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 االسم اللقب المعدل

 ريحان بن نادر 18,6

 اية بن مهيدي 18,47

 نهال بنوري 18,41

 رانية بوغالم 18,27

 نرسين زغود 18,25

 إكرام مصباح 18,22

 أمينة العوادي 18,19

18,13   
ة تمرن   عائشة الصغير

 شهلة ريان جاب الخير  17,97

 رميسة بواب 17,9

 سارة بن طريفة 17,9

 روميسة حركات 17,88

 نرجس عبيدات 17,85

 جيهان زرقير   17,8

 فريدة بوزيد 17,8

 جميلة وئام حمدودي 17,78

 رونق أمل سعودي 17,73

 ريان بوسالح 17,7

 هيثم جراي 17,63

 لطيفة بركان 17,6

 شهرة زاد عطاطرة 17,6

 محمود خامر 17,6

 نور األمل بوشوارب 17,58

17,57   
 نورالهدى لموش 

 نور الهدى أشواق مسعودي 17,53

 نهاد العمري 17,52

 زينب براهيم   17,42

17,37   
 سلسلبيل قمين 

17,37   
 اية الرحمان شيبان 

 سارة بوهراوة 17,32

 ميمية ميادة بن طامة 17,28

17,25   
 ألفة بركان 

 منال بوقل   17,25

ة عالوة 17,23  أمير

وز مراح 17,23  فير

17,22   
 أحالم مكناش 

 ريحان بوضياف 17,22

17,18   
 أسامة مامون 

  اكرم خلدون 17,17
 هان 
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17,15   
 هبة هللا سن 

 أيمن صحراوي 17,15

 أيمن دحدوح 17,12

 فاطمة الزهراء جبايل   17,12

 روميسة دغار 17,1

 إكرام بوضارن 17,07

 ريان غزالن 17,05

17,02   
 
 سارة بروق

 شهيناز حمودة 16,97

16,97   
 
ق  يوسف ش 

 مايا إثري بوزيد 16,95

 سوسن زعيم   16,95

 مصعب دربال 16,95

 مروى كاتب 16,95

16,9   
 ريم دينة زموش 

 روميسة مصباح 16,9

 آية رجاء طاين    16,9

 نوح بطول 16,9

 امال ساش   16,9

16,83   
 صهيب خلف 

 رميسة قادري 16,82

 مالك بودرمير   16,82

16,78   
 أمير ماسينيسا مدفون 

 خديجة بالة 16,78

 شهيناز شمام   16,75

 فاطمة الزهراء حمالوي 16,75

 ليديا بكاكرة 16,75

16,67   
 وسام قمين 

 كوثر بلونيس   16,67

 وئام موالدي 16,65

 كميلة بحري 16,63

16,6   
 ياسمير   بلهان 

 ابراهيم معمري 16,58

16,57   
 شين زردان 

 هاجر مجرال   16,57

 ريان عبد العزيز 16,57

 خولة عمران 16,55

 ياسير   معمري 16,55

 أحمد أمير   العمراوي 16,53

 حميدة زيادي 16,53

 امينة جليل 16,5

16,48   
 نور العيون بركان 
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16,47   
 محمد فايز فرحان 

 درصاف معمري 16,47

 فادية بن عبيد 16,47

 زين العابدين حليم   16,45

16,43   
 دعاء بركان 

 سام  إلياس مزوز 16,4

 هناء إيمان عروة 16,4

 أسامة صاحن    16,37

   تمرابط 16,37
 أمان 

 قدس زواقة 16,34

16,32   
 
 نور الهدى ريان العطاق

 اسيا العمري 16,32

 رانية نرسين جفال 16,3

 مارية عبايدية 16,28

 شيماء حسيل 16,28

 زينب صابري 16,27

 قطر الندى صابري 16,27

ه بوجان    16,27  كي  

 خديجة شيماء غراف 16,25

   خياري 16,23
 أمان 

 مهدية بوكعي    16,22

 سارة زغدار 16,22

 أحالم غراب 16,22

 نرسين عبيب 16,2

 إيمان العايش 16,2

 آسيه بن بودريو 16,2

 امينة ياح   16,17

ى رسول 16,17  برس 

 جيهان بوحفص 16,17

 شهيناز حفصاوي 16,17

 شمس االصيل هالل   16,17

 هديل أوكسل 16,15

 ايناس بولقرون 16,15

 أيمن مجورة 16,15

 خديجة بودارن 16,15

16,15   
 ريم زموش 

 ذكرى بن عبد هللا 16,13

 آية طورش 16,13

 خديجة بلخرشوش 16,13

 ذكرى دباغ 16,12

 ضىح وسار 16,12

 صارة هاشم   16,1
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 وسام طورش 16,08

 إكرام عبد الل   16,07

 منال أدمام 16,07

 يىح  عبد المنعم جفال 16,05

 سعيدة بوناب 16,05

 هاجر بدال 16,04

 مريم لينة نهدي 16,03

16,03   
 نور الهدى مروان 

 هناء أمزيان 16,03

16,03   
يف   رميسة ش 

16,03   
 عبد الرحيم سايغ 

 أسماء بوقادي 16,02

 نريمان بغو 16,02

 كوثر اونيس   16

 نور الهدى قواورة 16
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