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01هماني جوهرالمعزون الحبيب الثانوي المعهد01الرئيسية16.6560صبرين  التليلي67339

01الكافي عبد عليالعيادي الهادي إعدادية01الرئيسية16.6560أميمة  النصري67338

01السافي محمدالمهيري الطيب الثانوي المعهد03الرئيسية15.6160محمد علي  بوجلبان87213

01المرزوقي منيربوليلة مجيدة الثانوي المعهد04الرئيسية14.8560عبير  الخوجة97364

01المرزوقي منيرالسوسي الهادي الثانوي المعهد05الرئيسية14.4258سيرين حامدي97316

01حميدة وئامشاكر الهادي الثانوي المعهد06الرئيسية14.3760هبة  الطاهري77369

01كريشان سميرالحداد الطاهر إعدادية07الرئيسية14.1660حسناء  بلقاسم97375

01سويسي نافعأكتوبر 15 إعدادية08الرئيسية14.0860أيمن التريكي67262

01المّكي المنجيالحبيب حي الثانوي المعهد09الرئيسية13.9060سوسن قاسمي87920

01كريشان سميرالشيحية إعدادية09الرئيسية13.7760سارة فضيلة57322

01المّكي المنجيالحبيب حي الثانوي المعهد10الرئيسية13.6956مرينا  الشفي67355

01كريشان سميرالشيحية إعدادية11الرئيسية13.5958سـلـمـى  مـوسـى67340

02النفاتي شكريالنوري علي إعدادية12الرئيسية13.5558نزار  دعوثي87198

01سويسي نافعأكتوبر 15 إعدادية13الرئيسية13.4160محمد أشرف  فحيمة97219

01المرزوقي منيربوليلة مجيدة الثانوي المعهد14الرئيسية13.3857إلياس عوين الشايب67263

02الكافي عبد عليالعيادي الهادي إعدادية15الرئيسية13.2158آدم  الكوت77233

01المرزوقي منيربوليلة مجيدة الثانوي المعهد16الرئيسية12.9558أماني الصيد97320

01الكافي عبد عليالعيادي الهادي إعدادية17الرئيسية12.8556بدر الدين  جعفر87215

01الهمامي فيصلالشابي القاسم أبو الثانوي المعهد18الرئيسية12.8260وئام  الخوجة67400

03المّكي المنجيمارس 20 الثانوي المعهد19الرئيسية12.7958سوار الرياحي97307

01بلحاج الدين جمالالشعبوني الحبيب اإلعدادية المدرسة20الرئيسية12.7860نورس المعالل87383

01المرزوقي منيرالسوسي الهادي الثانوي المعهد21الرئيسية12.7756هالة  الخناسة67403

01السافي محمدنوفمبر 15 الثانوي المعهد21الرئيسية12.7756مالك  القرزون57222

01كمون الدين نورماي غرة إعدادية23الرئيسية12.5856اماني الطياري67319

01هماني جوهرالمعزون الحبيب الثانوي المعهد24الرئيسية12.5060عالء  مقني67194

01حميدة وئامشاكر الهادي الثانوي المعهد25الرئيسية12.4358هازار بن ساسي77304

01سويسي نافععلي محمد الثانوي المعهد26الرئيسية12.4152ايمان  حريرة57345

03السافي محمدنوفمبر 15 الثانوي المعهد27الرئيسية12.2054هيفاء بن الحاج حسن67309

01كمون الدين نورماي غرة إعدادية28الرئيسية12.1857غادة عروس77318

01كريشان سميرالشيحية إعدادية29الرئيسية12.0856سليمة بن حسن87313

01المرزوقي منيربوليلة مجيدة الثانوي المعهد30الرئيسية12.0458رانية السالمي97314

01كريشان سميرالشيحية إعدادية31الرئيسية12.0353إكرام عيساوي67305

01الهمامي فيصلالشابي القاسم أبو الثانوي المعهد32الرئيسية11.9355نجود بن مسعود97331

01كمون المنصف محمدسليم المنجي الثانوي المعهد33الرئيسية11.6456نشوة القمري67422

01سويسي نافعأكتوبر 15 إعدادية34الرئيسية11.5954شيماء الزعيبي94326

02المرزوقي منيرالسوسي الهادي الثانوي المعهد35الرئيسية11.5850فرح  فرج هللا77352
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01بوليلة ساميالسلطنية اإلعدادية المدرسة36الرئيسية11.4852باديس بن عامر57241

01السافي محمدالمهيري الطيب الثانوي المعهد37الرئيسية11.4547صفاء ميساوي97311

01حميدة وئاماللخمي الحسن أبو الثانوي المعهد38الرئيسية11.3349عزيزة الصامت77321

02المّكي المنجيمارس 20 الثانوي المعهد39الرئيسية11.3053مهدي الشافعي67299

01الهمامي فيصلتنيور إعدادية40الرئيسية11.3050صفوان  عبيدي57239

01سويسي نافععلي محمد الثانوي المعهد41الرئيسية11.2951نزار القمري97293

02السافي محمدنوفمبر 15 الثانوي المعهد42الرئيسية11.1852رحمة  المرابط97357

05السافي محمدنوفمبر 15 الثانوي المعهد43الرئيسية11.1251فايز العريبي97261

03النفاتي شكريالنوري علي إعدادية44الرئيسية11.1247اميمة عروس شطارة97308

02السافي محمدالمهيري الطيب الثانوي المعهد45الرئيسية11.0043أمين األمين57425

02المّكي المنجيمارس 20 الثانوي المعهد46الرئيسية10.9748عالء الدين بن رمضان77301

47الرئيسية10.9744إسالم  عبد هللا57374

04هماني جوهرالمعزون الحبيب الثانوي المعهد48الرئيسية10.9651هاني العايدي97289

02الهمامي فيصلالشابي القاسم أبو الثانوي المعهد49الرئيسية10.9648ماهر عياد87296

01حميدة وئاماللخمي الحسن أبو الثانوي المعهد50الرئيسية10.9241شروق القلعي77724

02حميدة وئاماللخمي الحسن أبو الثانوي المعهد51الرئيسية10.8250نور  بن الحاج ساسي97361

02سويسي نافععلي محمد الثانوي المعهد52الرئيسية10.7754كريم  الزواغي77199

03بلحاج الدين جمالثامر الحبيب الثانوي المعهد53الرئيسية10.7443خلود الظاهري97310

02هماني جوهرأفريل 9 الثانوي المعهد54الرئيسية10.5647محسن رمضان77283

01بوليلة ساميالسلطنية اإلعدادية المدرسة55الرئيسية10.4738سامي  القشوري57253

05كمون الدين نورماي غرة إعدادية56الرئيسية10.4244تهاني  عمار87372

02سويسي نافععلي محمد الثانوي المعهد57الرئيسية10.4237قيس  حسيني57247

05هماني جوهربورقيبة الحبيب إعدادية58الرئيسية10.3947بهاء مصطفى77269

04كريشان سميرالحداد الطاهر إعدادية59الرئيسية10.3846محمد الطوزي86686

03هماني جوهرأفريل 9 الثانوي المعهد60الرئيسية10.2443مريم  الزعالني57360

04سويسي نافععلي محمد الثانوي المعهد61الرئيسية10.0839ياسين  برديعة57193

04بلحاج الدين جمالالشعبوني الحبيب اإلعدادية المدرسة62الرئيسية09.9941يوسف  محرز77251

01الهمامي فيصلتنيور إعدادية63الرئيسية09.9836بالل  بكار57237

02الهمامي فيصلالشابي القاسم أبو الثانوي المعهد64الرئيسية09.9242أمير يحيى87423

02بوليلة ساميالداير ساقية اإلعدادية المدرسة65الرئيسية09.8551عمر الفرجاني57167

07النفاتي شكريالفراتي مصطفى الثانوي المعهد66الرئيسية09.8433عائشة المغربي67327

01مكي نعيم2 الحبيب حي اإلبتدائية المدرسة67الرئيسية09.8247شكري مقني55992

03مكي نعيمالحبيب حي إعدادية68الرئيسية09.8136اقبال بن الحاج سليمان97323

02كمون الدين نورالهيثم إبن إعدادية69التدارك11.2952حسين السماوي77267

05بلحاج الدين جمالالشعبوني الحبيب اإلعدادية المدرسة70التدارك11.1056عفاف  عيساوي57015

06النفاتي شكريالفراتي مصطفى الثانوي المعهد71التدارك11.0045سالم  شحاتة67191
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04كمون المنصف محمدسليم المنجي الثانوي المعهد72التدارك10.9550اشرف  دربال87238

04مكي نعيمالحبيب حي إعدادية73التدارك10.9448محمد أمين  الطرابلسي57212

03كريشان سميرالحداد الطاهر إعدادية74التدارك10.8652رانيه  مانيطة87343

03الكافي عبد علي2 البحري حي اإلبتدائية المدرسة75التدارك10.8449عبد الحفيظ الوحيشي87722

04خشارم ماهررشد إبن إعدادية76التدارك10.8247هدى الطيب97324

05بوليلة ساميالداير ساقية اإلعدادية المدرسة77التدارك10.7350ألفة  سليمي57344

07كمون المنصف محمدسليم المنجي الثانوي المعهد78التدارك10.7248محمد الصالح  فرحات77245

03كمون المنصف محمدالزيت ساقية إعدادية79التدارك10.7146آية  الشريف87362

03بوليلة ساميالداير ساقية اإلعدادية المدرسة80التدارك10.5752راغب  كمون الرباعي97195

02خشارم ماهرسينا إبن اإلبتدائية المدرسة81التدارك10.5252نجيبة الساسي97325

08النفاتي شكريالفراتي مصطفى الثانوي المعهد82التدارك10.4844أيمن  بالريش57210

06كمون المنصف محمدسليم المنجي الثانوي المعهد83التدارك10.4547ميالد  عبدولي77228

08هماني جوهرأفريل 9 الثانوي المعهد84التدارك10.3848محمد خليل العماري77224

09هماني جوهرأفريل 9 الثانوي المعهد85التدارك10.3846حمادي  الشريف87100

00كمون المنصف محمدالزيت ساقية إعدادية86التدارك10.3654أنس العابد77282

08بوليلة ساميالداير ساقية اإلعدادية المدرسة87التدارك10.3246اميمة  بن حليمة67366

12خشارم ماهررشد إبن إعدادية87التدارك10.3246مراد  سعد57235

11بلحاج الدين جمالثامر الحبيب الثانوي المعهد89التدارك10.2954حسام الغربالي96883

02كمون الدين نورالهيثم إبن إعدادية90التدارك10.2648حازم  بالرسيل77405

19كمون الدين نورالهيثم إبن إعدادية91التدارك10.2142وائل  غراسلية67256

21بوليلة ساميالداير ساقية اإلعدادية المدرسة92التدارك10.1949عالء  الميالدي67155

19خشارم ماهررشد إبن إعدادية93التدارك10.1748خولة  الكستوري57359

05الشعري حمادةاألنس إعدادية94التدارك10.1645كاظم العربي67381

09الشعري حمادةرشيق إبن الثانوي المعهد95التدارك10.0643سمية  اللطيف87025

08بلحاج الدين جمالثامر الحبيب الثانوي المعهد96التدارك09.9744بلبابة  المومني57230

10بلحاج الدين جمالثامر الحبيب الثانوي المعهد97التدارك09.8748حمزة ثابت87426

14مكي نعيم2 الحبيب حي اإلبتدائية المدرسة98التدارك09.8043سيف الدين الهرقلي86562

01الشعري حمادةرشيق إبن الثانوي المعهد99التدارك09.5748اسماعيل  المصمودي76816

09الشعري حمادةرشيق إبن الثانوي المعهد100التدارك09.5352مروى  عزري87110

26الشعري حمادةاألنس إعدادية101التدارك09.3847وائل  بنعمر86601

00الشعري حمادةاألنس إعدادية102التدارك07.9845مروان المخلوفي55989
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 اإلختيار

عدد
الطلبة عدد

 النسبة

الماوية

 النسبة

التراكمية

14140.2%40.2%

21716.7%56.9%

3109.8%66.7%

476.9%73.5%

565.9%79.4%

622.0%81.4%

722.0%83.3%

843.9%87.3%

932.9%90.2%

1011.0%91.2%

1111.0%92.2%

1211.0%93.1%

1411.0%94.1%

1922.0%96.1%

2111.0%97.1%

2611.0%98.0%

%100.0%22.0اختيار بدون

%100.0%102100المجموع

(الخميس) التربوية المؤسسات على الطلبة بتوزيع خاصة إحصائيات
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