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 االسم اللقب المعدل

ف مصباح 18,62  أشر

 أميمة عروف 18,47

 رانيا لخذاري 18,26

18,23   
 حبيب عبد الرؤوف ثابت 

 أنيس شباح 18,23

 ريان كامش 18,13

 عبد النور بن عنت   18,13

 أسماء مزواط 18,13

 أحمد عبد الرحيم معروق 17,92

 أنيسة عطاء هللا 17,92

 كتيبه رحال   17,87

 محسن قاسم   17,83

 مروى مرجان 17,78

17,72   
 أكرم عماد الدين غالن 

 وسيم شخاب 17,7

 رميساء أحنش 17,63

 ريمة طيورة 17,48

 منت   أولم 17,3

 ريان بن حبسة 17,2

 لبت   بوطبة 17,2

 هناء حقاص 17,17

 امت   نارصي 17,1

17,08   
 وسام الصيف 

 اميمة ميساء ميل   17,05

 سارة بوجالل 17,03

17,02   
  عمار برغون 

 عبد الغت 

 براءة سباق 17

 غزال   بن عزوز 16,98

 جيهان بار 16,97

ى بالغماس 16,97  بشر

 خديجة عالوي 16,95

16,93   
 هبة حناشر

 عبت   رحان    16,88

 إشاء جريدي 16,88

 شافية عيفة 16,87

16,83   
 
 رام   طارف

 نور الهدى مركيش 16,83

 شيماء مزنر 16,77

ينة لشخب 16,77  صت 

 منال قليل 16,77

16,75   
   عمران 

 محمد هان 

 نشين عنصل 16,71

ة بوطبة 16,7  أمت 
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 ياش قابوش 16,69

 رانيا زديرة 16,67

 منار لغماش   16,67

 شهيناز بركان 16,58

 هبة هللا بن زعرور 16,55

 بهية أم التف   العايش 16,53

 حفيظة صيد 16,52

 اخالص بحري 16,5

16,48   
 نور الهدى بورهان 

 ماسيليا رصاوي 16,48

 أسامة فريتح 16,47

 دنيا درويش 16,47

 وفاء معاش 16,47

 مايسة بوقرة 16,45

 ريان عقون 16,4

ف قابوش 16,36  أشر

 سىه ريان نسيغاوي 16,35

 ريان سعودي 16,35

يف بومعراف 16,32  محمد الشر

 ريان مهداوي 16,3

  الدين شيتور 16,3
 تف 

 اكرام دراج    16,27

 خديجة قسام 16,23

 غت   عاص   16,23

 لبت   العايش 16,22

 فادي بوعكاز 16,22

 شيماء صيد 16,2

16,2   
 نىه حفيظ 

 ديهيا فرحات 16,2

 ضياء الدين بوغقال 16,18

 حيدر منيب زواوي 16,18

16,17   
 أيمن عمران 

ة فالح 16,17  أمت 

 صالح الدين وادي 16,15

 آية منصوري 16,13

   جبايل   16,13
 أمان 

 اسامة صياد 16,13

 مالك بن حامد 16,12

 ريم مزداوت 16,12

ة 16,1  محمد أمي    بومعت  

 محمد أيوب مراح 16,1

 خولة بلهادي 16,08

 إيمان رصاوي 16,08

 منال غواري 16,08

 مهدي معاش 16,08

 بثينة بدغيو 16,07
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 دنيا دينار 16,07

 سارة سعيدي 16,05

 رندة دغبوش 16,05

 أمت   سالم 16,03

 يوسف غزالن 16,03

 أسماء لعور 16,02

16,02   
 ريان برغون 

 عفراء بومعراف 16,02

16   
 محمدعل   رحمان 

 هند صيودة 16

 دعاء رغيس 16
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