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 االسم اللقب المعدل

 ادم مقران 18,36

 سمية بوناب 18,25

 أمينة زنوش 18,24

 مريم بوسبعي    18,16

 إيمان شعالل 17,83

 لينا باص   17,81

 لبن   كرمية 17,8

17,79   
 خولة دحمان 

 يسمينة هطال 17,67

17,62   
 سهام شيحان 

 سارة طالل 17,5

 صوريا وعراب 17,48

 هاجر قرين 17,48

 إكرام شايب 17,45

 وسام عشيط 17,45

 مريم بلكروش 17,43

يري ولد محند 17,41  ثي  

 نجاة حمادي 17,41

 بشي   بوسيف 17,4

 ماية لعرن    17,39

 سارة حجوط   17,33

 أنيس قرقور 17,26

 لينا ياسمي    يونس   17,26

 عماد حسي    17,25

 يرسى حمزة 17,2

 انس عيفاوي 17,18

 هبة عتيق 17,18

 نجوى عمور 17,18

17,14   
 عادل ليان 

 كاتيامريام أوجيدة 17,14

 مروى بن قويدر 17,07

 ياسي    حليش 17,06

 مليسة بشكي   17,06

 وئام داود 17,02

 وائل جميل 17

 أيوب ساري 16,98

16,95   
 سعيد محمد رمزي سايغ 

ي 16,95  يورسة بكي 

 سيليا بوسعيد 16,94

 مروى ربيغ   16,91

 محمد هشام عالم 16,88
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 فاطمة الزهرة فرحات 16,87

 حنان رحيم 16,86

 حنان توم   16,86

 فتح هللا زيدان 16,85

 فاطمة الزهرة سعود 16,79

 أعمر بناي 16,79

 فريال مداح 16,78

 دينا بوتمار 16,77

 جيهان دعاس 16,77

 عيس مزراق 16,76

 مليسة الكس   16,75

 محمد حدادي 16,75

 كاتيا سيالم 16,74

16,73   
 أسماء دحمان 

 حفصة جقبون    16,72

 نادية عيساوي 16,7

 رضوة بوراس 16,69

 أمينة سماعيل   16,68

 وردة بريان 16,68

 كارين باشا 16,67

 بثينة بلهوان 16,66

 اكرام عزوز 16,65

 فاطمة موالي 16,65

 ليديا مبل  ح 16,62

 مروة سالم   16,62

16,62   
 ياسي    مدان 

 ريان آيت عبد الكريم 16,57

 سهام أقشيش 16,55

 ايمان سار ي 16,55

 رانيا مداح   16,53

 إليسيا حرمال   16,53

 هبة الرحمان جدي 16,53

ة راشف 16,52  أمي 

 فضيلة اوشن 16,52

 نسيم محمد الصغي   16,52

 فريال عالن 16,52

 سارة نور االيمان مختاري 16,52

 حفصة أعراب 16,52

 مريم الهادي 16,52

 سيد عل   رقيق 16,5

 نسيم بلغال   16,5

 أسماء بوزتي    16,49

 أيمن العجامة 16,48

 نرسين زايدي 16,48
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16,47   
 وسام عصمان 

16,45   
 أفراح قارن 

 ابتسام عيادي 16,45

 سىه بالطيب 16,45

 إكرام شكي   16,44

 مروى دريزي 16,43

 سليمة عالم 16,43

 هاجر عجو 16,43

 شهيناز فراح براهم   16,42

 محمد دوقة 16,42

 فلة زاير 16,42

 أية عزي 16,4

 سكينة طويل 16,4

 دنيا سعود 16,39

 أسامة عمارة 16,38

16,38   
ينة ليمان   صي 

 مني   وادي 16,38

 محمد اسماعيل مجي   16,37

 لدخا سعداوي 16,36

 ميمونة حسان 16,36

 موىس شادل   16,35

 نائلة توميات 16,33

 سيلية عليك 16,32

 خديجة لعموري 16,25

 ايمان مرنيش 16,25

 رشا سيدي عل   16,24

 إيمان بوزيد 16,24

 هبة زادي 16,22

 أسامة عبد الرحيم سعدي 16,22

 ياسي    بلهوان 16,22

 أمال لكحل 16,21

 من   زونان 16,19

 شيماء زقاغ 16,19

16,18   
 سارة مدين 

 ياسمي    بوعود 16,18

 مختار ىس  أحمد 16,16

 محمد عبد الجليل بن حمدوش 16,15

 رانية رام   16,15

 فريال جدي 16,13

 هاجر بلعباس 16,12

16,12   
 أسماء قرين 

 نرسين قارو 16,12

 أيمن قليل 16,11

 امينة قشو 16,1
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 راشة مقران 16,1

 لينا إزري 16,09

 ليليا اجراد 16,08

 اكرام خروس 16,08

 هبة سيدي عل   16,08

 شابحة تعمورت 16,08

 اسيا يحياوي 16,07

 نرسين خدوىس   16,07

16,05   
ينة مدين   صي 

 دينا نهال بوسعيد 16,03

ة قاىس   16,02  أمي 

ة دنيا حايد 16,02  أمي 

 إبراهيم خليل دريبي    16,02

 نرسين بورو 16
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