
2017

 االسم اللقب المعدل

 زكريا عشوري 18,34

 أمينة عداس   18,25

 عائشة خاف هللا 18,18

18,15   
 حمادي رحمان 

ة خباش 18,13  مشير

ة بوعزيز 17,98  أمير

 محمد لزهاري صوالح   17,98

17,95   
 
 نرسين رزق

 مروة يمام   17,92

 لةفضي صول   17,92

 سلسبيل عبه 17,91

 ريان سالم 17,87

ة سعدي 17,85  أمير

 نرسين مناع   17,81

17,77   
 إيمان سايغ 

 أنفال بحري 17,73

 إيناس جراد 17,69

 ابتسام جغروري 17,65

 محمد إيهاب كريديس 17,63

 محمد خوجة تل   17,63

   لخذاري 17,58
 امان 

 مريم بوخلوف 17,55

ي 17,52  وسيم صغير

17,5   
 ماجدة طرس 

 نهاد العنان    17,47

17,38   
 وليد حبش 

 إكرام هباز 17,37

 اية الرحمان حيالب 17,36

 مالك باشا 17,35

 عبد الرؤوف بن غزالة 17,3

 هالة نزال 17,28

 سارة سالوي 17,25

 احمد مصطف   دبلة 17,22

 سمية معمري 17,2

 محمد الحسير   فتح هللا 17,18

 اسإين قرار 17,15

 مريم قرفة 17,1

 صفية نسيمة الباح 17,09

  مرابط 17,08
 سهيل انس عثمان 

17,06   
 إكرام عثمان 

ط   17,05
 نسيبة حي  
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 بثينة بن موفق 17,01

 ليندة دامن 17

 ماجدة بالل 17

16,98   
 محمود رحمان 

 جمانة بحري 16,91

 هديل عقب    16,9

   بوقعدة 16,87
 أمان 

 درين بلبصير  16,85

 امينة مليوح 16,82

 رؤية بغام   16,82

 أمينة غنانية 16,79

 عقبة جنان 16,77

 تقوى هللا زبيدة بن صالح 16,75

 راضية براهم   16,72

 فطيمة صيقع 16,72

16,71   
 دالل السبب 

 جيهان ندى الريحان ضحوي 16,7

ة حرزل   16,7  أمير

 رميصاء بن دحمان 16,7

 مسعود أخض   16,69

 عفاف وراريأ 16,69

 كوثر قرجة 16,68

 تينهينان تيطاوين 16,68

 يرسى هنية شيشة 16,67

 إلهام نريمان كريم 16,66

 محمد نيبو 16,65

 سعد الدين ساعد 16,63

 ميسون يحياوي 16,63

 نرسين زيطوط 16,63

 حليمة زموش 16,59

 نورة غشام 16,58

 إيمان زبير  16,58

 فاطمة الزهراء قرقب 16,57

 بثينة بديرينة 16,56

 السعدية لعواد 16,53

 أحمد رمزي بوجمعة 16,51

ي 16,5  دنيازاد زوبير

16,5   
 عبدالقادر سعدون 

 سماح مسعودي 16,5

 مالك يابوس 16,49

 رانيا نعم   16,48

 فاطمة بن جاب هللا 16,47

 منوبة ندى بن سمينة 16,45

 بشير  العابد 16,45
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 ريان عثمان 16,44

 محمد ايوب بن يح   16,43

اق نزارقبايل   16,43  إش 

 الخنساء فرحات 16,41

 إحسان عبد السالم 16,4

 ايمان شتوح 16,4

 لينا زاد لخنش 16,39

 سفيان خليل 16,38

 سارة قحة 16,35

 هبة أشواق شبوحة 16,33

 هناء دنيا هويدي 16,31

 يزيد خلفون 16,3

 عائشة غربية 16,3

 لمس يحياوي 16,29

 نجاة شهرزاد دبابش 16,27

 طه األمير   صول   16,27

 سامية بوذيب    16,25

 عبد العزيز جنيدي 16,25

 دنيا هزرش 16,24

 اية طهراوي 16,23

 ندى مرغم   16,22

16,22   
 سيليا دندان 

 صواب طبش 16,22

 محمد شكيب عقب    16,22

 سلم ليليا بوداح 16,19

 إيمان زواوي 16,18

 منال مانو  16,18

 وئام داس   16,18

 فاطمة الزهراء السبع 16,18

 محمد إلياس قالع   16,18

 ريحان دخية 16,18

 وردة حرباوي 16,18

 أسامة بن عيشة 16,17

 اكرام شان    16,15

ة عماري 16,15  ايمان الصغير

 أسامة قسميوري 16,14

 عمر الفاروق جدي 16,14

 محمد عل  يوسف حميدة 16,13

 عديلة ظاهر 16,12

 هشام شكال 16,12

 عبد اللطيف قحموص 16,1

 نرجس محمدي 16,08

 أمينة ساعو 16,05

 لينة زعبون    16,05
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 ايمن مختاري 16,03

 عماد الدين غربية 16,02

 صابرين زريب    16,02

 وسيم كريبع 16,02

 فاطمة أميمة بشار 16

 احمد مهدي علوان 16

 يرسى أصيل زيدي 16

 نور الهدى دحمانبن  16

16   
 زرزور حسان 

  الدين خنشور 16
 محمد تف 

 مروة جالل 16
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