
2013/2014جدول في المتفوقين الحاصلين على جوائز آخر  السنة الدراسية       

الملظحظات الجائزة المعدل السنوي المسم واللقب القسم المستوى

الولى 16.00 بوعزة آية
1 ثانوي 1

ت
السنوا

 
ى

الول
 

ي
ثانو

الثانية 14.84 اليومسف اظحمد

الولى 15.98 القطرمسي ايهاب
2 ثانوي 1

الثانية 15.90 الجبالي مريم

الولى 16.57 العرفاوي يومسف
3 ثانوي 1

الثانية 16.54 رابحي اروى

الولى 17.32 المديوني مسرية
4 ثانوي 1

الثانية 16.14 شقراء أيمن محمد

الولى 16.05 الخضراوي ريان
5 ثانوي 1

الثانية 14.06 كعيبة بن ايهاب محمد

الولى 17.09 غزواني نرمين
6 ثانوي 1

الثانية 15.17 بوهلل أمسامة

الملظحظات الجائزة المعدل السنوي المسم واللقب القسم المستوى



الولى 17.51 الصغير آية
7 ثانوي 1

ت
السنوا

 
ى

الول
 

ي
ثانو

الثانية 15.51 التيمومي جيهان

الولى 16.20 دربال هيفاء  
8 ثانوي 1

الثانية 15.40 العواشري يسراء  

الولى 16.02 ظحسين بن فادي
9 ثانوي 1

الثانية 14.95 رظحيم أمين

الولى 16.51 اليتيم عمر
10 ثانوي 1

الثانية 15.40 النهدي محمد

الولى 14.67 الشلي فاطمة
11 ثانوي 1

الثانية 14.51 القفصي مريم

الولى 13.63 ظحركات مريم
12 ثانوي 1

الثانية 13.14 العيادي يسرى

الولى 13.56 الميموني الشريف نور
13 ثانوي 1

الثانية 12.74 بوراوي إلهام

الولى 17.19 بوبكر أميرة
14 ثانوي 1

الثانية 16.51 البوهالي يامسمين

الملظحظات الجائزة المعدل السنوي المسم واللقب القسم المستوى

الولى 16.14 الكوكي وصال 1 آداب 2 الس
تنوا



الثانية
 

ي
ثانو

الثانية 15.53 الحنافي آمنة

الولى 15.83 خماجة مريم  
2 آداب 2

الثانية 14.69 القادري مريم  

الولى 15.21 مســــالم هيفاء
1 علوم 2

الثانية 14.69 البرهومي علي بنت آية

الولى 17.65 الطرابلســـي هبة
2 علوم 2

الثانية 16.22 الجمـاعي رانية

الولى 14.91 العبسي أميمة
3 علوم 2

الثانية 14.03 السالمي يسري محمد

الولى 16.94 الذوادي أنيس
4 علوم 2

الثانية 14.79 الصرارفي مسكينة أنور

الولى 16.07 الرعاش أمل
5 علوم 2

الثانية 15.86 دغبوجي نهى

الولى 14.55 الباهي محمد
1 وخدمات اقتصاد 2

الثانية 14.43 خوجة طارق

الملظحظات الجائزة المعدل السنوي المسم واللقب القسم المستوى

الولى 15.07 ضو صفاء 2 وخدمات اقتصاد 2 السنوات
ثانوي الثانية

الثانية 14.87 الساظحلي رظحمة



الولى 15.72 ظحبامسي أيمن
1 تك. العلمية 2

الثانية 12.68 العزابي هبة

الولى 17.28 الجويني كارم محمد
2 تك. العلمية 2

الثانية 14.65 الكلبــــومسي أظحمد

الولى 15.50 يــــــة بود صفــــــاء  
1 آداب 3

ت
السنوا

 
الثالثة
 

ي
ثانو

الثانية 12.82 الهمامي الهدى نور

الولى 15.79 الجويني مسومسن
2  أداب 3

الثانية 15.76 الرزقي أميمة

الولى 16.04 مسعود بن وفــاء
 رياضيات 3

الثانية 15.24 مساكري ظحذام

الولى 15.97 التاغوتي وفاء
1 تجريبية علوم 3

الثانية 15.91 القابسي آمنة

الولى 17.55 زوقة مسيرين  
1 التقنية علوم 3

الثانية 15.23 الزيادي الهدى نور

الملظحظات الجائزة المعدل السنوي المسم واللقب القسم المستوى

الولى 15.38 المسلمـــــي آية
2 التقنية علوم 3 ت

السنوا
الثالثة
 

ي
الثانيةثانو 13.83 الثعالبي مسحر رانية

الولى 13.64 الجعفري مريم 1 وتصرف اقتصاد 3 



الثانية 13.22 الرياظحي منتصر

الولى 15.14 بوجناح هيثم  
2 وتصرف اقتصاد 3

الثانية 14.83 ردادي مسامي وردة

الولى 15.84 الهللـــــــي مروان
اعلمية علوم 3

الثانية 15.07 البكري نورهان

الولى 16.43 الشـــــاهد ضحى
1 آداب 4

ت
السنوا

 
الرابعة

 
ي

ثانو

الثانية 16.31 بوبكر منى

الولى 16.55 ظحسن بن درة
2 آداب 4

الثانية 14.10 بوعبيد ميســـاء

الولى 13.53 خليفة ثريا
3 آداب 4

الثانية 13.15 الحداد مسلمى

الولى 13.09 مسعود بن جنات
4 آداب 4

الثانية 12.23 بريك اشراق

الملظحظات الجائزة المعدل السنوي المسم واللقب القسم المستوى

18.52البكالوريا: في معدل أفضل الولى 17.89 مخلوف وليد
ريـــاضيات 4

ت
السنوا

  
يالررابعة

ثانو

الثانية 16.69 غضبان رائد

الولى 17.06 السنومسي يسرى
1تجريبية علوم 4

الثانية 13.60 مل�ك مسفيان



الولى 16.56 بوبكـــــــري مريم
2تجريبية علوم 4

الثانية 16.32 السخيري مسيرين  

الولى 17.66 المديوني مريم
3تجريبية علوم 4  

الثانية 16.75 ظحليم محمد

الولى 17.31 مـــــــــالك آية
1 وتصرف اقتصاد 4

الثانية 16.66 عــــــــــروم ريم

الولى 14.68 طــــــاقة مل�ك
2 وتصرف اقتصاد 4

الثانية 14.40 الجعفري رابعة

الولى 15.71 أوبـــــــــا إيناس
3 وتصرف اقتصاد 4

الثانية 13.98 التاغوتي راوية

الولى 13.39 الطرودي أنور
1 التقنية علوم 4

الثانية 12.99 فرظحات طارق

الولى 15.53 النحالي وئام
2 التقنية علوم 4

السنوات
ررابعة ال
ثانوي

الثانية 13.58 الجميعي منصف ظحافظ

الولى 14.27 العاتي روضة
3 التقنية علوم 4

الثانية 14.07 اليحياوي أمسامة

الولى 17.06 العبيدي نجدي
العلمية علوم 4  

الثانية 14.46 الدائخي نديم
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