
مكان االزدياد تاريخ االزدياد االسم و اللقب
المعدل عام 

للترتيب
المؤسسة الملحق

األصلية
تلمسان14,67Aتلمسان 31,12,1992بن سونة حنان 1

غرداية 14,59Aغرداٌة 18,06,1983قندة حسٌن 2

النعامة14,56Aالنعامة 02,09,1979لرقط الطاهر 3
تبسة14,56Cالشرٌعة18,04,1989ساري ضٌاء الحق4
النعامة14,53Bالبٌوض 08,09,1990بن عودة سلٌمان 5
بشار14,51Bأدرار25,12,1983حسانً عبد الحكٌم 6
مغنية 14,42Aمغنٌة 05,09,1986مصاٌف أسماء7
سيدي بلعباس 14,41Bمستغانم 15,12,1987بن عجمٌة محمد ٌزٌد 8

تيارت14,39Aتٌارت  17,02,1991كودٌد سهام 9
تلمسان14,35Aتلمسان  07,08,1977معاصري حٌاة 10
تلمسان14,32Aأوالد المٌمون  07,10,1991ٌزٌد محمد األمٌن 11
مغنية14,31Aمغنٌة 1966مدوري عائشة 12
مغنية14,30Aمغنٌة 02,05,1972عبد المالك سكٌنة13
تلمسان14,28Aسبدو  27,09,1993بلبشٌر رجاء 14
تلمسان14,25Cبسكرة  10,07,1982بودرهم نسٌمة 15
تلمسان14,15Aتلمسان 09,05,1989مكسالً فاطمة الزهراء 16
تلمسان14,12Bتلمسان  24,06,1981بن سعٌد حورٌة 17
تلمسان13,97Aصبرة 25,01,1987عٌاد نصٌرة 18
تلمسان13,76Aتلمسان  20,07,1986بن منً فاطمة الزهراء 19
تلمسان13,74Aندرومة  08,01,1987بوراس حنان 20
تلمسان13,70Bالغزوات  21,01,1992بوخالفة أمٌنة 21
تلمسان13,69Bعٌن غرابة 11,01,1993بن سعد أم هانً 22
مغنية13,65Bمغنٌة  21,03,1989غزار سارة 23
تلمسان13,63Bصبرة  07,07,1974زٌتونً فوزٌة 24
تلمسان13,61Bندرومة 15,03,1992بن عمارة ٌسمٌنة25
تلمسان13,59Bتلمسان05,12,1985بلقاضً جمٌلة 26
تبسة13,59Dالعقلة02,04,1988عواد بوبكر27
تيارت13,45Dتٌارت  02,04,1983موسى أحمد عماد 28
تلمسان13,39Bتلمسان  07,09,1991بوشاشٌة أمال 29
تلمسان13,39Bأوالد مٌمون 08,03,1983بلعباس خٌرة 30
تلمسان13,27Bحمام بوغرارة 25,06,1972خش جلول 31
تلمسان13,25Bعٌن غرابة  04,02,1984حمري اسماعٌل32
مغنية13,24Bمغنٌة 12,02,1991شرٌفً مرٌم 33
تلمسان13,20Bتلمسان 13,02,1985هادف زهرة 34
تلمسان13,19Bفالوسن 22,11,1970بن السٌم عبد القادر 35
تلمسان13,19Bاألزهرٌة 03,05,1981بقدي فاطمة 36
بسكرة13,13Cبسكرة 27,12,1988رزاق لبزة فاطمة الزهراء 37
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تلمسان13,13Cعٌن فزة 20,01,1973شٌخً بدٌعة 38
مغنية 13,06Cمغنٌة 25,01,1985تاج عائشة 39
تلمسان13,06Bسبدو 16,03,1993بوعزي فاطمة زهرة40
تلمسان13,03Cمغنٌة  08,02,1991حمرة حسناء 41
قسنطينة13,00Bسكٌكدة 12,06,1981زغٌود عبد الوهاب 42
تلمسان12,97Cوهران11,10,1992بوزٌدي إبتسام 43
تلمسان12,95Bالحناٌة 06,03,1994سلٌمانً سارة 44
تلمسان12,91Cالحناٌة  06,05,1993مغنً فتح هللا 45
النعامة12,75Dالمشرٌة 08,09,1993فردي زهرة 46
شلف12,69Dتنس 18,09,1992شرٌف البتول 47
جلفة12,68Bجلفة 04,01,1992بن دراح سلٌم عبد الحق 48
تلمسان12,54Cتلمسان 13,02,1983بلقاسم مختار49
تلمسان12,52Cشتوان 30,10,1985وراد كرٌمة 50
مغنية12,51Cمغنٌة  29,12,1990ساٌح عمارة51
تلمسان12,50Cسبدو  23,08,1992بن ٌوبً سهٌر فاطمة الزهراء 52
مغنٌة12,48Cمغنٌة16,06,1982 فاٌزة رمضان بن53

تلمسان12,44Cعٌن الملح  07,02,1992طٌبً بالل بن محمد 54
تلمسان12,42Cتٌرنً 12,06,1993دكار هجٌرة 55
تلمسان12,32Bالحناٌة 16,06,1984تركً فتٌحة 56
تلمسان12,20Cعٌن ٌوسف 21,09,1993بكرٌت فاطمة الزهراء 57
تلمسان12,14Cتلمسان  28,05,1992بلعٌدونً ٌاسٌن 58
تلمسان12,13Dتلمسان 18,10,1991سلٌمانً اسماعٌل 59
تلمسان11,96Dتٌارت14,01,1990عبٌدي فاطنة60
تلمسان11,71Dتلمسان  16,09,1987خٌري محمد أمٌن 61
تلمسان11,64Dتٌرنً 17,02,1991مدانً ٌوسفً 62
مغنية11,55Dسٌدي مجاهد 26,04,1985منالٌخاف محمد63
تلمسان11,41Dتلمسان  10,10,1988مجاهدي عبد الصمد 64


