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1

 0095577130محمد

العجمي

24-12-1981

15-09-2013

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف

1,956164

2

 0092632875منى

خليفي

06-01-1982

15-09-2013

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

1,956164

3

 0097736590احمد

بللعج

08-01-1982

15-09-2013

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

1,956164

4

 0097914931ريما

بوديش

26-06-1982

15-09-2013

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

1,956164

5

 0098794294أميرة

المكي الجريدي

08-07-1982

15-09-2013

المدرسة العليا لإلقتصاد الرقمي بمنوبة

1,956164

6

 0097057287فاطمة

كارم

12-07-1982

15-09-2013

كلية العلوم بقفصة

1,956164

7

 0097020410إقبال

كريشان اللحياني

23-07-1982

15-09-2013

كلية الطب بصفاقس

1,956164

8

 0095809122مالك

بن سالم

31-07-1982

15-09-2013

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير

1,956164

9

 0095277137ريم

الشياح

18-08-1982

15-09-2013

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

1,956164

10

 0095278349نسرين

حسيني

04-09-1982

15-09-2013

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

1,956164

11

 0098921812اسماء

بن بويحيى

10-12-1982

15-09-2013

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

1,956164

12

 0095398890إيناس

بنمسعود

14-12-1982

15-09-2013

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

1,956164

13

 0098634852إيناس

الشفار العلوي

21-05-1983

15-09-2013

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

1,956164

14

 0098197544سناء

الصامت

04-06-1983

15-09-2013

كلية العلوم بقابس

1,956164

15

 0095281884إيناس

رحماني

16-06-1983

15-09-2013

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

1,956164

16

 0099171180هشام

بوجلبان

15-07-1983

15-09-2013

كلية العلوم بصفاقس

1,956164

17

 0095370905أسماء

ونيس

26-09-1983

15-09-2013

المعهد العالي للغات بقابس

1,956164

18

 0097893511إيناس

البرهومي

08-12-1983

15-09-2013

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

1,956164

19

 0024995078فرح

الفراتي

27-01-1984

15-09-2013

كلية العلوم بصفاقس

1,956164

20

 0098748727أكرم

سعيد

03-07-1984

15-09-2013

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بزغوان

1,956164

21

 0085140839عثمان

رحيمي

08-09-1978

15-09-2013

المعهد العالي للغات بتونس

1,942466

22

 0095556922ألفة

العايب

22-08-1981

15-09-2013

جامعة جندوبة

1,931507

23

 0074101229خالد

دالي

27-10-1974

15-09-2013

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

1,819178

24

 0095425768وليد

عبود

24-06-1983

01-01-2014

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

1,663014

25

 0073391917أمال

بن عامر اللحياني

18-04-1966

20-01-2014

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

1,613699
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26

 0055877858يمينة

جرفال

12-08-1966

20-01-2014

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

1,613699

27

 0073625929ليلى

الطرابلسي

28-12-1966

20-01-2014

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

1,613699

28

 0073342508حياة

محمد بوتبان مطيبع

27-06-1967

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

1,613699

29

 0076013644سهيلة

المعزون القرقوري

18-09-1967

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

1,613699

30

 0073752837ويسام

المزي أيت عمار

09-11-1967

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

1,613699

31

 0067609505سلوى

النابلي البديوي

18-02-1968

20-01-2014

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

1,613699

32

 0077263631صنية

الحجام

18-05-1968

20-01-2014

كلية العلوم ببنزرت

1,613699

33

 0063497210جليلة

الهذيلي

11-12-1968

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

1,613699

34

 0067606875الصادق

العامري

17-12-1968

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

1,613699

35

 0079094911مراد

المومني

15-01-1969

20-01-2014

المعهد العالي للتصرف بقابس

1,613699

36

 0067680435فاتن

بكار

01-03-1969

20-01-2014

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

1,613699

37

 0073424754مديحة

واردة حرم السويسي

21-04-1969

20-01-2014

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

1,613699

38

 0073625020أسامة

العجابي

29-05-1969

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

1,613699

39

 0073489725هشام

العيادي

05-08-1969

20-01-2014

كلية العلوم بصفاقس

1,613699

40

 0073761931شكري

سبري

15-09-1969

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

1,613699

41

 0076028495وسيم

الجربي

18-10-1969

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

1,613699

42

 0073229441حمادي

القبوبي

07-12-1969

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

1,613699

43

 0073673015هندة

الفيضة

01-01-1970

20-01-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

1,613699

44

 0067824016ليلى

اليعقوبي

02-01-1970

20-01-2014

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية بتونس

1,613699

45

 0075737293آمال

دباش

17-01-1970

20-01-2014

المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر

1,613699

46

 0069445633عفيفة

الحيزم الشاذلي

02-03-1970

20-01-2014

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

1,613699

47

 0073996448نائلة

حشالف

26-03-1970

20-01-2014

المعهد العالى للتصرف بسوسة

1,613699

48

 0075674144حلومة

زروق

19-05-1970

20-01-2014

كلية العلوم ببنزرت

1,613699

49

 0075999092رضا

العميري

21-05-1970

20-01-2014

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

1,613699

50

 0073765365المنجي

بنجعفر

29-05-1970

20-01-2014

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

1,613699
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51

 0073612589بسمة

المالكي

23-07-1970

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

1,613699

52

 0078521601توفيق

االحمر

06-08-1970

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

1,613699

53

 0075907045هاجر

عبيد

19-08-1970

20-01-2014

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

1,613699

54

 0073362110سنية

الحجوني بربوش

26-08-1970

20-01-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

1,613699

55

 0075875319األمجد

الشالئفة

26-08-1970

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بالمهدية

1,613699

56

 0069518886شهيرة

عبيد الشعري

12-09-1970

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

1,613699

57

 0075906742هدى

بكار الرباعي

21-09-1970

20-01-2014

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

1,613699

58

 0071319652طارق

الماجري

11-11-1970

20-01-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

1,613699

59

 0066745393دجلة

بن لطيف

12-11-1970

20-01-2014

المعهد العالى لمهن التراث بتونس

1,613699

60

 0073637851فتحية

الحروشي

26-01-1971

20-01-2014

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

1,613699

61

 0073674328عادل

بننصر

10-02-1971

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

1,613699

62

 0075574114سامي

قطاطة

26-03-1971

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

1,613699

63

 0073616835ليلى

الدريدي الفطناسي

28-03-1971

20-01-2014

المدرسة التونسية للتقنيات

1,613699

64

 0080747042سلمى

كمون مصمودي

11-04-1971

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

1,613699

65

 0073614209مراد

بوعيطة

15-04-1971

20-01-2014

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

1,613699

66

 0074433756أحمد

بن عبد هللا

21-05-1971

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

1,613699

67

 0073636336منا

ماجدي بربوش

15-07-1971

20-01-2014

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

1,613699

68

 0075735273الهادي

صمايري

26-07-1971

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

1,613699

69

 0067739746خديجة

عبد اللطيف بنعمارة

01-08-1971

20-01-2014

كلية العلوم بالمنستير

1,613699

70

 0069659336محمد

نواصرية

11-09-1971

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس

1,613699

71

 0075673033وحيد

المالكي

18-09-1971

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

1,613699

72

 0069717536إلهام

بن عبد الرزاق تقية

22-09-1971

20-01-2014

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

1,613699

73

 0073424552زهرة

عروس سعد

23-10-1971

20-01-2014

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

1,613699

74

 0075673134سعاد

ظاهري

05-11-1971

20-01-2014

كلية العلوم بقفصة

1,613699

75

 0067608895مها

بن حاج علية

08-11-1971

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

1,613699
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76

 0073620572أحمد

الثابتي

12-12-1971

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

1,613699

77

 0075673437كمال

ذويبي

16-12-1971

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

1,613699

78

 0067979317ريم

علبوشي بلحسين

01-01-1972

20-01-2014

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

1,613699

79

 0073370800مهذب

مصاورة

12-01-1972

20-01-2014

كلية العلوم بالمنستير

1,613699

80

 0073423845محمد

ماني

14-01-1972

20-01-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

1,613699

81

 0076203095بشرى

المزيو القسنطيني

13-02-1972

20-01-2014

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس

1,613699

82

 0075683844معز

المهري

02-03-1972

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

1,613699

83

 0073622390أنور

الطبوبي

06-03-1972

20-01-2014

المعهد العالي للغات بنابل

1,613699

84

 0073370291مبروكة

العياري

12-03-1972

20-01-2014

كلية الطب بتونس

1,613699

85

 0071602568فتحي

هميسي

22-04-1972

20-01-2014

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

1,613699

86

 0069465134عفاف

البريكي

05-05-1972

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

1,613699

87

 0076000409منير

النجار

24-05-1972

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

1,613699

88

 0076028802هيكل

بن سالم

19-06-1972

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

1,613699

89

 0069463720سمية

الشلي محجوب

01-07-1972

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

1,613699

90

 0071528002ضياء

الدالي البدوي

08-07-1972

20-01-2014

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

1,613699

91

 0075737495حنان

المرابط

29-08-1972

20-01-2014

المعهد العالي للتصرف بقابس

1,613699

92

 0067502704سوسن

الطريفي جبالي

11-11-1972

20-01-2014

المعهد العالي للغات بتونس

1,613699

93

 0078585356فاتن

بالسوده

25-11-1972

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

1,613699

94

 0073595314البشير

بن فرج

11-12-1972

20-01-2014

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

1,613699

95

 0071741301حنان

مهيري عباس

22-12-1972

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

1,613699

96

 0073619865نزيهة

بن منصور

22-12-1972

20-01-2014

كلية طب األسنان بالمنستير

1,613699

97

 0073617542سامية

بن صالح بوقطاية

26-12-1972

20-01-2014

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

1,613699

98

 0079018321هيفاء

شمام

01-01-1973

20-01-2014

كلية العلوم بقابس

1,613699

99

 0076238461إحسان

بن رجب

17-02-1973

20-01-2014

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

1,613699

الصيد

26-02-1973

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

1,613699

 0069437145 100تماضر
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 0069292958 101ألفة

بوكراع

16-03-1973

20-01-2014

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

1,613699

 0073752534 102فاتن

القابسي عرعود

12-04-1973

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

1,613699

 0073638457 103لمياء

الشرعبي

27-04-1973

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

1,613699

 0073377466 104نادية

المناعي

30-04-1973

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

1,613699

 0076109634 105نادر

جبر

06-05-1973

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

1,613699

 0075673538 106ليلى

دربال

20-05-1973

20-01-2014

كلية العلوم بصفاقس

1,613699

 0080748557 107حسن

القربي

04-07-1973

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

1,613699

 0073750918 108كوثر

سلتان عاشور

24-07-1973

20-01-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

1,613699

 0075672831 109راضية

صخيري

05-08-1973

20-01-2014

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

1,613699

 0075904520 110أحالم

الخمير الدريدي

04-09-1973

20-01-2014

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

1,613699

 0076604940 111ليلى

ابنالشيخ بن علي

16-09-1973

20-01-2014

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بنابل

1,613699

 0078750963 112نادية

الغربي اللموشي

16-09-1973

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

1,613699

 0073619461 113إيمان

الغضاب العويان

29-09-1973

20-01-2014

كلية طب األسنان بالمنستير

1,613699

 0075732950 114كوثر

التواتي

08-10-1973

20-01-2014

المعهد العالي للتصرف بتونس

1,613699

 0073615017 115منية

بن عيسى الجبروني

12-11-1973

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

1,613699

 0080610030 116محمد

العوني

15-11-1973

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام سوسة

1,613699

 0069810900 117سيف الدين

شاذلي

27-11-1973

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

1,613699

 0075670811 118سالف

الزين مصاورة

15-12-1973

20-01-2014

كلية العلوم بالمنستير

1,613699

 0069708341 119عائدة

دبيش الخشيني

01-01-1974

20-01-2014

المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية

1,613699

 0069664689 120مكرم

المسعودي

05-01-1974

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

1,613699

 0073654625 121حنان

المالسي

09-01-1974

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

1,613699

 0075708904 122ضحى

الكوكي

11-01-1974

20-01-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

1,613699

 0080741584 123هيكل

الهدار

21-01-1974

20-01-2014

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

1,613699

 0076003742 124فاتن

السعيد مورالي

25-01-1974

20-01-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

1,613699

 0073660887 125سنية

الشايبي

01-02-1974

20-01-2014

كلية العلوم بقابس

1,613699
5/18

قائمة أولية في األساتذة األول سلك مشترك المرتقين إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة بتاريخ  01جانفي 2016
المعرف الوحيد اإلسم

اللقب

تاريخ الوالدة

تاريخ الرتبة الحالية

المؤسسة

المجموع

 0076114078 126المنصف

شندول

01-03-1974

20-01-2014

المعهد العالي للغات بقابس

1,613699

 0073627242 127أميرة

قالل

02-04-1974

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

1,613699

 0073618350 128رفيقة

فتح هللا

13-04-1974

20-01-2014

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

1,613699

 0075673942 129الصادق

العذيبي

16-04-1974

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

1,613699

 0075668484 130محمد

شوشان

10-06-1974

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

1,613699

 0072453340 131زهور

الربيع

20-06-1974

20-01-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

1,613699

 0073614310 132محمد ظافر

بصالح

20-06-1974

20-01-2014

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

1,613699

 0073728484 133دلندة

الدرويش

25-06-1974

20-01-2014

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس

1,613699

 0073764052 134درة

بوسديرة

31-07-1974

20-01-2014

المعهد العالي للتصرف بتونس

1,613699

 0073808613 135رفيقة

بوعلي

13-08-1974

20-01-2014

المعهد العالي للتصرف بتونس

1,613699

 0075863494 136نجوى

شلبي زريبة

04-10-1974

20-01-2014

كلية العلوم بقفصة

1,613699

 0073615421 137نوال

دمق كريشان

20-11-1974

20-01-2014

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

1,613699

 0078580912 138منصور

العجيمي

10-12-1974

20-01-2014

المعهد العالي للغات بقابس

1,613699

 0075733152 139أكرم

الزوالي دريدي

21-01-1975

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

1,613699

 0075734162 140سميرة

المجادي عكروتي

22-01-1975

20-01-2014

المعهد العالى للتصرف بسوسة

1,613699

 0073764759 141سماح

السماتي كبير

27-01-1975

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

1,613699

 0081428163 142محمد علي

اليحمدي

15-02-1975

20-01-2014

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

1,613699

 0073624919 143منيرة

البلدي

24-02-1975

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

1,613699

 0075673336 144ابتسام

الطرابلسي

26-02-1975

20-01-2014

كلية العلوم بصفاقس

1,613699

 0073370493 145نبيلة

محرز المروقي

13-03-1975

20-01-2014

كلية العلوم بالمنستير

1,613699

 0078381757 146رمزي

السنوسي

31-03-1975

20-01-2014

كلية العلوم بالمنستير

1,613699

 0075709914 147نجيب

السويسي

05-04-1975

20-01-2014

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

1,613699

 0075875420 148أحالم

عاشور

17-04-1975

20-01-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

1,613699

 0073239848 149مرعي

بنعبد الجواد

08-05-1975

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

1,613699

 0073678267 150هاجر

مامي المرادسي

16-05-1975

20-01-2014

المعهد العالي للغات بتونس

1,613699
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 0076014048 151محمد

عامري

24-05-1975

20-01-2014

المعهد العالي للتصرف بتونس

1,613699

 0073624212 152بثينة

الصيد

02-06-1975

20-01-2014

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

1,613699

 0076351023 153أحالم

العبيدي

11-06-1975

20-01-2014

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

1,613699

 0079095315 154عبد السالم

الدخلي

19-06-1975

20-01-2014

المعهد العالي للتصرف بقابس

1,613699

 0075672629 155إيمان

الكشو الحاج ساسي

27-06-1975

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

1,613699

 0073768496 156هالة

المغراوي جوادي

24-07-1975

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

1,613699

 0073371204 157سماح

عكير االعتر

03-08-1975

20-01-2014

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

1,613699

 0074201057 158الزين

بشيني

10-09-1975

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

1,613699

 0075972622 159وسام

المحرصي

03-10-1975

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

1,613699

 0075905429 160المهدي

العباسي

30-10-1975

20-01-2014

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

1,613699

 0073376254 161سنية

الصيادي

08-11-1975

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

1,613699

 0073621178 162عبير

عثمان ِمنصور

04-12-1975

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

1,613699

 0073623303 163فدوى

بوغانمي

18-12-1975

20-01-2014

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

1,613699

 0073385853 164سامية

جملي

17-01-1976

20-01-2014

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

1,613699

 0078579393 165قاسم

الفقي

13-05-1976

20-01-2014

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

1,613699

 0073374941 166عبد الرحيم

شيحة

09-06-1976

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية

1,613699

 0078524732 167جعفر

الشعاوري

19-06-1976

20-01-2014

كلية العلوم بالمنستير

1,613699

 0078580407 168ألفة

الفطناسي

22-06-1976

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

1,613699

 0076107816 169محمد

حجاج

24-06-1976

20-01-2014

المعهد العالي للتصرف بتونس

1,613699

 0080732692 170سناء

كركر بن عربية

25-06-1976

20-01-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

1,613699

 0078585154 171حافظ

النفزي

10-07-1976

20-01-2014

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

1,613699

 0075896335 172سلمى

بن مراد

04-08-1976

20-01-2014

المعهد العالي للغات بتونس

1,613699

 0075670407 173هيفاء

ناشي

30-08-1976

20-01-2014

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

1,613699

 0076027788 174هدى

بنرقية

08-09-1976

20-01-2014

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

1,613699

 0075906540 175فاطمة

المعلول كمون

30-09-1976

20-01-2014

كلية الحقوق بصفاقس

1,613699
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 0078521193 176ألفة

علولو

12-10-1976

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

1,613699

 0075734364 177ليليا

الشرفي حرم المصمودي

04-11-1976

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

1,613699

 0078520385 178روضة

عبيد

09-11-1976

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

1,613699

 0080760984 179وسيم

حجالوي

19-11-1976

20-01-2014

كلية العلوم بقفصة

1,613699

 0081629439 180حميدة

الماطوسي

27-11-1976

20-01-2014

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة

1,613699

 0073382015 181رضا

عمارة

30-11-1976

20-01-2014

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

1,613699

 0078605059 182آمال

جبالوي

08-02-1977

20-01-2014

كلية الصيدلة بالمنستير

1,613699

 0078746317 183نادية

الوسالتي

27-03-1977

20-01-2014

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

1,613699

 0081576491 184فاطمة

البوري عروس

20-04-1977

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

1,613699

 0078773090 185نادية

الفاضل

09-05-1977

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام سوسة

1,613699

 0078526045 186نوال

بن صالح

22-05-1977

20-01-2014

كلية الحقوق بصفاقس

1,613699

 0078944963 187مريم

علولو الزواري

19-06-1977

20-01-2014

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

1,613699

 0080836968 188محمد

الهمامي

25-06-1977

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

1,613699

 0078520486 189عبد الصمد

برهومي

10-07-1977

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

1,613699

 0075925637 190سهير

الصيد

26-07-1977

20-01-2014

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

1,613699

 0075796406 191ألفة

ابن عبد الجليل بكوش

26-08-1977

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

1,613699

 0078526146 192آمال

ورجيني

27-08-1977

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام سوسة

1,613699

 0078462993 193حسان

دريرة

16-09-1977

20-01-2014

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

1,613699

 0078250102 194سنا

شبشوب

19-10-1977

20-01-2014

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

1,613699

 0076245838 195سيدة

الزهيلي

06-11-1977

20-01-2014

المعهد العالي للغات بتونس

1,613699

 0076181574 196عفاف

بن صميدة

08-02-1978

20-01-2014

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان

1,613699

 0079983166 197أنيس

الزاير

23-02-1978

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

1,613699

 0075821260 198وليد

بايونس

07-03-1978

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بزغوان

1,613699

 0080749567 199قيس

بوقطاية

11-03-1978

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام سوسة

1,613699

 0080725218 200محمود

الكراي

15-04-1978

20-01-2014

المدرسة الوطنية لإللكترونيك واإلتصاالت بصفاقس

1,613699
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 0080740877 201هشام

كميمش

04-06-1978

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

1,613699

 0076096193 202منى

لسود كريم

26-07-1978

20-01-2014

المدرسة الوطنية لإللكترونيك واإلتصاالت بصفاقس

1,613699

 0076267965 203نسرين

البهلول نجاح

03-08-1978

20-01-2014

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

1,613699

 0081112915 204صابر

بن شعبان

08-09-1978

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

1,613699

 0078521092 205كمال

خميسي

20-09-1978

20-01-2014

المعهد العالي للتصرف بتونس

1,613699

 0081440085 206الطيب

سويسي

11-11-1978

20-01-2014

المعهد العالي للتوثيق بتونس

1,613699

 0080722487 207بشرة

العموص

09-12-1978

20-01-2014

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس

1,613699

 0080778869 208هاله

المعلول

28-01-1979

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس

1,613699

 0078526752 209مكرم

معلى

05-06-1979

20-01-2014

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

1,613699

 0081229315 210منيرة

بلمبروك

23-06-1979

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

1,613699

 0080744618 211كريم

بن منصور

27-07-1979

20-01-2014

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام سوسة

1,613699

 0080741382 212محمد

ابن األزرق

31-12-1979

20-01-2014

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

1,613699

 0080751688 213ايناس

عمارة

15-05-1976

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

1,610959

 0073354430 214عادل

بالغة

27/10/1971

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

1,315068

 0099817747 215زياد

سالمي

09-06-1982

15-09-2014

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

0,956164

 0024261720 216أسماء

نفطي

23-06-1983

15-09-2014

المعهد العالي لإلعالمية

0,956164

 0054600791 217محمد جويدة

نائلي

20-03-1964

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

0,679452

 0071695730 218سارة

بوشوشة

23-11-1966

26-12-2014

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

0,679452

 0075896032 219عبد الوهاب

بوخشيم

09-07-1967

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

0,679452

 0075904116 220عبد المجيد

بن سالم

21-04-1969

26-12-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية

0,679452

 0076095789 221رفيعة

دعلول

01-10-1969

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

0,679452

 0071891043 222لمياء

زروق

28-10-1969

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

0,679452

 0073636134 223مراد

بن ابراهيم

03-03-1970

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

0,679452

 0070651059 224لمياء

بن لطيفة بشير

19-08-1970

26-12-2014

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

0,679452

 0073763042 225احمد االخضر

جاللي

20-11-1970

26-12-2014

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

0,679452
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 0075907348 226رجاء

العنابي

13-07-1971

26-12-2014

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

0,679452

 0073636033 227مبروكة

جبو

24-09-1971

26-12-2014

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

0,679452

 0073765062 228فطومة

بن محرز بوبكر

25-02-1972

26-12-2014

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

0,679452

 0075733859 229منيرة

شفار بن غزالة

24-03-1972

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

0,679452

 0076055777 230جميلة

قاسمي

10-04-1972

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف

0,679452

 0075683238 231مهى

شحاتة

21-08-1972

26-12-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

0,679452

 0075905126 232إلهام

الناجح

12-11-1972

26-12-2014

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

0,679452

 0075692231 233نزار

ابن عبد السالم

21-11-1972

26-12-2014

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

0,679452

 0080737342 234فاطمة

فرح

13-06-1973

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

0,679452

 0076564322 235نوال

بنمصباح اليزيدي

15-06-1973

26-12-2014

المعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واالتصال ببرج السدرية

0,679452

 0075668383 236فريدة

سماعلي

10-07-1973

26-12-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

0,679452

 0073267130 237حافظ

الغزالي

16-08-1973

26-12-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

0,679452

 0073763446 238إقبال

الميلي عبد السالم

23-08-1973

26-12-2014

كلية الطب بسوسة

0,679452

 0073377365 239سمير

بن حسن

03-10-1973

26-12-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية

0,679452

 0080746436 240سهام

المحيرصي

08-10-1973

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

0,679452

 0083579038 241محمد

نزار

18-12-1973

26-12-2014

كلية العلوم بقفصة

0,679452

 0075669902 242نادية

بوهالل

25-12-1973

26-12-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

0,679452

 0078736617 243حياة

الخشناوي

22-01-1974

26-12-2014

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بنابل

0,679452

 0076129438 244جوهر

الباش الكرامتي

09-02-1974

26-12-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

0,679452

 0078589400 245سوسن

بللعج

25-02-1974

26-12-2014

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

0,679452

 0073623505 246صبيحة

العوني

20-04-1974

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

0,679452

 0079048229 247الناصر

زخامة

29-05-1974

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل

0,679452

 0081466155 248قيس

النعيري

05-06-1974

26-12-2014

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

0,679452

 0075673841 249سلوى

العرقوبي

21-07-1974

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

0,679452

 0086404061 250محمود

العوني

28-07-1974

26-12-2014

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بنابل

0,679452
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 0079032364 251هالة

جنيح التكالي

05-10-1974

26-12-2014

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

0,679452

 0078942943 252توفيق

الكوكي

11-10-1974

26-12-2014

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية بباجة

0,679452

 0081518594 253حنان

الجياري

22-10-1974

26-12-2014

المدرسة الوطنيّة لعلوم اإلعالميّة

0,679452

 0079111984 254صلوحة

بسباس

15-11-1974

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

0,679452

 0081055624 255سنية

الطبوبي السياري

24-12-1974

26-12-2014

المدرسة العليا للتجارة بتونس

0,679452

 0080654890 256سنية

الحيدري الخليفي

27-12-1974

26-12-2014

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي

0,679452

 0078662855 257جميلة

السحباني

05-02-1975

26-12-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

0,679452

 0075638576 258سعاد

بوسالمة النابلي

23-02-1975

26-12-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

0,679452

 0073752736 259صبيحة

الخزامي

19-03-1975

26-12-2014

المدرسة العليا للتجارة بتونس

0,679452

 0080862129 260فاتن

صولي

23-03-1975

26-12-2014

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

0,679452

 0076081847 261حبيبة

الجويني

31-03-1975

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

0,679452

 0080735928 262عبد الكريم

صميدة

07-04-1975

26-12-2014

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

0,679452

 0075760333 263ياسمينة

حسن

17-06-1975

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة

0,679452

 0076396994 264أسماء

الوسالتي

29-06-1975

26-12-2014

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

0,679452

 0078588891 265نزيهة

خديمي

23-08-1975

26-12-2014

كلية العلوم بقفصة

0,679452

 0078589194 266فيصل

المحمدي

23-08-1975

26-12-2014

المدرسة العليا للتجارة بتونس

0,679452

 0078984773 267سامي

كمون

07-11-1975

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

0,679452

 0079026001 268آمال

القطي شقرون

10-11-1975

26-12-2014

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

0,679452

 0073625424 269هدى

الصياحي

17-11-1975

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

0,679452

 0076085079 270كوثر

المبروك

20-11-1975

26-12-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

0,679452

 0080744012 271منصف

بن حريز

29-11-1975

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

0,679452

 0083575402 272فوزي

الحجام

08-02-1976

26-12-2014

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

0,679452

 0083318653 273محمد الهادي

الصاري

02-03-1976

26-12-2014

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

0,679452

 0084115467 274يمينة

حرزهللا بن سالمة

24-03-1976

26-12-2014

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي

0,679452

 0079026607 275إيمان

البرناوي

18-04-1976

26-12-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

0,679452
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 0073636437 276سوسن

الدريدي الدجبي

20-04-1976

26-12-2014

المدرسة العليا للتجارة بتونس

0,679452

 0076085382 277ألفة

الفاطمي

09-05-1976

26-12-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

0,679452

 0074481246 278وسام

السيالة الغرياني

20-05-1976

26-12-2014

كلية الحقوق بصفاقس

0,679452

 0075907247 279علياء

بوعلي

20-05-1976

26-12-2014

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

0,679452

 0083212559 280باسم

البرشاني

24-05-1976

26-12-2014

كلية العلوم بصفاقس

0,679452

 0078943246 281ياسين

الزيدي

09-06-1976

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

0,679452

 0075808833 282إيناس

برا

22-07-1976

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

0,679452

 0075875117 283أحالم

بوعفيف

11-08-1976

26-12-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

0,679452

 0075796103 284منى

المهيري رمضان

31-08-1976

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

0,679452

 0075970295 285بسام

البهلول

21-09-1976

26-12-2014

المدرسة الوطنية لإللكترونيك واإلتصاالت بصفاقس

0,679452

 0076739023 286ألفة

دمق شقرون

13-10-1976

26-12-2014

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

0,679452

 0076076086 287سمية

السويح بن شعبان

22-12-1976

26-12-2014

المعهد العالي للنقل وخدمات االتصال بسوسة

0,679452

 0076518044 288لمياء

جعبر

20-01-1977

26-12-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

0,679452

 0093246096 289درصاف

الصيفي بلهادي

21-01-1977

26-12-2014

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

0,679452

 0078834526 290محسن

ساسي

27-01-1977

26-12-2014

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

0,679452

 0081454132 291عبد الواحد

عمار

13-02-1977

26-12-2014

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

0,679452

 0078944357 292نعيمة

سليماني ميارة

16-02-1977

26-12-2014

كلية العلوم بصفاقس

0,679452

 0080927096 293سمية

الرياحي مغيربي

02-03-1977

26-12-2014

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بنابل

0,679452

 0078536452 294سارة

المالخ

09-05-1977

26-12-2014

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

0,679452

 0078361953 295حسام

مشغول

13-05-1977

26-12-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية

0,679452

 0078776932 296هدى

القويضي المبروك

18-05-1977

26-12-2014

كلية العلوم بالمنستير

0,679452

 0083037656 297فيصل

شعبان

20-05-1977

26-12-2014

كلية الطب بصفاقس

0,679452

 0083229030 298رؤوف

سحنون

13-07-1977

26-12-2014

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

0,679452

 0076374160 299وفاء

قربوج

09-08-1977

26-12-2014

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

0,679452

 0075963023 300إيناس

الوكيل

19-08-1977

26-12-2014

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

0,679452
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 0078709436 301حياة

ردادي

04-09-1977

26-12-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

0,679452

 0078943044 302جليلة

زعفوري

16-09-1977

26-12-2014

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

0,679452

 0078808557 303فضيلة

مصدق

19-09-1977

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة

0,679452

 0079197769 304محمد العربي

مديوني

10-10-1977

26-12-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

0,679452

 0078589396 305إيمان

بالحاج جراد

08-11-1977

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

0,679452

 0078943347 306ريم

النجار

14-11-1977

26-12-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

0,679452

 0078338917 307وفاء

بوالهمي

20-12-1977

26-12-2014

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

0,679452

 0083660577 308شوقي

المسعودي

26-12-1977

26-12-2014

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

0,679452

 0078777841 309جيهان

قيزاني الريماني

28-12-1977

26-12-2014

كلية الحقوق بصفاقس

0,679452

 0075926647 310هادية

بن الوذنين

29-12-1977

26-12-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

0,679452

 0078784915 311فيصل

الدخالوي

11-01-1978

26-12-2014

المدرسة الوطنيّة لعلوم اإلعالميّة

0,679452

 0081518901 312سندس

زغدان

09-02-1978

26-12-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

0,679452

 0078605362 313روضة

العامري زي

07-03-1978

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

0,679452

 0078623752 314هاجر

اليوسفي بن لطيف

14-03-1978

26-12-2014

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

0,679452

 0079026304 315سلمى

الحاج قاسم اللحياني

01-04-1978

26-12-2014

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

0,679452

 0082833148 316فتحية

هاللي

18-04-1978

26-12-2014

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

0,679452

 0078525641 317أحالم

بن عمر الفراتي

04-05-1978

26-12-2014

كلية العلوم بالمنستير

0,679452

 0085679288 318حركاتي

صولي

06-05-1978

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتوزر

0,679452

 0078943650 319نسرين

بن أحمد

01-06-1978

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

0,679452

 0080736130 320عائشة

غفيري

07-06-1978

26-12-2014

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

0,679452

 0085678480 321فتحي

بن عابد

10-06-1978

26-12-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

0,679452

 0083623090 322ألفة

جنان التميمي

11-06-1978

26-12-2014

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

0,679452

 0078589602 323دالل

زعيبي

11-06-1978

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف

0,679452

 0080306300 324إيناس

حمري

12-06-1978

26-12-2014

كلية الطب بتونس

0,679452

 0081082704 325هاجر

الغراس

15-06-1978

26-12-2014

كلية العلوم بالمنستير

0,679452
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 0085538842 326محمد

العيادي

10-07-1978

26-12-2014

كلية الحقوق بصفاقس

0,679452

 0080743911 327لمياء

الشاهد بن الحاج يحي

17-08-1978

26-12-2014

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية بتونس

0,679452

 0083275510 328أسماء

الدالي

31-08-1978

26-12-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

0,679452

 0083046043 329أحمد

رويس

09-10-1978

26-12-2014

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

0,679452

 0078775619 330زينب

الساسي

11-10-1978

26-12-2014

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

0,679452

 0083548120 331هاجر

عازق

18-10-1978

26-12-2014

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

0,679452

 0078339220 332رجاء

العريبي الرياحي

27-10-1978

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

0,679452

 0083303701 333علي

حمدانه

03-12-1978

26-12-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

0,679452

 0078846852 334درصاف

بن مالك

03-01-1979

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية

0,679452

 0080750173 335كريم

القطاط

12-01-1979

26-12-2014

كلية العلوم بصفاقس

0,679452

 0080818881 336محمد

كالش

28-02-1979

26-12-2014

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

0,679452

 0080654587 337وسيم

السويح

01-03-1979

26-12-2014

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير

0,679452

 0078115716 338آمال

مالك عبد العاطي

12-03-1979

26-12-2014

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير

0,679452

 0083208115 339نجاح

التركي

21-03-1979

26-12-2014

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

0,679452

 0078943953 340إخالص

مساعد

23-03-1979

26-12-2014

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

0,679452

 0085966551 341سليم

الوكيل

23-04-1979

26-12-2014

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

0,679452

 0083043215 342هدى

سبوعي

30-04-1979

26-12-2014

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

0,679452

 0083047154 343دلندة

النيفر الشعري

01-06-1979

26-12-2014

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

0,679452

 0078749953 344أنيسة

بوعائشة

18-06-1979

26-12-2014

كلية العلوم ببنزرت

0,679452

 0081041678 345بلحسن

الخماسي

26-06-1979

26-12-2014

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

0,679452

 0083661284 346عفاف

بوجلبان

30-06-1979

26-12-2014

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

0,679452

 0082842343 347هدى

قدور

08-08-1979

26-12-2014

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

0,679452

 0080609727 348سامي

الرجبي

12-08-1979

26-12-2014

المعهد العالي للتصرف بقابس

0,679452

 0084287037 349عبير

بلقاسم

02-09-1979

26-12-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

0,679452

 0083360988 350أحمد

سويسي

27-09-1979

26-12-2014

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

0,679452
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 0082936616 351سامي

ابن عمر

05-11-1979

26-12-2014

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام سوسة

0,679452

 0083030986 352حسام الدين

الشتيوي

29-11-1979

26-12-2014

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

0,679452

 0083379479 353نادية

دعلول

02-02-1980

26-12-2014

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

0,679452

 0085678884 354فتحي

زبيدي

11-11-1980

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتوزر

0,679452

 0086213293 355حنان

حمري

15-05-1981

26-12-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

0,679452

 0063014129 356هيام

بن شويخة

05-07-1971

20-11-2012

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

0,613699

 0097658990 357درة

باش شاوش

16-09-1982

15-09-2015

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

*

 0072695436 358زهير

خلصي

10-01-1970

15-09-2015

معهد بورقيبة للغات الحية

*

 0069739663 359فرح اناس

فوناس غفاري

04-05-1971

15-09-2015

المعهد العالي للغات بتونس

*

 0078751266 360عبد الباسط

محمدي

12-04-1972

15-09-2015

المعهد العالي للغات بقابس

*

 0081097151 361حاتم

هداجي

29-03-1976

15-09-2015

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

*

 0080599320 362عيدة

سعيداني

04-12-1976

15-09-2015

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

*

 0083238629 363نبيل

عروس

25-02-1977

15-09-2015

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

*

 0076536939 364طه

صفية

26-07-1977

15-09-2015

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

*

 0095085460 365سفيان

ابن أحمد

17-04-1978

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

*

 0083041090 366سنية

ناصري الهمامي

21-07-1978

15-09-2015

المدرسة العليا للتجارة بتونس

*

 0084784969 367عائدة

اليانقي

24-07-1978

15-09-2015

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

*

 0085268555 368فؤاد

الشريف

19-09-1978

15-09-2015

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

*

 0083252066 369محمد

بن عبد القادر

09-11-1978

15-09-2015

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

*

 0083116468 370عائدة

بن العربي يونس

11-11-1978

15-09-2015

المدرسة التونسية للتقنيات

*

 0084228433 371محمد

السباعي

06-01-1979

15-09-2015

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

*

 0092783530 372علي

العامري

22-02-1979

15-09-2015

المدرسة الوطنية لإللكترونيك واإلتصاالت بصفاقس

*

 0083661082 373شوقي

بيوضي

19-03-1979

15-09-2015

المعهد العالي للتصرف بتونس

*

 0093091910 374سفيان

ابن عبيد

16-04-1979

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

*

 0095832865 375زياد

التليلي

16-12-1979

15-09-2015

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

*
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 0085249963 376درصاف

شعبان الفلفال

11-01-1980

15-09-2015

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بنابل

*

 0095522667 377محفوظ

المباركي

08-02-1980

15-09-2015

المعهدالعالي للفن المسرحي بتونس

*

 0092766150 378وردة

الحاج فرج

02-04-1980

15-09-2015

المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة

*

 0093734635 379وفاق

صويلح

25-10-1980

15-09-2015

المعهد العالي للغات بقابس

*

 0098730438 380إبتسام

طيبة

17-11-1980

15-09-2015

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس

*

 0086402546 381هيفاء

كداشي

17-12-1980

15-09-2015

المعهد العالي للغات بتونس

*

 0093736453 382حنان

محمود

29-12-1980

15-09-2015

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

*

 0095504075 383رشدي

بن بلحسن

04-01-1981

15-09-2015

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

*

 0095373531 384زينب

رحومة الرقيق

21-03-1981

15-09-2015

كلية الحقوق بصفاقس

*

 0092407553 385بثينة

بن غزالن

26-04-1981

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

*

 0086866631 386نادية

سوداني

12-06-1981

15-09-2015

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

*

 0097657576 387ريم

المسدي

24-11-1981

15-09-2015

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

*

 0098111557 388أميرة

محمد

18-01-1982

15-09-2015

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

*

 0092901243 389انصاف

بن ابراهيم

22-01-1982

15-09-2015

المعهد العالى لمهن التراث بتونس

*

 0096107293 390أيمن

الواتي

19-02-1982

15-09-2015

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

*

 0095351202 391حنان

بنسالم السماوي

17-03-1982

15-09-2015

كلية العلوم بصفاقس

*

 0030264909 392مالك

الطيب

08-04-1982

15-09-2015

كلية العلوم بقابس

*

 0097955549 393أميرة

العاشوري

01-05-1982

15-09-2015

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

*

 0024930212 394سلوى

عامري

18-05-1982

15-09-2015

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

*

 0095484877 395ربيعة

شعبة

10-09-1982

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

*

 0035661341 396محمد الصالح

حويذق

28-10-1982

15-09-2015

المعهد العالي للتصرف بقابس

*

 0100309316 397حنان

غزواني

15-12-1982

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

*

 0102346417 398حمزة

شنيتر

01-01-1983

15-09-2015

المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

*

 0024992654 399كريم

حدادة

07-01-1983

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية

*

 0030269757 400أمنة

بنمحمد

07-01-1983

15-09-2015

كلية العلوم بقفصة

*
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 0098077407 401مروى

جعفري

16-03-1983

15-09-2015

المعهد العالي للتصرف بتونس

*

 0030324220 402بلقاسم

حاجي

19-03-1983

15-09-2015

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

*

 0098077609 403زينب

بن عزوز

30-04-1983

15-09-2015

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف

*

 0100030238 404خالد

حميدي

28-06-1983

15-09-2015

المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس

*

 2117195152 405عاطف

الرميلي

26-08-1983

15-09-2015

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

*

 0007105120 406حسام

ماجري

28-01-1984

15-09-2015

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

*

 0100679532 407أمنة

اللموشي

21-05-1984

15-09-2015

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

*

 0100150880 408هادي

جبنوني

22-05-1984

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

*

 0024992957 409محمد أنور

الدحداح

03-06-1984

15-09-2015

كلية العلوم ببنزرت

*

 0035661644 410هناء

بوخريص

23-06-1984

15-09-2015

المعهد العالي للتصرف بقابس

*

 0102158477 411هزار

حالوة عاشور

04-07-1984

15-09-2015

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

*

 0002911239 412ألفة

بن الحاج محمد النجار

09-07-1984

15-09-2015

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

*

 0030271272 413أشرف

هاني

18/07/1984

15-09-2015

كلية العلوم بقفصة

*

 0030270363 414نهلة

الفندري

29-07-1984

15-09-2015

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

*

 0098832185 415رياض

عدواني

28-09-1984

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

*

 0035661442 416شيراز

قفراشي

22-11-1984

15-09-2015

المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس

*

 0024356090 417يوسف

العجمي

31-12-1984

15-09-2015

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

*

 0030270868 418سندس

بن الحاج حمودة بن عبدالعالي 06-01-1985

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

*

 2289341254 419رياض

والي

09-01-1985

15-09-2015

المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس

*

 0024980732 420إيمان

همامي

29-01-1985

15-09-2015

المعهد العالي ألصول الدين بتونس

*

 0102668335 421رياض

التركي

28-03-1985

15-09-2015

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

*

 0102298927 422صافية

الجلولي

03-05-1985

15-09-2015

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

*

 0102190308 423إيمان

بن سعيد شعبان

15-05-1985

15-09-2015

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

*

 0102302159 424سامي

منصري

11-06-1985

15-09-2015

كلية العلوم بقفصة

*

 0030324321 425الفة

عيسى

01-08-1985

15-09-2015

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

*
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 0102409061 426وسام

عباس

07-08-1985

15-09-2015

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

*

 0102534959 427سفيان

مالكي

21-08-1985

15-09-2015

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

*

 0102298826 428حسام

علولو

15-09-1985

15-09-2015

كلية العلوم بقابس

*

 0102302361 429ثامر

ذياب

12-10-1985

15-09-2015

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

*

 0102298018 430منيرة

شكيوة

21-10-1985

15-09-2015

المعهد العالي للغات بقابس

*

 0102110583 431راقية

الميلي

03-11-1985

15-09-2015

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام سوسة

*

 0102298523 432زهرة

شعير

14-11-1985

15-09-2015

كلية العلوم بقابس

*

 0102297210 433نهى

بنمحفوظ

02-12-1985

15-09-2015

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان

*

 0102299129 434تقوى

حمودة

12-05-1986

15-09-2015

المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس

*
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