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 االسم اللقب المعدل

ي 18,83  
يوصال تبان 

يعصماء دشوشة 18,26

ي    خ 18,24 يخولة شر

يهديل بنيجدو 18,17

يآيةيانتصار عجالن 17,95

يازدهار رداوي 17,87

ي 17,81 يرانية حاج  

يرشا زوازة 17,79

ي 17,7  
ياكرام قاض 

ي 17,5  
يحليمة شمين 

يأصالة يحياوي 17,5

ي 17,48 يالطاوس حاج  

ي 17,45  
يوفاء قريشر

يدنيا جناوي 17,43

يوسام دلوم 17,38

اوي 17,34 يصفا خض 

ي غزال 17,32 يلبن 

ي بنيدحمان 17,32  
يعبديالغان 

يحسناء فلوسية 17,27

اط 17,26 يراوية شر

ي 17,19  
ة قشر ينصير

ي 17,17  
يريانينوريااليمان مغن 

يمالك ترجات 17,16

يصالحيالدين بنيطالب 17,12

يأمينة يطو 17,1

يسلسبيل شهابة 17,08

يوليد يحوي 17,07

ي 17,03 يربيعة قاسم 

يإيمان بكور 17,02

ي 16,99 يهيثم خرون  

ة يحياوي 16,98 يغزالنيكي  

يوائليعبديالحميد عمرون 16,97

ي 16,97  
يالحسن  ي قاسم  يمصطف 

ي 16,96  
يريان سبن 

يلمياء محمديلقرع 16,95

ي 16,91 ي بوهال   
يامان 

ي 16,91 يفتيحة زبل 

يآمال سعديالدين 16,85

ي داودي 16,8  
يخنساءيامان 

ينور بوخلوط 16,78

يصابرة نوي 16,76

ي 16,7 يسوالف زان  
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يشهيناز زعبوب 16,68

ي 16,65 ينعيمة ابراهيم 

يحنانيخديجة سالم 16,63

ة قويته 16,62 يأمير

يسهام لطرش 16,62

يورودينورة مقران 16,62

يثروة حميدي 16,58

ي 16,58  
يزينب مليان 

اق بوراس 16,57 يإشر

يصفاء مشطة 16,57

يجمانة طيايبة 16,55

يسمية صيود 16,55

ة 16,55 يهشام مير

يشهلة قزي 16,54

ي 16,54  
يقدريالرحمان بركان 

ي زيان 16,54 يعبير

ينرسين رماضنية 16,53

يافراح زريق 16,52

ياحمدينبيل بنيسالم 16,52

ي 16,5 يرييهيبة اولبصير يثير 

يسلسبيل خوجة 16,48

يسمية منارصية 16,47

يفة عوينة 16,47 يشر

ينرسين بنيحميدة 16,47

يعالءيالدين عرعار 16,46

يوسام بديار 16,45

ي 16,44 يهند حاج  

يريان محمودي 16,43

يغنية ضيف 16,42

يخديجةيريان بنيالذيب 16,4

يدعاء مهدي 16,38

يموىس خوجة 16,38

يحميدة كسال 16,37

يهاجر حجاب 16,36

يمسعودة كريبع 16,36

يصفاء صحراوي 16,36

يبدريالدين غشام 16,34

يرحمة بوشحمة 16,33

يكميليا مخلوف 16,33

يالياس عيمر 16,32

يرياض فرجاوي 16,32

يأمنية حجاب 16,31

ي 16,3  
 
يندى مرزوق

يايناس بنيوارث 16,28

ة بركة 16,28 يخض 
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يرمزي بنيقسمية 16,27

يأكرم حركات 16,25

يمارية علواش 16,23

يأحمدياألمير ي سفار 16,23

ياسية عبديالوهاب 16,23

يصالحيالدين بنيعثمان 16,22

ي 16,22 يمسعودة حاج  

يحياة منايهللا 16,2

يايمن مسهل 16,19

يرضوانيضياءيالدين دلوم 16,19

ي 16,19  
يعالءيالدينيامير ي بخن 

ي 16,18  
ى دحمان  يبرسر

ينة بوقرة 16,17 يصي 

يكريمة بولنوار 16,16

يرميصاءيبلقيس شادي 16,16

يمارية بريش 16,15

ي 16,14 يميساء عقن  

يجهينة بنيروان 16,14

يسمية زرقانة 16,14

يسفيان سالم 16,13

ي 16,13  
يشيماء وحشر

يخولةيمحاسن بنيمحاد 16,13

ي 16,12 يإيمان راجع 

ي 16,12  
يبثينة يوسف 

يياسير ي بورنان 16,1

ي 16,09 يصالحيالدين عمال 

ي 16,09 يروفيدة دراج  

يشيماء بنيعزيز 16,09

يفاطمةيالزهراء دراج 16,09

يحنان بلحوت 16,07

يرابح فرجان 16,07

يأمال بوزيان 16,06

يالدين سقاي 16,05  
يتف 

يبغدادي شهيناز 16,05

يغفران عمرون 16,03

يأسماء بنيصوشة 16,03

ي 16,02  
يإيالف رحمون 

يرانيا بنيعيش 16,02

يأيمن رجم 16,01

ي 16,01 يايمان بشير

اوي 16,01 يسارة خض 

يضياءيالدين بنيشهبة 16,01

يأسماء بوترعة 16,01

يفاطمةيالزهراء بنيعيش 16

يلينةيوجدان سباع 16
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