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  باملائة يف الدورة الرئيسية 20فاصل  50نسبة النجاح الوطنية :  2010باكالوريا 

 

 

 520و ألف 67الدورة الرئيسية المتحان الباكالوريا  ي للناجحني يفبلغ العدد النهائ

باملائة  20فاصل  50حدود  يفبنسبة جناح  أيمترشحا  511و ألف 134تلميذا من مجلة 

نتائج  يفتاريخ اعتماد معدالت السنة الدراسية  2002نسبة مسجلة منذ سنة  أعلىوهي 

 .الباكالوريا

 .باملائة 73فاصل  36نسبة  يأمترشحا  412و ألفا 49وتأجل لدورة املراقبة 

 أنوبني السيد حامت بن سامل وزير التربية خالل ندوة صحفية يوم السبت بالعاصمة 

فاصل  88(مترشحا  422نسبة جناح حيث مت التصريح بقبول  أعلىشعبة الرياضة سجلت 

 956و آالف 9ح باملائة حيث جن 16فاصل  66تليها شعبة الرياضيات بنسبة ) باملائة 28

 .مترشحا
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 شعبة علوم أماتلميذا  375و ألفا 16وىف شعبة العلوم التجريبية بلغ عدد الناجحني 

 687و ألفا 12مترشحا وشعبة االقتصاد والتصرف  264و آالف 7االعالمية فسجلت جناح 

 شعبة يف 939و ألفا 14مترشحا يف شعبة التقنية و 877االف و 5كما جنح . مترشحا

 .اآلداب

 

املائة مقابل  يف 24 فاصل 57نسبة النجاح باملعاهد العمومية بلغت  أنالوزير  وأوضح

النجاح الفردية بلغت نسبة  املائة باملعاهد اخلاصة وعلى مستوى الترشحات يف 49فاصل  17

 .املائة يف 75صفر فاصل 

 معدل على أعلىريانة على أصويد من املعهد النموذجي ب أمساءوحتصلت التلميذة 

 .شعبة العلوم التجريبية يفمن عشرين  20املستوى الوطين وهو 

 بن املكي من املعهد إيناسالتلميذة  إىل األوىلوىف شعبة الرياضيات عادت املرتبة 

  .77فاصل  19عدل ريانة مبأالنموذجي ب
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 يفمعدل  أعلىبكر باملكنني على  أبووحتصلت التلميذة سوسن املمي من معهد سعيد 

  .72فاصل  17شعبة االقتصاد والتصرف بلغ 

 شعبة العلوم التقنية التلميذ فهمي بوحوال من املعهد النموذجي يفالتفوق  وأحرز

  .43فاصل  19باملنستري حبصوله على معدل 

مبعدل  باملعهد النموذجي بسوسة اإلعالميةة هالة املمي يف شعبة علوم ومتيزت التلميذ

  .25فاصل  19

على  امتازت التلميذة نسرين النقاش من معهد ابن سينا بقبلي حبصوهلا اآلدابوىف شعبة 

 عبدويل من معهد ابن خلدون بسيدي أمساءحني كانت التلميذة  يف 41فاصل  17معدل 

  .26فاصل  16شعبة الرياضة مبعدل  يفوطنيا  األوىلبوزيد صاحبة املرتبة 

 معاهد ومدارس ثانوية بتحقيق نسبة جناح 10سسات التربوية توفقت ؤوعلى مستوى امل

 .املائة يف 75تفوق  أوسسة معدالت جناح تساوي ؤم 33املائة وحققت  يف 100تعادل 

 يفالقصرية  اإلرسالياتكل املترشحني حتصلوا على نتائجهم عرب  أنوالحظ الوزير 

 التربوية مبختلف مكوناا، مذكرا األسرةعلى جهود  اإلطارهذا  يفالوقت مثنيا  نفس

 واإلداري التربوي واإلطار األساتذةلتحسني ظروف عمل  إقرارهامت  اليتاخلاصة  باإلجراءات

  .اإلصالحمبراكز 


