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 مالك تيغزة 17
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 أيمن بريس 
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 محمد سليمان 
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 محمد أمير   بوحايك 16,48

 مروة العزيزي 16,48
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موح 16,39  هيثم صغير
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ى بوعجينة 16,29  برس 

 عبدالحق بكدي 16,28
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 فدوى قصاد 16,27

 هند عبد النور 16,26
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 حنان مبدوع 16,17
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 كوثر زروان 
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 أشواق بوجلة 16,15

 إكرام حوايج 16,14

 نجاة بوقرطابة 16,14

 أسماء عباس 16,14

 سجية بن يوسف 16,14

 سيدأحمد رؤوف بوترعة 16,13
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