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المجموع

1

 0073758695أنور

السماوي

20-12-1973

15-09-2013

كلية العلوم بصفاقس

1,968721

2

 0033546943شادية

منصور

05-06-1959

20-01-2014

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

1,621689

3

 0037970951الحبيب

ابن الكحالء

24-08-1959

20-01-2014

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

1,621689

4

 0040981183عبد الحميد

محمود

13-10-1959

20-01-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

1,621689

5

 0038087755فكرية

عبد الناظر

17-11-1959

20-01-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

1,621689

6

 0040528620جمال الدين

عبيد

13-12-1959

20-01-2014

كلية العلوم بصفاقس

1,621689

7

 0041209236خالد

كمون

26-03-1961

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

1,621689

8

 0046774915رضا

بن عبد الحفيظ

27-03-1961

20-01-2014

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

1,621689

9

 0043823182فاتن

الذوادي النجار

22-06-1961

20-01-2014

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

1,621689

10

 0045313649منية

بن حسن

12-10-1961

20-01-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

1,621689

11

 0040799311المنصف

الرصاص

05-12-1961

20-01-2014

كلية الطب بالمنستير

1,621689

12

 0040395547فوزية

بالحاج حمودة

30-01-1962

20-01-2014

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

1,621689

13

 0043916243هدى

فرحات المرزوقي

07-02-1962

20-01-2014

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

1,621689

14

 0060393311إلهام دالل

المزيو الفريخة

10-07-1962

20-01-2014

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

1,621689

15

 0047209795فتحية

الصامت اللملومي

21-01-1963

20-01-2014

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس

1,621689

16

 0048610437عمر

الجبالي

13-03-1965

20-01-2014

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

1,621689

17

 0043605742عبد العزيز

الكحالوي

03-09-1959

26-12-2014

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

0,688584

18

 0045516238نبيل

بن أحمد القالل

15-01-1960

26-12-2014

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

0,688584

19

 0043786709هالة

المبروك الطبربي

24-02-1960

26-12-2014

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

0,688584

20

 0041364436علي

بنور

19-04-1960

26-12-2014

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

0,688584

21

 0045313346منيرة

بن مراد

28-06-1960

26-12-2014

كلية الطب بصفاقس

0,688584

22

 0046970228هالة

دراجي بن سفطة

20-07-1960

26-12-2014

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس

0,688584

23

 0043564619آمال

بن الحاج

27-07-1960

26-12-2014

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

0,688584

24

 0046767235بشير

حمداوي

14-01-1961

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

0,688584

25

 0043889567محفوظ

العارم

06-04-1961

26-12-2014

معهد بورقيبة للغات الحية

0,688584
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26

 0040415553منيرة

زويتن بسباس

01-06-1961

26-12-2014

كلية الصيدلة بالمنستير

0,688584

27

 0043181871ثريا

جغام رواين

29-06-1961

26-12-2014

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

0,688584

28

 0047194641فيروز

سالمة الشكيلي

27-11-1961

26-12-2014

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

0,688584

29

 0043822273سلوى

غربال

27-02-1962

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

0,688584

30

 0046843522مرشد

بسباس

17-04-1962

26-12-2014

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

0,688584

31

 0044494910راضية

اليحياوي

02-09-1962

26-12-2014

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

0,688584

32

 0046884241نادية

بنحامد

12-11-1962

26-12-2014

كلية الحقوق بصفاقس

0,688584

33

 0047205452منية

السخيري

25-05-1963

26-12-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

0,688584

34

 0047167359منير

البحري

24-11-1963

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

0,688584

35

 0045551806جليلة

ماني

29-01-1964

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

0,688584

36

 0045511891هاجر

بوخريص

10-02-1964

26-12-2014

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

0,688584

37

 0046619412ماهر

عاللة

14-10-1964

26-12-2014

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

0,688584

38

 0059336213عواطف

بنعبدهللا

05-05-1968

26-12-2014

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

0,688584

39

 0059650249فتحية

المحرزي السعدي

17-03-1969

26-12-2014

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

0,688584

40

 0065695268عزة

العروسي النيفر

13-06-1969

26-12-2014

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

0,688584

41

 0065670010سناء

ادريس

28-01-1971

26-12-2014

كلية العلوم بصفاقس

0,688584

42

 0047405920ليليا

ميسوم عريان

01-01-1957

15-09-2015

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

*

43

 0045397010عبد السالم

عبيدي

22-04-1961

15-09-2015

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

*

44

 0059160603كوثر

الشطي الوادي

27-08-1961

15-09-2015

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

*

45

 0051049884شهرزاد

علمية

07-01-1965

15-09-2015

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

*

46

 0048568708درة

المسعودي

22-05-1965

15-09-2015

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

*

47

 0050730996سامية

صيادي ترجمان

23-01-1966

15-09-2015

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

*

48

 0073623404منير

الونيسي

04-04-1966

15-09-2015

كلية العلوم ببنزرت

*

49

 0068323968محمد

الباهي

25-08-1967

15-09-2015

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

*

50

 0052648566نادرة

آبن قادر

19-12-1967

15-09-2015

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

*
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51

 0059546983كريمة

بوشيبة

19-10-1969

15-09-2015

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

*

52

 0064989693حاتم

الرباعي

25-12-1969

15-09-2015

كلية الحقوق بصفاقس

*

53

 0057195947الهاشمي

محجوب

30-03-1970

15-09-2015

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

*

54

 0069440680سرور

بن حميدة

21-11-1971

15-09-2015

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

*

55

 0069917091لبنى

الزغل

29-12-1971

15-09-2015

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

*

56

 0076014149بشير

العربي

22-10-1975

15-09-2015

المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر

*
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