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 االسم اللقب المعدل

 محمد بن امينة 19,12

اق مصطفاوي 18,57  اشر

 دنيا أحالم براهم   18,43

 فرح خديجة جعفري 18,33

 محمد األمي    خشاب 18,3

 وفاء خالدي 18,22

 إيمان صحراوي 18,18

18,14   
 كوثر عمران 

 مريم دلة 17,98

 نيهال نور الهدى عبيد 17,97

 سلسبيل بلخض   17,97

 الطيب عبد الهادي بوخديم   17,95

 إيمان مقنانة 17,94

ة الهام برزوق 17,9  أمي 

 فاطمة يرسى بن فريحة 17,9

 فاطيمة الزهراء عزري 17,87

 وفاء شتوان 17,86

 اسماء دهنون جفال 17,82

ى خالدي 17,8  برسر

 شيماء بدة 17,79

 دالل العرن    17,78

 عبد الرحمان سالم 17,75

 أمينة مرباح 17,67

  احمد 17,65
ة ست   زهي 

 وسيلة زرقوق 17,52

 شيماء شاهيناز مكرلوف 17,48

 شيماء فارس 17,45

 محمد الحبيب بوطيش 17,42

 رانية بوقرسي 17,38

 مريم رقادة 17,38

 فطيمة زهرة زرقاوي 17,35

 نبية نورالهدى حبايب 17,34

 عبد القادر بن حواء 17,32

 مروة جالل   17,28

 نبيلة دحو 17,22

 عتيقة امل سحنون 17,21

 روفيدة بوزيد 17,18

 نور الهدى خشاب 17,16

 ياسمي    قدور بن قادة 17,16

 أسماء بن خلف هللا 17,15

 حنان خشاب 17,14

17,13   
 رزيقة سلطان 
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 سومية أمال بن دحمان 17,12

 دحو مزيان 17,12

 عثمان لخضاري 17,08

 هديات بالحة 17,08

17,05   
 
 دعاء شاف

17,05   
ة سودان   خي 

 غريسية وهيبة دينار 17

 حياة جزول   16,99

16,93   
 إبراهيم قنون 

 سليمة طاوي 16,92

 محمد أسامة حبيب 16,92

اق بن ثابت 16,92  مريم اية اشر

 نزي  هة نمر 16,88

 يمينة كاري 16,88

 سفيان بولوم 16,88

 محمد المختار بن صواق 16,88

16,87   
 خي  الدين عومر مراكشر

 صارة نسل   16,85

 نفيسة صليحة مداح 16,82

 سعاد سنينة 16,81

 أمينة جريو 16,78

 ميساء بن ونان 16,77

16,75   
   سودان 

 محمد عبد الغان 

 أسيا زينب مهتدي 16,74

 شيماء كفيف 16,73

 رميصاء حمادوش 16,7

 فافة بن عبد هللا 16,69

 يمينة رقيق يسعد 16,68

 محمد عبد الرحمان عبيد 16,67

 عبد الهادي ثابت 16,65

 نور  الهدى عبد الوهاب 16,63

 زوليخه عبودي 16,63

 حاجة فوزية عبد الصمد 16,6

 فاطيمة شيخ 16,6

 شيماء تقابج    16,59

 يمينة حصاد 16,58

 شيماء غريب 16,58

 نور الهدى جابر 16,58

 محمد مصطف   سلكة 16,57

 نورالهدى بونوالة 16,57

 أسماء بن نعوم 16,55

 خديجة جي   16,55

 الزهرة القندوسية بن أمينة 16,52

 أمينة روان بن سيد 16,52

 إيمان بسوس 16,5
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 سومية شالن    16,48

 ريمة منال بوعريشة 16,47

 هشام جليد 16,47

 شهرة بوعبدهللا 16,47

16,45   
 شيماء توان 

 محمد هشام بوقاسم 16,45

 عل  ابوبكر الصديق زعاف 16,45

 عالية غالم   16,41

 سعدية قرواش 16,4

 إيمان بلكبي   16,38

 مريم بوبكر 16,37

 حفصة شيماء جبل   16,33

 الزهرة هاشم   16,3

ة كرفوف 16,27  امي 

 غزالن زهرة دينار 16,27

 نرسين ابف   16,26

 خديجة ميسوم بن عباد 16,25

 حفصة عبدال   16,25

 محمد حسام الدين صغي   16,25

 مت   رميل 16,22

 حنان عابد 16,22

 الزهرة زحيل 16,2

 خديجة بتي    16,2

 شيماء غراب 16,18

 وسام أوكبدان 16,18

 كريمة بوشناق 16,18

 إكرام جالبت 16,17

 شهرزاد محمودي 16,17

 ملوكة براهم   16,17

 فاطيمة الزهرة عبو 16,16

 خديجة جالل   16,15

 مروة بن عابد 16,15

 نرسين شايب 16,13

يف 16,12  رجاء ض 

 محمد عبد الهادي الصديق بن وقاف 16,1

 نور الهدى صحراوي 16,1

 عائشة نكروف 16,1

 أسماء قنانشة 16,08

16,08   
 نرسين خليفان 

 حاج مصطف   مصطفاي 16,07

 فتيحة شناف 16,07

 عل   كورتيش 16,07

 وئام جميل 16,06

ة 16,05  أسماء بعي 

 فائزة بوبكر 16,05
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از عابد 16,03  شي 

 كوثر رميل 16,03

 توفيق بن مصابيح 16,03

16,03   
ة مليان   خي 

 عمر سنوساوي 16,03

ة 16,03  إيمان بعي 

 بالل بن امينة 16,02

 سيدعل   مداد 16,02

 أسامة حمو الحاج 16,02
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