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 االسم اللقب المعدل

ي 18,82  
يدعاء لعفيف 

ي 18,8 يإيناس شطيب  

يأميمة غناي 18,58

ي 18,43 ياحمد شافع 

يمحمد عيساوي 18,3

يايمان حدادي 18,27

يمحمديوسيم بوغلم 18,25

ين بوشوخ 18,22 يسير

يريان طراد 18,18

ي 17,92  
يهديل مزيان 

ي 17,9 يليديا توهام 

يأمينة بوعديلة 17,9

يكوثر مجاهد 17,83

يرجاءينادين كرواية 17,82

ي 17,8 يمحمديأكرم لعوابديةيسالم 

يطارق بباس 17,8

يمريم مخالفة 17,73

يأسماء خدير 17,72

ي 17,7  
 
ة خلوف يأمير

يرشا صويلح 17,69

يأمينة بنيعباس 17,63

يسوسنيياسمير ي برجان 17,63

ي 17,63 يعبديالفتاح دلهوم 

ي 17,62  
 
يمحمد قرف

يف 17,6 يبسمةيعفاف بنيشر

ف جميل 17,6 يمحمديأشر

يأرسالن بنيمناح 17,6

يعبديالعزيز قرصي 17,58

ي 17,58  
يعبديالحكيم عثمان 

يزيد عقون 17,53

ينوريالهدى مالوي 17,52

يفؤاد قروي 17,5

يرانية بورجيبة 17,49

ي 17,48 يهند رفاع 

يلميس شمام 17,48

يآيةيمالك بوعزيز 17,48

يمريم طرايدي 17,42

يرزانيايمان بنيسعدون 17,35

يمنال زعيم 17,32

يسلسبيليفاطمة حسناوي 17,25

يعبدالقادر عيد 17,25
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يخولة داللو 17,23

يدينا عرعار 17,23

يخولة مجاهد 17,2

يإبتسام أيمن 17,18

ي جرابة 17,18 يبشير

ينادين ضياف 17,17

ي 17,09  
يمحمديرياض سنان 

يأحمدينسيم حبار 17,08

يدارين مرابط 17,07

ينعمة عايدي 17,05

ة شنيشن 17,03 يأمير

ييرسى غاوي 17,03

ي مومن 17,02  
يسوسنيأمان 

يهدى خراط 17,02

ي شمام 17 يعل 

يياسمير ي عابد 16,98

يضياءيالدين خنوش 16,97

ينور خالف 16,97

يسارة عبدي 16,93

ي 16,92 يأسماء بريك 

يشمسيالدين فرج 16,9

يرانيا قيدوم 16,9

يسارة بورناز 16,9

يمنال شقروش 16,88

يرحاب بوصبيع 16,88

ي 16,87  
ي طبوشر  

يأمان 

يآية طراد 16,87

يمحمدينزيم لبيض 16,87

ي 16,85 يفيصل بنييح 

ينور البارود 16,82

ي 16,82 يمحمديالهادي حمام 

ينور خوجة 16,82

ي 16,81 يهشام سالم 

يراشدي 16,8 ينوريالهدى هاشم 

يريان بوراس 16,78

ي بوكاري 16,77 يأمير

ي 16,76  
يسارةيخديجة قاض 

يمحمد بنيطبولة 16,75

ي 16,75  
يرقية حناشر

ينوريالهدى عبادة 16,74

يشيماء براحيل 16,72

ي 16,72  
يمحمديرضا رميشر

ينجود سلوغة 16,7

ي 16,7 يعبديالمنعم بلخير
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يجيهانيلينا فرتول 16,7

ي 16,68  
 
يرقيةيلينا خروف

يآمنة بنيعون 16,67

ي كاليعية 16,65 ييح 

ي 16,65  
يياسمير ي رحمان 

يمروة بضياف 16,63

يمهدي هامل 16,63

يالدين 16,62 يريان خير

يرجاء لعبيدي 16,6

يعبديالرؤوف بوسعادة 16,58

يأنس بوتمجت 16,58

يلينة مرامرية 16,57

يمليسةيمينة آيتيإخالف 16,55

يمحمديندير وارى 16,55

ي 16,55  
ة زموشر يأمير

يميساء قيطون 16,54

ي 16,53 يإسالم مصالح 

ي 16,5  
ي سنان  يبشير

ي 16,48  
يمحمدييلؤي حناشر

يأكرميمحمديالعيد سلمان 16,48

يمهدي طالب 16,48

ي نعناع 16,47 يمرتض 

يصابر مرزوق 16,47

يوئاميهزار جبابلة 16,46

ي 16,43 يمالك شلب  

يريان الواعر 16,43

يمالك بطايف 16,43

ي 16,43  
يالدين سلطان  يخير

يأحمديرشدي بنيعابد 16,42

ييانيس حوحامدي 16,42

يعبديالرزاق بوعكار 16,42

يريانيفدى بوتشيش 16,4

يباسميعبديالحكيم حمدي 16,4

يوسيم بنيعطية 16,4

يمريم سيساوي 16,4

يأسامة بوحشيشة 16,4

ي 16,4  
يلينةيغزالن غنوشر

يلينةيخديجة يحياوي 16,38

يرانية بوطغان 16,38

يريم منصوري 16,37

يمحمدياسالم دباش 16,37

ي 16,35 يسوسن شافع 

ينوريالهدى رزايقية 16,35

يسيد بنيعصمان 16,34
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يافتانيشيماءغزالن شيهاب 16,33

ي 16,33 يسندرةيمريم قواسم 

ينرسين شوية 16,33

يامال لرقش 16,32

يلينةيفراح فنداس 16,3

يريمة بوعريشة 16,3

يعالءيالدين مرزوق 16,3

يأمينةيكوثر صاك 16,3

يزينب الخن 16,3

يشور عبابسة 16,3

يزينب بوقدح 16,28

ي 16,28 ة لعوابديةيسالم  يمنير

يريمة بنيجامع 16,28

يسارة مداح 16,28

ي 16,27 ف موالح  يمحمديأشر

يعبديالمالك رب  حيهللا 16,25 ييح 

يسامية فارس 16,25

الدين سودة 16,23 يخير

يدنيا شاج 16,23

ي 16,23  
يجيهان دندان 

ي 16,23  
يلينةيدارين بلهان 

ي بنيدريس 16,22  
يأمان 

يروميساء خرباش 16,21

يمنال لونيس 16,21

ي بومقورة 16,2  
يأمان 

يشهيناز شاج 16,2 يعبير

اوي 16,18 ينوريالهدى خرص 

ي 16,18 يسليم صاول 

يامالييرسى شيخ 16,17

يشيماء مراكب 16,17

ي 16,15 يهيثم ناج  

يعلياء شحالف 16,15

ي 16,15  
ينريمان بنيأميهان 

يأنيس جنوحات 16,13

يسهام لقروم 16,13

ة بغدادي 16,13 يأمير

يحنان جديد 16,13

ي 16,12  
يلينةنادين رحمان 

ي 16,12 يبلقيس العكرم 

يجيهان بلدي 16,11

ي 16,1 يعصام دبان  

يريان ديب 16,1

يإبتسام دعاس 16,1

يشيماء طوايبية 16,1
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يسارةيمريم راشدي 16,1

ي 16,1 يشيماء لعون  

ي طاهر 16,08 يعبير

يأسماء بباس 16,08

يعبديالحق عبديالكريم 16,08

يشيماء بخوش 16,08

يط 16,07 يرستم بوشر

يمحمديإسالم بنيعثمان 16,07

يغزالن خاليفية 16,07

ينزيم بوطابية 16,07

يايناس عماروعياش 16,05

ينوريالهدى عوامري 16,05

ي 16,04  
يف  يزكرياء شر

يميادة بونوبة 16,04

يمنال مدور 16,03

يشيماء بوحريس 16,03

ي 16,02 طع  يليندةيفريال سي 

ي 16,02 ينجاة بلخير

ي 16,02  
يخولة بلهان 

ي 16,02  
يرمزي مخلف   

يهان 

يمحمدييانيس بورناس 16

ي 16 يهيثم ياج 

ياية دلهوم 16

ياسماعيل بولدروع 16

ينافعيعبديالرحمان صايب 16

ة بوقشبية 16 يأمير

ي 16  
يريميريان زهوان 
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