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1

 0019887424عمر

بوزقرو

23-02-1955

17-01-2008

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

7,629909

2

 0037878496بشير

شعبان

10-07-1957

17-01-2008

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

7,629909

3

 0033017786فطيمة

رضواني السعيداني

11-12-1957

17-01-2008

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

7,629909

4

 0008284002سعاد

بوحاحة

06-12-1955

01-03-2009

المعهد العالي إلدارة المؤسسات بمنوبة

6,505479

5

 0027507580زهرة

الزبيدي

24-08-1955

06-02-2010

المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى

5,576712

6

 0040459710محود

بشير

13-12-1955

06-02-2010

كلية الطب بالمنستير

5,576712

7

 0031761739آسية

الساسي كيالني

11-10-1956

06-02-2010

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

5,576712

8

 0040605210نجاة

قلوز بن الغة

01-12-1958

01-01-2011

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

4,672146

9

 0035671344نجوى

بن عبدة

02-09-1958

15-09-2012

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

2,968721

10

 0027931552عبد اللطيف

السوسي

05-11-1954

20-11-2012

معهد بورقيبة للغات الحية

2,788356

11

 0028872654السيدة

الغربي

08-05-1955

20-11-2012

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

2,788356

12

 0028569126سلمى

الذيب طبقة

30-09-1955

20-11-2012

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

2,788356

13

 0008728582أميرة

كريم البركاوي

28-09-1956

20-11-2012

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

2,788356

14

 0028150612نور الدين

العريضي

28-10-1957

20-11-2012

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

2,788356

15

 0029975020منصف

العفاس

30-04-1955

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

1,621689

16

 0057194129رضا

الشتيوي

24-05-1955

20-01-2014

كلية العلوم بالمنستير

1,621689

17

 0027458070نجالء

حمزة

07-09-1955

20-01-2014

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

1,621689

18

 0009242177الزهرة

الزرمديني الشريعة

26-04-1956

20-01-2014

كلية العلوم بالمنستير

1,621689

19

 0028161221نادية فوزية

سليم قحبيش

06-08-1956

20-01-2014

المعهد العالى للتصرف بسوسة

1,621689

20

 0040528721نبيل

القالل

16-08-1956

20-01-2014

كلية العلوم بصفاقس

1,621689

21

 0028722205فائزة

الغربي

22-11-1956

20-01-2014

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

1,621689

22

 0038051985نجاة

بنعلي

04-01-1957

20-01-2014

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

1,621689

23

 0040639663ليلى

خليفة المختار

17-01-1957

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

1,621689

24

 0033722149عبد الرؤوف

محفوظ

01-05-1957

20-01-2014

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

1,621689

25

 0038596805فريدة

المعالج قطاطة

17-05-1957

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

1,621689
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26

 0041261372نبيلة

اليحياوي

10-11-1957

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

1,621689

27

 0038516171سميرة

التريكي المرابط

28-11-1957

20-01-2014

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

1,621689

28

 0038346726فضيلة

طرشونة القلسي

08-04-1958

20-01-2014

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

1,621689

29

 0037951652فتحيه

ضو

30-08-1958

20-01-2014

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة

1,621689

30

 0037878500فتحي

القلسي

20-10-1958

20-01-2014

المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

1,621689

31

 0039060280رشيـد

سعيـدي

05-03-1959

20-01-2014

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة

1,621689

32

 0038495963علي

الهدروق

14-03-1959

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

1,621689

33

 0029814867سعاد

خليل

22-11-1954

26-12-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

0,688584

34

 0033016978توفيق

المسكيني

08-06-1956

26-12-2014

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

0,688584

35

 0046723482حياة

بنبراهيم واردة

05-01-1957

26-12-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

0,688584

36

 0042972919محمد خالد

بو زقرو

25-09-1957

26-12-2014

كلية العلوم بالمنستير

0,688584

37

 0046723886ليلى

بن شهيدة العفاس

13-08-1958

26-12-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

0,688584

38

 0045515329ليليا

السعدي معروف بوراوي

16-11-1958

26-12-2014

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

0,688584

39

 0039609241نجاح

تنبان

23-11-1958

26-12-2014

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية بتونس

0,688584

40

 0040881052هدى

الضاوي بوسالمة

21-06-1959

06-02-2010

الجامعة االفتراضية

5,576712

41

 0044038000أمال

المختار القيزاني

07-03-1963

06-02-2010

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتونس

5,576712

42

 0040638350جابر

بومعيزة

06-06-1961

20-11-2012

المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بنابل

2,788356

43

 0059374407وفاء

المغربي عباسي

30-11-1968

20-11-2012

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

2,788356

44

 0043298473عبد الكريم

عثماني

19-11-1959

01-01-2013

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

2,672146

45

 0041022310ليلى

السايغي اللطيف

21-07-1961

01-01-2013

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

2,672146

46

 0047692068نادرة

الشريف

20-03-1961

15-09-2013

المعهد التحضيري للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية بتونس

1,968721

47

 0048582246كوثر

اللوز

18-04-1964

15-09-2013

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

1,968721

48

 0050286820مرشد

المزغني

01-01-1965

15-09-2013

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

1,968721

49

 0059614176كلثوم

قصاب

29-04-1965

15-09-2013

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

1,968721

50

 0050639454كمال

العبيدي

14-08-1965

15-09-2013

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة

1,968721
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51

 0051370186ألفة

بيوض

12-01-1967

15-09-2013

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

1,968721

52

 0053057178السيدة

الوسالتي حنبلي

14-01-1967

15-09-2013

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

1,968721

53

 0052536008وفاء

ثابت مزغني

10-09-1967

15-09-2013

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

1,968721

54

 0062472646محمد

كريفة

29-02-1968

15-09-2013

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بسبيطلة

1,968721

55

 0057159066هندة

بحلوس

15-06-1968

15-09-2013

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية بباجة

1,968721

56

 0056903735بسمة

المحمودي

28-10-1968

15-09-2013

معهد بورقيبة للغات الحية

1,968721
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