



 الكتابي االختبار الجتياز المقبولين للمترشحين األولية القائمة

2016 سنة بعنوان العمومية للصحة تصرف كتبة انتداب لمناظرة

التونسية الجمهورية

الصحة وزارة    

المعدلالتخرج سنةالعلمية الشهادةالوالدة تاريخواللقب االسمو ت بالترتيب

201218,69المهنً التقنً مؤهل28/02/1986العابد امنة104918329

201218,64باكالورٌا28/09/1993سلطانً  عاطف209493808

201418,10المهنً التقنً مؤهل04/05/1991همامً مرٌم309911782

201418,08المهنً التقنً مؤهل30/07/1991بوزٌان نادٌة404929031

201317,91المهنً التقنً مؤهل11/11/1987قضقاضً مرٌم509163469

201017,87المهنً التقنً مؤهل21/10/1982بوبكر بن بسمة604892573

201017,75المهنً التقنً مؤهل28/07/1985 الرقٌعً  عائشة704910586

201317,65المهنً التقنً مؤهل15/10/1991بوراوي درة813202505

200517,64المهنً التقنً مؤهل30/10/1981العكرمً أحمد906188115

201017,52باكالورٌا15/10/1991تلٌلً سارة1011859235

201417,50المهنً التقنً مؤهل11/08/1992البحري نسرٌن1111049703

201617,33المهنً التقنً مؤهل14/02/1989بوعزٌز رانٌة1208968964

201417,30المهنً التقنً مؤهل06/05/1990عبدالصادق نهال1304936349

201417,22المهنً التقنً مؤهل03/01/1992القصوري لندة1404843860

201117,21المهنً التقنً مؤهل30/08/1986مودود اكرام1508727707

201517,21المهنً التقنً مؤهل17/06/1992حمرانً مروى1607955074

201417,00المهنً التقنً مؤهل27/06/1990مبروك اشراق1709964899

201416,98المهنً التقنً مؤهل20/01/1985جفالً فاطمة1808073683

: هامة مالحظة

 واعالمٌة والمكتبٌة الكتابة اختصاصً فً المهنً التقنً المؤهل شهادة أو البكالورٌا شهادة أساس على المترشحٌن ترتٌب تم• 

 المدلى لألصل المطابقة للنسخ طبقا المذكورة للشهائد النهائً المعدل بإعتماد وذلك سواهما دون للتناظرفقط  المطلوبٌن التصرف

.بها

 (3 الطابق) الصحة بوزارة البشرٌة الموارد بإدارة اإلداري السلك بمصلحة مباشرة باإلتصال وذلك كتابٌا اإلعتراض ٌمكن• 

.2017 أفرٌل 25 الثالثاء ٌوم ٌتجاوز ال أجل فً اإلداري، التوقٌت أثناء
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 الكتابي االختبار الجتياز المقبولين للمترشحين األولية القائمة

2016 سنة بعنوان العمومية للصحة تصرف كتبة انتداب لمناظرة

التونسية الجمهورية

الصحة وزارة    

المعدلالتخرج سنةالعلمية الشهادةالوالدة تاريخواللقب االسمو ت بالترتيب

200816,79باكالورٌا11/07/1989غرسالوي السٌد1907143842

201216,78المهنً التقنً مؤهل24/05/1984خضر هلل مد2004910464

201416,58المهنً التقنً مؤهل24/07/1992العلٌوي ابتسام2104935632

201516,56المهنً التقنً مؤهل01/08/1993الدالجً مها2209620254

201516,52المهنً التقنً مؤهل29/09/1991عواتً راضٌة2307934250

201416,50المهنً التقنً مؤهل29/05/1990جوٌنً أمٌر2409923837

201116,49المهنً التقنً مؤهل16/10/1985البوعالقً المنج2509060403ً

200816,46باكالورٌا21/08/1989الستٌتً ٌوسف2609503507

200816,46باكالورٌا31/10/1989الهادي عبد مرٌم2708853547

200416,44المهنً التقنً مؤهل12/07/1980الراجحً بثٌنة2804561423

200816,43باكالورٌا14/12/1989الخٌري  وآم2909143667

201416,24المهنً التقنً مؤهل17/06/1990بنٌوسف نوال3004937580

201516,24المهنً التقنً مؤهل30/06/1990العمدونً  نجوى3109488689

200616,13باكالورٌا30/06/1987مستور  درصاف3207701413

200716,04باكالورٌا26/04/1988مسعودي ناهد3307715000

201216,04المهنً التقنً مؤهل18/09/1987مسغونً مخلص3408374386

201116,02المهنً التقنً مؤهل06/08/1987بوغانمً الدٌن نجم3507152956

200815,95باكالورٌا01/08/1989     الطرٌاق  عادل3605716924

201215,95المهنً التقنً مؤهل07/12/1986الصفاقسً إٌمان3709758397

201015,91باكالورٌا17/11/1991     الجالصً رحمة3807181910

ائري  ٌسرى3907731537 200815,84باكالورٌا15/02/1989الزَّ

201315,83المهنً التقنً مؤهل26/06/1988الحاجً فادٌة4004922056

201315,78المهنً التقنً مؤهل13/09/1985العٌاري الشرٌف4104738223

200815,77باكالورٌا13/11/1989رحال ألفة4206240312

201015,76باكالورٌا04/08/1991بنعباس رٌحاب4304929977
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 الكتابي االختبار الجتياز المقبولين للمترشحين األولية القائمة

2016 سنة بعنوان العمومية للصحة تصرف كتبة انتداب لمناظرة

التونسية الجمهورية

الصحة وزارة    

المعدلالتخرج سنةالعلمية الشهادةالوالدة تاريخواللقب االسمو ت بالترتيب

201415,73المهنً التقنً مؤهل10/04/1990بوشعٌرة خدٌجة4404936067

200715,72باكالورٌا19/01/1987عرٌضً الدٌن جالل4509162258

201115,72المهنً التقنً مؤهل07/04/1986ضٌاف النصري4608689549

200515,70المهنً التقنً مؤهل26/09/1980الطالبً عربٌة4704707495

201515,69المهنً التقنً مؤهل20/07/1990العبٌدي أمٌرة4808738623

201515,63المهنً التقنً مؤهل25/10/1991التوجانً  حذام4907187847

200815,59باكالورٌا23/12/1989شعٌبً سناء5009228976

200915,55المهنً التقنً مؤهل17/06/1987الهرقلً كوثر5100978957

201015,51باكالورٌا31/03/1991 العٌاري مروى5207180336

201415,50المهنً التقنً مؤهل05/12/1989الطبٌبً مرٌم5304932832

201515,50المهنً التقنً مؤهل15/03/1991     شهبً سارة5407968203

201515,47المهنً التقنً مؤهل27/12/1993المحمدي رٌم5512810323

201215,40المهنً التقنً مؤهل04/05/1987زهمول تاج5604921733

201015,39باكالورٌا28/04/1991المحفوضً مرام5707167281

200615,34باكالورٌا19/02/1987بش سارة5805934182

200715,34باكالورٌا23/02/1988 الرٌاحً  راوٌة5904806503

201115,34باكالورٌا12/07/1992الزغوانً  شاذلٌة6008999855

201415,34المهنً التقنً مؤهل08/06/1990معالوي الدٌن سٌف6108994109

200815,32المهنً التقنً مؤهل13/11/1985 همٌسً  مرٌم6208073349

201115,32باكالورٌا15/08/1992مٌعادي أمان6309973534ً

201115,31باكالورٌا25/11/1992بنٌونس وحٌد6409957455

201515,31المهنً التقنً مؤهل22/12/1988الجبالً  درة6508746125

201615,31المهنً التقنً مؤهل19/09/1992الوشتاتً إٌمان6607451752

201415,29المهنً التقنً مؤهل17/12/1992القطاري شٌماء6704834251

201415,28المهنً التقنً مؤهل28/05/1991الجالصً مروة6809786063
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 الكتابي االختبار الجتياز المقبولين للمترشحين األولية القائمة

2016 سنة بعنوان العمومية للصحة تصرف كتبة انتداب لمناظرة

التونسية الجمهورية

الصحة وزارة    

المعدلالتخرج سنةالعلمية الشهادةالوالدة تاريخواللقب االسمو ت بالترتيب

200515,27باكالورٌا08/09/1986خلٌفً أمٌر6909205579

200615,27باكالورٌا28/05/1987المسوسً سناء7009451233

200715,27باكالورٌا16/05/1988الزناٌدي زٌاد7107907704

201315,27المهنً التقنً مؤهل02/06/1989العٌاط عائشة7213204127

200515,26باكالورٌا01/01/1987زروق نضال7309103339

201515,26المهنً التقنً مؤهل03/08/1993الخروبً خالد7409912815

201615,26المهنً التقنً مؤهل02/08/1993عباس أمٌن محد7510001706

200415,24باكالورٌا28/03/1985تلٌجانً  عامر7606212116

200715,24باكالورٌا02/05/1988النور بنعبد الناصر عبد7704913691

200915,23باكالورٌا17/12/1990الخراط مرٌم7808865951

200215,22باكالورٌا20/11/1983عمربن ماجد7908196629

200615,22باكالورٌا17/10/1986بوعزٌزي رحاب8006225085

201115,22باكالورٌا23/08/1992لغوان ٌسرى8113428273

200915,21المهنً التقنً مؤهل07/04/1983الحٌنافً خلٌل محمود8205459093

200915,21باكالورٌا28/05/1990الدخلً سناء8309472316

200715,19باكالورٌا27/09/1988سلٌمانً  سعاد8409227598

200815,18باكالورٌا22/12/1989زوٌدي ولٌد8509236851

200815,15باكالورٌا15/08/1989 غربة  عبدهللا8609844330

201115,13باكالورٌا06/06/1992العٌاري العرب8709487332ً

201015,12المهنً التقنً مؤهل02/03/1985الورتتانً كرٌمة8807135977

201515,10المهنً التقنً مؤهل01/09/1992بنبلقاسم نورس8904939912

200215,08باكالورٌا15/06/1983الوصٌفً فاتن9006187071

201115,06المهنً التقنً مؤهل05/12/1986الغربً  رحاب9107148379

200815,02باكالورٌا07/06/1987العٌادي عبٌر9208862629

201615,00المهنً التقنً مؤهل04/07/1990خلٌفً  أمٌمة9304822295
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 الكتابي االختبار الجتياز المقبولين للمترشحين األولية القائمة

2016 سنة بعنوان العمومية للصحة تصرف كتبة انتداب لمناظرة

التونسية الجمهورية

الصحة وزارة    

المعدلالتخرج سنةالعلمية الشهادةالوالدة تاريخواللقب االسمو ت بالترتيب

201614,98المهنً التقنً مؤهل05/08/1993  الزواوي سٌرٌن9414756037

200114,97المهنً التقنً مؤهل13/01/1979الناصري هدى9505688179

201514,97باكالورٌا08/05/1996عوٌشاوي مالك9612824141

201514,93المهنً التقنً مؤهل28/04/1993الفٌاللً روضة9704830553

200814,92باكالورٌا27/09/1989خلٌفة بن مروى9805949792

201314,91باكالورٌا17/09/1991مبارك كوثر9909179594

201514,90المهنً التقنً مؤهل13/08/1992بوشمٌلة مالك10011037342

200914,89المهنً التقنً مؤهل04/04/1985الدوس اٌمان10107145882

201214,86المهنً التقنً مؤهل05/03/1984الغربً عدنان10207877109

201314,83باكالورٌا11/06/1994الجبري عزٌزة10309190832

200614,82باكالورٌا20/04/1987عمار  وفاء10409372615

200814,82باكالورٌا27/04/1989الدالجً سحر10508859929

201514,82المهنً التقنً مؤهل27/07/1988الدغاري لٌلى10613205735

201314,81باكالورٌا23/03/1994 هداجً  صبرٌن10711906025

200814,80باكالورٌا02/12/1989عمدونً ٌسرى10809461749

201514,78المهنً التقنً مؤهل15/03/1993الخالدي سوار10913239444

201114,76باكالورٌا26/02/1993مٌرة المنصف محمد11009709542

200314,75المهنً التقنً مؤهل12/12/1978الدهمانً نجالء11107073829

200814,75باكالورٌا06/03/1989الماكنً نجاة11209464422

201114,75المهنً التقنً مؤهل18/11/1988الوحٌشً أسماء11304924544

201114,75باكالورٌا18/02/1989بلحسن بن وداد11404921052

201114,74المهنً التقنً مؤهل14/03/1987الزواغً إٌمان11507428810

201214,73المهنً التقنً مؤهل14/11/1983الورتانً عائشة11608714217

201314,73المهنً التقنً مؤهل31/03/1987بنفضٌل أسماء11704922498

201514,73المهنً التقنً مؤهل13/05/1991المناعً الدٌن عالء11809909562
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 الكتابي االختبار الجتياز المقبولين للمترشحين األولية القائمة

2016 سنة بعنوان العمومية للصحة تصرف كتبة انتداب لمناظرة

التونسية الجمهورية

الصحة وزارة    

المعدلالتخرج سنةالعلمية الشهادةالوالدة تاريخواللقب االسمو ت بالترتيب

200714,72باكالورٌا17/02/1988بهري فاتن11909458434

200914,72باكالورٌا29/06/1990عافً هالة12007173511

201114,71باكالورٌا09/06/1992الالوي عبد ٌسرى12113609936

201314,71المهنً التقنً مؤهل12/09/1989الصالح فاطمة12204922423

201214,69باكالورٌا11/12/1993المعٌطً أمل12310001152

200514,67المهنً التقنً مؤهل23/06/1982الصغٌر نورالهدى12404568605

200414,66المهنً التقنً مؤهل05/09/1979خالد بن وداد12508444788

200714,65باكالورٌا20/11/1988سفٌنة حمزة12609277593

200814,65باكالورٌا08/02/1990الشعري محمد12708857198

200814,64باكالورٌا28/07/1989  بنور  الدٌن عالء12809386122

200914,64باكالورٌا05/03/1991بنعبدهللا نرجس12906567718

201114,63باكالورٌا02/04/1992األسمر وحٌد13008895780

201214,63باكالورٌا21/08/1993الخذٌري هٌفاء13109492672

200814,62باكالورٌا19/07/1989عرفاوي بشرى13207161559

200614,61باكالورٌا06/01/1987حسنً نسرٌن13304748884

200414,60المهنً التقنً مؤهل13/12/1979السلطانً عواطف13407805001

201214,60باكالورٌا25/07/1993حمٌدة بن نادٌة13513443002

201314,60باكالورٌا23/01/1995عصمان سماح13611372079

200814,58باكالورٌا30/01/1990بوغنجة وفاء13708967398

201414,58المهنً التقنً مؤهل03/08/1994غراٌري فارس13809621473

201014,57باكالورٌا01/06/1991القٌزانً خولة13913604725

ٌّب محمد14006909185 201014,57باكالورٌا22/12/1991بالط

200514,56باكالورٌا16/07/1986الجوٌنً مرٌم14108543618

200814,56باكالورٌا06/10/1988 بولسان  سعد14206552514

201314,54باكالورٌا25/08/1994المزغنً نور14311053995
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 الكتابي االختبار الجتياز المقبولين للمترشحين األولية القائمة

2016 سنة بعنوان العمومية للصحة تصرف كتبة انتداب لمناظرة

التونسية الجمهورية

الصحة وزارة    

المعدلالتخرج سنةالعلمية الشهادةالوالدة تاريخواللقب االسمو ت بالترتيب

200914,52باكالورٌا09/03/1990خلفاوي سلوى14407726748

201414,52المهنً التقنً مؤهل07/02/1992الغمام رحاب14509436190

201014,51باكالورٌا13/05/1991الرقٌق سنٌة14608897192

201414,51باكالورٌا16/07/1995مهلهلً مهدي14706585941

200514,50المهنً التقنً مؤهل16/08/1980الزغالمً هدى14807099784

201414,50المهنً التقنً مؤهل17/06/1989بنعمر  حنان14904921158

200614,48المهنً التقنً مؤهل23/03/1982زواوي سندس15007871799

200714,48باكالورٌا23/07/1988الطنباري زٌاد15108373016

201214,48باكالورٌا13/06/1993 سعٌدانً  أحمد15208994984

201114,47باكالورٌا02/12/1992بنعلً إٌمان15309973799

201014,46المهنً التقنً مؤهل03/11/1985فاسً وسٌلة15405938258

200814,45باكالورٌا26/06/1989البلدي سوار15509010353

200714,44باكالورٌا26/01/1989عرفاوي وفاء15607415573

200914,43المهنً التقنً مؤهل06/12/1986دجبً      مروى15707143028

201014,43باكالورٌا26/02/1992ساسً بن ربٌع15807437666

201314,43المهنً التقنً مؤهل25/04/1989بلحاج اسامة15913215379

200514,40باكالورٌا24/09/1986سوٌسً قٌس16007892365

201014,40باكالورٌا28/06/1991السابق وردة16113417816

200814,39باكالورٌا06/02/1990الشاٌب حنان16206901324

201114,39باكالورٌا25/12/1991عبٌدي إٌمان16312628493

200714,38باكالورٌا14/03/1988المزكً باهلل معتز16408086343

201014,36باكالورٌا05/05/1991الربعً أسماء16506932426

201114,33باكالورٌا07/04/1992كانون مروان16611018181

200614,32باكالورٌا14/08/1987فرحات  إٌمان16708947217

200314,31باكالورٌا17/02/1984الطرابلسً عادل16808525626
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 الكتابي االختبار الجتياز المقبولين للمترشحين األولية القائمة
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التونسية الجمهورية
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المعدلالتخرج سنةالعلمية الشهادةالوالدة تاريخواللقب االسمو ت بالترتيب

200814,30باكالورٌا07/03/1989الحاج بن منٌرة16907421498

200814,30باكالورٌا25/04/1989مشً حبٌب17009233456

200914,29المهنً التقنً مؤهل08/01/1985السعٌدانً هشام17108929335

200614,28باكالورٌا20/04/1987حلٌمة بن ابتسام17206890982

201314,28باكالورٌا04/02/1995حمدي اٌناس17312654819

201414,28المهنً التقنً مؤهل06/07/1991جرٌدي ملكة17407936904

200614,27باكالورٌا10/01/1988بوٌحً محمد17506235043

201114,27المهنً التقنً مؤهل28/06/1987الدوٌري طارق17604804238

201414,27المهنً التقنً مؤهل05/06/1989بوسته مروه17713204174

201214,26المهنً التقنً مؤهل18/03/1990الشالخً احالم17813431276

201514,26باكالورٌا09/09/1996نصٌبً خولة17907986617

200414,25باكالورٌا16/02/1985زارعً حسان18006073683

200514,25المهنً التقنً مؤهل20/03/1979البرقاوي  وجٌه18108913266

200614,25المهنً التقنً مؤهل20/03/1983فارسً ثرٌا18207853850

200814,25باكالورٌا25/04/1989سلٌم الرحمان عبد18307907409

201014,25المهنً التقنً مؤهل23/09/1985البرٌكً حنان18408865730

201014,25باكالورٌا01/11/1988المحجوب سلٌم18506901012

200414,24باكالورٌا20/03/1985سبوعً عبٌر18606093995

200814,24باكالورٌا30/11/1988عزازة  العاٌش18706240708

200314,22باكالورٌا04/12/1983القنفود مهدي18808342882

201414,22باكالورٌا01/01/1996شوشان وصال18906972703

201414,21المهنً التقنً مؤهل05/05/1992الفالح منال19007196038

200414,20باكالورٌا01/02/1985تكٌتك عادل19108648065

201414,20المهنً التقنً مؤهل20/05/1990مراد امتٌاز19206942354

200914,19المهنً التقنً مؤهل23/12/1986 بلقاسم سفٌان19308076922
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201614,19المهنً التقنً مؤهل09/07/1989رتٌمى سعاد19413223627

200914,18المهنً التقنً مؤهل18/07/1986خصخوصً امال19504741772

201114,18باكالورٌا27/05/1992حرباوي مروى19614214275

201414,18المهنً التقنً مؤهل03/04/1989كحالوي صابر19707907585

200614,17باكالورٌا29/10/1987الزناقً الفة19804587994

201514,17المهنً التقنً مؤهل20/07/1990 عبٌدي منٌة19907956847

200214,16باكالورٌا07/07/1983علٌة بن منٌة20008143648

200514,16باكالورٌا18/02/1986السعداوي مفٌدة20109110039

201114,13باكالورٌا20/03/1992الورغً حسام20209176948

201314,13المهنً التقنً مؤهل08/08/1987بننصر عرفات20306491667

201414,12باكالورٌا27/09/1995الوهابً اٌناس20409844170

200814,11باكالورٌا12/10/1989سلٌمانً فاطمة20507425611

201114,11باكالورٌا09/09/1992زنزوري أمل20613222796

200714,10باكالورٌا19/07/1985بوزٌان الوهاب عبد20708807520

201014,10باكالورٌا08/06/1991     مدادة ماهر20804819588

201114,10المهنً التقنً مؤهل26/06/1986قروري لطٌفة20909463255

201114,10باكالورٌا25/02/1993فارحً تقوى21012601925

200914,08باكالورٌا21/04/1990عمر بن أمل21108881299

201314,07باكالورٌا10/03/1995العرضاوي ماهر21213448500

201514,07المهنً التقنً مؤهل19/10/1991الجعٌدي رٌم21304930332

200514,06باكالورٌا03/03/1986لطٌفً عبدهللا21409063607

200714,06باكالورٌا01/06/1988حمٌمد منى21506899761

200814,06باكالورٌا09/01/1986المرنٌصً سامٌة21608961066

200814,06باكالورٌا11/06/1988الرٌاحً ابراهٌم21706493943

201114,05باكالورٌا18/08/1992مصباح  هالة21814215252
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201114,05باكالورٌا15/09/1992الحناشً  نضال21909482376

201114,05باكالورٌا03/11/1992عجالة حنان22013222531

201414,04المهنً التقنً مؤهل04/02/1989ضٌفلً صبرٌن22109798838

200514,03المهنً التقنً مؤهل13/07/1982بنمبروك نسٌمه22205880755

200914,03باكالورٌا19/03/1990بنفرج ربٌع22304924297

200914,03باكالورٌا01/01/1991الجبالً  راضٌة22408098677

201014,03باكالورٌا26/03/1991الرٌاحً اسالم22509311278

201114,03المهنً التقنً مؤهل23/02/1987خلٌفً زٌاد22608731799

200814,02المهنً التقنً مؤهل13/01/1986بوهجة أٌمن22708077016

200814,02باكالورٌا13/11/1989خمٌري خلود22807918831

201014,02باكالورٌا14/02/1990الزواري اٌمان22908889286

201414,00المهنً التقنً مؤهل03/04/1988عٌسى عواطف23004922101

200813,98باكالورٌا01/10/1989شرمٌطً مروى23109234255

200413,97باكالورٌا08/09/1985النفزي لبنى23208718034

200513,97باكالورٌا28/04/1985الطٌب عمر23308364745

200513,97باكالورٌا15/10/1986حمٌدي سامٌة23406200772

200813,97باكالورٌا11/03/1989خالد عائشة23504922344

200813,97باكالورٌا14/06/1989بنعون أمٌنة23604920842

200913,97المهنً التقنً مؤهل16/02/1986سالمً اٌمان23705921518

200313,96باكالورٌا08/03/1984حمامة أمٌرة23807655750

200913,96باكالورٌا21/09/1990 الهمامً  هالة23909469091

201013,96باكالورٌا10/08/1990البنوري مروة24009471793

200513,95باكالورٌا25/11/1985التركً المولدي محمد24107680799

200913,95باكالورٌا08/07/1989الواحد عبد بن مروى24204818133

201013,95المهنً التقنً مؤهل28/09/1983عاشور  علً محمد24308183716
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200813,94باكالورٌا15/08/1989بنمنصور عفاف24404921057

201013,94باكالورٌا05/08/1991     الطوٌل   خولة24507180505

201513,94المهنً التقنً مؤهل29/01/1992 شوشان   إدرٌس24609287792

200713,92باكالورٌا11/09/1988هللا فتح وئام24709381685

200913,92باكالورٌا09/02/1990 سعٌدانً سنٌة24807929662

200413,91باكالورٌا17/04/1985الجالد عائشة24906871209

201613,91المهنً التقنً مؤهل23/06/1992 الزواوي   شٌماء25014752421

200313,90باكالورٌا07/03/1984احمد بن ٌامنة25104901618

201013,90باكالورٌا23/12/1991خلٌفة بن األمجد25213214800

200813,89باكالورٌا06/06/1989دخٌل اٌمن25305945800

200913,89المهنً التقنً مؤهل11/12/1985عامري فهد25406447414

200413,88المهنً التقنً مؤهل10/03/1977بنكمالة الهادي25504873649

200813,88المهنً التقنً مؤهل29/11/1983الهاشمً ٌسرى25608347805

201413,87باكالورٌا22/09/1993المدلّل ملٌكة25711069949

201213,86باكالورٌا21/04/1991الصغٌر بلحاج عل25809770181ً

201013,85باكالورٌا11/03/1991أندلسً أمٌمة25907179008

201513,84المهنً التقنً مؤهل18/02/1992السباح صبرٌن26013438394

201413,83باكالورٌا24/11/1995زٌراوي محمد26111879501

200813,81باكالورٌا09/09/1990قمودي صفاء26207180786

201013,81باكالورٌا29/04/1991مرٌصة مروى26309408559

200913,80باكالورٌا25/02/1991جاللً عماد26409243296

200613,78باكالورٌا15/08/1982الطرابلسً بشٌر26508614128

200813,78المهنً التقنً مؤهل23/03/1986 كوٌسً  شهرزاد26609262370

200813,78باكالورٌا02/06/1989براهمً نهى26706237210

200813,78المهنً التقنً مؤهل02/10/1989 الهٌشري  شٌماء26807422732
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200913,78باكالورٌا19/09/1990مصباحً نجالء26909247405

201013,78باكالورٌا31/10/1991 الفرشٌشً  حمٌدة27007176920

201013,77باكالورٌا01/04/1990الجامعً عمر27107938104

201013,77باكالورٌا08/08/1991النفاتى هبة27209298289

201013,77باكالورٌا26/11/1991بلعزي  اسامة27313213633

201113,77باكالورٌا18/02/1992شوشان هٌثم27414204113

201313,77باكالورٌا24/12/1994 الصامت أمٌن محمد27511031824

201213,76باكالورٌا01/03/1994الحناشً أمٌمة27609490874

201513,76المهنً التقنً مؤهل15/03/1993قندولة منى27706953181

201213,75باكالورٌا24/04/1993حامدي مروي27811361238

201313,75المهنً التقنً مؤهل03/01/1989فٌالة بن زٌاد محمد27907427713

200613,74باكالورٌا20/01/1987عدونً اٌمان28005930899

201113,74باكالورٌا15/04/1991فاطمة بن نرجس28106933282

200413,73باكالورٌا05/12/1984ساعدي سعاد28207669991

200813,73باكالورٌا24/01/1989شندول ربٌع28309143317

200913,73باكالورٌا11/12/1990الصعدلً صابر28407160194

201113,73باكالورٌا04/10/1992المقداد  أٌمن28504922935

201413,73المهنً التقنً مؤهل02/11/1992قٌطرانة خلود28609426665

200513,72باكالورٌا05/07/1986قٌراط بن إٌناس28708647769

201013,72باكالورٌا03/06/1991بثور  حمزة28807180294

201013,72باكالورٌا09/11/1991غرسلً حٌاة28912618524

201013,71باكالورٌا10/03/1991حوٌزي سماح29007937536

201013,71باكالورٌا08/04/1991صوي آمنة29109477693

201013,71باكالورٌا27/05/1991 المبروك  خلٌل29206932400

201413,71المهنً التقنً مؤهل22/12/1991بش  رٌاض29304833144
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201013,70باكالورٌا17/12/1991الذوادي رباب29413212446

201313,69باكالورٌا08/08/1994مسعدي رجاء29509989037

201513,69المهنً التقنً مؤهل30/07/1991قرطبة  لٌلٌا29606948768

200813,68باكالورٌا23/03/1989زوٌدي عبٌر29709236905

200913,68باكالورٌا11/04/1990نقه نادٌة29806566009

200913,68باكالورٌا04/09/1990عنان هدى29909992800

201113,68باكالورٌا29/03/1992الحبوبً مروان30007444228

201113,67باكالورٌا12/05/1992ٌوسف بالحاج جهاد30109180404

200513,66باكالورٌا13/05/1986خلٌفً سامٌة30206222717

200613,66باكالورٌا03/02/1988 نجاحً ولٌد30309071114

201113,66باكالورٌا21/05/1992 الدرٌدي أمان30404833854ً

201313,66باكالورٌا24/06/1994صفر سناء30509440146

200813,65باكالورٌا01/06/1989طاهري  اسٌا30608739205

200813,64باكالورٌا06/09/1989دربالً هالة30709096983

201013,64باكالورٌا07/12/1991النصري مروى30811858136

200513,63باكالورٌا30/12/1986ذوادي كوثر30909054947

200813,63المهنً التقنً مؤهل06/09/1983الغانمً أٌمن31009150489

201113,63باكالورٌا30/04/1992بنداود عزة31109804218

200813,62باكالورٌا15/03/1989صمٌدة  امل31209289056

200513,60المهنً التقنً مؤهل03/08/1981ٌهمس إٌناس31304561282

201013,60باكالورٌا08/08/1991نصراوي  عفاف31412614461

201013,60باكالورٌا04/11/1991قادري فردوس31514204991

201113,60باكالورٌا30/11/1991 البوهالً  نعٌم31611353976

201413,60باكالورٌا13/01/1996بومٌزة الحبٌب31712810565

200613,59باكالورٌا12/08/1987بنعمر نسرٌن31804913558
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201013,59باكالورٌا05/08/1990الشواشً  آمنة31904819126

201313,59باكالورٌا26/02/1995ٌعقوبً هٌثم32007463881

201413,59باكالورٌا07/02/1995الدرٌدي عزٌز32109191513

200413,58باكالورٌا19/07/1984قرمٌطً نبٌلة32208597410

200413,58باكالورٌا06/10/1985الغائب خالد32308364127

200513,58باكالورٌا29/04/1986 الموحلً  وداد32409154888

200713,58المهنً التقنً مؤهل27/11/1983تاجوري مرٌم32505466501

200913,58باكالورٌا07/07/1990هللا خلف اوالد وفاء32609903422

200913,57باكالورٌا25/10/1990      دراجً  حمدي32707429433

201113,57باكالورٌا17/04/1992وناسً نهى32814215336

200713,56باكالورٌا31/07/1988سوسو اٌمان32906902852

201213,56المهنً التقنً مؤهل05/10/1987القرامً أمٌنة33009292872

200913,55باكالورٌا06/01/1990مبروك إٌناس33108740408

200413,54باكالورٌا10/01/1985زٌتونً هشام33207652990

200713,54باكالورٌا08/06/1988العشً العزٌز عبد33309135179

200813,54المهنً التقنً مؤهل07/02/1984صباح بن أٌوب33408532419

200813,54باكالورٌا01/01/1989 محٌمٌدة  نهلة33506901245

200913,54باكالورٌا25/11/1990برٌك بن هاجر33608883608

201013,54باكالورٌا02/08/1991سالم بن  عبٌر33707434489

201113,54باكالورٌا28/10/1992مارس   مرٌم33813421471

201213,54باكالورٌا06/07/1993صدٌقً دالل33907958553

200813,53باكالورٌا28/12/1988الجالصً اٌمان34004599502

201013,53باكالورٌا11/08/1991جبارة أمٌرة34109311888

201313,53باكالورٌا11/06/1994الزرقانً مروه34212655200

200313,52باكالورٌا30/11/1984قرٌشً سهام34307655808
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201113,52باكالورٌا16/11/1992العكم مرٌم34406941018

200413,51باكالورٌا24/06/1985فرج عرٌب34506187596ً

200513,51المهنً التقنً مؤهل09/08/1978 بوروبة  عاٌدة34604883706

200713,51المهنً التقنً مؤهل12/08/1984بوبكر فاطمة34704579984

200813,51باكالورٌا07/02/1988عزازة مباركة34806248938

200813,51باكالورٌا11/12/1989عمـر إبتســـام34906907127

201213,51المهنً التقنً مؤهل23/11/1991الباري عبد جهاد  35007930676

200613,50باكالورٌا02/10/1988المانع أسماء35109122139

200913,50باكالورٌا17/11/1990قمٌدان  روضة35204925802

201113,50باكالورٌا02/02/1992خلٌفة بن الدٌن سٌف35306942025

200913,49باكالورٌا13/06/1986عبٌد  الهادي35408798001

200913,49باكالورٌا16/07/1990المطاوع ملٌكة35509298729

200813,48باكالورٌا01/08/1985النصري منى35608543684

201113,48باكالورٌا22/06/1992 الشرٌف حسام35709709059

200513,47باكالورٌا06/09/1986حسونة هٌبة35806448942

200813,47باكالورٌا22/06/1989الفلً محمد35907160950

201113,47المهنً التقنً مؤهل16/03/1989    السعٌدي اسامة36007158342

201213,47المهنً التقنً مؤهل27/08/1981الهٌشري  ثروة36107140306

200013,46باكالورٌا21/09/1981بنحمٌدة سندس36206381808

200513,46باكالورٌا28/03/1986نوٌرة دلندة36308803826

201013,46باكالورٌا09/05/1991جوابً زٌنب36407937110

201013,46باكالورٌا14/08/1991القنطاسً نسرٌن36509909337

201113,46باكالورٌا19/06/1992السبخً صبرٌن36609419611

201113,46باكالورٌا08/07/1992 جبارة بن شٌماء36707186837

201313,46المهنً التقنً مؤهل04/08/1991السلٌمً مرٌم36813605073
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201313,46باكالورٌا26/02/1994مبروكً أمٌنة36909987309

201313,46باكالورٌا21/02/1995رّداوي امال37009986580

200613,45باكالورٌا05/06/1986العلوي مها37107127202

201013,45المهنً التقنً مؤهل26/03/1987ااهمامً ٌوسف37204749565

201113,45باكالورٌا30/07/1992الجمنً محدأمٌن37306939625

201113,45باكالورٌا21/09/1992السعٌدي هناء37407188307

201413,45المهنً التقنً مؤهل02/04/1993الدلً اكرام37509340491

201413,45باكالورٌا09/01/1996الوطوطً سفٌان37606587259

200813,44باكالورٌا15/03/1988الفطناسً نورالدٌن37707387938

201213,44المهنً التقنً مؤهل26/06/1990علمً رٌم 37808990048

200813,43باكالورٌا10/01/1988مسلم رباب37909382764

201013,43باكالورٌا24/08/1991المجبري ٌوسف38011856546

201213,43باكالورٌا26/03/1993شعبان بن عمر38111012620

200713,42باكالورٌا02/09/1988لحرش سامٌة38205939673

201513,42المهنً التقنً مؤهل14/08/1993الفرشٌشً انس38309923997

200513,41باكالورٌا27/01/1986عباس مرٌم38408803613

200813,41باكالورٌا12/06/1988العٌادي مروى38508859203

200813,41باكالورٌا16/01/1990ٌحً بن رقٌة38606564259

201013,41باكالورٌا07/11/1991 صكوحً كوثر38707940256

200813,40باكالورٌا27/01/1989     صماري  بندر38806237319

200913,40باكالورٌا06/10/1990مشً محمد38909232285

201013,40باكالورٌا18/11/1991عمر رانٌة39009312311

201513,40باكالورٌا26/04/1996حاجً دالل39111605671

200113,39باكالورٌا25/04/1982عوٌنه  فائزة39208339831

200913,39باكالورٌا30/04/1990بنعمر مروة39309769158
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201113,39باكالورٌا08/06/1992بوجلٌده زهره39409955059

200413,38باكالورٌا15/12/1985الزموري أسماء39508901389

200613,38باكالورٌا31/08/1987الحمدي سفٌان39604910761

200213,37باكالورٌا18/10/1982ضرٌفه فرٌد39706187358

200613,37باكالورٌا30/04/1986الصكوحً محمد39807888309

200613,37باكالورٌا31/10/1986بوشلٌقة  مباركة39908805133

200813,37باكالورٌا05/09/1989 العبٌدي سلمان40009171153

200813,37باكالورٌا10/10/1989سحٌمً محمد40109950804

200913,37المهنً التقنً مؤهل29/01/1985     سماعلً سندس40207864810

201013,37باكالورٌا22/03/1991العبٌدي مروى40309611210

201013,37باكالورٌا20/08/1991عافً أمل40414205628

201313,37باكالورٌا24/10/1994الطرابلسً صفاء40511375182

201013,36باكالورٌا01/02/1990الوسالتً ألفة40609905933

199913,35باكالورٌا28/12/1979علً محمد  مبروكة40704886162

200813,35باكالورٌا15/06/1989التلٌلً  سام40809900010ً

200813,35باكالورٌا26/11/1989 الرٌاحً خولة40909603384

201013,35باكالورٌا27/01/1989عامري  زٌاد41007916578

201013,35باكالورٌا19/01/1991خماسً  أمٌرة41107178972

201013,35باكالورٌا15/07/1991الفخفاخ  رانٌة41208896861

201013,35باكالورٌا05/09/1991عبٌد بن هاجر41311861704

201113,35باكالورٌا10/10/1992سالمة بن رحمة41409709648

200813,34باكالورٌا07/01/1987عبودة أمٌن محمد41509284481

200813,34باكالورٌا07/11/1989طهري مرٌم41605948961

200813,33باكالورٌا23/09/1989زاقر ٌونس41706562971

200913,33باكالورٌا12/03/1991فرشٌشً عبٌر41808099109
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201013,33باكالورٌا01/04/1991بوخلدة كوثر41913414358

201013,33باكالورٌا27/08/1991الزدٌنً احالم42004825378

201213,33باكالورٌا18/03/1993اسماعٌل رحاب42109979482

201213,33باكالورٌا05/12/1993المؤدب رانٌة42209812210

201413,33باكالورٌا10/07/1993هللا غرس مرٌم42313452024

201413,33باكالورٌا01/09/1995 مفتاح بن سارة42409446824

200213,32باكالورٌا14/11/1983حضري هٌثم42508754736

200613,32المهنً التقنً مؤهل05/06/1982شرٌقً أحالم42607339077

200813,32باكالورٌا20/05/1989عربٌة بن حّماد42708864003

200413,31باكالورٌا03/10/1985رحومة  جهان42806869731

200913,31باكالورٌا29/09/1990عباسً محمود42909704530

201013,31باكالورٌا12/12/1991براٌكً جٌهان43007940058

201413,31المهنً التقنً مؤهل25/06/1991حامد ناهد43113230537

201413,31باكالورٌا09/09/1995جدة عثمان محمد43206942708

200913,29باكالورٌا16/06/1990بشٌنً فهم43307928521ً

201113,29باكالورٌا15/06/1992 حٌدوري   سفٌان43409974447

201213,28باكالورٌا28/06/1993التومً  خدٌجة43504936434

201313,28باكالورٌا17/12/1994سوٌسً صابرٌن43609713589

200813,27باكالورٌا22/03/1989صالحً اسراء43709236014

201113,27باكالورٌا09/11/1990فطٌمة بن  أٌمن43809415879

201113,27باكالورٌا12/01/1991البوعلً نوال43909485349

201113,27باكالورٌا01/08/1992ساكري فاتن44014213191

201013,26باكالورٌا27/02/1992الطرٌاق نجاح44113414808

200213,25باكالورٌا05/02/1980بنبلقاسم مفٌدة44204886465

201113,25باكالورٌا18/02/1992 الهمامً منى44309510928
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201113,25باكالورٌا14/12/1992القماطً  أمان44409916993ً

201213,25باكالورٌا28/08/1993معتوق سٌرٌن44511035111

200513,24باكالورٌا16/03/1982بوضاوٌة منٌر44609757820

200813,24باكالورٌا10/02/1989الشاٌب هالة44709393844

201013,24باكالورٌا20/11/1991 الصادق  أمل44809965450

201113,24باكالورٌا19/03/1992المالخ شهاب44908979600

201113,24باكالورٌا26/02/1993العربً شٌماء45008749984

201213,24باكالورٌا03/12/1993نفزي خلود45107448060

201313,24باكالورٌا08/06/1994الدالً سوار45209988597

201113,23باكالورٌا15/03/1993خلٌفة بن منال45313224947

201313,23المهنً التقنً مؤهل11/12/1990المحجوب رمال45406932133

200013,22باكالورٌا24/02/1981الفقٌه فاطمة45504886597

200213,22باكالورٌا29/05/1983أبوخلٌل  تسنٌم45605455634

200913,22باكالورٌا03/05/1990الخٌاري هٌثم45708983417

200613,21باكالورٌا09/05/1987ٌحٌاوي نوال45809119679

201013,21باكالورٌا16/07/1989بوبكري غسان45907170143

201513,21المهنً التقنً مؤهل11/08/1990بنمسعود هاجر46013607621

200313,20باكالورٌا20/02/1984مغربب زٌنب46104570127

200513,20باكالورٌا21/03/1986بنداود  سنٌة46206220341

200513,19باكالورٌا03/08/1986فرجانً سماح46304740839

201113,19باكالورٌا14/09/1992  الكرسته   ندى46413221987

200413,18باكالورٌا13/09/1985مومنً بشرى46508532734

201113,18باكالورٌا25/10/1992المرداسً فاتن46609916154

199913,17باكالورٌا21/10/1979ودرنً سالم46705867760

200813,17باكالورٌا24/10/1989الجلٌدي صفاء46809503744
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201013,17باكالورٌا13/07/1990مشفر مروى46909387180

201013,17باكالورٌا18/07/1991بوهانى  فدوى47010804304

200313,16باكالورٌا01/01/1985عمر بن سنودة  إٌمان47108670112

200513,16باكالورٌا02/06/1985 الٌعقوبً  محمد47208073069

201213,16باكالورٌا27/06/1993حرٌز بن الدٌن عالء47313438654

200213,15باكالورٌا01/08/1983بالهوٌشات اٌمان47406421410

200713,15المهنً التقنً مؤهل20/12/1979 أحمد بن  فرٌدة47500793582

200913,15باكالورٌا10/05/1990 العراٌبً  نادٌة47607926391

201013,15باكالورٌا09/06/1990الزٌن علٌاء47705485867

201113,15باكالورٌا14/08/1992المغزاوي مبروكة47804932646

200713,14باكالورٌا03/06/1988دربالً نبٌهة47909083155

200813,14باكالورٌا12/02/1989علٌة  إٌمان48009393460

201113,14باكالورٌا30/08/1992ضو سلٌم48106915082

200213,13باكالورٌا26/04/1983رحال رجاح48206198796

200213,13باكالورٌا04/06/1983االشخم  هٌفاء48306199924

200713,13باكالورٌا01/01/1988اللطٌف عاطف48409269555

200913,13باكالورٌا03/04/1990المشرقً مروى48504822216

201013,13باكالورٌا22/06/1989الغربً  ثرٌه48613215322

201113,13باكالورٌا30/09/1989تلٌجانً عاطف48706231821

201113,13باكالورٌا27/07/1992سمعلً الدٌن سٌف48809916288

201513,13باكالورٌا22/04/1996بحٌري ٌسري48911047518

200813,12باكالورٌا02/03/1989الوشتاتً مروى49009464022

201013,12المهنً التقنً مؤهل25/06/1986البراري أمٌن محمد49104568586

201013,12باكالورٌا15/09/1988سكرافً  منٌر49209101121

201013,12باكالورٌا21/03/1991الجمعً اٌمان49304829166
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201013,12باكالورٌا13/03/1992النخلً هٌفاء49411858698

200313,11باكالورٌا22/03/1984فضل بن حسنة49508910691

200613,11باكالورٌا30/09/1987بوزقرو نرجس49606890557

200813,11باكالورٌا16/01/1990الجبالً لبنى49708092553

201013,11باكالورٌا06/06/1991حاري مها49804828747

201013,11باكالورٌا23/08/1991الجلولً جٌهان49909409779

201313,11باكالورٌا24/08/1993بنعٌسى وسام50009812623

201113,10باكالورٌا03/08/1992برٌنٌس خلود50110807458

201213,10باكالورٌا01/09/1993قمودي سناء50214229264

201513,10باكالورٌا12/07/1996الوحٌشً اسماء50310820453

200113,09باكالورٌا20/11/1982النفطً سوسن50404893813

200813,09باكالورٌا30/10/1989التلٌلً أمٌنة50507731242

200413,08باكالورٌا29/04/1980صعدولً منى50608151921

200913,08باكالورٌا11/11/1990عزوز بن  سلمى50713204137

201013,08باكالورٌا15/07/1991الزٌتونً  حنان50813416699

201413,08باكالورٌا02/05/1995 دربال مالك50913457993

200913,07باكالورٌا27/08/1988الرجٌلً هاجر51013406984

201013,07باكالورٌا12/09/1991العلوي طارق51106570951

201113,07باكالورٌا20/04/1992حواس مراد51211017206

201113,07باكالورٌا10/05/1992الشتٌوي بغداد51306941880

201413,07باكالورٌا06/01/1996الزروقً وفاء51411920473

200813,06باكالورٌا02/06/1989بنعلً إشراق51507424127

201013,06المهنً التقنً مؤهل16/10/1985الشٌن مرٌم51604916717

201313,06باكالورٌا12/05/1994القاّرة أمٌر51711047343

200313,05باكالورٌا04/02/1984العزوزي رجاء51804901261
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200813,05باكالورٌا13/08/1988المشرقً نسرٌن51908961138

201013,05باكالورٌا19/03/1991حمدي سمٌة52007439498

201213,05باكالورٌا29/09/1993بوجناح غٌث52111886766

201413,05باكالورٌا01/04/1995الغٌزاوي  نسرٌن52207470610

200313,04باكالورٌا08/07/1984عانسً محمد52306179858

200713,04باكالورٌا05/08/1988رٌاحً منال52406491023

201013,04باكالورٌا01/01/1991الحامدي مرٌم52511856539

201013,04باكالورٌا24/11/1991شكٌوة تسنٌم52613204373

201213,04باكالورٌا19/05/1993سمعلً  الزٌن أم52712637962

200513,03باكالورٌا22/08/1986اسماعٌل اٌمان52808694372

200813,03باكالورٌا17/03/1989بوترعة قدس52909236015

201013,03باكالورٌا13/01/1991عمامو وفاء53009408511

201113,03باكالورٌا16/12/1992لعور زهرالدٌن53113426697

200913,02باكالورٌا24/10/1990بنساسً رمزي53213205644

201113,02باكالورٌا22/03/1992الضمٌد علً محمد53306914967

201113,02باكالورٌا03/02/1993دمق سرور53411016756

201213,02باكالورٌا16/04/1993إدرٌس فاطمة53511028882

200013,01باكالورٌا18/09/1979بوعزٌزي احالم53606034932

200613,01باكالورٌا22/03/1987بشار خلٌل53705931419

201213,01باكالورٌا27/12/1993الهذلً مروة53809492555

200313,00باكالورٌا17/02/1984جبالً وفاء53908061972

200813,00باكالورٌا01/02/1987محمد محمد54006484362

201212,99باكالورٌا03/04/1993     بلغٌث وجٌه54109814219

201512,99المهنً التقنً مؤهل15/05/1992 الطرابلسً  نبٌلة54200000000

199812,98باكالورٌا10/11/1976األزرق إبن أنور محمد54303993128
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200812,98باكالورٌا14/04/1987عكٌر  اٌهاب54404919122

201512,98باكالورٌا10/04/1996السبالوي روعة54513009799

200812,97باكالورٌا09/03/1996جلولً الدٌن عالء54609994705

201012,97باكالورٌا16/12/1989المزطوري فضٌلة54706571770

201312,97المهنً التقنً مؤهل21/11/1989توٌتً الدٌن سٌف54805942840

201312,97باكالورٌا04/10/1994اللطفاوي احالم54907463955

201412,97المهنً التقنً مؤهل31/08/1992بالساسً هناء55013224489

200612,96المهنً التقنً مؤهل12/04/1981مٌزونً إٌناس55107843056

200812,96باكالورٌا11/10/1986اهللا معط أوالد  نزار55208638749

201012,96باكالورٌا29/10/1991مٌساوي حلٌمة55312612860

201312,96باكالورٌا20/06/1994     خلٌفة بن تقوى55407205319

200312,95باكالورٌا14/06/1983سلٌمان بن كمال55506200225

200912,95باكالورٌا12/10/1990الفرشٌشً صبرٌن55607172483

201012,95باكالورٌا01/11/1990المشري أحمد55708894377

201012,95باكالورٌا06/02/1992الجالصً مروان55809171502

201412,95باكالورٌا16/09/1995شرٌدي  أمان55911373630ً

201512,95المهنً التقنً مؤهل20/11/1992المعٌطً سارة56010814239
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