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01بلحاج الدين جمالالسوسي الهادي الثانوي المعهد01الرئيسية15.5160فرح  فرتونة27356

01عامر رضاالمعزون الحبيب الثانوي المعهد02الرئيسية15.1660حسام  القمري17209

01الزغيدي نادرماي غرة إعدادية03الرئيسية14.3560مريم  رقية47348

01الزغيدي نادرماي غرة إعدادية04الرئيسية14.3460أميرة  العقربي47350

01دمق هدىنوفمبر 15 الثانوي المعهد05الرئيسية13.9058وردة  األحول47353

01الزغيدي نادرماي غرة إعدادية06الرئيسية13.7660غادة  الطيلوش47347

01الشعبوني الحبيب اإلعدادية المدرسة07الرئيسية13.5157ياسمين  العايدي27354

01ثامر الحبيب الثانوي المعهد08الرئيسية13.3360فرح الشعري47330

01الغول يسريالنوري علي إعدادية09الرئيسية13.3160مالك سويسي47271

01عامر رضاالمعزون الحبيب الثانوي المعهد10الرئيسية13.2760هاني المرزوقي17272

01سويسي هشامشاكر الهادي الثانوي المعهد11الرئيسية13.1258شهاب الدين  بن سالم47223

01بلحاج الدين جمالالسوسي الهادي الثانوي المعهد12الرئيسية12.7860سارة جمعة47315

01دمق هدىالحبيب حي الثانوي المعهد13الرئيسية12.7560فراس بنعلي27298

02بلحاج الدين جمالالسوسي الهادي الثانوي المعهد14الرئيسية12.6158حسام سويسي27389

01بلحاج الدين جمالبوليلة مجيدة الثانوي المعهد15الرئيسية12.5458أميمة  شوشان47378

01كمون المنصف محمدأكتوبر 15 إعدادية16الرئيسية12.3754إيهاب ابن علي37285

02سويسي هشامشاكر الهادي الثانوي المعهد17الرئيسية12.2960محمد ياسين المتهني17274

01الغول يسريالنوري علي إعدادية18الرئيسية12.2860غانم  سويسي27216

01كمون المنصف محمدعلي محمد الثانوي المعهد19الرئيسية12.2456أحمد  صولة37385

01البكوش علي محمدرشيق إبن الثانوي المعهد20الرئيسية12.2351أشرف عمران17266

01بوصرصار ثرياالمهيري الطيب الثانوي المعهد21الرئيسية12.1156ياسين البحري17409

01عامر رضاالمعزون الحبيب الثانوي المعهد22الرئيسية12.0860سيف الدين سالم العقيد27292

01الزغيدي نادرالهيثم إبن إعدادية23الرئيسية12.0756إيناس بن حسن47317

01سويسي هشاماللخمي الحسن أبو الثانوي المعهد24الرئيسية11.9558هناء الدريدي47329

01البكوش علي محمدرشيق إبن الثانوي المعهد25الرئيسية11.9556خلود الصعداوي47384

01كمون المنصف محمدعلي محمد الثانوي المعهد26الرئيسية11.8554عالء الدين خشارم37268

01المرزوقي منيرالشيحية إعدادية27الرئيسية11.8052نهى الداهش47326

03عامر رضابورقيبة الحبيب إعدادية28الرئيسية11.7250بالل  الميالدي27248

01سويسي هشاماللخمي الحسن أبو الثانوي المعهد29الرئيسية11.5958محمد  حمدي17205

02بلحاج الدين جمالبوليلة مجيدة الثانوي المعهد30الرئيسية11.5353فايز عبد السالم27294

01دمق هدىالحبيب حي الثانوي المعهد31الرئيسية11.5156عبد القادر بيوض37380

01الجربي زهيرالحبيب حي إعدادية32الرئيسية11.3547حاتم الجوة47295

01يحي بن مجيدالعيادي الهادي إعدادية33الرئيسية11.3450مراد الغناي37259

01كمون المنصف محمدأكتوبر 15 إعدادية34الرئيسية11.3155أسامة طيّب37260

01سويسي هشاماللخمي الحسن أبو الثانوي المعهد35الرئيسية11.2150سحر  لجنف37371

04يحي بن مجيدالعيادي الهادي إعدادية35الرئيسية11.2150ايمن  الشلي37255
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01بلحاج الدين جمالالسوسي الهادي الثانوي المعهد37الرئيسية11.1955احمد العش17265

01كمون المنصف محمدأكتوبر 15 إعدادية38الرئيسية11.1449عبد المنعم بلقاسم47434

01الغربي عدنانالداير ساقية اإلعدادية المدرسة39الرئيسية11.1049أمير الشرفي27280

02كمون المنصف محمدعلي محمد الثانوي المعهد40الرئيسية11.0652سمر  لجنف37370

02عامر رضابورقيبة الحبيب إعدادية41الرئيسية10.9551اسكندر بن أحمد17270

02بلحاج الدين جمالبوليلة مجيدة الثانوي المعهد42الرئيسية10.9548بهاء الدين  حسيني17395

02السوسي الرؤوف عبدسينا إبن اإلبتدائية المدرسة43الرئيسية10.8553أَشرف  الركباني37103

03يحي بن مجيدالعيادي الهادي إعدادية44الرئيسية10.8146عالء الدين الحالوي37379

01كمون المنصف محمدعلي محمد الثانوي المعهد45الرئيسية10.7945الهادي عمار37702

01بوصرصار ثرياالمهيري الطيب الثانوي المعهد46الرئيسية10.7850غيث عبد الهادي37281

04بلحاج الدين جمالبوليلة مجيدة الثانوي المعهد47الرئيسية10.7744عبدالحق  العياشي47399

01السوسي الرؤوف عبدرشد إبن إعدادية48الرئيسية10.7645يسرى بالي47004

03الشعبوني الحبيب اإلعدادية المدرسة49الرئيسية10.6046حمزة  صالحي17394

05المرزوقي منيرالحداد الطاهر إعدادية50الرئيسية10.5950معز مرتاح37287

03المرزوقي منيرالشيحية إعدادية51الرئيسية10.5748امنة  باي47346

01دمق هدىنوفمبر 15 الثانوي المعهد52الرئيسية10.4744صفوان البصلي17264

01بوصرصار ثريامارس 20 الثانوي المعهد53الرئيسية10.4647محمد أمين عليبي27415

02الغول يسريالفراتي مصطفى الثانوي المعهد54الرئيسية10.4551محمد أمين  شعبان26950

06ثامر الحبيب الثانوي المعهد55الرئيسية10.4441وسيم الطرابلسي37288

04بوصرصار ثرياالمهيري الطيب الثانوي المعهد56الرئيسية10.4149معتز  العتيري36606

06الغربي عدنانالسلطنية اإلعدادية المدرسة57الرئيسية10.4044فراس جراد37252

01المرزوقي منيرالحداد الطاهر إعدادية58الرئيسية10.3647مهدي عزيز27297

03دمق هدىنوفمبر 15 الثانوي المعهد59الرئيسية10.3037حسام  المستوري36822

01يحي بن مجيد2 البحري حي اإلبتدائية المدرسة60الرئيسية10.2644عاطف زرمديني37169

05بوصرصار ثريامارس 20 الثانوي المعهد61الرئيسية10.2447اسكندر  قصارة37122

01السوسي الرؤوف عبدرشد إبن إعدادية62الرئيسية10.1944محمد علي مطر27276

01بوصرصار ثريامارس 20 الثانوي المعهد63الرئيسية10.0940طاهر الكواش17420

03دمق هدىنوفمبر 15 الثانوي المعهد64الرئيسية10.0837بدور  عاشور37363

05المرزوقي منيرالشيحية إعدادية65الرئيسية10.0550أماني  الزديري47114

01الغول يسريالفراتي مصطفى الثانوي المعهد66الرئيسية09.9745عالء عروس27273

08يحي بن مجيدالعيادي الهادي إعدادية67الرئيسية09.9142بالل  يعقوبي26959

03الشعبوني الحبيب اإلعدادية المدرسة68الرئيسية09.8342حازم  غابري17244

06الشعبوني قيستنيور إعدادية69التدارك11.4856محمد ياسين عيسى17279

08المرزوقي منيرالحداد الطاهر إعدادية70التدارك11.2542عصام سعدون37300

01الجربي زهيرالحبيب حي إعدادية71التدارك10.9748غازي  حسين27240

03ثامر الحبيب الثانوي المعهد72التدارك10.9254ضياء  بنعلي27062
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08اللواتي محمدسليم المنجي الثانوي المعهد73التدارك10.7446رغدة  بن ذياب47112

01الشعبوني قيسالشابي القاسم أبو الثانوي المعهد74التدارك10.7354محمد أمين  القراطي26825

03الغربي عدنانالسلطنية اإلعدادية المدرسة75التدارك10.6950نجيب بريك27291

16الغربي عدنانالداير ساقية اإلعدادية المدرسة76التدارك10.6937هشام  عيساوي17393

08ثامر الحبيب الثانوي المعهد77التدارك10.6446أحمد  الغربي47202

05الغربي عدنانالداير ساقية اإلعدادية المدرسة78التدارك10.4645معز  بن عمر17206

06الشعبوني قيستنيور إعدادية79التدارك10.4147أميمة  العذاري17342

07الغول يسريالفراتي مصطفى الثانوي المعهد80التدارك10.4048محمد  أحمد27407

01الجربي زهير2 الحبيب حي اإلبتدائية المدرسة81التدارك10.3445حسام الحاج صالح27277

05اللواتي محمدسليم المنجي الثانوي المعهد82التدارك10.3145محمد أمين  األنور17196

15البكوش علي محمداألنس إعدادية83التدارك10.2847مريم  السوفي47020

01الشعبوني قيسالشابي القاسم أبو الثانوي المعهد84التدارك10.2346حازم  االهي17397

08اللواتي محمدسليم المنجي الثانوي المعهد85التدارك10.1649سليم الرباعي35028

29اللواتي محمدالزيت ساقية إعدادية86التدارك10.1543يوسف بن سلطانة27278

05المرزوقي منيرالشيحية إعدادية87التدارك10.0837وديع  المذيوب17053

03اللواتي محمدالزيت ساقية إعدادية88التدارك10.0345شهاب الصغير27077

01الزغيدي نادرالهيثم إبن إعدادية89التدارك10.0045وليد هميلة36257

09الزغيدي نادرالهيثم إبن إعدادية90التدارك10.0043شهيرة  تومي46753

02الشعبوني قيسالشابي القاسم أبو الثانوي المعهد91التدارك09.9348إكرام  يحي47351

03الشعبوني قيسالشابي القاسم أبو الثانوي المعهد92التدارك09.8946وسيم  الهرقلي16840

26اللواتي محمدسليم المنجي الثانوي المعهد93التدارك09.7950محمد علي  قديرة16836

13البكوش علي محمداألنس إعدادية94التدارك09.7049هشام  عجيمي17146

40السوسي الرؤوف عبدرشد إبن إعدادية95التدارك09.6447علي  األجهوري26662

00الجربي زهير2 الحبيب حي اإلبتدائية المدرسة96التدارك08.6045محسن عوني16120
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 اإلختيار

عدد
النسبةالطلبة عدد

 النسبة

التراكمية

14951.0%51.0%

299.4%60.4%

31111.5%71.9%

433.1%75.0%

566.3%81.3%

644.2%85.4%

711.0%86.5%

855.2%91.7%

911.0%92.7%

1311.0%93.8%

1511.0%94.8%

1611.0%95.8%

2611.0%96.9%

2911.0%97.9%

3011.0%99.0%

%100.0%11.0اختيار بدون

%100%96100المجموع

(اإلربعاء) التربوية المؤسسات على الطلبة بتوزيع خاصة إحصائيات
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