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 مقدمة



  أ 

 في قطاع التربية ّ أن تحليل نتائج االمتحاناتعلى التأكيد من نافل القول هّلعل
ّيعد محطة أساسية هامة، والتعليم،  ّ   الجهد التربوي، وقراءة الواقع  وتقويمتقييممن أجل ُ
من دونه يكون المشتغل بالشأن التربوي، كحاطب ووأدوائه، ومعرفة عالته التعليمي، 

  .عت يداهٍليل، ال يدري ما جم
سعى هذه الدراسة، إلى تسليط بعض الضوء على ما أفرزته توفي هذا المنحى، 

 ،من نتائجفي واليتنا،  2015-2014لهذا الموسم الدراسي البكالوريا شهادة امتحانات 
من خالل تقديم إحصاءات وأرقام، وتمثيالت بيانية، وجداول، ومؤشرات، قد تساعد 

الهامة هذه االمتحانات  لةحصُقراءة موالتعليم عندنا، على القائمين على أمور التربية 
ثم توج مسارا دراسيا، امتد لسنوات طويلة، انطالقا من مرحلة التعليم االبتدائي، ُالتي ت
  .وانتهاء بالمرحلة الثانويةالمتوسط، التعليم 
  :ُيهدف البحث إلى التعامل مع مخرجات امتحانات البكالوريا من جانبينوهكذا 

الوقوف عين المشتغلين بالشأن التربوي، على ُكون أداة تيأن ل يطمح فيه ّاألو -
ُعلى مواطن الخلل، وتشخيص أسباب الوهن واإلخفاق، واعادة النظر م ّجددا، في ٕ

  .ُبعض االستراتيجيات والرؤى، التي لم تحقق اآلمال المنشودة على أرض الواقع
جابية في جهود كثير من إلى كشف مالمح إيالبحث رمي ي آخرجانب وفي  -

المؤسسات التربوية، التي أعطت نتائج جديرة باإلشادة والتشجيع، من أجل 
ّدفعها إلى السير قدما في طريق النجاح والتميز والتفوق، في سبيل ، وهاتعزيز ً ُ

  .ّتحصيل دراسي أفضل جودة، وأكثر مردودية في مستقبل األيام
 ى،ّ، بأشكال شتيح، عارضين البياناتهج إحصائي صراعتمدنا في دراستنا على من

ًوأساليب مختلفة، وفي هذا الخصوص، آثرنا أوال أن نستعرض النتائج على سبيل  ّ
ّ البكالوريا بالوالية، ثم تطرات من أجل إعطاء المالمح العامة المتحان،اإلجمال قنا ّ

ّشعبة، ثم تناولنا كل كل نتائج ل ُ َشعبالوعرضنا ، ات الوالية بالتفصيلسّمؤسّ ُ 
، بحثنا في المعدالت، وفي فصل آخرأفضل ونسب النجاح في المواد، و، المختلفة

أعطينا معدودات التالميذ نتائج البكالوريا في الوالية من حيث درجة االستحقاق، و
، )قريب من الجيد، جيد، جيد جدا، ممتاز: مالحظات (الناجحين بدرجة استحقاق

ا نحاول القيام بقراءات بسيطة، دون االستفاضة، ّكن، وفي كل هذا، حسب المؤسسات
  واهللا من وراء القصد         .أمل أن يلقى االهتمام المطلوبفي هذا األمر الذي ن
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  :2015  دورة جوان  النتائج العامة لشهادة البكالوريا. 1

 :شهادات البكالوريا في الوالية على تسجيل النتائج اآلتيةأسفرت امتحانات 

 النسبة الناجحون الحاضرون المسجلون

12440 11670 4668 40.00% 

 .2015وان  شهادة البكالوريا في الوالية دورة جات النتائج العامة المتحان.1جدول رقم 

 : حسب الجنس 2015نسبة النجاح اإلجمالية في امتحان البكالوريا  .2

 2015  دورة جوانفي امتحان البكالوريا ،لمترشحي الواليةالنجاح اإلجمالية يستعرض الجدول اآلتي نسب 
 : المترشححسب جنس

 النسبة الناجحون الحاضرون المسجلون الجنس

 %40.09 2269 5660 6164 ذكور

 %39.92 2399 6010 6276 إناث

 %40.00 4668 11670 12440 مجموعال

 .، حسب الجنس2015 شهادة البكالوريا في الوالية دورة جوان ات المتحاناإلجمالية النتائج .2جدول رقم 

  :فئات المترشحين حسب 2015نسبة النجاح اإلجمالية في امتحان البكالوريا  .3

 :ئية في امتحانات شهادة البكالوريا، حسب فئات المترشحين، نسب النجاح الوالبرز الجدول المواليُي

  النجاح نسبة الناجحون الحاضرون  (*)نسبتھم  منھم إناث المسجلون النوع

 %41.71 3492 8373 %68.01 4750 8461 الثانويات العموميةمتمدرسون في 

 %66.37 302 455 0%3.73 57 464 (**)الثانويات الخاصةمتمدرسون في 

 %6766. 22 33 0%0.33 0 41 مؤسسة إعادة التربية مترشحو

 %34.57 748 2164 %21.96 1180 2732 )الذين سجلوا في مديرية التربية(أحرار

 %16.12 104 645 0%5.96 289 742 عدبن ععليم تطني للويوان الدمترشحو ال

 %40.00 4668 11670 100% 6276 12440 المجموع

  .فئات المترشحين حسب 2015 المتحان شهادة البكالوريا في الوالية دورة يةاإلجمال النتائج .3جدول رقم 

                                                           

  . نقصد بهذا نسبتهم بين بقية المترشحين (*)
  .غرداية-القرارة، ثانوية اإلصالح-غرداية، ثانوية الرضوان للتربية والتعليم، ثانوية الحياة-دمعهد عمي سعي:  المؤسسات الخاصة (**)
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  :يمكن تمثيل البيانات السابقة بالشكل البياني اآلتي
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ت�ميذ الثانويات العمومية ت�ميذ الثانويات الخاصة مترشحو إعادة التربية ا�حرار مترشحو د.و.ت.ع.بعد

  

  توزيع المترشحين حسب فئات المترشحين. 1رقممخطط 

 : حسب نوع التحضير 2015  دورة جواننسب النجاح اإلجمالية في امتحان البكالوريا .4

ات السابقة، نستخلص الجدول اآلتي الذي ينضوي فيه مترشحو المؤسسات العمومية من خالل المعطي
، مؤسسة إعادة التربيةمترشحو (ُوالخاصة، في فئة التالميذ المتمدرسين، بينما يعتبر مترشحو الفئات األخرى 

  :رار، ضمن األح)عدبن ععليم والتكوين تطني للويوان الدالالمسجلون في مديرية التربية، مترشحو 

 النسبة الناجحون الحاضرون المسجلون النوع

 %98.24 3794 8828 8925 )خاص+عام(متمدرس

 %75.30 874 2842 3515 مترشحون أحرار

 %40.00 4668 11670 12440 المجموع

  . حسب نوع التحضير2015  دورة جواننسب النجاح اإلجمالية في امتحان البكالوريا. 4جدول رقم 

  :لنتائج حسب جنس المترشحين، على النحو اآلتييمكن تفصيل هذه ا

  المسجلون  النوع  منهم  منهم  منهم
  إناث  ذكور

  الحاضرون
  إناث  ذكور

  الناجحون
  النسبة  )**(إناث  (*)النسبة  ذكور

  النسبة

 %98.24 %43.70  2081 1342.%  1713 3794  4762  4066 8828  4807  4118 8925 ونمتمدرس

 %75.30 %25.48  318 8834.%  556 874  1248  1594 2284  1469  2046 3515 ارحرأ

 %40.00  9239.%  2399  0940.%  2269 4668  6010  5660 11670  6276  6164 12440 المجموع

  .، وجنس المترشح حسب نوع التحضير2015جوان  دورة  في امتحان البكالوريا نسب النجاح. 5جدول رقم 

  :مالحظة
  .عدد المترشحين الحاضرين/ عدد المترشحين الناجحين: تحسب نسبة النجاح بالصيغة اآلتية 

  )2081/4762(تمثل نسبة النجاح عند اإلناث : )**(، )1713/4066(تمثل نسبة النجاح عند الذكور : (*)
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 5201، 4201، 3201 ،2012، 2011، 2010 سنواتائج امتحان شهادة البكالوريا نتمقارنة بين  .5

 :)للمترشحين المتمدرسين(

، في السنوات الست األخيرة، مع  الوالية في امتحان شهادة البكالورياسب نجاح هذا الجدول ننستعرض في 
  :مقارنتها بنسب النجاح الوطنية

  الفارق  النسبة الوطنية  الوالئيةالنسبة  الدورة

 %0.06  %61.23  %61.29  2010جوان 

 %10.85-  %62.45  %51.60 2011جوان 

 %9.06-  %58.84  %49.78 2012جوان 

 %6.31-  %44.78  %38.47 2013جوان 

 %4.29-  %45.01  %40.72 2014جوان 

 %8.38- %36.51 %98.24 2015جوان 

  2015، 2014، 2013، 2012، 2011، 2010نسب النجاح الوالئية سنوات . 6جدول رقم 

، 2013، 2012، 2011، 2010نستعرض في المخطط اآلتي، نسب النجاح للوالية على امتداد سنوات 

2014 ،2015:  

  ).2015 إلى 2010من (نسب نجاح الوالية في السنوات الست األخيرة . 2 مخطط رقم
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  : )متمدرسون+أحرار( الخاصة بعموم المترشحين المعطيات العامةقراءة في . 6

  

ّمن خالل المعطيات السابقة، يمكن مالحظة أن عدد المسجلين المتحان شهادة البكالوريا، سجل قفزة كمية -  إذ ، كبيرةّ
النظام +النظام القديم (إلى التحاق دفعتين من التالميذ مترشحا، ويعود هذا 12440ّبلغ ألول مرة في تاريخ الوالية 

  .(*)إلى مستوى السنة الثالثة ثانوي )الجديد

ترشحات، إذ بلغ عدد ومن الالفت أيضا في هذا الموسم التقارب الشديد في أعداد المترشحين ذكور، مع أعداد الم -
 مترشحة، بنسبة 6276بينما بلغ عدد اإلناث المسجالت ، %49.55 مترشحا وهو ما يمثل نسبة 6164الذكور 
 .، من عموم المسجلين%50.45ناهزت 

عند الذكور قريبة جدا من اإلجمالية كانت نسب النجاح ) أحرار+ متمدرسين (وعلى سبيل اإلجمال  ومن جانب آخر  -

 2399، بينما نجحت %40.09 وهو ما مثل نسبة 2269الذكور عند اإلناث حيث بلغ عدد الناجحين نسب النجاح 
 .%39.92مترشحة، وهو ما شكل نسبة 

 .4825.%بالنسبة لإلناث ، و8834.%لمترشحين األحرار، كانت نسبة النجاح لدى الذكور أما عند ا -
  .%40.00ـــنجاح قدرت با أفرز نسبة  حاضرا، وهو م11670 ناجحا من بين 4668بلغ عدد الناجحين  -

  : فقط المتمدرسينمترشحينبالالمعطيات العامة الخاصة قراءة في . 7

 

 ، وهو ما 7043.%نما بلغت لدى اإلناث نسبة ، بي1342.%بلغت نسبة النجاح لدى التالميذ الذكور المتمدرسين  -

ّرات السابقة التي كثيرا ما شهدت تفوقا صريحا  في الدو)على غير العادة(ر إلى شبه تكافؤ في نسب النجاح ّيؤش
 .لإلناث على الذكور

، بزيادة قدرها %98.24 شهدت نسبة النجاح هذا الموسم ارتفاعا ملموسا، قياسا للموسم المنصرم إذ بلغت نسبة -

 .2012/2013بالنسبة لموسم  514.%، وبزيادة 262.%

، بفارق %36.51جاح الوالئية، إلى النسبة الوطنية التي بلغت  رغم هذه المؤشرات اإليجابية لم ترق، نسبة الن-.

  .-388.%سلبي قدره 

أسهم في ، مما %66.37 المؤسسات الخاصة  ، وفي%41.71بلغت نسبة النجاح في المؤسسات الثانوية العمومية، -
كما أشرنا إليه - ،%89.24، لتبلغ نسبة 271.%الرفع من النسبة الوالئية لدى المترشحين المتمدرسين بما مقداره 

  .-ًآنفا

  
  

                                                           

(*)
، شرعت وزارة التربية الوطنية في تطبيق نظام اإلصالح، الذي كان من أبجدياته تقليص مدة مرحلة التعليم 2004/2005 في الموسم الدراسي  

 بالتقاء تالميذ آخر دفعة من مستوى السنة السادسة 2007/2008ّاإلبتدائي من ست سنوات إلى خمس سنوات، وعلى هذا تميز الموسم الدراسي 

االبتدائي في أول دفعة من النظام اإلصالحي الجديد، الجتياز امتحان نهاية مرحلة التعليم االبتدائي، وفي الموسم االبتدائي، مع تالميذ السنة الخامسة 

 تقدم تالميذ هاتين الدفعتين المتحان شهادة التعليم المتوسط، وأخيرا اجتاز هؤالء التالميذ في هذا الموسم امتحانات شهادة 2011/2012الدراسي 

  . البكالوريا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

حسب المؤسسات والشعب والموادالنتائج   
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  :)أحرار+متمدرسون (2015ترتيب المؤسسات حسب نسب النجاح في امتحان شهادة الباكالوريا دورة  .8
  :2015الجدول اآلتي على ترتيب المؤسسات حسب نسب النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا لموسم يفصح لنا 
 النسبة الناجحون الحاضرون المسجلون ةاسم المؤسس المؤسسة رمز  الرتبة
 78.86 138 175 179 *غرداية-معهد عمي سعيد 9848 01

 74.03 171 231 232 بريان–ثانوية حي قارة الطين  9902 02

 73.68 42 57 57 *ثانوية الرضوان للتربية و التعليم 9911 03

 73.65 218 296 298 بنورة- ثانوية حي سيدي عباز 9834 04

 66.67 22 33 41 ** غرداية–مؤسسة إعادة التربية  9830 05

 64.66 86 133 134 *القرارة-ثانوية الحياة 9863 06

 61.24 128 209 211 بريان-متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان 9901 07

 58.90 387 657 662 غارداية-ثانوية محمد األخضر فياللي 9801 08

 57.75 108 187 189 نبريا–ثانوية بريان القديمة  9900 09

 53.54 204 381 382 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد 9930 10

 52.21 71 136 137  بوهراوة–ثانوية قرمة بوجمعة  9802 11

 46.67 126 270 273  بنورة–ثانوية بني يزقن الجديدة  9833 12

 44.34 145 327 333  بلغنم-متقن رمضان حمود 9845 13

 41.44 196 473 476 بنورة-دي زكرياءثانوية مف 9832 14

 41.08 244 594 596 متليلي-ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور 9870 15

 40.83 147 360 369 القرارة- ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض 9860 16

 40.00 36 90 94 *غرداية-ثانوية اإلصالح 9847 17

 39.86 112 281 285 لعطفا-ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي 9910 18

 39.72 143 360 361 متليلي–ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا  9871 19

 39.32 127 323 324 زلفانة–ثانوية الشهيد رزاق الزيغم  9920 20

 38.99 685 1757 2228 **ردايةا غ–مديرية التربية  9800 21

 38.82 66 170 177 غرداية–ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب  9846 22

 37.72 43 114 114  القرارة–ثانوية القرارة الجديدة  9862 23

 35.49 159 448 455 القرارة–المجاهد خرفي صالح  متقن  9861 24

 33.65 175 520 525 حاسي القارة- متقن حاسي القارة 9892 25

 31.43 176 560 563 المنيعة-ثانوية ديدوش مراد 9890 26

 29.91 32 107 113 حاسي لفحل-لحقة حاسي لفحلم 9941 27

 27.14 38 140 143  المنصورة–ثانوية الشهيد دهان ابراهيم  9940 28

 26.34 103 391 394 متليلي - متقن الشهيد بلغيث أحمد 9880 29

 21.99 42 191 191 متليليبوعامر عمر الشهيد ثانوية  9881 30

 21.62 24 111 147 **أحرار القرارة 9864 31

 20.65 114 552 560 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير 9891 32

 17.89 17 95 98 ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب 9872 33

 16.12 104 645 742 **ديوان التعليم والتكوين عن بعد  9831 34

 13.18 39 296 357 **أحرار المنيعة 9893 35

 0040.% 4668 11670 12440  المجاميع العامة

  2015ترتيب المؤسسات حسب نسب النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا لموسم . 7جدول رقم 

  .أحرار.  (**) مؤسسة خاصة(*): : مالحظة
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  :) فقطمتمدرسون(2015ترتيب المؤسسات حسب نسب النجاح في امتحان شهادة الباكالوريا دورة  .9
  :ائج هذا الموسم، والموسم الماضي، النتائج تخص المتمدرسين فقطللمؤسسات، ومقارنة بين نتفي هذا الجدول ترتيب 

 النسبة الناجحون الحاضرون المسجلون اسم المؤسسة الرتبة
  النسبة في

 2014 
 الفارق

الرتبة في 
2014  

  3 7.43 71.43 78.86 138 175 179 *غرداية-معهد عمي سعيد 1
  7 21.06 52.97 74.03 171 231 232 بريان–ثانوية حي قارة الطين  2
  مؤسسة جديدة 73.68 42 57 57 *ثانوية الرضوان للتربية و التعليم 3

  2 0.92 72.73 73.65 218 296 298 بنورة- ثانوية حي سيدي عباز 4
  6 10.98 53.68 64.66 86 133 134 *القرارة-ثانوية الحياة 5
  23 32.11 1329. 61.24 128 209 211 بريان-متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان 6
  4 0.49- 59.39 58.9 387 657 662 غارداية-ثانوية محمد األخضر فياللي 7
  5 0.66- 58.41 57.75 108 187 189 بريان–ثانوية بريان القديمة  8
  1 31.84- 85.38 53.54 204 381 382 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد 9
  11 10.27 9441. 52.21 71 136 137  بوهراوة–ثانوية قرمة بوجمعة  10
  10 3.13 43.54 46.67 126 270 273  بنورة–ثانوية بني يزقن الجديدة  11
  9 0.00 44.34 44.34 145 327 333  بلغنم-متقن رمضان حمود 12
  16 7.00 34.44 41.44 196 473 476 بنورة-ثانوية مفدي زكرياء 13
  15 5.99 35.09 0841. 244 594 596 متليلي- عالل بن بيتورثانوية الشهيد  14
  14 4.43 36.40 40.83 147 360 369 القرارة- ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض 15
  21 9.84 30.16 40 36 90 94 *غرداية-ثانوية اإلصالح 16
-ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي 17

 العطف
285 281 112 39.86 38.21 1.65 13  

  18 8.12 31.60 39.72 143 360 361 يليمتل–ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا  18
  12 1.28- 40.60 39.32 127 323 324 زلفانة–ثانوية الشهيد رزاق الزيغم  19
  8 5.84- 44.66 38.82 66 170 177 ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب غرداية 20
  19 6.64 31.08 37.72 43 114 114  القرارة–ثانوية القرارة الجديدة  21
  20 4.65 30.84 35.49 159 448 455 القرارة–قن  المجاهد خرفي صالح مت 22
  22 4.41 29.24 33.65 175 520 525 حاسي القارة- متقن حاسي القارة 23
  27 5.60 25.83 31.43 176 560 563 المنيعة-ثانوية ديدوش مراد 24
  28 8.48 21.43 29.91 32 107 113 حاسي لفحل-ملحقة حاسي لفحل 25
  25 0.70- 27.84 27.14 38 140 143  المنصورة–انوية الشهيد دهان ابراهيم ث 26
  24 2.70- 29.04 26.34 103 391 394  متليلي- متقن الشهيد بلغيث أحمد 27
  17 11.97- 33.96 21.99 42 191 191 ثانوية الشهيد بوعامر عمر متليلي 28
  26 6.51- 27.16 65.20 114 552 560 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير 29
  مؤسسة جديدة 17.89 17 95 98 ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب 30

  %2.26 %40.72 9842.% 3794 8828 8925 المجموع في الو)ية

 مع مقارنة بالموسم 2015ترتيب المؤسسات حسب نسب النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا لموسم . 8جدول رقم 
  )المتمدرسون فقط(الماضي 

  .مؤسسة خاصة(*): : مالحظة
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  :2015نسب النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان الجنس وترتيب المؤسسات حسب . 10
  :2015ترتيب المؤسسات حسب جنس المترشحين، ونسب النجاح في المؤسسات، في امتحانات شهادة البكالوريا لموسم الجدول اآلتي  قدمي

  رمز  الرتبة
  مسجلون منھم النسبة الناجحون الحاضرون المسجلون سسةاسم المؤ المؤسسة

 ذكور
  الحاضرون

 ذكور
  الناجحون
 ذكور

  النسبة
 لدى الذكور

  مسج�ت منھم
  لدى النسبة الناجحات الحاضرات إناث

 ا(ناث
     78.86 138 175 179 78.86 138 175 179 غرداية- معھد عمي سعيد 9848 01
 77.68 87 112 113 70.59 84 119 119 74.03 171 231 232 ريانب–ثانوية حي قارة الطين  9902 02
 73.68 42 57 57     73.68 42 57 57 ثانوية الرضوان للتربية و التعليم 9911 03
 72.26 112 155 157 75.18 106 141 141 73.65 218 296 298 بنورة-ثانوية حي سيدي عباز 9834 04
     66.67 22 33 41 66.67 22 33 41 اية غرد–مؤسسة إعادة التربية  9830 05
     64.66 86 133 134 64.66 86 133 134 القرارة-ثانوية الحياة 9863 06
 54.81 57 104 106 67.62 71 105 105 61.24 128 209 211 بريان-متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان 9901 07
 62.50 250 400 403 53.31 137 257 259 58.90 387 657 662 غارداية-ثانوية محمد ا�خضر في�لي 9801 08
 58.82 70 119 121 55.88 38 68 68 57.75 108 187 189 بريان–ثانوية بريان القديمة  9900 09
 59.82 131 219 219 45.06 73 162 163 53.54 204 381 382 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد 9930 10
 50.00 41 82 82 55.56 30 54 55 52.21 71 136 137  بوھراوة–ثانوية قرمة بوجمعة  9802 11
 47.55 68 143 145 45.67 58 127 128 46.67 126 270 273  بنورة–ثانوية بني يزقن الجديدة  9833 12
 52.27 23 44 44 43.11 122 283 289 44.34 145 327 333  بلغنم-متقن رمضان حمود 9845 13
 44.96 116 258 259 37.21 80 215 217 41.44 196 473 476 ةبنور-ثانوية مفدي زكرياء 9832 14
 41.62 164 394 395 40.00 80 200 201 41.08 244 594 596 متليلي-ثانوية الشھيد الحاج ع�ل بن بيتور 9870 15
 38.71 72 186 190 43.10 75 174 179 40.83 147 360 369 القرارة-ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض 9860 16
     40.00 36 90 94 40.00 36 90 94 غرداية-ثانوية ا(ص�ح 9847 17
 39.36 37 94 97 40.11 75 187 188 39.86 112 281 285 العطف- ثانوية الشيخ ابي عبد E الفرسطائي 9910 18
19 9871  E 44.29 97 219 220 32.62 46 141 141 39.72 143 360 361 متليلي–ثانوية  الشھيد بن عمار عبد 
 41.18 98 238 239 34.12 29 85 85 39.32 127 323 324 زلفانة–ثانوية الشھيد رزاق الزيغم  9920 20
 34.44 259 752 926 42.39 426 1005 1302 38.99 685 1757 2228  غرداية–مديرية التربية  9800 21
 58.62 17 29 32 34.75 49 141 145 82.38 66 170 177 غرداية–ثانوية ا(مام أفلح بن عبد الوھاب  9846 22
 48.21 27 56 56 27.59 16 58 58 37.72 43 114 114  القرارة–ثانوية القرارة الجديدة  9862 23
 38.27 93 243 244 32.20 66 205 211 35.49 159 448 455 القرارة–المجاھد خرفي صالح  متقن  9861 24
 33.33 123 369 373 34.44 52 151 152 33.65 175 520 525 حاسي القارة-متقن حاسي القارة 9892 25
 33.52 119 355 356 27.80 57 205 207 31.43 176 560 563 المنيعة- ثانوية ديدوش مراد 9890 26
 31.88 22 69 74 26.32 10 38 39 29.91 32 107 113 حاسي لفحل- ملحقة حاسي لفحل 9941 27
 28.75 23 80 82 25.00 15 60 61 27.14 38 140 143  المنصورة–يم ثانوية الشھيد دھان ابراھ 9940 28
 34.39 76 221 223 15.88 27 170 171 26.34 103 391 394 متليلي -متقن الشھيد بلغيث أحمد 9880 29
 25.93 28 108 108 16.87 14 83 83 21.99 42 191 191 متليليبوعامر عمر الشھيد ثانوية  9881 30
 20.93 9 43 47 22.06 15 68 100 21.62 24 111 147 ر القرارةأحرا 9864 31
 22.50 81 360 362 17.19 33 192 198 20.65 114 552 560 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير 9891 32
 14.58 7 48 50 21.28 10 47 48 17.89 17 95 98 ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب 9872 33
 10.26 28 273 289 20.43 76 372 453 16.12 104 645 742 تكوين عن بعدديوان التعليم وال 9831 34
 12.22 22 180 207 14.66 17 116 150 13.18 39 296 357 أحرار المنيعة 9893 35

 9239.% 2399 6010 6276 0940.% 2269 5660 6164 0040.% 4668 11670 12440  المجاميع العامة

  2015 في امتحانات شهادة البكالوريا لموسم ، وجنس المترشحيننسب النجاحترتيب المؤسسات حسب . 9جدول رقم 
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  :)آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تسيير واقتصاد، علوم، رياضيات: شعب ()للمترشحين المتمدرسين( الشعب والمؤسسات  حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان نتائج . 11
  :)آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تسيير واقتصاد، علوم، رياضيات(انات البكالوريا حسب المؤسسات والشعبنستعرض في الجدول اآلتي نتائج امتح

 الرياضيات ةالعلوم التجريبي التسيير وا(قتصاد لغات أجنبية داب و فلسفةآ
  ـمسج المؤسسة

 لون
  ـحاض
 رون

  ـناج
 حون

  منھم 
 إناث

  نسبة 
 النجاح

  ـمسج
 لون

  ـحاض
 رون

  ـناج
 حون

  منھم 
 إناث

  نسبة
  النجاح

  مسج
 لون

  ـحاض
 رون

  ـناج
 حون

  منھم
  إناث

  نسبة
 النجاح

  ـمسج
 لون

  ـحاض
 رون

  ـناج
 حون

  منھم
  إناث

  نسبة
  النجاح

  مسج
 لون

  حاض
 رون

  ـناج
 حون

  منھم
  إناث

  نسبة
  النجاح

 %86.49 19 32 37 37 %62.77 95 145 231 232 %92.93 52 92 99 100 %60.47 24 26 43 44 %37.36 51 68 182 183 ردايةاغ-ثانوية محمد ا�خضر في�لي

      %52.00 28 39 75 76 %74.07 8 20 27 27      %35.29 5 12 34 34  بوھراوة-ثانوية قرمة بوجمعة 

 %76.00 8 19 25 25 %36.05 61 93 258 261      %61.64 35 45 73 73 %35.80 12 29 81 81 بنورة-ثانوية مفدي زكرياء

      %23.26 11 20 86 86 %76.24 37 77 101 102      %34.94 20 29 83 85  بنورة- ية بني يزقن الجديدة ثانو

 %61.54 3 16 26 26 %71.81 52 107 149 149 %92.31 17 24 26 26 %83.78 26 31 37 37 %68.75 11 22 32 34 بنورة-ثانوية حي سيدي عباز

 %51.61 3 16 31 31 %35.90 11 42 117 118 %83.87 3 26 31 31 %31.82 5 7 22 22 %46.94 1 23 49 50  بلغنم-متقن رمضان حمود

 %62.96 4 17 27 28 %33.75 7 27 80 85      %57.89 5 11 19 20 %25.00 1 11 44 44 -ثانوية ا(مام أفلح بن عبد الوھاب 

 %66.67 11 22 33 35 %32.88 29 48 146 150 %41.03 3 16 39 40 %42.31 9 11 26 26 %34.12 16 29 85 86 القرارة-ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض

 %66.67 9 16 24 25 %32.63 40 62 190 193      %42.31 5 11 26 26 %33.53 39 58 173 176 القرارة-متقن  المجاھد خرفي صالح 

      %28.57 10 18 63 63      %61.54 7 8 13 13 %44.74 10 17 38 38  القرارة-ثانوية القرارة الجديدة 

 %61.90 18 26 42 42 %38.32 76 105 274 275 %73.81 13 31 42 42 %20.75 10 11 53 53 %32.99 26 32 97 98 متليلي-ثانوية الشھيد ع�ل بن بيتور

 E 94.12 9 16 17 17 %39.83 40 47 118 118 %40.58 12 28 69 69 %27.27 12 12 44 44 %30.23 19 26 86 87 متليلي–ثانوية  الشھيد بن عمار عبد% 

      %21.43 7 12 56 58           %12.82 0 5 39 40 ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب

 %72.00 10 18 25 25 %30.14 42 44 146 147 %18.75 7 12 64 64 %23.08 9 9 39 40 %12.12 6 8 66 66 متليلي-متقن الشھيد بلغيث أحمد

      %25.00 19 27 108 108 %16.67 2 4 24 24 %38.46 4 5 13 13 %13.04 3 6 46 46 متليليبوعامر عمر ھيد الشثانوية 

 %21.95 7 9 41 42 %31.07 64 87 280 281 %32.18 14 28 87 87      %18.80 18 22 117 118 المنيعة- ثانوية ديدوش مراد

      %23.22 35 49 211 212 %35.64 23 36 101 103 %8.70 6 6 69 70 %14.89 15 21 141 144 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير

      %26.70 40 51 191 192 %50.98 34 52 102 104 %24.24 6 8 33 33 %23.39 24 29 124 126 حاسي القارة-متقن حاسي القارة

 %66.67 6 8 12 12 %38.33 15 23 60 60      %80.00 16 20 25 25 %63.33 33 57 90 92 بريان-ثانوية بريان القديمة 

 %70.59 9 12 17 17 %18.03 8 11 61 61 %95.00 21 38 40 40      %80.56 16 29 36 38 بريان-متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان

 %82.86 13 29 35 36 %71.58 40 68 95 95 %80.95 8 17 21 21 %93.75 13 15 16 16 %58.97 13 23 39 39 بريان-ثانوية حي قارة الطين 

 %71.43 5 20 28 28 %39.84 23 51 128 130 %32.69 2 17 52 53 %33.33 3 8 24 25 %32.65 4 16 49 49 ثانويةالشيخ ابي عبدE الفرسطائيالعطف

      %43.61 46 58 133 133 %47.37 19 27 57 58 %17.65 5 6 34 34 %36.36 28 36 99 99 زلفانة- ثانوية الشھيد رزاق الزيغم 

 %73.08 16 19 26 26 %52.69 35 49 93 93 %87.50 17 42 48 48 %47.83 20 22 46 46 %49.18 34 60 122 123 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد

      %27.78 11 15 54 54 %41.94 3 13 31 32      %18.18 9 10 55 57  المنصورة- ثانوية الشھيد دھان ابراھيم 

      %40.32 16 25 62 65           %15.56 6 7 45 48 اسي لفحلح- ملحقة حاسي لفحل

      %24.24 0 8 33 34 %62.86 0 22 35 38      %27.27 0 6 22 22 غرداية-ثانوية ا(ص�ح

 %80.00 0 24 30 31 %74.51 0 76 102 105           %88.37 0 38 43 43 غرداية- معھد عمي سعيد

      %75.68 0 28 37 37 %88.57 0 31 35 35      %44.26 0 27 61 62 القرارة-ثانوية الحياة

      %66.67 18 18 27 27           %80.00 24 24 30 30 ثانوية الرضوان للتربية و التعليم

 %67.02 150 319 476 483 639.%6 879 1453 3664 3698 %57.74 295 653 1131 1144 %41.53 220 272 655 660 %35.33 444 780 2208 2238 المجموع

  2015في امتحانات البكالوريا دورة  نتائج امتحانات البكالوريا حسب المؤسسات والشعب. 10جدول رقم 
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  :)الشعب التقنية) (للمترشحين المتمدرسين( الشعب والمؤسسات  حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان نتائج . 21
  : التقنية امتحانات البكالوريا حسب المؤسسات والشعبنستعرض في الجدول اآلتي نتائج

 تقني رياضي ھندسة الطرائق تقني رياضي ھندسة مدنية تقني رياضي ھندسة كھربائية تقني رياضي ھندسة ميكانيكية
 المؤسسة

 نسبة النجاح منھم إناث ناجحون حاضرون مسجلون نسبة النجاح منھم إناث ناجحون ضرونحا مسجلون نسبة النجاح منھم إناث ناجحون حاضرون مسجلون نسبة النجاح منھم إناث ناجحون حاضرون مسجلون

      %52.50 8 21 40 41 %21.43 1 3 14 14 %0.00 0 0 11 11 ردايةاغ-ثانوية محمد ا�خضر في�لي

 %25.00 0 2 8 8 %47.06 0 8 17 17      %0.00 0 0 11 11 بنورة-ثانوية مفدي زكرياء

 %100.00 1 7 7 7 %57.89 2 11 19 19           بنورة-ي سيدي عبازثانوية ح

      %52.00 0 26 50 51 %66.67 0 2 3 3 %12.50 0 3 24 27  بلغنم-متقن رمضان حمود

           %67.74 4 21 31 32      القرارة-ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض

                %34.29 0 12 35 35 القرارة-المجاھد خرفي صالح  متقن 

 %55.88 20 38 68 68 %14.29 1 1 7 7 %0.00 0 0 11 11      متليلي-ثانوية الشھيد الحاج ع�ل بن بيتور

 E 53.85 5 14 26 26                متليلي-ثانوية  الشھيد بن عمار عبد% 

 %40.00 2 6 15 15 %14.29 0 3 21 21      %20.00 0 3 15 16 متليلي -متقن الشھيد بلغيث أحمد

 %85.71 16 30 35 35                المنيعة- ثانوية ديدوش مراد

                %6.67 2 2 30 31 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير

 %76.19 11 16 21 21 %38.46 5 15 39 39 %40.00 3 4 10 10      حاسي القارة-متقن حاسي القارة

      %81.25 1 26 32 32 %52.17 2 12 23 23      بريان- الرحمانمتقن الشيخ بكلي عبد

      %83.33 0 10 12 12 %69.23 0 9 13 13      بريان-ثانوية حي قارة الطين 

 %45.83 9 11 24 24           %4.55 0 1 22 22 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد

 %60.78 64 124 204 204 %51.05 17 121 237 239 5748.% 10 51 105 106 %14.19 2 21 148 153 المجموع

  2015 التقنية في امتحانات البكالوريا دورة نتائج امتحانات البكالوريا حسب المؤسسات والشعب. 11جدول رقم 
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  :)للمترشحين المتمدرسين (2014/2015 و2013/2014المؤسسات حسب الشعب موسمي نتائج مقارنة . 31
  :2015و 2014بين موسمي )آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تسيير واقتصاد، علوم، رياضيات(حسب الشعب لمؤسسات لامتحانات البكالوريا ارنة لنتائج مقفي الجدول اآلتي 

 رياضيات علوم تجريبية تسيير واقتصاد لغات أجنبية آداب وفلسفة
 المؤسسة

 الفارق 2014 2015 الفارق 2014 2015 الفارق 2014 2015 الفارق 2014 2015 الفارق 2014 2015

 2.8%- 89.29% 86.49% 16.57% 46.2% 62.77% 2.13%- 95.06% 92.93% 22.86%- 83.33% 60.47% 8.34%- 45.7% 37.36% ردايةاغ-محمد ا�خضر في�لي ثانوية

       31.22% 20.78% 52% 16.84%- 90.91% 74.07%       6.93%- 42.22% 35.29%  بوھراوة-قرمة بوجمعة  ثانوية

 10.96%- 86.96% 76% 2.72% 33.33% 36.05%       19.22% 42.42% 61.64% 11.48% 24.32% 35.8% بنورة-مفدي زكرياء ثانوية

       4.43%- 27.69% 23.26% 3.25%- 79.49% 76.24%       0.06% 34.88% 34.94%  بنورة- بني يزقن الجديدة  ثانوية

 19.41%- 80.95% 61.54% 5.11%- 76.92% 71.81% 7.69%- 100% 92.31% 40.3% 43.48% 83.78% 17.23% 51.52% 68.75% ةبنور-حي سيدي عباز ثانوية

 10.29%- 61.9% 51.61% 8.39%- 44.29% 35.9% 0% 83.87% 83.87%  2014.م.غ.ش 31.82% 14.94% 32% 46.94%  بلغنم-رمضان حمود متقن

 1.06% 61.9% 62.96% 2.61%- 36.36% 33.75%       29.32% 28.57% 57.89% 39.71%- 64.71% 25% غرداية-ب ا(مام أفلح بن عبد الوھا ثانوية

       19.69% 4.55% 24.24% 15.98% 46.88% 62.86%       6.06%- 33.33% 27.27% غرداية-ا(ص�ح ثانوية

 6.36%- 86.36% 80% 11.61% 62.9% 74.51%             12.18% 76.19% 88.37% غرداية- معھد عمي سعيد

 9.09%- 75.76% 66.67% 2.83%- 35.71% 32.88% 16.86%- 57.89% 41.03% 13.69%- 56% 42.31% 15.66% 18.46% 34.12% القرارة-الشيخ ابراھيم بيوض ثانوية

 19.04%- 85.71% 66.67% 5.13% 27.5% 32.63%       25.55%- 67.86% 42.31% 17.14% 16.39% 33.53% القرارة-المجاھد خرفي صالح   متقن

       3.57% 25% 28.57%        2014.م.غ.ش 61.54% 6.5% 38.24% 44.74%  القرارة-القرارة الجديدة  ثانوية

       17.06% 58.62% 75.68% 31.43% 57.14% 88.57%       5.74%- 50% 44.26% القرارة-الحياة ثانوية

 24.94%- 86.84% 61.9% 2.11% 36.21% 38.32% 46.73% 27.08% 73.81% 13.46%- 34.21% 20.75% 23.13% 9.86% 32.99% متليلي-ل بن بيتورالشھيد الحاج ع� ثانوية

  2014.م.غ.ش 94.12% 0.23% 39.6% 39.83% 2.04%- 42.62% 40.58% 9.62% 17.65% 27.27% 22.12% 8.11% 30.23% السوارق-الشھيد بن عمار عبد E   ثانوية

       م.م   21.43%             م.م   12.82% الشاذلي بن جديد سبسب ثانوية

  2014.م.غ.ش 72% 8.68%- 38.82% 30.14% 29.69%- 48.44% 18.75% 11.97% 11.11% 23.08% 1.67% 10.45% 12.12% متليلي -الشھيد بلغيث أحمد متقن

       8.75%- 33.75% 25% 40.47%- 57.14% 16.67%  2014.م.غ.ش 38.46% 2.87%- 15.91% 13.04%  القمقومة-بوعامر عمر  ثانوية

 48.64%- 70.59% 21.95% 0.83%- 31.9% 31.07%  2014.م.غ.ش 32.18%       13.54% 5.26% 18.8% المنيعة- ديدوش مراد ثانوية

       0.04% 23.18% 23.22% 18.66%- 54.3% 35.64% 1.1%- 9.8% 8.7% 9.18% 5.71% 14.89% المنيعة-الشيخ محمد بلكبير متقن

       8.3%- 35% 26.7% 5.27%- 56.25% 50.98% 4.89% 19.35% 24.24% 21.12% 2.27% 23.39% حاسي القارة-حاسي القارة متقن

 27.45%- 94.12% 66.67% 7.12%- 45.45% 38.33%       35.56% 44.44% 80% 2.86% 60.47% 63.33% بريان-بريان القديمة  ثانوية

  2014.م.غ.ش 70.59% 2.56%- 20.59% 18.03% 39.12% 55.88% 95%       59.97% 20.59% 80.56% بريان-الشيخ بكلي عبد الرحمان متقن

 8.79% 74.07% 82.86% 23.89% 47.69% 71.58% 20.24% 60.71% 80.95% 10.42% 83.33% 93.75% 7.25% 51.72% 58.97% بريان-حي قارة الطين  ثانوية

 10.39%- 81.82% 71.43% 1.57% 38.27% 39.84% 11.06%- 43.75% 32.69% 1.45%- 34.78% 33.33% 8.16% 24.49% 32.65% العطف- الشيخ ابي عبد E الفرسطائي ثانوية

       م.م   66.67%             م.م   80% الرضوان للتربية و التعليم ثانوية

       4.22%- 47.83% 43.61% 17.37% 30% 47.37% 36.9%- 54.55% 17.65% 1.36% 35% 36.36% زلفانة- الزيغم الشھيد رزاق  ثانوية

 26.92%- 100% 73.08% 30.33%- 83.02% 52.69% 0.96%- 88.46% 87.5% 36.79%- 84.62% 47.83% 33.39%- 82.57% 49.18% الضاية-حويشيتي محمد ثانوية

       10.22%- 38% 27.78%  2014.م.غ.ش 41.94%       1.16% 17.02% 18.18%  المنصورة- ھيم الشھيد دھان ابرا ثانوية

       6.11% 34.21% 40.32%             4.69% 10.87% 15.56% حاسي لفحل- حاسي لفحل ملحقة

 %13.28- %80.30 %67.02 %1.35 %38.31 %39.66 %1.27- %59.01 %57.74 %0.55 %40.98 %41.53 %6.44 %28.89 %35.33 الوPئية النسب

  )مؤسسة مستحدثة: م.، م في المؤسسة2014شعبة لم تمتحن في : 2014.م.غ.ش(2015 و 2014 بين موسمي حسب الشعبلمؤسسات لامتحانات البكالوريا مقارنة لنتائج . 21جدول رقم 
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  :2015 و2014عب التقنية بين موسمي حسب الشلمؤسسات لامتحانات البكالوريا مقارنة لنتائج في الجدول اآلتي 

 ھندسة الطرائق ھندسة مدنية ھندسة كھربائية ميكانيكية ھندسة
 المؤسسة

 الفارق 2014 2015 الفارق 2014 2015 الفارق 2014 2015 الفارق 2014 2015

       36.39%- 88.89% 52.5% 21.43% 0% 21.43%  2014.م.غ.ش 0% ردايةاغ-محمد ا�خضر في�لي ثانوية

 1.92% 23.08% 25% 29.67% 17.39% 47.06%        2014.م.غ.ش 0% بنورة-مفدي زكرياء ثانوية

 11.11% 88.89% 100% 26.73%- 84.62% 57.89%             بنورة-حي سيدي عباز ثانوية

       24.41% 27.59% 52%   2014.م.غ.ش 66.67% 12.5% 0% 12.5%  بلغنم-رمضان حمود متقن

             67.74% 0% 67.74%       القرارة-الشيخ ابراھيم بيوض انويةث

                   4.29% 30% 34.29% القرارة-المجاھد خرفي صالح   متقن

 19.21% 36.67% 55.88%  2014.م.غ.ش  14.29%  2014.م.غ.ش 0%       متليلي-الشھيد الحاج ع�ل بن بيتور ثانوية

 18.37%- 72.22% 53.85%                   السوارق- بن عمار عبد E الشھيد  ثانوية

  2014.م.غ.ش 40% 16.48%- 30.77% 14.29%       20% 0% 20% متليلي -الشھيد بلغيث أحمد متقن

 73.59% 12.12% 85.71%                   المنيعة- ديدوش مراد ثانوية

                   7.62%- 14.29% 6.67% المنيعة-الشيخ محمد بلكبير متقن

  2014.م.غ.ش 76.19% 7.21% 31.25% 38.46% 40% 0% 40%       حاسي القارة-حاسي القارة متقن

       64.58% 16.67% 81.25% 37.88% 14.29% 52.17%       بريان-الشيخ بكلي عبد الرحمان متقن

       64.58% 18.75% 83.33% 44.23% 25% 69.23%       بريان-حي قارة الطين  ثانوية

 54.17%- 100% 45.83%              2014.م.غ.ش 4.55% الضاية-حويشيتي محمد ثانوية

 15.95% 44.83% 60.78% 11.05% 40% 51.05% 43.65% 4.92% 48.57% -2.69% 16.88% 14.19% الوPئية النسب

  ) في المؤسسة2014شعبة لم تمتحن في : 2014.م.غ.ش(2015 و 2014حسب الشعب التقنية بين موسمي لمؤسسات لامتحانات البكالوريا مقارنة لنتائج . 31جدول رقم 
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  :)للمترشحين المتمدرسين( الشعب  حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان نتائج . 14

  ):جاحتم ترتيب الشعب حسب نسب الن(على النحو اآلتي يمكن تلخيص المعطيات السابقة      

 منهم إناث الناجحون الحاضرون المسجلون الشعبة الرتبة
  نسبة
 النجاح

   النجاحنسبة
  2014موسم 

  الفارق

 %13.28-(*) %80.30 %67.02 150 319 476 483 الرياضيات 01

 %15.95(**) %44.83 %60.78 64 124 204 204 هندسة الطرائق 02

 %01.27-(*) %59.01 %57.74 295 653 1131 1144 واالقتصادالتسيير  03

 %11.05(**) %40.00 %51.05 17 121 237 239 هندسة مدنية 04

 %43.65(**) %04.92 %48.57 10 51 105 106 هندسة كهربائية 05

 %00.55(**) %40.98 %41.53 220 272 655 660 لغات أجنبية 06

 %01.35(**) %38.31 %39.66 879 1453 3664 3698 العلوم التجريبية 07

 %06.44(**) %28.89 %35.33 444 780 2208 2238 آداب و فلسفة 08

 %02.69-(*) %16.88 %14.19 2 21 148 153 هندسة ميكانيكية 09

(**)0 7240.% 9842.% 2081 3794 8828 8925 المجموع 2.26% 

  2015في امتحانات شهادة البكالوريا لموسم ،  حسب نسب النجاحالشعبترتيب . 41جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   تراجع في النتائجمؤشر سلبي  (*)
  إيجابي تحسن في النتائجمؤشر  (**)
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  : الشعب حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان نتائج تمثيل . 15
  :بالمخطط المواليامتحانات البكالوريا حسب الشعب نتائج كن تمثيل يم

  .2015 توزيع الشعب حسب نسب النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا دورة .03مخطط رقم 
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  ):للمترشحين المتمدرسين(المؤسسات، والشعب والمواد   حسب2015  دورة جوانالبكالورياهادة شامتحان نتائج . 16
  .شعبة آداب وفلسفة. 1

، ونسب النجاح، في شعبة اآلداب ، ونسب النجاح، كما نستعرض أعداد الناجحين في كل مادةمنهمأعداد اإلناث و نقترح في الجدول الموالي، معدودات التالميذ، من حيث المسجلين، والحاضرين، والناجحين،

  :2015والفلسفة، في امتحان البكالوريا دورة جوان 
  )عدد الحاضرين/ عدد الحاصلين على المعدل(نسب النجاح في المواد   أعداد الحاصلين على المعدل في المواد  حسب معدل البكالوريا

  المؤسسة  الرتبة

  نسبة منھم إناث ناجحون حاضرون مسجلون
 النجاح

  دبأ
 عربي

 الفلسفة
  تاريخ و
 جغرافيا

 رياضيات إنجليزية فرنسية
  علوم

 إس�مية

  أدب
 عربي

 الفلسفة
  تاريخ و
 جغرافيا

 رياضيات إنجليزية فرنسية
  علوم
 إس�مية

 %93.02 %25.58 %37.21 %18.60 %93.02 %69.77 %90.70 40 11 16 8 40 30 39 88.37 0 38 43 43 غرداية-معھد عمي سعيد 1

 %97.22 %30.56 %36.11 %33.33 %94.44 %77.78 %80.56 35 11 13 12 34 28 29 80.56 16 29 36 38 بريان- الشيخ بكلي عبد الرحمانمتقن 2

 %96.67 %36.67 %66.67 %43.33 %80.00 %83.33 %93.33 29 11 20 13 24 25 28 80.00 24 24 30 30 ثانوية الرضوان للتربية و التعليم 3

 %93.75 %15.63 %18.75 %18.75 %78.13 %65.63 %71.88 30 5 6 6 25 21 23 68.75 11 22 32 34 بنورة-يدي عبازثانوية حي س 4

 %91.11 %15.56 %14.44 %14.44 %80.00 %75.56 %83.33 82 14 13 13 72 68 75 63.33 33 57 90 92 بريان–ثانوية بريان القديمة  5

 %89.74 %17.95 %15.38 %10.26 %100.00 %66.67 %82.05 35 7 6 4 39 26 32 58.97 13 23 39 39 بريان–ثانوية حي قارة الطين  6

 %81.15 %1.64 %13.11 %45.90 %90.98 %70.49 %54.10 99 2 16 56 111 86 66 49.18 34 60 122 123 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد 7

 %87.76 %16.33 %8.16 %6.12 %71.43 %61.22 %75.51 43 8 4 3 35 30 37 46.94 1 23 49 50  بلغنم-متقن رمضان حمود 8

 %89.47 %10.53 %2.63 %7.89 %71.05 %65.79 %71.05 34 4 1 3 27 25 27 44.74 10 17 38 38  القرارة- ثانوية القرارة الجديدة  9

 %93.44 %32.79 %9.84 %6.56 %68.85 %73.77 %63.93 57 20 6 4 42 45 39 44.26 0 27 61 62 القرارة- ثانوية الحياة 10

 %74.18 %5.49 %10.99 %30.22 %70.33 %59.34 %52.75 135 10 20 55 128 108 96 37.36 51 68 182 183 غارداية-ثانوية محمد ا�خضر في�لي 11

 %82.83 %1.01 %8.08 %9.09 %65.66 %72.73 %53.54 82 1 8 9 65 72 53 36.36 28 36 99 99 زلفانة-ثانوية الشھيد رزاق الزيغم  12

 %82.72 %14.81 %23.46 %28.40 %64.20 %48.15 %50.62 67 12 19 23 52 39 41 35.80 12 29 81 81 بنورة- ثانوية مفدي زكرياء 13

 %61.76 %0.00 %23.53 %35.29 %70.59 %67.65 %41.18 21 0 8 12 24 23 14 35.29 5 12 34 34  بوھراوة-ثانوية قرمة بوجمعة  14

 %80.72 %6.02 %28.92 %44.58 %67.47 %45.78 %43.37 67 5 24 37 56 38 36 34.94 20 29 83 85  بنورة-انوية بني يزقن الجديدة ث 15

 %91.76 %7.06 %3.53 %12.94 %70.59 %60.00 %57.65 78 6 3 11 60 51 49 34.12 16 29 85 86 القرارة- ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض 16

 %78.61 %8.09 %0.58 %9.25 %67.63 %53.76 %55.49 136 14 1 16 117 93 96 33.53 39 58 173 176 القرارة- خرفي صالح المجاھد متقن  17

 %78.35 %2.06 %13.40 %26.80 %59.79 %34.02 %61.86 76 2 13 26 58 33 60 32.99 26 32 97 98 متليلي-ثانوية الشھيد الحاج ع�ل بن بيتور 18

 %93.88 %6.12 %12.24 %16.33 %59.18 %34.69 %55.10 46 3 6 8 29 17 27 32.65 4 16 49 49 العطف-ابي عبد E الفرسطائيثانوية الشيخ  19

20  E 77.91 %6.98 %4.65 %16.28 %54.65 %38.37 %60.47 67 6 4 14 47 33 52 30.23 19 26 86 87 متليليثانوية  الشھيد بن عمار عبد% 

 %81.82 %9.09 %22.73 %4.55 %45.45 %54.55 %59.09 18 2 5 1 10 12 13 27.27 0 6 22 22 غرداية- حثانوية ا(ص� 21

 %77.27 %4.55 %9.09 %18.18 %45.45 %47.73 %40.91 34 2 4 8 20 21 18 25.00 1 11 44 44 غرداية-ثانوية ا(مام أفلح بن عبد الوھاب  22

 %68.55 %3.23 %4.03 %22.58 %61.29 %34.68 %39.52 85 4 5 28 76 43 49 23.39 24 29 124 126 حاسي القارة- متقن حاسي القارة 23

 %66.67 %6.84 %6.84 %11.97 %62.39 %41.03 %27.35 78 8 8 14 73 48 32 18.80 18 22 117 118 المنيعة-ثانوية ديدوش مراد 24

 %81.82 %5.45 %9.09 %16.36 %52.73 %12.73 %30.91 45 3 5 9 29 7 17 18.18 9 10 55 57  المنصورة-ثانوية الشھيد دھان ابراھيم  25

 %57.78 %6.67 %11.11 %17.78 %31.11 %26.67 %40.00 26 3 5 8 14 12 18 15.56 6 7 45 48 حاسي لفحل-ملحقة حاسي لفحل 26

 %66.67 %9.22 %2.84 %15.60 %61.70 %42.55 %28.37 94 13 4 22 87 60 40 14.89 15 21 141 144 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير 27

 %80.43 %4.35 %0.00 %8.70 %41.30 %36.96 %36.96 37 2 0 4 19 17 17 13.04 3 6 46 46  متليلي القمقومة–بوعامر عمر الشھيد ثانوية  28

 %53.85 %2.56 %5.13 %25.64 %43.59 %20.51 %53.85 21 1 2 10 17 8 21 12.82 0 5 39 40 ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب 29

 %74.24 %0.00 %1.52 %3.03 %25.76 %34.85 %40.91 49 0 1 2 17 23 27 12.12 6 8 66 66 متليلي -متقن الشھيد بلغيث أحمد 30

 %79.08 %8.61 %11.14 %19.88 %65.53 %51.72 %53.03 1746 190 246 439 1447 1142 1171 %35.33 444 780 2208 2238 المجموع

   المؤسسات، والمواد لشعبة آداب وفلسفة حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان  نتائج 51دول رقم ج
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  .شعبة لغات أجنبية. 2

ين في كل مادة، ونسب النجاح، في شعبة لغات أجنبية، نقترح في الجدول الموالي، معدودات التالميذ، من حيث المسجلين، والحاضرين، والناجحين، وأعداد اإلناث منهم، ونسب النجاح، كما نستعرض أعداد الناجح
  :2015في امتحان البكالوريا دورة جوان 

 )عدد الحاضرين/ عدد الحاصلين على المعدل(نسب النجاح في المواد  أعداد الحاصلين على المعدل في المواد حسب معدل البكالوريا
 المؤسسة الرتبة

  نسبة منھم إناث ناجحون حاضرون مسجلون
  النجاح

  أدب 
  لغة  إنجليزية فرنسية عربي

   وتاريخ فلسفة 3أجنبية
  لومع رياضيات  جغرافيا

 إس�مية
  أدب

  لغة إنجليزية فرنسية  عربي
   وتاريخ فلسفة 3 أجنبية

  لومع رياضيات  جغرافيا
 إس�مية

 %93.75 %50.00 %75.00 %62.50 %93.75 %93.75 %93.75 %75.00 15 8 12 10 15 15 15 12 %93.75 13 15 16 16 بريان-ثانوية حي قارة الطين  1

 %78.38 %24.32 %64.86 %37.84 %94.59 %75.68 %86.49 %67.57 29 9 24 14 35 28 32 25 %83.78 26 31 37 37 بنورة-ثانوية حي سيدي عباز 2

 %88.00 %8.00 %60.00 %12.00 %80.00 %76.00 %76.00 %60.00 22 2 15 3 20 19 19 15 %80.00 16 20 25 25 بريان-ثانوية بريان القديمة  3

 %68.49 %12.33 %53.42 %12.33 %83.56 %69.86 %80.82 %38.36 50 9 39 9 61 51 59 28 %61.64 35 45 73 73 بنورة- ثانوية مفدي زكرياء 4

 %92.31 %30.77 %84.62 %30.77 %69.23 %23.08 %53.85 %84.62 12 4 11 4 9 3 7 11 %61.54 7 8 13 13  القرارة- ثانوية القرارة الجديدة  5

 %83.72 %6.98 %58.14 %16.28 %83.72 %51.16 %67.44 %74.42 36 3 25 7 36 22 29 32 %60.47 24 26 43 44 غارداية-ثانوية محمد ا�خضر في�لي 6

 %78.95 %36.84 %63.16 %0.00 %78.95 %47.37 %57.89 %73.68 15 7 12 0 15 9 11 14 %57.89 5 11 19 20 -ثانوية ا(مام أفلح بن عبد الوھاب  7

 %76.09 %10.87 %60.87 %8.70 %69.57 %34.78 %50.00 %54.35 35 5 28 4 32 16 23 25 %47.83 20 22 46 46 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد 8

 %88.46 %0.00 %57.69 %15.38 %65.38 %15.38 %69.23 %57.69 23 0 15 4 17 4 18 15 %42.31 9 11 26 26 القرارة- ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض 9

 %80.77 %7.69 %65.38 %11.54 %61.54 %15.38 %73.08 %65.38 21 2 17 3 16 4 19 17 %42.31 5 11 26 26 القرارة- المجاھد خرفي صالح متقن  10

 %92.31 %15.38 %46.15 %23.08 %69.23 %38.46 %46.15 %46.15 12 2 6 3 9 5 6 6 %38.46 4 5 13 13 متليليبوعامر عمر الشھيد ثانوية  11

12  E 87.50 %4.17 %58.33 %8.33 %62.50 %58.33 %62.50 %29.17 21 1 14 2 15 14 15 7 %33.33 3 8 24 25 العطفثانوية الشيخ ابي عبد% 

 %63.64 %18.18 %54.55 %4.55 %45.45 %18.18 %77.27 %45.45 14 4 12 1 10 4 17 10 %31.82 5 7 22 22  بلغنم-متقن رمضان حمود 13

 %79.55 %2.27 %56.82 %9.09 %68.18 %18.18 %45.45 %36.36 35 1 25 4 30 8 20 16 %27.27 12 12 44 44 متليليانويةالشھيد بن عمارعبد E ث 14

 %78.79 %3.03 %45.45 %6.06 %66.67 %27.27 %24.24 %33.33 26 1 15 2 22 9 8 11 %24.24 6 8 33 33 حاسي القارة- متقن حاسي القارة 15

 %66.67 %2.56 %33.33 %5.13 %69.23 %30.77 %48.72 %33.33 26 1 13 2 27 12 19 13 %23.08 9 9 39 40  متليليمتقن الشھيد بلغيث أحمد 16

 %79.25 %3.77 %56.60 %7.55 %45.28 %16.98 %28.30 %35.85 42 2 30 4 24 9 15 19 %20.75 10 11 53 53 متليلي- ع�ل بن بيتورثانوية الشھيد  17

 %67.65 %0.00 %50.00 %20.59 %47.06 %14.71 %52.94 %41.18 23 0 17 7 16 5 18 14 %17.65 5 6 34 34 زلفانة–ثانوية الشھيد رزاق الزيغم  18

 %68.12 %4.35 %34.78 %2.90 %55.07 %20.29 %28.99 %15.94 47 3 24 2 38 14 20 11 %8.70 6 6 69 70 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير 19

 %76.95 %9.77 %54.05 %12.98 %68.24 %38.32 %56.49 %45.95 504 64 354 85 447 251 370 301 %41.53 220 272 655 660  المجموع

  لغات أجنبيةة المؤسسات، والمواد لشعب حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان  نتائج 16جدول رقم 
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  :تسيير واقتصادشعبة .3

نقترح في الجدول الموالي، معدودات التالميذ، من حيث المسجلين، والحاضرين، والناجحين، وأعداد اإلناث منهم، ونسب النجاح، كما نستعرض أعداد الناجحين في كل مادة، ونسب النجاح، في شعبة تسيير واقتصاد، 
 :2015 في امتحان البكالوريا دورة جوان

 )عدد الحاضرين/ عدد الحاصلين على المعدل(نسب النجاح في المواد  أعداد الحاصلين على المعدل في المواد حسب معدل البكالوريا
  الر
  مسجـ المؤسسة تبة

 لون
  حاضـ
 رون

  ناجـ
 حون

  منھم
  إناث

  نسبة 
 النجاح

  تسيير
  محاسبي

  اقتصاد
 مناجمنت

  ـرياض
 يات

 تاريخ
جغراف
 يا

  أدب
  ـفرن قانون عربي

 سية
  ـأنجلي
 فلسفة زية

  علوم
 

 إس�مية

  تسيير
 محاسبي

  اقتصاد 
 مناجمنت

  ـرياض
 يات

   وتاريخ
 جغرافيا

  أدب
  ـفرن قانون  عربي

 سية
  ـأنجل
  علوم فلسفة يزية

 أس�مية

 %82.50 %85.00 %17.50 %50.00 %97.50 %22.50 %97.50 %0.00 %100.00 %45.00 33 34 7 20 39 9 39 0 40 18 %95.00 21 38 40 40 بريان- متقن بكلي عبد الرحمان 1

 %81.82 %36.36 %39.39 %81.82 %96.97 %55.56 %61.62 %0.00 %100.00 %72.73 81 36 39 81 96 55 61 0 99 72 %92.93 52 92 99 100 -ثانوية محمد ا�خضر في�لي 2

 %92.31 %53.85 %42.31 %80.77 %100.00 %50.00 %88.46 %3.85 %100.00 %65.38 24 14 11 21 26 13 23 1 26 17 %92.31 17 24 26 26 بنورة-ثانوية حي سيدي عباز 3

 %100.00 %34.29 %11.43 %11.43 %100.00 %71.43 %82.86 %25.71 %100.00 %62.86 35 12 4 4 35 25 29 9 35 22 %88.57 0 31 35 35 القرارة- ثانوية الحياة 4

 %87.50 %56.25 %47.92 %37.50 %97.92 %47.92 %70.83 %2.08 %100.00 %35.42 42 27 23 18 47 23 34 1 48 17 %87.50 17 42 48 48 ضايةال-ثانوية حويشيتي محمد 5

 %87.10 %12.90 %16.13 %25.81 %93.55 %16.13 %51.61 %0.00 %100.00 %70.97 27 4 5 8 29 5 16 0 31 22 %83.87 3 26 31 31  بلغنم-متقن رمضان حمود 6

 %90.48 %47.62 %9.52 %14.29 %95.24 %57.14 %85.71 %4.76 %100.00 %66.67 19 10 2 3 20 12 18 1 21 14 %80.95 8 17 21 21 بريان-ثانوية حي قارة الطين  7

 %85.15 %39.60 %27.72 %68.32 %92.08 %20.79 %62.38 %0.00 %99.01 %73.27 86 40 28 69 93 21 63 0 100 74 %76.24 37 77 101 102 ثانوية بني يزقن الجديدة 8

 %77.78 %14.81 %37.04 %66.67 %100.00 %66.67 %59.26 %0.00 %100.00 %62.96 21 4 10 18 27 18 16 0 27 17 %74.07 8 20 27 27  بوھراوة-ثانوية قرمة بوجمعة  9

 %88.10 %52.38 %23.81 %73.81 %97.62 %26.19 %47.62 %0.00 %100.00 %45.24 37 22 10 31 41 11 20 0 42 19 %73.81 13 31 42 42 متليليبن بيتور �لعثانويةالشھيد 10

 %65.71 %14.29 %11.43 %20.00 %77.14 %14.29 %37.14 %0.00 %100.00 %65.71 23 5 4 7 27 5 13 0 35 23 %62.86 0 22 35 38 غرداية- ثانوية ا(ص�ح 11

 %75.49 %17.65 %9.80 %18.63 %94.12 %24.51 %42.16 %0.98 %99.02 %35.29 77 18 10 19 96 25 43 1 101 36 %50.98 34 52 102 104 قارةحاسي ال- متقن حاسي القارة 12

 %96.49 %35.09 %14.04 %22.81 %94.74 %24.56 %45.61 %1.75 %100.00 %14.04 55 20 8 13 54 14 26 1 57 8 %47.37 19 27 57 58 ثانوية الشھيدرزاق الزيغم زلفانة 13

 %67.74 %22.58 %6.45 %29.03 %90.32 %25.81 %29.03 %0.00 %100.00 %48.39 21 7 2 9 28 8 9 0 31 15 %41.94 3 13 31 32 المنصورة براھيم دھان الشھيد ثانوية 14

 %76.92 %25.64 %5.13 %12.82 %84.62 %35.90 %46.15 %0.00 %82.05 %28.21 30 10 2 5 33 14 18 0 32 11 %41.03 3 16 39 40 قرارةال بيوض ابراھيم ثانويةالشيخ 15

 %84.06 %33.33 %27.54 %52.17 %94.20 %21.74 %46.38 %0.00 %92.75 %31.88 58 23 19 36 65 15 32 0 64 22 %40.58 12 28 69 69 متليلي بن عمارعبدE ثانويةالشھيد 16

 %53.47 %25.74 %10.89 %22.77 %88.12 %19.80 %36.63 %0.00 %100.00 %21.78 54 26 11 23 89 20 37 0 101 22 %35.64 23 36 101 103 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير 17

18  E 78.85 %7.69 %5.77 %17.31 %78.85 %57.69 %51.92 %0.00 %92.31 %15.38 41 4 3 9 41 30 27 0 48 8 %32.69 2 17 52 53 العطف- ثانوية الشيخ ابي عبد% 

 %63.22 %21.84 %13.79 %31.03 %86.21 %12.64 %39.08 %1.15 %98.85 %25.29 55 19 12 27 75 11 34 1 86 22 %32.18 14 28 87 87 المنيعة-ثانوية ديدوش مراد 19

 %71.88 %26.56 %14.06 %12.50 %89.06 %18.75 %46.88 %0.00 %100.00 %6.25 46 17 9 8 57 12 30 0 64 4 %18.75 7 12 64 64 متليلي-قن الشھيد بلغيث أحمدمت 20

 %83.33 %29.17 %12.50 %20.83 %91.67 %16.67 %58.33 %4.17 %100.00 %0.00 20 7 3 5 22 4 14 1 24 0 %16.67 2 4 24 24 متليليبوعامر عمر الشھيد ثانوية  21

 %78.25 %31.74 %19.63 %38.37 %91.95 %30.95 %53.23 %1.41 %98.32 %40.94 885 359 222 434 1040 350 602 16 1112 463 %57.74 295 653 1131 1144   المجموع

  تسيير واقتصاد المؤسسات، والمواد لشعبة حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان  نتائج 71جدول رقم 
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  .شعبة العلوم التجريبية. 4
ن حيث المسجلين، والحاضرين، والناجحين، وأعداد اإلناث منهم، ونسب النجاح، كما نستعرض أعداد الناجحين في كل مادة، ونسب النجاح، في شعبة العلوم نقترح في الجدول الموالي، معدودات التالميذ، م

  :2015التجريبية، في امتحان البكالوريا دورة جوان 
 حسب معدل البكالوريا

 )عدد الحاضرين/ عدد الحاصلين على المعدل(نسب النجاح في المواد  أعداد الحاصلين على المعدل في المواد
  الر
 المؤسسة تبة

  ـحاض مسجلون
 رون

  ـناج
 حون

منھم 
 إناث

  نسبة
  النجاح

علوم 
 طبيعية

  ـرياض فيزياء
 يات

أدب 
 عربي

تاريخ  فلسفة إنجليزية فرنسية
 وجغرافيا

علوم 
 إس�مية

  علوم 
 طبيعية

  ـرياض فيزياء
 يات

  أدب 
 عربي

  تاريخ  فلسفة إنجليزية فرنسية
 وجغرافيا

  علوم 
 إس�مية

 %100.00 %97.30 %35.14 %37.84 %45.95 %83.78 %59.46 %75.68 %70.27 37 36 13 14 17 31 22 28 26 %75.68 0 28 37 37 القرارة- ثانوية الحياة 1

 %98.04 %93.14 %52.94 %36.27 %30.39 %79.41 %43.14 %71.57 %66.67 100 95 54 37 31 81 44 73 68 %74.51 0 76 102 105 غرداية-معھد عمي سعيد 2

 %99.33 %83.22 %51.68 %63.76 %76.51 %56.38 %46.31 %72.48 %59.06 148 124 77 95 114 84 69 108 88 %71.81 52 107 149 149 بنورة-ثانوية حي سيدي عباز 3

 %92.63 %87.37 %53.68 %48.42 %48.42 %84.21 %43.16 %66.32 %64.21 88 83 51 46 46 80 41 63 61 %71.58 40 68 95 95 بريان–ثانوية حي قارة الطين  4

 %100.00 %85.19 %85.19 %44.44 %48.15 %92.59 %59.26 %62.96 %62.96 27 23 23 12 13 25 16 17 17 %66.67 18 18 27 27 ثانوية الرضوان للتربية و التعليم 5

 %96.10 %86.15 %49.35 %78.35 %75.32 %66.23 %12.12 %76.62 %38.10 222 199 114 181 174 153 28 177 88 %62.77 95 145 231 232 ردايةغا-ثانوية محمد ا�خضر في�لي 6

 %98.92 %98.92 %62.37 %49.46 %68.82 %25.81 %3.23 %75.27 %53.76 92 92 58 46 64 24 3 70 50 %52.69 35 49 93 93 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد 7

 %86.67 %89.33 %46.67 %73.33 %78.67 %62.67 %4.00 %62.67 %28.00 65 67 35 55 59 47 3 47 21 %52.00 28 39 75 76  بوھراوة–ثانوية قرمة بوجمعة  8

 %92.48 %73.68 %78.95 %33.83 %43.61 %82.71 %19.55 %40.60 %38.35 123 98 105 45 58 110 26 54 51 %43.61 46 58 133 133 زلفانة–ثانوية الشھيد رزاق الزيغم  9

 %90.32 %59.68 %45.16 %24.19 %24.19 %67.74 %29.03 %45.16 %33.87 56 37 28 15 15 42 18 28 21 %40.32 16 25 62 65 حاسي لفحل-ملحقة حاسي لفحل 10

11  E 92.97 %67.19 %14.06 %35.94 %37.50 %64.06 %25.00 %51.56 %40.63 119 86 18 46 48 82 32 66 52 %39.84 23 51 128 130 العطف–ثانوية الشيخ ابي عبد% 

12  E 91.53 %88.98 %44.07 %32.20 %34.75 %66.95 %10.17 %37.29 %37.29 108 105 52 38 41 79 12 44 44 %39.83 40 47 118 118 متليليثانوية  الشھيد بن عمار عبد% 

 %98.33 %53.33 %66.67 %43.33 %50.00 %36.67 %6.67 %65.00 %48.33 59 32 40 26 30 22 4 39 29 %38.33 15 23 60 60 يانبر–ثانوية بريان القديمة  13

 %95.62 %80.29 %32.12 %34.31 %45.62 %66.79 %13.14 %40.15 %37.23 262 220 88 94 125 183 36 110 102 %38.32 76 105 274 275 متليلي- ع�ل بن بيتورثانوية الشھيد  14

 %94.19 %67.83 %30.62 %51.16 %62.79 %43.41 %16.28 %45.35 %34.11 243 175 79 132 162 112 42 117 88 %36.05 61 93 258 261 بنورة- ثانوية مفدي زكرياء 15

 %83.76 %87.18 %34.19 %21.37 %35.04 %43.59 %8.55 %46.15 %44.44 98 102 40 25 41 51 10 54 52 %35.90 11 42 117 118  بلغنم-متقن رمضان حمود 16

 %87.50 %87.50 %26.25 %13.75 %22.50 %41.25 %16.25 %50.00 %42.50 70 70 21 11 18 33 13 40 34 %33.75 7 27 80 85 -ثانوية ا(مام أفلح بن عبد الوھاب  17

 %91.78 %86.30 %23.29 %19.18 %23.29 %58.90 %15.75 %43.15 %30.82 134 126 34 28 34 86 23 63 45 %32.88 29 48 146 150 القرارة- ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض 18

 %92.11 %82.63 %35.79 %16.84 %20.00 %62.11 %14.74 %40.00 %25.79 175 157 68 32 38 118 28 76 49 %32.63 40 62 190 193 القرارة–المجاھد خرفي صالح متقن  19

 %91.07 %80.00 %50.00 %37.86 %45.71 %43.93 %11.43 %35.00 %36.43 255 224 140 106 128 123 32 98 102 %31.07 64 87 280 281 منيعةال-ثانوية ديدوش مراد 20

 %91.10 %65.07 %32.88 %29.45 %36.30 %44.52 %9.59 %30.82 %25.34 133 95 48 43 53 65 14 45 37 %30.14 42 44 146 147 متليلي -متقن الشھيد بلغيث أحمد 21

 %88.89 %88.89 %28.57 %15.87 %28.57 %60.32 %17.46 %23.81 %34.92 56 56 18 10 18 38 11 15 22 %28.57 10 18 63 63  القرارة–ثانوية القرارة الجديدة  22

 %90.74 %75.93 %14.81 %18.52 %18.52 %46.30 %14.81 %37.04 %31.48 49 41 8 10 10 25 8 20 17 %27.78 11 15 54 54  المنصورة- ثانويةالشھيد دھان ابراھيم  23

 %87.43 %76.44 %41.88 %26.70 %33.51 %45.55 %10.99 %38.22 %31.41 167 146 80 51 64 87 21 73 60 %26.70 40 51 191 192 حاسي القارة- متقن حاسي القارة 24

 %92.59 %74.07 %37.04 %27.78 %31.48 %47.22 %15.74 %25.00 %17.59 100 80 40 30 34 51 17 27 19 %25.00 19 27 108 108 متليليبوعامر عمر الشھيد ثانوية  25

 %90.91 %48.48 %18.18 %15.15 %3.03 %30.30 %6.06 %42.42 %54.55 30 16 6 5 1 10 2 14 18 %24.24 0 8 33 34 غرداية- ثانوية ا(ص�ح 26

 %90.70 %54.65 %31.40 %38.37 %55.81 %20.93 %11.63 %33.72 %19.77 78 47 27 33 48 18 10 29 17 %23.26 11 20 86 86  بنورة–ثانوية بني يزقن الجديدة  27

 %89.57 %83.89 %47.39 %27.49 %44.08 %42.18 %5.69 %21.33 %29.38 189 177 100 58 93 89 12 45 62 %23.22 35 49 211 212 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير 28

 %91.07 %73.21 %28.57 %23.21 %35.71 %71.43 %3.57 %19.64 %19.64 51 41 16 13 20 40 2 11 11 %21.43 7 12 56 58 ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب 29

 %90.16 %91.80 %67.21 %16.39 %24.59 %42.62 %9.84 %19.67 %8.20 55 56 41 10 15 26 6 12 5 %18.03 8 11 61 61 بريان-متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان 30

 %92.49 %79.31 %41.54 %36.76 %44.00 %54.99 %16.51 %45.39 %37.01 3389 2906 1522 1347 1612 2015 605 1663 1356 %39.66 879 1453 3664 3698 المجموع

  جريبية علوم ت المؤسسات، والمواد لشعبة حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان  نتائج 81جدول رقم 
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  .شعبة الرياضيات.5

نقترح في الجدول الموالي، معدودات التالميذ، من حيث المسجلين، والحاضرين، والناجحين، وأعداد اإلناث منهم، ونسب النجاح، كما نستعرض أعداد الناجحين في كل مادة، ونسب النجاح، في شعبة الرياضيات، في 
  :2015امتحان البكالوريا دورة جوان 

 )عدد الحاضرين/ عدد الحاصلين على المعدل(نسب النجاح في المواد  أعداد الحاصلين على المعدل في المواد حسب معدل البكالوريا

  مؤسسةال  الرتبة
  ـحاض مسجلون

 رون
  ـناج
 حون

  منھم
  إناث

  نسبة
  النجاح

  رياضـ
  أدب فيزياء يات

 عربي
  علو
 طبيعية

  تاريخ و
 جغرافيا

فرن
 سية

إنجلي
 فلسفة زية

  علوم
س�م‘

 ية
  أدب فيزياء رياضيات

 عربي
  علو

 طبيعية
  تاريخ و
  علوم فلسفة إنجليزية فرنسية جغرافيا

 س�مية‘

1   E 100.00 %88.24 %47.06 %64.71 %100.00 %70.59 %82.35 %88.24 %35.29 17 15 8 11 17 12 14 15 6 %94.12 9 16 17 17 متليلي- ثانوية  الشھيد بن عمار عبد% 

 %97.30 %59.46 %78.38 %89.19 %97.30 %27.03 %78.38 %94.59 %35.14 36 22 29 33 36 10 29 35 13 %86.49 19 32 37 37 غارداية-مد ا�خضر في�ليثانوية مح  2

 %91.43 %60.00 %80.00 %80.00 %100.00 %68.57 %77.14 %91.43 %62.86 32 21 28 28 35 24 27 32 22 %82.86 13 29 35 36 بريان–ثانوية حي قارة الطين   3

 %93.33 %80.00 %50.00 %50.00 %100.00 %43.33 %83.33 %96.67 %40.00 28 24 15 15 30 13 25 29 12 %80.00 0 24 30 31 غرداية-معھد عمي سعيد  4

 %88.00 %28.00 %80.00 %80.00 %84.00 %48.00 %76.00 %88.00 %64.00 22 7 20 20 21 12 19 22 16 %76.00 8 19 25 25 بنورة- ثانوية مفدي زكرياء  5

100.00 %23.08 26 16 17 13 26 7 21 26 6 %73.08 16 19 26 26 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد  6
% 80.77% 26.92% 100.00% 50.00% 65.38% 61.54% 100.00% 

 %100.00 %64.00 %48.00 %76.00 %92.00 %44.00 %92.00 %84.00 %16.00 25 16 12 19 23 11 23 21 4 %72.00 10 18 25 25 متليلي -متقن الشھيد بلغيث أحمد  7

8   E 100.00 %32.14 %67.86 %75.00 %89.29 %50.00 %89.29 %78.57 %39.29 28 9 19 21 25 14 25 22 11 %71.43 5 20 28 28 العطف–ثانوية الشيخ ابي عبد% 

 %100.00 %94.12 %52.94 %29.41 %100.00 %29.41 %94.12 %82.35 %17.65 17 16 9 5 17 5 16 14 3 %70.59 9 12 17 17 بريان-متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان  9

 %96.97 %30.30 %51.52 %60.61 %93.94 %48.48 %81.82 %93.94 %27.27 32 10 17 20 31 16 27 31 9 %66.67 11 22 33 35 القرارة- ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض  10

 %100.00 %91.67 %58.33 %41.67 %100.00 %0.00 %91.67 %75.00 %0.00 12 11 7 5 12 0 11 9 0 %66.67 6 8 12 12 بريان–يمة ثانوية بريان القد  11

 %95.83 %62.50 %25.00 %45.83 %87.50 %37.50 %91.67 %79.17 %29.17 23 15 6 11 21 9 22 19 7 %66.67 9 16 24 25 القرارة-متقن المجاھد خرفي صالح   12

 %92.59 %55.56 %62.96 %66.67 %77.78 %48.15 %55.56 %77.78 %33.33 25 15 17 18 21 13 15 21 9 %62.96 4 17 27 28 ثانوية ا(مام أفلح بن عبد الوھاب  13

 %92.86 %42.86 %69.05 %76.19 %100.00 %33.33 %80.95 %83.33 %28.57 39 18 29 32 42 14 34 35 12 %61.90 18 26 42 42 متليلي- ثانوية الشھيد ع�ل بن بيتور  14

 %96.15 %38.46 %53.85 %69.23 %92.31 %34.62 %69.23 %73.08 %42.31 25 10 14 18 24 9 18 19 11 %61.54 3 16 26 26 بنورة-ثانوية حي سيدي عباز  15

 %87.10 %32.26 %32.26 %48.39 %87.10 %51.61 %51.61 %70.97 %19.35 27 10 10 15 27 16 16 22 6 %51.61 3 16 31 31  بلغنم-متقن رمضان حمود  16

 %82.93 %41.46 %36.59 %31.71 %90.24 %19.51 %58.54 %43.90 %7.32 34 17 15 13 37 8 24 18 3 %21.95 7 9 41 42 المنيعة-ثانوية ديدوش مراد  17

 %94.12 %52.94 %57.14 %62.39 %93.49 %40.55 %76.89 %81.93 531.%1 448 252 272 297 445 193 366 390 150 %67.02 150 319 476 483 المجموع

   رياضيات المؤسسات، والمواد لشعبة حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان  نتائج 91جدول رقم 
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  :ميكانيكية هندسة رياضي شعبة تقني.6
اضرين، والناجحين، وأعداد اإلناث منهم، ونسب النجاح، كما نستعرض أعداد الناجحين في كل مادة، ونسب النجاح، في شعبة الهندسة نقترح في الجدول الموالي، معدودات التالميذ، من حيث المسجلين، والح

  :2015الميكانيكية، في امتحان البكالوريا دورة جوان 
 )عدد الحاضرين/ عدد الحاصلين على المعدل(واد نسب النجاح في الم أعداد الحاصلين على المعدل في المواد حسب معدل البكالوريا

 المؤسسة  الرتبة

  منھم ناجحون حاضرون مسجلون
 إنتث

  نسبة
 النجاح

  ھندسة
  أدب فيزياء ياترياض ميكانيك

فلس إنجليزية فرنسية عربي
 فة

  تاريخو
جغراف
 يا

  علوم
 إس�مية

  ھندسة
  أدب فيزياء ياترياض ميكانيك

  تاريخو فلسفة إنجلـيزية فرنسية عربي
 جغرافيا

  ومعل
 إس�مية

 %88.57 %60.00 %45.71 %20.00 %8.57 %51.43 %54.29 %28.57 %54.29 31 21 16 7 3 18 19 10 19 %34.29 0 12 35 35 القرارة–متقن المجاھد خرفي صالح  1

 %80.00 %60.00 %46.67 %6.67 %46.67 %53.33 %20.00 %20.00 %26.67 12 9 7 1 7 8 3 3 4 %20.00 0 3 15 16 متليلي -متقن الشھيد بلغيث أحمد 2

 %70.83 %58.33 %20.83 %41.67 %12.50 %45.83 %16.67 %8.33 %25.00 17 14 5 10 3 11 4 2 6 %12.50 0 3 24 27  بلغنم-متقن رمضان حمود 3

 %66.67 %73.33 %63.33 %6.67 %63.33 %46.67 %6.67 %3.33 %16.67 20 22 19 2 19 14 2 1 5 %6.67 2 2 30 31 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير 4

 %95.45 %40.91 %72.73 %81.82 %59.09 %27.27 %31.82 %0.00 %0.00 21 9 16 18 13 6 7 0 0 %4.55 0 1 22 22 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد 5

 %81.82 %45.45 %18.18 %27.27 %54.55 %45.45 %9.09 %0.00 %0.00 9 5 2 3 6 5 1 0 0 %0.00 0 0 11 11 بنورة- ثانوية مفدي زكرياء 6

 %90.91 %72.73 %9.09 %0.00 %9.09 %9.09 %9.09 %9.09 %9.09 10 8 1 0 1 1 1 1 1 %0.00 0 0 11 11 غارداية-ثانوية محمد ا�خضر في�لي 7

 %81.08 %59.46 44.%59 %27.70 %35.14 %42.57 %25.00 %11.49 %23.65 120 88 66 41 52 63 37 17 35 %14.19 2 21 148 153 المجموع

   تقني رياضي هندسة ميكانيكية المؤسسات، والمواد لشعبة حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان  نتائج 20جدول رقم 
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  :كهربائية هندسة رياضي شعبة تقني.7

عداد اإلناث منهم، ونسب النجاح، كما نستعرض أعداد الناجحين في كل مادة، ونسب النجاح، في شعبة الهندسة نقترح في الجدول الموالي، معدودات التالميذ، من حيث المسجلين، والحاضرين، والناجحين، وأ
  :2015الكهربائية، في امتحان البكالوريا دورة جوان 

 )عدد الحاضرين/  المعدلعدد الحاصلين على(نسب النجاح في المواد  أعداد الحاصلين على المعدل في المواد حسب معدل البكالوريا
 المؤسسة  الرتبة

  منھم ناجحون حاضرون مسجلون
 إنتث

  نسبة
 النجاح

  ھندسة
  أدب فيزياء ياترياض كھرباء

فلس إنجليزية فرنسية عربي
 فة

  و تاريخ
 جغرافيا

  علوم
 إس�مية

  ھندسة
  أدب فيزياء ياترياض كھرباء

  تاريخو فلسفة إنجليزية فرنسية عربي
 جغرافيا

  علوم
 إس�مية

 %100.00 %61.54 %38.46 %30.77 %38.46 %69.23 %38.46 %46.15 %92.31 13 8 5 4 5 9 5 6 12 %69.23 0 9 13 13 بريان– قارة الطين ثانوية حي 1

 %96.77 %100.00 %38.71 %35.48 %29.03 %54.84 %51.61 %9.68 %96.77 30 31 12 11 9 17 16 3 30 %67.74 4 21 31 32 القرارة-ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض 2

 %100.00 %100.00 %100.00 %0.00 %0.00 %33.33 %0.00 %0.00 %100.00 3 3 3 0 0 1 0 0 3 %66.67 0 2 3 3  بلغنم-متقن رمضان حمود 3

 %95.65 %95.65 %82.61 %13.04 %21.74 %47.83 %17.39 %17.39 %82.61 22 22 19 3 5 11 4 4 19 %52.17 2 12 23 23 بريان-متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان 4

 %100.00 %100.00 %80.00 %20.00 %10.00 %80.00 %20.00 %20.00 %90.00 10 10 8 2 1 8 2 2 9 %40.00 3 4 10 10 حاسي القارة-متقن حاسي القارة 5

 %64.29 %64.29 %64.29 %28.57 %42.86 %50.00 %7.14 %21.43 %78.57 9 9 9 4 6 7 1 3 11 %21.43 1 3 14 14 غارداية-ثانوية محمد ا�خضر في�لي 6

 %90.91 %63.64 %54.55 %27.27 %100.00 %72.73 %0.00 %0.00 %90.91 10 7 6 3 11 8 0 0 10 %0.00 0 0 11 11 متليلي-ثانوية الشھيد ع�ل بن بيتور 7

 %92.38 %85.71 %59.05 %25.71 %35.24 %58.10 %26.67 %17.14 %89.52 97 90 62 27 37 61 28 18 94 %48.57 10 51 105 106 المجموع

   تقني رياضي هندسة كهربائية المؤسسات، والمواد لشعبة حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان  نتائج 12جدول رقم 
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  :مدنية هندسة رياضي شعبة تقني. 8

ين، وأعداد اإلناث منهم، ونسب النجاح، كما نستعرض أعداد الناجحين في كل مادة، ونسب النجاح، في شعبة الهندسة نقترح في الجدول الموالي، معدودات التالميذ، من حيث المسجلين، والحاضرين، والناجح
  :2015المدنية، في امتحان البكالوريا دورة جوان 

 )عدد الحاضرين/ على المعدلعدد الحاصلين (نسب النجاح في المواد  أعداد الحاصلين على المعدل في المواد حسب معدل البكالوريا
  المؤسسة الرتبة

  منھم ناجحون حاضرون مسجلون
 إنتث

  نسبة
 النجاح

  ھندسة
  أدب فيزياء رياضيات مدنية

فلس إنجليزية فرنسية عربي
 فة

  تاريخ و
 جغرافيا

  علوم
 إس�مية

  ھندسة
  أدب فيزياء رياضيات مدنية

  تاريخو فلسفة إنجليزية فرنسية عربي
 جغرافيا

  علوم
 إس�مية

 %91.67 %91.67 %58.33 %16.67 %25.00 %66.67 %50.00 %83.33 %100.00 11 11 7 2 3 8 6 10 12 %83.33 0 10 12 12 بريان–ي قارة الطين ثانوية ح 1

 %90.63 %96.88 %56.25 %34.38 %65.63 %68.75 %6.25 %3.13 %100.00 29 31 18 11 21 22 2 1 32 %81.25 1 26 32 32 بريان-متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان 2

 %94.74 %63.16 %52.63 %52.63 %26.32 %47.37 %52.63 %26.32 %84.21 18 12 10 10 5 9 10 5 16 %57.89 2 11 19 19 بنورة-ثانوية حي سيدي عباز 3

 %75.00 %100.00 %52.50 %15.00 %47.50 %70.00 %40.00 %10.00 %82.50 30 40 21 6 19 28 16 4 33 %52.50 8 21 40 41 غارداية-ثانوية محمد ا�خضر في�لي 4

 %78.00 %84.00 %18.00 %38.00 %22.00 %38.00 %24.00 %16.00 %96.00 39 42 9 19 11 19 12 8 48 %52.00 0 26 50 51  بلغنم-متقن رمضان حمود 5

 %52.94 %64.71 %23.53 %35.29 %17.65 %29.41 %41.18 %17.65 %76.47 9 11 4 6 3 5 7 3 13 %47.06 0 8 17 17 بنورة- ثانوية مفدي زكرياء 6

 %76.92 %84.62 %48.72 %20.51 %12.82 %46.15 %10.26 %25.64 %74.36 30 33 19 8 5 18 4 10 29 %38.46 5 15 39 39 حاسي القارة- متقن حاسي القارة 7

 %76.19 %85.71 %66.67 %9.52 %14.29 %76.19 %14.29 %0.00 %33.33 16 18 14 2 3 16 3 0 7 %14.29 0 3 21 21 متليلي -متقن الشھيد بلغيث أحمد 8

 %71.43 %85.71 %14.29 %0.00 %14.29 %57.14 %14.29 %0.00 %71.43 5 6 1 0 1 4 1 0 5 %14.29 1 1 7 7 متليلي-ثانوية الشھيد الحاج ع�ل بن بيتور 9

 %78.90 %86.08 %43.46 %27.00 %29.96 %54.43 %25.74 %17.30 82.%28 187 204 103 64 71 129 61 41 195 %51.05 17 121 237 239  المجموع

   تقني رياضي هندسة مدنية المؤسسات، والمواد لشعبة حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان  نتائج 22جدول رقم 
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  :الطرائق هندسة رياضي شعبة تقني. 9

حيث المسجلين، والحاضرين، والناجحين، وأعداد اإلناث منهم، ونسب النجاح، كما نستعرض أعداد الناجحين في كل مادة، ونسب النجاح، في شعبة هندسة الطرائق، نقترح في الجدول الموالي، معدودات التالميذ، من 
  :2015في امتحان البكالوريا دورة جوان 

 )عدد الحاضرين/ عدد الحاصلين على المعدل(لنجاح في المواد نسب ا أعداد الحاصلين على المعدل في المواد حسب معدل البكالوريا

  المؤسسة الرتبة
  منھم ناجحون حاضرون مسجلون

 إنتث
  نسبة
 النجاح

  ھندسة
  أدب فيزياء رياضيات مدنية

فلس إنجليزية فرنسية عربي
 فة

تاريخ 
  و

جغراف
 يا

  علوم
 إس�مية

  ھندسة
  أدب فيزياء رياضيات مدنية

  تاريخ و فلسفة إنجليزية فرنسية عربي
 غرافياج

  علوم
 إس�مية

 %100.00 %100.00 %57.14 %28.57 %57.14 %85.71 %85.71 %42.86 %100.00 7 7 4 2 4 6 6 3 7 %100.00 1 7 7 7 بنورة-ثانوية حي سيدي عباز 1

 %80.00 %97.14 %51.43 %42.86 %77.14 %37.14 %17.14 %5.71 %100.00 28 34 18 15 27 13 6 2 35 %85.71 16 30 35 35 المنيعة-ثانوية ديدوش مراد 2

 %71.43 %100.00 %52.38 %23.81 %57.14 %38.10 %23.81 %0.00 %100.00 15 21 11 5 12 8 5 0 21 %76.19 11 16 21 21 حاسي القارة- متقن حاسي القارة 3

 %88.24 %89.71 %39.71 %26.47 %47.06 %58.82 %16.18 %11.76 %97.06 60 61 27 18 32 40 11 8 66 %55.88 20 38 68 68  ع�ل بن بيتورمتليليحاجثانويةالشھيدال 4

5  E 96.15 %92.31 %38.46 %11.54 %34.62 %57.69 %19.23 %11.54 %96.15 25 24 10 3 9 15 5 3 25 %53.85 5 14 26 26 متليلي- ثانوية  الشھيد بن عمار عبد% 

 %79.17 %87.50 %62.50 %8.33 %16.67 %54.17 %25.00 %16.67 %79.17 19 21 15 2 4 13 6 4 19 %45.83 9 11 24 24 الضاية-ثانوية حويشيتي محمد 6

 %86.67 %40.00 %33.33 %6.67 %26.67 %20.00 %20.00 %20.00 %80.00 13 6 5 1 4 3 3 3 12 %40.00 2 6 15 15 متليلي -متقن الشھيد بلغيث أحمد 7

 %62.50 %62.50 %0.00 %25.00 %37.50 %50.00 %12.50 %25.00 %62.50 5 5 0 2 3 4 1 2 5 %25.00 0 2 8 8 بنورة- ثانوية مفدي زكرياء 8

 %84.31 %87.75 %44.12 %23.53 %46.57 %50.00 %21.08 %12.25 %93.14 172 179 90 48 95 102 43 25 190 %60.78 64 124 204 204  المجموع 

   تقني رياضي هندسة الطرائق المؤسسات، والمواد لشعبة حسب2015 رة جوان دوالبكالورياشهادة امتحان  نتائج 32جدول رقم 
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  :الناجحين والراسبينالتالميذ  مقارنة بين معدالتالشعب، و  حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان معدالت المواد في . 17
ً، وتفصيال بالنسبة للناجحين منهم أوال، ثم للتالميذ الراسبين، حيث يمثل ) المتمدرسين لجميع التالميذبالنسبة(ً معدالت المواد حسب الشعب، إجماال في الجدول اآلتي معدل المادة بالنسبة لجميع : المعدلً

  :معدل المادة بالنسبة للتالميذ الراسبين: ر.ممعدل المادة بالنسبة للتالميذ الناجحين، : ن.م، ) الراسبون+ الناجحون (التالميذ

 لغات أجنبية هندسة ميكانيكية هندسة مدنية هندسة كهربائية هندسة الطرائق العلوم التجريبية رياضيات ٕتسيير واقتصاد آداب وفلسفة
 معدل المادة
 بالشع في كل الشعب

 المواد

 ر.م ن.م المعدل ر.م ن.م المعدل ر.م ن.م المعدل ر.م ن.م المعدل ر.م ن.م المعدل ر.م ن.م المعدل ر.م ن.م المعدل ر.م ن.م المعدل ر.م ن.م المعدل ر.م ن.م المعدل

 12.29 14.80 13.37 10.92 13.70 12.07 12.05 14.00 12.32 10.47 12.30 11.41 13.21 14.26 13.72 11.88 14.16 13.26 13.55 15.98 14.52 13.12 16.18 15.17 10.74 13.48 12.33 11.29 14.05 12.26 العلوم اإلسالمية

 8.97 11.09 9.88 8.73 10.92 9.64 9.10 11.24 9.41 9.06 10.62 9.86 9.61 10.23 9.91 8.31 10.34 9.54 9.18 11.49 10.10 10.10 12.34 11.60 7.75 9.36 8.68 8.98 11.57 9.90 عربية وآدابهااللغة ال

 4.18 7.63 5.66 4.21 7.17 5.44 4.59 10.48 5.42 4.46 8.76 6.65 5.29 8.56 6.88 3.52 7.17 5.74 4.48 9.09 6.31 3.79 9.68 7.74 3.29 4.53 4.00 3.98 6.60 4.91 الرياضيات

 7.13 12.23 9.34       6.65 12.14 7.43 5.97 9.14 7.58 6.63 9.98 8.26 5.11 8.95 7.44 7.16 12.21 9.17 9.14 15.11 13.14             العلوم الفيزيائية

 7.00 11.03 8.73                               7.12 11.19 8.73 5.37 10.29 8.67             علوم الطبيعة والحياة

 10.29 12.82 11.38 8.81 11.84 10.06 10.15 12.07 10.42 11.00 12.81 11.93 11.52 12.95 12.21 11.53 13.86 12.94 11.04 13.33 11.95 12.54 15.37 14.43 8.64 10.92 9.95 9.69 12.62 10.72 التاريخ والجغرافيا

 8.04 10.03 8.89 5.89 7.94 6.74 9.07 9.21 9.09 9.11 9.82 9.47 9.37 10.52 9.93 8.74 9.38 9.13 8.25 10.08 8.98 8.20 10.31 9.61 7.62 8.97 8.40 8.13 11.57 9.35 الفلسفة

 7.63 10.13 8.71 8.82 11.55 9.95 8.16 9.26 8.31 7.06 9.39 8.25 8.67 8.34 8.51 8.76 10.15 9.60 8.31 10.82 9.30 8.51 11.66 10.62 7.13 9.55 8.53 6.23 8.47 7.02 فرنسية

 6.67 9.66 7.95 7.36 11.38 9.03 7.30 7.36 7.30 7.19 8.58 7.90 7.01 8.97 7.96 6.03 9.02 7.85 7.31 10.72 8.66 8.47 11.96 10.81 5.70 8.01 7.03 5.53 7.89 6.36 إنجليزية

 9.69 12.75 10.96 9.69 12.75 10.96                                                 اللغة األجنبية الثالثة

 16.23 18.53 17.56                                           16.23 18.53 17.56       االقتصاد والمناجمنت

 5.56 10.74 8.55                                           5.56 10.74 8.55       التسيير المحاسبي

 14.24 17.52 16.13                                           14.24 17.52 16.13       القانون

 13.52 17.96 16.22                         13.52 17.96 16.22                         هندسة الطرائق

 11.20 14.18 12.65                   11.20 14.18 12.65                                كهربائيةهندسة

 10.89 15.79 13.39             10.89 15.79 13.39                                     هندسة مدنية

 8.39 10.88 8.74       8.39 10.88 8.74                                           هندسة ميكانيكية

 8.28 11.47 9.65 8.57 11.38 9.74 8.01 11.10 8.45 8.29 11.33 9.85 8.98 11.20 10.06 8.58 11.65 10.45 8.09 11.58 9.47 8.34 12.58 11.18 8.73 11.30 10.22 8.32 11.01 9.27 معدل الشعبة

   الشعب، ومقارنة بين معدالت التالميذ الناجحين والراسبين في امتحان البكالوريا حسب2015  دورة جوانالورياالبكشهادة امتحان  معدالت المواد في 42جدول رقم 
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  :الشعب، ومقارنة بين معدالت التالميذ الناجحين والراسبين  حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان  نسب النجاح في المواد في .81
ً، وتفصيال بالنسبة للناجحين منهم أوال، ثم للتالميذ الراسبين، حيث تمثل ) المتمدرسينبالنسبة لجميع التالميذ(ًي المواد حسب الشعب، إجماال في الجدول اآلتي نسب النجاح ف نسبة النجاح في المادة : إجمالية%ً

  :معدل المادة بالنسبة للتالميذ الراسبين: عند راسبين%لتالميذ الناجحين، نسبة النجاح في المادة بالنسبة ل: عند ناجحين%، ) الراسبون+ الناجحون (بالنسبة لجميع التالميذ

  :شعب آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تسيير واقتصاد، علوم، رياضيات. 1
 كل الشعبالمادة بالنسبة لنسبة النجاح في  لغات أجنبية العلوم التجريبية  الرياضيات التسيير واإلقتصاد آداب و فلسفة الشعب

 %راسبين %ناجحين إجمالية% %راسبين %ناجحين إجمالية% عند راسبين% عند ناجحين% إجمالية% عند راسبين% عند ناجحين% إجمالية% عند راسبين% عند ناجحين% إجمالية% عند راسبين% عند ناجحين% إجمالية% دالموا

 %77.97 %95.49 %85.50 %66.58 %91.54 %76.95 %88.24 %98.97 %92.49 %84.71 %98.75 %94.12 %62.76 %89.59 %78.25 %70.38 %95.00 %79.08 العلوم اإلسالمية

 %36.19 %72.11 %51.63 %26.11 %73.90 %45.95 %41.07 %76.19 %54.99 %54.78 %87.77 %76.89 %14.64 %42.88 %30.95 %36.27 %83.72 %53.03 اللغة العربية

 %1.77 %27.33 %12.75 %2.35 %20.22 %9.77 %1.45 %39.44 %16.51 %0.00 %47.02 %31.51 %0.00 %2.45 %1.41 %3.01 %18.85 %8.61 الرياضيات

 %20.11 %79.94 %45.97       %20.13 %83.83 %45.39 %47.77 %98.75 %81.93             العلوم الفيزيائية

 %12.58 %70.60 %37.42       %13.07 %73.43 %37.01 %5.73 %57.68 %40.55             ةيعلوم طبيع

 %58.96 %88.22 %71.53 %38.90 %75.37 %54.05 %70.42 %92.84 %79.31 %81.53 %99.37 %93.49 %30.54 %69.83 %53.23 %50.98 %92.18 %65.53 تاريخ وجغرافيا

 %29.84 %57.43 %41.70 %4.18 %25.37 %12.98 %31.52 %56.78 %41.54 %30.57 %63.95 %52.94 %20.50 %39.97 %31.74 %33.26 %85.51 %51.72 الفلسفة

 %24.95 %56.69 %38.59 %38.38 %81.99 %56.49 %31.61 %62.84 %44.00 %33.76 %76.49 %62.39 %19.46 %52.22 %38.37 %10.99 %36.15 %19.88 فرنسية

 %15.18 %46.23 %28.52 %15.93 %69.85 %38.32 %21.66 %59.74 %36.76 %31.85 %69.59 %57.14 %7.74 %28.33 %19.63 %4.48 %23.33 %11.14 إنجليزية

 %48.56 %95.96 %68.24 %48.56 %95.96 %68.24                         لغة أجنبيةثالثة

 %96.03 %100.00 %98.32                   %96.03 %100.00 %98.32       مناجمنت اقتصاد

 %10.25 %63.40 %40.94                   %10.25 %63.40 %40.94       محاسبي تسيير

 %82.43 %98.93 %91.95                   %82.43 %98.93 %91.95       القانون

  امتحان البكالوريا الشعب، ومقارنة بين معدالت التالميذ الناجحين والراسبين في حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان نسب النجاح في المواد في : 25جدول رقم 

 نسبة النجاح اإلجمالية في المادة بالنسبة لجميع التالميذ: %إجمالية

 نسبة النجاح اإلجمالية في المادة بالنسبة للتالميذ الناجحين في البكالوريا: عند ناجحين%

 نسبة النجاح اإلجمالية في المادة بالنسبة للتالميذ الراسبين في البكالوريا: عند راسبين%
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 :الشعب التقنية. 2

 الشعب كل الشعبالمادة بالنسبة لنسبة النجاح في  تقني رياضي هندسة ميكانيكية تقني رياضي هندسة مدنية تقني رياضي هندسة كهربائية تقني رياضي هندسة الطرائق
 المواد

 عند راسبين% عند ناجحين% إجمالية% عند راسبين% عند ناجحين% إجمالية% عند راسبين% اجحينعند ن% إجمالية% عند راسبين% عند ناجحين% إجمالية% عند راسبين% عند ناجحين% إجمالية%

 %77.97 %95.49 %85.50 %78.74 %95.24 %81.08 %64.66 %92.56 %78.90 %88.89 %96.08 %92.38 %72.50 %91.94 %84.31 العلوم اإلسالمية

 %36.19 %72.11 %51.63 %37.01 %76.19 %42.57 %39.66 %68.60 %54.43 %51.85 %64.71 %58.10 %23.75 %66.94 %50.00 اللغة العربية

 %1.77 %27.33 %12.75 %1.57 %71.43 %11.49 %1.72 %32.23 %17.30 %1.85 %33.33 %17.14 %0.00 %20.16 %12.25 الرياضيات

 %20.11 %79.94 %45.97 %14.96 %85.71 %25.00 %8.62 %42.15 %25.74 %3.70 %50.98 %26.67 %1.25 %33.87 %21.08 العلوم الفيزيائية

 %58.96 %88.22 %71.53 %55.91 %80.95 %59.46 %74.14 %97.52 %86.08 %79.63 %92.16 %85.71 %75.00 %95.97 %87.75 التاريخ والجغرافيا

 %29.84 %57.43 %41.70 %44.88 %42.86 %44.59 %38.79 %47.93 %43.46 %57.41 %60.78 %59.05 %43.75 %44.35 %44.12 الفلسفة

 %24.95 %56.69 %38.59 %34.65 %38.10 %35.14 %14.66 %44.63 %29.96 %37.04 %33.33 %35.24 %32.50 %55.65 %46.57 فرنسية

 %15.18 %46.23 %28.52 %28.35 %23.81 %27.70 %18.97 %34.71 %27.00 %20.37 %31.37 %25.71 %5.00 %35.48 %23.53 إنجليزية

 %82.50 %100.00 %93.14                   %82.50 %100.00 %93.14 هندسة الطرائق

 %83.33 %96.08 %89.52             %83.33 %96.08 %89.52       هندسة كهربائية

 %66.38 %97.52 %82.28       %66.38 %97.52 %82.28             هندسة مدنية

 %14.17 %80.95 %23.65 %14.17 %80.95 %23.65                   هندسة ميكانيكية

 ، ومقارنة بين معدالت التالميذ الناجحين والراسبين في امتحان البكالوريا التقنية الشعب حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان نسب النجاح في المواد في : 62جدول رقم 
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  :تمثيل نسب النجاح والمعدالت للمواد في كل الشعب .91

  :تمثيل نسب نجاح المواد. 1

  :2015اآلتي يمثل نسب نجاح المواد في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان طط المخ
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 2015 نسب نجاح المواد في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان .4رقم مخطط 

  :الموادمعدالت تمثيل . 2
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 2015 المواد في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان معدالت .5رقم مخطط 

 

 

 



9.50 9 0101215

9.99 9.49 8.9914.9920 11.99

2222 9.34 2142 231% 239 بزمالل بشير/ثانوية مفدي زكرياء-بنورة/الرياضيات 20.00 4834العلوم الفيزيائية  421 875 92645.97 

3681 8.89 4164 460% 523 تلميذان 16.50 8828الفلسفة  53 1615 201341.70 

68% 11 12 مائة وسبعة وخمسون تلميذ 20.00 1040القانون  16.13 1131 828 160 52 91.95

126% 38 44 الدبوز أمينة/ثانوية حي قارة الطين -بريان/لغات أجنبية 19.50 447اللغةاألجنبيةالثالثة  10.96 655 42 211 194 68.24

9.88 2927% 689 654 حبي المية/ثانوية القرارة الجديدة - القرارة/لغات أجنبية 19.50 4558اللغةالعربيةوآدابها  8828 271 1683 2604 51.63

1549 8.73 2123 242% 226 خمسة تالميذ 18.00 4140علوم الطبيعة والحياة  126 587 83637.42 

3407 8.71 4465 463% 493 تلميذان 19.00 8828فرنسية  267 1401 173938.59 

2518 7.95 5583 368% 359 ثالثة تالميذ 19.50 8828إنجليزية  401 1013 110428.52 

12% 5 2 مائة وثمانية وخمسون تلميذ 20.00 1112االقتصاد والمناجمنت  17.56 1131 988 101 23 98.32

1662% 478 373 ثالثة تالميذ 19.00 6315التاريخ والجغرافيا  11.38 8828 1093 3035 2187 71.53

463 8.55 572 44% 52 لخذاري محمد نجيب/ثانوية الشهيد عالل بن بيتور-متليلي/التسيير واإلقتصاد 20.00 1131التسييرالمحاسبي  79 178 20640.94 

8% 2 4 واحد وعشرون تلميذ 20.00 190هندسة الطرائق  16.22 204 151 30 9 93.14

5% 1 5 الشيخ عيسى عبدالسالم/ثانوية حي قارة الطين-بريان/تقني رياضي هندسة كهربائية18.00 94هندسة كهربائية  12.65 105 23 37 34 89.52

32% 4 6 عمر أيوب وليد/ثانوية حي قارة الطين -بريان/تقني رياضي هندسة مدنية 20.00 195هندسة مدنية  13.39 237 100 61 34 82.28

35 8.74 90 12% 11 قري صالح الدين/متقن المجاهدخرفي صالح القرارة/تقني رياضي هندسة ميكانيكية 16.00 148هندسة ميكانيكية  1 12 2223.65 

1126 5.66 7319 158% 225 ستة تالميذ 19.50 8828الرياضيات  176 394 55612.75 

892% 188 200 ثمانية عشر تلميذ 20.00 7548العلوم اإلسالمية  13.37 8828 3416 2890 1242 85.50

3794 9.65 3260 893% 881 زرقاط مياسة اكرام/ثانوية الشهيد عالل بن بيتور-متليلي/تقني رياضي هندسة الطرائق18.13 8828حسب معدل البكالوريا  95 905 279442.98 

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في الوالية في كل الشعب    27

زرقاط مياسة اكرام/ثانوية الشهيد عالل بن بيتور-متليلي/تقني رياضي هندسة الطرائق 

18.13

3794

8828

42.98

29

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد في الوالية في كل الشعب  : 20.

نلخص فيما يأتي نتائج امتحان البكالوريا في الوالية حسب والمواد، عارضين معدودات التالميذ حسب المجاالت، مع أعداد الحاصلين على المعدل، ونسب النجاح :

الحاصلون على المعدل معدل مجموع أفضل تلميذ في المادةأفضل معدلحسب المواد

النسبة العدد المادة الحاضرين في الوالية في جميع الشعبفي الوالية

جدول رقم 

أفضل تلميذ في الوالية  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في الوالية  : 

مجموع الحاضرين  : 

% نسبة النجاح في الوالية  : 



آداب و فلسفة 1

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.50%11.14 6.36 115 66269 1185246 151  262208 أحمدي عائشة/ثانوية الرضوان للتربية و التعليم  إنجليزية 

18.001447  226 53579 482601%65.53 10.72 2672208 تلميذان  التاريخ والجغرافيا 

19.50%08.61 4.91 81 128359 654190 96  352208 حمو علي اللة/ثانوية الرضوان للتربية و التعليم  الرياضيات 

20.001746  134 56514 272423%79.08 12.26 8092208 حمدي ابراهيم/ثانوية الحياة-القرارة  العلوم اإلسالمية 

16.501142  9.35 215 182436 669612%51.72 942208 شرع اهللا عمر/ثانوية اإلصالح-غرداية  الفلسفة 

18.001171  9.90 351 32332 654721%53.03 1182208 حاج اسماعيل نعيمة/ثانوية الرضوان للتربية و التعليم  اللغة العربية وآدابه 

17.00%19.88 7.02 181 553122 1035439 284  332208 تلميذان  فرنسية 

15.77%35.33 9.27 503 1481 911780 691  82208 حاج اسماعيل نعيمة/ثانوية الرضوان للتربية و التعليم  حسب معدل البكالوريا 

آداب و فلسفة 29

حاج اسماعيل نعيمة/ثانوية الرضوان للتربية و التعليم 

15.77

780

35.33

30

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في كل شعبة  : 21.

نلخص فيما يأتي نتائج امتحان البكالوريا في الوالية في كل شعبة حسب المواد، عارضين معدودات التالميذ حسب المجاالت، مع أعداد الحاصلين على المعدل، ونسب النجاح :

الشعبة : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في شعبة  : جدول رقم 

أفضل تلميذ في الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا  : 

%نسبة النجاح في الشعبة  : 



لغات أجنبية 2

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

19.00%38.32 9.03 68 4991 287251 100  60655 حاج محمد هاجر/ثانوية محمد األخضر فياللي-غرداية  إنجليزية 

18.50354  72 33115 196150%54.05 10.06 89655 حاج معطاهللا إكرام نور الهدى/ثانوية حي سيدي عباز-بنورة  التاريخ والجغرافيا 

18.50%09.77 5.44 32 32418 23564 32  14655 الواهج منة/ثانوية حي قارة الطين -بريان  الرياضيات 

20.00504  49 18152 84130%76.95 12.07 222655 الشيخ دحمان حسن/ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة  العلوم اإلسالمية 

14.50%12.98 6.74 50 14726 37385 56  3655 بلكحل زهية/متقن حاسي القارة-حاسي القارة  الفلسفة 

19.50447  82 4180 122194%68.24 10.96 73655 الدبوز أمينة/ثانوية حي قارة الطين -بريان  اللغةاألجنبيةالثالثة 

19.50%45.95 9.64 125 580 224301 197  24655 حبي المية/ثانوية القرارة الجديدة - القرارة  اللغة العربية وآدابه 

16.50370  9.95 87 11107 187225%56.49 38655 مصباح نانة ناتي/متقن رمضان حمود- بلغنم  فرنسية 

15.56%41.53 9.74 162 053 221272 209  10655 خن سارة ابتسام/ثانوية حي قارة الطين -بريان  حسب معدل البكالوريا 

لغات أجنبية 30

خن سارة ابتسام/ثانوية حي قارة الطين -بريان 

15.56

272

41.53

31

الشعبة : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في شعبة  : جدول رقم 

أفضل تلميذ في الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا  : 

%نسبة النجاح في الشعبة  : 



التسيير واإلقتصاد 3

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.00%19.63 7.03 96 30269 511222 124  291131 بضياف وداد/متقن حاسي القارة-حاسي القارة  إنجليزية 

20.001112  7 353 923%98.32 17.56 10361131 مائة وثمانية وخمسون تلميذ  االقتصاد والمناجمنت 

17.00602  9.95 197 25179 307357%53.23 661131 زاقي فاطمة/متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان  التاريخ والجغرافيا 

20.00%40.94 8.55 96 236138 336463 206  1191131 لخذاري محمد نجيب/ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي  التسييرالمحاسبي 

17.50%01.41 4.00 15 8114 28916 10  21131 بن غشي إسمهان/ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة  الرياضيات 

19.50885  69 31247 146191%78.25 12.33 4471131 ثالثة تالميذ  العلوم اإلسالمية 

14.50%31.74 8.40 174 9789 501359 262  81131 ثالثة تالميذ  الفلسفة 

20.001040  23 2296 4652%91.95 16.13 8921131 مائة وسبعة وخمسون تلميذ  القانون 

16.50%30.95 8.68 188 3487 559350 243  201131 تلميذان  اللغة العربية وآدابه 

17.50%38.37 8.53 120 155150 422434 242  421131 يعقوب عبد الرزاق/ثانوية حويشيتي محمد-الضاية  فرنسية 

15.36653  244 4134 230513%57.74 10.22 61131 بن عرفة بشرى خديجة/ثانوية حي سيدي عباز-بنورة  حسب معدل البكالوريا 

التسيير واإلقتصاد 31

بن عرفة بشرى خديجة/ثانوية حي سيدي عباز-بنورة 

15.36

653

57.74

32

الشعبة : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في شعبة  : جدول رقم 

أفضل تلميذ في الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا  : 

%نسبة النجاح في الشعبة  : 



العلوم التجريبية 4

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

19.50%36.76 8.66 329 540442 14481,347 550  3553664 تلميذان  إنجليزية 

18.502906  281 351051 442854%79.31 11.95 10013664 أربعة تالميذ  التاريخ والجغرافيا 

19.50%16.51 6.31 186 1443160 1430605 300  1453664 تلميذان  الرياضيات 

20.003389  95 23671 157334%92.49 14.52 23843664 اثنى عشر تلميذ  العلوم اإلسالمية 

19.50%45.39 9.17 383 500534 11181,663 741  3883664 الشيخ أحمد عيسى/ثانوية الحياة-القرارة  العلوم الفيزيائية 

16.50%41.54 8.98 384 269620 14891,522 754  1483664 أبي هريرة زكرياء/ثانوية ديدوش مراد-المنيعة  الفلسفة 

19.002015  528 44629 10771070%54.99 10.10 3163664 بالرقي حفصة/ثانوية القرارة الجديدة - القرارة  اللغة العربية وآدابه 

18.00%37.01 8.73 431 348389 15291,356 755  2123664 أربعة تالميذ  علوم الطبيعة والحياة 

19.00%44.00 9.30 425 285555 13421,612 737  3203664 مرغوب عائشة سارة/ثانوية مفدي زكرياء-بنورة  فرنسية 

17.16%39.66 9.47 662 57327 14921,453 1011  1153664 لبقع عفاف/ثانوية حي سيدي عباز-بنورة  حسب معدل البكالوريا 

العلوم التجريبية 32

لبقع عفاف/ثانوية حي سيدي عباز-بنورة 

17.16

1,453

39.66

33

الشعبة : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في شعبة  : جدول رقم 

أفضل تلميذ في الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا  : 

%نسبة النجاح في الشعبة  : 



الرياضيات 5

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

19.50272  42 2866 13474%57.14 10.81 132476 شقبقب عمر إسالم/ثانوية حي قارة الطين -بريان  إنجليزية 

19.00445  14 180 1650%93.49 14.43 315476 ثالثة تالميذ  التاريخ والجغرافيا 

16.00252  9.61 55 19110 150127%52.94 15476 قلو إبراهيم/ثانوية حي قارة الطين -بريان  الفلسفة 

18.00366  44 0126 66145%76.89 11.60 95476 ثالثة تالميذ  اللغة العربية وآدابه 

18.00%40.55 8.67 37 8862 158193 81  50476 دادي بهون كوثر/ثانوية مفدي زكرياء-بنورة  علوم الطبيعة والحياة 

19.00297  44 19101 116107%62.39 10.62 89476 أميني إيمان/ثانوية مفدي زكرياء-بنورة  فرنسية 

19.50%31.51 7.74 36 13942 151150 62  46476 سيراج سودة الزهراء/ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي  الرياضيات 

20.00448  11 369 1424%94.12 15.17 355476 ثالثة تالميذ  العلوم اإلسالمية 

20.00390  17 1786 5277%81.93 13.14 227476 بزمالل بشير/ثانوية مفدي زكرياء-بنورة  العلوم الفيزيائية 

17.00319  68 3117 86134%67.02 11.18 68476 قلو إبراهيم/ثانوية حي قارة الطين -بريان  حسب معدل البكالوريا 

الرياضيات 33

قلو إبراهيم/ثانوية حي قارة الطين -بريان 

17.00

319

67.02

34

الشعبة : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في شعبة  : جدول رقم 

أفضل تلميذ في الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا  : 

%نسبة النجاح في الشعبة  : 



تقني رياضي هندسة ميكانيكية 6

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.00%27.70 7.30 8 4013 5941 25  3148 بديار فتحي/ثانوية حويشيتي محمد-الضاية  إنجليزية 

16.5088  27 026 3349%59.46 10.42 13148 زيطاري ناجي/متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة  التاريخ والجغرافيا 

16.00%23.65 8.74 23 110 8935 22  3148 قري صالح الدين/متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة  هندسة ميكانيكية 

15.00%11.49 5.42 4 703 5717 11  3148 تلميذان  الرياضيات 

18.00120  7 430 1734%81.08 12.32 56148 تلميذان  العلوم اإلسالمية 

17.00%25.00 7.43 16 3211 6337 21  5148 رمضاني محمد الطاهر/متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة  العلوم الفيزيائية 

14.00%44.59 9.09 15 622 6166 43  1148 براهيمي كوثر/متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة  الفلسفة 

16.50%42.57 9.41 25 314 5763 45  4148 قري صالح الدين/متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة  اللغة العربية وآدابه 

16.00%35.14 8.31 23 2316 5052 34  2148 بن عامر ناجي/ثانوية مفدي زكرياء-بنورة  فرنسية 

13.25%14.19 8.45 28 14 9821 17  0148 قري صالح الدين/متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة  حسب معدل البكالوريا 

تقني رياضي هندسة ميكانيكية 34

قري صالح الدين/متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة 

13.25

21

14.19

35

الشعبة : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في شعبة  : جدول رقم 

أفضل تلميذ في الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا  : 

%نسبة النجاح في الشعبة  : 



تقني رياضي هندسة كهربائية 7

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.00%25.71 7.96 13 195 4627 15  7105 تلميذان  إنجليزية 

16.0090  8 043 720%85.71 12.21 27105 بن عروبة نصيرة/متقن حاسي القارة-حاسي القارة  التاريخ والجغرافيا 

18.0094  6 120 434%89.52 12.65 40105 الشيخ عيسى عبدالسالم/ثانوية حي قارة الطين -بريان  هندسة كهربائية 

16.00%17.14 6.88 5 303 5218 11  4105 بن عروبة نصيرة/متقن حاسي القارة-حاسي القارة  الرياضيات 

20.0097  3 028 512%92.38 13.72 57105 بن عيسى فيصل/ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة  العلوم اإلسالمية 

17.00%26.67 8.26 9 85 6028 19  4105 التونسي العيد/ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة  العلوم الفيزيائية 

15.0062  9.93 14 321 2636%59.05 5105 تلميذان  الفلسفة 

15.5061  9.91 11 021 3336%58.10 4105 بن عيسى فيصل/ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة  اللغة العربية وآدابه 

16.00%35.24 8.51 9 2010 3937 15  12105 تلميذان  فرنسية 

15.58%48.57 31 06 2351 42  10.06 3105 بن عيسى فيصل/ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة  حسب معدل البكالوريا 

تقني رياضي هندسة كهربائية 35

بن عيسى فيصل/ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة 

15.58

51

48.57

36

الشعبة : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في شعبة  : جدول رقم 

أفضل تلميذ في الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا  : 

%نسبة النجاح في الشعبة  : 



تقني رياضي هندسة مدنية 8

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.50%27.00 7.90 29 3619 10864 40  5237 دحو رحاب/ثانوية مفدي زكرياء-بنورة  إنجليزية 

18.50204  14 1102 1864%86.08 11.93 38237 بورورو عبدالحميد/متقن رمضان حمود- بلغنم  التاريخ والجغرافيا 

20.00195  10 1033 2234%82.28 13.39 128237 عمر أيوب وليد/ثانوية حي قارة الطين -بريان  هندسة مدنية 

19.50%17.30 6.65 12 709 11441 23  9237 ناصر عزالدين/متقن رمضان حمود- بلغنم  الرياضيات 

17.00187  8 465 3870%78.90 11.41 52237 تلميذان  العلوم اإلسالمية 

18.00%25.74 7.58 22 4017 11461 40  4237 ناصر عزالدين/متقن رمضان حمود- بلغنم  العلوم الفيزيائية 

15.50%43.46 9.47 52 437 78103 64  2237 جلود هشام/ثانوية محمد األخضر فياللي-غرداية  الفلسفة 

15.50129  9.86 38 433 6688%54.43 8237 محافيظ الدين/متقن حاسي القارة-حاسي القارة  اللغة العربية وآدابه 

16.00%29.96 8.25 32 2924 10571 40  7237 تلميذان  فرنسية 

15.87121  9.85 42 426 7093%51.05 2237 ناصر عزالدين/متقن رمضان حمود- بلغنم  حسب معدل البكالوريا 

تقني رياضي هندسة مدنية 36

ناصر عزالدين/متقن رمضان حمود- بلغنم 

15.87

121

51.05

37

الشعبة : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في شعبة  : جدول رقم 

أفضل تلميذ في الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا  : 

%نسبة النجاح في الشعبة  : 



تقني رياضي هندسة الطرائق 9

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.50%23.53 7.85 27 2914 10048 25  9204 الزهواني محمد فارس/ثانوية حي سيدي عباز-بنورة  إنجليزية 

17.50179  12 050 1342%87.75 12.94 87204 خمسة تالميذ  التاريخ والجغرافيا 

20.00190  6 220 69%93.14 16.22 161204 واحد وعشرون تلميذ  هندسة الطرائق 

19.50%12.25 5.74 12 9712 7025 11  2204 زرقاط مياسة اكرام/ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي  الرياضيات 

19.00172  12 444 1624%84.31 13.26 104204 تلميذان  العلوم اإلسالمية 

19.50%21.08 7.44 23 3812 10043 28  3204 زرقاط مياسة اكرام/ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي  العلوم الفيزيائية 

15.00%44.12 9.13 24 827 8290 59  4204 مصباح مسعود/ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي  الفلسفة 

17.00102  9.54 33 1034 5959%50.00 9204 حكوم عبد الغفور/ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي  اللغة العربية وآدابه 

17.50%46.57 9.60 35 228 7295 55  12204 زرقاط مياسة اكرام/ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي  فرنسية 

18.13124  34 135 4584%60.78 10.45 5204 زرقاط مياسة اكرام/ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي  حسب معدل البكالوريا 

تقني رياضي هندسة الطرائق 37

زرقاط مياسة اكرام/ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي 

18.13

124

60.78

38

الشعبة : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المواد والتالميذ في شعبة  : جدول رقم 

أفضل تلميذ في الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا  : 

%نسبة النجاح في الشعبة  : 



ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  آداب و فلسفة  1

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.0096  9.91 31 128 61%52.75 7182 54 أربعة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

16.00%30.22 8.00 13 322055 26  9182 82 ثالثة تالميذ فرنسية 

14.00%10.99 6.62 8 41520 13  2182 113 تلميذان إنجليزية 

16.50128  20 350 61%70.33 10.84 17182 31 حمادي بشرى التاريخ والجغرافيا 

12.50%05.49 4.24 6 124210 8  0182 42 زاقي سمية الرياضيات 

18.00135  12 134 40%74.18 11.87 61182 34 تلميذان العلوم اإلسالمية 

15.50108  9.76 19 941 60%59.34 7182 46 بن عميرة حسين الفلسفة 

13.32%37.36 9.46 47 0568 63  0182 67 جلولي عائشة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  آداب و فلسفة  38

جلولي عائشة 

13.32

68

37.36

39

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب المؤسسات، المواد والتالميذ في كل شعبة  : 22.

نلخص فيما يأتي نتائج امتحان البكالوريا في الوالية في كل ثانوية وكل شعبة حسب المواد، عارضين معدودات التالميذ حسب المجاالت، مع أعداد الحاصلين على المعدل، ونسب النجاح :

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  لغات أجنبية  2

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

19.0022  6 17 9%51.16 10.22 643 14 حاج محمد هاجر إنجليزية 

16.0025  7 211 9%58.14 10.37 543 9 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

13.50%06.98 4.98 1 2123 1  043 18 تلميذان الرياضيات 

17.0036  2 114 12%83.72 11.99 1043 4 بهاز إبتسام العلوم اإلسالمية 

12.00%16.28 7.48 3 357 2  043 30 خمسة تالميذ الفلسفة 

18.0036  4 013 14%83.72 12.13 943 3 لشخب أسماء تويبة اللغةاألجنبيةالثالثة 

15.5032  4 015 12%74.42 11.34 543 7 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

16.0029  5 114 12%67.44 10.79 343 8 شاوش فاطمة رانية فرنسية 

14.5626  9 09 16%60.47 10.62 143 8 شاوش فاطمة رانية حسب معدل البكالوريا 

ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  لغات أجنبية  39

شاوش فاطمة رانية 

14.56

26

60.47

40

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  التسيير واإلقتصاد  3

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%39.39 9.29 15 31839 17  499 42 بلعور فاطمة الزهرة إنجليزية 

20.0099  0 01 0%100.00 19.00 9899 0 ثالثون تلميذ االقتصاد والمناجمنت 

14.5061  12 023 37%61.62 10.22 199 26 بوحادة احمد نسيم التاريخ والجغرافيا 

18.5072  11 116 38%72.73 11.03 1899 15 حويشيتي عمر التسييرالمحاسبي 

%00.00 4.45 2 5600 0  099 41 تلميذان الرياضيات  9.00

19.0081  9 022 14%81.82 12.99 4599 9 طمار سيد مختار العلوم اإلسالمية 

14.00%36.36 8.92 17 3636 29  199 43 جلود عفاف الفلسفة 

20.0096  1 03 1%96.97 17.39 9299 2 إثنان وعشرون تلميذ القانون 

14.5055  17 014 38%55.56 10.04 399 27 عنيشل يوسف اللغةالعربية وآدابها 

15.5081  10 033 34%81.82 11.64 1499 8 تلميذان فرنسية 

13.2792  6 026 66%92.93 11.56 099 1 بن عودة سالمة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  التسيير واإلقتصاد  40

بن عودة سالمة 

13.27

92

92.93

41

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  العلوم التجريبية  4

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.50181  17 367 58%78.35 11.77 56231 30 عمير عائشة إنجليزية 

17.50199  16 287 61%86.15 12.13 51231 14 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

18.50%12.12 6.38 9 68828 16  4231 126 بريهمات الزهرة الرياضيات 

19.50222  4 138 32%96.10 14.50 152231 4 تلميذان العلوم اإلسالمية 

17.50177  22 466 75%76.62 11.36 36231 28 بوفاتح عبد القادر العلوم الفيزيائية 

15.00%49.35 9.31 25 1231114 76  7231 80 خرفاوي مروة الفلسفة 

16.50153  29 150 71%66.23 10.86 32231 48 ثالثة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

16.50%38.10 8.89 33 141988 63  6231 96 خمقاني خالد علوم الطبيعة والحياة 

16.50174  24 466 75%75.32 11.17 33231 29 عمير هند جهاد فرنسية 

15.69145  49 025 116%62.77 10.35 4231 37 بريهمات الزهرة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  العلوم التجريبية  41

بريهمات الزهرة 

15.69

145

62.77

42

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  الرياضيات  5

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.5029  4 09 6%78.38 12.85 1437 4 إدوي منى إنجليزية 

17.5036  1 010 2%97.30 14.26 2437 0 إدوي منى التاريخ والجغرافيا 

16.50%35.14 8.77 8 6213 8  337 10 لحرش عثمان الرياضيات 

18.0036  0 011 3%97.30 14.11 2237 1 دوادي موالي إدريس العلوم اإلسالمية 

19.0035  2 09 1%94.59 15.35 2537 0 بقدور الحاج علي العلوم الفيزيائية 

15.0022  4 19 11%59.46 10.03 237 10 بن عطاهللا صفاء الفلسفة 

17.0029  4 010 10%78.38 11.92 937 4 منصوري ايمان حليمة اللغةالعربية وآدابها 

14.00%27.03 7.42 0 9310 5  237 18 تلميذان علوم الطبيعة والحياة 

17.5033  0 015 7%89.19 12.36 1137 4 بوعرعارة شهيناز فرنسية 

14.7232  2 017 11%86.49 12.06 437 3 لحرش عثمان حسب معدل البكالوريا 

ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  الرياضيات  42

لحرش عثمان 

14.72

32

86.49

43

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  6

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

%00.00 4.68 0 500 0  011 6 تلميذان إنجليزية  6.00

12.008  9.95 1 01 7%72.73 011 2 لعزيز عبد النور التاريخ والجغرافيا 

10.00%09.09 8.59 4 001 1  011 6 رسيوي عبد الوهاب هندسة ميكانيكية 

10.50%09.09 6.00 1 401 1  011 5 قوطارة مروى الرياضيات 

16.0010  1 00 5%90.91 12.27 511 0 بوتاروك فاطمة الزهراء العلوم اإلسالمية 

10.50%09.09 6.59 2 201 1  011 6 زيدي عبد القادر العلوم الفيزيائية 

11.00%09.09 6.77 1 101 1  011 8 نيلي احميدة الفلسفة 

10.50%09.09 7.64 2 101 1  011 7 بوتاروك فاطمة الزهراء اللغةالعربية وآدابها 

12.00%09.09 6.00 1 511 0  011 4 زيدي عبد القادر فرنسية 

%00.00 7.75 0 000 0  011 11 لعزيز عبد النور حسب معدل البكالوريا  8.66

ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  43

لعزيز عبد النور 

08.66

0

00.00

44

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  7

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%28.57 8.14 2 214 3  014 6 برغايد إلياس إنجليزية 

14.509  1 05 2%64.29 10.89 214 4 لصقع صالح الذين التاريخ والجغرافيا 

13.0011  2 03 8%78.57 10.71 014 1 كشكش األمين هندسة كهربائية 

10.50%21.43 6.39 0 503 3  014 6 ثالثة تالميذ الرياضيات 

16.009  1 04 3%64.29 11.07 214 4 شرع عبد المجيد العلوم اإلسالمية 

10.00%07.14 6.46 1 201 1  014 10 بلخير منصف العلوم الفيزيائية 

14.009  2 04 4%64.29 10.57 114 3 صيتي صفاء الفلسفة 

13.507  9.46 2 02 5%50.00 014 5 رزمة مبروكة اللغةالعربية وآدابها 

13.00%42.86 9.39 2 026 4  014 6 تلميذان فرنسية 

10.83%21.43 9.05 5 003 3  014 6 بلخير منصف حسب معدل البكالوريا 

ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  44

بلخير منصف 

10.83

3

21.43

45

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  8

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.50%15.00 6.48 4 1006 6  040 20 قليل سعدية إنجليزية 

16.5040  0 021 12%100.00 12.62 740 0 لصقع داليا التاريخ والجغرافيا 

17.0033  3 18 6%82.50 12.65 1940 3 تلميذان هندسة مدنية 

12.00%10.00 5.60 0 1614 3  040 20 يعقوب عبد الرحمان الرياضيات 

15.0030  3 011 13%75.00 11.14 640 7 قليل سعدية العلوم اإلسالمية 

13.00%40.00 9.11 9 0416 12  040 15 بوحميدة فاطمة الزهراء العلوم الفيزيائية 

15.5021  12 07 13%52.50 10.11 140 7 جلود هشام الفلسفة 

13.5028  5 08 20%70.00 10.30 040 7 قالع الدم عبد الهادي اللغةالعربية وآدابها 

15.00%47.50 9.36 6 3619 11  240 12 بريك عبد الرحيم فرنسية 

12.4821  9.85 9 02 19%52.50 040 10 قليل سعدية حسب معدل البكالوريا 

ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  45

قليل سعدية 

12.48

21

52.50

46

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة شعبة:  آداب و فلسفة  9

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%23.53 7.41 3 448 4  034 19 واضح فؤاد زكريا إنجليزية 

15.0024  4 08 10%70.59 11.12 634 6 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

%00.00 3.65 1 2400 0  034 9 بومهراس سارة الرياضيات  9.00

16.0021  5 011 3%61.76 11.25 734 8 وكريف فتيحة العلوم اإلسالمية 

13.5023  3 09 14%67.65 10.25 034 8 تلميذان الفلسفة 

14.00%41.18 9.24 4 1314 10  134 15 بلعيدي رضوان اللغةالعربية وآدابها 

14.00%35.29 8.32 2 3712 4  134 17 شويرب خديجة فرنسية 

11.20%35.29 9.52 11 0012 12  034 11 تلميذان حسب معدل البكالوريا 

ثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة شعبة:  آداب و فلسفة  46

تلميذان 

11.20

12

35.29

47

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  10

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%37.04 8.87 5 1110 8  127 11 لصقع عبد الرزاق إنجليزية 

20.0027  0 01 0%100.00 18.15 2627 0 تسعة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

14.0016  9.83 4 15 10%59.26 127 6 بن موسى محمد لمين التاريخ والجغرافيا 

16.5017  3 18 7%62.96 10.48 227 6 ظاهر رضوان التسييرالمحاسبي 

%00.00 3.17 0 2200 0  027 5 بوخاري كاملية الرياضيات  6.00

18.0021  1 19 4%77.78 11.80 827 4 لعور عائشة العلوم اإلسالمية 

11.00%14.81 6.69 1 604 4  027 16 تلميذان الفلسفة 

20.0027  0 03 1%100.00 16.30 2327 0 خمسة تالميذ القانون 

12.5018  4 04 14%66.67 10.06 027 5 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

15.5018  2 17 9%66.67 10.11 227 6 نويزي توفيق فرنسية 

12.6720  5 03 17%74.07 10.74 027 2 بوخاري كاملية حسب معدل البكالوريا 

ثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  47

بوخاري كاملية 

12.67

20

74.07

48

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة شعبة:  العلوم التجريبية  11

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.5055  6 019 21%73.33 11.39 1575 14 جبريط الزهرة إنجليزية 

18.5067  4 027 20%89.33 12.44 2075 4 بن ساحة أسماء التاريخ والجغرافيا 

11.50%04.00 5.67 4 2703 3  075 41 أوالد سعيد هاجر الرياضيات 

19.5065  3 018 12%86.67 13.18 3575 7 أوالد سعيد هاجر العلوم اإلسالمية 

17.5047  7 217 23%62.67 10.37 775 19 لعمى خالد زياد العلوم الفيزيائية 

14.00%46.67 9.30 8 31535 19  175 29 بن زيادي محمد أمين الفلسفة 

15.5047  11 116 19%62.67 10.69 1275 16 أربعة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

14.00%28.00 7.99 10 10421 16  175 34 لعمى مريم علوم الطبيعة والحياة 

17.0059  4 122 24%78.67 11.25 1375 11 أوالد سعيد هاجر فرنسية 

14.4339  9.79 10 03 35%52.00 175 26 أوالد سعيد هاجر حسب معدل البكالوريا 

ثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة شعبة:  العلوم التجريبية  48

أوالد سعيد هاجر 

14.43

39

52.00

49

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  آداب و فلسفة  12

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%23.46 7.49 8 14619 12  181 40 طويطي نادية إنجليزية 

16.0052  5 519 22%64.20 10.59 1181 19 حني سليمان التاريخ والجغرافيا 

17.00%14.81 5.28 2 45212 8  281 22 معطااهللا شعيب الرياضيات 

18.0067  5 119 20%82.72 12.31 2881 8 حني سليمان العلوم اإلسالمية 

13.00%48.15 9.16 10 41139 28  081 28 تلميذان الفلسفة 

16.5041  11 112 22%50.62 10.01 781 28 باحماني بكير اللغةالعربية وآدابها 

16.00%28.40 8.23 13 6623 14  381 39 بوحميدة بدرالدين فرنسية 

13.54%35.80 9.50 22 0429 25  081 30 طويطي نادية حسب معدل البكالوريا 

ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  آداب و فلسفة  49

طويطي نادية 

13.54

29

35.80

50

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  لغات أجنبية  13

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.5051  9 216 16%69.86 11.29 1973 11 عزوز نجالء إنجليزية 

17.5039  10 211 20%53.42 10.05 873 22 عزوز نجالء التاريخ والجغرافيا 

15.50%12.33 5.94 5 3439 4  273 25 تاوتي محمد الرياضيات 

16.5050  8 414 19%68.49 10.92 1773 11 تلميذان العلوم اإلسالمية 

12.50%12.33 6.68 5 1229 7  073 47 عزوز نجالء الفلسفة 

18.0061  4 021 25%83.56 11.88 1573 8 صدقي نور الهدى اللغةاألجنبيةالثالثة 

14.50%38.36 9.12 11 0828 19  173 34 صدقي نور الهدى اللغةالعربية وآدابها 

15.0059  4 025 28%80.82 11.23 673 10 ثالثة تالميذ فرنسية 

14.2145  16 06 38%61.64 10.31 173 12 لعمى اشراق حسب معدل البكالوريا 

ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  لغات أجنبية  50

لعمى اشراق 

14.21

45

61.64

51

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  العلوم التجريبية  14

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.00132  9.85 19 2541 46%51.16 45258 82 مدقن عبدالجواد نصير إنجليزية 

18.00175  25 668 86%67.83 10.50 21258 52 كريم وليد التاريخ والجغرافيا 

17.50%16.28 6.47 16 971042 20  12258 103 مرغوب عائشة سارة الرياضيات 

19.00243  6 250 23%94.19 14.75 170258 7 سبعة تالميذ العلوم اإلسالمية 

18.50%45.35 9.26 34 2840117 50  27258 79 حبة عينة أمين العلوم الفيزيائية 

15.50%30.62 8.39 34 243479 39  6258 121 طبة إيمان الفلسفة 

16.50%43.41 9.36 43 728112 73  11258 96 طبة إيمان اللغةالعربية وآدابها 

17.50%34.11 8.37 28 321988 55  14258 110 جبريط سهام علوم الطبيعة والحياة 

19.00162  28 1251 62%62.79 10.73 49258 56 مرغوب عائشة سارة فرنسية 

15.39%36.05 9.40 49 42393 63  7258 112 جبريط سهام حسب معدل البكالوريا 

ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  العلوم التجريبية  51

جبريط سهام 

15.39

93

36.05

52

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  الرياضيات  15

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.0020  2 15 3%80.00 13.20 1225 2 باباعمي داود إنجليزية 

17.0021  1 04 4%84.00 13.16 1325 3 أميني إيمان التاريخ والجغرافيا 

17.0016  2 55 4%64.00 10.44 725 2 بزمالل بشير الرياضيات 

18.0022  1 04 2%88.00 14.04 1625 2 بوشالغم نجمة العلوم اإلسالمية 

20.0022  0 14 2%88.00 14.48 1625 2 بزمالل بشير العلوم الفيزيائية 

15.00%28.00 7.90 4 407 6  125 10 بوعبدلي إيمان ستي الفلسفة 

15.5019  1 08 7%76.00 11.56 425 5 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

18.00%48.00 9.70 1 5212 4  625 7 دادي بهون كوثر علوم الطبيعة والحياة 

19.0020  1 13 4%80.00 12.66 1325 3 أميني إيمان فرنسية 

16.0019  2 08 4%76.00 12.19 725 4 بزمالل بشير حسب معدل البكالوريا 

ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  الرياضيات  52

بزمالل بشير 

16.00

19

76.00

53

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  16

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.50%27.27 7.05 0 413 2  011 4 الريغي سفيان إنجليزية 

11.50%45.45 9.32 3 005 5  011 3 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

%00.00 7.18 2 000 0  011 9 تلميذان هندسة ميكانيكية  9.00

%00.00 4.77 1 600 0  011 4 لبشك الحاج سعيد الرياضيات  9.00

15.009  1 02 5%81.82 11.45 211 1 الريغي سفيان العلوم اإلسالمية 

10.50%09.09 5.82 1 401 1  011 5 قاسمي محمد األمين العلوم الفيزيائية 

10.50%18.18 7.23 1 102 2  011 7 بن عامر ناجي الفلسفة 

13.50%45.45 9.14 1 015 4  011 5 بوشالغم ياسين اللغةالعربية وآدابها 

16.006  9.59 2 11 4%54.55 111 2 بن عامر ناجي فرنسية 

%00.00 7.55 1 000 0  011 10 الريغي سفيان حسب معدل البكالوريا  9.19

ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  53

الريغي سفيان 

09.19

0

00.00

54

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  17

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.50%35.29 8.62 1 236 2  117 8 دحو رحاب إنجليزية 

13.0011  1 07 4%64.71 10.26 017 5 ثالثة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

18.0013  0 22 2%76.47 11.82 917 2 خيرون محمد أمين هندسة مدنية 

11.00%17.65 6.53 0 403 3  017 10 تلميذان الرياضيات 

13.509  9.12 2 35 4%52.94 017 3 تلميذان العلوم اإلسالمية 

12.50%41.18 8.24 2 327 5  017 5 تلميذان العلوم الفيزيائية 

11.50%23.53 8.21 3 004 4  017 10 عطية اهللا عبد اهللا الفلسفة 

12.00%29.41 8.38 1 115 4  017 10 كريم محمد اللغةالعربية وآدابها 

16.00%17.65 7.56 1 313 1  117 10 حمزة عبد الحميد فرنسية 

11.76%47.06 9.15 2 108 8  017 6 عطية اهللا عبد اهللا حسب معدل البكالوريا 

ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  54

عطية اهللا عبد اهللا 

11.76

8

47.06

55

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  18

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%25.00 7.81 2 322 0  08 1 تلميذان إنجليزية 

14.005  9.62 0 01 3%62.50 18 3 بكوش رضوان التاريخ والجغرافيا 

20.005  1 00 0%62.50 13.69 58 2 بكوش رضوان هندسة الطرائق 

10.50%25.00 5.19 0 502 2  08 1 تلميذان الرياضيات 

16.505  2 00 2%62.50 12.00 38 1 مصباح أفلح العلوم اإلسالمية 

16.00%12.50 6.38 1 401 0  18 2 مصباح أفلح العلوم الفيزيائية 

%00.00 6.25 1 200 0  08 5 مصباح أفلح الفلسفة  9.50

12.004  9.81 2 01 3%50.00 08 2 مصباح أفلح اللغةالعربية وآدابها 

14.00%37.50 8.88 0 003 2  18 5 يحيى محمد أسامة فرنسية 

13.72%25.00 9.10 2 022 0  08 4 مصباح أفلح حسب معدل البكالوريا 

ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  55

مصباح أفلح 

13.72

2

25.00

56

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة شعبة:  آداب و فلسفة  19

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.00%28.92 7.69 5 17624 15  383 37 بن زايط أنوار إنجليزية 

15.0056  9 718 25%67.47 10.52 1383 11 أربعة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

17.00%06.02 4.81 2 5325 0  383 23 تلميذان الرياضيات 

18.5067  4 122 26%80.72 11.69 1983 11 تلميذان العلوم اإلسالمية 

13.00%45.78 8.95 11 61038 28  083 28 ستة تالميذ الفلسفة 

16.50%43.37 9.57 18 01136 22  383 29 العلمي مارية اللغةالعربية وآدابها 

17.00%44.58 9.04 7 71237 20  583 32 أوالد يحى فريدة فرنسية 

13.23%34.94 9.39 22 0329 26  083 32 العلمي مارية حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة شعبة:  آداب و فلسفة  56

العلمي مارية 

13.23

29

34.94

57

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  20

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%27.72 8.20 13 10628 19  3101 50 بوخليفة هنيدة إنجليزية 

20.00100  0 04 3%99.01 17.91 93101 1 ثالثة عشر تلميذ االقتصاد والمناجمنت 

15.5063  22 023 35%62.38 10.61 5101 16 الريغي مروى التاريخ والجغرافيا 

17.0074  10 419 30%73.27 11.26 25101 13 ثليجان محمد إيهاب التسييرالمحاسبي 

%00.00 3.78 1 7700 0  0101 23 مهيري عبد الغني الرياضيات  9.00

17.5086  5 025 21%85.15 12.63 40101 10 تلميذان العلوم اإلسالمية 

13.50%39.60 8.94 20 5840 32  0101 36 بن عراب المية الفلسفة 

20.0093  1 23 6%92.08 16.55 84101 5 ثمانية عشر تلميذ القانون 

13.00%20.79 8.21 19 3321 18  0101 58 بن عراب المية اللغةالعربية وآدابها 

16.5069  14 214 45%68.32 10.46 10101 16 بن بادة عبد اهللا فرنسية 

14.0477  17 026 50%76.24 11.02 1101 7 بن موسى هاجر حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  57

بن موسى هاجر 

14.04

77

76.24

58

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة شعبة:  العلوم التجريبية  21

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.50%38.37 8.95 7 131033 11  1286 33 أربعة تالميذ إنجليزية 

15.0047  9.98 16 419 22%54.65 686 19 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

17.50%11.63 5.56 2 43210 6  286 31 حمودة جيهان الرياضيات 

19.5078  1 024 7%90.70 13.90 4786 7 بيتور فائزة العلوم اإلسالمية 

15.50%33.72 8.54 13 10729 16  686 34 وهاب فاطنة العلوم الفيزيائية 

14.00%31.40 8.30 12 10927 16  286 37 تلميذان الفلسفة 

11.50%20.93 8.19 16 4018 18  086 48 أربعة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

13.50%19.77 7.45 11 12617 11  086 46 تلميذان علوم الطبيعة والحياة 

18.0048  7 822 20%55.81 10.01 686 23 حمودة جيهان فرنسية 

14.76%23.26 8.63 12 1220 16  286 53 حمودة جيهان حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة شعبة:  العلوم التجريبية  58

حمودة جيهان 

14.76

20

23.26

59

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  آداب و فلسفة  22

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.50%18.75 8.02 5 136 3  032 20 بعمارة مسعودة إنجليزية 

16.0025  3 012 7%78.12 11.83 632 4 غادة محمد التاريخ والجغرافيا 

13.50%15.62 6.48 2 1325 3  032 12 عيسى إبراهيم الرياضيات 

17.5030  0 011 8%93.75 12.97 1132 2 تلميذان العلوم اإلسالمية 

13.5021  9.92 2 14 17%65.62 032 8 حني مصطفى الفلسفة 

14.0023  8 011 11%71.88 11.17 132 1 قدوري ميرة اللغةالعربية وآدابها 

13.00%18.75 8.34 10 226 4  032 14 تلميذان فرنسية 

11.9622  8 00 22%68.75 10.37 032 2 عيسى الشيخ بالحاج حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  آداب و فلسفة  59

عيسى الشيخ بالحاج 

11.96

22

68.75

60

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  لغات أجنبية  23

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.0028  4 09 10%75.68 11.70 937 5 حاج معطاهللا إكرام نور الهدى إنجليزية 

18.5024  9 19 7%64.86 11.42 837 3 حاج معطاهللا إكرام نور الهدى التاريخ والجغرافيا 

14.00%24.32 7.78 5 739 5  137 16 البار مريم الرياضيات 

19.0029  4 06 6%78.38 12.81 1737 4 بغدادي نجاة العلوم اإلسالمية 

14.00%37.84 8.97 6 1314 10  137 16 بغدادي نجاة الفلسفة 

17.0035  1 017 10%94.59 12.41 837 1 البار مريم اللغةاألجنبيةالثالثة 

13.5025  4 07 18%67.57 10.26 037 8 ثالثة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

15.5032  4 09 18%86.49 11.64 537 1 سبقاق هانية زهور فرنسية 

14.3531  5 011 19%83.78 11.35 137 1 لقريب امينة ميليسة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  لغات أجنبية  60

لقريب امينة ميليسة 

14.35

31

83.78

61

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  24

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%42.31 9.56 3 1511 4  226 11 معروف ايمان إنجليزية 

20.0026  0 00 0%100.00 18.81 2626 0 سبعة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

16.5023  2 011 8%88.46 12.08 426 1 داودي محمد الهادي التاريخ والجغرافيا 

18.0017  4 03 5%65.38 11.98 926 5 دودو سليمان التسييرالمحاسبي 

13.00%03.85 4.90 0 1311 0  026 12 بن عرفة بشرى خديجة الرياضيات 

19.5024  0 05 3%92.31 14.58 1626 2 شعالن ليلى العلوم اإلسالمية 

13.0014  6 06 8%53.85 10.04 026 6 بافلح بالحاج الفلسفة 

20.0026  0 01 2%100.00 18.04 2326 0 تسعة تالميذ القانون 

14.0013  9.79 4 04 8%50.00 126 9 داودي ابراهيم اللغةالعربية وآدابها 

15.5021  2 18 10%80.77 11.31 326 2 بن زيادي نادية فرنسية 

15.3624  2 015 7%92.31 12.17 226 0 بن عرفة بشرى خديجة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  61

بن عرفة بشرى خديجة 

15.36

24

92.31

62

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  العلوم التجريبية  25

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

19.5095  13 829 24%63.76 11.29 42149 33 بن أودينة رميسة إنجليزية 

17.50124  9 048 35%83.22 12.27 41149 16 ميموني سارة التاريخ والجغرافيا 

19.00%46.31 9.65 8 191669 19  34149 53 تلميذان الرياضيات 

20.00148  1 09 5%99.33 16.69 134149 0 تلميذان العلوم اإلسالمية 

19.00108  9 229 25%72.48 12.04 54149 30 ثالثة تالميذ العلوم الفيزيائية 

15.5077  9.67 14 439 32%51.68 6149 54 لبقع عفاف الفلسفة 

16.5084  20 334 37%56.38 10.23 13149 42 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

17.5088  16 324 39%59.06 10.57 25149 42 لحرش صالح الدين علوم الطبيعة والحياة 

18.50114  14 538 23%76.51 12.29 53149 16 تلميذان فرنسية 

17.16107  24 030 50%71.81 11.51 27149 18 لبقع عفاف حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  العلوم التجريبية  62

لبقع عفاف 

17.16

107

71.81

63

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  الرياضيات  26

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.5014  2 23 6%53.85 10.21 526 8 أبي اسماعيل فيصل إنجليزية 

17.5024  1 08 3%92.31 13.69 1326 1 بن عراب بشير الندير التاريخ والجغرافيا 

17.00%42.31 8.15 0 5211 7  226 10 غريقة عبد اللطيف الرياضيات 

18.5025  1 05 3%96.15 14.42 1726 0 بن عراب بشير الندير العلوم اإلسالمية 

19.5019  1 14 1%73.08 13.23 1426 5 غريقة عبد اللطيف العلوم الفيزيائية 

13.50%38.46 8.88 2 1810 2  026 13 تلميذان الفلسفة 

16.0018  3 06 5%69.23 11.56 726 5 بن داحي عبد الكريم اللغةالعربية وآدابها 

17.00%34.62 8.04 1 529 5  226 11 غريقة عبد اللطيف علوم الطبيعة والحياة 

15.5018  1 17 6%69.23 11.23 526 6 ثالثة تالميذ فرنسية 

16.2116  3 09 5%61.54 11.11 226 7 غريقة عبد اللطيف حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  الرياضيات  63

غريقة عبد اللطيف 

16.21

16

61.54

64

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  27

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.0010  9.89 1 16 3%52.63 119 7 بشقاق رميصاء إنجليزية 

14.0012  5 03 7%63.16 10.55 219 2 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

19.0016  2 03 4%84.21 13.82 919 1 قشار بالحاج هندسة مدنية 

15.00%26.32 7.50 1 515 3  119 8 بيتور مصطفى كيالني الرياضيات 

16.5018  1 05 6%94.74 12.61 719 0 قشار بالحاج العلوم اإلسالمية 

13.5010  9.95 2 05 5%52.63 019 7 ابي اسماعيل بالحاج العلوم الفيزيائية 

13.5010  9.55 2 02 8%52.63 019 7 بن ساحة يوسف الفلسفة 

15.00%47.37 9.71 6 109 8  119 3 بيتور مصطفى كيالني اللغةالعربية وآدابها 

12.50%26.32 8.26 4 335 2  019 7 كرفوح عبد الرزاق فرنسية 

13.1911  4 05 6%57.89 10.63 019 4 ابي اسماعيل بالحاج حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  64

ابي اسماعيل بالحاج 

13.19

11

57.89

65

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  28

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.50%28.57 2 002 0  10.21 27 3 الزهواني محمد فارس إنجليزية 

15.007  0 05 1%100.00 13.29 17 0 علماوي عائشة التاريخ والجغرافيا 

20.007  0 00 0%100.00 18.07 77 0 شرع تاج الدين هندسة الطرائق 

13.50%42.86 8.29 1 223 1  07 1 علماوي عائشة الرياضيات 

15.507  0 00 0%100.00 15.36 77 0 خمسة تالميذ العلوم اإلسالمية 

14.506  0 03 2%85.71 11.57 17 1 شرع تاج الدين العلوم الفيزيائية 

13.004  9.14 0 11 3%57.14 07 2 دودو محمد الفلسفة 

14.006  0 03 2%85.71 11.43 17 1 بوزيد عبد الحميد اللغةالعربية وآدابها 

13.504  9.93 1 01 3%57.14 07 2 الزهواني محمد فارس فرنسية 

14.047  0 04 2%100.00 12.54 17 0 دودو محمد حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  65

دودو محمد 

14.04

7

100.00

66

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  آداب و فلسفة  29

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.00%08.16 6.99 6 704 3  149 32 حموم رجاء إنجليزية 

15.5035  3 114 14%71.43 11.09 749 10 بللو ابراهيم التاريخ والجغرافيا 

16.00%16.33 5.88 2 2328 4  249 16 باباواعمر بشير الرياضيات 

16.0043  1 220 9%87.76 12.31 1449 3 ثالثة تالميذ العلوم اإلسالمية 

14.5030  9.84 3 412 15%61.22 349 12 دجال عبد العزيز الفلسفة 

16.5037  6 117 14%75.51 11.11 649 5 عبونه عبد الحميد اللغةالعربية وآدابها 

11.50%06.12 6.47 5 1203 3  049 29 علوط صالح فرنسية 

12.50%46.94 9.79 14 1223 21  049 11 عبونه عبد الحميد حسب معدل البكالوريا 

متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  آداب و فلسفة  66

عبونه عبد الحميد 

12.50

23

46.94

67

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  لغات أجنبية  30

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.50%18.18 7.64 1 214 3  022 15 عوف ايمان إنجليزية 

15.0012  5 12 6%54.55 10.39 422 4 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

15.50%18.18 6.80 2 824 1  122 8 بن زكري عائشة الرياضيات 

15.5014  3 34 7%63.64 10.30 322 2 عوف ايمان العلوم اإلسالمية 

10.00%04.55 5.43 0 1101 1  022 10 بن زكري عائشة الفلسفة 

13.50%45.45 9.80 4 0710 3  022 8 موسى المال عبد الوهاب اللغةاألجنبيةالثالثة 

14.00%45.45 9.05 2 1110 8  122 9 بن زكري عائشة اللغةالعربية وآدابها 

16.5017  2 03 10%77.27 11.16 422 3 مصباح نانة ناتي فرنسية 

12.43%31.82 9.31 5 017 6  022 10 بن زكري عائشة حسب معدل البكالوريا 

متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  لغات أجنبية  67

بن زكري عائشة 

12.43

7

31.82

68

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  التسيير واإلقتصاد  31

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.50%16.13 6.73 4 925 3  031 13 نغناغ الحاج بكير إنجليزية 

20.0031  0 00 0%100.00 18.94 3131 0 خمسة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

14.0016  9.71 4 04 11%51.61 131 11 قدوح يوسف التاريخ والجغرافيا 

16.5022  2 09 8%70.97 11.19 531 7 تلميذان التسييرالمحاسبي 

%00.00 4.29 0 2200 0  031 9 بابكر توفيق الرياضيات  7.50

17.5027  0 010 3%87.10 13.10 1431 4 بكاي محمد العلوم اإلسالمية 

11.00%12.90 6.82 2 904 4  031 16 حميتر عبد الحكيم الفلسفة 

20.0029  0 01 2%93.55 16.31 2631 2 تلميذان القانون 

12.50%16.13 8.52 8 015 4  031 18 التومي محمد امين اللغةالعربية وآدابها 

14.00%25.81 8.45 5 228 3  331 16 ثالثة تالميذ فرنسية 

12.4226  5 01 25%83.87 10.84 031 0 بابكر توفيق حسب معدل البكالوريا 

متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  التسيير واإلقتصاد  68

بابكر توفيق 

12.42

26

83.87

69

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  العلوم التجريبية  32

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.00%21.37 7.46 11 22825 11  6117 59 بازين عمر المختار إنجليزية 

17.00102  8 036 21%87.18 12.72 45117 7 باباحني صالح الدين التاريخ والجغرافيا 

13.50%08.55 5.65 12 51310 7  0117 44 قدوح باية الرياضيات 

19.0098  6 132 14%83.76 13.00 52117 12 عبدالسالم منال العلوم اإلسالمية 

15.50%46.15 9.30 11 142454 17  13117 38 ثالثة تالميذ العلوم الفيزيائية 

14.00%34.19 8.44 8 61940 20  1117 63 علواني أسماء الفلسفة 

15.00%43.59 9.76 22 02051 25  6117 44 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

15.00%44.44 9.18 10 91952 27  6117 46 تلميذان علوم الطبيعة والحياة 

16.50%35.04 8.73 18 11941 28  4117 47 بجلمان مارية فرنسية 

12.93%35.90 9.27 25 21042 32  0117 48 خياط نور الهدى حسب معدل البكالوريا 

متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  العلوم التجريبية  69

خياط نور الهدى 

12.93

42

35.90

70

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  الرياضيات  33

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.00%32.26 9.35 2 2110 2  731 17 تلميذان إنجليزية 

18.5027  0 010 4%87.10 13.35 1331 4 فخار محمد التاريخ والجغرافيا 

14.50%19.35 6.69 2 1126 2  231 12 فخار محمد الرياضيات 

18.5027  2 04 2%87.10 14.66 2131 2 حجاج ابراهيم العلوم اإلسالمية 

19.5022  2 12 10%70.97 11.44 1031 6 بحاز عبد الرحمان العلوم الفيزيائية 

13.50%32.26 9.06 9 1310 7  031 11 فخار محمد الفلسفة 

14.5016  9.76 5 01 14%51.61 131 10 تيشوشاي أحمد اللغةالعربية وآدابها 

15.0016  8.92 1 77 7%51.61 231 7 حجاج يحي علوم الطبيعة والحياة 

17.00%48.39 5 1315 6  10.18 631 10 تيشوشاي أحمد فرنسية 

15.0516  6 06 9%51.61 10.15 131 9 تيشوشاي أحمد حسب معدل البكالوريا 

متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  الرياضيات  70

تيشوشاي أحمد 

15.05

16

51.61

71

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  34

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%41.67 8.65 2 3410 4  224 9 احماده الياس إنجليزية 

14.5014  2 05 8%58.33 10.31 124 8 جلمامي حاني فتحي التاريخ والجغرافيا 

13.00%25.00 8.90 4 016 5  024 14 بوحديبة سمير هندسة ميكانيكية 

10.50%08.33 5.10 2 1202 2  024 8 تلميذان الرياضيات 

16.5017  2 14 6%70.83 11.40 724 4 بكوش توفيق العلوم اإلسالمية 

15.00%16.67 7.19 4 304 3  124 13 مصباح مصطفى العلوم الفيزيائية 

12.50%20.83 7.94 2 125 3  024 16 بولقصاع يوسف الفلسفة 

13.00%45.83 9.21 4 0211 9  024 9 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

13.50%12.50 6.83 2 623 1  024 13 بوحديبة سمير فرنسية 

11.12%12.50 8.24 5 003 3  024 16 بوحديبة سمير حسب معدل البكالوريا 

متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  71

بوحديبة سمير 

11.12

3

12.50

72

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  35

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

%00.00 8.50 1 000 0  03 2 املون زهير إنجليزية  9.00

14.003  0 01 0%100.00 13.83 23 0 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

17.003  0 00 1%100.00 14.83 23 0 فخار فاروق هندسة كهربائية 

%00.00 3.83 0 300 0  03 0 تلميذان الرياضيات  4.00

16.503  0 01 0%100.00 14.67 23 0 فخار فاروق العلوم اإلسالمية 

%00.00 7.17 0 000 0  03 3 فخار فاروق العلوم الفيزيائية  8.00

12.003  0 01 2%100.00 10.83 03 0 فخار فاروق الفلسفة 

10.50%33.33 8.33 1 001 1  03 1 املون زهير اللغةالعربية وآدابها 

%00.00 7.50 1 000 0  03 2 املون زهير فرنسية  9.00

10.362  9.83 1 00 2%66.67 03 0 فخار فاروق حسب معدل البكالوريا 

متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  72

فخار فاروق 

10.36

2

66.67

73

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  36

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%38.00 8.95 9 3319 15  150 19 عوف علي سفيان إنجليزية 

18.5042  4 024 13%84.00 11.85 550 4 بورورو عبدالحميد التاريخ والجغرافيا 

19.5048  0 06 3%96.00 15.49 3950 2 أوبكة عمر هندسة مدنية 

19.50%16.00 6.32 3 1708 5  350 22 ناصر عزالدين الرياضيات 

16.5039  1 015 10%78.00 11.58 1450 10 خبيطي زكرياء العلوم اإلسالمية 

18.00%24.00 7.43 0 12312 7  250 26 ناصر عزالدين العلوم الفيزيائية 

13.00%18.00 8.36 14 229 7  050 25 كربوش حسن الفلسفة 

15.00%38.00 9.30 8 1419 12  350 22 أداود رضوان اللغةالعربية وآدابها 

14.00%22.00 7.68 8 7211 8  150 24 ناصر عزالدين فرنسية 

15.8726  8 07 18%52.00 10.13 150 16 ناصر عزالدين حسب معدل البكالوريا 

متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  73

ناصر عزالدين 

15.87

26

52.00

74

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  آداب و فلسفة  37

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%09.09 6.53 4 1114 2  144 25 أعمارة وليد إنجليزية 

14.50%45.45 9.62 6 1820 9  344 17 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

13.00%04.55 5.09 2 2212 1  044 18 أمسيرد حمو الرياضيات 

19.0034  2 210 8%77.27 12.14 1644 6 نجار عبد المجيد العلوم اإلسالمية 

15.50%47.73 9.23 5 6721 10  444 12 بافولولو عمر الفلسفة 

14.00%40.91 9.09 4 1518 12  144 21 بافولولو محمد اللغةالعربية وآدابها 

13.00%18.18 6.60 4 1348 4  044 19 تلميذان فرنسية 

12.78%25.00 8.88 13 1111 10  044 19 نجار عبد المجيد حسب معدل البكالوريا 

ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  آداب و فلسفة  74

نجار عبد المجيد 

12.78

11

25.00

75

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  لغات أجنبية  38

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.50%47.37 9.68 2 169 2  119 7 عبازة نور الهدى إنجليزية 

16.5012  3 04 6%63.16 10.63 219 4 قزريط أسامه التاريخ والجغرافيا 

15.50%36.84 8.58 2 327 3  219 7 داودي عائشة الرياضيات 

16.5015  1 16 2%78.95 12.08 719 2 تلميذان العلوم اإلسالمية 

%00.00 6.24 1 500 0  019 13 حميتر مصطفى الفلسفة  9.00

14.0015  1 07 7%78.95 11.00 119 3 عبازة نور الهدى اللغةاألجنبيةالثالثة 

14.0014  2 05 7%73.68 10.79 219 3 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

14.5011  4 02 8%57.89 10.00 119 4 داودي عائشة فرنسية 

12.5611  5 03 8%57.89 10.28 019 3 عبازة نور الهدى حسب معدل البكالوريا 

ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  لغات أجنبية  75

عبازة نور الهدى 

12.56

11

57.89

76

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  العلوم التجريبية  39

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.00%13.75 7.11 5 14311 5  380 50 تلميذان إنجليزية 

17.5070  3 124 17%87.50 12.54 2980 6 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

18.00%16.25 5.89 5 40113 9  380 22 الشيخ صالح محفوظ الرياضيات 

18.5070  4 018 6%87.50 13.77 4680 6 فخار توفيق العلوم اإلسالمية 

16.0040  9.72 9 516 15%50.00 980 26 تلميذان العلوم الفيزيائية 

13.50%26.25 7.95 12 9921 12  080 38 ثالثة تالميذ الفلسفة 

14.00%41.25 9.32 16 0533 27  180 31 ناصر منير اللغةالعربية وآدابها 

16.50%42.50 9.12 10 61034 19  580 30 عبونة يوسف الصديق علوم الطبيعة والحياة 

17.00%22.50 7.91 11 7718 9  280 44 بن عبد اهللا قاسم فرنسية 

14.32%33.75 9.24 12 1427 20  380 40 عبونة يوسف الصديق حسب معدل البكالوريا 

ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  العلوم التجريبية  76

عبونة يوسف الصديق 

14.32

27

33.75

77

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  الرياضيات  40

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.5017  1 16 6%62.96 10.50 527 8 دادي وأعمر حكيم إنجليزية 

18.0021  2 02 3%77.78 13.24 1627 4 دادي بابا محمد رضوان التاريخ والجغرافيا 

16.50%33.33 7.83 0 739 3  327 11 تلميذان الرياضيات 

19.0025  0 16 0%92.59 14.98 1927 1 عطفاوي اللة العلوم اإلسالمية 

19.5021  0 43 4%77.78 13.07 1427 2 بلعديس توفيق العلوم الفيزيائية 

13.5015  9.59 4 17 8%55.56 027 7 بلعديس توفيق الفلسفة 

16.0015  3 07 6%55.56 10.31 227 9 عطفاوي اللة اللغةالعربية وآدابها 

15.00%48.15 8.76 2 6213 7  427 6 الشيخ عيسى صارة علوم الطبيعة والحياة 

16.0018  3 06 8%66.67 10.63 427 6 عطفاوي اللة فرنسية 

16.4817  5 16 6%62.96 10.92 527 4 عطفاوي اللة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  الرياضيات  77

عطفاوي اللة 

16.48

17

62.96

78

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية اإلصالح-غرداية شعبة:  آداب و فلسفة  41

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.00%22.73 7.20 2 405 5  022 11 العلواني سليمان إنجليزية 

17.00%45.45 9.84 3 0210 6  222 9 شرع اهللا عمر التاريخ والجغرافيا 

12.00%09.09 4.91 2 1312 1  022 5 نجار مراد الرياضيات 

18.5018  2 16 4%81.82 12.80 822 1 نجار مراد العلوم اإلسالمية 

16.5012  5 12 7%54.55 10.25 322 4 شرع اهللا عمر الفلسفة 

14.0013  3 02 9%59.09 10.18 222 6 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

11.00%04.55 5.89 2 701 1  022 12 العلواني سليمان فرنسية 

13.51%27.27 9.39 8 126 4  022 7 نجار مراد حسب معدل البكالوريا 

ثانوية اإلصالح-غرداية شعبة:  آداب و فلسفة  78

نجار مراد 

13.51

6

27.27

79

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية اإلصالح-غرداية شعبة:  التسيير واإلقتصاد  42

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.50%11.43 5.99 1 1314 3  035 17 رمضان توفيق إنجليزية 

20.0035  0 01 1%100.00 18.19 3335 0 سبعة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

13.00%37.14 8.93 8 2313 10  035 12 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

17.5023  3 27 7%65.71 11.33 935 7 باباواسماعيل نذير التسييرالمحاسبي 

%00.00 4.26 0 2100 0  035 14 تلميذان الرياضيات  6.50

19.5023  3 17 4%65.71 11.99 1235 8 حجاج مصطفى العلوم اإلسالمية 

11.50%14.29 6.44 1 1105 5  035 18 تمينة مسعود الفلسفة 

20.0027  3 06 1%77.14 13.87 2035 5 تلميذان القانون 

12.00%14.29 8.01 7 115 4  035 22 ماكني وليد اللغةالعربية وآدابها 

11.50%20.00 7.11 3 607 7  035 19 حمو عبد اهللا خالد فرنسية 

12.3622  7 04 18%62.86 10.25 035 6 عبد الالوي قاسم حسب معدل البكالوريا 

ثانوية اإلصالح-غرداية شعبة:  التسيير واإلقتصاد  79

عبد الالوي قاسم 

12.36

22

62.86

80

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية اإلصالح-غرداية شعبة:  العلوم التجريبية  43

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.50%15.15 6.35 0 1215 4  033 16 العلواني عبد الغني إنجليزية 

16.50%48.48 9 1716 6  10.27 333 7 يوسفي طه التاريخ والجغرافيا 

12.50%06.06 6.44 5 812 1  033 18 الحاج سعيد رستم الرياضيات 

18.5030  1 07 7%90.91 13.53 1633 2 الحاج يحي حمو العلوم اإلسالمية 

14.50%42.42 8.53 4 5314 9  233 10 تلميذان العلوم الفيزيائية 

12.50%18.18 7.70 6 516 5  033 16 الشيخ صالح عبد الرحمان الفلسفة 

13.00%30.30 8.98 12 0210 8  033 11 باعمارة اسحاق اللغةالعربية وآدابها 

14.5018  9.26 4 21 16%54.55 133 9 الحاج سعيد نذير علوم الطبيعة والحياة 

10.00%03.03 6.08 3 901 1  033 20 حمودة عبد الوهاب فرنسية 

11.38%24.24 8.77 8 008 8  033 17 الحاج سعيد رستم حسب معدل البكالوريا 

ثانوية اإلصالح-غرداية شعبة:  العلوم التجريبية  80

الحاج سعيد رستم 

11.38

8

24.24

81

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية عمي سعيد-غرداية شعبة:  آداب و فلسفة  44

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.00%37.21 8.51 4 6716 7  243 17 أبي اسماعيل بالحاج إنجليزية 

17.5040  1 113 12%93.02 12.64 1543 1 بوسنان عيسى التاريخ والجغرافيا 

17.00%25.58 7.35 0 15311 4  443 17 تلميذان الرياضيات 

18.0040  1 012 6%93.02 14.01 2243 2 أربعة تالميذ العلوم اإلسالمية 

15.0030  10 011 11%69.77 11.42 843 3 تلميذان الفلسفة 

16.0039  0 017 10%90.70 12.45 1243 4 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

13.00%18.60 7.12 3 828 6  043 24 بوشن نصر الدين فرنسية 

14.0338  3 09 27%88.37 11.15 243 2 بوسنان عيسى حسب معدل البكالوريا 

ثانوية عمي سعيد-غرداية شعبة:  آداب و فلسفة  81

بوسنان عيسى 

14.03

38

88.37

82

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية عمي سعيد-غرداية شعبة:  العلوم التجريبية  45

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.00%36.27 8.80 9 121337 16  8102 44 عوشت امين إنجليزية 

18.0095  2 020 10%93.14 14.18 65102 5 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

16.50%43.14 9.27 9 71944 19  6102 42 تلميذان الرياضيات 

20.00100  1 019 4%98.04 15.55 77102 1 قمقم عبد الهادي العلوم اإلسالمية 

18.0073  12 226 26%71.57 11.49 21102 15 مصباح عبد اهللا العلوم الفيزيائية 

15.0054  9.85 13 226 23%52.94 5102 33 عوشت ربيع الحبيب الفلسفة 

18.0081  5 035 30%79.41 11.60 16102 16 امعيزحاج احمد زيد اللغةالعربية وآدابها 

16.5068  15 125 28%66.67 10.87 15102 18 مصباح عبد اهللا علوم الطبيعة والحياة 

17.50%30.39 8.76 20 61031 19  2102 45 قمقم عبد الهادي فرنسية 

15.5776  14 027 42%74.51 11.19 7102 12 قمقم عبد الهادي حسب معدل البكالوريا 

ثانوية عمي سعيد-غرداية شعبة:  العلوم التجريبية  82

قمقم عبد الهادي 

15.57

76

74.51

83

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية عمي سعيد-غرداية شعبة:  الرياضيات  46

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

19.0015  1 03 3%50.00 10.63 930 14 باباواسماعيل حسن إنجليزية 

18.5030  0 03 4%100.00 15.23 2330 0 بن عبد اهللا منير التاريخ والجغرافيا 

15.00%40.00 8.85 4 5412 7  130 9 بوسنان زكرياء الرياضيات 

19.0028  2 04 0%93.33 15.67 2430 0 باباواسماعيل حسن العلوم اإلسالمية 

18.5029  0 17 6%96.67 14.15 1630 0 تلميذان العلوم الفيزيائية 

15.0024  3 011 12%80.00 11.00 130 3 بشيش ادريس الفلسفة 

17.0025  4 010 13%83.33 11.45 230 1 بن عبد اهللا منير اللغةالعربية وآدابها 

16.50%43.33 9.33 2 2413 6  330 13 باباواسماعيل حسن علوم الطبيعة والحياة 

15.5015  4 03 8%50.00 10.03 430 11 بوكراع منير فرنسية 

15.0324  4 010 9%80.00 11.83 530 2 باباواسماعيل حسن حسب معدل البكالوريا 

ثانوية عمي سعيد-غرداية شعبة:  الرياضيات  83

باباواسماعيل حسن 

15.03

24

80.00

84

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  آداب و فلسفة  47

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.00%03.53 5.71 2 2923 1  085 51 تلميذان إنجليزية 

15.0060  7 223 28%70.59 10.73 985 16 ثالثة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

12.50%07.06 4.51 2 5116 5  085 26 بن حويط فيصل الرياضيات 

18.0078  3 215 12%91.76 13.74 5185 2 تلميذان العلوم اإلسالمية 

16.0051  9.93 5 219 25%60.00 785 27 الداودي مجدة الفلسفة 

15.5049  9.86 11 29 35%57.65 585 23 بكوش آدم أبوبكر اللغةالعربية وآدابها 

12.00%12.94 6.56 3 21211 9  085 50 تلميذان فرنسية 

12.13%34.12 9.33 23 0229 27  085 33 الشرنة صفية حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  آداب و فلسفة  84

الشرنة صفية 

12.13

29

34.12

85

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  لغات أجنبية  48

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.00%15.38 8.12 3 124 1  126 18 عفاري هبة إنجليزية 

17.5015  2 28 3%57.69 10.27 426 7 شواري مباركة التاريخ والجغرافيا 

%00.00 4.75 2 1400 0  026 10 عيسى وموسى وفاء الرياضيات  9.50

20.0023  0 17 4%88.46 13.35 1226 2 الشيخ دحمان حسن العلوم اإلسالمية 

12.00%15.38 7.50 2 114 3  026 19 بوعروة ميرة الفلسفة 

16.5017  4 16 9%65.38 10.44 226 4 عفاري هبة اللغةاألجنبيةالثالثة 

15.5015  9.96 2 03 10%57.69 226 9 زرنانة هبة اللغةالعربية وآدابها 

13.0018  5 06 12%69.23 10.58 026 3 بطاش عمر فرنسية 

13.50%42.31 9.68 9 0211 9  026 6 عفاري هبة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  لغات أجنبية  85

عفاري هبة 

13.50

11

42.31

86

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  49

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.50%05.13 5.46 5 1802 2  039 14 رمضاني صبرينة إنجليزية 

20.0032  3 23 5%82.05 13.63 2439 2 مكاوي محمد األمين االقتصاد والمناجمنت 

15.50%46.15 9.82 7 0618 8  439 14 بن علي علي زين العابدين التاريخ والجغرافيا 

17.50%28.21 7.06 0 13411 4  339 15 تلميذان التسييرالمحاسبي 

%00.00 4.15 2 2500 0  039 12 شعالن مصطفى الرياضيات  9.50

17.5030  2 29 5%76.92 12.32 1639 5 اوالد النوى نوال العلوم اإلسالمية 

12.50%25.64 8.06 6 2210 8  039 21 زروقي حدة الفلسفة 

20.0033  2 21 1%84.62 15.54 3139 2 ثالثة تالميذ القانون 

16.50%35.90 8.86 6 2414 9  139 17 اوالد النوى نوال اللغةالعربية وآدابها 

12.50%12.82 6.76 4 1215 4  039 18 بن حمودة العلمي فرنسية 

12.40%41.03 9.11 8 2216 14  039 13 حميد أوجانة عزالدين حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  86

حميد أوجانة عزالدين 

12.40

16

41.03

87

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  العلوم التجريبية  50

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.50%19.18 7.65 18 28828 9  11146 72 حمادي لينة إنجليزية 

18.50126  7 154 25%86.30 12.48 47146 12 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

18.00%15.75 6.26 14 57423 10  9146 52 حمادي لينة الرياضيات 

19.50134  3 026 11%91.78 14.62 97146 9 بن الطيب كوثر العلوم اإلسالمية 

19.00%43.15 8.90 14 262563 26  12146 43 بوسيحة حفصة العلوم الفيزيائية 

14.50%23.29 8.07 22 141434 18  2146 76 رمضاني هبة اهللا الفلسفة 

16.5086  21 131 38%58.90 10.55 17146 38 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

16.00%30.82 8.54 22 101245 26  7146 69 بوسيحة حفصة علوم الطبيعة والحياة 

18.50%23.29 7.79 12 261134 16  7146 74 حمادي لينة فرنسية 

15.83%32.88 9.18 28 4748 34  7146 66 حمادي لينة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  العلوم التجريبية  87

حمادي لينة 

15.83

48

32.88

88

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  الرياضيات  51

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.5017  1 31 7%51.52 10.12 933 12 تلميذان إنجليزية 

17.5031  1 03 3%93.94 14.39 2533 1 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

15.00%27.27 7.47 4 1119 6  233 9 بن مسعود ماجدة الرياضيات 

19.0032  0 04 1%96.97 15.68 2733 1 بطاش عبدالرحمان العلوم اإلسالمية 

19.5031  0 04 7%93.94 14.12 2033 2 ثالثة تالميذ العلوم الفيزيائية 

12.50%30.30 8.14 2 2410 6  033 19 أحماني فردي مليكة الفلسفة 

15.5027  1 011 13%81.82 11.20 333 5 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

14.00%48.48 8.95 4 4616 9  133 9 أحماني فردي مليكة علوم الطبيعة والحياة 

16.5020  2 36 8%60.61 10.06 633 8 تلميذان فرنسية 

16.0922  5 012 8%66.67 11.10 233 6 أحماني فردي مليكة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  الرياضيات  88

أحماني فردي مليكة 

16.09

22

66.67

89

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  52

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.00%35.48 8.37 2 9411 3  431 9 تلميذان إنجليزية 

15.5031  0 014 4%100.00 13.47 1331 0 ثالثة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

17.5030  1 07 5%96.77 13.74 1831 0 تلميذان هندسة كهربائية 

15.50%09.68 6.44 1 1013 1  131 17 بن عيسى فيصل الرياضيات 

20.0030  0 04 3%96.77 14.85 2331 1 بن عيسى فيصل العلوم اإلسالمية 

17.0016  5 14 9%51.61 10.18 331 9 التونسي العيد العلوم الفيزيائية 

14.00%38.71 9.23 8 1412 7  131 10 احمد مردوخ احمد الفلسفة 

15.5017  9.77 4 03 12%54.84 231 10 بن عيسى فيصل اللغةالعربية وآدابها 

15.50%29.03 8.02 3 729 4  331 12 احمد مردوخ احمد فرنسية 

15.5821  6 02 17%67.74 10.62 231 4 بن عيسى فيصل حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  89

بن عيسى فيصل 

15.58

21

67.74

90

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  آداب و فلسفة  53

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

10.00%00.58 5.06 0 8101 1  0173 91 وعلي نور الدين إنجليزية 

17.50117  13 449 41%67.63 10.90 27173 39 أوالد العيد ربيع التاريخ والجغرافيا 

16.00%08.09 5.49 13 80414 8  2173 66 شربول فتيحة الرياضيات 

18.00136  10 733 32%78.61 12.39 71173 20 عبد الوهاب وردة العلوم اإلسالمية 

15.5093  9.27 13 1437 51%53.76 5173 53 تلميذان الفلسفة 

15.5096  25 230 58%55.49 10.00 8173 50 جعيدير عبد الهادي اللغةالعربية وآدابها 

13.50%09.25 5.67 4 69416 12  0173 84 وعلي نور الدين فرنسية 

12.94%33.53 9.05 34 2358 55  0173 79 شربول فتيحة حسب معدل البكالوريا 

متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  آداب و فلسفة  90

شربول فتيحة 

12.94

58

33.53

91

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  لغات أجنبية  54

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%15.38 7.77 4 124 2  026 17 تلميذان إنجليزية 

15.0017  2 17 3%65.38 11.12 726 6 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

10.50%07.69 5.31 2 1302 2  026 9 خنيفر قويدر الرياضيات 

17.0021  2 05 6%80.77 12.48 1026 3 بوميدونة إيمان العلوم اإلسالمية 

12.00%11.54 7.00 4 613 2  026 13 بوميدونة إيمان الفلسفة 

15.5016  3 05 10%61.54 10.15 126 7 بوميدونة إيمان اللغةاألجنبيةالثالثة 

15.0017  5 06 7%65.38 11.12 426 4 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

14.5019  4 03 14%73.08 10.69 226 3 قريدة مسعودة فرنسية 

13.38%42.31 9.94 10 0211 9  026 5 بوميدونة إيمان حسب معدل البكالوريا 

متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  لغات أجنبية  91

بوميدونة إيمان 

13.38

11

42.31

92

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  العلوم التجريبية  55

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.00%16.84 6.89 13 511032 16  6190 94 تلميذان إنجليزية 

18.00157  8 150 39%82.63 12.27 68190 24 قيرع زينب التاريخ والجغرافيا 

16.00%14.74 5.77 8 861028 15  3190 68 خينش أسماء الرياضيات 

19.50175  3 043 21%92.11 14.00 111190 12 بن مزوز فاطمة الزهراء العلوم اإلسالمية 

18.50%40.00 8.56 17 302276 41  13190 67 حماني بشرى العلوم الفيزيائية 

15.00%35.79 8.66 20 162468 37  7190 86 عبدالوهاب وسيلة الفلسفة 

18.00118  27 043 49%62.11 10.72 26190 45 خينش سارة اللغةالعربية وآدابها 

16.00%25.79 7.85 23 261249 32  5190 92 بوسيحة هاجر علوم الطبيعة والحياة 

18.50%20.00 7.63 15 311038 19  9190 106 حماني بشرى فرنسية 

16.26%32.63 8.89 27 41762 44  1190 97 حماني بشرى حسب معدل البكالوريا 

متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  العلوم التجريبية  92

حماني بشرى 

16.26

62

32.63

93

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  الرياضيات  56

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.50%25.00 7.65 3 526 4  024 10 بيض فاطيمة إنجليزية 

18.0021  2 07 4%87.50 13.15 1024 1 سبقاق حمزة التاريخ والجغرافيا 

16.50%29.17 7.17 2 907 5  224 6 بن شاوي الزهرة الرياضيات 

19.5023  0 13 1%95.83 15.40 1924 0 بقع عبد الوهاب العلوم اإلسالمية 

18.5019  1 25 4%79.17 12.58 1024 2 بوميدونة خيرة العلوم الفيزيائية 

14.5015  9.88 4 15 9%62.50 124 4 بوميدونة خيرة الفلسفة 

16.5022  0 07 9%91.67 12.00 624 2 بقع عبد الوهاب اللغةالعربية وآدابها 

14.50%37.50 7.92 2 729 5  224 6 بقع عبد الوهاب علوم الطبيعة والحياة 

13.50%45.83 9.08 3 1611 5  024 9 طيباوي خيرة فرنسية 

13.9316  1 18 8%66.67 10.53 024 6 بقع عبد الوهاب حسب معدل البكالوريا 

متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  الرياضيات  93

بقع عبد الوهاب 

13.93

16

66.67

94

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  57

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.50%20.00 7.10 1 607 7  035 21 قيرع مصطفى إنجليزية 

16.5021  9 08 9%60.00 10.84 435 5 زيطاري ناجي التاريخ والجغرافيا 

16.0019  4 06 10%54.29 10.03 335 12 قري صالح الدين هندسة ميكانيكية 

15.00%28.57 7.04 0 12310 4  335 13 تلميذان الرياضيات 

17.5031  1 110 0%88.57 13.79 2135 2 تلميذان العلوم اإلسالمية 

17.0019  9.69 5 47 8%54.29 435 7 رمضاني محمد الطاهر العلوم الفيزيائية 

13.00%45.71 9.00 4 2516 11  035 13 تلميذان الفلسفة 

16.5018  6 13 11%51.43 10.04 435 10 قري صالح الدين اللغةالعربية وآدابها 

11.00%08.57 6.47 5 903 3  035 18 تلميذان فرنسية 

13.25%34.29 9.44 10 0412 8  035 13 قري صالح الدين حسب معدل البكالوريا 

متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  94

قري صالح الدين 

13.25

12

34.29

95

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية القرارة الجديدة - القرارة شعبة:  آداب و فلسفة  58

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

10.50%02.63 6.17 1 1001 1  038 26 بوخاري هند إنجليزية 

15.5027  5 09 10%71.05 11.47 838 6 ثالثة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

13.50%10.53 5.16 2 2034 1  038 12 الحدي عائشة الرياضيات 

18.5034  1 06 0%89.47 14.50 2838 3 بن أحمد الزهرة العلوم اإلسالمية 

14.5025  3 29 15%65.79 10.03 138 8 خينش محمد الفلسفة 

15.0027  6 09 15%71.05 10.67 338 5 بن الشاوي سهام اللغةالعربية وآدابها 

12.50%07.89 6.30 2 1013 2  038 23 بوخاري هند فرنسية 

12.55%44.74 9.78 12 0217 15  038 9 خينش محمد حسب معدل البكالوريا 

ثانوية القرارة الجديدة - القرارة شعبة:  آداب و فلسفة  95

خينش محمد 

12.55

17

44.74

96

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية القرارة الجديدة - القرارة شعبة:  لغات أجنبية  59

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.50%23.08 8.46 2 023 0  113 8 عمارة عمار إنجليزية 

18.0011  1 01 2%84.62 13.69 813 1 ربروب صباح التاريخ والجغرافيا 

18.00%30.77 7.35 0 514 2  113 4 حمايمي أم كلثوم الرياضيات 

17.5012  0 03 1%92.31 14.12 813 1 حبي المية العلوم اإلسالمية 

12.00%30.77 7.88 2 214 3  013 5 حبي المية الفلسفة 

14.009  1 15 3%69.23 10.69 113 2 حبي المية اللغةاألجنبيةالثالثة 

19.5011  0 02 2%84.62 12.85 713 2 حبي المية اللغةالعربية وآدابها 

15.507  9.96 2 00 6%53.85 113 4 حبي المية فرنسية 

15.358  3 02 5%61.54 10.82 113 2 حبي المية حسب معدل البكالوريا 

ثانوية القرارة الجديدة - القرارة شعبة:  لغات أجنبية  96

حبي المية 

15.35

8

61.54

97

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية القرارة الجديدة - القرارة شعبة:  العلوم التجريبية  60

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%15.87 6.59 2 21110 5  463 30 أوالد بامون علي إنجليزية 

18.0056  1 014 14%88.89 12.91 2863 6 بافو صابر التاريخ والجغرافيا 

15.50%17.46 6.36 4 25211 4  563 23 تلميذان الرياضيات 

19.0056  4 011 4%88.89 14.15 4163 3 تلميذان العلوم اإلسالمية 

19.00%23.81 7.86 8 13515 6  463 27 بالرقي حفصة العلوم الفيزيائية 

15.50%28.57 8.28 6 6618 10  263 33 بافو صابر الفلسفة 

19.0038  8 113 19%60.32 10.38 663 16 بالرقي حفصة اللغةالعربية وآدابها 

15.00%34.92 8.68 5 4622 13  363 32 بالرقي حفصة علوم الطبيعة والحياة 

14.50%28.57 8.20 10 4118 15  263 31 قوادري حنان فرنسية 

16.15%28.57 9.07 13 0418 12  263 32 بالرقي حفصة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية القرارة الجديدة - القرارة شعبة:  العلوم التجريبية  97

بالرقي حفصة 

16.15

18

28.57

98

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الحياة-القرارة شعبة:  آداب و فلسفة  61

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%09.84 6.50 1 1326 2  261 41 أمبوه إبراهيم إنجليزية 

17.0042  3 015 16%68.85 11.02 1161 16 حمدي ابراهيم التاريخ والجغرافيا 

17.00%32.79 7.84 4 151020 6  461 22 حميد أوجانة األمين الرياضيات 

20.0057  1 013 9%93.44 14.03 3561 3 حمدي ابراهيم العلوم اإلسالمية 

14.5045  7 020 21%73.77 11.00 461 9 الحاج عشور عمر الفلسفة 

17.5039  9 011 21%63.93 10.52 761 13 حمدي ابراهيم اللغةالعربية وآدابها 

11.50%06.56 6.24 3 1804 4  061 36 حميد أوجانة األمين فرنسية 

13.79%44.26 9.99 18 0827 19  061 16 حميد أوجانة األمين حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الحياة-القرارة شعبة:  آداب و فلسفة  98

حميد أوجانة األمين 

13.79

27

44.26

99

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الحياة-القرارة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  62

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

10.00%11.43 6.54 2 1004 4  035 19 أربعة تالميذ إنجليزية 

20.0035  0 02 0%100.00 18.04 3335 0 تلميذان االقتصاد والمناجمنت 

16.5029  3 09 13%82.86 11.76 735 3 حريز المهدي التاريخ والجغرافيا 

19.5022  2 37 9%62.86 10.26 635 8 حاج ابراهيم حمزة التسييرالمحاسبي 

15.00%25.71 7.93 5 329 6  135 18 حاج ابراهيم حمزة الرياضيات 

18.0035  0 09 6%100.00 14.24 2035 0 تلميذان العلوم اإلسالمية 

12.00%34.29 8.27 4 1112 11  035 18 بن صالح عبد الرحمن الفلسفة 

20.0035  0 03 0%100.00 17.60 3235 0 ثمانية تالميذ القانون 

16.5025  4 012 12%71.43 10.81 135 6 علواني مهدي اللغةالعربية وآدابها 

13.50%11.43 7.33 2 114 3  035 28 علواني مهدي فرنسية 

14.6031  2 014 16%88.57 11.59 135 2 حريز المهدي حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الحياة-القرارة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  99

حريز المهدي 

14.60

31

88.57

100

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الحياة-القرارة شعبة:  العلوم التجريبية  63

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.50%37.84 9.22 6 3314 6  537 14 تلميذان إنجليزية 

17.5036  1 015 6%97.30 13.80 1537 0 ثالثة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

19.5022  2 37 5%59.46 11.09 1037 10 الشيخ بالحاج عبد المجيد الرياضيات 

20.0037  0 03 0%100.00 16.54 3437 0 الشيخ بالحاج عبد المجيد العلوم اإلسالمية 

19.5028  4 17 7%75.68 12.62 1437 4 الشيخ أحمد عيسى العلوم الفيزيائية 

13.50%35.14 8.86 4 1813 5  037 19 سليمان بوعصبانة صالح الفلسفة 

16.0031  3 015 11%83.78 11.80 537 3 حريزي عبد اهللا اللغةالعربية وآدابها 

18.0026  6 010 10%70.27 11.23 637 5 الشيخ بالحاج عبد المجيد علوم الطبيعة والحياة 

17.50%45.95 5 2517 5  10.05 737 13 تلميذان فرنسية 

16.9528  7 011 11%75.68 11.76 637 2 الشيخ بالحاج عبد المجيد حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الحياة-القرارة شعبة:  العلوم التجريبية  100

الشيخ بالحاج عبد المجيد 

16.95

28

75.68

101

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  آداب و فلسفة  64

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.00%13.40 6.40 4 29113 12  097 51 فيلي هجيرة إنجليزية 

16.0058  14 127 25%59.79 10.43 697 24 معطااهللا عبير التاريخ والجغرافيا 

15.50%02.06 4.50 3 5812 0  197 34 موالي عمار نجاة الرياضيات 

19.0076  8 220 10%78.35 12.82 4697 11 بوكادي خديجة العلوم اإلسالمية 

14.50%34.02 8.04 12 171033 22  197 35 جديد صبرينة الفلسفة 

15.0060  7 016 31%61.86 10.56 1397 30 ثالثة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

15.00%26.80 7.69 9 20826 14  497 42 مهاية كريمة فرنسية 

12.19%32.99 9.15 23 0132 31  097 42 موالي عمار نجاة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  آداب و فلسفة  101

موالي عمار نجاة 

12.19

32

32.99

102

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  لغات أجنبية  65

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.50%16.98 6.88 3 1429 4  353 27 بريهمات نور الهدى إنجليزية 

16.0030  9.54 3 513 14%56.60 353 15 رضوان فاطمة الزهراء التاريخ والجغرافيا 

15.50%03.77 3.72 1 4202 1  153 8 رضوان فاطمة الزهراء الرياضيات 

19.5042  4 116 4%79.25 12.77 2253 6 بن بادة مروة العلوم اإلسالمية 

12.00%07.55 6.06 3 1714 3  053 29 بن حمودة أمينة الفلسفة 

15.50%45.28 14 0624 12  10.21 653 15 ثالثة تالميذ اللغةاألجنبيةالثالثة 

13.00%35.85 8.96 10 1519 14  053 23 بن ساحة الزهرة اللغةالعربية وآدابها 

15.00%28.30 8.57 5 0215 12  153 33 رضوان فاطمة الزهراء فرنسية 

13.72%20.75 8.66 8 0311 8  053 34 رضوان فاطمة الزهراء حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  لغات أجنبية  102

رضوان فاطمة الزهراء 

13.72

11

20.75

103

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد  66

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.50%23.81 8.68 9 3210 5  342 20 تلميذان إنجليزية 

20.0042  0 03 0%100.00 17.24 3942 0 أربعة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

14.50%47.62 9.75 12 0520 14  142 10 سيراج مريم التاريخ والجغرافيا 

20.00%45.24 8.56 1 10719 8  442 12 لخذاري محمد نجيب التسييرالمحاسبي 

%00.00 3.61 2 3300 0  042 7 تلميذان الرياضيات  9.00

18.5037  3 08 4%88.10 13.82 2542 2 سيراج مريم العلوم اإلسالمية 

13.0022  9.42 4 29 13%52.38 042 14 ثالثة تالميذ الفلسفة 

20.0041  1 00 3%97.62 17.18 3842 0 ستة تالميذ القانون 

11.50%26.19 8.29 6 1011 11  042 24 معطااهللا هشام اللغةالعربية وآدابها 

14.5031  4 018 11%73.81 11.07 242 7 اقاسم محمد عبد الرحمان فرنسية 

12.9431  3 04 27%73.81 10.52 042 8 شنيني كمال حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد  103

شنيني كمال 

12.94

31

73.81

104

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  العلوم التجريبية  67

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.00%34.31 8.78 42 303694 40  18274 108 ثالثة تالميذ إنجليزية 

18.50220  19 471 52%80.29 12.36 97274 31 مصيطفى محمد جمال التاريخ والجغرافيا 

18.00%13.14 5.80 6 123836 18  10274 109 تلميذان الرياضيات 

19.50262  6 239 19%95.62 15.03 204274 4 عشرة تالميذ العلوم اإلسالمية 

18.50%40.15 8.82 30 4835110 45  30274 86 بوظبية وفاء العلوم الفيزيائية 

15.50%32.12 8.32 25 222588 55  8274 139 تلميذان الفلسفة 

18.00183  37 255 99%66.79 10.65 29274 52 بوظبية وفاء اللغةالعربية وآدابها 

18.00%37.23 8.76 37 2932102 55  15274 106 مصباح فاطمة الزهراء علوم الطبيعة والحياة 

15.50%45.62 9.47 40 1057125 51  17274 99 لحرش يسرى فرنسية 

16.53%38.32 9.42 43 222105 73  10274 124 مصباح فاطمة الزهراء حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  العلوم التجريبية  104

مصباح فاطمة الزهراء 

16.53

105

38.32

105

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  الرياضيات  68

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.5029  5 011 4%69.05 12.13 1442 8 بن رمضان أحالم إنجليزية 

18.5042  0 06 1%100.00 15.52 3542 0 دهمة عبد النور التاريخ والجغرافيا 

19.50%28.57 7.38 0 13412 4  442 17 سيراج سودة الزهراء الرياضيات 

20.0039  2 03 3%92.86 15.55 3342 1 تلميذان العلوم اإلسالمية 

19.5035  1 07 11%83.33 12.83 1742 6 سيراج سودة الزهراء العلوم الفيزيائية 

13.00%42.86 8.82 2 1618 12  042 21 يحياوي عماد الدين الفلسفة 

16.5034  5 011 9%80.95 12.43 1442 3 ثالثة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

16.50%33.33 8.12 3 10614 5  342 15 تلميذان علوم الطبيعة والحياة 

16.5032  4 113 13%76.19 11.42 642 5 زرقاط اكرام فرنسية 

16.5426  10 06 12%61.90 11.29 842 6 سيراج سودة الزهراء حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  الرياضيات  105

سيراج سودة الزهراء 

16.54

26

61.90

106

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  69

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.00%27.27 7.00 0 203 3  011 6 قرباتي زينب إنجليزية 

12.007  2 02 5%63.64 10.18 011 2 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

13.5010  0 03 7%90.91 10.95 011 1 سايح عبد الحميد هندسة كهربائية 

%00.00 4.45 0 700 0  011 4 بلمختار صهيب الرياضيات  7.00

17.0010  1 01 1%90.91 14.18 811 0 بن يمنة عماد الدين العلوم اإلسالمية 

%00.00 6.05 0 200 0  011 9 تلميذان العلوم الفيزيائية  8.50

13.006  8.82 1 22 4%54.55 011 2 العابد كريمة الفلسفة 

14.008  0 03 4%72.73 10.32 111 3 العابد كريمة اللغةالعربية وآدابها 

16.0011  0 02 1%100.00 14.27 811 0 تلميذان فرنسية 

%00.00 9.02 7 000 0  011 4 سايح عبد الحميد حسب معدل البكالوريا  9.88

ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  106

سايح عبد الحميد 

09.88

0

00.00

107

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  70

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

%00.00 5.57 1 300 0  07 3 مباركي محمد عبد المعز إنجليزية  9.50

13.506  0 04 2%85.71 11.79 07 1 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

15.005  0 01 3%71.43 11.14 17 2 عطاشي عبد الهادي هندسة مدنية 

%00.00 5.43 0 200 0  07 5 بن حمدون شريفة الرياضيات  8.00

17.005  0 00 1%71.43 12.71 47 2 بندارة يحي العلوم اإلسالمية 

13.00%14.29 6.57 0 211 0  07 4 بن حمدون شريفة العلوم الفيزيائية 

10.00%14.29 7.36 0 001 1  07 6 بن حمدون شريفة الفلسفة 

12.004  9.29 0 02 2%57.14 07 3 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

11.50%14.29 6.43 0 201 1  07 4 شتوح ندى فرنسية 

11.42%14.29 8.56 1 001 1  07 5 بن حمدون شريفة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  107

بن حمدون شريفة 

11.42

1

14.29

108

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  71

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.00%26.47 7.79 7 6518 11  268 37 زرقاط مياسة اكرام إنجليزية 

16.0061  3 021 16%89.71 12.54 2468 4 يعقوبي خديجة التاريخ والجغرافيا 

20.0066  2 07 2%97.06 17.16 5768 0 عشرة تالميذ هندسة الطرائق 

19.50%11.76 5.74 4 3638 3  268 20 زرقاط مياسة اكرام الرياضيات 

18.0060  2 020 7%88.24 13.48 3368 6 تلميذان العلوم اإلسالمية 

19.50%16.18 6.77 7 21311 7  168 29 زرقاط مياسة اكرام العلوم الفيزيائية 

15.00%39.71 8.77 5 4927 16  268 32 مصباح مسعود الفلسفة 

17.0040  11 214 21%58.82 10.28 568 15 حكوم عبد الغفور اللغةالعربية وآدابها 

17.50%47.06 9.73 14 1932 20  368 21 زرقاط مياسة اكرام فرنسية 

18.1338  17 09 26%55.88 10.56 368 13 زرقاط مياسة اكرام حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  108

زرقاط مياسة اكرام 

18.13

38

55.88

109

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  آداب و فلسفة  72

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.50%04.65 5.54 2 3304 4  086 47 بن قومار مسطورة إنجليزية 

16.5047  10 221 17%54.65 10.12 986 27 بلماحي نورة التاريخ والجغرافيا 

13.50%06.98 4.34 2 5616 5  086 22 زيطة محمد السعيد الرياضيات 

19.5067  5 119 23%77.91 11.89 2586 13 بلماحي نورة العلوم اإلسالمية 

14.50%38.37 8.90 12 51033 21  286 36 سايح مسعودة الفلسفة 

14.5052  12 016 35%60.47 10.19 186 22 بن بادة فاطمة الزهراء اللغةالعربية وآدابها 

12.00%16.28 7.10 10 16114 13  086 46 حسيني محمد أكرم فرنسية 

12.32%30.23 9.00 20 0126 25  086 40 سايح مسعودة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  آداب و فلسفة  109

سايح مسعودة 

12.32

26

30.23

110

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  لغات أجنبية  73

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%18.18 7.28 3 848 3  144 25 بن عمار مبروكة إنجليزية 

16.5025  2 110 9%56.82 10.40 644 16 رودي كريمة التاريخ والجغرافيا 

12.50%02.27 3.78 1 3311 0  044 9 بن حديد وردة الرياضيات 

18.5035  4 011 4%79.55 12.95 2044 5 أوالد هدار مسعودة العلوم اإلسالمية 

11.00%09.09 6.77 4 804 4  044 28 ثالثة تالميذ الفلسفة 

16.5030  4 014 13%68.18 10.67 344 10 بن عمار مبروكة اللغةاألجنبيةالثالثة 

13.00%36.36 9.16 9 0316 13  044 19 كديد حياة اللغةالعربية وآدابها 

12.00%45.45 9.18 10 0220 18  044 14 تلميذان فرنسية 

11.70%27.27 9.16 14 0012 12  044 18 أوالد هدار مسعودة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  لغات أجنبية  110

أوالد هدار مسعودة 

11.70

12

27.27

111

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد  74

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.50%27.54 7.99 5 13619 9  469 32 بن ثامر لطيفة إنجليزية 

20.0064  2 08 2%92.75 15.96 5469 3 أربعة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

15.00%46.38 9.45 13 4732 21  469 20 عبد النبي سمية التاريخ والجغرافيا 

16.00%31.88 7.30 8 25822 12  269 14 معطااهللا محمد البشير التسييرالمحاسبي 

%00.00 3.20 0 5900 0  069 10 تلميذان الرياضيات  6.00

17.5058  5 010 8%84.06 13.39 4069 6 ثالثة تالميذ العلوم اإلسالمية 

13.50%33.33 8.51 11 7523 18  069 28 بن قومار حنان الفلسفة 

20.0065  0 27 2%94.20 15.85 5669 2 أربعة تالميذ القانون 

15.00%21.74 8.17 9 3315 11  169 42 بوعمامة آمال اللغةالعربية وآدابها 

15.5036  9.56 8 412 23%52.17 169 21 رقبي محمد عبد النور فرنسية 

12.22%40.58 9.72 22 1328 25  069 18 بوعمامة آمال حسب معدل البكالوريا 

ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد  111

بوعمامة آمال 

12.22

28

40.58

112

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  العلوم التجريبية  75

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.50%32.20 8.33 10 221738 12  9118 48 دهمة فاطمة الزهرة إنجليزية 

18.00105  4 234 18%88.98 13.03 53118 7 شنيني محمد زهير التاريخ والجغرافيا 

18.00%10.17 5.26 3 65412 5  3118 38 دهمة فاطمة الزهرة الرياضيات 

20.00108  3 224 7%91.53 14.45 77118 5 صيتي نادية العلوم اإلسالمية 

17.50%37.29 8.50 11 211244 19  13118 42 صيتي نادية العلوم الفيزيائية 

14.50%44.07 8.80 9 122152 28  3118 45 صيتي نادية الفلسفة 

17.5079  12 321 31%66.95 10.98 27118 24 قربوز نسيبة اللغةالعربية وآدابها 

16.50%37.29 8.35 11 19844 29  7118 44 دهمة فاطمة الزهرة علوم الطبيعة والحياة 

17.00%34.75 8.72 19 81241 26  3118 50 صيتي نادية فرنسية 

16.48%39.83 9.23 15 3747 36  4118 53 دهمة فاطمة الزهرة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  العلوم التجريبية  112

دهمة فاطمة الزهرة 

16.48

47

39.83

113

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  الرياضيات  76

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.00%47.06 9.71 1 308 4  417 5 تلميذان إنجليزية 

19.0017  0 02 0%100.00 16.50 1517 0 لعور رفيدة نور اليقين التاريخ والجغرافيا 

16.50%35.29 8.88 2 216 2  317 7 بوظفر وسيلة الرياضيات 

19.5017  0 00 0%100.00 17.74 1717 0 عجيلة الزهرة العلوم اإلسالمية 

19.0015  1 04 2%88.24 13.71 917 1 بن شاشة عبد الغني العلوم الفيزيائية 

13.0015  1 09 6%88.24 11.38 017 1 مرسلي ادريس االكبر الفلسفة 

17.0014  3 04 1%82.35 13.32 917 0 بن شاشة عبد الغني اللغةالعربية وآدابها 

14.5012  1 12 5%70.59 10.88 517 3 ثالثة تالميذ علوم الطبيعة والحياة 

14.5011  2 24 6%64.71 10.00 117 2 عجيلة الزهرة فرنسية 

15.5916  0 03 9%94.12 12.25 417 1 المقبض يسرى حسب معدل البكالوريا 

ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  الرياضيات  113

المقبض يسرى 

15.59

16

94.12

114

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  77

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.00%11.54 6.63 4 613 2  026 13 حسيني عبد السالم إنجليزية 

16.5024  1 09 6%92.31 12.87 926 1 بن حديد وليد التاريخ والجغرافيا 

20.0025  0 04 1%96.15 16.60 2026 1 ستة تالميذ هندسة الطرائق 

13.00%11.54 4.75 0 1723 1  026 6 حسيني عبد السالم الرياضيات 

17.5025  0 15 2%96.15 14.10 1826 0 أربعة تالميذ العلوم اإلسالمية 

12.50%19.23 6.50 1 825 3  026 12 أوالد يحي عبد الحليم العلوم الفيزيائية 

13.00%38.46 8.77 2 1310 7  026 13 حسيني أحالم الفلسفة 

15.5015  9.83 5 14 10%57.69 126 5 حسيني عبد السالم اللغةالعربية وآدابها 

11.50%34.62 9.04 8 009 9  026 9 حاج قويدر فاطنة فرنسية 

14.3814  3 02 11%53.85 10.11 126 9 حسيني عبد السالم حسب معدل البكالوريا 

ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  114

حسيني عبد السالم 

14.38

14

53.85

115

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب شعبة:  آداب و فلسفة  78

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.50%05.13 5.60 1 1402 2  039 22 جالوط مصطفى إنجليزية 

13.00%43.59 8.88 3 4417 13  039 15 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

12.00%02.56 4.06 1 2811 0  039 9 مرسلي أحمد الرياضيات 

15.5021  5 48 6%53.85 10.12 739 9 سالق مسعود العلوم اإلسالمية 

14.00%20.51 7.64 6 428 5  139 21 لعور اسحاق الفلسفة 

16.0021  9.38 5 44 16%53.85 139 9 مرسلي أحمد اللغةالعربية وآدابها 

17.00%25.64 7.65 5 8210 7  139 16 لعور اسحاق فرنسية 

11.26%12.82 8.27 2 205 5  039 30 مرسلي أحمد حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب شعبة:  آداب و فلسفة  115

مرسلي أحمد 

11.26

5

12.82

116

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب شعبة:  العلوم التجريبية  79

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.50%23.21 7.67 4 7113 7  556 32 قسوم أميرة إنجليزية 

16.5041  6 114 15%73.21 11.54 1256 8 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

11.50%03.57 4.86 2 3202 2  056 20 جقاوة نور الهدى الرياضيات 

20.0051  4 09 4%91.07 14.77 3856 1 سريو داللة العلوم اإلسالمية 

15.00%19.64 7.19 7 14411 6  156 24 بوعامر زينب العلوم الفيزيائية 

13.50%28.57 8.45 8 3716 9  056 29 تلميذان الفلسفة 

16.0040  7 07 27%71.43 10.71 656 9 لعور حمزة محمد اللغةالعربية وآدابها 

14.00%19.64 8.01 8 1111 9  156 36 قسوم أميرة علوم الطبيعة والحياة 

14.50%35.71 8.54 7 4720 12  156 25 لعور كوتر فرنسية 

12.12%21.43 8.67 11 0112 11  056 33 قسوم أميرة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب شعبة:  العلوم التجريبية  116

قسوم أميرة 

12.12

12

21.43

117

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  آداب و فلسفة  80

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

10.50%01.52 4.87 1 3601 1  066 28 بيتور سماعيل إنجليزية 

14.00%25.76 8.52 10 1817 8  166 38 بن سانية مروى التاريخ والجغرافيا 

%00.00 3.17 0 5400 0  066 12 ثالثة تالميذ الرياضيات  7.50

18.0049  5 318 9%74.24 12.01 2266 9 بن سانية مروى العلوم اإلسالمية 

14.00%34.85 8.55 12 111123 11  166 20 بن سانية مروى الفلسفة 

12.50%40.91 9.27 16 1827 19  066 22 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

13.50%03.03 6.02 8 2122 0  066 35 دهان سهير فرنسية 

11.64%12.12 8.24 9 108 8  066 48 دهان سهير حسب معدل البكالوريا 

متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  آداب و فلسفة  117

دهان سهير 

11.64

8

12.12

118

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  لغات أجنبية  81

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%30.77 9.24 10 1812 3  139 16 دين نوال إنجليزية 

12.50%33.33 7.97 2 7213 11  039 17 هرمة نورة التاريخ والجغرافيا 

12.50%02.56 4.32 2 2511 0  039 11 لحرش شيماء الرياضيات 

18.0026  4 23 7%66.67 11.68 1639 7 بن صيفية حياة العلوم اإلسالمية 

12.00%05.13 6.27 2 612 1  039 29 طرباقو نجاة الفلسفة 

14.5027  4 06 19%69.23 10.40 239 8 بودراع صورية اللغةاألجنبيةالثالثة 

12.00%33.33 8.91 7 0113 12  039 19 زاوي سيد الشيخ خضرة اللغةالعربية وآدابها 

13.00%48.72 9.40 7 1619 13  039 12 لحرش شيماء فرنسية 

12.89%23.08 9.21 15 019 8  039 15 لحرش شيماء حسب معدل البكالوريا 

متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  لغات أجنبية  118

لحرش شيماء 

12.89

9

23.08

119

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد  82

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%14.06 5.98 0 2629 6  164 29 سويلم صبرينة إنجليزية 

20.0064  0 08 2%100.00 16.41 5464 0 تلميذان االقتصاد والمناجمنت 

14.50%46.88 9.52 13 1430 23  364 20 سونة ماجدة التاريخ والجغرافيا 

11.50%06.25 5.05 2 3004 4  064 28 بن عمار هشام التسييرالمحاسبي 

%00.00 3.33 0 5800 0  064 6 بندير أحمد األمين الرياضيات  7.00

18.0046  6 312 18%71.88 11.33 1664 9 بن سانية محمد العلوم اإلسالمية 

14.00%26.56 8.10 10 7517 11  164 30 خنين سليمان الفلسفة 

20.0057  1 38 1%89.06 15.87 4864 3 احدى عشر تلميذ القانون 

12.50%18.75 7.91 7 4312 9  064 41 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

12.50%12.50 5.88 4 2748 4  064 25 تلميذان فرنسية 

11.40%18.75 8.93 24 0012 12  064 28 بن سانية محمد حسب معدل البكالوريا 

متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد  119

بن سانية محمد 

11.40

12

18.75

120

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  العلوم التجريبية  83

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.50%29.45 7.89 9 281543 21  7146 66 بوزيد كوثر إنجليزية 

17.0095  14 027 46%65.07 10.77 22146 37 بهاز كريمة التاريخ والجغرافيا 

16.50%09.59 5.54 6 70414 8  2146 56 حالبي مسعودة الرياضيات 

19.50133  4 123 14%91.10 14.44 96146 8 ثالثة تالميذ العلوم اإلسالمية 

16.50%30.82 7.61 12 391645 25  4146 50 لحرش ف العلوم الفيزيائية 

14.50%32.88 8.25 15 171948 27  2146 66 بن خليفة محمد االمين الفلسفة 

16.00%44.52 9.62 27 11665 40  9146 53 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

16.50%25.34 7.72 10 221337 19  5146 77 حالبي مسعودة علوم الطبيعة والحياة 

16.00%36.30 8.60 14 151553 30  8146 64 بجاج سارة فرنسية 

14.37%30.14 8.64 18 6744 36  1146 78 بوزيد كوثر حسب معدل البكالوريا 

متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  العلوم التجريبية  120

بوزيد كوثر 

14.37

44

30.14

121

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  الرياضيات  84

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.00%48.00 9.94 3 1312 5  425 9 رسيوي محمد عبد المولى إنجليزية 

18.0023  1 13 4%92.00 14.18 1625 0 لحرش مروان التاريخ والجغرافيا 

13.50%16.00 7.08 2 634 1  025 13 حاج معطااهللا سعاد الرياضيات 

20.0025  0 01 0%100.00 16.92 2425 0 حاج معطااهللا سعاد العلوم اإلسالمية 

19.5021  0 11 6%84.00 13.42 1425 3 حاج معطااهللا سعاد العلوم الفيزيائية 

14.5016  9.60 0 27 8%64.00 125 7 نجاعي أحالم الفلسفة 

18.0023  1 06 9%92.00 12.58 825 1 حاج معطااهللا سعاد اللغةالعربية وآدابها 

16.50%44.00 9.24 3 2211 5  425 9 حاج معطااهللا سعاد علوم الطبيعة والحياة 

15.5019  1 07 8%76.00 11.02 425 5 حاج معطااهللا سعاد فرنسية 

16.5718  4 05 10%72.00 11.29 325 3 حاج معطااهللا سعاد حسب معدل البكالوريا 

متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  الرياضيات  121

حاج معطااهللا سعاد 

16.57

18

72.00

122

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  85

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.00%06.67 5.07 0 801 1  015 6 شريف منير إنجليزية 

15.009  2 01 6%60.00 10.23 215 4 بن سانية عز الدين التاريخ والجغرافيا 

12.50%26.67 8.30 1 124 2  015 9 شريف منير هندسة ميكانيكية 

11.50%20.00 4.70 0 903 3  015 3 افراني محمد أنيس الرياضيات 

18.0012  1 02 3%80.00 12.90 715 2 عطاشي يحي العلوم اإلسالمية 

12.00%20.00 6.90 1 413 2  015 7 رسيوي لحسن العلوم الفيزيائية 

13.50%46.67 9.47 1 127 5  015 6 تلميذان الفلسفة 

13.508  9.87 2 03 5%53.33 015 5 رسيوي لحسن اللغةالعربية وآدابها 

13.00%46.67 8.63 2 227 5  015 4 عطاشي يحي فرنسية 

11.98%20.00 8.13 2 103 3  015 9 عطاشي يحي حسب معدل البكالوريا 

متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  122

عطاشي يحي 

11.98

3

20.00

123

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  86

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%09.52 6.62 0 422 0  021 15 حاج عمر عبد المطلب إنجليزية 

14.0018  1 07 10%85.71 11.24 121 2 بوحادة جهينة التاريخ والجغرافيا 

16.50%33.33 8.81 3 327 3  221 8 بن سانية عمار هندسة مدنية 

%00.00 4.10 1 1400 0  021 6 بن عبد الرحمان محمد لمين الرياضيات  9.50

15.5016  1 04 10%76.19 10.74 221 4 بوزيد حمزة العلوم اإلسالمية 

11.00%14.29 6.02 2 603 3  021 10 عمير رضوان العلوم الفيزيائية 

13.5014  1 17 7%66.67 10.26 021 5 طرباقو مروان الفلسفة 

14.5016  2 03 12%76.19 10.52 121 3 لحرش أحمد هشام اللغةالعربية وآدابها 

12.00%14.29 7.29 3 213 2  021 13 بيشي عبد الباسط فرنسية 

11.44%14.29 8.04 5 103 3  021 12 بن سانية عمار حسب معدل البكالوريا 

متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  123

بن سانية عمار 

11.44

3

14.29

124

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  87

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.50%06.67 6.10 1 511 0  015 8 بن عمار عبد القادر إنجليزية 

15.50%40.00 4 016 2  10.23 315 5 زقيب عائشة التاريخ والجغرافيا 

20.0012  1 25 0%80.00 12.80 715 0 زقيب عائشة هندسة الطرائق 

12.50%20.00 5.77 1 713 2  015 4 رسيوي حسين الرياضيات 

17.0013  0 04 2%86.67 13.43 715 2 دراوي صابر العلوم اإلسالمية 

13.50%20.00 7.40 2 313 2  015 7 رسيوي حسين العلوم الفيزيائية 

13.00%33.33 8.40 0 015 4  015 10 لغويطر حياة الفلسفة 

15.00%20.00 7.93 2 103 2  115 9 زقيب عائشة اللغةالعربية وآدابها 

13.00%26.67 7.63 0 024 2  015 11 بن عمار عبد القادر فرنسية 

12.73%40.00 9.19 2 126 4  015 6 بن عمار عبد القادر حسب معدل البكالوريا 

متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  124

بن عمار عبد القادر 

12.73

6

40.00

125

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  آداب و فلسفة  88

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

%00.00 5.07 1 2400 0  046 21 بهاز أمال إنجليزية  9.00

15.50%41.30 8.79 2 5519 13  146 20 بن قومار مروة التاريخ والجغرافيا 

15.00%04.35 4.03 1 3112 0  146 12 قنزول وهيبة الرياضيات 

18.0037  4 014 6%80.43 12.45 1746 5 قنزول وهيبة العلوم اإلسالمية 

13.50%36.96 7.86 3 9717 10  046 17 تلميذان الفلسفة 

13.00%36.96 8.95 7 0417 13  046 22 بن نوي عمر الفاروق اللغةالعربية وآدابها 

11.00%08.70 5.53 1 1804 4  046 23 تلميذان فرنسية 

11.60%13.04 8.09 4 006 6  046 36 قنزول وهيبة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  آداب و فلسفة  125

قنزول وهيبة 

11.60

6

13.04

126

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  لغات أجنبية  89

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.50%38.46 9.12 2 005 5  013 6 تلميذان إنجليزية 

11.50%46.15 7.85 0 106 6  013 6 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

13.50%15.38 5.19 0 812 1  013 3 بحيصة شريفة الرياضيات 

18.5012  0 04 1%92.31 14.19 713 1 بحيصة شريفة العلوم اإلسالمية 

11.00%23.08 7.58 1 103 3  013 8 بلكو خيرة الفلسفة 

15.009  1 04 3%69.23 10.96 213 3 بحيصة شريفة اللغةاألجنبيةالثالثة 

13.50%46.15 9.31 1 026 4  013 6 بحيصة شريفة اللغةالعربية وآدابها 

12.50%46.15 9.38 2 016 5  013 5 جعفر مسعود عبد الباسط فرنسية 

12.43%38.46 9.68 4 015 4  013 4 بحيصة شريفة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  لغات أجنبية  126

بحيصة شريفة 

12.43

5

38.46

127

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد  90

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.50%12.50 5.73 0 713 2  024 14 مهاية حمزة إنجليزية 

20.0024  0 00 2%100.00 16.90 2224 0 أربعة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

14.5014  4 02 11%58.33 10.19 124 6 مالخ نوال التاريخ والجغرافيا 

%00.00 4.54 0 1300 0  024 11 تلميذان التسييرالمحاسبي  7.50

13.50%04.17 3.90 0 2011 0  024 3 مهاية حمزة الرياضيات 

17.0020  2 03 10%83.33 11.62 724 2 عزيزي أسماء العلوم اإلسالمية 

12.00%29.17 7.96 5 317 6  024 9 مهاية حمزة الفلسفة 

20.0022  0 15 3%91.67 15.08 1424 1 أربعة تالميذ القانون 

12.00%16.67 7.65 2 114 3  024 17 بن ساحة نورالدين اللغةالعربية وآدابها 

12.50%20.83 6.29 1 915 4  024 9 بن ساحة نورالدين فرنسية 

12.19%16.67 9.00 8 014 3  024 12 مهاية حمزة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد  127

مهاية حمزة 

12.19

4

16.67

128

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  العلوم التجريبية  91

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.50%27.78 8.03 12 201130 11  8108 46 بهاز هاجر إنجليزية 

15.5080  14 233 30%74.07 11.19 17108 12 ثالثة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

17.00%15.74 5.52 2 53617 9  2108 36 بوهيشة محمود الرياضيات 

20.00100  3 116 9%92.59 15.21 75108 4 ثالثة تالميذ العلوم اإلسالمية 

16.50%25.00 7.22 10 32627 14  7108 39 أوالد العيد آسيا العلوم الفيزيائية 

14.00%37.04 8.54 14 141740 17  6108 40 ستة تالميذ الفلسفة 

15.00%47.22 9.40 15 31951 31  1108 39 بهاز هاجر اللغةالعربية وآدابها 

14.50%17.59 7.42 11 18619 10  3108 60 تلميذان علوم الطبيعة والحياة 

16.00%31.48 8.50 9 11834 20  6108 54 بهاز إكرام فرنسية 

14.63%25.00 8.57 15 4727 18  2108 62 بهاز هاجر حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  العلوم التجريبية  128

بهاز هاجر 

14.63

27

25.00

129

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  آداب و فلسفة  92

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%06.84 5.83 6 4218 7  0117 61 الشيخ بوبكر محمد إنجليزية 

15.0073  20 233 34%62.39 10.45 6117 22 قرادة أسماء التاريخ والجغرافيا 

18.00%06.84 4.36 3 8128 3  3117 25 بوجلول نعيمة الرياضيات 

17.5078  6 728 24%66.67 10.77 26117 26 دفي احالم العلوم اإلسالمية 

15.00%41.03 8.82 16 141648 26  6117 39 بويحي فتيحة الفلسفة 

15.50%27.35 8.62 25 3632 24  2117 57 قرادة أسماء اللغةالعربية وآدابها 

13.50%11.97 6.25 10 37514 9  0117 56 حريزي محمد صهيب فرنسية 

12.06%18.80 8.54 24 1122 21  0117 70 بلقندوز هاشمي حسب معدل البكالوريا 

ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  آداب و فلسفة  129

بلقندوز هاشمي 

12.06

22

18.80

130

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  93

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%13.79 5.97 8 34212 9  187 33 بالغيث ف بشري إنجليزية 

20.0086  0 18 3%98.85 17.09 7587 0 احدى عشر تلميذ االقتصاد والمناجمنت 

15.50%39.08 8.60 6 8634 26  287 39 معمري مريم التاريخ والجغرافيا 

15.00%25.29 7.29 6 23722 10  587 36 تلميذان التسييرالمحاسبي 

10.00%01.15 3.69 1 6601 1  087 19 بن حود أمينة الرياضيات 

19.0055  4 1216 9%63.22 10.99 3087 16 بن عون زين العابدين العلوم اإلسالمية 

14.50%21.84 8.18 17 6119 15  387 45 حجاج فاطيمة الزهراء الفلسفة 

20.0075  4 211 4%86.21 14.92 6087 6 أربعة تالميذ القانون 

15.50%12.64 7.47 7 7311 6  287 62 بلمشرح عماد الدين اللغةالعربية وآدابها 

15.50%31.03 7.78 5 191227 12  387 36 بالغيث ف بشري فرنسية 

13.13%32.18 9.35 25 0428 24  087 34 بالغيث ف بشري حسب معدل البكالوريا 

ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  130

بالغيث ف بشري 

13.13

28

32.18

131

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  العلوم التجريبية  94

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.50%37.86 8.40 19 4846106 40  20280 107 مصاطفى هناء إنجليزية 

18.00224  19 394 63%80.00 11.86 67280 34 بن الشيخ عبد القادر صالح الدي التاريخ والجغرافيا 

19.50%11.43 5.35 7 149632 21  5280 92 بن الشيخ عبد القادر صالح الدي الرياضيات 

20.00255  8 350 33%91.07 14.21 172280 14 رقاب زينب العلوم اإلسالمية 

16.50%35.00 8.28 27 512898 50  20280 104 تلميذان العلوم الفيزيائية 

16.50140  9.41 17 1759 66%50.00 15280 106 أبي هريرة زكرياء الفلسفة 

15.50%43.93 9.38 39 428123 80  15280 114 بعافو سهيلة اللغةالعربية وآدابها 

17.50%36.43 8.66 27 3235102 43  24280 119 مصاطفى هناء علوم الطبيعة والحياة 

16.50%45.71 9.19 38 2942128 63  23280 85 مصباح حدة فرنسية 

15.57%31.07 9.06 50 62587 58  4280 137 بن الشيخ عبد القادر صالح الدي حسب معدل البكالوريا 

ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  العلوم التجريبية  131

بن الشيخ عبد القادر صالح الدي 

15.57

87

31.07

132

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  الرياضيات  95

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.00%36.59 8.89 7 7515 6  441 12 بكاي صليحة إنجليزية 

18.0037  2 012 10%90.24 13.05 1541 2 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

14.00%07.32 4.13 1 2903 2  141 8 مصباح نفيسة الرياضيات 

17.0034  2 113 6%82.93 12.32 1541 4 فهدي صباح العلوم اإلسالمية 

16.50%43.90 8.91 3 61018 6  241 14 فهدي احالم العلوم الفيزيائية 

15.50%41.46 9.06 4 3917 6  241 17 فهدي احالم الفلسفة 

14.5024  2 09 13%58.54 10.18 241 15 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

14.50%19.51 6.28 1 1628 4  241 16 مصباح نفيسة علوم الطبيعة والحياة 

13.50%31.71 7.91 3 5513 8  041 20 ثالثة تالميذ فرنسية 

13.45%21.95 8.48 9 149 5  041 22 فهدي احالم حسب معدل البكالوريا 

ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  الرياضيات  132

فهدي احالم 

13.45

9

21.95

133

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  96

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.50%42.86 9.41 5 1315 8  435 14 دين جمعة إنجليزية 

17.5034  1 02 5%97.14 15.07 2735 0 أربعة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

20.0035  0 00 0%100.00 17.67 3535 0 تلميذان هندسة الطرائق 

11.00%05.71 5.86 1 1202 2  035 20 تلميذان الرياضيات 

19.0028  5 28 4%80.00 12.81 1635 0 اوالد علي صفاء العلوم اإلسالمية 

13.00%17.14 8.10 8 116 5  035 20 ابايحي نادية العلوم الفيزيائية 

13.5018  9.84 10 06 12%51.43 035 7 ميمي كوثر الفلسفة 

14.00%37.14 8.70 5 2413 8  135 15 اوالد علي خديجة اللغةالعربية وآدابها 

16.0027  3 010 11%77.14 11.20 635 5 اوالد علي خديجة فرنسية 

13.0030  5 010 20%85.71 11.16 035 0 امحمد سفيان حسب معدل البكالوريا 

ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  133

امحمد سفيان 

13.00

30

85.71

134

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  آداب و فلسفة  97

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%02.84 5.28 10 7034 1  0141 57 نقيشة فاطيمة الزهرة إنجليزية 

16.0087  13 326 41%61.70 10.53 20141 38 بلوبر سعدية التاريخ والجغرافيا 

15.50%09.22 4.52 1 90513 6  2141 37 تلميذان الرياضيات 

18.5094  10 827 40%66.67 10.73 27141 29 بلوبر سعدية العلوم اإلسالمية 

14.00%42.55 8.60 12 171960 37  4141 52 أربعة تالميذ الفلسفة 

13.00%28.37 8.83 35 11040 30  0141 65 ثالثة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

13.50%15.60 6.63 7 42622 16  0141 70 بطروشي عائشة فرنسية 

12.02%14.89 8.53 37 2121 20  0141 81 بلوبر سعدية حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  آداب و فلسفة  134

بلوبر سعدية 

12.02

21

14.89

135

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  لغات أجنبية  98

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%20.29 7.58 7 7514 9  069 41 باقي عبد الرحمان إنجليزية 

16.00%34.78 8.73 11 51224 11  169 29 عبد الحاكم فتيحة التاريخ والجغرافيا 

11.00%04.35 4.72 1 3703 3  069 28 الفاطمي كوثر الرياضيات 

17.5047  5 113 22%68.12 10.75 1269 16 ابايحي فاطمة هيبة اهللا العلوم اإلسالمية 

12.00%02.90 5.41 3 2912 1  069 35 جبريط سمية الفلسفة 

15.5038  13 016 21%55.07 10.01 169 18 بورقبة امال اللغةاألجنبيةالثالثة 

12.50%15.94 8.34 20 3211 9  069 35 عبد الهادي حسيبة اللغةالعربية وآدابها 

12.00%28.99 8.00 9 5320 17  069 35 ثالثة تالميذ فرنسية 

11.30%08.70 8.41 17 006 6  069 46 بورقبة امال حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  لغات أجنبية  135

بورقبة امال 

11.30

6

08.70

136

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  99

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.50%10.89 5.67 3 47611 5  0101 40 بوشي محمد الصديق إنجليزية 

20.00101  0 04 0%100.00 17.80 97101 0 ثالثة عشر تلميذ االقتصاد والمناجمنت 

16.00%36.63 9.44 30 11237 23  2101 33 بكاي إشراف فاطمة الزهرة التاريخ والجغرافيا 

16.50%21.78 6.85 7 321022 9  3101 40 بن يحي نبيل التسييرالمحاسبي 

%00.00 3.74 2 8100 0  0101 18 تلميذان الرياضيات  9.00

19.0054  12 712 16%53.47 10.43 26101 28 بريك بوبكر العلوم اإلسالمية 

13.00%25.74 8.45 21 3226 24  0101 51 عالن أحمد نور الدين الفلسفة 

20.0089  4 116 9%88.12 15.03 64101 7 ستة تالميذ القانون 

12.50%19.80 7.96 21 8320 17  0101 52 بكاي إشراف فاطمة الزهرة اللغةالعربية وآدابها 

14.50%22.77 7.76 14 12723 15  1101 52 بريك يمينة فرنسية 

12.09%35.64 9.43 32 0236 34  0101 33 بورقبة صدام حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  136

بورقبة صدام 

12.09

36

35.64

137

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  العلوم التجريبية  100

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.00%27.49 7.87 17 421758 30  11211 94 جبريط شهيناز إنجليزية 

17.50177  13 058 55%83.89 12.18 64211 21 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

18.00%05.69 5.27 13 114212 5  5211 72 ربيعي عبد اهللا الرياضيات 

20.00189  6 249 26%89.57 13.77 114211 14 بودية ريم العلوم اإلسالمية 

18.50%21.33 7.53 29 461045 27  8211 91 بدريان كلثوم العلوم الفيزيائية 

15.00%47.39 9.22 20 1742100 51  7211 74 حاج قدور اسماعيل الفلسفة 

15.00%42.18 9.31 34 32389 59  7211 85 بن عائشة صفاء اللغةالعربية وآدابها 

18.00%29.38 8.33 22 222062 32  10211 105 ربيعي عبد اهللا علوم الطبيعة والحياة 

16.00%44.08 9.26 30 133993 45  9211 75 كريس جهاد فرنسية 

16.63%23.22 8.77 40 3849 38  3211 119 ربيعي عبد اهللا حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  العلوم التجريبية  137

ربيعي عبد اهللا 

16.63

49

23.22

138

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  101

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

11.50%06.67 5.73 3 1402 2  030 11 يعيشاوي عماد عبد الحليم إنجليزية 

15.0022  4 010 6%73.33 11.50 630 4 لغزال سهام التاريخ والجغرافيا 

12.00%16.67 8.62 7 015 4  030 18 لغزال سهام هندسة ميكانيكية 

10.50%03.33 5.15 0 1101 1  030 18 هامل زاجية الرياضيات 

14.0020  1 26 13%66.67 10.00 130 7 عون اهللا مروان العلوم اإلسالمية 

13.00%06.67 5.37 1 1512 1  030 12 هامل زاجية العلوم الفيزيائية 

14.0019  5 06 12%63.33 10.25 130 6 براهيمي كوثر الفلسفة 

13.50%46.67 9.43 2 1414 10  030 13 بن بيتور بهجة كمال اللغةالعربية وآدابها 

13.0019  5 06 13%63.33 10.22 030 6 قويسم عقبة فرنسية 

10.70%06.67 7.98 3 002 2  030 25 هامل زاجية حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  138

هامل زاجية 

10.70

2

06.67

139

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  آداب و فلسفة  102

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.00%04.03 5.48 3 5115 4  0124 65 سعيدات مصطفى إنجليزية 

16.5076  21 328 37%61.29 10.58 11124 24 سعيدات شريفة التاريخ والجغرافيا 

13.00%03.23 4.63 7 6924 2  0124 44 بن قننة جمعة الرياضيات 

18.5085  10 429 23%68.55 11.38 33124 25 سعيدات حنان العلوم اإلسالمية 

15.00%34.68 8.26 10 171643 23  4124 54 أوالد الحاج إبراهيم حكيمة الفلسفة 

14.50%39.52 9.15 18 2849 38  3124 55 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

15.00%22.58 6.70 11 40628 21  1124 45 طواهرية محمد فرنسية 

11.85%23.39 8.62 26 0029 29  0124 69 سعيدات شريفة حسب معدل البكالوريا 

متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  آداب و فلسفة  139

سعيدات شريفة 

11.85

29

23.39

140

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  لغات أجنبية  103

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.00%27.27 8.15 5 439 5  133 15 فقير عبد الفتاح إنجليزية 

15.00%45.45 9.08 1 2415 8  333 15 بوخشبة كلثوم التاريخ والجغرافيا 

11.50%03.03 5.41 2 1301 1  033 17 عمر نسيبة الرياضيات 

16.5026  2 17 6%78.79 12.30 1333 4 تلميذان العلوم اإلسالمية 

14.50%06.06 5.48 1 1412 0  133 16 بلكحل زهية الفلسفة 

15.5022  4 010 10%66.67 10.74 233 7 رحو سمية اللغةاألجنبيةالثالثة 

12.50%33.33 9.41 15 0211 9  033 7 بوخشبة كلثوم اللغةالعربية وآدابها 

15.50%24.24 8.35 7 438 4  133 14 بن عروبة أحالم فرنسية 

12.41%24.24 9.10 9 018 7  033 16 فقير عبد الفتاح حسب معدل البكالوريا 

متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  لغات أجنبية  140

فقير عبد الفتاح 

12.41

8

24.24

141

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  104

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.00%09.80 5.91 3 41310 3  4102 48 بضياف وداد إنجليزية 

20.00101  0 02 0%99.02 18.03 99102 1 أربعة عشر تلميذ االقتصاد والمناجمنت 

14.00%42.16 9.36 19 2743 34  2102 38 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

17.00%35.29 8.25 10 221436 14  8102 34 ثالثة تالميذ التسييرالمحاسبي 

10.50%00.98 4.30 0 6701 1  0102 34 بن حكوم وردة الرياضيات 

18.5077  5 322 27%75.49 11.44 28102 17 أوالد حيمودة الشايعة العلوم اإلسالمية 

13.50%17.65 8.09 18 7718 11  0102 59 تلميذان الفلسفة 

20.0096  1 17 5%94.12 16.50 84102 4 أربعة عشر تلميذ القانون 

13.50%24.51 8.39 20 1425 21  0102 56 بلحاج عتيقة اللغةالعربية وآدابها 

13.00%18.63 7.11 9 21619 13  0102 53 تلميذان فرنسية 

12.6052  9.98 32 02 50%50.98 0102 18 بن تاسة محمد الطاهر حسب معدل البكالوريا 

متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  141

بن تاسة محمد الطاهر 

12.60

52

50.98

142

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  العلوم التجريبية  105

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%26.70 7.61 12 361851 29  4191 92 بكاي سفيان مصطفى إنجليزية 

17.50146  17 254 37%76.44 11.97 55191 26 ثالثة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

15.00%10.99 5.86 12 80521 13  3191 78 تلميذان الرياضيات 

19.00167  7 531 20%87.43 13.75 116191 12 تلميذان العلوم اإلسالمية 

18.50%38.22 8.49 20 331973 44  10191 65 مامين محمد األمين العلوم الفيزيائية 

15.50%41.88 9.20 15 83680 30  14191 88 تلميذان الفلسفة 

17.00%45.55 9.23 23 42287 58  7191 77 بعلة صليحة اللغةالعربية وآدابها 

17.50%31.41 8.51 21 221660 30  14191 88 يوسفات نادية علوم الطبيعة والحياة 

15.50%33.51 8.53 22 192164 34  9191 86 براهمي فوزية فرنسية 

15.30%26.70 8.99 37 31051 39  2191 100 مامين محمد األمين حسب معدل البكالوريا 

متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  العلوم التجريبية  142

مامين محمد األمين 

15.30

51

26.70

143

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  106

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%20.00 6.10 0 402 1  110 4 بن عروبة نصيرة إنجليزية 

16.0010  0 03 1%100.00 13.85 610 0 بن عروبة نصيرة التاريخ والجغرافيا 

16.009  0 00 5%90.00 12.55 410 1 بن عروبة نصيرة هندسة كهربائية 

16.00%20.00 7.10 0 302 1  110 5 بن عروبة نصيرة الرياضيات 

17.0010  0 03 1%100.00 14.10 610 0 سليماني صارة العلوم اإلسالمية 

10.50%20.00 7.65 0 002 2  010 8 بن عروبة نصيرة العلوم الفيزيائية 

15.008  1 01 5%80.00 11.05 210 1 بن عروبة نوية الفلسفة 

14.508  1 04 3%80.00 11.30 110 1 بن عروبة نصيرة اللغةالعربية وآدابها 

12.50%10.00 6.80 0 211 0  010 7 بن عروبة نصيرة فرنسية 

14.41%40.00 2 004 3  10.04 110 4 بن عروبة نصيرة حسب معدل البكالوريا 

متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  143

بن عروبة نصيرة 

14.41

4

40.00

144

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  107

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.50%20.51 6.87 2 1028 5  139 19 بالغيث عبدالفتاح إنجليزية 

17.0033  2 114 8%84.62 12.21 1139 3 شبلي زينب التاريخ والجغرافيا 

18.0029  2 47 12%74.36 11.17 1039 4 بن شهرة محمد رضا هندسة مدنية 

16.00%25.64 7.47 5 8210 6  239 16 محافيظ الدين الرياضيات 

16.0030  0 111 14%76.92 10.82 539 8 بن الدين حنان العلوم اإلسالمية 

13.50%10.26 6.45 3 914 3  039 23 محافيظ الدين العلوم الفيزيائية 

13.50%48.72 9.69 10 1619 13  039 9 ثالثة تالميذ الفلسفة 

15.50%46.15 9.85 12 1718 10  139 8 محافيظ الدين اللغةالعربية وآدابها 

12.00%12.82 7.19 6 735 2  039 21 ثالثة تالميذ فرنسية 

12.26%38.46 9.15 6 2215 13  039 16 بن شهرة محمد رضا حسب معدل البكالوريا 

متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  144

بن شهرة محمد رضا 

12.26

15

38.46

145

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  108

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.00%23.81 8.55 3 225 2  121 11 خارف محمد حسين إنجليزية 

17.5021  0 06 3%100.00 14.19 1221 0 سعيدات أمال التاريخ والجغرافيا 

19.0021  0 00 0%100.00 16.88 2121 0 أوالد واعلي خديجة هندسة الطرائق 

%00.00 5.93 4 600 0  021 11 تلميذان الرياضيات  9.50

17.0015  1 13 5%71.43 11.64 721 4 بوعش صليحة العلوم اإلسالمية 

11.50%23.81 8.29 4 005 5  021 12 أوالد واعلي خديجة العلوم الفيزيائية 

14.5011  3 03 7%52.38 10.07 121 7 ودان عبلة الفلسفة 

12.00%38.10 8.17 2 428 6  021 7 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

14.5012  4 14 6%57.14 10.19 221 4 بوسنة عبد الحميد فرنسية 

13.1816  3 02 14%76.19 10.75 021 2 أوالد واعلي خديجة حسب معدل البكالوريا 

متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  145

أوالد واعلي خديجة 

13.18

16

76.19

146

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  آداب و فلسفة  109

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%14.44 7.11 6 19513 8  090 52 تلميذان إنجليزية 

16.0072  8 035 25%80.00 11.70 1290 10 شطوطة قدور إبراهيم الخليل التاريخ والجغرافيا 

14.50%15.56 6.86 10 24514 8  190 42 اوالد النوي بشير الرياضيات 

19.0082  4 026 13%91.11 13.34 4390 4 حمازة خالد العلوم اإلسالمية 

14.0068  7 037 27%75.56 10.99 490 15 أربعة تالميذ الفلسفة 

15.5075  8 117 52%83.33 10.98 690 6 عزيز شريفة اللغةالعربية وآدابها 

14.00%14.44 6.38 6 32313 9  190 39 بديار محمد فرنسية 

12.8957  18 07 50%63.33 10.30 090 15 شمني خضراء حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  آداب و فلسفة  146

شمني خضراء 

12.89

57

63.33

147

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  لغات أجنبية  110

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.5019  2 05 8%76.00 11.46 625 4 تلميذان إنجليزية 

15.5015  2 13 6%60.00 10.44 625 7 ساسي محمد الطاهر التاريخ والجغرافيا 

14.50%08.00 5.62 0 1002 1  125 13 االخضري اسماء ياسمين الرياضيات 

17.5022  2 06 5%88.00 12.98 1125 1 عمران نور الهدى العلوم اإلسالمية 

12.50%12.00 8.30 6 013 2  025 16 فاتح سرير عنترة الفلسفة 

17.0020  2 013 4%80.00 11.62 325 3 حميتر سليمة اللغةاألجنبيةالثالثة 

13.0015  3 03 12%60.00 10.02 025 7 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

15.5019  3 09 7%76.00 11.36 325 3 تلميذان فرنسية 

13.1420  4 04 16%80.00 10.87 025 1 االخضري اسماء ياسمين حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  لغات أجنبية  147

االخضري اسماء ياسمين 

13.14

20

80.00

148

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  العلوم التجريبية  111

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.50%43.33 9.23 10 6526 15  660 18 عوين نهى إنجليزية 

15.0032  14 013 17%53.33 10.02 260 14 هيلوفة سارة التاريخ والجغرافيا 

13.00%06.67 5.38 2 2714 3  060 27 بوخالفة سارة دليلة الرياضيات 

19.5059  0 018 3%98.33 14.58 3860 1 بوخالفة سارة دليلة العلوم اإلسالمية 

16.5039  7 18 27%65.00 10.19 460 13 هيلوفة سارة العلوم الفيزيائية 

14.5040  8 218 19%66.67 10.55 360 10 زيطوط هناء الفلسفة 

15.50%36.67 9.43 18 0422 15  360 20 عطية سفيان اللغةالعربية وآدابها 

16.50%48.33 9.43 6 21129 15  360 23 بكيري حدة علوم الطبيعة والحياة 

17.0030  8 114 8%50.00 10.15 860 21 شمني عبير فرنسية 

13.58%38.33 9.70 19 0623 17  060 18 عوين نهى حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  العلوم التجريبية  148

عوين نهى 

13.58

23

38.33

149

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  الرياضيات  112

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.007  9.75 1 13 3%58.33 112 3 مورد سارة إنجليزية 

17.5012  0 00 0%100.00 16.25 1212 0 بلعمري أمال التاريخ والجغرافيا 

%00.00 3.88 0 800 0  012 4 شبحة إكرام الرياضيات  8.50

18.5012  0 01 0%100.00 16.08 1112 0 مورد سارة العلوم اإلسالمية 

14.509  3 04 3%75.00 11.75 212 0 شبحة إكرام العلوم الفيزيائية 

12.5011  1 06 5%91.67 11.67 012 0 خمسة تالميذ الفلسفة 

16.0011  1 05 4%91.67 12.17 212 0 حميتر سعاد اللغةالعربية وآدابها 

%00.00 6.08 1 200 0  012 9 بكاير هاجر علوم الطبيعة والحياة  9.00

12.50%41.67 9.08 1 015 4  012 6 شبحة إكرام فرنسية 

11.868  2 00 8%66.67 10.04 012 2 شبحة إكرام حسب معدل البكالوريا 

ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  الرياضيات  149

شبحة إكرام 

11.86

8

66.67

150

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  آداب و فلسفة  113

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%36.11 9.22 10 1313 9  136 12 خياط حنان إنجليزية 

17.0034  2 020 6%94.44 12.83 836 0 علوي صدام التاريخ والجغرافيا 

12.50%30.56 7.76 5 4111 10  036 16 رميالت سارة الرياضيات 

16.5035  0 111 9%97.22 12.96 1536 0 قنيع صليحة العلوم اإلسالمية 

15.5028  3 17 18%77.78 10.61 336 4 قرين عائشة الفلسفة 

15.5029  6 19 14%80.56 11.26 636 0 بن عبد اهللا وفاء اللغةالعربية وآدابها 

13.00%33.33 7.58 3 9212 10  036 12 معامير هاجر فرنسية 

13.0729  5 04 25%80.56 10.86 036 2 علوي صدام حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  آداب و فلسفة  150

علوي صدام 

13.07

29

80.56

151

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  التسيير واإلقتصاد  114

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.50%17.50 6.95 4 1347 3  040 16 تلميذان إنجليزية 

20.0040  0 00 0%100.00 18.69 4040 0 ستة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

17.0039  1 017 12%97.50 12.68 1040 0 زاقي فاطمة التاريخ والجغرافيا 

13.50%45.00 9.39 7 0418 14  040 15 تلميذان التسييرالمحاسبي 

%00.00 3.74 0 2900 0  040 11 تلميذان الرياضيات  7.00

18.5033  3 114 6%82.50 12.61 1340 3 زرقاط جميلة العلوم اإلسالمية 

14.5034  0 020 12%85.00 11.16 240 6 بويدن عبد القادر الفلسفة 

20.0039  0 10 2%97.50 17.31 3740 0 تسعة تالميذ القانون 

11.50%22.50 7.78 5 009 9  040 26 درافة فيالة اللغةالعربية وآدابها 

13.5020  9.46 5 39 11%50.00 040 12 النعجة ياسمين فرنسية 

13.4438  1 05 33%95.00 11.06 040 1 زاقي فاطمة حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  التسيير واإلقتصاد  151

زاقي فاطمة 

13.44

38

95.00

152

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  العلوم التجريبية  115

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.50%16.39 7.64 9 5210 8  061 37 عاقل إكرام إنجليزية 

17.0056  2 018 5%91.80 13.50 3361 3 حمازة ليلى التاريخ والجغرافيا 

15.50%09.84 6.03 2 1906 4  261 34 شتوح سارة الرياضيات 

19.5055  3 18 6%90.16 14.57 4161 2 صيفية خديجة العلوم اإلسالمية 

14.00%19.67 7.97 9 3212 9  161 37 طيبي زينب العلوم الفيزيائية 

16.0041  7 216 18%67.21 10.72 761 11 السايح بن عيسى زينب الفلسفة 

15.50%42.62 9.72 18 01026 14  261 17 شتوح سارة اللغةالعربية وآدابها 

11.00%08.20 6.80 5 1005 5  061 41 تلميذان علوم الطبيعة والحياة 

12.50%24.59 8.02 9 6515 10  061 31 ثالثة تالميذ فرنسية 

13.60%18.03 8.91 16 1211 9  061 33 شتوح سارة حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  العلوم التجريبية  152

شتوح سارة 

13.60

11

18.03

153

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  الرياضيات  116

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.009  9.94 2 03 4%52.94 217 6 السايح بن عيسى إيمان إنجليزية 

19.0017  0 01 0%100.00 15.71 1617 0 لدرع كوثر التاريخ والجغرافيا 

14.50%17.65 5.94 0 623 0  117 8 لدرع كوثر الرياضيات 

18.0017  0 01 0%100.00 16.35 1617 0 شرقي حسام العلوم اإلسالمية 

17.0014  2 05 3%82.35 12.68 617 1 تلميذان العلوم الفيزيائية 

14.0016  0 08 5%94.12 12.18 317 1 ثالثة تالميذ الفلسفة 

18.0016  1 07 5%94.12 13.09 417 0 لدرع كوثر اللغةالعربية وآدابها 

15.50%29.41 8.56 4 315 2  217 5 تلميذان علوم الطبيعة والحياة 

14.50%29.41 9.15 3 025 2  117 9 السايح بن عيسى إيمان فرنسية 

15.5912  2 01 9%70.59 11.04 217 3 لدرع كوثر حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  الرياضيات  153

لدرع كوثر 

15.59

12

70.59

154

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  117

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.50%13.04 8.13 6 103 2  123 13 بكاير بشرى إنجليزية 

15.5022  1 013 5%95.65 12.35 423 0 شاللي عمار التاريخ والجغرافيا 

15.0019  2 17 8%82.61 11.57 423 1 بكاير بشرى هندسة كهربائية 

11.00%17.39 7.89 3 004 4  023 16 ثالثة تالميذ الرياضيات 

17.0022  1 09 4%95.65 13.22 923 0 بكاير الحاج ربيح العلوم اإلسالمية 

11.50%17.39 7.76 2 204 4  023 15 ابن شكال محمد العلوم الفيزيائية 

15.0019  0 09 9%82.61 11.00 123 4 مورد أمينة الفلسفة 

12.00%47.83 9.11 2 0211 9  023 10 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

14.50%21.74 6.67 0 925 2  123 9 قصة طه عبد الجبار فرنسية 

11.0712  9.81 7 00 12%52.17 023 4 سريفيح سليمان حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  154

سريفيح سليمان 

11.07

12

52.17

155

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  118

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.50%34.38 9.12 11 1211 9  032 9 تلميذان إنجليزية 

16.0031  1 016 6%96.88 12.73 932 0 بودودة أحمد التاريخ والجغرافيا 

19.0032  0 02 1%100.00 16.28 2932 0 شويرب عبد الرحمن هندسة مدنية 

10.50%03.12 7.00 2 301 1  032 26 الشبة عبد السالم الرياضيات 

16.0029  0 011 9%90.62 12.27 932 3 شتوح سليمان العلوم اإلسالمية 

10.50%06.25 5.98 2 802 2  032 20 بكاير عبد الرزاق العلوم الفيزيائية 

15.0018  8 012 5%56.25 10.58 132 6 عويسي طاهر الفلسفة 

14.0022  4 06 14%68.75 10.61 232 6 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

16.0021  2 17 11%65.62 10.41 332 8 قرين بنعيش فرنسية 

12.2926  5 03 23%81.25 10.69 032 1 دخينيسة خليل حسب معدل البكالوريا 

متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  155

دخينيسة خليل 

12.29

26

81.25

156

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  آداب و فلسفة  119

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%15.38 7.00 2 826 4  039 23 الدونيت بكير إنجليزية 

18.0039  0 021 8%100.00 13.32 1039 0 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

14.00%17.95 6.64 0 807 6  139 24 خلفاوي رابح ياسمين الرياضيات 

18.5035  2 011 7%89.74 13.45 1739 2 صالح والحاج فلة العلوم اإلسالمية 

14.0026  1 115 10%66.67 10.36 139 11 أيوب عمر الفلسفة 

15.0032  6 014 11%82.05 11.78 739 1 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

11.50%10.26 6.15 2 1104 4  039 22 الدبوز قاسم فرنسية 

13.0123  14 06 17%58.97 10.41 039 2 أيوب عمر حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  آداب و فلسفة  156

أيوب عمر 

13.01

23

58.97

157

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  لغات أجنبية  120

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.0015  0 05 2%93.75 13.44 816 1 خن سارة ابتسام إنجليزية 

17.5012  1 02 2%75.00 12.84 816 3 خمسة تالميذ التاريخ والجغرافيا 

18.508  2 22 1%50.00 10.50 516 4 الواهج منة الرياضيات 

17.5015  0 04 1%93.75 14.41 1016 1 ثالثة تالميذ العلوم اإلسالمية 

12.5010  9.66 2 02 8%62.50 016 4 خن سارة ابتسام الفلسفة 

19.5015  1 03 4%93.75 14.59 816 0 الدبوز أمينة اللغةاألجنبيةالثالثة 

14.5012  2 03 7%75.00 11.09 216 2 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

15.5015  1 05 4%93.75 12.88 616 0 زيطاني عزيزة فرنسية 

15.5615  0 02 7%93.75 12.63 616 1 خن سارة ابتسام حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  لغات أجنبية  157

خن سارة ابتسام 

15.56

15

93.75

158

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  التسيير واإلقتصاد  121

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.00%09.52 5.79 0 812 1  021 11 خلفاوي رابح رستم إنجليزية 

20.0021  0 00 0%100.00 18.67 2121 0 سبعة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

15.0018  2 08 6%85.71 11.90 421 1 الطالب باحمد نانة التاريخ والجغرافيا 

19.5014  3 12 4%66.67 11.93 821 3 كروشي عبد الوهاب التسييرالمحاسبي 

11.00%04.76 5.00 0 1001 1  021 10 كروشي عبد الوهاب الرياضيات 

19.0019  1 03 3%90.48 14.17 1321 1 الدبوز حاج قاسم العلوم اإلسالمية 

14.50%47.62 8.83 1 3410 5  121 7 فخار الحاج ابراهيم الفلسفة 

19.0020  1 06 3%95.24 14.88 1121 0 ثالثة تالميذ القانون 

15.5012  6 05 3%57.14 10.86 421 3 االطرش فلة اللغةالعربية وآدابها 

12.50%14.29 7.36 4 413 2  021 10 كروشي رشيدة فرنسية 

14.4017  3 07 9%80.95 11.40 121 1 كروشي عبد الوهاب حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  التسيير واإلقتصاد  158

كروشي عبد الوهاب 

14.40

17

80.95

159

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  العلوم التجريبية  122

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.50%48.42 9.64 3 81146 17  1895 38 زعباطي ليلى إنجليزية 

18.0083  7 025 15%87.37 13.17 4395 5 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

16.00%43.16 9.21 10 81541 20  695 36 بودي فاطمة الزهراء الرياضيات 

19.0088  4 122 10%92.63 14.18 5695 2 الدبوز بالحاج العلوم اإلسالمية 

18.5063  9 225 24%66.32 10.78 1495 21 كاسي وصالح عبد المجيد العلوم الفيزيائية 

14.5051  9.87 16 018 31%53.68 295 28 تلميذان الفلسفة 

17.5080  7 027 34%84.21 11.79 1995 8 بلعيد منيرة اللغةالعربية وآدابها 

17.0061  13 121 29%64.21 10.79 1195 20 بهدي يسمينة علوم الطبيعة والحياة 

16.50%48.42 9.99 14 31546 18  1395 32 ثالثة تالميذ فرنسية 

14.7668  9 026 38%71.58 10.93 495 18 كاسي وصالح عبد المجيد حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  العلوم التجريبية  159

كاسي وصالح عبد المجيد 

14.76

68

71.58

160

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  الرياضيات  123

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

19.5028  0 05 3%80.00 13.09 2035 7 شقبقب عمر إسالم إنجليزية 

19.0035  0 02 3%100.00 15.96 3035 0 باحميدة سليمة التاريخ والجغرافيا 

18.5022  4 47 5%62.86 10.81 1035 5 عبود الشيخ بكير الرياضيات 

19.0032  1 02 2%91.43 15.74 2835 2 ثالثة تالميذ العلوم اإلسالمية 

19.5032  0 03 4%91.43 14.91 2535 3 قلو إبراهيم العلوم الفيزيائية 

16.0021  7 011 6%60.00 10.94 435 7 قلو إبراهيم الفلسفة 

16.0027  5 07 16%77.14 11.10 435 3 عبد العزيز شهرزاد اللغةالعربية وآدابها 

17.5024  5 111 4%68.57 11.71 935 5 شالط مريامة علوم الطبيعة والحياة 

16.0028  3 18 4%80.00 12.34 1635 3 تلميذان فرنسية 

17.0029  3 09 5%82.86 12.91 1535 3 قلو إبراهيم حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  الرياضيات  160

قلو إبراهيم 

17.00

29

82.86

161

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  124

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.50%30.77 8.62 2 104 3  113 6 اوراغ الياس إنجليزية 

13.008  4 05 3%61.54 10.50 013 1 كوله نجيب اهللا التاريخ والجغرافيا 

18.0012  1 00 0%92.31 15.04 1213 0 الشيخ عيسى عبدالسالم هندسة كهربائية 

15.00%46.15 9.23 1 226 2  213 4 الشيخ عيسى عبدالسالم الرياضيات 

17.0013  0 06 0%100.00 13.88 713 0 كروشي محمد األمين العلوم اإلسالمية 

14.50%38.46 9.08 1 115 3  113 6 بطولة يوسف العلوم الفيزيائية 

11.00%38.46 8.88 2 005 5  013 6 تلميذان الفلسفة 

13.509  1 07 2%69.23 11.08 013 3 اوراغ الياس اللغةالعربية وآدابها 

13.00%38.46 8.65 3 215 4  013 3 اوراغ الياس فرنسية 

13.559  3 04 5%69.23 11.16 013 1 الشيخ عيسى عبدالسالم حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية  161

الشيخ عيسى عبدالسالم 

13.55

9

69.23

162

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  125

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.00%16.67 7.71 0 212 0  112 8 الدونيت زكرياء إنجليزية 

16.0011  0 06 2%91.67 12.67 312 1 الطالب باحمد الحاج بابهون التاريخ والجغرافيا 

20.0012  0 02 0%100.00 17.58 1012 0 عمر أيوب وليد هندسة مدنية 

18.5010  0 15 2%83.33 12.00 312 1 بابا سيدي بشير الرياضيات 

17.0011  0 03 3%91.67 12.92 512 1 تمزغين عبد الحكيم العلوم اإلسالمية 

14.506  9.75 2 01 3%50.00 212 4 بابا سيدي بشير العلوم الفيزيائية 

12.007  9.83 2 01 6%58.33 012 3 تمزغين عبد الحكيم الفلسفة 

13.008  0 02 6%66.67 10.25 012 4 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

13.50%25.00 8.38 2 113 2  012 6 الدونيت زكرياء فرنسية 

14.7310  2 07 2%83.33 12.31 112 0 بابا سيدي بشير حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية  162

بابا سيدي بشير 

14.73

10

83.33

163

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  آداب و فلسفة  126

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%12.24 6.12 1 1826 3  149 24 بكلي حفصة إنجليزية 

16.0029  8 115 10%59.18 10.46 449 11 حاج ابراهيم إسحاق التاريخ والجغرافيا 

17.50%06.12 4.52 1 3223 0  149 13 عشور الياس الرياضيات 

18.0046  3 022 7%93.88 13.49 1749 0 تلميذان العلوم اإلسالمية 

14.00%34.69 8.47 7 5717 9  149 20 مملوكي مصطفى الفلسفة 

14.0027  10 04 22%55.10 10.09 149 12 مملوكي مصطفى اللغةالعربية وآدابها 

12.50%16.33 6.69 3 1228 6  049 26 بن لولو عائشة فرنسية 

11.59%32.65 9.08 10 0016 16  049 23 تلميذان حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  آداب و فلسفة  163

تلميذان 

11.59

16

32.65

164

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  لغات أجنبية  127

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.5014  2 16 6%58.33 10.29 224 7 زيان عبد الحق إنجليزية 

13.5014  9.81 3 07 7%58.33 024 7 حاج ابراهيم مسعود التاريخ والجغرافيا 

10.00%04.17 4.52 0 1601 1  024 7 رسيوي عائشة الرياضيات 

18.5021  1 17 4%87.50 13.08 1024 1 اسماوي باحمد العلوم اإلسالمية 

14.00%08.33 5.88 0 1012 0  124 12 تويريك كوثر الفلسفة 

17.0015  5 06 3%62.50 11.46 624 4 حاج اسماعيل مريامة اللغةاألجنبيةالثالثة 

13.50%29.17 8.85 6 017 6  024 11 حاج اسماعيل مريامة اللغةالعربية وآدابها 

13.5015  3 06 9%62.50 10.10 024 6 تلميذان فرنسية 

13.17%33.33 9.87 9 028 6  024 7 حاج اسماعيل مريامة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  لغات أجنبية  164

حاج اسماعيل مريامة 

13.17

8

33.33

165

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  التسيير واإلقتصاد  128

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%05.77 6.29 3 1613 1  152 30 دارم هشام إنجليزية 

20.0048  2 04 2%92.31 15.93 4252 2 أربعة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

15.5027  9.76 6 19 16%51.92 252 18 بارود زين الدين التاريخ والجغرافيا 

16.00%15.38 5.98 4 2628 5  152 14 دودو محمد أمين التسييرالمحاسبي 

%00.00 4.09 0 3600 0  052 16 تلميذان الرياضيات  8.00

19.5041  2 113 12%78.85 12.05 1652 8 رزاق أكرم العلوم اإلسالمية 

11.50%07.69 6.39 7 1404 4  052 27 هريات علي الفلسفة 

20.0041  3 56 3%78.85 13.87 3252 3 حمودين نبيل القانون 

15.5030  9 010 13%57.69 10.55 752 13 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

13.50%17.31 7.21 5 1049 5  052 28 بكلي بابة مصطفى فرنسية 

13.06%32.69 9.29 15 0317 14  052 20 دودو محمد أمين حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  التسيير واإلقتصاد  165

دودو محمد أمين 

13.06

17

32.69

166

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  العلوم التجريبية  129

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.50%35.94 8.18 7 251246 23  11128 50 سعيد ابراهيم إنجليزية 

17.5086  16 127 43%67.19 10.89 16128 25 رودي سالمة التاريخ والجغرافيا 

14.50%25.00 6.89 6 44532 22  5128 46 ثالثة تالميذ الرياضيات 

19.00119  5 030 10%92.97 14.34 79128 4 تلميذان العلوم اإلسالمية 

17.0066  9.38 11 1621 30%51.56 15128 35 سعيد ابراهيم العلوم الفيزيائية 

14.00%14.06 7.28 13 15218 15  1128 82 رزاق ابراهيم الفلسفة 

16.0082  18 026 48%64.06 10.37 8128 28 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

14.00%40.62 8.93 15 102552 26  1128 51 حروز آسيا علوم الطبيعة والحياة 

18.00%37.50 8.76 13 71148 31  6128 60 سعيد ابراهيم فرنسية 

14.57%39.84 9.41 28 11051 40  1128 48 سعيد ابراهيم حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  العلوم التجريبية  166

سعيد ابراهيم 

14.57

51

39.84

167

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  الرياضيات  130

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.0019  3 23 1%67.86 12.30 1528 4 حاج عيسى رضوان إنجليزية 

16.5025  3 04 5%89.29 13.66 1628 0 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

17.00%39.29 9.29 4 5511 3  328 8 حاج عيسى رضوان الرياضيات 

18.5028  0 02 0%100.00 16.16 2628 0 طالب باحمد سارة العلوم اإلسالمية 

19.0022  1 04 4%78.57 13.09 1428 5 دادي حمو مسعود العلوم الفيزيائية 

12.50%32.14 8.14 2 229 7  028 15 دادي حمو مسعود الفلسفة 

17.0025  1 010 4%89.29 12.80 1128 2 خير الناس إبراهيم اللغةالعربية وآدابها 

15.5014  9.66 4 47 5%50.00 228 6 حاج ابراهيم مامة اللة علوم الطبيعة والحياة 

17.0021  1 28 4%75.00 11.57 928 4 حاج عيسى رضوان فرنسية 

15.7620  3 08 5%71.43 11.81 728 5 دادي حمو مسعود حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  الرياضيات  167

دادي حمو مسعود 

15.76

20

71.43

168

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الرضوان للتربية و التعليم شعبة:  آداب و فلسفة  131

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

17.5020  2 16 4%66.67 11.47 1030 7 أحمدي عائشة إنجليزية 

16.0024  5 05 9%80.00 12.20 1030 1 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

19.50%36.67 9.25 3 6111 3  730 10 حمو علي اللة الرياضيات 

19.5029  1 04 0%96.67 15.97 2530 0 العلواني ليلى العلوم اإلسالمية 

15.5025  2 011 8%83.33 11.78 630 3 باباعدون حليمة الفلسفة 

18.0028  2 012 7%93.33 12.95 930 0 حاج اسماعيل نعيمة اللغةالعربية وآدابها 

16.50%43.33 9.55 5 2513 4  430 10 حاج اسماعيل نعيمة فرنسية 

15.7724  3 09 9%80.00 11.95 630 3 حاج اسماعيل نعيمة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الرضوان للتربية و التعليم شعبة:  آداب و فلسفة  168

حاج اسماعيل نعيمة 

15.77

24

80.00

169

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الرضوان للتربية و التعليم شعبة:  العلوم التجريبية  132

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.50%44.44 9.31 2 5212 5  527 8 حاج امحمد عائشة إنجليزية 

17.0023  2 07 7%85.19 12.35 927 2 بن لولو سعاد التاريخ والجغرافيا 

18.5016  0 35 5%59.26 10.20 627 8 وينتن هاجر الرياضيات 

19.5027  0 02 0%100.00 16.59 2527 0 تلميذان العلوم اإلسالمية 

18.0017  4 15 3%62.96 11.65 927 5 يدر ايمان العلوم الفيزيائية 

15.0023  3 010 10%85.19 11.52 327 1 موسى المال سارة الفلسفة 

15.0025  1 013 5%92.59 12.48 727 1 موسى المال سارة اللغةالعربية وآدابها 

16.0017  3 04 6%62.96 10.76 727 7 وينتن هاجر علوم الطبيعة والحياة 

16.00%48.15 9.74 3 3513 4  427 8 حموعلي حنة فرنسية 

15.6618  2 04 8%66.67 11.39 627 7 بهون علي عائشة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الرضوان للتربية و التعليم شعبة:  العلوم التجريبية  169

بهون علي عائشة 

15.66

18

66.67

170

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  آداب و فلسفة  133

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%08.08 6.31 9 2928 5  199 53 قاشوش عامرة إنجليزية 

16.5065  12 125 31%65.66 10.69 999 21 قاشوش عامرة التاريخ والجغرافيا 

12.50%01.01 3.53 1 7911 0  099 18 بوشارب رحمة الرياضيات 

18.5082  9 117 20%82.83 12.68 4599 7 قاشوش عامرة العلوم اإلسالمية 

15.0072  3 330 31%72.73 10.65 1199 21 تلميذان الفلسفة 

14.5053  9.70 16 112 39%53.54 299 29 مهيش سامية اللغةالعربية وآدابها 

12.00%09.09 5.72 6 4419 8  099 40 مهيش سامية فرنسية 

12.26%36.36 9.31 23 0436 32  099 40 بوشارب رحمة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  آداب و فلسفة  170

بوشارب رحمة 

12.26

36

36.36

171

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  لغات أجنبية  134

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.50%14.71 7.37 3 325 3  034 23 محمدي خديجة إنجليزية 

17.0017  9.57 3 12 13%50.00 234 13 عبد العالي وهيبة التاريخ والجغرافيا 

%00.00 4.01 0 2300 0  034 11 دية أسماء الرياضيات  6.50

17.5023  5 08 10%67.65 11.06 534 6 عبد العالي خولة العلوم اإلسالمية 

12.50%20.59 7.88 4 227 5  034 21 موالي عمار سهام الفلسفة 

13.50%47.06 9.47 8 2316 13  034 8 عبد العالي خولة اللغةاألجنبيةالثالثة 

13.50%41.18 9.68 12 0314 11  034 8 شنيني هاجر اللغةالعربية وآدابها 

14.0018  9.53 4 01 16%52.94 134 12 زناني رميساء فرنسية 

11.80%17.65 9.05 10 006 6  034 18 شنيني هاجر حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  لغات أجنبية  171

شنيني هاجر 

11.80

6

17.65

172

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  135

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.50%14.04 6.03 5 2128 5  157 23 بورتال أية إنجليزية 

20.0057  0 00 1%100.00 18.20 5657 0 سبعة تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

14.50%45.61 9.77 14 0726 15  457 17 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

14.00%14.04 6.88 6 1328 5  157 30 بن غشي إسمهان التسييرالمحاسبي 

17.50%01.75 3.96 0 4401 0  157 12 بن غشي إسمهان الرياضيات 

17.5055  1 018 5%96.49 13.91 3257 1 ثالثة تالميذ العلوم اإلسالمية 

13.50%35.09 8.27 6 5620 14  057 26 علوي ليلى الفلسفة 

20.0054  0 16 0%94.74 16.29 4857 2 ثالثة تالميذ القانون 

12.50%24.56 8.37 15 1214 12  057 27 بن دكن أحمد صالح الدين اللغةالعربية وآدابها 

16.00%22.81 7.25 7 13113 11  157 24 بورتال أية فرنسية 

14.96%47.37 9.93 16 0027 26  157 14 بن غشي إسمهان حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  172

بن غشي إسمهان 

14.96

27

47.37

173

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  العلوم التجريبية  136

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

18.00%33.83 8.66 18 191545 17  13133 51 شنيني فدوى إنجليزية 

18.0098  15 038 40%73.68 11.32 20133 20 بن عطااهللا نور الهدى أميرة التاريخ والجغرافيا 

18.00%19.55 7.13 9 32426 19  3133 66 بوبكري داليا نادين الرياضيات 

20.00123  4 023 6%92.48 14.95 94133 6 بن عطااهللا نور الهدى أميرة العلوم اإلسالمية 

18.50%40.60 8.71 11 241654 27  11133 44 رواني فاطمة الزهرة العلوم الفيزيائية 

15.00105  7 455 28%78.95 11.49 22133 17 بن حمودة فاطنة الفلسفة 

17.00110  12 039 52%82.71 11.54 19133 11 بن حمودة سميرة اللغةالعربية وآدابها 

18.00%38.35 9.06 21 51051 33  8133 56 بن عطااهللا سارة علوم الطبيعة والحياة 

18.50%43.61 9.26 8 102158 26  11133 57 مصباح وسام فرنسية 

16.17%43.61 9.90 32 01158 41  6133 43 بن عطااهللا سارة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  العلوم التجريبية  173

بن عطااهللا سارة 

16.17

58

43.61

174

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  آداب و فلسفة  137

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.50%13.11 7.03 5 13316 13  0122 88 اوالد ميلود حمزة إنجليزية 

17.50111  3 055 37%90.98 11.99 19122 8 حيمود فضيلة التاريخ والجغرافيا 

13.00%01.64 4.21 1 8512 1  0122 34 أوالد سعيد رقية الرياضيات 

17.5099  7 128 34%81.15 11.94 37122 15 حميدة عائشة العلوم اإلسالمية 

15.0086  7 340 40%70.49 10.61 6122 26 بوحفص ليندة الفلسفة 

14.0066  9.57 14 720 45%54.10 1122 35 حاكم محمد فؤاد اللغةالعربية وآدابها 

15.00%45.90 8.95 12 91556 37  4122 45 حيمود مسعود فرنسية 

13.20%49.18 9.88 35 0460 56  0122 27 حيمود مسعود حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  آداب و فلسفة  174

حيمود مسعود 

13.20

60

49.18

175

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  لغات أجنبية  138

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.00%34.78 8.40 0 3616 9  146 27 أوالد سعيد الزهرة إنجليزية 

17.5028  5 17 7%60.87 11.30 1446 12 أوالد سليمان إكرام التاريخ والجغرافيا 

11.50%10.87 6.59 4 1005 5  046 27 تلميذان الرياضيات 

17.0035  2 214 9%76.09 11.53 1246 7 شحيمة هاجر العلوم اإلسالمية 

12.00%08.70 5.86 1 1934 1  046 22 ثالثة تالميذ الفلسفة 

14.0032  4 018 11%69.57 11.00 346 10 ثالثة تالميذ اللغةاألجنبيةالثالثة 

13.0025  9.99 10 08 17%54.35 046 11 أربعة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

15.5023  9.95 6 07 12%50.00 446 17 بوقرة سارة فرنسية 

12.43%47.83 9.79 10 0322 19  046 14 أوالد سعيد الزهرة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  لغات أجنبية  175

أوالد سعيد الزهرة 

12.43

22

47.83

176

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  التسيير واإلقتصاد  139

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

15.50%47.92 9.49 4 1523 14  448 20 يعقوب عبد الرزاق إنجليزية 

20.0048  0 00 0%100.00 18.75 4848 0 ثمانية تالميذ االقتصاد والمناجمنت 

16.5034  11 09 17%70.83 11.27 848 3 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

17.00%35.42 9.08 5 7317 5  948 19 طاهيري عبد القادر التسييرالمحاسبي 

10.00%02.08 3.70 0 4101 1  048 6 شقراني ابراهيم الرياضيات 

18.0042  3 015 7%87.50 12.95 2048 3 لكعص محمد البشير العلوم اإلسالمية 

13.0027  9.53 9 13 24%56.25 048 11 بوحميدة عبد القادر الفلسفة 

20.0047  0 02 0%97.92 18.01 4548 1 أربعة عشر تلميذ القانون 

13.50%47.92 9.59 6 0923 14  048 19 طاهيري عبد القادر اللغةالعربية وآدابها 

17.50%37.50 9.27 10 2618 10  248 18 يعقوب عبد الرزاق فرنسية 

13.8242  4 010 32%87.50 11.09 048 2 يعقوب عبد الرزاق حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  التسيير واإلقتصاد  176

يعقوب عبد الرزاق 

13.82

42

87.50

177

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  العلوم التجريبية  140

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.00%49.46 9.83 17 01646 28  293 30 بيتور جمعة إنجليزية 

16.5092  0 034 19%98.92 13.19 3993 1 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

13.00%03.23 5.35 1 4123 1  093 48 يعقوب سامية الرياضيات 

19.5092  0 011 8%98.92 15.69 7393 1 بوحميدة رميصة العلوم اإلسالمية 

14.5070  11 028 36%75.27 11.04 693 12 شبيحي ياسين العلوم الفيزيائية 

16.0058  14 122 25%62.37 10.68 1193 20 يعقوب زينب الغزالي الفلسفة 

13.00%25.81 8.04 14 5124 23  093 50 يعقوب زينب الغزالي اللغةالعربية وآدابها 

14.5050  9.44 12 46 40%53.76 493 27 النايلي إيمان علوم الطبيعة والحياة 

17.5064  9 025 26%68.82 10.99 1393 20 شحمة خليل فرنسية 

13.0049  31 05 44%52.69 10.03 093 13 حويشيتي خيرة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  العلوم التجريبية  177

حويشيتي خيرة 

13.00

49

52.69

178

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  الرياضيات  141

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.0017  4 03 7%65.38 11.13 726 5 العيورات مروى إنجليزية 

18.5026  0 03 0%100.00 15.92 2326 0 تلميذان التاريخ والجغرافيا 

16.00%23.08 7.35 1 716 3  226 12 العيورات خولة الرياضيات 

18.5026  0 05 1%100.00 15.44 2026 0 ثالثة تالميذ العلوم اإلسالمية 

18.0026  0 010 3%100.00 14.04 1326 0 مغربي بشرى العلوم الفيزيائية 

13.5016  6 05 11%61.54 10.29 026 4 تلميذان الفلسفة 

18.0021  4 07 7%80.77 12.00 726 1 فالي زينب اللغةالعربية وآدابها 

14.00%26.92 7.96 2 437 3  126 13 مغربي بشرى علوم الطبيعة والحياة 

16.5013  7 14 6%50.00 10.15 326 5 مغربي بشرى فرنسية 

15.6019  7 05 11%73.08 11.42 326 0 العيورات خولة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  الرياضيات  178

العيورات خولة 

15.60

19

73.08

179

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  142

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

16.0018  2 08 9%81.82 11.27 122 2 بديار فتحي إنجليزية 

13.00%40.91 9.30 6 019 8  022 7 دحو يوسف عبدالراحمن التاريخ والجغرافيا 

%00.00 7.84 1 000 0  022 21 أوالد إبراهيم إيمان هندسة ميكانيكية  9.00

%00.00 4.09 0 1600 0  022 6 بوحفص ياسين الرياضيات  8.00

18.0021  0 06 2%95.45 14.25 1322 1 بوحميدة عائشة العلوم اإلسالمية 

13.00%31.82 8.52 2 027 5  022 13 دحو يوسف عبدالراحمن العلوم الفيزيائية 

13.0016  1 07 9%72.73 10.73 022 5 ثالثة تالميذ الفلسفة 

13.00%27.27 9.27 8 016 5  022 8 دحو يوسف عبدالراحمن اللغةالعربية وآدابها 

14.5013  6 04 8%59.09 10.57 122 3 غراسلية رمزي فرنسية 

10.12%04.55 8.73 7 001 1  022 14 دحو يوسف عبدالراحمن حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية  179

دحو يوسف عبدالراحمن 

10.12

1

04.55

180

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  143

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

10.50%08.33 6.83 3 602 2  024 13 عبد النبي أسماء إنجليزية 

17.0021  3 05 6%87.50 12.69 1024 0 طوبان نجاة التاريخ والجغرافيا 

18.5019  2 04 6%79.17 12.88 924 3 تلميذان هندسة الطرائق 

13.50%16.67 5.88 1 1244 0  024 7 طوبان نجاة الرياضيات 

19.0019  2 04 2%79.17 13.54 1324 3 تاج نجاة العلوم اإلسالمية 

13.50%25.00 7.85 0 126 4  024 17 طوبان نجاة العلوم الفيزيائية 

14.0015  3 04 10%62.50 10.10 124 6 سعادة يمينة الفلسفة 

13.5013  9.96 6 06 7%54.17 024 5 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

12.50%16.67 8.40 5 024 2  024 15 بن ساحة يوسف فرنسية 

13.65%45.83 9.80 2 0411 7  024 11 طوبان نجاة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق  180

طوبان نجاة 

13.65

11

45.83

181

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة شعبة:  آداب و فلسفة  144

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

14.00%09.09 6.15 1 1715 3  155 32 غزيل أسيا إنجليزية 

17.5029  9.84 7 310 15%52.73 455 16 غزيل أسيا التاريخ والجغرافيا 

14.00%05.45 3.70 2 4503 2  155 5 زايدي فاطمة الرياضيات 

18.0045  1 09 11%81.82 12.56 2555 9 ثالثة تالميذ العلوم اإلسالمية 

13.50%12.73 6.25 5 1837 4  055 25 بلغيث مريم الفلسفة 

13.50%30.91 8.99 15 1517 12  055 22 دين هجيرة اللغةالعربية وآدابها 

12.00%16.36 7.35 8 1029 7  055 28 تلميذان فرنسية 

13.42%18.18 8.16 8 2110 9  055 35 غزيل أسيا حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة شعبة:  آداب و فلسفة  181

غزيل أسيا 

13.42

10

18.18

182

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  145

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

12.50%06.45 6.45 4 712 1  031 18 بن عبد الهادي سليمان إنجليزية 

19.5031  0 04 2%100.00 15.87 2531 0 ال سيد الشيخ العالية االقتصاد والمناجمنت 

12.50%29.03 8.16 4 529 7  031 13 بوعسرية كلثوم مروة التاريخ والجغرافيا 

14.00%48.39 7.73 2 10615 8  131 4 بن عبد الهادي عبد الباسط التسييرالمحاسبي 

%00.00 2.73 0 2800 0  031 3 أوالد سيدي عمر سارة الرياضيات  8.50

17.0021  2 05 6%67.74 11.24 1031 8 شنيني عبد المؤمن العلوم اإلسالمية 

12.50%22.58 8.35 8 237 4  031 14 هرويني نجوى الفلسفة 

20.0028  1 11 3%90.32 16.77 2431 1 اثنى عشر تلميذ القانون 

12.00%25.81 8.50 6 218 7  031 15 طوبان سمير اللغةالعربية وآدابها 

13.50%29.03 7.65 2 639 6  031 14 العتلة ليلى فرنسية 

12.15%41.94 9.32 7 1213 11  031 10 أوالد سيدي عمر سارة حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة شعبة:  التسيير واإلقتصاد  182

أوالد سيدي عمر سارة 

12.15

13

41.94

183

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة شعبة:  العلوم التجريبية  146

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.00%18.52 7.05 7 13110 9  054 24 بلهداجي سعاد إنجليزية 

15.5041  4 016 18%75.93 11.10 754 9 بودراع جمال التاريخ والجغرافيا 

13.00%14.81 5.69 3 2548 4  054 18 تلميذان الرياضيات 

19.5049  0 04 6%90.74 14.75 3954 5 رقادي وردة العلوم اإلسالمية 

16.50%37.04 7.99 6 13420 10  654 15 ضيف الزانة العلوم الفيزيائية 

14.00%14.81 6.58 3 1618 6  154 27 حاج قويدر صالح الدين الفلسفة 

14.50%46.30 9.71 7 1725 13  554 21 خمسة تالميذ اللغةالعربية وآدابها 

15.00%31.48 8.03 6 10717 8  254 21 عبد الهادي عبد الرزاق علوم الطبيعة والحياة 

14.50%18.52 7.32 7 8110 8  154 29 ضيف الزانة فرنسية 

13.41%27.78 8.58 10 5615 9  054 24 بلهداجي محمد الزيغم حسب معدل البكالوريا 

ثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة شعبة:  العلوم التجريبية  183

بلهداجي محمد الزيغم 

13.41

15

27.78

184

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل شعبة:  آداب و فلسفة  147

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

13.50%11.11 5.87 2 1935 2  045 19 تلميذان إنجليزية 

15.50%31.11 8.70 6 3114 11  245 22 بوتاروك زينب التاريخ والجغرافيا 

13.50%06.67 3.44 0 3523 1  045 7 بن الشيوخ خيرة الرياضيات 

17.5026  7 711 4%57.78 10.30 1145 5 جبريط نور الهدى العلوم اإلسالمية 

14.50%26.67 7.36 1 8312 8  145 24 بوتاروك زينب الفلسفة 

14.50%40.00 9.22 13 1218 13  345 13 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

13.50%17.78 6.86 4 1428 6  045 19 بن الشيوخ خيرة فرنسية 

12.52%15.56 8.09 7 117 6  045 30 بن الشيوخ خيرة حسب معدل البكالوريا 

ملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل شعبة:  آداب و فلسفة  184

بن الشيوخ خيرة 

12.52

7

15.56

185

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



ملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل شعبة:  العلوم التجريبية  148

9 5 0101214

9.99 8.99 4.9913.9920 11.99

19.50%24.19 7.43 5 14415 6  562 28 بن حمادي أسماء إنجليزية 

17.0037  6 419 12%59.68 10.32 662 15 بوركبة عبد الهادي التاريخ والجغرافيا 

15.50%29.03 7.02 4 27618 7  562 13 تلميذان الرياضيات 

19.0056  1 114 7%90.32 13.94 3562 4 صنديد صارة العلوم اإلسالمية 

17.50%45.16 9.10 5 14828 9  1162 15 ثالثة تالميذ العلوم الفيزيائية 

15.50%45.16 9.25 6 71728 7  462 21 شحم جهاد الفلسفة 

14.5042  6 019 16%67.74 10.73 762 14 تلميذان اللغةالعربية وآدابها 

16.50%33.87 8.42 10 12721 11  362 19 بن حمادي أسماء علوم الطبيعة والحياة 

14.00%24.19 7.56 4 12515 9  162 31 بوركبة عبد الهادي فرنسية 

15.69%40.32 9.29 8 7725 13  562 22 بن حمادي أسماء حسب معدل البكالوريا 

ملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل شعبة:  العلوم التجريبية  185

بن حمادي أسماء 

15.69

25

40.32

186

المؤسسة/الشعبة  : .

الحاصلون على المعدل معدلأفضل تلميذأفضل معدلحسب المواد مجموع

النسبة العدد المادةفي المادة الحاضرين

الملخص اإلجمالي للمعدالت حسب االمواد والتالميذ في  :  جدول رقم 

أفضل تلميذ في المؤسسة/الشعبة  : 

أفضل معدل للبكالوريا : 

عدد الحاصلين على البكالوريا في المؤسسة/الشعبة  : 

% نسبة النجاح في المؤسسة/الشعبة  : 



059101214

4.998.999.9911.9913.9920
 37.36 68 9.46 0476350182% 13.3267 جلولي عائشة ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  آداب و فلسفة 

% 26 60.47 09169143 10.62 14.568 شاوش فاطمة رانية ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  لغات أجنبية 

% 92 92.93 066626099 11.56 13.271 بن عودة سالمة ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

% 145 62.77 049116254231 10.35 15.6937 بريهمات الزهرة ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  العلوم التجريبية 

% 32 86.49 021117437 12.06 14.723 لحرش عثمان ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  الرياضيات 

 00.00 0 7.75 0000011% 8.6611 لعزيز عبد النور ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية 

 21.43 3 9.05 0530014% 10.836 بلخير منصف ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية 

% 21 9.8552.50 09192040 12.4810 قليل سعدية ثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية 

 35.29 12 9.52 011120034% 11.2011 تلميذان ثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة شعبة:  آداب و فلسفة 

% 20 74.07 05173027 10.74 12.672 بوخاري كاملية ثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

% 39 9.7952.00 010353175 14.4326 أوالد سعيد هاجر ثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة شعبة:  العلوم التجريبية 

 35.80 29 9.50 022254081% 13.5430 طويطي نادية ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  آداب و فلسفة 

% 45 61.64 016386173 10.31 14.2112 لعمى اشراق ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  لغات أجنبية 

 36.05 93 9.40 44963237258% 15.39112 جبريط سهام ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  العلوم التجريبية 

% 19 76.00 0248725 12.19 16.004 بزمالل بشير ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  الرياضيات 

 00.00 0 7.55 0100011% 9.1910 الريغي سفيان ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية 

 47.06 8 9.15 1280017% 11.766 عطية اهللا عبد اهللا ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية 

 25.00 2 9.10 020208% 13.724 مصباح أفلح ثانوية مفدي زكرياء-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق 

 34.94 29 9.39 022263083% 13.2332 العلمي مارية ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة شعبة:  آداب و فلسفة 

% 77 76.24 01750261101 11.02 14.047 بن موسى هاجر ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 23.26 20 8.63 112162286% 14.7653 حمودة جيهان ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة شعبة:  العلوم التجريبية 

% 22 68.75 08220032 10.37 11.962 عيسى الشيخ بالحاج ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  آداب و فلسفة 

% 31 83.78 051911137 11.35 14.351 لقريب امينة ميليسة ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  لغات أجنبية 

% 24 92.31 02715226 12.17 15.360 بن عرفة بشرى خديجة ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

% 107 71.81 024503027149 11.51 17.1618 لبقع عفاف ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  العلوم التجريبية 

% 16 61.54 0359226 11.11 16.217 غريقة عبد اللطيف ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  الرياضيات 

% 11 57.89 0465019 10.63 13.194 ابي اسماعيل بالحاج ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية 

187

2015 جدول ملخص للمعدالت حسب الشعب المواد والتالميذ والمؤسسات في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان  23.

الحاصلون على المعدلمعدل مجموع أفضل تلميذ فيأفضل معدل حسب المؤسسات/الشعب

النسبةالعددالشعبةالحاضرين المؤسسة/الشعبة في الشعبة



059101214

4.998.999.9911.9913.9920
% 7 100.00 002417 12.54 14.040 دودو محمد ثانوية حي سيدي عباز-بنورة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق 

 46.94 23 9.79 114212049% 12.5011 عبونه عبد الحميد متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  آداب و فلسفة 

 31.82 7 9.31 0561022% 12.4310 بن زكري عائشة متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  لغات أجنبية 

% 26 83.87 05251031 10.84 12.420 بابكر توفيق متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 35.90 42 9.27 22532100117% 12.9348 خياط نور الهدى متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  العلوم التجريبية 

% 16 51.61 0696131 10.15 15.059 تيشوشاي أحمد متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  الرياضيات 

 12.50 3 8.24 0530024% 11.1216 بوحديبة سمير متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية 

% 2 9.8366.67 012003 10.360 فخار فاروق متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية 

% 26 52.00 08187150 10.13 15.8716 ناصر عزالدين متقن رمضان حمود- بلغنم شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية 

 25.00 11 8.88 113101044% 12.7819 نجار عبد المجيد ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  آداب و فلسفة 

% 11 57.89 0583019 10.28 12.563 عبازة نور الهدى ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  لغات أجنبية 

 33.75 27 9.24 112204380% 14.3240 عبونة يوسف الصديق ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  العلوم التجريبية 

% 17 62.96 1566527 10.92 16.484 عطفاوي اللة ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية شعبة:  الرياضيات 

 27.27 6 9.39 1842022% 13.517 نجار مراد ثانوية اإلصالح-غرداية شعبة:  آداب و فلسفة 

% 22 62.86 07184035 10.25 12.366 عبد الالوي قاسم ثانوية اإلصالح-غرداية شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 24.24 8 8.77 0880033% 11.3817 الحاج سعيد رستم ثانوية اإلصالح-غرداية شعبة:  العلوم التجريبية 

% 38 88.37 03279243 11.15 14.032 بوسنان عيسى ثانوية عمي سعيد-غرداية شعبة:  آداب و فلسفة 

% 76 74.51 01442277102 11.19 15.5712 قمقم عبد الهادي ثانوية عمي سعيد-غرداية شعبة:  العلوم التجريبية 

% 24 80.00 04910530 11.83 15.032 باباواسماعيل حسن ثانوية عمي سعيد-غرداية شعبة:  الرياضيات 

 34.12 29 9.33 023272085% 12.1333 الشرنة صفية ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  آداب و فلسفة 

 42.31 11 9.68 0992026% 13.506 عفاري هبة ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  لغات أجنبية 

 41.03 16 9.11 28142039% 12.4013 حميد أوجانة عزالدين ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 32.88 48 9.18 4283477146% 15.8366 حمادي لينة ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  العلوم التجريبية 

% 22 66.67 05812233 11.10 16.096 أحماني فردي مليكة ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  الرياضيات 

% 21 67.74 06172231 10.62 15.584 بن عيسى فيصل ثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية 

 33.53 58 9.05 2345530173% 12.9479 شربول فتيحة متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  آداب و فلسفة 

 42.31 11 9.94 01092026% 13.385 بوميدونة إيمان متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  لغات أجنبية 

 32.63 62 8.89 42744171190% 16.2697 حماني بشرى متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  العلوم التجريبية 

% 16 66.67 1188024 10.53 13.936 بقع عبد الوهاب متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  الرياضيات 
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 34.29 12 9.44 01084035% 13.2513 قري صالح الدين متقن المجاهد خرفي صالح -القرارة شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية 

 44.74 17 9.78 012152038% 12.559 خينش محمد ثانوية القرارة الجديدة - القرارة شعبة:  آداب و فلسفة 

% 8 61.54 0352113 10.82 15.352 حبي المية ثانوية القرارة الجديدة - القرارة شعبة:  لغات أجنبية 

 28.57 18 9.07 013124263% 16.1532 بالرقي حفصة ثانوية القرارة الجديدة - القرارة شعبة:  العلوم التجريبية 

 44.26 27 9.99 018198061% 13.7916 حميد أوجانة األمين ثانوية الحياة-القرارة شعبة:  آداب و فلسفة 

% 31 88.57 021614135 11.59 14.602 حريز المهدي ثانوية الحياة-القرارة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

% 28 75.68 071111637 11.76 16.952 الشيخ بالحاج عبد المجيد ثانوية الحياة-القرارة شعبة:  العلوم التجريبية 

 32.99 32 9.15 023311097% 12.1942 موالي عمار نجاة ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  آداب و فلسفة 

 20.75 11 8.66 0883053% 13.7234 رضوان فاطمة الزهراء ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  لغات أجنبية 

% 31 73.81 03274042 10.52 12.948 شنيني كمال ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 38.32 105 9.42 243732210274% 16.53124 مصباح فاطمة الزهراء ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  العلوم التجريبية 

% 26 61.90 010126842 11.29 16.546 سيراج سودة الزهراء ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  الرياضيات 

 00.00 0 9.02 0700011% 9.884 سايح عبد الحميد ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية

 14.29 1 8.56 011007% 11.425 بن حمدون شريفة ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية

% 38 55.88 017269368 10.56 18.1313 زرقاط مياسة اكرام ثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق

 30.23 26 9.00 020251086% 12.3240 سايح مسعودة ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  آداب و فلسفة 

 27.27 12 9.16 014120044% 11.7018 أوالد هدار مسعودة ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  لغات أجنبية 

 40.58 28 9.72 122253069% 12.2218 بوعمامة آمال ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 39.83 47 9.23 3153674118% 16.4853 دهمة فاطمة الزهرة ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  العلوم التجريبية 

% 16 94.12 0093417 12.25 15.591 المقبض يسرى ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  الرياضيات 

% 14 53.85 03112126 10.11 14.389 حسيني عبد السالم ثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق

 12.82 5 8.27 2250039% 11.2630 مرسلي أحمد ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب شعبة:  آداب و فلسفة 

 21.43 12 8.67 011111056% 12.1233 قسوم أميرة ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب شعبة:  العلوم التجريبية 

 12.12 8 8.24 1980066% 11.6448 دهان سهير متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  آداب و فلسفة 

 23.08 9 9.21 01581039% 12.8915 لحرش شيماء متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  لغات أجنبية 

 18.75 12 8.93 024120064% 11.4028 بن سانية محمد متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 30.14 44 8.64 6183671146% 14.3778 بوزيد كوثر متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  العلوم التجريبية 

% 18 72.00 04105325 11.29 16.573 حاج معطااهللا سعاد متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  الرياضيات 

 20.00 3 8.13 1230015% 11.989 عطاشي يحي متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية 
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 14.29 3 8.04 1530021% 11.4412 بن سانية عمار متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية 

 40.00 6 9.19 1242015% 12.736 بن عمار عبد القادر متقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق 

 13.04 6 8.09 0460046% 11.6036 قنزول وهيبة ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  آداب و فلسفة 

 38.46 5 9.68 0441013% 12.434 بحيصة شريفة ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  لغات أجنبية 

 16.67 4 9.00 0831024% 12.1912 مهاية حمزة ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 25.00 27 8.57 4151872108% 14.6362 بهاز هاجر ثانوية بوعامر عمر - متليلي شعبة:  العلوم التجريبية 

 18.80 22 8.54 1242110117% 12.0670 بلقندوز هاشمي ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  آداب و فلسفة 

 32.18 28 9.35 025244087% 13.1334 بالغيث ف بشري ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 31.07 87 9.06 65058254280% 15.57137 بن الشيخ عبد القادر صالح الديثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  العلوم التجريبية 

 21.95 9 8.48 1954041% 13.4522 فهدي احالم ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  الرياضيات 

% 30 85.71 052010035 11.16 13.000 امحمد سفيان ثانوية ديدوش مراد-المنيعة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق 

 14.89 21 8.53 2372010141% 12.0281 بلوبر سعدية متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  آداب و فلسفة 

 08.70 6 8.41 01760069% 11.3046 بورقبة امال متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  لغات أجنبية 

 35.64 36 9.43 0323420101% 12.0933 بورقبة صدام متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 23.22 49 8.77 3403883211% 16.63119 ربيعي عبد اهللا متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  العلوم التجريبية 

 06.67 2 7.98 0320030% 10.7025 هامل زاجية متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية 

 23.39 29 8.62 0262900124% 11.8569 سعيدات شريفة متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  آداب و فلسفة 

 24.24 8 9.10 0971033% 12.4116 فقير عبد الفتاح متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  لغات أجنبية 

% 52 9.9850.98 0325020102 12.6018 بن تاسة محمد الطاهر متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 26.70 51 8.99 33739102191% 15.30100 مامين محمد األمين متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  العلوم التجريبية 

 40.00 4 0230110% 10.04 14.414 بن عروبة نصيرة متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية 

 38.46 15 9.15 26132039% 12.2616 بن شهرة محمد رضا متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية 

% 16 76.19 03142021 10.75 13.182 أوالد واعلي خديجة متقن حاسي القارة-حاسي القارة شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق 

% 57 63.33 018507090 10.30 12.8915 شمني خضراء ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  آداب و فلسفة 

% 20 80.00 04164025 10.87 13.141 االخضري اسماء ياسمين ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  لغات أجنبية 

 38.33 23 9.70 019176060% 13.5818 عوين نهى ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  العلوم التجريبية 

% 8 66.67 0280012 10.04 11.862 شبحة إكرام ثانوية بريان القديمة -بريان شعبة:  الرياضيات 

% 29 80.56 05254036 10.86 13.072 علوي صدام متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  آداب و فلسفة 

% 38 95.00 01335040 11.06 13.441 زاقي فاطمة متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  التسيير واإلقتصاد 
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 18.03 11 8.91 11692061% 13.6033 شتوح سارة متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  العلوم التجريبية 

% 12 70.59 0291217 11.04 15.593 لدرع كوثر متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  الرياضيات 

% 12 9.8152.17 07120023 11.074 سريفيح سليمان متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية 

% 26 81.25 05233032 10.69 12.291 دخينيسة خليل متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية 

% 23 58.97 014176039 10.41 13.012 أيوب عمر ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  آداب و فلسفة 

% 15 93.75 0072616 12.63 15.561 خن سارة ابتسام ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  لغات أجنبية 

% 17 80.95 0397121 11.40 14.401 كروشي عبد الوهاب ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

% 68 71.58 093826495 10.93 14.7618 كاسي وصالح عبد المجيد ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  العلوم التجريبية 

% 29 82.86 03591535 12.91 17.003 قلو إبراهيم ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  الرياضيات 

% 9 69.23 0354013 11.16 13.551 الشيخ عيسى عبدالسالم ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة كهربائية 

% 10 83.33 0227112 12.31 14.730 بابا سيدي بشير ثانوية حي قارة الطين -بريان شعبة:  تقني رياضي هندسة مدنية 

 32.65 16 9.08 010160049% 11.5923 تلميذان ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  آداب و فلسفة 

 33.33 8 9.87 0962024% 13.177 حاج اسماعيل مريامة ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  لغات أجنبية 

 32.69 17 9.29 015143052% 13.0620 دودو محمد أمين ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 39.84 51 9.41 12840101128% 14.5748 سعيد ابراهيم ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  العلوم التجريبية 

% 20 71.43 0358728 11.81 15.765 دادي حمو مسعود ثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف شعبة:  الرياضيات 

% 24 80.00 0399630 11.95 15.773 حاج اسماعيل نعيمة ثانوية الرضوان للتربية و التعليم شعبة:  آداب و فلسفة 

% 18 66.67 0284627 11.39 15.667 بهون علي عائشة ثانوية الرضوان للتربية و التعليم شعبة:  العلوم التجريبية 

 36.36 36 9.31 023324099% 12.2640 بوشارب رحمة ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  آداب و فلسفة 

 17.65 6 9.05 01060034% 11.8018 شنيني هاجر ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  لغات أجنبية 

 47.37 27 9.93 016260157% 14.9614 بن غشي إسمهان ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 43.61 58 9.90 03241116133% 16.1743 بن عطااهللا سارة ثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة شعبة:  العلوم التجريبية 

 49.18 60 9.88 0355640122% 13.2027 حيمود مسعود ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  آداب و فلسفة 

 47.83 22 9.79 010193046% 12.4314 أوالد سعيد الزهرة ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  لغات أجنبية 

% 42 87.50 043210048 11.09 13.822 يعقوب عبد الرزاق ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

% 49 52.69 031445093 10.03 13.0013 حويشيتي خيرة ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  العلوم التجريبية 

% 19 73.08 07115326 11.42 15.600 العيورات خولة ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  الرياضيات 

 04.55 1 8.73 0710022% 10.1214 دحو يوسف عبدالراحمن ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  تقني رياضي هندسة ميكانيكية 

 45.83 11 9.80 0274024% 13.6511 طوبان نجاة ثانوية حويشيتي محمد-الضاية شعبة:  تقني رياضي هندسة الطرائق 
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4.998.999.9911.9913.9920
 18.18 10 8.16 2891055% 13.4235 غزيل أسيا ثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة شعبة:  آداب و فلسفة 

 41.94 13 9.32 17112031% 12.1510 أوالد سيدي عمر سارة ثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة شعبة:  التسيير واإلقتصاد 

 27.78 15 8.58 51096054% 13.4124 بلهداجي محمد الزيغم ثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة شعبة:  العلوم التجريبية 

 15.56 7 8.09 1761045% 12.5230 بن الشيوخ خيرة ملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل شعبة:  آداب و فلسفة 

 40.32 25 9.29 78137562% 15.6922 بن حمادي أسماء ملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل شعبة:  العلوم التجريبية 
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1826.5013.329.46آداب و فلسفةثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية
998.0313.2711.56التسيير واإلقتصادثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية
378.8414.7212.06الرياضياتثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية
2315.7515.6910.35العلوم التجريبيةثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية
146.8610.839.05تقني رياضي هندسة كهربائيةثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية
405.3912.489.85تقني رياضي هندسة مدنيةثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية
116.528.667.75تقني رياضي هندسة ميكانيكيةثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية
437.5014.5610.62لغات أجنبيةثانوية محمد األخضر فياللي-غارداية

347.1611.209.52آداب و فلسفةثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة
278.3712.6710.74التسيير واإلقتصادثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة
755.8514.439.79العلوم التجريبيةثانوية قرمة بوجمعة - بوهراوة
816.5613.549.50آداب و فلسفةثانوية مفدي زكرياء-بنورة
256.3316.0012.19الرياضياتثانوية مفدي زكرياء-بنورة
2583.8015.399.40العلوم التجريبيةثانوية مفدي زكرياء-بنورة
85.5013.729.10تقني رياضي هندسة الطرائقثانوية مفدي زكرياء-بنورة
173.4511.769.15تقني رياضي هندسة مدنيةثانوية مفدي زكرياء-بنورة
115.439.197.55تقني رياضي هندسة ميكانيكيةثانوية مفدي زكرياء-بنورة
736.8014.2110.31لغات أجنبيةثانوية مفدي زكرياء-بنورة

835.3313.239.39آداب و فلسفةثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة
1016.8814.0411.02التسيير واإلقتصادثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة
864.0314.768.63العلوم التجريبيةثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة
327.7511.9610.37آداب و فلسفةثانوية حي سيدي عباز-بنورة
269.4815.3612.17التسيير واإلقتصادثانوية حي سيدي عباز-بنورة
267.2116.2111.11الرياضياتثانوية حي سيدي عباز-بنورة
1495.4817.1611.51العلوم التجريبيةثانوية حي سيدي عباز-بنورة
710.1414.0412.54تقني رياضي هندسة الطرائقثانوية حي سيدي عباز-بنورة
198.0613.1910.63تقني رياضي هندسة مدنيةثانوية حي سيدي عباز-بنورة
378.9714.3511.35لغات أجنبيةثانوية حي سيدي عباز-بنورة
494.5712.509.79آداب و فلسفةمتقن رمضان حمود- بلغنم
319.1212.4210.84التسيير واإلقتصادمتقن رمضان حمود- بلغنم
315.6215.0510.15الرياضياتمتقن رمضان حمود- بلغنم
1174.5312.939.27العلوم التجريبيةمتقن رمضان حمود- بلغنم
39.0310.369.83تقني رياضي هندسة كهربائيةمتقن رمضان حمود- بلغنم
506.6215.8710.13تقني رياضي هندسة مدنيةمتقن رمضان حمود- بلغنم
245.0911.128.24تقني رياضي هندسة ميكانيكيةمتقن رمضان حمود- بلغنم
227.2912.439.31لغات أجنبيةمتقن رمضان حمود- بلغنم

443.5412.788.88آداب و فلسفةثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية
273.8116.4810.92الرياضياتثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية
803.8514.329.24العلوم التجريبيةثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية
196.3012.5610.28لغات أجنبيةثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب -غرداية

224.0413.519.39آداب و فلسفةثانوية اإلصالح-غرداية
356.7612.3610.25التسيير واإلقتصادثانوية اإلصالح-غرداية
335.2611.388.77العلوم التجريبيةثانوية اإلصالح-غرداية
435.3014.0311.15آداب و فلسفةثانوية عمي سعيد-غرداية
305.3815.0311.83الرياضياتثانوية عمي سعيد-غرداية
1025.4715.5711.19العلوم التجريبيةثانوية عمي سعيد-غرداية

855.2812.139.33آداب و فلسفةثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة
393.6112.409.11التسيير واإلقتصادثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة
335.3116.0911.10الرياضياتثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة
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1464.7215.839.18العلوم التجريبيةثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة
318.4415.5810.62تقني رياضي هندسة كهربائيةثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة
266.0413.509.68لغات أجنبيةثانوية الشيخ ابراهيم بيوض-القرارة

1734.4812.949.05آداب و فلسفةمتقن الدكتور المجاهد خرفي صالح -القرارة
244.1213.9310.53الرياضياتمتقن الدكتور المجاهد خرفي صالح -القرارة
1902.5616.268.89العلوم التجريبيةمتقن الدكتور المجاهد خرفي صالح -القرارة
355.3813.259.44تقني رياضي هندسة ميكانيكيةمتقن الدكتور المجاهد خرفي صالح -القرارة
267.0413.389.94لغات أجنبيةمتقن الدكتور المجاهد خرفي صالح -القرارة

386.2612.559.78آداب و فلسفةثانوية القرارة الجديدة - القرارة
635.2216.159.07العلوم التجريبيةثانوية القرارة الجديدة - القرارة
137.6415.3510.82لغات أجنبيةثانوية القرارة الجديدة - القرارة

616.8113.799.99آداب و فلسفةثانوية الحياة-القرارة
357.4314.6011.59التسيير واإلقتصادثانوية الحياة-القرارة
376.6016.9511.76العلوم التجريبيةثانوية الحياة-القرارة

975.5612.199.15آداب و فلسفةثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي
426.9212.9410.52التسيير واإلقتصادثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي
426.9716.5411.29الرياضياتثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي
2744.4916.539.42العلوم التجريبيةثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي
687.5018.1310.56تقني رياضي هندسة الطرائقثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي
116.769.889.02تقني رياضي هندسة كهربائيةثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي
77.2311.428.56تقني رياضي هندسة مدنيةثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي
535.6413.728.66لغات أجنبيةثانوية الشهيد الحاج عالل بن بيتور-متليلي
865.7912.329.00آداب و فلسفةثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي
694.6312.229.72التسيير واإلقتصادثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي
177.6415.5912.25الرياضياتثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي
1184.3216.489.23العلوم التجريبيةثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي
265.9814.3810.11تقني رياضي هندسة الطرائقثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي
445.9111.709.16لغات أجنبيةثانوية  الشهيد بن عمار عبد اهللا -متليلي

393.6311.268.27آداب و فلسفةثانوية الشاذلي بن جديد سبسب
565.2612.128.67العلوم التجريبيةثانوية الشاذلي بن جديد سبسب
663.9311.648.24آداب و فلسفةمتقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي
645.9111.408.93التسيير واإلقتصادمتقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي
255.7616.5711.29الرياضياتمتقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي
1464.4214.378.64العلوم التجريبيةمتقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي
154.3312.739.19تقني رياضي هندسة الطرائقمتقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي
214.7111.448.04تقني رياضي هندسة مدنيةمتقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي
154.4411.988.13تقني رياضي هندسة ميكانيكيةمتقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي
396.7612.899.21لغات أجنبيةمتقن الشهيد بلغيث أحمد- متليلي
465.6211.608.09آداب و فلسفةثانوية بوعامر عمر - متليلي
246.5112.199.00التسيير واإلقتصادثانوية بوعامر عمر - متليلي
1083.3814.638.57العلوم التجريبيةثانوية بوعامر عمر - متليلي
136.9512.439.68لغات أجنبيةثانوية بوعامر عمر - متليلي
1174.9812.068.54آداب و فلسفةثانوية ديدوش مراد-المنيعة
875.7113.139.35التسيير واإلقتصادثانوية ديدوش مراد-المنيعة
414.3013.458.48الرياضياتثانوية ديدوش مراد-المنيعة
2803.4015.579.06العلوم التجريبيةثانوية ديدوش مراد-المنيعة
359.3513.0011.16تقني رياضي هندسة الطرائقثانوية ديدوش مراد-المنيعة

1413.9412.028.53آداب و فلسفةمتقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة
1017.0112.099.43التسيير واإلقتصادمتقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة
2114.2516.638.77العلوم التجريبيةمتقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة
305.0010.707.98تقني رياضي هندسة ميكانيكيةمتقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة

194



متوسط المعدالتأفضل معدلأضعف معدلالحاضرونالشعبةالمؤسسة

695.3011.308.41لغات أجنبيةمتقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة
1245.2611.858.62آداب و فلسفةمتقن حاسي القارة-حاسي القارة
1027.5012.609.98التسيير واإلقتصادمتقن حاسي القارة-حاسي القارة
1914.4515.308.99العلوم التجريبيةمتقن حاسي القارة-حاسي القارة
218.6813.1810.75تقني رياضي هندسة الطرائقمتقن حاسي القارة-حاسي القارة
108.0814.4110.05تقني رياضي هندسة كهربائيةمتقن حاسي القارة-حاسي القارة
394.3512.269.15تقني رياضي هندسة مدنيةمتقن حاسي القارة-حاسي القارة
335.5712.419.10لغات أجنبيةمتقن حاسي القارة-حاسي القارة
907.3512.8910.30آداب و فلسفةثانوية بريان القديمة -بريان
128.2111.8610.04الرياضياتثانوية بريان القديمة -بريان
606.4113.589.70العلوم التجريبيةثانوية بريان القديمة -بريان
257.3413.1410.87لغات أجنبيةثانوية بريان القديمة -بريان

365.3313.0710.86آداب و فلسفةمتقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان
408.7813.4411.06التسيير واإلقتصادمتقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان
178.3715.5911.04الرياضياتمتقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان
614.9713.608.91العلوم التجريبيةمتقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان
237.4111.079.81تقني رياضي هندسة كهربائيةمتقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان
328.8912.2910.69تقني رياضي هندسة مدنيةمتقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان

397.7313.0110.41آداب و فلسفةثانوية حي قارة الطين -بريان
218.2614.4011.40التسيير واإلقتصادثانوية حي قارة الطين -بريان
356.8617.0012.91الرياضياتثانوية حي قارة الطين -بريان
957.4414.7610.93العلوم التجريبيةثانوية حي قارة الطين -بريان
138.6413.5511.16تقني رياضي هندسة كهربائيةثانوية حي قارة الطين -بريان
129.0614.7312.31تقني رياضي هندسة مدنيةثانوية حي قارة الطين -بريان
168.5615.5612.63لغات أجنبيةثانوية حي قارة الطين -بريان

496.1311.599.08آداب و فلسفةثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف
526.3313.069.29التسيير واإلقتصادثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف
287.2315.7611.81الرياضياتثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف
1284.9014.579.41العلوم التجريبيةثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف
247.1813.179.87لغات أجنبيةثانوية الشيخ ابي عبد اهللا الفرسطائي-العطف

307.7515.7711.95آداب و فلسفةثانوية الرضوان للتربية و التعليم
277.1915.6611.39العلوم التجريبيةثانوية الرضوان للتربية و التعليم
995.8112.269.31آداب و فلسفةثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة
577.0414.969.93التسيير واإلقتصادثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة
1335.3116.179.90العلوم التجريبيةثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة
347.0711.809.05لغات أجنبيةثانوية الشهيد رزاق الزيغم -زلفانة
1225.8713.209.88آداب و فلسفةثانوية حويشيتي محمد-الضاية
488.2613.8211.09التسيير واإلقتصادثانوية حويشيتي محمد-الضاية
269.1315.6011.42الرياضياتثانوية حويشيتي محمد-الضاية
936.9913.0010.03العلوم التجريبيةثانوية حويشيتي محمد-الضاية
246.6713.659.80تقني رياضي هندسة الطرائقثانوية حويشيتي محمد-الضاية
227.5510.128.73تقني رياضي هندسة ميكانيكيةثانوية حويشيتي محمد-الضاية
467.1312.439.79لغات أجنبيةثانوية حويشيتي محمد-الضاية

554.8313.428.16آداب و فلسفةثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة
314.9112.159.32التسيير واإلقتصادثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة
543.8613.418.58العلوم التجريبيةثانوية الشهيد دهان ابراهيم - المنصورة

454.7712.528.09آداب و فلسفةملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل

623.5715.699.29العلوم التجريبيةملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل
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22083.5415.779.27آداب و فلسفة

11313.6115.3610.22التسيير واإلقتصاد

4763.811711.18الرياضيات

36642.5617.169.47العلوم التجريبية

2044.3318.1310.45تقني رياضي هندسة الطرائق

1056.7615.5810.06تقني رياضي هندسة كهربائية

2373.4515.879.85تقني رياضي هندسة مدنية

1484.4413.258.45تقني رياضي هندسة ميكانيكية

6555.315.569.74لغات أجنبية

متوسط المعدالتأفضل معدلأضعف معدل

2.5618.139.65
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  :قراءة في مجمل النتائج السابقة. 27
  :استخالص ما يأتي خالل كل النتائج السابقة، يمكن من
ّتقدمت نتائج أغلب الشعب في هذا الموسم مع تفاوت في مؤشرات التحسن، قياسا للموسم الدراسي المنصرم  -

 .ية، والهندسة الميكانيكواالقتصادالتسيير ، والرياضيات، باستثناء شعب )2013/2014(
، رغم تراجعها عن الموسم الماضي الذي 0267.%كانت نتائج شعبة الرياضيات في الصدارة بنسبة قدرت بــ -

  .3080.%حققت فيه نسبة 
الذي لم تتجاوز فيه ، مقارنة بالموسم الماضي، )3335.%(شعبة اآلداب والفلسفة تحسنا ملموسا سجلت  -

 .8928.%نسبة النجاح في هذه الشعبة 
فيما كانت نسبة ، 6639.%لتبلغ نسبة ، %1.35جدا قدره علوم التجريبية تقدما طفيف حققت شعبة ال -

 .3138.%النجاح في الموسم الماضي 
، كانت )7860.% (كان مردود الشعب التقنية متفاوتا، فبينما حققت شعبة هندسة الطرائق نتائج حسنة جدا - 

، وفي المقابل لم )على التوالي %5748.و %51.05( لمتوسطشعبتا الهندسة مدنية والكهربائية في حدود ا
 .%1914.تتجاوز النسبة في شعبة الهندسة الميكانيكية نسبة 

ولم تشكل لديهم وكانت عامال مؤثرا في نجاح الكثيرين منهم، كانت بعض المواد في متناول جميع التالميذ،  -
، وقد )%85.50(ح فيها جد مرتفعة ّأي صعوبة تذكر، وخاصة مادة العلوم اإلسالمية، التي كانت نسبة النجا

بينما بلغت لدى ، 4995.%بلغت هذه نسبة النجاح في المادة عند التالميذ الناجحين في شهادة البكالوريا 
، وجاء 2612. )الراسبون+الناجحون ( التالميذمجمل كان معدل المادة عند ، و9777.%الراسبين منهم 

  .2911.ن  الراسبيعند ، و0514.الناجحين عند معدل ال

وكانت ، 5371.%كذلك الشأن بالنسبة لمادة التاريخ والجغرافيا التي بلغت نسبة النجاح اإلجمالية فيها  -
وكان بالنسبة ،  3811.فيما كان معدل المادة ، 9658.% ولدى الراسبين ، 2288.%النسبة لدى الناجحين 

 .2910. وللراسبين، 8212. للناجحين

ة لشعب التسيير واالقتصاد، والهندسة المدنية، وهندسة الطرائق، والهندسة سجلت مواد االختصاص بالنسب -
 3298.%حصل ) 5معامل  (والمناجمنت القتصادالكهربائية، نتائج جد إيجابية فعلى سبيل المثال في مادة ا

 التالميذ الناجحين على المعدل على المعدل في هذه المادة، وحصل كل) الناجحون+ الراسبون (من التالميذ 
 .من الراسبين في البكالوريا على المعدل في هذه المادة 0396.%وحصل ، )00100.% (فيها

في المقابل شكلت بعض المواد صعوبات جمة للتالميذ، وعلى الخصوص مادة الرياضيات التي كانت مادة  -
 تلميذا 16 يحصل على المعدل فيها سوى سقطة في كل الشعب، وخاصة شعبة التسيير واالقتصاد التي لمُم

منهم في ثانوية االصالح، وعلى العموم كان ) 09(تسعة ) %1.41نسبة النجاح ( مترشح 1131من بين 
 ).24جدول رقم ينظر (معدل المادة أقل من المتوسط في جميع الشعب 

 التالميذ، ففي شعبة اآلداب والفلسفة لم ًتمثل عائقا كبيرا أمام) الفرنسية، واإلنجليزية(ما زالت اللغات األجنبية  - 
منهم على المعدل  %11.14 من التالميذ على المعدل في الفرنسية، ولم يحصل سوى %19.88يحصل سوى 

من التالميذ على المعدل في  %38.32 إال ما نسبته حصللم يوفي شعبة اللغات األجنبية  في اإلنجليزية،
 .اإلنجليزية
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رهين نتائج تالميذ شعبتي العلوم التجريبية واآلداب ّإلى حد كبير ح الوالئية، يبقى ّإن الرفع من نسبة النجا -
 موسم المتحانات البكالوريا في هاتين ّالتالميذ الذين يتقدمون كلالهائلة من عداد األوالفلسفة، بالنظر إلى 

أي ما يمثل نسبة  تلميذا حاضرا 8828 تلميذا من بين 5872في هذا الموسم الدراسي تقدم (الشعبيتين 
  .) من مجموع التالميذ5266.%

 منھم 893، بينما انحصرت معد�ت 09.65كان المعدل العام لكل التالميذ في امتحان شهادة البكالوريا، هو - 

،  )27انظر الجدول رقم (09.99  إلى 09.50في المجال من )  من مجموع الت-ميذ%10.12أي ما يمثل (
ما يجعلنا وهو ، 09.99 و 09.00 بين ) من مجموع الت-ميذ%20.10ثل أي ما يم( 1774وكانت معدالت 

 .المشتغلين بالشأن التربويالرفع من نسبة النجاح الوالئية، أمر في متناول كل ّ أن نعتقد
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  : نوع االستحقاق حسب2015  دورة جوانالبكالورياشهادة امتحان نتائج . 27

قريب من الجيد، جيد، جيد : مالحظات (باستحقاق البكالوريا شهادة على حصلوا الذين التالميذ معدودات اآلتي الجدول في

  : )جدا، ممتاز

 االستحقاق عدد الحاصلين عليه مالحظة

 قريب من الجيد 783  

 دجي 193  

 جيد جدا 23  

 ممتاز 1 )زرقاط مياسة إكرام ثانوية الشهيد عالل بن بيتور متليلي(المترشحة 

  المجموع 1000  

  .باستحقاق البكالوريا شهادة على حصلوا الذين التالميذ  معدودات190جدول رقم 

  .بمالحظة مقبول فقط البكالوريا  تلميذا على شهادة2794المقابل حصل  وفي

  ):الحاصلون على مالحظة ممتاز، وجيد جدا(األوائل في امتحان شهادة البكالوريا بالوالية ) 24(اآلتي قائمة للتالميذ الـفي الجدول 

 التقدير المعدل المؤسسة الشعبة ا�سم اللقب الرتبة

 ممتاز 18.13 متليلي-ثانوية الشھيد ع"ل بن بيتور تقني رياضي ھندسة الطرائق مياسة اكرام زرقاط 1

 جيد جدا 17.16 بنورة- ثانوية حي سيدي عباز العلوم التجريبية عفاف لبقع 2

 جيد جدا 17.00 بريان-ثانوية حي قارة الطين  الرياضيات إبراھيم قلو 3

 جيد جدا 16.95 القرارة- ثانوية الحياة العلوم التجريبية عبد المجيد الشيخ بالحاج 4

 جيد جدا 16.86 بنورة- ة حي سيدي عبازثانوي العلوم التجريبية ص"ح الدين لحرش 5

 جيد جدا 16.63 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير العلوم التجريبية عبد 4 ربيعي 6

 جيد جدا 16.62 المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير العلوم التجريبية شھيناز جبريط 7

 جيد جدا 16.59 بريان-ثانوية حي قارة الطين  الرياضيات الشيخ بكير عبود 8

 جيد جدا 16.57  شعاب لعريق- متقن الشھيد بلغيث أحمد الرياضيات سعاد حاج معطا4 9

 جيد جدا 16.54 متليلي-ثانوية الشھيد ع"ل بن بيتور الرياضيات سودة الزھراء سيراج 10

 جيد جدا 16.53 متليلي-ثانوية الشھيد ع"ل بن بيتور العلوم التجريبية فاطمة الزھراء مصباح 11

 جيد جدا 16.48  متليليثانوية  الشھيد بن عمار عبد 4 العلوم التجريبية فاطمة الزھرة دھمة 12

 جيد جدا 16.48 ثانوية ا>مام أفلح بن عبد الوھاب غرداية الرياضيات �لة عطفاوي 13

 جيد جدا 16.43 بريان–ثانوية حي قارة الطين  الرياضيات عمر إس"م شقبقب 14

 جيد جدا 16.30 متليليثانوية  الشھيد بن عمار عبد 4  العلوم التجريبية نادية صيتي 15

 جيد جدا 16.26 القرارة-متقن  المجاھد خرفي صالح  العلوم التجريبية بشرى حماني 16

 جيد جدا 16.21 بنورة- ثانوية حي سيدي عباز الرياضيات عبد اللطيف غريقة 17

 جيد جدا 16.17 زلفانة-ثانوية الشھيد رزاق الزيغم  م التجريبيةالعلو سارة بن عطا4 18

 جيد جدا 16.15  القرارة-ثانوية القرارة الجديدة  العلوم التجريبية حفصة بالرقي 19

 جيد جدا 16.15 متليلي-ثانوية الشھيد ع"ل بن بيتور العلوم التجريبية يسرى لحرش 20

 جيد جدا 16.09 القرارة-ية الشيخ ابراھيم بيوضثانو الرياضيات مليكة أحماني فردي 21

 جيد جدا 16.08 بنورة- ثانوية حي سيدي عباز العلوم التجريبية رميسة بن أودينة 22

 جيد جدا 16.05 القرارة- ثانوية الحياة العلوم التجريبية إس"م خياط 23

 جيد جدا 16.00 بنورة-ثانوية مفدي زكرياء الرياضيات بشير بزم"ل 24

  .األوائل في امتحان شهادة البكالوريا بالوالية) 24(قائمة للتالميذ الـ 191دول رقم ج

  

  



 200 

  :الجدول اآلتي معدودات الحاصلين على البكالوريا حسب نوع االستحقاق وحسب المؤسساتيلخص 
 م"حظة ا�ستحقاق

 المؤسسة
 قريب من الجيد جيد جيد جدا ممتاز

عدد الناجحين 
 باستحقاق

  الناجحون
 بم"حظة مقبول

المجموع الكلي 
 للناجحين

 244 178 66 45 17 3 1 متليلي-ثانوية الشھيد الحاج ع"ل بن بيتور

 218 111 107 74 29 4   بنورة- ثانوية حي سيدي عباز

 171 83 88 61 24 3   بريان-ثانوية حي قارة الطين 

 143 118 25 16 7 2   السوارق-ثانوية  الشھيد بن عمار عبد 4 

 86 46 40 33 5 2   القرارة- ثانوية الحياة

 114 100 14 11 1 2   المنيعة-متقن الشيخ محمد بلكبير

 196 138 58 43 14 1   بنورة-ثانوية مفدي زكرياء

 147 109 38 27 10 1   القرارة-ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض

 66 44 22 14 7 1   غرداية- ثانوية ا>مام أفلح بن عبد الوھاب 

 127 105 22 15 6 1   زلفانة-ثانوية الشھيد رزاق الزيغم 

 103 84 19 15 3 1    شعاب لعريق- متقن الشھيد بلغيث أحمد

 43 32 11 8 2 1    القرارة-ثانوية القرارة الجديدة 

 159 124 35 34   1   القرارة-متقن المجاھد خرفي صالح 

 138 78 60 46 14     غرداية- ثانوية عمي سعيد

 42 17 25 13 12     ثانوية الرضوان للتربية و التعليم

 387 294 93 84 9     غارداية- ثانوية محمد اBخضر في"لي

 112 81 31 23 8     العطف-ثانوية الشيخ ابي عبد 4 الفرسطائي

 32 19 13 8 5     حاسي لفحل-ملحقة حاسي لفحل

 176 128 48 44 4     المنيعة- ثانوية ديدوش مراد

 204 170 34 31 3     الضاية-ثانوية حويشيتي محمد

 126 92 34 31 3      بنورة-ثانوية بني يزقن الجديدة 

 175 155 20 17 3     حاسي القارة-متقن حاسي القارة

 145 116 29 27 2      بلغنم- متقن رمضان حمود

 128 111 17 15 2     بريان-متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان

 42 31 11 9 2      القمقومة-ثانوية بوعامر عمر 

 71 64 7 6 1     وھراوة ب-ثانوية قرمة بوجمعة 

 108 91 17 17       بريان-ثانوية بريان القديمة 

 38 29 9 9        المنصورة-ثانوية الشھيد دھان ابراھيم 

 36 30 6 6       غرداية-ثانوية ا>ص"ح

 17 16 1 1       ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب
 3794 2794 1000 783 193 23 1 المجموع

  معدودات الحاصلين على البكالوريا حسب نوع االستحقاق وحسب المؤسسات. 192رقم جدول 



75.97 657387294 24.03 58.9093 ثانوية محمد ا�خضر في�لي-غارداية 

90.14 1367164 9.86 52.217 ثانوية قرمة بوجمعة - بوھراوة 

70.41 473196138 29.59 41.4458 ثانوية مفدي زكرياء-بنورة 

73.02 27012692 26.98 46.6734 ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة 

50.92 296218111 49.08 73.65107 ثانوية حي سيدي عباز-بنورة 

80.00 327145116 20.00 44.3429 متقن رمضان حمود- بلغنم 

66.67 1706644 33.33 38.8222 ثانوية ا,مام أفلح بن عبد الوھاب -غرداية 

83.33 903630 16.67 40.006 ثانوية ا,ص�ح-غرداية 

56.52 17513878 43.48 78.8660 ثانوية عمي سعيد-غرداية 

74.15 360147109 25.85 40.8338 ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض-القرارة 

77.99 448159124 22.01 35.4935 متقن  المجاھد خرفي صالح -القرارة 

74.42 1144332 25.58 37.7211 ثانوية القرارة الجديدة - القرارة 

53.49 1338646 46.51 64.6640 ثانوية الحياة-القرارة 

72.95 594244178 27.05 41.0866 ثانوية الشھيد الحاج ع�ل بن بيتور-متليلي 

82.52 360143118 17.48 39.7225 ثانوية  الشھيد بن عمار عبد 6 -السوارق 

94.12 951716 5.88 17.891 ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب 

81.55 39110384 18.45 26.3419 متقن الشھيد بلغيث أحمد- شعاب لعريق 

73.81 1914231 26.19 21.9911 ثانوية بوعامر عمر - القمقومة 

72.73 560176128 27.27 31.4348 ثانوية ديدوش مراد-المنيعة 

87.72 552114100 12.28 20.6514 متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة 

88.57 520175155 11.43 33.6520 متقن حاسي القارة-حاسي القارة 

84.26 18710891 15.74 57.7517 ثانوية بريان القديمة -بريان 

86.72 209128111 13.28 61.2417 متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان 

48.54 23117183 51.46 74.0388 ثانوية حي قارة الطين -بريان 

72.32 28111281 27.68 39.8631 ثانوية الشيخ ابي عبد 6 الفرسطائي-العطف

40.48 574217 59.52 73.6825 ثانوية الرضوان للتربية و التعليم 

82.68 323127105 17.32 39.3222 ثانوية الشھيد رزاق الزيغم -زلفانة 

83.33 381204170 16.67 53.5434 ثانوية حويشيتي محمد-الضاية 

76.32 1403829 23.68 27.149 ثانوية الشھيد دھان ابراھيم - المنصورة 

59.38 1073219 40.63 29.9113 ملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل 

42.982794 379473.64 100026.36 8828
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الناجحون  نسبتھم عدد الناجحين الحاضرون  نسبة النجاح    نسبتھم من عدد الناجحين المؤسسة 
* بم�حظة مقبول   بم�حظة    بين جميع الناجحين 

فقط

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

%% % المجموع في الوBية 
جدول ملخص لمعدودات الت�ميذ ونسب نجاح المؤسسات حسب الم�حظة التقديرية  192جدول رقم 

الت�ميذ الناجحون بم�حظة ھم الذين حصلوا على م�حظة قريب من الجيد، أو جيد، أو جيد جدا، أو ممتاز *



 

 

 

  

  

  

  ملحق

 الناجحين باستحقاق حسب المؤسساتقوائم 



58.90 387 657 ثانوية محمد ا�خضر في�لي-غارداية 

جيد06/18/1997 15.69غرداية العلوم التجريبية بريھمات الزھرة1
جيد09/14/1995 14.73غرداية العلوم التجريبية خمقاني خالد2
جيد01/27/1997 14.72غرداية الرياضيات لحرش عثمان3
جيد07/31/1995 14.68غرداية العلوم التجريبية عويسي محمد ا�مين4
جيد03/11/1998 14.59غرداية الرياضيات بقدور الحاج علي5
جيد03/29/1997 14.56سيدي أعباز لغات أجنبية شاوش فاطمة رانية6
جيد07/13/1997 14.22غرداية الرياضيات نواصر خيرة7
جيد10/27/1996 14.13غرداية الرياضيات مصباح ايمان8
جيد11/01/1996 14.08تيارت العلوم التجريبية عمير ھند جھاد9
قريب من الجيد05/10/1996 13.97غرداية الرياضيات العابد احمد رضوان10
قريب من الجيد04/10/1995 13.94سيدي بلعباس الرياضيات منصوري ايمان حليمة11
قريب من الجيد08/03/1997 13.81حسين داي الرياضيات إدوي منى12
قريب من الجيد01/01/1998 13.79خنشلة لغات أجنبية لشخب أسماء تويبة13
قريب من الجيد06/02/1996 13.69العالية الرياضيات قادري صفية قمر14
قريب من الجيد11/23/1995 13.57غرداية العلوم التجريبية رباحي منال15
قريب من الجيد02/28/1995 13.53غرداية الرياضيات دھمة ريمة16
قريب من الجيد01/23/1997 13.50غرداية الرياضيات ھامل سمية17
قريب من الجيد07/20/1997 13.47سوقر الرياضيات عروصي جيھاد18
قريب من الجيد01/20/1996 13.47بنورة لغات أجنبية بن خليفة ھاجر19
قريب من الجيد04/25/1998 13.44ا�غواط الرياضيات بوعرعارة شھيناز20
قريب من الجيد03/15/1997 13.38غرداية العلوم التجريبية بن خليفة محمد الطاھر21
قريب من الجيد01/01/1996 13.32توسنينة آداب و فلسفة جلولي عائشة22
قريب من الجيد07/24/1997 13.27متليلي التسيير وا8قتصاد بن عودة سالمة23
قريب من الجيد11/01/1995 13.19غرداية التسيير وا8قتصاد قرمولة سمية24
قريب من الجيد02/17/1997 13.19غرداية الرياضيات دوادي مو9ي إدريس25
قريب من الجيد01/10/1996 13.12غرداية العلوم التجريبية طينة سارة26
قريب من الجيد03/25/1995 13.09قصر الش�لة آداب و فلسفة بن رشانة سعاد27
قريب من الجيد12/17/1996 13.05غرداية التسيير وا8قتصاد بن دكن عبد الفتاح28
قريب من الجيد10/16/1996 13.05البيض العلوم التجريبية حدي إكرام29
قريب من الجيد10/04/1995 13.00بنورة التسيير وا8قتصاد مويسي محمد عبد الغاني30
قريب من الجيد04/26/1996 12.97بنورة الرياضيات فرح زينب31
قريب من الجيد09/01/1997 12.96زلفانة التسيير وا8قتصاد بوعامر غنية32
قريب من الجيد10/23/1997 12.94بنورة التسيير وا8قتصاد شنتوف أح�م33
قريب من الجيد09/28/1994 12.88غرداية التسيير وا8قتصاد طمار سيد مختار34
قريب من الجيد01/21/1997 12.87غرداية لغات أجنبية ھاشمي فاطمة35
قريب من الجيد09/18/1996 12.85غرداية التسيير وا8قتصاد النوعي فاطمة الزھرة36
قريب من الجيد10/30/1997 12.84غرداية العلوم التجريبية بن قومار عائشة37
قريب من الجيد07/12/1997 12.75غرداية العلوم التجريبية بن سانية نورة38
قريب من الجيد09/25/1997 12.75غرداية العلوم التجريبية حويشيتي مروة39
قريب من الجيد12/14/1997 12.74غرداية التسيير وا8قتصاد ياحي وفاء40
قريب من الجيد09/24/1998 12.74بنورة التسيير وا8قتصاد بوحادة احمد نسيم41
قريب من الجيد06/01/1996 12.70بنورة غرداية الرياضيات سعيدي حنان42
قريب من الجيد09/07/1995 12.65غرداية العلوم التجريبية خن اسماء43
قريب من الجيد07/02/1994 12.64غرداية التسيير وا8قتصاد عنيشل يوسف44
قريب من الجيد02/03/1996 12.64غرداية التسيير وا8قتصاد بوعامر فضيلة45
قريب من الجيد11/12/1994 12.63بنورة العلوم التجريبية بن خاثة عبد الرزاق46
قريب من الجيد01/16/1998 12.62بنورة آداب و فلسفة حمادي بشرى47
قريب من الجيد07/04/1996 12.62غرداية الرياضيات بن عطا? صفاء48
قريب من الجيد08/27/1995 12.59غرداية التسيير وا8قتصاد بن جدو ھارون49
قريب من الجيد03/01/1995 12.59بنورة العلوم التجريبية ددوش آسيا50
قريب من الجيد06/07/1997 12.56غرداية التسيير وا8قتصاد مشطن سماح51
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قريب من الجيد11/21/1994 12.54غرداية التسيير وا8قتصاد حاج معطا? سالمة52
قريب من الجيد11/01/1994 12.54السوقر العلوم التجريبية قرباتي ص�ح الدين53
قريب من الجيد08/27/1996 12.53زمالة ا9مير عبد القادر الرياضيات معسكري عبد الرزاق54
قريب من الجيد01/22/1996 12.50غرداية التسيير وا8قتصاد زقعيط محمد55
قريب من الجيد05/16/1997 12.50غرداية الرياضيات سنجال اسماعيل56
قريب من الجيد08/10/1997 12.48غرداية تقني رياضي ھندسة مدنية قليل سعدية57
قريب من الجيد01/12/1995 12.47غرداية التسيير وا8قتصاد لحسن عائشة58
قريب من الجيد11/04/1996 12.44اريس الرياضيات ورغي أيمن59
قريب من الجيد08/20/1996 12.40غرداية التسيير وا8قتصاد بولفعة محمد العيد60
قريب من الجيد08/13/1995 12.36غرداية لغات أجنبية جودي مريم61
قريب من الجيد01/01/1996 12.34ضاية بن ضحوة العلوم التجريبية بن موسى خديجة62
قريب من الجيد06/30/1997 12.32غرداية العلوم التجريبية عرابة وسام63
قريب من الجيد04/02/1998 12.31غرداية التسيير وا8قتصاد رزمة ھادية64
قريب من الجيد02/04/1996 12.29بنورة لغات أجنبية سعدات عفيفة65
قريب من الجيد08/09/1994 12.28غرداية العلوم التجريبية رسيوي معاذ66
قريب من الجيد01/10/1998 12.26غرداية التسيير وا8قتصاد نويزي أحمد67
قريب من الجيد07/15/1995 12.24متليلي غارداية العلوم التجريبية بوعامر صبرين68
قريب من الجيد02/08/1995 12.23غرداية التسيير وا8قتصاد حويشيتي عمر69
قريب من الجيد02/04/1997 12.22غرداية التسيير وا8قتصاد بومھراس صفاء70
قريب من الجيد04/16/1998 12.22غرداية التسيير وا8قتصاد أو9د بوجمعة عبد الكريم71
قريب من الجيد12/10/1996 12.22متليلي العلوم التجريبية لقرع زكرياء72
قريب من الجيد08/11/1997 12.22الحراش لغات أجنبية بن زايد نسرين73
قريب من الجيد03/31/1998 12.20غرداية الرياضيات الطالب أسامة74
قريب من الجيد07/29/1996 12.20غرداية الرياضيات عمير إيمان75
قريب من الجيد06/21/1997 12.20غرداية لغات أجنبية طمار صفية76
قريب من الجيد08/29/1996 12.19غرداية العلوم التجريبية كرامي ھاجر77
قريب من الجيد06/04/1997 12.17غرداية العلوم التجريبية او9د سعد ھاجر78
قريب من الجيد01/28/1996 12.17غرداية العلوم التجريبية عرابة ھاجر79
قريب من الجيد10/28/1996 12.14سيدي اعباز العلوم التجريبية سويلم سھام80
قريب من الجيد11/23/1995 12.13غرداية التسيير وا8قتصاد جلود عفاف81
قريب من الجيد02/02/1995 12.12غرداية التسيير وا8قتصاد خيراني الحاج محمد الوليد82
قريب من الجيد07/20/1997 12.10بلوزداد العلوم التجريبية قمازي اميرة رانيا83
قريب من الجيد03/21/1997 12.10غرداية العلوم التجريبية او9د قويدر رانيا84
قريب من الجيد01/10/1997 12.10غرداية تقني رياضي ھندسة مدنية ق�ع الدم عبد الھادي85
قريب من الجيد01/27/1995 12.08بنورة التسيير وا8قتصاد سويسي نورة86
قريب من الجيد09/16/1996 12.06بنورة آداب و فلسفة شبيحي رضا امين87
قريب من الجيد04/05/1997 12.06سعيدة لغات أجنبية حاج محمد ھاجر88
قريب من الجيد09/27/1994 12.03بنورة العلوم التجريبية بوجمعة محمد نبيل89
قريب من الجيد10/26/1996 12.02غرداية العلوم التجريبية طبي حليمة90
قريب من الجيد08/15/1995 12.01غرداية آداب و فلسفة بن عميرة حسين91
قريب من الجيد04/15/1995 12.01غرداية العلوم التجريبية بوفاتح عبد القادر92
قريب من الجيد04/21/1997 12.01غرداية لغات أجنبية حروزي فاطمة الزھراء93
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52.21 71 136 ثانوية قرمة بوجمعة - بوھراوة 

جيد03/06/1998 14.43غرداية العلوم التجريبية أو9د سعيد ھاجر1
قريب من الجيد09/07/1996 12.67عنابة التسيير وا8قتصاد بوخاري كاملية2
قريب من الجيد05/13/1994 12.52غرداية العلوم التجريبية بوحميدة مريم3
قريب من الجيد05/07/1995 12.49غرداية العلوم التجريبية قندة عبد الباسط4
قريب من الجيد07/28/1994 12.40غرداية العلوم التجريبية بلعور شھاب الدين5
قريب من الجيد04/08/1998 12.15غرداية التسيير وا8قتصاد ظاھر رضوان6
قريب من الجيد03/09/1998 12.05غرداية التسيير وا8قتصاد ھيصام زينب7
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41.44 196 473 ثانوية مفدي زكرياء-بنورة 

جيد جدا12/28/1996 16.00بني يزقن الرياضيات بزم�ل بشير1
جيد08/19/1996 15.89تمنراست الرياضيات باباعمي داود2
جيد11/06/1996 15.84مرسيليا الرياضيات دادي بھون كوثر3
جيد07/10/1997 15.62بني يزقن الرياضيات أميني إيمان4
جيد11/05/1997 15.39غرداية بن يزقن الرياضيات بوش�غم نجمة5
جيد10/08/1996 15.39غرداية العلوم التجريبية جبريط سھام6
جيد04/06/1996 15.09بنورة الرياضيات باعلي أحمد7
جيد08/14/1997 14.85بني يزقن غرداية العلوم التجريبية فرطاس أنيس8
جيد03/25/1996 14.71غرداية العلوم التجريبية زياني أسماء9
جيد01/02/1995 14.52القرارة العلوم التجريبية حبة عينة أمين10
جيد04/22/1996 14.34بنورة الرياضيات حمودة طه11
جيد04/27/1996 14.21غرداية لغات أجنبية لعمى اشراق12
جيد08/17/1996 14.17بني يزقن العلوم التجريبية بابانو محمد13
جيد05/01/1997 14.12بني يزقن العلوم التجريبية مرغوب عائشة سارة14
جيد08/15/1996 14.00غرداية العلوم التجريبية أو9د سليمان رقية15
قريب من الجيد04/15/1997 13.96بني يزقن الرياضيات بوسريح وداد16
قريب من الجيد07/28/1997 13.95بنورة العلوم التجريبية دودو أمينة17
قريب من الجيد03/28/1997 13.95غرداية لغات أجنبية عزوز نج�ء18
قريب من الجيد06/01/1998 13.91بني يزقن  بنورة الرياضيات دواق ابراھيم فؤاد19
قريب من الجيد08/16/1997 13.81بني يزقن لغات أجنبية صدقي نور الھدى20
قريب من الجيد04/04/1998 13.81سيدي اعباز لغات أجنبية بن عيسى أسماء21
قريب من الجيد11/20/1998 13.78غرداية العلوم التجريبية قربوز عفاف22
قريب من الجيد01/15/1995 13.72غرداية تقني رياضي ھندسة الطرائق مصباح أفلح23
قريب من الجيد12/08/1997 13.56بني يزقن الرياضيات فرطاس منير24
قريب من الجيد08/06/1994 13.54بنورة آداب و فلسفة طويطي نادية25
قريب من الجيد10/09/1998 13.47سيدي عباز بنورة العلوم التجريبية حداوي منال26
قريب من الجيد09/02/1997 13.41المنيعة العلوم التجريبية نواري نج�ء27
قريب من الجيد06/17/1996 13.28بنورة العلوم التجريبية دودو لمياء28
قريب من الجيد04/02/1995 13.22بني يزقن الرياضيات مرزوق أمين29
قريب من الجيد07/26/1996 13.10سيدي اعباز العلوم التجريبية كلبيت خيرة30
قريب من الجيد07/28/1996 13.09بنورة الرياضيات بن عدون مصطفى31
قريب من الجيد01/14/1996 13.00بنورة العلوم التجريبية بوش�غم لمياء32
قريب من الجيد03/16/1997 12.98غرداية العلوم التجريبية بيتور إيمان33
قريب من الجيد04/11/1997 12.91غرداية العلوم التجريبية مدقن عبدالجواد نصير34
قريب من الجيد11/18/1994 12.87بنورة تقني رياضي ھندسة الطرائق بكوش رضوان35
قريب من الجيد03/07/1996 12.86بني يزقن بنورة العلوم التجريبية كريم وليد36
قريب من الجيد07/31/1996 12.83بني يزقن الرياضيات الشقمة مھدي37
قريب من الجيد12/08/1996 12.82متليلي الشعانبة العلوم التجريبية زياني وفاء38
قريب من الجيد11/12/1996 12.76بني يزقن الرياضيات امزرقط سليمان39
قريب من الجيد04/01/1996 12.75متليلي  غرداية لغات أجنبية مداح خديجة40
قريب من الجيد01/10/1998 12.74بني يزقن العلوم التجريبية طفيش عزيزة41
قريب من الجيد03/05/1996 12.74بنورة العلوم التجريبية صدقي سارة42
قريب من الجيد03/11/1996 12.52بنورة العلوم التجريبية حجوط فتيحة43
قريب من الجيد09/30/1995 12.45بنورة لغات أجنبية عشو كنزة44
قريب من الجيد01/03/1998 12.40بنورة العلوم التجريبية بن يونس ليلى45
قريب من الجيد06/20/1997 12.39بني يزقن لغات أجنبية بن كيح ھناء46
قريب من الجيد11/11/1997 12.34غرداية العلوم التجريبية زيادي رانيا47
قريب من الجيد05/03/1997 12.32بنورة العلوم التجريبية أو9د سيدي اعمر أم كلثوم48
قريب من الجيد05/12/1996 12.17بنورة العلوم التجريبية دودو محمد49
قريب من الجيد03/23/1996 12.09بنورة العلوم التجريبية داود اسماعيل50
قريب من الجيد11/12/1992 12.07بنورة غرداية آداب و فلسفة حني سليمان51
قريب من الجيد02/01/1997 12.07غرداية العلوم التجريبية جبريط عبد النور52
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قريب من الجيد12/06/1997 12.06بني يزقن العلوم التجريبية ببانو سليمان53
قريب من الجيد12/08/1996 12.05بني يزقن الرياضيات نفاع نانة54
قريب من الجيد09/27/1994 12.04غرداية آداب و فلسفة طالب احمد حميدة55
قريب من الجيد11/26/1996 12.04بني يزقن آداب و فلسفة كومني حنان56
قريب من الجيد06/06/1995 12.04بنورة العلوم التجريبية طبة إيمان57
قريب من الجيد01/06/1998 12.03غرداية العلوم التجريبية بن حمدون عبد المالك58
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46.67 126 270 ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة 

جيد11/12/1996 14.76بني يزقن العلوم التجريبية حمودة جيھان1
جيد04/01/1995 14.52غرداية العلوم التجريبية ھرويني عبد الوھاب2
جيد05/15/1996 14.04بنورة التسيير وا8قتصاد بن موسى ھاجر3
قريب من الجيد10/28/1997 13.54غرداية التسيير وا8قتصاد بھاز عبد الجليل4
قريب من الجيد10/26/1996 13.53غرداية التسيير وا8قتصاد خلفي مريم5
قريب من الجيد09/17/1994 13.51بني مسوس التسيير وا8قتصاد بن عراب 9مية6
قريب من الجيد07/19/1995 13.46أفلو التسيير وا8قتصاد بوع�م بغداد7
قريب من الجيد07/05/1997 13.24بنورة غارداية التسيير وا8قتصاد بوخليفة ھنيدة8
قريب من الجيد10/22/1997 13.23غرداية آداب و فلسفة العلمي مارية9
قريب من الجيد09/05/1996 13.16غرداية التسيير وا8قتصاد الريغي عبلة10
قريب من الجيد02/13/1996 12.96غرداية التسيير وا8قتصاد دحو فيصل11
قريب من الجيد10/30/1995 12.87بنورة التسيير وا8قتصاد ثليجان محمد إيھاب12
قريب من الجيد01/30/1997 12.79بنورة التسيير وا8قتصاد الريغي مروى13
قريب من الجيد09/12/1995 12.72بنورة التسيير وا8قتصاد رسيوي إلياس14
قريب من الجيد02/20/1995 12.70بنورة العلوم التجريبية بوغالي محمد نبيل15
قريب من الجيد10/18/1997 12.68متليلي الشعانبة آداب و فلسفة كبير أمل16
قريب من الجيد12/05/1997 12.63غرداية التسيير وا8قتصاد بن خليفة اروى17
قريب من الجيد07/14/1998 12.58غرداية التسيير وا8قتصاد خيري عربية18
قريب من الجيد01/10/1996 12.48غرداية التسيير وا8قتصاد مذكور أحمد إسحاق19
قريب من الجيد10/15/1996 12.41غرداية التسيير وا8قتصاد بن كبوية غنية20
قريب من الجيد02/05/1996 12.40غرداية التسيير وا8قتصاد بوتيتل وفاء21
قريب من الجيد04/21/1998 12.40غرداية العلوم التجريبية شنيني آمنة22
قريب من الجيد05/15/1996 12.30غرداية التسيير وا8قتصاد ھرويني صالح23
قريب من الجيد03/20/1997 12.26غرداية التسيير وا8قتصاد عزوز ھند24
قريب من الجيد09/21/1997 12.21غرداية التسيير وا8قتصاد ھرويني عبد الحق25
قريب من الجيد02/09/1995 12.20بونورة التسيير وا8قتصاد بوسكك مصطفى الخليل26
قريب من الجيد06/26/1997 12.18غرداية آداب و فلسفة العلمي محمد البشير27
قريب من الجيد03/03/1996 12.18غرداية التسيير وا8قتصاد عمراني فاطمة28
قريب من الجيد01/20/1996 12.17بنورة التسيير وا8قتصاد بالعربي محمد لمين29
قريب من الجيد09/25/1996 12.12غرداية التسيير وا8قتصاد ستات رانيا30
قريب من الجيد05/20/1996 12.08غرداية التسيير وا8قتصاد معطا? عماد الدين عبد الحق31
قريب من الجيد09/21/1996 12.07متليلي التسيير وا8قتصاد م�خ محمد نجيب32
قريب من الجيد09/26/1994 12.01غرداية التسيير وا8قتصاد بلغواطي عبد النور33
قريب من الجيد06/26/1995 12.01العفرون البليدة التسيير وا8قتصاد بن عرفة عبد المالك34

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية بني يزقن الجديدة - بنورة 196
26.98 34
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جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



73.65 218 296 ثانوية حي سيدي عباز-بنورة 

جيد جدا11/06/1997 17.16غرداية العلوم التجريبية لبقع عفاف1
جيد جدا02/08/1996 16.86غرداية العلوم التجريبية لحرش ص�ح الدين2
جيد جدا10/09/1997 16.21غرداية الرياضيات غريقة عبد اللطيف3
جيد جدا11/20/1997 16.08غرداية العلوم التجريبية بن أودينة رميسة4
جيد06/13/1997 15.91غرداية العلوم التجريبية لروي خديجة5
جيد03/14/1997 15.88سيدي اعباز العلوم التجريبية بوعامر مروة6
جيد01/12/1997 15.88سيدي اعباز العلوم التجريبية حيمود خليل الدين7
جيد02/05/1998 15.62متليلي العلوم التجريبية بوسكك نعيمة8
جيد02/20/1996 15.51بنورة غارداية العلوم التجريبية جبريط محمد9
جيد11/29/1996 15.43غرداية العلوم التجريبية بن دكن محمد ج�ل10
جيد08/30/1998 15.36تيغنيف التسيير وا8قتصاد بن عرفة بشرى خديجة11
جيد03/17/1997 15.16غرداية العلوم التجريبية طوبان حمزة12
جيد03/08/1996 15.03بنورة غرداية العلوم التجريبية باي احمد إبراھيم13
جيد12/13/1996 15.02المدية العلوم التجريبية بن علي خلود14
جيد04/02/1996 15.00غرداية العلوم التجريبية بوحميدة رضوان15
جيد04/21/1998 14.97متليلي غرداية العلوم التجريبية خن أميرة مسعودة16
جيد06/10/1997 14.94غرداية العلوم التجريبية ظاھر قسمية حكيم17
جيد12/18/1997 14.63بنورة العلوم التجريبية با�عور أنفال18
جيد03/28/1997 14.57متليلي العلوم التجريبية حاج قويدر نسيبة19
جيد11/08/1997 14.52وھران العلوم التجريبية جلولي أمينة20
جيد12/13/1996 14.52بنورة العلوم التجريبية بوعامر يوسف عبد العزيز21
جيد08/20/1996 14.47بنورة العلوم التجريبية كيواص محمد شعبان22
جيد07/08/1997 14.45عنابة العلوم التجريبية رضوان زينب23
جيد10/26/1996 14.43سيدي اعباز بنورة العلوم التجريبية كافي نسرين24
جيد03/05/1998 14.35غرداية بنورة سيدي اعباز لغات أجنبية لقريب امينة ميليسة25
جيد09/08/1997 14.32القبة الجزائر العاصمة العلوم التجريبية بن داود زھور26
جيد11/08/1997 14.19الحراش العلوم التجريبية مرباح آنية27
جيد10/07/1996 14.14غرداية العلوم التجريبية سوفي عيسى عبد الحليم28
جيد01/01/1997 14.12غرداية العلوم التجريبية بن خيرة نسرين29
جيد02/21/1996 14.11بنورة التسيير وا8قتصاد داودي ابراھيم30
جيد09/14/1997 14.10غرداية العلوم التجريبية بريھمات عبد اللطيف31
جيد03/30/1998 14.09ا�غواط الرياضيات لدھم نھاد32
جيد06/02/1996 14.04بنورة تقني رياضي ھندسة الطرائق دودو محمد33
قريب من الجيد03/04/1998 13.98بنورة تقني رياضي ھندسة الطرائق علماوي عائشة34
قريب من الجيد10/05/1996 13.95بنورة لغات أجنبية البار مريم35
قريب من الجيد08/12/1997 13.90سيدي اعباز العلوم التجريبية 36Lبن بيدة ف
قريب من الجيد11/21/1997 13.84غرداية العلوم التجريبية الفاطمي ريمة الياقوت37
قريب من الجيد12/12/1997 13.82متليلي الشعانبة العلوم التجريبية سويلم سھام38
قريب من الجيد01/11/1998 13.81غرداية بنورة العلوم التجريبية بن الزين المھدي39
قريب من الجيد07/10/1996 13.73متليلي الرياضيات بن عراب بشير الندير40
قريب من الجيد08/15/1998 13.71أزفون العلوم التجريبية جاوت سلين41
قريب من الجيد09/20/1997 13.67بنورة الرياضيات صالح مصطفى42
قريب من الجيد07/24/1997 13.50غرداية الرياضيات مھيري المھدي43
قريب من الجيد02/14/1998 13.49بنورة العلوم التجريبية ع�ل جوھر صبرين44
قريب من الجيد03/11/1997 13.42غرداية تقني رياضي ھندسة الطرائق شرع تاج الدين45
قريب من الجيد02/16/1995 13.41بنورة التسيير وا8قتصاد دودو سليمان46
قريب من الجيد09/20/1997 13.38بنورة تقني رياضي ھندسة الطرائق بوزيد عبد الحميد47
قريب من الجيد01/07/1996 13.36بنورة العلوم التجريبية ابي اسماعيل حمو48
قريب من الجيد05/24/1997 13.34حي ا9مير عبد القادر العلوم التجريبية السوداني عبد الفتاح49
قريب من الجيد07/25/1996 13.32غرداية العلوم التجريبية بوزايدة أميرة أمينة50
قريب من الجيد12/11/1996 13.30بنورة الرياضيات بنورة عبدالوھاب51
قريب من الجيد08/12/1998 13.28غرداية العلوم التجريبية جبريط سناء52
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قريب من الجيد02/08/1998 13.27بنورة لغات أجنبية حاج معطا? إكرام نور الھدى53
قريب من الجيد11/24/1995 13.21متليلي العلوم التجريبية غربي مروة54
قريب من الجيد07/13/1997 13.19بنورة العلوم التجريبية 55Mنوري عبد
قريب من الجيد03/26/1997 13.19بنورة تقني رياضي ھندسة مدنية ابي اسماعيل بالحاج56
قريب من الجيد09/28/1996 13.15بنورة التسيير وا8قتصاد دودو سليمان57
قريب من الجيد09/06/1997 13.12غرداية الرياضيات ھرويني فاطمة الزھراء58
قريب من الجيد06/02/1996 13.10بلدية قسنطينة العلوم التجريبية بن الشيخ الحسين نور الھدى59
قريب من الجيد11/02/1996 13.07غرداية العلوم التجريبية نواصر محمد ا9مين60
قريب من الجيد06/06/1997 13.05غرداية العلوم التجريبية أجقاوة منصف61
قريب من الجيد11/18/1996 13.03متليلي غرداية التسيير وا8قتصاد دحو مريم62
قريب من الجيد12/23/1996 13.03بنورة الرياضيات بن داحي عبد الكريم63
قريب من الجيد11/08/1996 12.95بنورة العلوم التجريبية كاسي بالحاج64
قريب من الجيد02/01/1996 12.95بنورة تقني رياضي ھندسة مدنية كرفوح عبد الرزاق65
قريب من الجيد09/11/1996 12.90المدية العلوم التجريبية يعقوبي براھيم66
قريب من الجيد02/14/1997 12.90بنورة لغات أجنبية نفوسي ستي67
قريب من الجيد08/08/1996 12.84سيدي أمحمد العلوم التجريبية جبريط وسيل خليل68
قريب من الجيد08/21/1995 12.82بنورة التسيير وا8قتصاد معروف ايمان69
قريب من الجيد08/30/1997 12.80متليلي العلوم التجريبية بن عطا ? سارة70
قريب من الجيد10/07/1997 12.76غرداية لغات أجنبية بغدادي نجاة71
قريب من الجيد08/02/1996 12.75بنورة العلوم التجريبية بن زايط محمد72
قريب من الجيد12/12/1996 12.75بنورة لغات أجنبية سبقاق ھانية زھور73
قريب من الجيد03/11/1998 12.73متليلي الرياضيات بن ساحة إحسان74
قريب من الجيد11/04/1995 12.72بنورة التسيير وا8قتصاد خليل رانيا75
قريب من الجيد09/03/1997 12.72حاسي بحبح التسيير وا8قتصاد شع�ن ليلى76
قريب من الجيد10/09/1996 12.72سيدي أعباز التسيير وا8قتصاد عماري أمال77
قريب من الجيد05/02/1998 12.72متليلي العلوم التجريبية حجاج شرف الدين78
قريب من الجيد05/26/1996 12.55غرداية لغات أجنبية بعمارة شاشة79
قريب من الجيد03/02/1994 12.53بنورة تقني رياضي ھندسة الطرائق أبي اسماعيل يسين80
قريب من الجيد04/29/1996 12.43غرداية العلوم التجريبية بن ذھيبة عبد القادر81
قريب من الجيد01/30/1996 12.42غرداية التسيير وا8قتصاد بعمارة كنزة82
قريب من الجيد03/19/1997 12.40بنورة تقني رياضي ھندسة مدنية قشار بالحاج83
قريب من الجيد12/29/1996 12.35باتنة العلوم التجريبية يحي الشريف سلمى84
قريب من الجيد01/03/1998 12.35بنورة لغات أجنبية مو9ي خالد85
قريب من الجيد03/08/1998 12.31عين البيضاء العلوم التجريبية زواتين أميمة86
قريب من الجيد04/30/1996 12.31بنورة لغات أجنبية اوعيسى سكوتي لطيفة87
قريب من الجيد01/04/1997 12.29بنورة العلوم التجريبية طحطاح عبد اللطيف88
قريب من الجيد08/10/1997 12.28بنورة الرياضيات صالح مصطفى89
قريب من الجيد01/11/1996 12.27القصبة التسيير وا8قتصاد دحه ھند90
قريب من الجيد01/19/1995 12.26بنورة التسيير وا8قتصاد 91M ابي اسماعيل عبد
قريب من الجيد01/03/1998 12.25بريان العلوم التجريبية حسينات محمد رامي92
قريب من الجيد11/01/1996 12.25سيدي اعباز تقني رياضي ھندسة مدنية بيتور مصطفى كي�ني93
قريب من الجيد01/25/1996 12.25بنورة لغات أجنبية معيز الحاج احمد شاشة94
قريب من الجيد06/09/1997 12.22بنورة لغات أجنبية بن عيسى ياسمين95
قريب من الجيد11/17/1997 12.21غرداية التسيير وا8قتصاد عيسى أو عيسي سكوتي مسعودة96
قريب من الجيد09/10/1996 12.20بلدية بسكرة ز9ية بسكرة العلوم التجريبية طيار حكيمة97
قريب من الجيد03/24/1996 12.13سيدي اعباز بنورة العلوم التجريبية ساسي سھام98
قريب من الجيد12/14/1996 12.12حمادية التسيير وا8قتصاد بادر كريمة99
قريب من الجيد03/30/1994 12.10المنيعة التسيير وا8قتصاد بن دوي وجيھة100
قريب من الجيد04/02/1996 12.09متليلي الرياضيات أو9د سيدي عمر الزيغم101
قريب من الجيد01/13/1996 12.08بنورة العلوم التجريبية قويدري أمال102
قريب من الجيد03/29/1998 12.04غرداية التسيير وا8قتصاد بوسماحة بونوة103
قريب من الجيد11/26/1994 12.04بلدية بنورة تقني رياضي ھندسة مدنية داودي يوسف104
قريب من الجيد11/01/1995 12.02بنورة العلوم التجريبية بن الناصر عبد النور105
قريب من الجيد08/13/1997 12.01غرداية لغات أجنبية ھرويني زينب106
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قريب من الجيد06/21/1994 12.00بنورة التسيير وا8قتصاد داودي محمد الھادي107
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49.08 107
11150.92
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جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



44.34 145 327 متقن رمضان حمود- بلغنم 

جيد02/11/1998 15.87غرداية تقني رياضي ھندسة مدنية ناصر عزالدين1
جيد11/10/1996 15.05بلدية غرداية الرياضيات تيشوشاي أحمد2
قريب من الجيد12/05/1996 13.88غرداية الرياضيات فخار محمد3
قريب من الجيد10/14/1996 13.56القبة الرياضيات الشيخ صالح نعيمة4
قريب من الجيد12/04/1996 13.53بلغنم غرداية الرياضيات باباواعمر جابر5
قريب من الجيد07/27/1997 13.30غرداية تقني رياضي ھندسة مدنية العلواني أفلح6
قريب من الجيد04/01/1996 13.28غرداية الرياضيات بولقصاع إلياس7
قريب من الجيد10/15/1993 13.25غرداية تقني رياضي ھندسة مدنية بورورو عبدالحميد8
قريب من الجيد02/24/1995 13.15بنورة تقني رياضي ھندسة مدنية أداود رضوان9
قريب من الجيد04/15/1997 12.93غرداية العلوم التجريبية خياط نور الھدى10
قريب من الجيد09/21/1996 12.87غرداية العلوم التجريبية بازين عمر المختار11
قريب من الجيد08/17/1995 12.87غرداية تقني رياضي ھندسة مدنية عوف علي سفيان12
قريب من الجيد09/22/1996 12.86غرداية الرياضيات دادي واعمر سلسبيل13
قريب من الجيد02/01/1997 12.71غرداية العلوم التجريبية دادي واعمر غنية14
قريب من الجيد10/29/1997 12.64غرداية الرياضيات بحاز عبد الرحمان15
قريب من الجيد01/26/1998 12.64غرداية العلوم التجريبية قدوح باية16
قريب من الجيد12/08/1996 12.57غرداية العلوم التجريبية عبدالس�م منال17
قريب من الجيد01/30/1995 12.50غرداية آداب و فلسفة عبونه عبد الحميد18
قريب من الجيد12/01/1996 12.47غرداية العلوم التجريبية حواش يوسف19
قريب من الجيد09/21/1997 12.43غرداية لغات أجنبية بن زكري عائشة20
قريب من الجيد04/30/1994 12.42غرداية التسيير وا8قتصاد بابكر توفيق21
قريب من الجيد11/22/1994 12.41غرداية تقني رياضي ھندسة مدنية حجاج زكرياء22
قريب من الجيد09/08/1996 12.33غرداية العلوم التجريبية بھدي راضية23
قريب من الجيد01/28/1995 12.33غرداية تقني رياضي ھندسة مدنية خطارة عمر24
قريب من الجيد05/14/1995 12.27غرداية تقني رياضي ھندسة مدنية حدبون ابراھيم25
قريب من الجيد06/27/1996 12.23بنورة العلوم التجريبية عوف حبيبة26
قريب من الجيد01/11/1993 12.06غرداية آداب و فلسفة قزريط محمد27
قريب من الجيد10/22/1996 12.04غرداية العلوم التجريبية فخار فاطمة الزھراء28
قريب من الجيد02/02/1995 12.01غرداية العلوم التجريبية رمضان زھير29
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20.00 29
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38.82 66 170 ثانوية ا8مام أفلح بن عبد الوھاب -غرداية 

جيد جدا04/21/1997 16.48غرداية الرياضيات عطفاوي 9لة1
جيد04/05/1996 15.51بنورة الرياضيات دادي بابا محمد رضوان2
جيد10/31/1997 15.14غرداية الرياضيات بلعديس توفيق3
جيد08/19/1997 14.80غرداية الرياضيات عبونة لقمان4
جيد07/08/1996 14.61حسين داي الرياضيات دادي وأعمر حكيم5
جيد09/29/1996 14.32برج الكيفان العلوم التجريبية عبونة يوسف الصديق6
جيد10/21/1997 14.22بنوره العلوم التجريبية الشيخ صالح محفوظ7
جيد08/11/1996 14.11بلدية غرداية العلوم التجريبية بن عبد M قاسم8
قريب من الجيد01/08/1995 13.14بنورة الرياضيات الشيخ عيسى صارة9
قريب من الجيد08/08/1997 12.90غرداية العلوم التجريبية بافولولو صفية10
قريب من الجيد09/05/1997 12.86غرداية العلوم التجريبية حمو عبد M ياسين11
قريب من الجيد01/29/1996 12.79غرداية الرياضيات كربوش أحمد12
قريب من الجيد02/22/1993 12.78غرداية آداب و فلسفة نجار عبد المجيد13
قريب من الجيد08/08/1997 12.67غرداية العلوم التجريبية بافولولو خديجة14
قريب من الجيد08/25/1997 12.60غرداية الرياضيات بلعديس حليمة15
قريب من الجيد11/03/1997 12.56غرداية لغات أجنبية عبازة نور الھدى16
قريب من الجيد10/21/1996 12.50غرداية لغات أجنبية بوعروة سارة17
قريب من الجيد07/13/1996 12.38غرداية لغات أجنبية قزريط أسامه18
قريب من الجيد03/13/1994 12.34غرداية الرياضيات بازين سعيد19
قريب من الجيد10/31/1996 12.27غرداية الرياضيات حموعبدM عبدالعزيز20
قريب من الجيد05/02/1996 12.15غرداية الرياضيات فخار حسان21
قريب من الجيد11/14/1996 12.00غرداية العلوم التجريبية تشعبت عبد الحق22

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية ا8مام أفلح بن عبد الوھاب -غرداية 199
33.33 22

4466.67
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قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



40.00 36 90 ثانوية ا8ص�ح-غرداية 

قريب من الجيد09/18/1995 13.51بنورة آداب و فلسفة نجار مراد1
قريب من الجيد09/22/1993 13.41غرداية آداب و فلسفة شرع M عمر2
قريب من الجيد05/07/1996 12.36بنورة التسيير وا8قتصاد عبد ال�وي قاسم3
قريب من الجيد12/02/1993 12.12غرداية التسيير وا8قتصاد رمضان توفيق4
قريب من الجيد05/03/1995 12.04بنورة التسيير وا8قتصاد بوغلوسة ياسين5
قريب من الجيد05/24/1994 12.00غرداية التسيير وا8قتصاد تمينة مسعود6

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية ا8ص�ح-غرداية 200
16.67 6

3083.33
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قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



78.86 138 175 ثانوية عمي سعيد-غرداية 

جيد01/08/1996 15.57بنورة العلوم التجريبية قمقم عبد الھادي1
جيد01/18/1996 15.52غرداية العلوم التجريبية أويابة ياسين2
جيد02/14/1997 15.03غرداية الرياضيات باباواسماعيل حسن3
جيد07/11/1997 15.03غرداية العلوم التجريبية 4M مصباح عبد
جيد03/07/1997 15.01بنورة غرداية الرياضيات أبي اسماعيل بالحاج5
جيد07/05/1996 14.96غرداية الرياضيات بوسنان زكرياء6
جيد06/22/1996 14.48غرداية العلوم التجريبية حواش عبد الحميد7
جيد07/30/1997 14.25غرداية الرياضيات خطارة توفيق8
جيد08/07/1997 14.20غرداية الرياضيات بوكراع منير9
جيد06/02/1997 14.16غرداية العلوم التجريبية لمقرد رضوان10
جيد01/16/1996 14.09غرداية العلوم التجريبية علوط عبد الوھاب11
جيد06/11/1997 14.03سيدي اعباز آداب و فلسفة بوسنان عيسى12
جيد01/10/1997 14.01بنورة آداب و فلسفة أبي اسماعيل بالحاج13
جيد10/25/1997 14.00غرداية العلوم التجريبية باباوموسى صالح14
قريب من الجيد04/07/1996 13.89غرداية الرياضيات كاره عبد الوھاب15
قريب من الجيد04/06/1997 13.88بنورة آداب و فلسفة دودو بكير16
قريب من الجيد07/16/1997 13.81غرداية الرياضيات بن عبد M منير17
قريب من الجيد02/20/1996 13.78غرداية الرياضيات قزريط سفيان18
قريب من الجيد05/02/1997 13.70غرداية العلوم التجريبية بن زكري محمد19
قريب من الجيد01/02/1996 13.56غرداية آداب و فلسفة بوال عبد النور20
قريب من الجيد09/26/1997 13.43بنورة العلوم التجريبية بوسعدة سعيد21
قريب من الجيد01/30/1997 13.35غرداية العلوم التجريبية عوشت ربيع الحبيب22
قريب من الجيد11/10/1996 13.34غرداية العلوم التجريبية الشيھاني ابراھيم23
قريب من الجيد07/05/1996 13.32غرداية العلوم التجريبية اداود إبراھيم الخليل24
قريب من الجيد07/28/1996 13.31غرداية العلوم التجريبية الواعر سليمان25
قريب من الجيد01/15/1997 13.30سيدي اعباز آداب و فلسفة عيسى أوعيسي سكوتي ابراھيم26
قريب من الجيد03/22/1996 13.29غرداية العلوم التجريبية سكوتي عمي سعيد27
قريب من الجيد02/24/1996 13.28غرداية العلوم التجريبية الحاج سعيد عبد الحميد28
قريب من الجيد02/02/1997 13.07غرداية آداب و فلسفة العلواني يوسف29
قريب من الجيد11/23/1997 13.04بنورة العلوم التجريبية دودو محمد ا9مين30
قريب من الجيد04/16/1997 13.01غرداية العلوم التجريبية الشيھاني حسن31
قريب من الجيد11/10/1996 12.92غرداية العلوم التجريبية دادي نونو الشيخ32
قريب من الجيد04/20/1997 12.92بنورة العلوم التجريبية سعيد بابة33
قريب من الجيد04/02/1997 12.88غرداية العلوم التجريبية خطارة إبراھيم34
قريب من الجيد02/01/1996 12.82غرداية الرياضيات بابكر عبد النور35
قريب من الجيد04/11/1997 12.79غرداية آداب و فلسفة موسى واعلي قاسم36
قريب من الجيد03/09/1994 12.79بنورة العلوم التجريبية امعيزحاج احمد زيد37
قريب من الجيد09/24/1995 12.78بريان آداب و فلسفة مسقي ص�ح الدين38
قريب من الجيد10/27/1996 12.74غرداية العلوم التجريبية الجعدي الياس39
قريب من الجيد04/18/1996 12.69بنورة العلوم التجريبية دودو سليمان40
قريب من الجيد12/10/1996 12.64غرداية الرياضيات دادي بابا ياسين41
قريب من الجيد01/07/1997 12.63غرداية الرياضيات عبد الجبار جابر42
قريب من الجيد06/01/1996 12.63غرداية العلوم التجريبية موسى واسعيد حسن43
قريب من الجيد11/06/1997 12.62غرداية العلوم التجريبية موسى المال فاروق44
قريب من الجيد09/02/1996 12.60غرداية آداب و فلسفة الھيشر يوسف45
قريب من الجيد04/11/1997 12.55غرداية العلوم التجريبية باباواسماعيل محفوظ46
قريب من الجيد09/27/1997 12.53بنورة العلوم التجريبية عيسى الياس47
قريب من الجيد09/13/1996 12.52غرداية العلوم التجريبية طالب ابراھيم عيسى48
قريب من الجيد10/13/1996 12.47غرداية العلوم التجريبية الھيشر جابر49
قريب من الجيد09/04/1997 12.40غرداية العلوم التجريبية امسيرد ياسين50
قريب من الجيد08/07/1996 12.39غرداية آداب و فلسفة بافولولو مصطفى51
قريب من الجيد07/14/1996 12.38غرداية آداب و فلسفة بوسنان حسان52

214

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ



قريب من الجيد07/17/1997 12.28غرداية الرياضيات الشيھاني عبد العزيز53
قريب من الجيد03/26/1997 12.26غرداية الرياضيات خضار رضوان54
قريب من الجيد05/30/1996 12.21غرداية الرياضيات أويابة حمو55
قريب من الجيد07/28/1996 12.21غرداية العلوم التجريبية حواش إدريس56
قريب من الجيد01/01/1996 12.12غرداية الرياضيات الشيھاني نور الدين57
قريب من الجيد09/10/1995 12.11بنورة العلوم التجريبية عيسى يحي58
قريب من الجيد08/07/1995 12.10غرداية العلوم التجريبية احمادة عبد الغني59
قريب من الجيد10/23/1997 12.05غرداية العلوم التجريبية حجاج حمو60

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية عمي سعيد-غرداية 201
43.48 60

7856.52

215

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



40.83 147 360 ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض-القرارة 

جيد جدا02/15/1997 16.09القرارة الرياضيات أحماني فردي مليكة1
جيد05/31/1997 15.83بولوغين العلوم التجريبية حمادي لينة2
جيد05/15/1997 15.58القرارة تقني رياضي ھندسة كھربائية بن عيسى فيصل3
جيد05/01/1997 15.23القرارة الرياضيات بن مسعود ماجدة4
جيد04/20/1997 14.98القرارة العلوم التجريبية عبدالس�م رضوان5
جيد03/23/1997 14.93القرراة العلوم التجريبية بوسيحة حفصة6
جيد08/12/1996 14.40تقرت العلوم التجريبية سليمان زيتون إلياس7
جيد05/26/1998 14.26القرارة العلوم التجريبية بن الطيب كوثر8
جيد09/30/1995 14.15القرارة تقني رياضي ھندسة كھربائية احمد مردوخ احمد9
جيد10/10/1996 14.14القرارة العلوم التجريبية حمدي ابو اليقظان زينب10
جيد10/30/1996 14.01ورقلة العلوم التجريبية حمدي عيسى يحي11
قريب من الجيد01/19/1997 13.94القرارة الرياضيات لكعص ثريا12
قريب من الجيد01/14/1997 13.92القررة الرياضيات مجاھد ابراھيم بيوض13
قريب من الجيد01/01/1997 13.61القرارة العلوم التجريبية خامد إيمان14
قريب من الجيد07/10/1996 13.50القرارة لغات أجنبية عفاري ھبة15
قريب من الجيد02/23/1997 13.14القرارة الرياضيات بن لخديم محمد عمار16
قريب من الجيد01/13/1997 13.11القرارة الرياضيات بطاش عبدالرحمان17
قريب من الجيد03/13/1995 13.11بنورة الرياضيات عبد ال�وي أسامة18
قريب من الجيد06/15/1996 12.96القرارة تقني رياضي ھندسة كھربائية بن علي عمر المعتز19
قريب من الجيد10/10/1996 12.94القرارة الرياضيات مسقم سفيان20
قريب من الجيد01/16/1996 12.81القرارة العلوم التجريبية خبزي حسن21
قريب من الجيد03/20/1996 12.67القرارة العلوم التجريبية خنين بشرى22
قريب من الجيد05/04/1996 12.55القرارة الرياضيات دفاف انصار23
قريب من الجيد03/09/1996 12.55القرارة الرياضيات طوبال د9ل24
قريب من الجيد10/08/1997 12.52حاسي ماماش الرياضيات بن اوذينة سمية25
قريب من الجيد04/30/1996 12.46القرارة الرياضيات الزغودي عبد الملك26
قريب من الجيد09/27/1996 12.45القرارة و9ية غرداية الرياضيات الداودي مسعودة27
قريب من الجيد07/12/1997 12.41القرارة العلوم التجريبية سقاي فرح28
قريب من الجيد08/11/1995 12.40القرارة التسيير وا8قتصاد حميد أوجانة عزالدين29
قريب من الجيد01/20/1996 12.28القرارة الرياضيات خياط محمد30
قريب من الجيد01/11/1995 12.28القرارة تقني رياضي ھندسة كھربائية شواري سعيدة31
قريب من الجيد08/18/1996 12.26الزعفران لغات أجنبية زرنانة ھبة32
قريب من الجيد07/27/1995 12.22القرارة العلوم التجريبية أوجانة حمزة33
قريب من الجيد01/02/1994 12.16القرارة التسيير وا8قتصاد بن علي علي زين العابدين34
قريب من الجيد04/28/1994 12.13القرارة آداب و فلسفة الشرنة صفية35
قريب من الجيد02/06/1995 12.09القرارة العلوم التجريبية الشيخ كاسي ب�ل36
قريب من الجيد09/26/1995 12.07القرارة آداب و فلسفة دويرم ريم37
قريب من الجيد09/17/1996 12.07ا9بيار العلوم التجريبية التونسي سمية38

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية الشيخ ابراھيم بيوض-القرارة 202
25.85 38

10974.15
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قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



35.49 159 448 متقن  المجاھد خرفي صالح -القرارة 

جيد جدا04/16/1998 16.26القرارة العلوم التجريبية حماني بشرى1
قريب من الجيد01/10/1996 13.93القرارة الرياضيات بقع عبد الوھاب2
قريب من الجيد10/18/1997 13.72القرارة العلوم التجريبية دريغم ريمة3
قريب من الجيد06/09/1997 13.70القرارة العلوم التجريبية بوسيحة ھاجر4
قريب من الجيد12/07/1997 13.69القرارة العلوم التجريبية حمايمي ھاجر5
قريب من الجيد07/31/1997 13.40القرارة الرياضيات بن عبد M ص�ح الدين6
قريب من الجيد03/13/1997 13.39القرارة العلوم التجريبية داودي أمباركة7
قريب من الجيد08/27/1997 13.38القرارة لغات أجنبية بوميدونة إيمان8
قريب من الجيد11/11/1996 13.32القرارة العلوم التجريبية بن مزوز فاطمة الزھراء9
قريب من الجيد02/09/1995 13.25القرارة تقني رياضي ھندسة ميكانيكية قري ص�ح الدين10
قريب من الجيد10/13/1995 13.19القرارة الرياضيات طيباوي خيرة11
قريب من الجيد12/27/1996 13.16القرارة العلوم التجريبية قيرع زينب12
قريب من الجيد12/16/1995 13.15بريان العلوم التجريبية حمايمي أبوبكر13
قريب من الجيد12/31/1995 13.15تقرت العلوم التجريبية خينش أسماء14
قريب من الجيد06/01/1996 13.10القرارة العلوم التجريبية رمضاني ھناء15
قريب من الجيد08/19/1996 13.02القرارة الرياضيات رمضاني وسيلة16
قريب من الجيد03/22/1996 12.96القرارة العلوم التجريبية بن مسعود إبتسام17
قريب من الجيد11/25/1996 12.95القرارة الرياضيات بن شاوي الزھرة18
قريب من الجيد07/02/1992 12.94القرارة آداب و فلسفة شربول فتيحة19
قريب من الجيد02/12/1996 12.92القرارة الرياضيات سبقاق حمزة20
قريب من الجيد05/02/1996 12.91القرارة غرداية العلوم التجريبية شداد خولة21
قريب من الجيد08/26/1996 12.81القرارة الرياضيات بيض فاطيمة22
قريب من الجيد04/14/1993 12.64القرارة آداب و فلسفة بطاش فيروز23
قريب من الجيد11/01/1992 12.51القرارة تقني رياضي ھندسة ميكانيكية الوارث احمد24
قريب من الجيد08/19/1997 12.48القرارة العلوم التجريبية حمايمي طارق25
قريب من الجيد09/01/1997 12.47القرارة العلوم التجريبية قيرع الزھرة26
قريب من الجيد05/14/1992 12.46القرارة تقني رياضي ھندسة ميكانيكية رمضاني محمد الطاھر27
قريب من الجيد02/26/1995 12.36القرارة تقني رياضي ھندسة ميكانيكية قيرع حسن28
قريب من الجيد12/14/1996 12.32القرارة الرياضيات بوميدونة خيرة29
قريب من الجيد04/14/1998 12.25الطيبين العلوم التجريبية بوقرين سفيان30
قريب من الجيد01/01/1997 12.23القرارة العلوم التجريبية رمضاني سھيلة31
قريب من الجيد04/09/1994 12.12القرارة آداب و فلسفة عبد الوھاب وردة32
قريب من الجيد10/26/1997 12.10القرارة العلوم التجريبية جعيدير اح�م33
قريب من الجيد01/18/1998 12.08متليلي لغات أجنبية قريدة مسعودة34
قريب من الجيد04/02/1996 12.05القرارة العلوم التجريبية بوميدونة سامية35

قائمة الناجحين باستحقاق في متقن  المجاھد خرفي صالح -القرارة 203
22.01 35

12477.99

217

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



37.72 43 114 ثانوية القرارة الجديدة - القرارة 

جيد جدا11/17/1997 16.15الحجيرة العلوم التجريبية بالرقي حفصة1
جيد04/01/1997 15.35بريان لغات أجنبية حبي 9مية2
جيد06/23/1996 15.14بلدية القرارة العلوم التجريبية بافو صابر3
قريب من الجيد05/05/1997 13.55القرارة العلوم التجريبية ربروب سارة4
قريب من الجيد02/08/1996 13.48القرارة العلوم التجريبية قوادري حنان5
قريب من الجيد01/01/1998 12.85القرارة العلوم التجريبية بن التواتي ياسين6
قريب من الجيد06/15/1997 12.55القرارة آداب و فلسفة خينش محمد7
قريب من الجيد06/20/1996 12.50العالية لغات أجنبية حمايمي أم كلثوم8
قريب من الجيد06/19/1995 12.29القرارة العلوم التجريبية ربروب مريم9
قريب من الجيد06/26/1993 12.17القرارة آداب و فلسفة بوخاري ھند10
قريب من الجيد02/18/1996 12.05القرارة لغات أجنبية ربروب صباح11

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية القرارة الجديدة - القرارة 204
25.58 11

3274.42
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قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



64.66 86 133 ثانوية الحياة-القرارة 

جيد جدا10/22/1996 16.95القرارة العلوم التجريبية الشيخ بالحاج عبد المجيد1
جيد جدا10/11/1997 16.05عين وسارة العلوم التجريبية خياط إس�م2
جيد02/01/1997 15.30القرارة العلوم التجريبية سليمان بوعصبانة مصطفى آمين3
جيد11/15/1995 14.81غرداية العلوم التجريبية علواني عبد العزيز4
جيد07/02/1997 14.62القرارة العلوم التجريبية بن عمر أسامة5
جيد11/14/1996 14.61القرارة العلوم التجريبية احماني فردي صالح6
جيد11/19/1996 14.60القرارة التسيير وا8قتصاد حريز المھدي7
قريب من الجيد11/12/1995 13.98تقرت العلوم التجريبية ويرو الحاج يحي جابر8
قريب من الجيد02/20/1995 13.79القرارة آداب و فلسفة حميد أوجانة ا�مين9
قريب من الجيد07/11/1995 13.66العطف التسيير وا8قتصاد حاج ابراھيم حمزة10
قريب من الجيد05/04/1995 13.44القرارة العلوم التجريبية الشيخ أحمد عيسى11
قريب من الجيد05/24/1996 13.38القرارة آداب و فلسفة حمدي ابراھيم12
قريب من الجيد03/18/1996 13.35القرارة العلوم التجريبية بوعبون ياسر13
قريب من الجيد02/19/1996 13.31تريش في لي سيف آداب و فلسفة أمبوه إبراھيم14
قريب من الجيد10/02/1997 13.30القرارة التسيير وا8قتصاد الشيخ أحمد إبراھيم15
قريب من الجيد05/09/1994 13.04القرارة العلوم التجريبية شريفي صالح16
قريب من الجيد02/27/1995 12.97القرارة العلوم التجريبية أو9د بھون صالح17
قريب من الجيد10/14/1997 12.96القرارة التسيير وا8قتصاد الشيخ أحمد ياسين18
قريب من الجيد12/27/1995 12.94العطف آداب و فلسفة دادي حمو مسعود19
قريب من الجيد05/02/1997 12.91القرارة العلوم التجريبية 20M حريزي عبد
قريب من الجيد11/01/1994 12.88القرارة العلوم التجريبية سليمان بوعصبانة أنس21
قريب من الجيد03/19/1995 12.86بيمبا آداب و فلسفة عمور عبد M علي22
قريب من الجيد04/26/1996 12.78القرارة التسيير وا8قتصاد بن صالح عبد الرحمن23
قريب من الجيد03/07/1995 12.75القرارة العلوم التجريبية بن عمر عمر24
قريب من الجيد09/29/1997 12.74القرارة آداب و فلسفة خرفي سعيد25
قريب من الجيد07/29/1995 12.59ورقلة التسيير وا8قتصاد جھ�ن عبد العزيز26
قريب من الجيد09/27/1997 12.55القرارة التسيير وا8قتصاد خرفي محمد ا�مين27
قريب من الجيد01/27/1995 12.49القرارة التسيير وا8قتصاد أو9د باحماني حسين28
قريب من الجيد05/28/1996 12.42بنورة التسيير وا8قتصاد علواني مھدي29
قريب من الجيد03/07/1994 12.35العطف التسيير وا8قتصاد حاج ابراھيم قاسم30
قريب من الجيد09/03/1997 12.33القرارة العلوم التجريبية سليمان بوعصبانة صالح31
قريب من الجيد01/27/1995 12.30القرارة التسيير وا8قتصاد أو9د باحماني حسن32
قريب من الجيد12/27/1995 12.30باتنة التسيير وا8قتصاد سليمان بوعصبانة ربيع33
قريب من الجيد03/27/1994 12.23باتنة التسيير وا8قتصاد الشيخ أحمد أحمد34
قريب من الجيد01/21/1998 12.19القرارة التسيير وا8قتصاد الحاج مسعود محمد ا�مين35
قريب من الجيد12/09/1996 12.17القرارة آداب و فلسفة جھ�ن بكير36
قريب من الجيد10/27/1996 12.17القرارة العلوم التجريبية بوعبون إس�م37
قريب من الجيد05/08/1997 12.14بسكرة آداب و فلسفة أبي اسماعيل حجوجة إبراھيم38
قريب من الجيد02/01/1997 12.05بريان العلوم التجريبية حريزي محمد39
قريب من الجيد08/12/1994 12.03العطف التسيير وا8قتصاد بكلي بابه ابراھيم40

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية الحياة-القرارة 205
46.51 40

4653.49
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قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



41.08 244 594 ثانوية الشھيد الحاج ع�ل بن بيتور-متليلي 

ممتاز01/05/1998 18.13متليلي الشعانبة تقني رياضي ھندسة الطرائق زرقاط مياسة اكرام1
جيد جدا12/07/1996 16.54متليلي الرياضيات سيراج سودة الزھراء2
جيد جدا01/18/1998 16.53متليلي الشعانبة العلوم التجريبية مصباح فاطمة الزھراء3
جيد جدا02/08/1998 16.15متليلي العلوم التجريبية لحرش يسرى4
جيد04/30/1996 15.87متليلي الرياضيات زرقاط اكرام5
جيد10/05/1996 15.50عين ياقوت الرياضيات بن رمضان أح�م6
جيد03/03/1998 15.33متليلي العلوم التجريبية بوظبية وفاء7
جيد01/04/1997 15.27متليلي الرياضيات دھمة عبد النور8
جيد05/01/1997 15.24متليلي العلوم التجريبية ھينانة أنفال9
جيد08/05/1996 15.21متليلي العلوم التجريبية معطاM نور الھدى10
جيد01/08/1996 14.91زلفانة الرياضيات مو9ي عبد M صفاء11
جيد12/14/1996 14.72المنيعة الرياضيات لحرش سرين12
جيد12/25/1997 14.62متليلي العلوم التجريبية بن حديد كوثر13
جيد07/12/1997 14.52متليلي العلوم التجريبية بدة فاطمة الزھرة14
جيد12/02/1997 14.49متليلي الرياضيات يحياوي عماد الدين15
جيد07/12/1997 14.33بوروبة الجزائر تقني رياضي ھندسة الطرائق بن عيسى فاطمة الزھراء16
جيد02/24/1997 14.29خميس الخشنة الرياضيات جي�لي نسرين17
جيد10/12/1997 14.17متليلي الشعانبة العلوم التجريبية مشطن سارة18
جيد06/09/1998 14.12متليلي الشعانبة العلوم التجريبية بوخلدة نبيلة19
جيد05/17/1997 14.02قصر البخاري العلوم التجريبية عاشور سھام20
جيد08/04/1996 14.02متليلي تقني رياضي ھندسة الطرائق بوقنينة زينب21
قريب من الجيد12/16/1996 13.93غرداية العلوم التجريبية محمدي 9مية22
قريب من الجيد07/25/1997 13.91متليلي تقني رياضي ھندسة الطرائق بن خليفة المصطفى23
قريب من الجيد08/18/1996 13.83متليلي الشعانبة تقني رياضي ھندسة الطرائق عاشور عبد اللطيف24
قريب من الجيد02/10/1997 13.72متليلي لغات أجنبية رضوان فاطمة الزھراء25
قريب من الجيد11/15/1996 13.67متليلي العلوم التجريبية كبير حورية26
قريب من الجيد01/26/1996 13.65متليلي غرداية الرياضيات بن سعدة اكرام27
قريب من الجيد01/10/1994 13.27متليلي الشعانبة العلوم التجريبية شريف فاطمة الزھرة28
قريب من الجيد02/01/1998 13.26متليلي الشعانبة تقني رياضي ھندسة الطرائق يعقوبي خديجة29
قريب من الجيد07/31/1996 13.20انقوسة العلوم التجريبية خاخة أمينة30
قريب من الجيد01/23/1997 13.14متليلي الشعانبة تقني رياضي ھندسة الطرائق حكوم عبد الغفور31
قريب من الجيد02/05/1996 13.10متليلي العلوم التجريبية بھاز شيماء32
قريب من الجيد10/18/1997 13.09متليلي الشعانبة الرياضيات طالب أحمد أنفال33
قريب من الجيد09/05/1996 13.08متليلي الشعانبة العلوم التجريبية حمزة نجاة34
قريب من الجيد10/01/1996 13.02متليلي و9ية غرداية الرياضيات بن غنية عبد الكريم35
قريب من الجيد11/01/1997 13.00طرابلس ليبيا لغات أجنبية بريھمات نور الھدى36
قريب من الجيد02/20/1997 12.98متليلي العلوم التجريبية فيھا خير حنان37
قريب من الجيد06/13/1994 12.94متليلي الشعانبة التسيير وا8قتصاد شنيني كمال38
قريب من الجيد07/09/1996 12.94متليلي العلوم التجريبية بلخضر ايمان39
قريب من الجيد11/25/1995 12.85ورقلة التسيير وا8قتصاد لخذاري محمد نجيب40
قريب من الجيد03/03/1996 12.84متليلي الشعانبة تقني رياضي ھندسة الطرائق عبد الباقي عبلة41
قريب من الجيد08/14/1997 12.80متليلي الرياضيات مجدوب حسام الدين42
قريب من الجيد01/01/1997 12.64متليلي العلوم التجريبية مصيطفى محمد جمال43
قريب من الجيد07/27/1996 12.60متليلي العلوم التجريبية مو9ي عمار فاطمة الزھراء44
قريب من الجيد01/22/1998 12.50متليلي العلوم التجريبية عمير مروة45
قريب من الجيد01/05/1995 12.50متليلي الشعانبة تقني رياضي ھندسة الطرائق بوخاري طه46
قريب من الجيد12/06/1996 12.49متليلي العلوم التجريبية ھينانة الحاج محمد47
قريب من الجيد02/13/1997 12.47متليلي الشعانبة العلوم التجريبية بوخلدة إيمان48
قريب من الجيد05/20/1997 12.47متليلي العلوم التجريبية أو9د العيد صفاء49
قريب من الجيد07/20/1997 12.46متليلي التسيير وا8قتصاد شنيني روفيدة50
قريب من الجيد03/05/1997 12.40متليلي الشعانبة العلوم التجريبية مرسلي رحمة51
قريب من الجيد09/09/1994 12.38متليلي الشعانبة العلوم التجريبية لحرش سامية52

220

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ



قريب من الجيد12/15/1995 12.36متليلي التسيير وا8قتصاد عجابي محمد الطاھر لمين53
قريب من الجيد09/21/1997 12.29متليلي الشعانبة الرياضيات بندارة رقية54
قريب من الجيد06/15/1995 12.27متليلي العلوم التجريبية بن سمعون عبد الرحيم55
قريب من الجيد10/01/1996 12.27متليلي الشعانبة تقني رياضي ھندسة الطرائق بن ندير مروة56
قريب من الجيد02/09/1997 12.25متليلي العلوم التجريبية ھينانة ميلودة57
قريب من الجيد03/13/1997 12.25متليلي لغات أجنبية بن ساحة الزھرة58
قريب من الجيد05/16/1997 12.23متليلي تقني رياضي ھندسة الطرائق أو9د العيد مريم59
قريب من الجيد01/03/1998 12.22متليلي الرياضيات البرج مريم نور الھدى60
قريب من الجيد04/12/1996 12.19متليلي آداب و فلسفة مو9ي عمار نجاة61
قريب من الجيد12/14/1995 12.14متليلي تقني رياضي ھندسة الطرائق مو9ي عمار عبد القادر62
قريب من الجيد06/16/1996 12.12متليلي الشعانبة العلوم التجريبية مشطن عبد النور63
قريب من الجيد04/16/1997 12.11متليلي العلوم التجريبية لروي مسعودة64
قريب من الجيد12/19/1995 12.06متليلي العلوم التجريبية العابد محمد مروان65
قريب من الجيد01/09/1998 12.01متليلي العلوم التجريبية بھاز كوثر66

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية الشھيد الحاج ع�ل بن بيتور-متليلي 206
27.05 66

17872.95

221

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



39.72 143 360 ثانوية  الشھيد بن عمار عبد M -السوارق 

جيد جدا05/15/1996 16.48متليلي العلوم التجريبية دھمة فاطمة الزھرة1
جيد جدا01/07/1997 16.30متليلي العلوم التجريبية صيتي نادية2
جيد07/20/1997 15.59باب الوادي الرياضيات المقبض يسرى3
جيد09/16/1996 15.32متليلي الشعانبة الرياضيات بوظفر وسيلة4
جيد01/01/1997 14.91متليلي الشعانبة الرياضيات بن شاشة عبد الغني5
جيد02/09/1998 14.89متليلي الشعانبة الرياضيات لعور رفيدة نور اليقين6
جيد01/01/1997 14.38متليلي تقني رياضي ھندسة الطرائق حسيني عبد الس�م7
جيد07/09/1996 14.18متليلي العلوم التجريبية قربوز نسيبة8
جيد10/20/1995 14.10متليلي العلوم التجريبية شنيني فاطمة الزھراء الخنساء9
قريب من الجيد04/27/1996 13.97متليلي الشعانبة العلوم التجريبية قسوم إيمان10
قريب من الجيد05/10/1996 13.79متيليلي العلوم التجريبية بن قومار دليلة11
قريب من الجيد12/15/1997 13.42متليلي الشعانبة العلوم التجريبية بندارة رميصاء شيماء12
قريب من الجيد05/13/1997 13.17متليلي العلوم التجريبية بوقلمونة رابعة13
قريب من الجيد05/02/1996 13.08متليلي العلوم التجريبية بوعمامة اسماء14
قريب من الجيد03/29/1996 13.07متليلي الشعانبة الرياضيات نواصر عزيزة15
قريب من الجيد07/05/1994 12.75متليلي الشعانبة تقني رياضي ھندسة الطرائق أو9د يحي عبد الحليم16
قريب من الجيد02/06/1996 12.64متليلي الرياضيات عجيلة الزھرة17
قريب من الجيد09/27/1997 12.55متليلي الشعانبة الرياضيات زھواني أحمد منير18
قريب من الجيد07/01/1996 12.45سبسب تقني رياضي ھندسة الطرائق مرسلي عبد الرزاق19
قريب من الجيد06/25/1993 12.32متليلي آداب و فلسفة سايح مسعودة20
قريب من الجيد03/24/1997 12.22متليلي التسيير وا8قتصاد بوعمامة آمال21
قريب من الجيد06/18/1996 12.22متليلي العلوم التجريبية دھان سعاد22
قريب من الجيد04/04/1992 12.17متليلي التسيير وا8قتصاد أو9د حاج يوسف لخضر23
قريب من الجيد09/04/1996 12.12متليلي العلوم التجريبية شرع مباركة24
قريب من الجيد08/17/1996 12.08متليلي الشعانبة التسيير وا8قتصاد بن ثامر لطيفة25

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية  الشھيد بن عمار عبد M -السوارق 207
17.48 25

11882.52

222

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



17.89 17 95 ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب 

قريب من الجيد09/11/1997 12.12متليلي الشعانبة العلوم التجريبية قسوم أميرة1
قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية الشاذلي بن جديد سبسب 208

5.88 1
1694.12

223

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



26.34 103 391 متقن الشھيد بلغيث أحمد- شعاب لعريق 

جيد جدا10/06/1996 16.57متليلي الرياضيات حاج معطاM سعاد1
جيد02/06/1997 15.57متليلي الرياضيات نجاعي أح�م2
جيد05/14/1997 14.37متليلي العلوم التجريبية بوزيد كوثر3
جيد03/10/1996 14.10متليلي الرياضيات بجاج سھام4
قريب من الجيد04/05/1996 13.99حاسي مسعود العلوم التجريبية ح�بي مسعودة5
قريب من الجيد07/09/1998 13.91سيدي عباز العلوم التجريبية 6Lلحرش ف
قريب من الجيد08/13/1997 13.50متليلي العلوم التجريبية بجاج سارة7
قريب من الجيد09/19/1997 13.47غرداية الرياضيات لحرش مروان8
قريب من الجيد05/13/1996 13.45متليلي العلوم التجريبية بھاز كريمة9
قريب من الجيد01/27/1998 13.09متليلي الرياضيات بن ندير يحي10
قريب من الجيد05/01/1997 12.95متليلي الرياضيات سوفي أحمد11
قريب من الجيد07/20/1997 12.95متليلي العلوم التجريبية شلقي امال12
قريب من الجيد05/30/1997 12.89متليلي لغات أجنبية لحرش شيماء13
قريب من الجيد01/28/1996 12.73متليلي تقني رياضي ھندسة الطرائق بن عمار عبد القادر14
قريب من الجيد05/26/1997 12.70متليلي العلوم التجريبية بن تركية آمال15
قريب من الجيد01/28/1998 12.63متليلي العلوم التجريبية بن قومار سارة16
قريب من الجيد12/26/1997 12.45متليلي تقني رياضي ھندسة الطرائق رسيوي حسين17
قريب من الجيد12/05/1997 12.14متليلي الرياضيات دھان عائشة18
قريب من الجيد03/14/1996 12.09متليلي الرياضيات رويجي وفاء19

قائمة الناجحين باستحقاق في متقن الشھيد بلغيث أحمد- شعاب لعريق 209
18.45 19

8481.55

224

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



21.99 42 191 ثانوية بوعامر عمر - القمقومة 

جيد07/29/1997 14.63متليلي العلوم التجريبية بھاز ھاجر1
جيد02/25/1996 14.47متليلي العلوم التجريبية بوھيشة محمود2
قريب من الجيد11/15/1997 13.74دائرة متليلي الشعانبة العلوم التجريبية أو9د العيد آسيا3
قريب من الجيد06/21/1997 13.60زلفانة العلوم التجريبية بھاز إكرام4
قريب من الجيد02/16/1997 12.93متليلي العلوم التجريبية حمدان خولة5
قريب من الجيد01/01/1998 12.55متليلي العلوم التجريبية بھاز سارة6
قريب من الجيد11/09/1997 12.43متليلي لغات أجنبية بحيصة شريفة7
قريب من الجيد03/28/1996 12.27متليلي العلوم التجريبية مھاية حياة8
قريب من الجيد07/28/1996 12.20متليلي العلوم التجريبية حروز مريم9
قريب من الجيد04/03/1995 12.19متليلي التسيير وا8قتصاد مھاية حمزة10
قريب من الجيد04/06/1996 12.13متليلي العلوم التجريبية بھاز رضوان11

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية بوعامر عمر - القمقومة 210
26.19 11

3173.81

225

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



31.43 176 560 ثانوية ديدوش مراد-المنيعة 

جيد01/02/1997 15.57المنيعة العلوم التجريبية بن الشيخ عبد القادر ص�ح الدين1
جيد01/17/1998 15.03المنيعة العلوم التجريبية بلمداني شيماء2
جيد12/07/1997 15.00المنيعة العلوم التجريبية مصاطفى ھناء3
جيد03/12/1998 14.95المنيعة العلوم التجريبية أبي ھريرة زكرياء4
قريب من الجيد11/16/1996 13.73المنيعة العلوم التجريبية بلعراقب حبيبة5
قريب من الجيد03/23/1996 13.45المنيعة الرياضيات فھدي اح�م6
قريب من الجيد11/23/1996 13.40المنيعة العلوم التجريبية بعافو سھيلة7
قريب من الجيد11/01/1996 13.30ادرار العلوم التجريبية جارM مروة8
قريب من الجيد12/07/1995 13.30المنيعة العلوم التجريبية امحمد سھيلة9
قريب من الجيد12/02/1996 13.25المنيعة العلوم التجريبية بريك خولة10
قريب من الجيد04/11/1998 13.18المنيعة العلوم التجريبية دادة ھدى11
قريب من الجيد02/14/1996 13.13بوزريعة التسيير وا8قتصاد ب�غيث فL بشري12
قريب من الجيد05/28/1996 13.12المنيعة العلوم التجريبية جقاوة سيرين13
قريب من الجيد12/11/1997 13.07غرداية الرياضيات مصباح نفيسة14
قريب من الجيد10/28/1995 13.00المنيعة العلوم التجريبية بن عويسة محمد15
قريب من الجيد01/04/1997 13.00المنيعة تقني رياضي ھندسة الطرائق امحمد سفيان16
قريب من الجيد01/28/1998 12.88المنيعة تقني رياضي ھندسة الطرائق بضياف محمود17
قريب من الجيد03/05/1997 12.83المنيعة العلوم التجريبية ب�غيث رقية18
قريب من الجيد11/16/1996 12.83المنيعة العلوم التجريبية بضياف عفاف19
قريب من الجيد12/22/1996 12.82المنيعة العلوم التجريبية بوسعيد ھالة20
قريب من الجيد09/10/1997 12.72المنيعة العلوم التجريبية صنديد فاطيمة الزھرة21
قريب من الجيد07/09/1996 12.72المنيعة العلوم التجريبية لنور سھيلة22
قريب من الجيد10/19/1997 12.65المنيعة العلوم التجريبية مھني صفاء23
قريب من الجيد07/26/1996 12.60سكيكدة العلوم التجريبية مرابية كوثر24
قريب من الجيد03/18/1997 12.55المنيعة الرياضيات بكاي صليحة25
قريب من الجيد03/17/1998 12.52المنيعة العلوم التجريبية مقرو إيمان26
قريب من الجيد11/27/1995 12.50حاسي القارة التسيير وا8قتصاد شويرف محمد حبيب الجبار27
قريب من الجيد05/25/1996 12.50المنيعة تقني رياضي ھندسة الطرائق او9د علي خديجة28
قريب من الجيد12/22/1997 12.47المنيعة تقني رياضي ھندسة الطرائق بلحبيب إكرام29
قريب من الجيد05/04/1999 12.45المنيعة العلوم التجريبية حاج امحمد زينب30
قريب من الجيد04/30/1997 12.38المنيعة غرداية تقني رياضي ھندسة الطرائق دويدة ابراھيم31
قريب من الجيد07/03/1996 12.37المنيعة العلوم التجريبية لعور محمد32
قريب من الجيد06/15/1996 12.36المنيعة تقني رياضي ھندسة الطرائق داوعلي ام الخير33
قريب من الجيد01/13/1995 12.35المنيعة العلوم التجريبية ودان سعدية34
قريب من الجيد07/21/1996 12.34المنيعة العلوم التجريبية او9د الحاج ابراھيم نفيسة35
قريب من الجيد12/28/1996 12.32المنيعة العلوم التجريبية حاجي باعلي سارة36
قريب من الجيد09/15/1996 12.30المنيعة تقني رياضي ھندسة الطرائق ابايحي نادية37
قريب من الجيد03/15/1998 12.29المنيعة التسيير وا8قتصاد بن حود أمينة38
قريب من الجيد12/14/1996 12.27المنيعة العلوم التجريبية المحمدي حبيبة39
قريب من الجيد03/08/1996 12.27المنيعة العلوم التجريبية مصباح يسين40
قريب من الجيد11/25/1996 12.27بالمنيعة العلوم التجريبية عنتاري خولة41
قريب من الجيد07/30/1997 12.25ا�غواط العلوم التجريبية جقاوة محمد أيوب42
قريب من الجيد06/16/1998 12.24وھران الرياضيات الشيخ بوبكر ايمان43
قريب من الجيد06/02/1996 12.15المنيعة التسيير وا8قتصاد بلقندوز ط�ل منصور44
قريب من الجيد08/28/1997 12.14المنيعة تقني رياضي ھندسة الطرائق او9د علي صفاء45
قريب من الجيد07/15/1994 12.06المنيعة آداب و فلسفة بلقندوز ھاشمي46
قريب من الجيد08/08/1996 12.06المنيعة تقني رياضي ھندسة الطرائق لعور شروق47
قريب من الجيد03/10/1997 12.05المنيعة تقني رياضي ھندسة الطرائق دين جمعة48

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية ديدوش مراد-المنيعة 211
27.27 48

12872.73

226

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



20.65 114 552 متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة 

جيد جدا07/17/1998 16.63المنيعة العلوم التجريبية 1M ربيعي عبد
جيد جدا05/21/1997 16.62المنيعة العلوم التجريبية جبريط شھيناز2
جيد05/21/1996 14.07تيميمون العلوم التجريبية بدريان كلثوم3
قريب من الجيد09/11/1997 13.87المنيعة العلوم التجريبية بن عائشة صفاء4
قريب من الجيد03/14/1996 13.72بريان العلوم التجريبية دغور خديجة5
قريب من الجيد02/17/1997 13.08المنيعة العلوم التجريبية غريب سليمان العيد6
قريب من الجيد06/22/1997 12.70المنيعة العلوم التجريبية بن دوي شيماء7
قريب من الجيد03/30/1997 12.57حمام بوحجر العلوم التجريبية مفروم محمد8
قريب من الجيد01/31/1996 12.25المنيعة العلوم التجريبية العربي محفوظ9
قريب من الجيد02/05/1996 12.15القصبة العلوم التجريبية لخضر عبدالبارئ10
قريب من الجيد11/03/1991 12.09المنيعة التسيير وا8قتصاد بورقبة صدام11
قريب من الجيد03/30/1997 12.06المنيعة التسيير وا8قتصاد بكاي إشراف فاطمة الزھرة12
قريب من الجيد04/04/1997 12.05المنيعة العلوم التجريبية الزاوي خليدة13
قريب من الجيد02/02/1995 12.02المنيعة آداب و فلسفة بلوبر سعدية14

قائمة الناجحين باستحقاق في متقن الشيخ محمد بلكبير-المنيعة 212
12.28 14

10087.72

227

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



33.65 175 520 متقن حاسي القارة-حاسي القارة 

جيد02/09/1997 15.30حاسي القارة العلوم التجريبية مامين محمد ا�مين1
جيد12/06/1996 14.73حاسي القارة العلوم التجريبية بعلة صليحة2
جيد11/11/1994 14.41المنيعة تقني رياضي ھندسة كھربائية بن عروبة نصيرة3
قريب من الجيد12/01/1996 13.87برج باجي مختار العلوم التجريبية زناني مبارك4
قريب من الجيد01/11/1997 13.70حاسي القارة العلوم التجريبية بن أحميدة خديجة5
قريب من الجيد02/16/1998 13.27المنيعة العلوم التجريبية بوخشبة صليحة6
قريب من الجيد10/19/1997 13.18حاسي القارة تقني رياضي ھندسة الطرائق أو9د واعلي خديجة7
قريب من الجيد03/05/1996 13.12حاسي القارة العلوم التجريبية يوسفات نادية8
قريب من الجيد02/06/1997 13.10المنيعة العلوم التجريبية بوكريوع فاطيمة الزھرة9
قريب من الجيد01/08/1998 12.83حاسي القارة العلوم التجريبية زرويل محمد الصالح10
قريب من الجيد08/18/1997 12.60حاسي القارة التسيير وا8قتصاد بن تاسة محمد الطاھر11
قريب من الجيد07/26/1997 12.50حاسي القارة العلوم التجريبية بوكريوع حدة12
قريب من الجيد04/18/1995 12.41تسابيت لغات أجنبية فقير عبد الفتاح13
قريب من الجيد09/15/1995 12.38زلفانة العلوم التجريبية أو9د أبو الخير نور الھدى14
قريب من الجيد04/09/1993 12.37حاسي القارة التسيير وا8قتصاد بلمھربت محمد يسين15
قريب من الجيد01/22/1995 12.27حاسي القارة العلوم التجريبية مسعودي فاختة أم ھاني16
قريب من الجيد02/02/1998 12.26المنيعة تقني رياضي ھندسة مدنية بن شھرة محمد رضا17
قريب من الجيد10/30/1994 12.21حاسي القارة تقني رياضي ھندسة مدنية محافيظ الدين18
قريب من الجيد08/02/1997 12.05المنيعة العلوم التجريبية أو9د الحاج ابراھيم يعقوب19
قريب من الجيد03/14/1996 12.03حاسي القارة تقني رياضي ھندسة الطرائق بوعش صليحة20

قائمة الناجحين باستحقاق في متقن حاسي القارة-حاسي القارة 213
11.43 20

15588.57

228

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



57.75 108 187 ثانوية بريان القديمة -بريان 

قريب من الجيد06/22/1998 13.58بريان العلوم التجريبية عوين نھى1
قريب من الجيد01/03/1998 13.48بريان العلوم التجريبية بوخالفة سارة دليلة2
قريب من الجيد07/22/1996 13.14باب الوادي لغات أجنبية ا9خضري اسماء ياسمين3
قريب من الجيد02/12/1998 13.03بلدية بريان لغات أجنبية حميتر سليمة4
قريب من الجيد12/29/1996 12.98بريان العلوم التجريبية ھيلوفة سارة5
قريب من الجيد11/18/1994 12.96بريان لغات أجنبية بلعربي جويدة6
قريب من الجيد07/13/1995 12.89بريان آداب و فلسفة شمني خضراء7
قريب من الجيد01/29/1995 12.88بنورة العلوم التجريبية بكيري حدة8
قريب من الجيد03/16/1997 12.67ا�غواط العلوم التجريبية عطية سفيان9
قريب من الجيد05/29/1996 12.61بريان آداب و فلسفة مشاط فريدة10
قريب من الجيد01/29/1996 12.50بريان العلوم التجريبية حرمه ھناء11
قريب من الجيد09/21/1993 12.37بريان آداب و فلسفة شطوطة قدور إبراھيم الخليل12
قريب من الجيد09/21/1994 12.30بريان آداب و فلسفة او9د النوي بشير13
قريب من الجيد07/13/1997 12.28بريان آداب و فلسفة بكاير فتيحة14
قريب من الجيد07/13/1997 12.27متليلي آداب و فلسفة بوعسرية أميرة15
قريب من الجيد08/29/1996 12.09بريان آداب و فلسفة بلعمري رحمة16
قريب من الجيد01/06/1997 12.09ذراع الميزان لغات أجنبية مقراني أسية17

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية بريان القديمة -بريان 214
15.74 17

9184.26

229

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



61.24 128 209 متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان 

جيد11/13/1998 15.59الطاھير الرياضيات لدرع كوثر1
جيد12/01/1996 14.97آفلو الرياضيات السايح بن عيسى إيمان2
قريب من الجيد04/26/1996 13.60بريان العلوم التجريبية شتوح سارة3
قريب من الجيد10/18/1997 13.44غرداية التسيير وا8قتصاد زاقي فاطمة4
قريب من الجيد01/06/1991 13.07بنورة آداب و فلسفة علوي صدام5
قريب من الجيد09/24/1996 12.63غرداية التسيير وا8قتصاد زاقي أميرة6
قريب من الجيد02/07/1997 12.59بريان التسيير وا8قتصاد ا9خنش وھيبة7
قريب من الجيد01/01/1998 12.53بريان الرياضيات قربوعي حبيبة8
قريب من الجيد07/29/1996 12.45القبة العلوم التجريبية طراد نورة9
قريب من الجيد12/13/1995 12.43بريان آداب و فلسفة نجمي فريحة10
قريب من الجيد10/05/1996 12.29بريان التسيير وا8قتصاد ريخة فاطنة11
قريب من الجيد09/30/1993 12.29بنورة تقني رياضي ھندسة مدنية دخينيسة خليل12
قريب من الجيد02/08/1995 12.24بريان آداب و فلسفة قنيع صليحة13
قريب من الجيد04/01/1996 12.17بريان و9ية غرداية آداب و فلسفة خياط حنان14
قريب من الجيد10/29/1994 12.07بريان التسيير وا8قتصاد أو9د ميلود حنان15
قريب من الجيد12/13/1994 12.02بريان تقني رياضي ھندسة مدنية شويرب عبد الرحمن16
قريب من الجيد01/02/1994 12.02بريان تقني رياضي ھندسة مدنية الشبة عبد الس�م17

قائمة الناجحين باستحقاق في متقن الشيخ بكلي عبد الرحمان-بريان 215
13.28 17

11186.72

230

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



74.03 171 231 ثانوية حي قارة الطين -بريان 

جيد جدا06/19/1997 17.00بريان الرياضيات قلو إبراھيم1
جيد جدا03/02/1997 16.59الحراش الرياضيات عبود الشيخ بكير2
جيد جدا03/14/1997 16.43بريان الرياضيات شقبقب عمر إس�م3
جيد08/05/1997 15.71بريان الرياضيات كاسي وصالح نذير4
جيد02/19/1997 15.56بريان لغات أجنبية خن سارة ابتسام5
جيد06/20/1996 15.48بريان لغات أجنبية رشوم لوبنة6
جيد12/10/1996 15.28بنورة لغات أجنبية زيطاني عزيزة7
جيد04/26/1996 15.26بريان لغات أجنبية عبود فلة8
جيد10/16/1997 15.20الحمامات الرياضيات باسعيد مارية9
جيد07/16/1997 15.16بريان الرياضيات سالم حليمة10
جيد04/26/1996 15.16بريان الرياضيات خن حسين11
جيد11/08/1996 15.16بريان الرياضيات باحميدة سليمة12
جيد02/22/1996 15.13بريان الرياضيات كروشي عمر13
جيد02/02/1996 15.05بريان الرياضيات عباس كريمة14
جيد05/28/1996 14.83بوزريعة الرياضيات بھون يونس15
جيد05/21/1996 14.76بريان العلوم التجريبية كاسي وصالح عبد المجيد16
جيد01/17/1997 14.73بريان تقني رياضي ھندسة مدنية بابا سيدي بشير17
جيد12/24/1996 14.68بريان الرياضيات السعودي توفيق18
جيد05/21/1996 14.54بريان لغات أجنبية الواھج منة19
جيد10/10/1996 14.52بريان الرياضيات رشوم الزھراء20
جيد10/01/1996 14.48بريان الرياضيات ابن عبد M سھام21
جيد06/24/1996 14.48بريان العلوم التجريبية بھدي نسيمة22
جيد12/23/1996 14.40بريان التسيير وا8قتصاد كروشي عبد الوھاب23
جيد12/17/1997 14.21بريان الرياضيات خن يمينة24
جيد05/16/1996 14.21بريان العلوم التجريبية زعباطي ليلى25
جيد02/17/1998 14.20المرادية لغات أجنبية الدبوز أمينة26
جيد03/22/1996 14.19بريان العلوم التجريبية بودي فاطمة الزھراء27
قريب من الجيد01/12/1997 13.85بريان العلوم التجريبية فخار سعيد لطفي28
قريب من الجيد05/10/1995 13.74بريان العلوم التجريبية الواھج اح�م29
قريب من الجيد12/11/1998 13.68بريان تقني رياضي ھندسة مدنية الدونيت زكرياء30
قريب من الجيد02/06/1998 13.62بريان التسيير وا8قتصاد ا9طرش فلة31
قريب من الجيد08/27/1997 13.61مھدية التسيير وا8قتصاد الدبوز اسيا32
قريب من الجيد02/24/1996 13.57بريان الرياضيات ش�ط مريامة33
قريب من الجيد07/21/1996 13.55بريان العلوم التجريبية بلعيد منيرة34
قريب من الجيد06/08/1997 13.55بريان تقني رياضي ھندسة كھربائية الشيخ عيسى عبدالس�م35
قريب من الجيد09/07/1995 13.53بريان تقني رياضي ھندسة مدنية كروشي صالح36
قريب من الجيد01/05/1995 13.47الجزائر الوسطى العلوم التجريبية قلو إلياس37
قريب من الجيد02/13/1996 13.42بربان تقني رياضي ھندسة مدنية الطالب باحمد الحاج بابھون38
قريب من الجيد01/10/1997 13.36بريان التسيير وا8قتصاد فخار الحاج ابراھيم39
قريب من الجيد02/16/1996 13.28بريان الرياضيات بھون إدريس40
قريب من الجيد09/25/1996 13.28بريان تقني رياضي ھندسة مدنية بھدي إسماعيل إلياس41
قريب من الجيد09/01/1994 13.18بريان تقني رياضي ھندسة كھربائية بطولة يوسف42
قريب من الجيد09/29/1997 13.17بريان العلوم التجريبية بعوشي مامة ابتسام43
قريب من الجيد11/11/1996 13.12متليلي الرياضيات صالح و الحاج مريم44
قريب من الجيد01/20/1997 13.12بريان العلوم التجريبية او9د داود نسيمة45
قريب من الجيد10/15/1997 13.01بريان آداب و فلسفة أيوب عمر46
قريب من الجيد06/21/1996 12.98بريان لغات أجنبية دبوس سارة47
قريب من الجيد05/16/1996 12.92بريان تقني رياضي ھندسة مدنية ابن يامي الحاج محمد48
قريب من الجيد12/26/1996 12.86بريان العلوم التجريبية خن أمينة49
قريب من الجيد11/17/1996 12.81بريان العلوم التجريبية ابن الناصر ياسمين50
قريب من الجيد07/16/1997 12.80بريان الرياضيات موسلمال قاسم51
قريب من الجيد07/10/1997 12.75متليلي الشعانبة العلوم التجريبية او9د داود منير52

231

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ



قريب من الجيد12/05/1997 12.75بريان تقني رياضي ھندسة كھربائية حريزي وليد53
قريب من الجيد10/12/1995 12.73بنورة التسيير وا8قتصاد عباس موسى54
قريب من الجيد12/26/1996 12.73بريان الرياضيات قلو الحاج أحمد55
قريب من الجيد07/11/1997 12.66بريان الرياضيات بجلود اسراء56
قريب من الجيد07/16/1997 12.66بريان الرياضيات سالم فايزة57
قريب من الجيد03/31/1995 12.66بريان العلوم التجريبية بوكراع ياسمين58
قريب من الجيد06/17/1996 12.59بريان العلوم التجريبية دباش نذير59
قريب من الجيد02/20/1996 12.59بريان تقني رياضي ھندسة مدنية شعبان محمد لمين60
قريب من الجيد10/06/1996 12.58بريان العلوم التجريبية النعجة زھير61
قريب من الجيد08/27/1994 12.50بريان العلوم التجريبية زقاو ص�ح الدين62
قريب من الجيد07/31/1996 12.47بريان الرياضيات رشوم ماسينيسا نبيل63
قريب من الجيد07/03/1997 12.43بريان العلوم التجريبية الدغور رقية64
قريب من الجيد09/15/1996 12.43بريان العلوم التجريبية الدبوز بالحاج65
قريب من الجيد11/16/1997 12.38بريان العلوم التجريبية بودي حمودة66
قريب من الجيد06/12/1997 12.37بريان آداب و فلسفة خلفاوي رابح ياسمين67
قريب من الجيد03/05/1997 12.32بريان العلوم التجريبية بضليس بالحاج68
قريب من الجيد12/27/1997 12.31بريان العلوم التجريبية بوكراع زكرياء69
قريب من الجيد11/04/1997 12.31بريان تقني رياضي ھندسة مدنية عمر أيوب وليد70
قريب من الجيد11/02/1997 12.29بريان العلوم التجريبية إبن يامي صابرينة71
قريب من الجيد08/23/1996 12.26متليلي الشعانبة التسيير وا8قتصاد كروشي رشيدة72
قريب من الجيد05/04/1996 12.23بريان آداب و فلسفة طوبال فاطمة الزھراء73
قريب من الجيد12/20/1996 12.20بريان لغات أجنبية بھدي منية74
قريب من الجيد11/07/1996 12.18بريان الرياضيات كروشي سعاد75
قريب من الجيد10/17/1997 12.17بريان العلوم التجريبية خن مروة76
قريب من الجيد02/03/1997 12.16سيدي اعباز العلوم التجريبية خن سارة77
قريب من الجيد03/14/1997 12.15بريان آداب و فلسفة مولود عائشة78
قريب من الجيد11/11/1995 12.14القليعة العلوم التجريبية عمي سعيد 9ميه79
قريب من الجيد01/01/1996 12.09بريان التسيير وا8قتصاد عبود ياسمين80
قريب من الجيد10/22/1995 12.07بنورة العلوم التجريبية أو9د داود ابراھيم81
قريب من الجيد04/16/1997 12.05بريان العلوم التجريبية الطالب باحمد سعاد82
قريب من الجيد03/04/1996 12.05بريان تقني رياضي ھندسة كھربائية 83M كوله نجيب
قريب من الجيد02/20/1995 12.04حاسي الرمل آداب و فلسفة خن نور الھدى84
قريب من الجيد09/28/1997 12.03بريان آداب و فلسفة الدونيت بكير85
قريب من الجيد01/31/1996 12.03بريان التسيير وا8قتصاد باسعيد غنية86
قريب من الجيد05/29/1997 12.02بريان العلوم التجريبية بجلود ھالة87
قريب من الجيد05/30/1996 12.02بريان العلوم التجريبية بوكراع مامة بية88

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية حي قارة الطين -بريان 216
51.46 88

8348.54

232

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



39.86 112 281 ثانوية الشيخ ابي عبد M الفرسطائي-العطف 

جيد03/01/1996 15.76العطف الرياضيات دادي حمو مسعود1
جيد05/10/1996 15.24بنورة الرياضيات حاج عيسى رضوان2
جيد05/28/1997 15.07بنورة الرياضيات عبد الجبار عمر3
جيد01/06/1996 15.05بنورة الرياضيات خير الناس إبراھيم4
جيد06/18/1996 14.57العطف العلوم التجريبية سعيد ابراھيم5
جيد07/28/1997 14.29العطف الرياضيات طالب باحمد سارة6
جيد06/24/1996 14.19العطف الرياضيات يوسف حمو محمد7
جيد12/28/1996 14.17العطف الرياضيات اسماوي الصديق8
قريب من الجيد04/04/1996 13.86يسر الرياضيات يعقوب موسى9
قريب من الجيد03/23/1997 13.22العطف الرياضيات حاج امحمد حمزة10
قريب من الجيد10/04/1996 13.19سيدي اعباز الرياضيات حاج ابراھيم حمو11
قريب من الجيد05/28/1995 13.17بنورة لغات أجنبية حاج اسماعيل مريامة12
قريب من الجيد05/09/1995 13.06بنورة التسيير وا8قتصاد دودو محمد أمين13
قريب من الجيد09/25/1996 12.98القصبة العلوم التجريبية دادي حمو رقية14
قريب من الجيد04/08/1996 12.95العطف الرياضيات حاج ابراھيم سارة15
قريب من الجيد11/05/1997 12.78العطف العلوم التجريبية حاج عيسى بالحاج16
قريب من الجيد08/07/1995 12.75حي ا9نشراح العطف العلوم التجريبية حاج امحمد حاج عيسى17
قريب من الجيد09/15/1995 12.72بلدية العطف العلوم التجريبية حاج اسماعيل مامة18
قريب من الجيد05/27/1998 12.69العطف العلوم التجريبية قادري امينة19
قريب من الجيد01/19/1997 12.57العطف لغات أجنبية زيان عبد الحق20
قريب من الجيد02/20/1996 12.34متليلي الرياضيات اسماوى عبد الس�م21
قريب من الجيد07/21/1997 12.32سيدي اعباز العلوم التجريبية بكلي بابة محمد22
قريب من الجيد06/20/1995 12.23العطف التسيير وا8قتصاد حمودين نبيل23
قريب من الجيد06/01/1998 12.21العطف الرياضيات رزاق أروى24
قريب من الجيد01/22/1993 12.16غرداية التسيير وا8قتصاد بامون محمد25
قريب من الجيد08/02/1995 12.14العطف العلوم التجريبية رودي سالمة26
قريب من الجيد12/30/1997 12.13العطف غرداية العلوم التجريبية دادي حمو حني سمير27
قريب من الجيد08/25/1995 12.11بنورة الرياضيات حاج ابراھيم مامة 9لة28
قريب من الجيد06/04/1995 12.07بني مھ�ل أدرار الرياضيات ريا أحمد29
قريب من الجيد10/12/1996 12.07بني يزقن العلوم التجريبية داود فلة30
قريب من الجيد04/07/1997 12.07سيدي اعباز العلوم التجريبية حاج ايوب حياة31

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية الشيخ ابي عبد M الفرسطائي-العطف 217
27.68 31

8172.32
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قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



73.68 42 57 ثانوية الرضوان للتربية و التعليم 

جيد01/13/1993 15.77العطف آداب و فلسفة حاج اسماعيل نعيمة1
جيد02/19/1998 15.66العطف العلوم التجريبية بھون علي عائشة2
جيد08/14/1995 15.38غرداية آداب و فلسفة أحمدي عائشة3
جيد04/18/1997 15.03بني يزقن العلوم التجريبية وينتن ھاجر4
جيد10/11/1997 14.91بني يزقن العلوم التجريبية يدر ايمان5
جيد01/27/1997 14.83بنورة العلوم التجريبية بكلي اسماء6
جيد06/01/1996 14.81العطف آداب و فلسفة باباعدون حليمة7
جيد08/06/1994 14.76العطف العلوم التجريبية حموعلي حنة8
جيد10/29/1991 14.58العطف آداب و فلسفة حمو علي 9لة9
جيد07/06/1995 14.23غرداية آداب و فلسفة العلواني ليلى10
جيد02/26/1991 14.23العطف آداب و فلسفة بكلي سمية11
جيد06/14/1996 14.07بنورة العلوم التجريبية باي احمد جميلة12
قريب من الجيد07/28/1996 13.93غرداية العلوم التجريبية فخار آمنة13
قريب من الجيد05/19/1996 13.43العطف العلوم التجريبية حاج امحمد مريم14
قريب من الجيد05/29/1997 13.35العطف آداب و فلسفة باباعمي سارة15
قريب من الجيد09/20/1992 13.23القبة آداب و فلسفة عبد العزيز زھيرة16
قريب من الجيد12/16/1996 13.04العطف آداب و فلسفة بكلي بابة سارة17
قريب من الجيد06/18/1996 13.02العطف آداب و فلسفة حمو علي سامية18
قريب من الجيد05/01/1997 12.77العطف آداب و فلسفة عبد العزيز ايمان19
قريب من الجيد11/04/1997 12.73العطف آداب و فلسفة بوبكر أسماء20
قريب من الجيد05/15/1996 12.64بنورة العلوم التجريبية الشيھاني إيمان21
قريب من الجيد12/17/1995 12.46غرداية آداب و فلسفة بوسعدة إيمان22
قريب من الجيد05/11/1996 12.43العطف العلوم التجريبية حاج امحمد رقية23
قريب من الجيد10/14/1996 12.17العطف آداب و فلسفة حاج امحمد زينب24
قريب من الجيد04/09/1996 12.13بنورة آداب و فلسفة خير الناس زوليخة25

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية الرضوان للتربية و التعليم 218
59.52 25

1740.48

234

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



39.32 127 323 ثانوية الشھيد رزاق الزيغم -زلفانة 

جيد جدا02/17/1998 16.17زلفانة العلوم التجريبية بن عطاM سارة1
جيد10/23/1998 15.80المغير العلوم التجريبية بوبكري داليا نادين2
جيد09/26/1996 14.96زلفانة التسيير وا8قتصاد بن غشي إسمھان3
جيد01/18/1996 14.82غرداية العلوم التجريبية بن حمودة عز الدين4
جيد02/16/1998 14.70زلفانة العلوم التجريبية شنيني فدوى5
جيد01/11/1996 14.37زلفانة العلوم التجريبية رواني فاطمة الزھرة6
جيد01/07/1997 14.10متليلي العلوم التجريبية بن عطاM نور الھدى أميرة7
قريب من الجيد02/16/1997 13.61زلفانة العلوم التجريبية بن حمودة فطيمة8
قريب من الجيد08/03/1996 13.10قسنطينة العلوم التجريبية مصباح وسام9
قريب من الجيد01/01/1996 13.03زلفانة العلوم التجريبية بوداحرة جيھاد10
قريب من الجيد01/25/1998 13.00متليلي العلوم التجريبية حويو رقية وفاء11
قريب من الجيد07/19/1997 12.85متليلي الشعانبة العلوم التجريبية رزاق صبرين12
قريب من الجيد02/01/1998 12.47زلفانة العلوم التجريبية سماني أفراح13
قريب من الجيد08/31/1996 12.29متليلي الشعانبة العلوم التجريبية عبد العالي خديجة14
قريب من الجيد06/23/1996 12.27زلفانة العلوم التجريبية رزاق موسى15
قريب من الجيد02/03/1996 12.26زلفانة آداب و فلسفة بوشارب رحمة16
قريب من الجيد07/09/1997 12.11متليلي الشعانبة آداب و فلسفة مھيش سامية17
قريب من الجيد09/23/1995 12.07زلفانة آداب و فلسفة غشي سھيلة18
قريب من الجيد02/01/1996 12.07زلفانة العلوم التجريبية أو9د علي ابوبكر الصديق19
قريب من الجيد01/15/1995 12.06زلفانة آداب و فلسفة قاشوش عامرة20
قريب من الجيد09/10/1997 12.03زلفانة العلوم التجريبية رزاق ھاجر21
قريب من الجيد07/04/1997 12.03حاسي القارة العلوم التجريبية ھامل محمد مختار22

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية الشھيد رزاق الزيغم -زلفانة 219
17.32 22

10582.68

235

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



53.54 204 381 ثانوية حويشيتي محمد-الضاية 

جيد06/01/1996 15.60غرداية الرياضيات العيورات خولة1
جيد03/09/1998 15.00بنورة الرياضيات مغربي بشرى2
جيد07/26/1996 14.69سوقر الرياضيات العيورات مروى3
قريب من الجيد01/31/1996 13.82غرداية التسيير وا8قتصاد يعقوب عبد الرزاق4
قريب من الجيد11/20/1996 13.81غرداية الرياضيات متاس خديجة5
قريب من الجيد02/03/1997 13.65غرداية تقني رياضي ھندسة الطرائق طوبان نجاة6
قريب من الجيد08/24/1997 13.38غرداية تقني رياضي ھندسة الطرائق سعادة يمينة7
قريب من الجيد06/14/1996 13.37تيميمون التسيير وا8قتصاد طاھيري عبد القادر8
قريب من الجيد09/13/1996 13.23بنورة تقني رياضي ھندسة الطرائق بن ساحة يوسف9
قريب من الجيد01/02/1995 13.20غرداية آداب و فلسفة حيمود مسعود10
قريب من الجيد10/18/1995 13.09ضاية بن ضحوة التسيير وا8قتصاد بوحميدة عبد الكريم11
قريب من الجيد08/14/1997 13.00غرداية العلوم التجريبية حويشيتي خيرة12
قريب من الجيد04/07/1997 12.94حسين داي التسيير وا8قتصاد عزوز محمد13
قريب من الجيد04/19/1996 12.93غرداية التسيير وا8قتصاد ثابت عبد النور14
قريب من الجيد10/06/1997 12.89غرداية التسيير وا8قتصاد بن خيرة عصام الدين15
قريب من الجيد02/14/1997 12.62غرداية التسيير وا8قتصاد عزوز شوقي16
قريب من الجيد02/27/1995 12.57ضاية بن ضحوة آداب و فلسفة حيمود فضيلة17
قريب من الجيد09/17/1996 12.51غرداية الرياضيات فالي زينب18
قريب من الجيد03/09/1998 12.43غرداية لغات أجنبية أو9د سعيد الزھرة19
قريب من الجيد12/14/1996 12.41قلتة سيدي سعد الرياضيات بونيف فاطيمة20
قريب من الجيد02/11/1997 12.41بنورة العلوم التجريبية فصيح إيناس21
قريب من الجيد05/15/1997 12.41غرداية لغات أجنبية بوقرة سارة22
قريب من الجيد09/20/1996 12.38غرداية الرياضيات لشھب مسعودة23
قريب من الجيد03/21/1997 12.38ضاية بن ضحوة العلوم التجريبية يعقوب زينب الغزالي24
قريب من الجيد11/09/1997 12.35غرداية التسيير وا8قتصاد عرابة صفية25
قريب من الجيد02/20/1996 12.30ضاية بن ضحوة لغات أجنبية عويسي خيرة26
قريب من الجيد08/23/1997 12.27ضاية بن ضحوة الرياضيات الراعي ميساء فاطنة27
قريب من الجيد07/15/1996 12.23غرداية العلوم التجريبية عروسي صارة28
قريب من الجيد08/17/1995 12.22غرداية آداب و فلسفة معزوز مصطفى29
قريب من الجيد05/05/1997 12.19غرداية العلوم التجريبية يعقوب سامية30
قريب من الجيد06/05/1992 12.15ضاية بن ضحوة التسيير وا8قتصاد بوحفص فيصل31
قريب من الجيد11/23/1994 12.07بنورة غارداية التسيير وا8قتصاد رويجي صبرينة32
قريب من الجيد12/03/1996 12.06ضاية بن ضحوة تقني رياضي ھندسة الطرائق دحو يوسف33
قريب من الجيد05/10/1993 12.00غرداية آداب و فلسفة بوزيدي عبير34

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية حويشيتي محمد-الضاية 220
16.67 34

17083.33

236

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



27.14 38 140 ثانوية الشھيد دھان ابراھيم - المنصورة 

قريب من الجيد06/03/1996 13.42حاسي القارة آداب و فلسفة غزيل أسيا1
قريب من الجيد07/14/1996 13.41المنصورة العلوم التجريبية بلھداجي محمد الزيغم2
قريب من الجيد01/17/1997 13.04المنصورة العلوم التجريبية ضيف الزانة3
قريب من الجيد08/03/1997 12.73المنصورة العلوم التجريبية أو9د سيدي عمر ھاجر4
قريب من الجيد06/27/1997 12.21المنصورة العلوم التجريبية او9د سيدي عمر شيماء5
قريب من الجيد07/05/1998 12.15المنصورة التسيير وا8قتصاد أو9د سيدي عمر سارة6
قريب من الجيد11/22/1994 12.15تيارت العلوم التجريبية عبد الھادي عبد الرزاق7
قريب من الجيد08/01/1996 12.13المنصورة العلوم التجريبية حاج قويدر ص�ح الدين8
قريب من الجيد05/18/1995 12.06متليلي التسيير وا8قتصاد شنيني عبد المؤمن9

قائمة الناجحين باستحقاق في ثانوية الشھيد دھان ابراھيم - المنصورة 221
23.68 9

2976.32

237

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :



29.91 32 107 ملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل 

جيد10/31/1997 15.69متليلي الشعانبة العلوم التجريبية بن حمادي أسماء1
جيد04/05/1995 15.26حاسي لفحل العلوم التجريبية ايعيش رقية2
جيد01/12/1997 14.43غرداية العلوم التجريبية بن زحاف نورالھدى3
جيد03/11/1997 14.22رقان أدرار العلوم التجريبية بوركبة عبد الھادي4
جيد0-0-1995 14.18الجلفة العلوم التجريبية بن الشيوخ سليم5

قريب من الجيد10/18/1996 13.48بنورة العلوم التجريبية قرادي نور الھدى6
قريب من الجيد02/21/1997 13.22حاسي القارة العلوم التجريبية صنديد صارة7
قريب من الجيد0-0-1996 12.52الجلفة آداب و فلسفة بن الشيوخ خيرة8

قريب من الجيد01/14/1996 12.42بحاسي الفحل العلوم التجريبية جبريط صليحة9
قريب من الجيد04/06/1995 12.28المنيعة العلوم التجريبية بن دبة اسحاق10
قريب من الجيد05/12/1997 12.24حاسي لفحل العلوم التجريبية عباسي حسن11
قريب من الجيد03/22/1997 12.21متليلي العلوم التجريبية لقرع صادق ا9مين12
قريب من الجيد10/02/1996 12.17بوروبة العلوم التجريبية بيتور يمينة13

قائمة الناجحين باستحقاق في ملحقة حاسي لفحل-حاسي لفحل 222
40.63 13

1959.38

238

قائمة الناجحين بم�حظة ممتاز، جيد جدا، جيد، قريب من الجيد 
%نسبة النجاح  :  الناجحون  : عدد الحاضرين  : 

الم�حظةمعدل البكالورياالرتبة الشعبةمكانه تاريخ المي�د لقب واسم التلميذ

جدول رقم 
% نسبة الناجحين بم�حظة من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة :
% نسبة الناجحين بم�حظة مقبول من بين جميع الناجحين :عدد الناجحين بم�حظة مقبول :
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  :من خالل هذه الدراسة يمكن استخالص ما يأتي
، للموسم الثاني 2015ّحققت واليتنا تحسنا ملحوظا في نتائج امتحانات شهادة البكالوريا في دورة جوان - 

 الذي 2012/2013بعد موسم  ، %98.24  لدى التالميذ المتمدرسينعلى التوالي، إذ بلغت نسبة النجاح
  . %40.72 الذي سجلت فيه نسبة 2013/2014م موسم  ث،%38.47لم تتجاوز فيه نسبة 

  .%40.00نسبة ) متمدرسون+ أحرار( بلغت النجاح عند مجمل المترشحين - 
ارتفعت أعداد المترشحين لهذه االمتحانات، لتسجل رقما قياسيا لم تشهده الوالية من قبل، إذ بلغ عدد  -  

ا، بينما لم تتعد أعداد المتقدمين في الموسم درسمتمتلميذا  5928 مترشحا من بينهم 12440ّالمسجلين 
 مرحلة تالميذ ً مترشحا، ويعود هذا االرتفاع الكبير أساسا إلى تزامن وصول دفعتين من9189المنصرم 
إلى مستوى الثالثة ) الخامسة ابتدائي في النظام القديم، والسنة السادسة ابتدائي السنة (االبتدائي التعليم
  .الثانوي

نما بلغت لدى اإلناث نسبة بي، 1342.%نسبة النجاح لدى التالميذ الذكور المتمدرسين بلغت   - 
%.7043.  
، باستثناء شعب )2013/2014(ّتحسنت نتائج أغلب الشعب قياسا للموسم الدراسي المنصرم  - 

  .واالقتصاد، والهندسة الميكانيكيةالتسيير ، والرياضيات
ّالموسم الماضي إال أنها كانت في مقدمة الشعب، بنسبة قدرت  رغم تراجع نتائج شعبة الرياضيات عن - 
  .0267.%بــ
، مقارنة بالموسم الماضي، الذي لم تتجاوز )3335.%( سجلت شعبة اآلداب والفلسفة تحسنا ملموسا - 

 .8928.%فيه نسبة النجاح في هذه الشعبة 
فيما كانت نسبة ، 6639.%بلغ نسبة لت، %1.35قت شعبة العلوم التجريبية تقدما طفيف جدا قدره ّ حق- 

 .3138.%النجاح في الموسم الماضي 
، )7860.% ( كان مردود الشعب التقنية متفاوتا، فبينما حققت شعبة هندسة الطرائق نتائج حسنة جدا- 

، وفي ) على التوالي%5748. و%51.05( كانت شعبتا الهندسة مدنية والكهربائية في حدود المتوسط
 .%1914.اوز النسبة في شعبة الهندسة الميكانيكية المقابل لم تتج

خاصة ا في نجاح الكثيرين منهم، ساعدوكانت عامال مكانت بعض المواد في متناول جميع التالميذ،  - 
 بالنسبة لشعب التسيير واالقتصاد، مادة العلوم اإلسالمية، والتاريخ والجغرافيا، وكذا مواد االختصاص

  . الطرائق، والهندسة الكهربائيةوالهندسة المدنية، وهندسة
، كما شعبة التسيير واالقتصاد شكلت مادة الرياضيات صعوبات جمة لمجمل التالميذ، خصوصا تالميذ - 

  .ًعائقا كبيرا أمام التالميذ) الفرنسية، واإلنجليزية(اللغات األجنبية مثلت 
من مجموع  %26.36أي ما نسبته  تلميذ من بين التالميذ المتمدرسين 1000 بلغ الناجحون باستحقاق - 

  .الناجحين
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ّإن الرفع من نسبة النجاح الوالئية، يبقى إلى حد كبير رهين نتائج تالميذ شعبتي العلوم التجريبية  -  ّ
ّواآلداب والفلسفة، بالنظر إلى األعداد الهائلة من التالميذ الذين يتقدمون كل موسم المتحانات البكالوريا 

 تلميذا حاضرا أي ما 8828 تلميذا من بين 5872ي هذا الموسم الدراسي تقدم ف(في هاتين الشعبيتين 
 .) من مجموع التالميذ%66.52يمثل نسبة 
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