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 االسم اللقب المعدل

 سلىم بوخلف 18,75

 غادة مطروح 18,62

 محمد عبد المجيد بوديس 18,45

 هالة علي موىس 18,36

 حسينة بوحجة 18,17

 أمينة سمار 17,83

 ماجدة بن يحي  17,82

 شيماء بكوش 17,75

 عفيفة بندوي 17,7

 ندى سنوديق 17,63

 نريمان جبالي  17,6

 مهدي مولود إبدوزن 17,57

 أمال معيوف 17,55

 اصالة سبيحي  17,55

ي  17,53
ى شيبان   بشر

 فلة شبيلي  17,53

 سارة خيض   17,5

 إرساء حمدين 17,5

 مروة طهراوي 17,5

 إرساء شعبان 17,45

 سارة مناوين 17,37

 محمد أكرم ملزي 17,33

 مليسا ايت منقالت 17,33

 نزيه كيبو 17,22

 نور الهدى مجاوري 17,22

 ليليا عيساوي 17,21

 مريم طايب 17,19

ي  17,17
 ليليا رمضان 

 منال مباركي  17,12

 فايزة أوزيوي 17,1

 جمال الدين طهراوي 17,08

 نبيل بوطيبة 17,08

 فاطمة هنية بوعلي قرود 17,08

 أنيس مشماش 17,05

 زين الدين عمروش 17,05

 عبدالنور بوجمعة 17,05

 ايمان صياد 17

ي 17  حسام الدين زكير

 محمد يونس عمروش 17

 مروى تفرحيت 16,98

 حسام الدين المختار نش 16,98

 حسام عزي 16,98

 منال مروك 16,97
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 عثمان دومي  16,95

 حفصة محطار 16,9

 رميساء صدوكري 16,88

 الحاج حسير   بولبة 16,87

 رانية مالك لعيساوي 16,83

 مروة سلسبيل لواج 16,82

 رحمة بن عزيزة 16,78

 رانيا بوعبدهللا 16,73

 فاطمة الزهراء حاج عمر 16,72

 رامي  قمون 16,72

 اسمهان ماجدة خداوي 16,71

 فطيمة عبورة 16,7

 ريان رشا بوعبد هللا 16,7

 نورااليمان رسبيس 16,68

 نورة سليمة ضياف 16,68

 منال فريال جلولي  16,68

 ليليا عيساين 16,68

 رانية الركرمة 16,67

ي دومة 16,65
 ريان هن 

 نبيل عثمان 16,64

 خديجة بن زموري 16,64

 مريم راجع 16,63

 ياسمير   مرود 16,6

 زكية جليوط 16,59

 صوفيا مروان 16,58

 روميسة نواري 16,58

 سارة غرابلي  16,57

 وردة بن قارة 16,57

 سيدعلي حمزة زبدة 16,52

 اسماء عفيان 16,52

 تير  هينان مزاير 16,52

 إحسان نيار 16,52

ة بن خالد 16,48  كي  

 صمر اماموين 16,47

 منال رشا تيفاس 16,45

 دارين تلنتيكيت 16,45

 زينب بركان 16,43

 كاهنة بوعرور 16,43

 إدريس كالع 16,43

 حمزة بوتكفة 16,43

 ادريس مبارك 16,42

 سيدأحمد عبيد 16,4

 ريان طبوش 16,4

ي  16,38  أسماء طالن 

ي  16,38
 راضية عثمان 

ي  نوبلي  16,37
 محمد عبدالغن 
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ي 16,36  محمد خض 

ينة إحموين 16,35  صي 

 محمد الوناس بلقاسم 16,35

 صفاء بوعالم هللا 16,31

 صارة بوزلفة 16,28

 مهدي أنيس يعيش عاشور 16,28

 راضية لكحل محمود 16,28

 من   تمازوت 16,28

ي  16,27
 هند رحمة سميان 

 وئام قرليفة 16,26

ي  16,25  نهاد باج 

 حفيظ وليد عزي 16,25

 ندى عيسو 16,19

 هاجر بوعمامة 16,18

 نور الهدى بوغالم 16,17

 زهية حمون 16,16

 ندى أوقاىسي  16,15

 كمال الدين بن جلول 16,14

 عبدالمنعم حسناوي 16,13

 هشام عبد الالوي 16,12

 لينا دليسي  16,11

 رانيا سعد هللا 16,1

ة تمزي 16,1  أمير

 رسين وازن 16,1

 سيد علي  بوبكر 16,1

 عبد الرحمان شباب 16,09

 سلىم بن خوشة 16,09

 رانيا بوعيس 16,07

 مروة فتيحة شقاف 16,07

يفة عماري 16,07  رسر

 فاطيمة حمادن 16,07

ي  16,05
 سعاد سليمان 

 فاطمة وحليمة 16,05

 حبيبة بودالي  16,03

 ليندة فلفل 16,02
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