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 االسم اللقب المعدل

 لينا مزدور 18,83

   فراقة 18,24
 لطف 

18,17   
 إيمان عات 

ي 17,92  أحالم خبي  

 منال بن العابد 17,92

 عائشة بصيود 17,92

 عبد الرحمان الراشد تليل   17,85

   صالح   17,8
 أمات 

 عبي   غزال   17,77

 محمد وسيم أومدور 17,7

 روميسة خاف هللا 17,7

17,65   
 أيمن قاض 

 شعيب مجدوب 17,62

17,5   
 اية ثابت 

 مريم إناس بومعزة 17,43

 سارة بومعزة 17,4

17,37   
 خلود كتف 

 آية حداد 17,34

 سيف االسالم عبدة 17,33

ى بوشدق 17,27  بشر

 ليديا طواهري 17,25

يف حبيلس 17,22  محمد الشر

 زكرياء سعايدية 17,22

 ادريس بومعزة 17,22

 فريال عديوي 17,2

 كاتية معاطلية 17,19

 صفية نعيجة 17,19

 آية فرح   17,18

وف 17,18  زهرة شي 

 اسمهان بوبنيدر 17,17

 يوسف قروط 17,15

 إسمهان بودور 17,14

 حمدي دبوز 17,12

 مروى بوعجيلة 17,11

 جهينة ريان ظوافر 17,09

 سندس سالطنية 17,06

 منصف عبد المجيد شيهاب 17,05

 فوزية بن طالب 17,01

 محمد امي    بوقطوش 17

 فاطمة عطاهللا 16,94

 هبة ليمان 16,93

 عبد هللا حوامرية 16,88
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 عالء الدين بوبقة 16,87

 جيهان صالح   16,83

 أسماء بومعزة 16,82

ي 16,82  صابرية معي  

 حازم درابلة 16,82

 هديل عيداوي 16,82

 ريم حمالوي 16,82

 عبد الجليل مجدوب 16,8

 يسمي    قفاف 16,79

 مروة صغايري 16,78

 شميسة زريمش 16,78

 ضياء الدين غيالس   16,78

 درين كنوش 16,76

 ميساء باه   16,71

16,71   
 خولة كتيتت 

 إيناس نور الدين 16,68

 كوثر خاليفية 16,68

 هيثم نسيم قتاتلية 16,67

 شيماء مواهبة 16,67

ة توايمية 16,67  امي 

 أسامة نعمون 16,65

 آية بوربونة 16,65

 آية بن طبولة 16,62

 أميمة قويزة 16,62

 طارق رمزي سمراوي 16,6

 هاجر بن سعادة 16,6

 درصاف ظافري 16,58

 سهيلة بورارة 16,57

 وفاء زعموش 16,56

 توفيق أرسالن رسيدي 16,55

وف 16,55  سارة شي 

 خولة حليم   16,54

 ميساء حمالوي 16,52

 سوسن طوالبية 16,52

 مالك بونفلة 16,48

 ريان بومدين 16,47

 سوسن صويلح 16,47

 ميساء صبان 16,45

 دنيا بولعراس 16,45

 رسور جبل   16,44

 سماح طراز 16,43

 عالء الدين قاسم   16,43

   بن صويلح 16,43
 هات 

 نشوى بوقرة 16,42

 لقمان بتيح   16,41
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 أنفال بوعافية 16,41

 إيناس مريم نعمان 16,38

 ذكرى وصال نوار 16,38

 إكرام حمود 16,38

16,37   
 ليل خراسر

 ريم رماش 16,35

 نشين حلوي 16,34

 عبد الرحيم بوعجيلة 16,34

 قطر الندى بوجاهم 16,33

 مصطف  فخري بورارة 16,3

 عبد الرؤوف خاليفية 16,3

 وفاء جاليبية 16,3

 سلسبيل اومدور 16,29

 صفوان بن عالية 16,28

 محمد أمي    زايدي 16,27

 رانية ولدأعمر 16,27

 نضال اوذاينية 16,26

 لينة خلة 16,26

 رانية صوالة 16,26

16,25   
 ندى حمداتت 

ي 16,23  ليندة معي  

 مريم هرقة 16,23

 بثينة أحمد بهاليل 16,23

ة 16,2  فيصل اسالم عبي  

16,2   
 
 أحمد زنقوف

 حسناء غادة زيادة 16,19

 رميساء بن طبولة 16,17

 روفيدة بومعزة 16,17

   خماجة 16,17
 هات 

 جمانة بومنجل 16,16

 مريم سوايبية 16,15

 محمد وسيم حزام 16,11

 سارة بن لوصيف 16,1

 رانية جوامت    16,08

ى بورجيبة 16,08  بشر

 يوسف حيمود 16,07

ى نحال 16,07  بشر

 خلود حريدي 16,05

 زكرياء عميار 16,04

16,04   
 نور الهدى بركات 

 نجيبة دبابسية 16,03

 لمياء خباب 16,02

 سندس بوهال   16,01

 نرجس بلهاين 16,01

16   
 وائل قريت 
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