
اإلسماللقبرقم ال�سج�لرقم
معدل المسار 

الدرا�� 
ت�ب مالحظاتالتوج�همعدل ال��

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 14,3214,32فاتحزعي�� 1083062511

ناجح (ة)محاس�ة وتدقيق14,6514,06خض�� العقون2073025980

ناجح (ة)�س��ق الخدمات12,7112,71م�اركةرجم301477420

� 12,6012,60سه�لةبوط��ل496281382
�

ناجح (ة)�س��ق م��

5054088756 � ناجح (ة)محاس�ة وتدقيق12,5712,57دمحمميهو��

ناجح (ة)مال�ة و�نوك12,4112,41خل�دةبورزاح6083020407

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة12,3912,39فط�مةبن ك�حول 7085083331

ناجح (ة)محاس�ة وج�ا�ة معمقة12,3712,37سماع�ل �لواهري 8053092316

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة12,2612,26آس�ادري9044088948

10034082303 � ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة12,1012,10امالد��

ناجح (ة)إقتصاد دو�� 11,9911,99نور الدين�طو11064093387

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات11,9411,94ل��شادي12054096559

ناجح (ة)محاس�ة وج�ا�ة معمقة11,9411,94محمودبن حمودة1302382350

ناجح (ة)محاس�ة وتدقيق11,8711,87دمحموقاف14085099412

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات11,8711,87ماجدة بن سالم15075098173

ناجح (ة)محاس�ة وتدقيق11,8511,85أمينةشعراوي16085091522

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات11,8511,85عصام يوسفبورع�ة17054017768

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات11,6611,66امينةراج�� 18064085489

ناجح (ة)محاس�ة وج�ا�ة معمقة11,6011,60رابحنع�جة صحراوي 19043094940

ناجح (ة)محاس�ة وج�ا�ة معمقة11,5911,59دمحم رضاد�سدي2097460865

ناجح (ة)إدارة أعمال11,5811,58جابردعمش2101935839

ناجح (ة)إدارة أعمال11,6811,56سام�ةعشور2299478987

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,5311,53سع�دبن قاسم23901442/22

ةدا��� 24075099521 ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� 11,5211,52هج��

ناجح (ة)�س��ق الخدمات11,4411,44هشامسالم25075099544

26054090869 � ناجح (ة)�س��ق الخدمات11,4311,43فاتحرا��

ناجح (ة)إدارة أعمال11,4211,42اسماءبرابح27084095716

ناجح (ة)�س��ق الخدمات11,4011,40مف�دةب���� 28074083986

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 11,3711,37فت�� دلوم2901477357

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات11,3211,32إب�سامبوع��نة30064094025

ناجح (ة)إقتصاد دو�� 11,3211,32نورالدينزعي�� 31064105145

ناجح (ة)إدارة اإلنتاج والتم��ن11,3011,30ف��دحلي��م3201488738

� 11,2911,29نوريفالك3392375554
�

ناجح (ة)�س��ق م��

34075103298 � ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,2811,28نجوى غر��

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,3711,26ع�د الصمد مرادغانم3592308375

ناجح (ة)إقتصاد دو�� 11,2611,26زول�خةع��زي36064104034
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ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,3711,25فاتن قدور 37044090669

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 11,2111,21صالحبن زفور38033078237

ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� 11,2111,21إبراه�مسع�دي3901431874

ناجح (ة)محاس�ة وتدقيق11,1911,19فاطمة زهراءم�مون4001478290

ناجح (ة)إقتصاد دو�� 11,1711,17سم�حةرحاحلة41054088298

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 11,1711,17عمارعامز4200375278

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,1611,16رز�قةظ��ف4397457694

ناجح (ة)محاس�ة وتدقيق11,1511,15ف�صلبن عج��� 4402368736

ناجح (ة)�س��ق الخدمات11,2711,15سعادبوض�اف 45054089075

ناجح (ة)�س��ق الخدمات11,2711,15م��ةمحمودي46085103027

ناجح (ة)إقتصاد ��� 11,1411,14طاهرقحقاح4700477643

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات11,1311,13أحمد حمزةعو��� 4802381727

ناجح (ة)إدارة مال�ة 11,1211,12عمرق�مر4902487752

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,2211,11ع�� سالم50064104538

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة�11,1111,11س�مة�اي5195364868

ناجح (ة)إقتصاد دو�� 11,1011,10زه�� رقيق52064093199

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,1011,10ج��دةبوصالح5301483922

ةجم�� 54075100393 � 11,0911,09من��
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)إقتصاد دو�� �11,0811,08لقاسم ع�د المج�د�ازة55044092475

ناجح (ة)�س��ق الخدمات11,1511,03بوخالفةخنوس5600471653

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,0011,00حال�ماحمد570136075087

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,0011,00ا�مانبن التو�� 58054087845

ناجح (ة)�س��ق الخدمات11,0011,00نوالحامدي 599518123

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة11,2010,98رابح ع�د ال�ب�� 6001491685

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة10,9710,97ناد�ةبوعاف�ة61075106787

6299472736 � وكعا�� ناجح (ة)�سي�� عمو�� 10,9610,96الم��

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 10,9510,95ع�د الوهابمسعودي63054090478

ناجح (ة)إدارة أعمال11,0510,94فوز�ةجعالب 64064098812

ناجح (ة)تدقيق ومراق�ة ال�سي�� �10,9310,93مالعمارة6583715/7

ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,9310,93عزالدين�لفار66053106768

ي67054087975 ناجح (ة)إدارة مال�ة 10,9310,93حم�دةز���

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة10,9010,90وهي�ةق��اس68064086865

ناجح (ة)إقتصاد دو�� 10,9010,90ر�اضع�ساوي69063089411

ة7001456555 ناجح (ة)إقتصاد دو�� 10,8910,89دمحمب��ق��

اك7197179014 � ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة10,9910,88ع�د هللا�ل��

ناجح (ة)محاس�ة وج�ا�ة معمقة10,9810,87جمالجاب هللا728365410

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 10,8610,86ع�د الع��زدلفوف73898407

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات10,8610,86إبراه�مبن اعمارة74085084339

ناجح (ة)محاس�ة وج�ا�ة معمقة11,0810,86رضا ��ر 7502240895

ناجح (ة)إدارة أعمال10,8610,86خالد سالم76085098810

77034048173 �
ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة10,9510,84حل�مطر��

ناجح (ة)إدارة أعمال10,8310,83دمحملزرق 7802483917

ناجح (ة)�س��ق الخدمات11,0310,80فاروقشيخ79053092390

� 10,8010,80ندىمهدي80044087537
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ات�ج�ة10,9110,80نا�طه�� 81054097716 ناجح (ة)إدارة إس��

ناجح (ة)إدارة مال�ة 10,9010,79داللع�د النور8201477772

8393291852 � ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة10,7610,76حك�مةشع��

ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,8610,75ع�د المالكحطي�ة8402378609



ناجح (ة)�سي�� عمو�� 10,8510,74حس�نةلعمارة8502483159

8601354283 � ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة�10,7310,73اللغر��

ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,9510,73نوارة بن طالب 8799479682

ناجح (ة)إدارة مال�ة 10,7310,73رف�دة�ار88085080976

� 10,8310,72رضوان�ليح8997459982
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة10,8210,71ل��شالل9096413451

ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,8110,70ن��ل علو9101379985

� �10,6810,68مالكراي9202491855
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,7810,67فوزيفخاري93054105432

� 10,7710,66سل�مفراحت�ة9499468682
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� 10,6610,66ن��لبراه��� 95075108715

ناجح (ة)إدارة أعمال10,7510,64م��مجرار96044087431

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 10,6210,62طارقبن الصديق9798458096

9896267760 �
ناجح (ة)إدارة مال�ة �10,6210,62ش�� رحمو��

� د�ل�� 9998459829
ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� 10,6110,61الع�ا��

� 10,7010,59وهي�ةدشوشة10000483001
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 10,6910,58عماد الدينمدا�� 101085079304

ناجح (ة)إدارة مال�ة 10,5810,58سهاممعاش102034083150

ناجح (ة)إدارة اإلنتاج والتم��ن10,5610,56عمارن���ات103075103366

ة�لع�اس10401491029 ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,5510,55نص��

ةده��� 10502478091 ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,7710,55خ��

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة10,9910,55يوسفبن الشال�� 106054095019

ناجح (ة)تدقيق ومراق�ة ال�سي�� 10,5510,55التوفيقب���ات10701492276

� مسعودي10897444217 ناجح (ة)�س��ق الخدمات�10,7610,55اس��

ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� 10,6510,54ادمحمبن محج��ة109064090937

ناجح (ة)مال�ة وتجارة دول�ة10,6510,54ع�د الحل�مالنوم11002444420

ناجح (ة)إدارة اإلنتاج والتم��ن10,5310,53ك��مةدهوم111034084324

ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,5110,51سارةبوساق11202476297

ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,5010,50ع�لةب�صار113994104693

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات10,5010,50طاللمطروزة114085087999

ناجح (ة)إقتصاد دو�� 10,5010,50رابحدعي�ش11595271085

116053027405 �
ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� 10,5010,50س�دع�� خل�فا��

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات10,6010,49سف�انقمراس117085092794

� ترا�ك�ة118043097193 ناجح (ة)إدارة أعمال10,5910,48حس��

11997457954 �
� 10,5910,48الصادقز�ا��

�
ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 10,4710,47عت�قةسال�� 12000476340

� 11,1310,46عمردا�� 12198463794
�

ناجح (ة)�س��ق م��

� 10,6710,46شف�قةدري122085081970
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� 10,5610,45بن جدوعمران123075103882

ناجح (ة)إدارة اإلنتاج والتم��ن10,5510,45من�� بن عروس124062052430

ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� 10,5510,44صالح الدينجعالب125064098800

ناجح (ة)إدارة مال�ة 10,8810,44محفوظبوع��� 12601383291

ناجح (ة)محاس�ة وتدقيق10,5410,44دمحمزر�ق127095058465

128075108616 �
ناجح (ة)إدارة أعمال10,6210,41لزهرعقو��

ناجح (ة)محاس�ة وج�ا�ة معمقة10,7310,41صالحقرساس129085088989

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 10,3910,39قسم�ةبن قسم�ة13000469795

ناجح (ة)مال�ة و�نوك10,6010,39عمارقاسم131044096836

ناجح (ة)�سي�� عمو�� 10,3910,39نع�مةعمارة13201489423



� 10,3810,38من�ةب��كري133043050230
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� �10,4810,38عقوبنا��� 134079050675

� 10,4810,38شكري ف�صلشت�ح135054036738
�

ناجح (ة)�س��ق م��

� 10,8110,37فاروق�لحوت136075101557
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)إدارة مال�ة 10,5710,36هشاملع�فاوي13707480427

ناجح (ة)إدارة مال�ة 10,9010,36نص�� دلفوف138063074928

ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,5610,35رابحن��وة139075116989

140062053583 �
ناجح (ة)إقتصاد نقدي و�ن�� 10,4510,35الع�دز�ا��

ناجح (ة)تدقيق ومراق�ة ال�سي�� 10,3410,34دمحمبن اعمر14102487429

ناجح (ة)إدارة مال�ة 10,5410,32ع�د الحك�م عروك142069057720

143054090196 � ات�ج�ة10,8710,32من�� لعرا�� ناجح (ة)إدارة إس��

ناجح (ة)محاس�ة وج�ا�ة معمقة10,3210,32عثمانبو�شادة144093050518

145962537 �
ناجح (ة)�س��ق الخدمات10,4210,31رفيقش���

� بودرهم146034053490 � 10,6310,31الحس��
�

ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات10,4110,31صابرجم�ات147054097566

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات10,9610,30توفيقصهد14895358782

ناجح (ة)إدارة مال�ة 10,8410,30ز��بسعدالدين14902476886

ناجح (ة)إقتصاد التأمينات10,4010,29ن��لع�ساوة150075108716

15199467599 �
ات�ج�ة10,4010,29دمحمفل�ا�� ناجح (ة)إدارة إس��

ات�ج�ة10,7110,28احمدبن زرط�حة152043072162 ناجح (ة)إدارة إس��

ناجح (ة)إقتصاد دو�� 10,3710,27أحمدعالوة15301443283

154085087888 � ناجح (ة)إقتصاد ��� 10,5810,27فتح�ةنع���

ناجح (ة)إقتصاد ��� 10,8110,26اس�اموساوي155043093192

ناجح (ة)إدارة اإلنتاج والتم��ن10,7910,25عمربن الزاوي15699426514

15704383467 �
� 10,4510,24عاشوربن م��

�
ناجح (ة)�س��ق م��

ناجح (ة)إقتصاد ��� 11,3610,22سم�ةجغلول158043072904

ات�ج�ة10,3210,21عادلخل�ف15901447905 ناجح (ة)إدارة إس��

ناجح (ة)مال�ة و�نوك10,7210,18السع�دبن الذ�ب16099467544

ناجح (ة)مال�ة و�نوك10,8310,18سام�ةبن كش�دة16199372101

ناجح (ة)إقتصاد ��� 10,3910,18معمرزواق16296261675

ناجح (ة)إدارة أعمال10,2710,17سل�م�ل�اي16301481072

ات�ج�ة10,2610,15ول�دبوعون16402420059 ناجح (ة)إدارة إس��

165064085323 �
�

� 10,2510,15نجم الدين قا�
�

ناجح (ة)�س��ق م��

� 10,2510,14دمحمس�لم16695365382
�

ناجح (ة)�س��ق م��

� 10,2310,12ايوبهوشات1670422439
�

ناجح (ة)�س��ق م��

إحت�اط///10,6310,09ع�د الجل�ل�لقاسم168104092935

إحت�اط///10,6310,09ع�داللط�فماضوي169043106441

إحت�اط///10,7410,09حسامش�خاوي170075103339

17100380183 �
إحت�اط///10,3010,09تاج الدينمرا���

إحت�اط///10,2910,09حمزةسعدهللا172095058529

إحت�اط///10,1710,06الع�دقر�� 173043094870

إحت�اط///10,5910,06ع�� ح�مد17401478568

إحت�اط///10,2710,06مسعودنا��� 175075101173

إحت�اط///10,7010,05خد�جةسحنون 17602478090

177075098852 �
إحت�اط///10,5710,04ر��عة�خ��

إحت�اط///10,2410,03أ�منش�اح178064046859

17902476328 � إحت�اط///10,5510,02لقمانزرق��

إحت�اط///10,2210,02رش�دسه��� 180043094946



181034087476 �
إحت�اط///10,6510,01دمحم صالحتوا��

إحت�اط///10,2110,01ع�داللط�فنطاح18200483324

إحت�اط///10,189,97أحمد إسحاقحجاب183034098807

إحت�اط///10,609,97ب�ةزا�د18497453417

إحت�اط///10,179,96ز��بمو�185054087521

إحت�اط///10,389,96حك�مف�ج18697458850

� ك��م187095063785 إحت�اط///10,279,96الحس��

إحت�اط///10,699,94من�� بوحصان188043073464

إحت�اط///10,139,93ع�� ب���� 189085099224

إحت�اط///�10,569,93الل�لعزوق19099380063

إحت�اط///10,679,93احمدعليوات19189275852

إحت�اط///10,449,92دمحمق��ن192043039459

إحت�اط///10,899,91ول�د�كور193034086023

إحت�اط///10,009,90جمالبن ال�ار194095067142

إحت�اط///10,009,90عادلسع�دي195075117017

إحت�اط///10,519,88النوريبركة19697456844

إحت�اط///10,189,88ز�ن العا�دين سحنون197034085511

إحت�اط///10,499,86المسعودجلود19897490635

199043070785 �
إحت�اط///10,369,84سا�� موم��

إحت�اط///10,589,83ع�د القادربن ب��مة20001392033

إحت�اط///10,329,80دمحمزوا�� 20101478623

إحت�اط///10,189,77سع�دحمالوي202044103535

إحت�اط///10,719,74صابرض�ف20300476134

إحت�اط///�10,349,71اللبوت�طاو204085080511

إحت�اط///10,449,71ع�د ال���ممحمودي20501491523

إحت�اط///10,339,71عمربرابح206044096015

إحت�اط///10,319,69لخ�� بن ط��لة20798373710

إحت�اط///10,659,69السع�دحب�ل20895365246

إحت�اط///10,199,68يوسفحبوش209085093481

إحت�اط///10,529,68جاللع��وة21098499156

إحت�اط///10,269,65صالحخل�فة21102449196

212085087880 �
إحت�اط///10,249,63ع�د هللاعلوا��

إحت�اط///10,469,62نع�مةبوها�� 213033102188

إحت�اط///10,549,59فارسسمان214064087053

إحت�اط///10,199,57مل�كةخل�ف21501491203

إحت�اط///�10,129,52اللسال�� 21602318547

إحت�اط///10,119,51أم الخ�� بن سل�مان217085086042

إحت�اط///10,009,50جم�لةدحمون218053036669

إحت�اط///10,219,49جاللبن حم�م�د 219043098623

إحت�اط///10,179,45سل�مرحا�� 220075098046

� برابح22101492263 إحت�اط///�10,149,43س��

22294382820 � إحت�اط///10,199,38ع�د الرزاقذو���

إحت�اط///10,269,33عمادعوادي223046067626

إحت�اط///10,309,27سف�انبورزق224064085993

� مل�ك225075104015 إحت�اط///10,019,21خالد �اس��

إحت�اط///10,229,19سل�ممفاتيح226039032140

إحت�اط///10,389,13خالدفاضل22799474828

إحت�اط///10,288,95هشامقاس�� 22801484423



إحت�اط///10,348,89خالدفراحت�ة229054087113

� العالم230046031728 إحت�اط///�10,038,62اس��

:M

:d

:rعدد مرات الدورة اإلستدرا��ة

Mc=(M1+M2+M3+M4)/4 x (1-(0,04*(d+(r/4))))

ت�ب وفق المعادلة التال�ة: مالحظة: يتم حساب معدل ال��

معدالت المسار الدرا�� 

عدد مرات اإلعادة


