
االسم واللقبب ت والعدد الرتبي

ضحى الدبوس807930707ً

ضحى الصماري909248383

رفقة العامري4309150584

سناء العرجون4604718348ً

ابتسام النفوط5704571160ً

ابتسام  البجاوي6008348678

إبراهٌم صالح6109410769

احالم رمضان6506197362

احالم عرقوبً 6609160114

احالم مٌزاوي6707947827

أحالم الباج6808127158ً

أحالم الكوك7007335240ً

أحالم سعٌدي7209491599

احمد المؤدب7505883575

أحمد دغنوج 7604557793

اسالم السلٌط8209914029ً

اسالم روٌس8409170600ً

اسماء الرٌاح9009486528ً

أسماء القٌطون9704589637ً

أسماء بولعابة9806459325

أسماء عزازة9906236630

أسماء عون10108724414ً

اسماء  معمري10204833344

أسماء  الخروب10309917719ً

أسماء ٌحمدي     10509190370

آسٌا الرزق10709916922ً

اكرام ابراهم11206209937ً

اكرام  الكوكً 11409479201

اكرام  الماجري11509379945

إكرام الشماخً 1160812479

الجمعً رّداوي12009973483

الشاذلً الصخري12406166452

الصادق البجاوي12587302620
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العائشة قراوي12708593992

الفة  الفرشٌش13107346164ً

ألفة  شمانق13307729545ً

الهام علوي13807867538

الهام منصوري13908586537

إلهام  بالحاج 14009464822

امال الكوك14102329134ً

أمال العبٌدي14809916509

أمال شتوح15108341254

أمال هوٌمل15309456192ً

امانً العابدي15809343543

امل بركات16309372530

امل زٌدي16407107002

أمل الصدقاوي16708981408

أمل بنسٌدهم16804923933

أمل  مٌالد17009901034

آمنة خرٌص17307938317ً

آمنة صالح17407113928ً

آمنة الدرٌدي17600991947

امٌرة السعدي17709915656

أمٌرة ٌوسف18309904265

أمٌمة عٌساوي18709182929

195انتصار ابن الطاهر08145143

أنس بن سالم19908984594

إنصاف الهذٌل20204834961ً

إنصاف  جبالً 20313620552

انغام رداوي20412659214

انٌسة خرشف20708060736ً

أنٌسة بوزٌدي20807855212

انٌسة  بن سالم20908268407

اٌمان الحسن21108534512ً

اٌمان الظافر21504553838

اٌمان الماكن21609496527ً

اٌمان بازي21708099808

اٌمان ناصري21809205182

إٌمان الواعر22211030232

إٌمان باٌونس22307887780



إٌمان مبروك22806218577ً

إٌمان محمودي22907439724

اٌمان  ضٌف هللا23209919099

أٌمن الزهان23607392401ً

أٌمن  الوشتات23709479750ً

اٌناس بوخرٌص24107189025

اٌناس سهٌل24607674804ً

اٌناس عباس24708929394ً

إٌناس بولٌفً 25113612741

باهٌة صالح25308535786ً

بثٌنة الزرٌب25409606969ً

بسمة القاسم25908957628ً

بسمة بالضٌاف26008361091

بسمة حٌزاوي26107883558

بسمة فرٌض26508597086ً

بسمه البجاوي26608943168

بٌة  الطرابلس27311374650ً

تقوى العوج27407436603ً

ثرٌة ٌوسف27904522359ً

جازٌة محفوظ28006211570ً

جمال األمٌن28408692280

جمٌلة الربع28708543890ً

جمٌلة بن الطٌب28800987504

جمٌلة بنالمؤدب28906343889

حاتم نصري29706489060

حافظ العراب29904578190ً

حبٌبة الطرابلس30108745696ً

حبٌبة القصٌب30404848253ً

حبٌبة بن سعد30504587496

حسناء الخزام30904814928ً

حمٌدة العٌاض32309484488ً

حمٌده عٌدودي32512607329

حنان الجبال32709497887ً

حنان الحام32804733765ً

حنان الدجب32902349159ً

حنان الٌحمدي33308512325

حنان بدري33406084798



حنان حامدي33608093951

حٌاة منج34707132572ً

حٌدر عبروق35013604782ً

خالد السٌاري35112657466

خلود السلطان35504840899ً

خولة الجبال35808529080ً

خولة الخزري35904747213

خولة الرٌاح36009165730ً

خولة المحفوظ36109013167ً

خولة النمري36204833970

خولة عٌساوي36507742641

دجلة الهمام36811354868ً

درة عرقوبً 37109159643

درصاف السالم37206891607ً

درصاف العٌاري37308098778

دالل المدٌون37609508572ً

دلنده الشبعان37700995742ً

دلٌلة الزواب37809485558ً

راضٌة االسود38107686602

راضٌة الرمضان38309451410ً

ربح  عمران39506237577ً

ربٌعة  المثال39811353375ً

رجاء الساع40004905922ً

رجاء الكوكً 40109479202

رجاء عاشوري40208066673

رحاب  العوٌن40608994186ً

رحمة  الحفٌان 41009186762

رحمه عٌساوي41107729649

رضا سكراف41313412870ً

رفقة النفات41404557731ً

رفقة  المحضً 41508647879

رفٌقة الخٌاري41609185929

رفٌقة مٌساوي41808587629

رمزي حمدي42009133059

روضة القبص42404588916ً



روضة المحروق42509146811

رٌم األحمر42809000865

رٌم الورغم43004812498ً

رٌم بن ونٌس43107126599

رٌم سوٌد43209152813

رٌم علوش43308988426

رٌم غابري43411367110

رٌم  غلٌون 43606447490

رٌم قرباٌة43805497421

رٌمان العلوي43913603799

زهرة األجنف44107407582

زهور مزرٌق44507922077ً

زٌاد بن جلٌلة44908772565

زٌنب شهٌدي45413609614

سارة الجلجلً 45608512095

سارة القاسم45813603866ً

سارة بن ذهبٌة الحمادي45904720081

سارة نٌجاوي46107920188

سامٌة الرزق46809498563ً

سامٌة الغول46909124541

سامٌة بن كعبٌة47108992858

سعاد  الجلول48411016498ً

سفٌان عبٌدات48912616820

سلوى عطوان49408506610ً

سماح  الشعبونً 50208764307

سمٌة بن عباس50509158886

سمٌة دخٌل50708983344

سمٌة درٌدي50807920929

سمٌة عٌادي51011361081

ٌّة محفوظ51104849645 سم

سمٌة حالب51209104589

سمٌر بن ٌوسف51307390296

سمٌرة االٌنوبل51405470740ً

سمٌرة بوعبٌدي51608646824



سناء التوات51809515885ً

سناء برٌنصى52407895672

سناء بوسالم52708536365ً

سناء قاسم53008985812ً

سناء مرابط53109920495ً

سناء ملٌك53214756769ً

سناء  الهمام53309490897ً

سندس الحبٌب53408147590

سنى الحمرون53709152447ً

سنٌة الترع53808864117ً

سنٌة  بن صالح5418085251

سهام  بوزٌدي54707945736

سهى ابراهم54814225205ً

سهٌر الشعبان54906911816ً

سهٌر المقناوي55008357232

سوسن الفطحل55207380443ً

سٌف الدٌن لغـر55605479134

شادٌة الدرٌدي55909478858

شكري بنبراهٌم56304876021

شكري البكوشً      56409764835

شهناز الطوالب56507123630ً

صابر بن حسٌن57209826723

صابرٌن بورٌشة57609513977

صابرٌن سالمة57709912529

صابرٌن  العٌاري57911365622

صابرٌن بن سلٌمان     58104848940

صباح الشرٌف58309466594

صباح الكوك58408502844ً

صبرٌن العربى58804827794

صبرٌن غزوان59307913739ً

صبرٌن كرامتً 59404813619

صبٌحة  البوزٌدي59609923617

صفاء الحسٌن59708373886ً

صفوان سوٌس60404721901ً



صفوة الخمٌري60509504663

صفٌة المقبل60606547390ً

ضحى مٌله61208990242

عادل صول61803197503ً

عامر الوسالت62008549028ً

عائدة  بن محمود62407464000

عبد المجٌد  خمٌرة63706545736

عبدالرزاق رحٌم63812601764ً

عبدالعزٌز الشاٌب64005825186

عبدالفتاح الجالص64107084451ً

عبٌر الرزقان64407732095ً

عبٌر العٌاض64509494997ً

عبٌر الفرٌج64604747849ً

عبٌر الهمام64709458651ً

عبٌر بوذراع64909506685

عزة القرصاع65807195861

عزٌزة  بوكاري   65907453299

عفاف الساحل66108143154ً

عفاف المّدوري66207433966

عفاف  عقوبً 66507926767

عفٌفة الصغٌر66600987609

عقٌلة العبٌدي66709917075

علٌه سوٌهل67207833132ً

عماد حّراث67506145172ً

عواطف البغوري67804691093

عواطف  العرب67908075723ً

غادة الزٌدي68007121369

فاتن الزرمان68409465712ً

فاتن بلخٌر68707454236

فاطمة الجبابل69406483148ً

فاطمة الجالص69509513691ً

فاطمة الرحمون69607131441ً

فاطمة السبت69804806128ً

فاطمة الطٌاري69900965061



فاطمة العلٌوي70004929257

فاطمة الغطغوط70109124220

فاطمة المرع70207162732ً

فاطمة الوصٌف70408923610

فاطمة بنمبروك70504901035

فاطمة  البوزٌدي71006571259

فاطمة  الجالص71109505353ً

فائزة الفقٌه71504904181

فائزة عواٌن71607839681ً

فتحٌة مسعود72009900119

فتحٌة  الحاج72209912683ً

فتٌحة الطبج72406883526ً

فرج الكعاك72509136342ً

فرٌدة األسود72608856833

فطومة  قزمٌر72807454358

فوزي األخضر73000986440

فوزي بالسوده73104565580

فوزي مسعودي73211859365

قاسم جابل73609057719ً

قٌس الشارن73813612843ً

كرٌم مقدم74212616879ً

كرٌمة وسالت74707136808ً

كوثر العطوي75109205834

كوثر ضوٌة75304581589

كوثر طرخان75408349612ً

لطٌفة شمانق75907733923ً

لمٌا قسوم76212631003ً

لمٌاء الطٌب76514240154

لمٌاء سعدي76813200042

لٌلى  الطرابلس77409478187ً

مباركة زوائدي77605949981

محجوبة الحناش77808921582ً

محرزٌة حداد77907352910

محمد العبٌدي78208835999



محمد الوشرٌن78408396827

محمد نوار78808776807

محمد ٌح79006229658ً

محمد أمٌن الجبال79309498994ً

محمد زٌاد البحري 79509779536

مروة بنالصادق80807439650

مروه هالل80908960064

مروى الغال81309503747ً

مروى الماجري81409613469

مروى المزغون81509500841ً

مروى سعداوي82406441213

مروى غرسلً 82704812438

مروى مجوري82806241886

مروي حماٌدٌة83005484139

مروي  الكوك83107179814ً

مرٌم البلعزي83309615126

مرٌم الخزام83504734522ً

مرٌم الدهمان83609904199ً

مرٌم السلٌت83809501162ً

مرٌم الهمام84009486941ً

مرٌم أوالد مبارك84107368740

مرٌم بن مرٌم84211354645

مرٌم بٌوض84408708914

مرٌم ضٌف هللا84709916186

مرٌم عادل84806927314

مرٌم  الناصري85609149313

معز بن سلٌمان   86100994579

مفٌدة هرش86412629626ً

ملٌكة  حسناوي86707654514

منال العرفاوي87109501339

منى الجالص87907434964ً

منى الحداد88007128020

منى المزوغ88308177597ً

منى رٌدان88506448718



منٌرة الفرجان88904812817ً

مها زغالم89204740726ً

مهدي  بنسلٌمان89606192994

مٌادة حسناوي89908079429

ناجً الراجح90309165391ً

نادرة الجماع90604842974ً

910نادٌة الدرٌدي07073601

نادٌة بن هوٌة91309833137

نادٌة بوكاري91407898379

نادٌة صالح91609462649ً

نادٌة طرش91712628518ً

نادٌة مومن91809479149ً

نادٌة  قدواري 92012620546

ناٌلة الكوك92202346435ً

نبٌل الزٌتون92409118282ً

نجاة الطاهري93004552020

نجاة  زمال93208354203ً

نجالء  جندوب93707830147ً

نجود البوهالل94009063910ً

نجوى ركز94206563156

نجٌب سعٌدي94509202261

نجٌة حمٌدة 94604888242

ندى خلٌف94709978264ً

نرجس النفٌزي94809182495

نزهه حٌزي 95012640142

نسرٌن الخالدي95104889669

نسرٌن بن تٌلً 95304845470

نسرٌن حسن95509922018ً

نسرٌن شنوف95607186300ً

نصٌرة عرفاوي96207953147

نعٌمة الخضراوي96408743631

نعٌمة عبد المولى96709412297

نهى بن الشٌخ96908929547

نهى بن حمٌدة 97009019988



نوال القومان97109470044ً

نوبة  الدهمانً 97407422610

نورة االطرش97709154868

نورة الغوٌث97907936792ً

نورة بوعالق98004595827

هاجر القمقام98707742771ً

هاجر الهمام99009472850ً

هاجر بن كشرود99107379951

هاجر بن منصور99207185337

هاجر منصوري99509060355

هاجر الجندوب99608923306ً

هادٌة بالحاج99809800356

هادٌة حرزي99907778449

هالة  صالح100507894657ً

هدى دعفوس100804821118

هدى العرٌبً     101008138694

هناء العرفاوي101609492458

هناء القرواش101809457432ً

هندة جمٌع102707799954ً

هندة  قاسم102807876285ً

هٌباء  البخاري103004553349

هٌبة البجاوي103109503831

هٌفاء الروٌس103509900243ً

هٌفاء الطرابلس103609799880ً

هٌفاء العوٌد ٌـدي103709501555

وحٌده الكروم104209078308ً

وداد بنان104308559920ً

وداد حسن104407185945ً

وداد سالمة104504936562

وردة السحبان104708971707ً

وردة حفص104809472778ً

وفاء أحمد105308994094

وفاء بن فرج105509410263

وفاء حامدي105609215476



وفاق مسلم105807956841ً

وهاد العبٌدي105909919963

وئام نوم106108763495ً

ٌاسٌن المانس106404560647ً

ٌامنة صاروط106509123399

ٌسرى العون106907196735ً

ٌسرى بن قمرة107109784341

ملٌكة الستٌت107207886654ً

ٌسرى بنرمضان107409778425

ٌسرى همالجة107707438539

ٌسرى  منافق107814224814ً

مهران الذٌب108008880776

إٌمان بشٌن108107929742ً

نورهان العرفاوي108209187111

نورة الصغٌر108311019551

نرجس بنمعاوٌة108406445659

ماجدة عٌاش108506860627ً

مدٌحة عابدي108605475286

منعم النصري108708539949

منال الوسالت108809919952ً

منال بن عٌاد108912626994

مروى قالل109004813935

مروة اعوٌنة109109796131

مرٌم بوساحة109208097680

مروة السلطان109309175450ً

ملٌكة برهوم109406132084ً

جمٌلة بن صابر109508124125

جٌهان الجوٌن109608518235ً

وفاء النوري109711354925

وداد عامري109807653318

وداد الودرن109900913523ً

غادة عٌساوي110009983527

قٌس خضراوي110108582064

لمٌاء بولعاب110208582845ً



لٌلى بن قدور110300976662

كوثر الجمل110411869794ً

عبٌر جفال110514215818

عواطف جمٌع110607938169ً

عبد هللا المطٌوي110708168697

علً دٌناري110809965661

عربً الرمضان110907330832ً

فائزة الكثٌري111007306665

فاتن خالٌف111109477637ً

شفٌقة فالح111206034012ً

صابرٌن قواٌري111309603825

سهام البجاوي111411351506

سمٌحة محمدي111508098538

سهٌر الوشتات111609471768ً

سلمى موله111709161158ً

سومٌة حناٌنٌة111811018318

سندس عرفاوي111907446420

سارة نجار112009784513

سمٌة حفص112109489382ً

زٌنة شقراوي112209709515

رجاء المانس112304598634ً

رانٌة الشوال112409486387ً

روضة نصٌر112511000507

رفقة العامري112609150584

رحمة معروف112704842316ً

رجاء الجالص112804574707ً

رحاب بلغٌث112905937044

رائدة ٌعقوب113009814747ً

رجاء دهمان113106194006ً

رحاب العمران113208743309ً

حسام الدٌن الهمام113309500223ً

حنان كرٌدان113404932737

حنان العون113509183897ً

حسناء الشاٌب113604906754



حبٌبة مٌهوب113708399220

حذام قادري113806227579

حسان سٌف النصر113909122266

حبٌبة ورغ114007898464ً

إٌمان عبٌدي114108098777

إبتسام دبوب114209988860ً

إٌناس بولٌف114313612741ً

إٌمان العوٌن114409159857ً

أمل الجمل114509911085

أمٌرة ماجري114605490077

أسماء الٌحٌاوي114704589190

إسالم الماجري114809187357

إٌمان الغانم114911360664ً

نادٌة الغرب115007143500ً

حبٌبة سمار115104709648

حمٌدة بن إبراهٌم115209153096

بلقٌس السحبان115308961353ً

أنٌسة مغراوي115409456805

أسماء سعدة115509789354

بسمة هرم115607830702ً

بسمة عون115702691186

بثٌنة الزرٌب115809606969ً

بسمة سالم115900991457

إٌمان غومة116013205198

أمل بن عمار116109911380

أمٌرة نصري116204814972

أمانً الهنتاش116313441404

إسالم بوسعٌد116409833160

إٌمان الشٌخ116508363678ً

:مالحظة هامة 
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