزمان بوعبدل   16,73

 شهرزاد تكران 16,72

 بلقيس هاجر عبدال   16,71

 كريمة بن مستورة 16,66

 وهيبة ميلودي 16,65

 أسامة خليفة 16,6

 مصطف  نور الدين هاشم   16,59

 راضية بن قسوم 16,56

 الهاشم   سايح 16,55

 محمد الهادي بلقصة 16,55

 أيمن مغرن    16,53

 إلياس شادل   16,53

 كريمة بوشقاقة 16,53

 بثينة العيساوي 16,5

 زوبيدة بن مخطار 16,5

 ايمان صورية بن علو 16,49

16,47   
 محمد فؤاد عثمان 

 شيماء سيدهم 16,45

 وئام نرسين بن شعيب 16,43

 سليمة نارصي 16,43

 حليمة مجقان 16,39

16,39   
 خثي   توان 

   بصغي   16,38
 تمان 

 اشواق سالم   16,37

 سارة سايج 16,37

 خديجة بوحميدي 16,3

 مريم أسماء مح  الدين 16,3

16,28   
 فاطمة الزهرة يوسف 

16,27   
 فاطيمة سعيدان 

 هشام شيت    16,27

 اكرام فاطمة الزهرة قوراري 16,27

ة سليمان 16,24  أمي 

ة بوبكر 16,24  شهي 

 فضيلة محمدي 16,23

ة طيبة 16,23  نصي 

 مليكة مالك 16,23

 مروى منال كرامس   16,23
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 رابح   16,22
عبد الحفيظ حسي   صالح 

 الدين

 نور الهدى بوكنودة 16,22

 محمد بحري 16,22

 قاسم حلوز 16,2

ة بن عبد هللا 16,19  نصي 

 نور دنيا بن يوسف 16,18

 عبي   جمع   16,16

 كريمة اعلية 16,16

 منال بربيحة 16,14

 أمي    آيت عىل  سعيد 16,13

   خماس 16,12
 أسامة  عبد الغت 

 رحمة صفيناز عبد الكريم 16,12

 عائشة قوادرية 16,07

 نور الهدى ايت مرزوق 16,07

 إكرام ساس   16,07

 مصطف  حسان تيكوك 16,07

 فهيمة حوة 16,07

 حكيمة بالل 16,06

يف 16,03  فاطمة محمد شر

 ثنينة بن فرحات 16,02

 امينة بن ثابت 16,02

 أسامة معاشو 16,02

 قمر جبىل   16,02

 خالدية نجاة بلبية 16
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