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 االسم اللقب المعدل

ير 18,62  محمد زين الدين بوشر

 آية شناز فارح 18,43

 ميسم حجاج 18,37

18,32   
 أمينة نور داليا حناشر

 إكرام بن جدو 18,17

 ريم نور الهدى كرلفاوي 18,17

 آمنة نمديل 18,15

 طه بن قدوار 17,95

 منال مروة فيالل   17,95

 سارة أنفال لوامري 17,93

 ندين ليجيس   17,93

 لينة بن خالف 17,92

 اكرام بالرة 17,88

ة 17,85 ز  منار الهدى بوخب 

 ميار بلحسن 17,85

 وسام بن مسعود 17,82

 سارة ذرية جغري 17,82

 كاميليا تونسية آيت موش 17,79

 زينب مبعوج 17,77

 طه عبد الستار بوروب    17,77

 مروة بوطاري 17,75

 منار حجاج 17,73

 سلسبيل حليمة صنادلة 17,7

 رفيدة نرسين بلقاسم   17,7

 رميساء حيمورة 17,67

 أسماء مزيادي 17,67

 ريمة بودفة 17,63

 أنفال بوكنوشة 17,62

 عائشة زعباط 17,58

 محمد العرب    بن شوالة 17,58

 أحالم بولعراق 17,53

  كريمة األخالق زوشون 17,53
 أمابز

 ابتهال مربوح   17,5

 عبد الرحمان بن كازة 17,48

 ميساء ربع   17,47

ية 17,45 ز  ريان بن حب 

ز  بن سليمان 17,45  لينة ياسمي 

17,43   
 خولة غمرابز

 مريم شيبط 17,4

 هديل بوالفرماس 17,35

 إيناس حموش 17,33
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 عبد اللطيف يونس   17,33

17,32   
 مالك سودابز

 إيمان كرادة 17,3

ي 17,28  بلقيس خب 

17,28   
   بلقسر

 موبز

 محمد أيمن بن عاشور 17,28

 حسام الدين لوصيف 17,25

 أمينة عيون 17,23

17,23   
 لينة مالك نابت 

 رشا لميس كنيدة 17,22

 غدير لعوب    17,22

 مروة لبصب   17,22

 أية بوعافية 17,22

وف 17,22  ميساء شب 

 صالح فردي 17,21

 سلسبيل طلح   17,2

 سفيان واعري 17,18

 لينة سىه سواحلة 17,18

 هبة بوراوي 17,18

يف بوخرو 17,18  محمد الرسر

ين لغدامس   17,17  سب 

17,17   
 داليا بن زبوشر

 عل   مغل   17,15

 نور احماري 17,15

 كوثر بن لمبارك 17,13

از بو صبيعة 17,1  شب 

 إشاء بن يونس 17,09

 ليل لقماقم 17,08

 مريم أنفال فنور 17,07

 هيام شعبان 17,07

 فريال ضياف 17,07

ز  زغاد 17,07  معب 

  سارة زرقة 17,05
 أمابز

 هبة بن قربة 17,05

ين 17,05  غزالن بن عرسر

 سهيل بن فاضل 17,03

 رشا جنات موالهم 17

 مالك حيمود 16,98

ز  بن غرس هللا 16,98  نرص الدين أمي 

از عوابدية 16,97  هندة شب 

اب 16,95  عبد اللطيف بولرسر

 لينة اكرام بوربيع 16,95

 مالك صونية هشام 16,95

 سلوى ايمان بوحجر 16,95

 زكية منار بوكلول 16,95
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 يرسى رانية عريت    16,95

 اميمة ريبوح 16,93

 هشام بوبندير 16,93

 الياس رميته 16,93

16,93   
 دنيا زهرة هاروبز

وانة 16,93  خولة شر

 أيوب بوالصلصال 16,93

 روميسة ذياب 16,93

 أسامة لوصيف 16,92

 يرسى بوقرزي 16,92

 سمية سالم 16,9

16,9   
 محمد عل  قسر

 امال دربال 16,9

 منب   بورويسة 16,9

ي 16,88 ز  خب   مرام نور اليقي 

 خلود عليوات 16,88

 عبد الرحمان بن قدوار 16,88

16,88   
 لينة نابت 

 نهاد بوفنارة 16,88

 نورهان نمر 16,85

16,85   
 ندى نابت 

 لينة سندس بن معمر 16,83

 منار جعيجع 16,83

 وسيم آيت عبد القادر 16,83

   بشتارزي 16,83
 موبز

 نشوة مالك شهبوب 16,83

ز  ح   16,83  ياسمي 

 شيماء زروال 16,83

 نىه فري    ح 16,83

 نهال بوخنطيط 16,82

 هالة مالك قيدوم 16,82

 آية ديب 16,82

 أية نورهان روابح   16,8

16,77   
 ميسان االء بن سبعيتز

 ضح بوعل   16,77

 فراس عبد الصمد بن عبد السالم 16,77

 جيهان لعجاب    16,77

 افنان بن لحرش 16,75

 اكرم وسيم سالم   16,75

وق بومعزة 16,75  شر

   عزيزي 16,75
 أمابز

 لينة بوفنارة 16,75

 سندس مالك بالل 16,73

 هشام السعيد بن يونس 16,73

 رشا إكرام محسن 16,73
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 سلوى فريفط 16,73

 حواء دباش 16,72

 وئام جابر 16,7

ة االشواق حركات 16,7 اق أمب   إشر

 مريم أمال شايطة 16,7

 أحمد أيمن عواط   16,68

 نهاد غندير 16,68

 أسماء تاير 16,68

 لينة حيون 16,68

ى مالك غيموز 16,67  برسر

 أنفال خراب 16,65

 وئام مزواري 16,65

 شيماء بن زايد 16,65

وز طرادخوجة 16,65  فب 

16,63   
 حسام شنت 

 سارة نادين وادفل 16,63

   غماري 16,63
 سماهر أمابز

سة 16,62  عبدالقدوس بوضز

ز  16,62  وئام لمي 

 أمينة أونيش 16,62

 يوسف أمجد ربيع 16,62

 إيمان زعامطة 16,61

16,6   
 داليا زيتوبز

 فاطمة الزهراء قرايت 16,6

ين بوعزة 16,6  سب 

 مالك صابرين فضلون 16,58

ة زواق 16,58  امب 

 نورهانم بولمكاحل 16,58

 ياسمينة بودلواش 16,57

 سمية زريزر 16,57

 فلة بن سويس   16,57

 أنفال بورحلة 16,55

ي 16,55  بالل صغب 

 مريم شاج 16,55

 شيماء العقون 16,55

ي  هان قوادري 16,53  مب 

ز  16,53  محمد أكرم طاجي 

 سلم قنيش 16,53

 طه عمار لوصيف 16,52

 رميساء بوف 16,52

  مرابط 16,5
 مالك وئام عثمابز

 ريان رايس 16,5

   خنوف 16,48
ى امابز  برسر

 توبة عزوز 16,48

 هبة شيعل 16,48
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 هبة جحيش 16,48

 آية دهت    16,47

 رام   خلدون 16,45

 جيهان بوقندورة 16,45

الدا ميس لريام غراب 16,45  إسمب 

16,45   
 مهدي تعبابز

 حنان قطاف 16,43

 لينة زرطيط 16,43

 ريان بن جاب هللا 16,43

 نرسين حجاج 16,43

 نهال قانة 16,43

ز  فتاش 16,42  ياسمي 

 نىه غرزول   16,42

 نور الهدى بن حبوش 16,42

 إيمان سارية 16,42

 راوية انوار دريدي 16,42

 يوسف لمقود 16,42

  مالك زقرار 16,4
 أمابز

 روميسة غانم لكحل 16,4

 مروة هيشور 16,4

 شكيب ارسالن نك   16,38

 سناء بن عبد الحفيظ 16,38

 محمد الهادي نحوي 16,38

 إبتسام غادة بلعباس 16,37

16,37   
 شيماء بحشاشر

 سارة بوحديح    16,37

 جمال وادي 16,35

 أمب  ممتاز فرح   16,35

 امينة دراع 16,33

ز  كريم 16,33  سام  شاهي 

 نورهان كيحل 16,33

 ايناس بن لحرش 16,32

 عدنان بوزيان 16,32

16,32   
 نىه فرقابز

 حنان زغيدة 16,3

ة غزالن غرب    16,3  أمب 

 روميسة هدى عديلة 16,3

 رونق عياد 16,3

 زهرة نريمان لبداع   16,28

16,28   
 إيمان منيفز

 سلسبيلة لعور 16,28

يف سميحة 16,28  محمد الرسر

ة 16,28    بوبقب 
 أمابز

ة تونس   16,27  أمب 

 رسالن بولقرون 16,27
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16,27   
ز
 ريان صاف

 حسناء دربلو 16,27

 زكرياء رمول 16,27

16,27   
 هارون قيطوبز

 دينا بوخزر 16,25

 شهاب الدين بصب   16,25

 نورة زهارة 16,23

 أميمة مريمش 16,23

16,23   
 ياش عبد الجليل محاستز

 أسماء كيموش 16,23

 توبة بوشامة 16,23

16,23   
 دنيا زاد مخلفز

 ريم بن جلول 16,23

 فاتن حموش 16,22

ز  16,21  ريان عبب   مسكي 

 رشا لسود 16,2

 ريان بلعمري 16,2

ز  16,2 ين بودرمي   شر

طوط 16,2  مريم شر

ز  بومزبر 16,2  أمي 

وم 16,2  حياة شر

 هناء بوخشم 16,2

 أكرم العيدون 16,18

 سىه بن رابح 16,18

 نمرة بوكرزازة 16,18

ة جعفر 16,18  أمب 

 طه وفيق الدين عميار 16,18

وانة 16,17 ز  شر  امي 

 ري  هام درية خباب 16,17

 فلة بن لكحل 16,15

 لينة لسماري 16,15

 سليمة بورفع 16,15

16,14   
   حبيباتتز

 امابز

  الدين عواط   16,13
 تف 

 أمنيةوجدان علواش 16,13

 سيف االسالم كحول 16,13

 إصالح قريان 16,13

 شهيناز مغراوي 16,13

ش 16,13  لينة إشاء عمب 

 ماجدة بودماغ 16,13

 أنفال يخلف 16,12

 امينة شبل   16,12

 صفاء كحول 16,12

16,12   
 محمد شكيب مروابز

 رميسة نهال بلوم 16,1
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ى غراب 16,1  برسر

 محمد انيس مجدوب 16,1

16,09   
 سىه هاروبز

ة 16,08 ز  محمد مولود منح    بن معب 

 بلقيس علوي 16,08

 رقية أودينة 16,08

 بثينة بن زعيم 16,08

 رقية معدود 16,08

 رميساء منار قط 16,08

ي 16,07  أنفال شب 

 مفيدة هباش 16,07

16,06   
 رميساء فرقابز

 عبد الرؤوف مزراق 16,05

 نورالهدى براهيم   16,05

 خولة تيلباو 16,05

 رقية شبوك   16,05

ز  16,05  مالك راس العي 

 وسام عاشور بوعكاز 16,05

 نسيبة بواللة 16,04

 زين العابدين طلوش 16,03

 أية وصال بن عريبة 16,03

 إيمان لوادفل 16,03

ى بلعل 16,03  برسر

 محمد الحبيب علواش 16,02

 ندى بن عطية 16,02

 وسيم كتاب 16

 وئام االمل بولمكاحل 16

ى بوتريعة 16  برسر

 يرسى شعراوي 16

 ريان مرحوم 16

 سارة بن داود 16

 سلم بوحوش 16
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