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 االسم اللقب المعدل

ي 18,62 يلميس مبارك 

يدعاء قمادي 18,24

يإسمهان بوعون 18,22

يط 18,18 يريان شر

ي 17,97  
يسفيان حشيشر

يمحمديأمي  ي برغيش 17,85

ي 17,82  
ينورياليقي  ي سليمان 

يمالكيغفران منسل 17,78

يشيماء سكيو 17,72

يط 17,71 يريم شر

يروميسة فتاح 17,69

يهالة دقايشية 17,58

ة 17,55 يسلسبيل شبي 

ي 17,53 يإيمان جمع 

يري  هام بوسقطة 17,48

يبلقيس فرحاوي 17,43

يآمنة شابو 17,42

ي 17,41 يأنفال قاسم 

يبلقيس سعدي 17,35

ة موساوي 17,32 يامي 

يآالء رزق 17,25

يحسام عباس 17,24

يأميمة هوام 17,22

يبثينة براح 17,22

ي 17,2 يبالل نحال 

يشيماء بوشوشة 17,16

يجيهان عزاز 17,08

يآيةيالرحمان مرغادي 17,04

يسلسبيل قمادي 17,03

يحني  ي فارس 16,97

ي 16,95 يذكرى سالم 

يمحمديأكرم عبديالمالك 16,91

يآية مخازنية 16,9

يذكرى جفال 16,9

ي 16,86 يحني  ي الدام 

يخالد بوديار 16,81

يفاطمةيالزهراء سخري 16,79

يريان مراد 16,75

ينهال جابري 16,72

ي 16,7  
يإناس منان 

يآية الميطة 16,66
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ي 16,59 يأمي  ي مسع 

ي 16,59  
يراضية براكشر

يسندس لعور 16,58

يلندة فردي 16,58

يرحاب زايدي 16,53

يريان عبادة 16,53

يالدين قمري 16,53  
يتق 

ينوريالهدى لعبيدي 16,53

ي 16,53 يأمينة مناع 

يعبدالنور مهلم 16,53

ي 16,52 يإيمان عمي 

يغفران قابة 16,47

ينور دربال 16,45

يايناس عاشور 16,42

يحساميالدين عثمانية 16,4

يرانية بوطورة 16,38

يأيما بلقاسم 16,38

يلينا ايتيايدير 16,37

يزكرياء بنيمخلوف 16,36

ييمينة بوديار 16,35

يكوثر نويوة 16,35

ي 16,33 يإبتهال مسع 

ياية اونيس 16,32

ي 16,32 يأحمد العلم 

ي 16,28 ينريمان مشي 

ياشاء بيازة 16,28

يعزيزةيدرية جغار 16,28

ي 16,27 يأسيام مويش 

يريان عريف 16,25

يأسامة برغيش 16,23

يفادية مكاحلية 16,23

يعمار برايس 16,22

ي 16,22  
ينوريالهدى سلطان 

ي 16,22 يآية مشر

از ملوك 16,22 يشر

ي 16,21 يسعدان قب  

ي 16,2 ينورياإلسالم قوام 

ة قسوم 16,2 يكي  

ي 16,17 يقطريالندى بولقشر

ي 16,17  
يأميمة عياشر

يروفيدة رايس 16,11

يأسامة سوالمية 16,1

ي 16,1 يشمسيالنهار جالل 

يوفاء جالب 16,1
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ي 16,1 ينذيرة رام 

ي 16,09 يعبديالحكيم غريش 

يخديجة زريف 16,08

يايمان مخازنية 16,05

يإيمان طوالبية 16,03

يذكرى براح 16
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