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ي12338 اء521*****محمد بن بوجمعه بن الحطاب اله مقبول59.5 الخ

د الدين بن احمد المثلو 22175 اء456*****يوسف بن وح مقبول59 الخ

اء761*****توفيق بن الشاذ بن عماره الماجري31255 مقبول71.5 الخ

ب معتوق الفحل41256 اء692*****لط بن الحب مقبول67.5 الخ

ب بن بوجمعة بوخاتم66777 اء363*****محمد بن الحب مقبول70.5 الخ

دهللا عص 75320 اء225*****حمزة بن الهادي بن ع مقبول57.5 الخ

دان81257 د ك اء306*****صادق بن ف مقبول61.5 الخ

م بن ع النف 92713 اء910*****محمد ع بن إبراه مقبول56.5 الخ

مال بن ع الزوا 106558 ف بن  اء410*****أ مقبول70 الخ

ش الماجري115321 اء135*****أحمد بن محمد بن ال مقبول56.5 الخ

اء456*****محمد أنور بن عاللة بن العج 124418 مقبول71 الخ

اء281*****حمزه بن امحمد بن محمد الصالح الدندا 133655 مقبول59 الخ

اء452*****عصام بن المولدي بن عماره خل 144419 مقبول65 الخ

اء418*****السح بن ع بن محمد الحم 152518 مقبول56 الخ

ب مختار بن الصحراوي بن عمار161722 اء358*****مج مقبول69.5 الخ

اء605*****مال الفارض بن يوسف بن عالله العرفاوي173107 مقبول73.5 الخ

د هللا صقر184626 اء077*****محرز بن المولدي بن ع مقبول63.5 الخ

عقو 194981 اء105*****حسام بن ع بن خذيري  مقبول66.5 الخ

د الرزاق بن ع العو 206263 اء508*****محمد بن ع مقبول53 الخ

د الجال 211478 م بن سع د ال د بن ع اء523*****سع مقبول68.5 الخ

اء404*****عماد بن يوسف بن سالم المحوا 224228 مقبول70.5 الخ

ائد232339 اء126*****محمد بن صالح بن أحمد ب مقبول62.5 الخ

اري244982 ار الدين بن محمد ع اء561*****محمد بن خ مقبول72.5 الخ

ث بن محمد العقر 256036 اء946*****غ مقبول70 الخ
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اء942*****إيهاب بن عمر إدر 264800 مقبول69 الخ

ش العقر 275770 ان بن محمد بن ال اء368*****ر مقبول66 الخ

د الرحمان بن منصور بنعمار285613 اء262*****رمزي بن ع مقبول71.5 الخ

اء570*****عالء الدين بن العر بن بنع الدغبو 295912 مقبول81.5 الخ

اء210*****وجدي بن عمر بن رجب305322 مقبول58.5 الخ

ي314983 س بن محمد بن األخ خم اء015*****أن مقبول70.5 الخ

ة326336 اء660*****أحمد بن السه بن رمضان إبراهم مقبول77.5 الخ

اء257*****اس بن محمد الهادي بن منور الوشتا 335771 مقبول69 الخ

فة الجا 342176 اء611*****محمد ماهر بن تاج الدين بن خل مقبول56 الخ

د بن البوها مسل 355323 د المج اء833*****محمد مراد بن ع مقبول56.5 الخ

اء028*****عامر بن فرجا بوكراع365772 مقبول68 الخ

د هللا بن ع الما 375913 اء156*****منذر بن ع مقبول67.5 الخ

ل المول 384420 وك بن خل اء089*****الل بن م مقبول63 الخ

اء312*****فوزي بن رمضان بن محمد السكندرا 394229 مرفوض46.5 الخ

س كرا 404230 م بن صالح بن يو اء843*****محمد وس مقبول68.5 الخ

اء456*****محمود بن أحمد بن محمود الرز 414984 مقبول68.5 الخ

اء391*****مأمون بن أحمد بن مسعود الجدي423457 مقبول65.5 الخ

اء605*****يوسف بن نور الدين بن أحمد العرفاوي433108 مقبول68.5 الخ

ا442889 د الرزاق بن محمد جا س بن ع اء809*****           محمد أن مقبول58 الخ

اء161*****محرز بن محمد بن حسناوي محمد الصالح456037 مقبول64 الخ

مون463656 د المنعم بن الطاهر  اء886*****فائز بن ع مقبول60 الخ

اري471479 م الع ف هللا بن إبراه م بن ض اء318*****إبراه مقبول68.5 الخ

اء751*****أمان هللا بن نور الدين السع 484627 مقبول62.5 الخ

لقاسم بن مسعود الهما 496152 اء599*****محمد بن  مقبول70.5 الخ
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اء518*****محمد بن المنصف بن ع الذو 504024 مقبول60 الخ

د هللا البوغال 514231 ز بن ع د الع اء085*****حسان بن ع مقبول69.5 الخ

اء678*****لط بن عثمان بن ع البوغان 523458 مقبول59.5 الخ

ب531591 د كر مج اء665*****معز بن محمد بن ب مقبول69 الخ

ب بن حسن بن محمد خشاب541113 اء108*****الحب مقبول61.5 الخ

د الدائم بن أحمد بن محمد فرش 554628 اء299*****ع مقبول62.5 الخ

ه565614 او د هللا بن الحاج خ اء081*****نادر بن ع مقبول68.5 الخ

س بن مختار بن أحمد القاس 583459 اء668*****ق مقبول65.5 الخ

ش العو 596153 اء367*****نعمان بن ال مقبول70.5 الخ

ده606337 وك بوزا اء875*****عصام بن عمر بن الم مقبول68.5 الخ

دة615411 اء757*****ليغ بن محمد المنصف بن محمد بن حم مقبول74 الخ

اء431*****الل بن محمود بن محمد صالح العرعوري622177 مقبول65 الخ

د بن حمده بن محمد الشك 633657 اء133*****ول مقبول57 الخ

وك الملي 64507 س بن م اء109*****خالد بن يو مقبول58.5 الخ

ل بن رمضان654421 د بن محمد بن إسماع اء396*****ول مقبول63 الخ

نات664025 د القادر ع اء464*****رضوان بن ر بن ع مقبول60 الخ

اء778*****عمار بن رمضان بن عمار الجال 67508 مرفوض33.5 الخ

قة را 684985 ب بن خل اء348*****محمد بن الحب مقبول74.5 الخ

سكري692519 لقاسم  د القادر بن  اء697*****فوز بن ع مقبول56 الخ

س الحلبو 706778 م بن خم د ال اء448*****هيثم بن ع مقبول70.5 الخ

اس713109 اء695*****أحمد بن فت بن الهادي ع مقبول73.5 الخ

م العرعوري722340 د بن إبراه اء381*****صابر بن احمد الع مقبول62.5 الخ

اء488*****را بن رمزي بن أحمد المزو 751 مقبول70 الخ

اء771*****مهدي بن محمد الهادي بن منور الوشتا 772019 مقبول80.5 الخ
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وك بن المقداد دعلوش786423 اء458*****مقداد بن الم مقبول84 الخ

س بن يوسف بن أحمد السا 793266 اء502*****أن مقبول59 الخ

حاوي802020 اء712*****الطاهر بن احمد بن الطاهر ش مرفوض40.5 الخ

اء677*****حمزه بن الشاذ بن ع العو 814026 مقبول61 الخ

م بن محمد ممو823460 د ال اء846*****أحمد بن ع مقبول65.5 الخ

اء497*****عمر بن صالح بن الصادق العرعوري834027 مقبول62 الخ

اء743*****محمد بن الطاهر بن الحفناوي السا 841356 مقبول66 الخ

حرون855615 ف بن محمد  د الط اء446*****را بن ع مقبول68.5 الخ

الن863110 د بن فد د بن مسعود بن سع اء320*****سع مقبول73.5 الخ

اح874986 دين بن المن الم ن العا اء817*****من بن ز مقبول78.5 الخ

اء017*****محمد فارس بن محمد الصادق بن أحمد بن سا 886492 مقبول78.5 الخ

ا 896493 اء223*****حمدي بن رابح بن محمد القر المص مقبول84.5 الخ

اء571*****مهدي بن لط بن جلول مالك904232 مقبول70.5 الخ

اء246*****المن بن الحطاب بن عمر بن عثمان915773 مقبول69 الخ

اء984*****الشاذ بن الحطاب بن عمر بن عثمان936038 مقبول66 الخ

الدين بن الشاذ بن ع سالمة946838 اء917*****خ مقبول71.5 الخ

اء601*****المهدي بن رجب بن العج بن رجب954801 مقبول65 الخ

ف965774 ل بن ع ال اء055*****سه مقبول51 الخ

اء916*****هيثم بن فت بن محمد بن الخوجة976819 مقبول58.5 الخ

س بن عمارة بن صالح984629 اء863*****حاتم بن خم مقبول62.5 الخ

اء050*****نادر بن فت بن محمد بن الخوجه995169 مقبول64 الخ

اء647*****محمد الصادق بن محسن بن الصادق العقر 1002890 مقبول64 الخ

دهللا1016039 دان بوع ب بن أحمد ز مقبول65 الزهور006*****مراد بن محمد الط

مقبول68.5 الزهور262*****خطاب بن محمد المولدي بن ع منصوري1021480
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د هللا الورتا 1033267 مقبول59 الزهور842*****مهدي بن رضا بن ع

ش بن محمد بن ع صال 1044630 مقبول62.5 الزهور210*****ال

د الرزاق بن محمد البهلول1056624 ف هللا بن ع مقبول80.5 الزهور051*****س

اري1061357 د هللا س س بن ر بن ع اد مقبول68 الزهور279*****محمد 

ل بن لط بن مسعود الهذ 107181 مقبول61 الزهور591*****إسماع

من بن ع بن احمد الورتا 1083461 مقبول64.5 الزهور685*****أ

مقبول64.5 الزهور096*****ع بن الشاذ بن الطاهر الخ 1091012

اري110129 ل الع س بن إسماع مقبول68.5 الزهور073*****سا بن خم

مرفوض33.5 الزهور154*****ع بن المختار بن عمار المقطوف111509

ارك المطما 1126779 مال بن م س بن  مقبول69.5 الزهور115*****ق

ف الذوادي1134028 د الرزاق بن ال ف بن ع مقبول61 الزهور749*****محمد ال

ش بن الصغ خن 1143658 مقبول60 الزهور969*****محمد الصالح بن ال

ال سقة1153268 لود بن الج مقبول58 الزهور144*****محمد ع بن م

ة116252 د بن يوسف بن رابح عف مقبول50.5 الزهور642*****ول

ج بن صالح بن ع 1176338 مقبول75.5 الزهور502*****خالد بن ف

مقبول65 الزهور679*****عالء الدين بن محمد الهادي بن الهاش زايري1184802

لقاسم صو 119580 مقبول57 الزهور728*****لط بن الهادي بن 

س بن محمد الهادي بن الهاش زائري1204029 مقبول64 الزهور172*****أن

ل 121302 س بن مصط الطرا مقبول57 الزهور329*****مصط بن أن

ا 1225914 د الرحمان ع مقبول63.5 الزهور044*****صالح بن محمد بن ع

مال بن األخ الغر 123375 مقبول62.5 الزهور347*****محمد أم بن 

ب بن سالم بن سالم1245324 مقبول79.5 الزهور887*****هشام بن الط

د هللا بن االزعر موم 125732 مقبول63 الزهور627*****الل بن ع

ل بن احمد العجن 1264631 د الجل مقبول61.5 الزهور059*****حمزة بن ع
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ده سال 1274233 م بن ع د الرح مقبول72.5 الزهور285*****مخلص بن ع

م النفزي1285325 م بن الغر بن إبراه مقبول79.5 الزهور525*****إبراه

د السالم بن محمد ع بن حسونة المهذ 1292 مقبول65 الزهور259*****ع

مقبول56 الزهور470*****سم بن محمد بن حموده بن محمد1303269

مقبول66 الزهور038*****محمد ع بن عزالدين بن محمد العمدو 1316040

ا 1322520 د الد د الحم ش بن ع مقبول57 الزهور733*****احسان بن 

جاوي1331723 د الرزاق ال ش بن رضا بن ع مقبول68.5 الزهور170*****ال

ب الفالح1344803 ب بن محمد بن الحب مقبول76 الزهور196*****نج

مقبول81 الزهور075*****محمد بن حسن بن محمد خل 1355775

ل المول 1365170 د الجل ان بن محمد بن ع مقبول61 الزهور189*****سف

اد بن حسن بن محمد زغ 1372178 مقبول59 الزهور575*****ز

مقبول66.5 الزهور126*****وائل بن محسن بن محمد الساح 1386494

لقاسم139182 كر بن  مقبول66 الزهور645*****حمزة بن صالح بن ب

د هللا الهما 1406746 مقبول69 الزهور876*****أحمد بن محمد ع بن ع

دي1415616 د بن محمد الجع د هللا بن رضا بن ف مقبول62.5 الزهور933*****ع

ز بن داود الماي1424422 د الع مقبول65 الزهور490*****محمد بن ع

مقبول74.5 الزهور558*****محمد ع بن السا بن محمد بنحسن143664

مقبول74 الزهور885*****محمد الصغ بن محمد ع بن محمد السعدي1445412

د الرحمان قصاي 1456154 من بن محمد الهادي بن ع مقبول52.5 الزهور584*****أ

مقبول63 الزهور517*****نور بن النا بن ع الخالدي1464804

م بن يوسف بن حس رحومة1474234 مقبول74.5 الزهور005*****محمد سل

اوي148130 ح مقبول61.5 الزهور139*****محمد را بن نور الدين بن محمد الصالح ال

د نع 1494423 مقبول62 الزهور923*****محمد العر بن ال بن الع

مقبول68.5 الزهور962*****حمدي بن الطاهر بن االخ بن رمضان1503111
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د الماجري1522891 د  الحم مرفوض43 الزهور174*****وجدي بن احمد بن ع

مقبول74.5 الزهور946*****الل بن المنصف بن عامر السل 1534235

ش الرت 1541724 مقبول68.5 الزهور628*****خالد بن 

ا 1556747 مقبول70 الزهور073*****أيوب بن المنصف بن محمد الشع

د بوذينة1563 د المج ف بن الهادي بن ع د اللط مقبول70 الزهور915*****ع

وك1573848 د الم د الحم مقبول64.5 الزهور383*****فؤاد بن محمد بن ع

ب بن الطاهر رو 1586495 مقبول63.5 الزهور255*****صابر بن محمد الحب

ل بن عاللة ال 1591592 مقبول60 الزهور440*****الل بن ن

مقبول69.5 الزهور927*****صالح بن الشاذ بن صالح الخرش 1601013

مقبول68.5 الزهور481*****محمد بن مصط بن محمد المنا 161131

م بن محمد بن سالم1624987 مقبول66.5 الزهور686*****محمد بن ابراه

مقبول68.5 الزهور348*****احمد بن محمد بن حسن غ 1636339

ش بن حس الورتا 1645776 مقبول75 الزهور275*****ع بن 

ف1653849 م ال د ال مقبول69.5 الزهور140*****عمر بن عمار بن ع

مقبول66 الزهور250*****الهادي بن حمادي بن الهادي العلوي1664424

م بن عزالدين بن محمد عمدو 1674805 مقبول61 الزهور991*****إبراه

د بن محمد العق 1683112 مرفوض43.5 الزهور151*****عادل بن سع

ب1691593 ب بن ع العا ي بن الحب مقبول63 الزهور679*****ص

مقبول64 الزهور959*****الفيتوري بن محمد بن الفيتوري سالم1705171

د النص 1714632 ا بن الحفناوي ع مقبول66.5 الزهور451*****حافظ بن الع

ي1723659 وك الخم مقبول59 الزهور761*****الهادي بن ع بن م

مقبول67.5 الزهور701*****محمد بن سالم بن سا بن حسن173376

د القادر بن احمد ال 174733 مقبول63 الزهور277*****عصام بن ع

وك1751114 وك الم مقبول67.5 الزهور751*****ماهر بن جمعة بن الم
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دي1763270 مقبول57 الزهور715*****محمد المولدي بن محسن بن ةمحمود الدر

دي1772892 كر العب ب بن ب مقبول64 الزهور597*****حمزة بن الط

ساوي178734 د بن النا بن احمد الع مقبول60 الزهور711*****سع

ن1793660 مقبول59 الزهور859*****عر بن ع بن سالم الرو

د السالم بن عمر القردو 1801358 مقبول70 الزهور313*****سا بن ع

س بن صالح الجندو 181510 مقبول57.5 الزهور767*****محمد بن خم

هو 1824633 مقبول62.5 الزهور571*****صابر بن محمد ال

هو 1836041 مقبول65 الزهور757*****فخر الدين بن محمد ال

لقاسم السمري1845915 ل بن حسن بن  مقبول66.5 الزهور296*****خل

لقاسم السمري1854806 مقبول63 الزهور788*****الل بن حسن بن 

طا 186827 مقبول57.5 الزهور773*****ا بن أحمد بن محمد 

ل بن المولدي الخالدي1875413 د الجل مقبول71 الزهور997*****خالد بن ع

ل188303 ب بن محمد خل ان بن محمد الحب مقبول58 الزهور609*****سف

مقبول67 الزهور013*****ش بن محمد فت بن مختار الصم 1895172

مقبول66 الزهور194*****فاضل بن فت بن رابح الشار 190183

ان1913462 مقبول64.5 الزهور404*****محمد بن الدهما بن عمار شع

د1925326 مقبول67.5 الزهور272*****محمد ع بن محمد السا بن محمد بن ز

مقبول64.5 الزهور452*****عادل بن الهادي بن صالح الصدراوي1941014

الحاج عمار1953850 د النا بن المن  مقبول69.5 الزهور076*****وسام بن ع

مقبول60 الزهور544*****مجدي بن محمد الهادي بن مسعود السا 197581

مقبول75 الزهور751*****الل بن ع بن الحس مس 1985777

م1993851 مرفوض45.5 الزهور546*****لحسن بن فوزي بن إبراه

د القادر الهما 2004425 د بن ع مقبول61 الزهور480*****ول

اري2016748 من بن العر بن محمد الع مقبول69 الزهور326*****أ
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مقبول80 الزهور634*****محمد بن عماره بن أحمد الحا 2021853

ف بن محرز بن العكر لسود2033661 مقبول57 الزهور873*****أ

ا 204582 د بن لط بن الهادي الب مقبول56 الزهور179*****ول

مقبول74.5 الزهور976*****لط بن الصادق بن صالح العمرا 2063463

دي2075173 ز ز مقبول64 الزهور566*****حمزة بن توفيق بن الع

اه 208184 مقبول59 الزهور103*****المنذر بن احمد بن محمد الصالح ال

ارك بن بوع 2092521 ارك بن الحس بن م مقبول56 الزهور768*****م

لقاسم حسي 2103464 مقبول67.5 الزهور069*****رضوان بن رابح بن 

ار 211377 د الرزاق ال اض بن ع مقبول62.5 الزهور282*****محمد أسامة بن ر

مقبول73 الزهور084*****شهاب بن محمد بن الهادي الشار 2124030

مقبول62.5 الزهور815*****العر بن محمد بن أحمد كرام 2132341

ز العرفاوي2142021 د الع ز بن محمد ع بن ع د الع مقبول68.5 الزهور603*****ع

امر 2154426 مقبول65 الزهور156*****عادل بن السه بن محمد الصغ 

ج الش 2165414 مقبول70 الزهور128*****محمد أم بن سم بن ف

ادي2174427 مقبول60 الزهور578*****أيوب بن فوزي بن محرز الع

ز بن صالح الزمز 2182522 د الع مقبول54 الزهور252*****حسام الدين بن ع

ا 219253 د السالم بن ع ال مقبول53.5 الزهور593*****وسام بن ع

ب جر 2202893 مقبول52 الزهور478*****الل بن مصط بن الحب

لقاسم بن رحومة2211725 مقبول68.5 الزهور720*****ماهر بن محمد بن 

د بن محمد بن ع النفا 2222714 مقبول57.5 الزهور679*****محمد ول

مقبول62 الزهور465*****من بن محمد بن من بن سعد223304

من بن االخ بن الهادي  2244807 مقبول64 الزهور396*****أ

مقبول61 الزهور718*****خالد بن رضا بن محمد الصالح شّوا 2252894

دي2261359 د القادر بن حسن الدر مقبول68 الزهور931*****مالك بن ع
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اري2274 مقبول70 الزهور529*****فت بن الهادي بن محمد حمادة الخ

ل بن الهادي بن محمد مهله 2282022 مقبول65.5 الزهور435*****خل

مقبول63.5 الزهور662*****أنور بن محمد بن صالح الغزوا 229828

س بن أحمد الصحراوي230829 مقبول64.5 الزهور733*****أحمد بن خم

ج2313271 مقبول58 الزهور868*****أسامة بن جمال الدين بن العرو بن ف

ارك العسكري2325327 د هللا بن م د بن ع مقبول79.5 الزهور946*****ول

مقبول75 الزهور017*****مجد الدين بن المنصف بن عمار العو 2331854

د بن عمار المنا 2344988 د محمد الع مقبول75.5 الزهور403*****ول

ت الشاذ بن محمد السبو 2355617 مان ب م سندة ا مقبول62.5 الزهور154*****ر

زي2364236 مقبول64.5 الزهور543*****نضال بن الذه بن الزرا ع

د الرحمان الجال 2372523 مقبول56 الزهور669*****عاطف بن زه بن ع

ان2381855 د السالم  بن احمد بوز مقبول80 الزهور550*****محمد بن ع

د2391015 د بن سع د الرزاق بن سع د بن ع مقبول64.5 الزهور846*****سع

مقبول81 الزهور014*****جعفر بن ع بن رجب الور 2405778

م بن محرز العو 241254 د ال مقبول50.5 الزهور183*****الل بن ع

مقبول67.5 الزهور719*****عالء بن رضا بن محمد الصالح شوا 2423465

ز بن أحمد بن الغاله2431594 د الع مقبول69 الزهور274*****لحسن بن ع

م بن محمد بن أحمد مديو 2445779 مقبول81 الزهور194*****وس

ا 2453272 لقاسم بن العرو ر اض بن  مقبول57 الزهور504*****ر

دي2462023 مقبول68.5 الزهور430*****زه بن أحمد بن حسن الدر

مقبول64 الزهور409*****رمزي بن حسن بن محمد الحسناوي2476042

دي2486673 مقبول86 الزهور738*****رمزي بن النا بن محمد الجع

ل 249583 مقبول56 الزهور395*****مسعد بن بركه بن ع طرا

مقبول59 الزهور572*****ش بن حمادي بن سعد السا 250185
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لحسن2511258 د الرزاق بن ع  من بن ع مقبول67.5 الزهور643*****أ

د2523466 مرفوض44.5 الزهور143*****زه بن محمد بن عمار الص

مقبول73.5 الزهور976*****جوهر بن نور الدين بن المن ما 2531481

ب بن عمر الصام 2541856 مقبول75 الزهور378*****محمد ع بن محمد الحب

ش بن محمد النا 255255 مقبول52.5 الزهور928*****سا بن ال

مقبول61 الزهور399*****ثامر بن سا بن محمد شقرون2574031

مان بن محمد الجناو 2584989 مقبول72.5 الزهور583*****محمد بن سل

مقبول63.5 الزهور348*****وائل بن رابح بن الطاهر القرما 2592342

ب البوها 2605618 مقبول68.5 الزهور112*****مروان بن محمد نج

ا 2612715 مقبول60.5 الزهور114*****وائل بن حمادي بن العرو ال

مقبول85.5 الزهور898*****محمد أم بن خالد بن محمد الشاوش2626625

مقبول63.5 الزهور010*****منت بن احمد بن حسن بن سعد2632343

ا 2646674 مقبول82 الزهور511*****ماهر بن رضا بن ع ال

الحاج2655780 مقبول81 الزهور644*****نزار بن راشد بن صالح 

ة2662524 مقبول55 الزهور953*****فت بن أحمد بن مسعود بنعط

مقبول63 الزهور430*****طارق بن مصط بن حسن الطاهري2674428

دي2681259 من بن النا بن عثمان العب مقبول59.5 الزهور162*****أ

ا 269378 مقبول55.5 الزهور482*****مراد بن مسعود بن محمود ال

مقبول64.5 الزهور624*****الل بن لط بن مسعود السا 2714237

دي2722716 م العب م بن محمد بن إبراه مقبول57.5 الزهور511*****إبراه

م بن جالل بن عمر حسو 273584 مقبول55 الزهور694*****ك

د بن عثمان السه 274511 د المج مقبول56.5 الزهور044*****لحسن بن ع

مقبول63.5 الزهور098*****عصام بن المن بن محمد القف 2751016

د دبو 2761857 د الحم ش بن ع مقبول70 الزهور929*****سم بن العا
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د2774990 من بن محمد بن الهاش بن العا مقبول70.5 الزهور026*****أ

س الجال 2785619 من بن الشاذ بن خم مقبول66.5 الزهور683*****أ

ان2831595 مقبول68 الزهور622*****سم بن محمد بن الطاهر بوز

ان2842717 مقبول60.5 الزهور734*****صابر بن محمد بن الطاهر بوز

مقبول71 الزهور404*****مراد بن الصادق بن احمد بن  حمزة2854429

مقبول65 الزهور561*****نزار بن صالح بن محمد الزغال 2865174

ش بن محمد السا 2871260 م بن ال مقبول65.5 الزهور643*****ك

مقبول69 الزهور158*****يوسف بن محمد بن محمد الثاب 2884032

ل بن محمد بن محمد الثاب 2894430 مقبول63 الزهور584*****سه

لمح 2901360 ز  د الع مقبول78 الزهور889*****محمد بن عمر بن ع

مقبول58.5 الزهور847*****حمدي بن حمادي بن محمد الح 2912718

اوي292912 مقبول68 الزهور589*****محمد بن عادل بن مسعود الخ

مقبول64.5 الزهور819*****حمزة بن محمد بن ع الولهازي2942024

مقبول84 الزهور233*****مصط بن محمد بن مصط االزرق2956675

لقاسم الصكو 2966043 س بن  مقبول64 الزهور577*****لط بن يو

اد بن االمجد بن ع السمرا 297305 مقبول57 الزهور495*****ز

فة بن رحومة2984238 مقبول70.5 الزهور633*****جمال بن سالم بن خل

مقبول71 الزهور433*****طارق بن العر بن االخ بن رمضان2994431

ساوي3002179 م الت ل بن الشاذ بن إبراه م خل مقبول65 الزهور045*****إبراه

دهللا3013852 مقبول69.5 الزهور206*****رمزي بن محمد بن ع بنع

دهللا3022180 دهللا بنع د الدين بن ع مقبول59 الزهور353*****محمد بن وح

م المثلو 3031596 مقبول62 الزهور389*****محرز بن محمد بن إبراه

دي3053113 ف الجد د اللط مقبول73.5 الزهور952*****أسامة بن ع

دي3061726 مقبول67.5 الزهور075*****حسام الدين بن شكري بن العماري عب
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س3074808 من بن رضا بن حمدة يو مقبول64 الزهور968*****أ

مقبول70 الزهور601*****عاطف بن حسونة بن المانع فجاري3085415

ب بن  بن حسن309830 مقبول63.5 الزهور184*****حمزة بن الط

مقبول67.5 الزهور790*****غازي بن الصح بن أحمد الش 3104991

مقبول70 الزهور881*****أسامة بن محمد الجندو 3113273

مقبول62.5 الزهور139*****محرز بن الهادي بن حمودة الجال 3132025

دي بن صالح3145175 مقبول64 الزهور501*****ع بن االزهر بن العب

مقبول62 الزهور651*****حسن بن الصادق بن السا الفرجا 3154432

وك بن أحمد الرمضا 3162344 مقبول62.5 الزهور793*****لط بن م

ب فاخر3174634 مقبول63.5 الزهور680*****محرز بن الطاهر بن الط

ب الورتتا 3185176 مقبول67 الزهور882*****حافظ بن أحمد بن الط

فة3194809 مقبول61 الزهور134*****فراس بن لزهر بن احمد لط

مقبول63 الزهور662*****محمد أم بن مالك بن محمد الهما 3204810

مقبول68.5 الزهور726*****عاطف بن ع بن عمر بن يوسف3216340

ب بن محمد جال 3224033 مقبول61 الزهور128*****مراد بن الحب

وك3231361 س بن عّزالدين بن أحمد بن الم مقبول64 الزهور382*****محمد أن

م324425 ف بن محمد ع بن محمد توفيق سل مقبول63 الزهور978*****محمد أ

لقاسم3251482 اد بن  ب بن ع مقبول68.5 الزهور758*****مروان بن نج

مقبول64 الزهور434*****محمد بن محرز بن عمار قفصاوي326913

ا 3272895 د الع د المج س بن نورالدين بن ع مقبول55 الزهور747*****أ

ج3281727 لقاسم بن ف ب بن  مقبول68.5 الزهور954*****الل بن الط

دي329735 ف الدين بن بوجمعة بن الهادي بوز مقبول68 الزهور599*****س

مقبول57 الزهور104*****مال بن محمد بن عمر ال 330585

ارك الماجري332586 مقبول55 الزهور908*****أحمد بن حس بن م
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م بن التها ش 333512 د ال مقبول60.5 الزهور967*****مراد بن ع

م بن منصور3341728 ل بن محمد بن إبراه مقبول66.5 الزهور893*****ه

س بن ع بن سعد بن حمودة3352345 مقبول60.5 الزهور334*****أن

ال 3364034 مقبول62 الزهور760*****أسامة بن النا بن محمد 

د المومن بن الم بنمحمد3373662 مقبول57 الزهور965*****هيثم بن ع

لقاسم الثاب 3382719 مقبول59.5 الزهور695*****ع بن محمد بن 

كر الفتوري3394811 مقبول71 الزهور220*****مهدي بن االسعد بن ب

د3401362 مقبول66 الزهور942*****اس بن الهادي بن عمار بن سع

حري3414992 فة ال مقبول72.5 الزهور774*****عالء الدين بن محمد خل

د بن يوسف بن محمد الصو 3426044 مقبول65 الزهور720*****ول

ر بن محمد الهادي بن مسعود جال 3433114 مقبول66.5 الزهور524*****شا

د العمرا 3443115 د الحم مقبول66.5 الزهور909*****الل بن الهادي بن ع

مقبول55 الزهور637*****مهدي بن نورالدين بن قناوي زمز 3452896

مل الرمضا 3464812 مقبول63 الزهور965*****أم بن حسن بن ه

مقبول67 الزهور652*****محمد بن محمود بن حمادي عاشور3475177

ال بن محمد نص 3485328 ش بن الج مقبول61.5 الزهور262*****ال

ا 3493274 ف بن محمد الهادي بن عمار الج مقبول58 الزهور946*****أ

مقبول62 الزهور117*****أحمد بن الطاهر بن محمد دغمان3504035

دالالوي3525329 ا بن محمد بن أحمد ع مقبول58.5 الزهور432*****المع 

س ورتا 3531363 مقبول70 الزهور201*****زه بن محمد بن يو

ساوي3546804 جا بن حس الم مقبول70 الزهور057*****فارس بن ت

ف هللا3554993 ب بن محمد بن ض مقبول69.5 الزهور539*****هيثم بن الحب

دهللا بن عمار بن ع 3566045 مقبول64 الزهور141*****أحمد بن ع

مقبول53.5 الزهور314*****عالء بن احمد ع الشائ 357513
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س العو 3591115 ان بن الطاهر بن خم مقبول67.5 الزهور004*****سف

ا 3604813 ب ال مقبول66 الزهور748*****حمادي بن حب

ران3612346 ز بن عمر بن و ع ف الدين بن  مقبول61.5 الزهور200*****س

مقبول62.5 الزهور117*****أسامة بن حسن بن محمد عاشور3622347

دي3634036 د العب د الحم ز بن ع د الع مقبول59 الزهور812*****هيثم بن ع

مقبول76.5 الزهور351*****مراد بن لزهر بن التوفيق مالك3644239

مقبول55.5 الزهور767*****نجم الدين بن أحمد بن محمد صالح المزو 365379

ب ما 3662720 مقبول59.5 الزهور790*****محمد بن عزالدين بن الحب

ا 367514 ان بن احمد بن محمد ال مقبول57.5 الزهور892*****سف

دي3681597 مقبول60 الزهور986*****محمد بن سعد بن الهادي الدر

ب الوسال 3693663 د الستار بن الط د بن ع مقبول57 الزهور253*****ز

مقبول56.5 الزهور537*****مراد بن سعد بن الفرجا العو 370515

اري371736 مقبول58 الزهور895*****االسعد بن الناجم بن عمر الع

ل3724037 فة الط م بن خل د السالم بن إبراه مقبول62 الزهور159*****ع

مقبول59 الزهور977*****اسم بن بومدين بن احمد زمز 3743275

عقو 3752525 ف بن الشاذ بن ع ال مقبول57 الزهور831*****أ

مقبول58 الزهور289*****جوهر بن حسن بن محمد صالح الحسناوي3763664

ان3771858 د السالم بن بوز مقبول80 الزهور653*****أيوب بن الهادي بن ع

س االندل 3785620 مقبول65.5 الزهور026*****خالد بن نورالدين بن خم

ة379306 م بن الشاذ خوالد مقبول58 الزهور846*****محمد بن ابراه

د القادر بن محمد الع 3806046 مقبول65 الزهور881*****أسامة بن ع

مقبول65 الزهور411*****سالم بن ةمحمد الهادي بن صالح الزكراوي3815

عقو 3822897 ش بن ع ال ي بن  مقبول67 الزهور387*****ص

د قاس 3836047 د بن رش د بن حم مقبول66 الزهور292*****رش
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ش الح 384426 مقبول68 الزهور063*****رفيق بن محمد بن ال

مقبول67.5 الزهور466*****محرز بن ع بن الصادق الت 3856155

م بن حسن الفطح 3861017 صل بن إبراه مقبول69.5 الزهور181*****ف

وك3873467 د الم د الحم مال بن ع مقبول65.5 الزهور087*****حمدي بن 

مان الفطنا 3886048 مقبول65 الزهور504*****محسن بن صالح بن سل

ب بن الحمدي بورز 3892348 ف بن الحب مقبول63.5 الزهور446*****محمد أ

اري390427 مقبول58 الزهور742*****المنذر بن عمر بن ع الع

مقبول65 الزهور456*****لط بن صالح بن يوسف بوساحة3911116

ش بن محمد بن ع بوساحة3922526 مقبول55 الزهور982*****ال

مقبول83.5 الزهور489*****أم بن محمد بن حس الوسال 3936341

د بن محمد بن ع 3942898 د الحم من بن ع مقبول61 الزهور764*****أ

مقبول64 الزهور264*****أحمد بن جالل بن الفهري كزدغ 3955178

مقبول68.5 الزهور919*****مروان بن محمد حمودة بن محمد3963853

ارك بن الشابو القطو 397737 مقبول65 الزهور671*****محمد بن م

الل3984635 س بن محمد  مقبول61.5 الزهور860*****محمد أم بن يو

ف الدين بن جالل بن ع 3991483 مقبول63.5 الزهور917*****س

وك رجب4002721 ب بن محمد بن م مقبول57.5 الزهور520*****الحب

مقبول68.5 الزهور029*****طارق بن حسن بن ع العرقو 4016715

د هللا هما 4025330 د السالم بن الحف بن ع مقبول79.5 الزهور887*****ع

مقبول55.5 الزهور679*****رضا بن محمد بن صالح سلطا 403132

ان بن يوسف علوي4041484 مقبول68.5 الزهور164*****محمد بن شع

ل 4053468 مقبول65.5 الزهور203*****هيثم بن محمد بن الطاهر ال

م لغ 4064814 مقبول66 الزهور087*****هشام بن نور الدين بن إبراه

لقاسم فرحات4071859 م بن سا بن  مقبول75 الزهور095*****سل
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مان4086805 فة بن محمد بن سل مقبول70 الزهور350*****أسامة بن خل

التو 4091860 ب  مقبول80 الزهور545*****لحسن بن محمد بن الحب

وك الجابري4101598 ش بن التوا بن الم مقبول63 الزهور861*****ال

د بن سالم بن الهادي العلوي4113276 مقبول57 الزهور964*****ول

مال بن محمد ما 4125416 مقبول73 الزهور786*****عالء بن 

حا 4131599 د الرحمان بن احمد بن محمد ال مقبول67 الزهور150*****ع

س ظاهري4144815 مقبول69 الزهور710*****صالح الدين بن الحس بن يو

د هللا الزدي 4154038 ف بن محمد صالح بن ع مقبول61 الزهور894*****أ

مقبول65 الزهور316*****طه بن ع بن أحمد  4164433

د الخل 4175781 د الحم مقبول81 الزهور161*****طارق بن محمد الذه بن ع

اض بن عمارة بن أحمد الغر 418428 مقبول68 الزهور184*****ر

اد بن حس بن مفتاح419914 مقبول67 الزهور492*****عزالدين بن ع

لقاسم4206496 م بن  د ال مقبول66.5 الزهور487*****محرز بن حسن بن ع

مقبول70 الزهور278*****وائل بن رضا بن النا معالج421738

لدي4225179 مقبول67 الزهور093*****الل بن محمد اعرو بن صالح 

ا 4234994 م بن احمد بن محمد ال مقبول70.5 الزهور784*****تم

ف اإلسالم بن محمد بن محمد العرو 4253277 مقبول58 الزهور249*****س

مقبول68 الزهور233*****نضال بن محمد بن محسن السه 4265417

م المول 4272722 ب بن إبراه من بن محمد الحب مقبول56.5 الزهور150*****أ

مقبول66.5 الزهور322*****لحسن بن الهادي التو 4285621

لقاسم عزازي4294995 دهللا بن  اد بن ع مقبول73.5 الزهور974*****ز

مقبول65 الزهور772*****ي بن التوها بن صالح غر 4306049

ش الفرش 4312349 د بن ال لع مقبول62.5 الزهور521*****هيثم 

مقبول70 الزهور122*****طارق بن مصط بن وسف الوسال 4321861
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د4335622 مقبول68.5 الزهور961*****رمزي بن محمد الطاهر بن سالم الس

دي4343469 مقبول59.5 الزهور323*****الل بن الصادق بن محمد عثمان ز

مقبول62.5 الزهور569*****حاتم بن محمد بن المختار الموم 435133

ب بن أحمد مردا 4365623 مقبول65.5 الزهور088*****يوسف بن الط

لقاسم قنو 4371117 د بن ع بن  د الحم مقبول67 الزهور229*****ع

ب4385624 مقبول68.5 الزهور983*****خالد بن المولدي بن عمر الشا

ل 439915 مال الطرا مقبول65 الزهور827*****حسن بن 

زي4404816 ز بن حمادي ع د الع مقبول71 الزهور159*****طارق بن ع

مقبول62.5 الزهور871*****سا بن محمد بن احمد الجندو 441831

م بن محمد الصالح رغ 4426 ب بن إبراه مقبول65 الزهور698*****الحب

هو 443916 م ال مقبول64 الزهور661*****شهاب بن النا بن إبراه

مقبول69.5 الزهور131*****هيثم بن الهادي بن الجم القصداوي4444240

مقبول71.5 الزهور412*****اس بن نا بن الصغ الما 4453116

ن4464636 مقبول64.5 الزهور288*****هيثم بن صالح بن محمد ال

م الدج 4472899 مقبول70 الزهور696*****حمزة بن نور الدين بن إبراه

مقبول56.5 الزهور619*****را بن مصط بن محمد ماجري4482723

م بن حس المقصودي449739 د ال مقبول56 الزهور456*****فه بن ع

مقبول64.5 الزهور357*****فراس بن عادل بن الحس الجندو 4513117

مقبول68.5 الزهور424*****طارق بن حسن بن صغ سديرة4521485

مقبول70.5 الزهور045*****سا بن حسن بن أحمد اللوا 4546156

د السالم بن الطاهر زغال 4551018 مرفوض36.5 الزهور036*****هشام بن ع

ب بن ع النحا 4562527 ار بن محمد الحب مقبول57 الزهور052***** ن

د بن حس بن عثمان الطرودي4572724 مقبول61.5 الزهور733*****وح

د السالم ال 4594996 اض بن محمد بنع مقبول78.5 الزهور211*****ر
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مقبول58.5 الزهور475*****أيوب بن فوزي بن محمد بن رجب4602026

مقبول75 الزهور609*****حمزة بن عادل بن محمد الرصا 4616424

م الهما 4623854 مقبول69.5 الزهور000*****حل بن ع بن إبراه

اع4631729 حاوي أوالد س دهللا بن الش د الرؤوف بن ع مقبول65.5 الزهور650*****ع

وك4643470 ل بن حسا بن فرحات بن م مقبول65.5 الزهور068*****خل

ب بن الهادي فائدي465134 مقبول58.5 الزهور029*****محمد أرقم بن الحب

مقبول65 الزهور674*****أحمد بن فاضل بن احمد المدب4664434

ارك النجالوي4684997 اس بن م مقبول74.5 الزهور271*****محمد الصالح بن ع

اري4694435 ب بن رمضان الع مقبول65 الزهور416*****طارق بن محمد الحب

من بن نور الدين بن عمر بن يوسف4704637 مقبول64.5 الزهور914*****أ

مقبول64 الزهور883*****اس بن محمد بن محمد الثاب 4712900

دا سنو 4725180 مقبول64 الزهور602*****هشام بن محمد بن الم

ف473256 ف بن يوسف بن صالح ال مقبول52.5 الزهور315*****أ

ال لسود4746264 مقبول66 الزهور088*****ن الدين بن حسن بن الج

كر عمار4753118 مقبول73.5 الزهور035*****األنور بن سالم بن ب

د السالم خذري476917 فة بن ع من بن خل مرفوض36 الزهور843*****أ

نة سا 4773471 من بن الصادق بن محمد ع مقبول65.5 الزهور659*****أ

مقبول69.5 الزهور379*****نا بن األزهر بن النا الدراوي4786780

م بن احمد الهما 4793472 مقبول65.5 الزهور335*****را بن إبراه

وك4802901 ال الم اد بن منصور بن الج مقبول52 الزهور257*****ز

ب بن الهادي بن ع عجا 4811486 مقبول68.5 الزهور613*****الط

ر4821118 فة الث مقبول67 الزهور620*****محمد بن الهادي بن خل

مان بن محمد المقدمي 4833855 مقبول69.5 الزهور958*****شكري بن سل

ا 4844241 مقبول64.5 الزهور614*****سام بن محمد بن جعفر الج
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د هللا بن  4854039 د هللا بن صالح بن ع مقبول66 الزهور513*****ع

د487832 سع ش بن محمد ب مقبول65.5 الزهور870*****عمر بن ال

د4892528 من بن االسعد بن عمار الص مقبول55 الزهور771*****أ

مقبول57 الزهور728*****محمد بن العر بن حس العرفاوي4902529

اوي4916265 ح مقبول68 الزهور735*****حمزة بن لط بن ع ال

ا 492380 مقبول65.5 الزهور108*****عادل بن احمد بن محمد ال

مة4936342 ب بن محمد بن حل من بن الط مقبول68.5 الزهور707*****أ

د الستار بن وناس494918 مقبول66 الزهور448*****حمدي بن ع

مقبول69.5 الزهور572*****سام بن حسن بن محمد عاشور4951730

ف4961731 الط س  مقبول69.5 الزهور679*****هيثم بن الشاذ بن خم

الدين بن صالح خردا 4974998 س بن ن مقبول74.5 الزهور716*****ق

س عمرا 4981261 ت حمدة بن خم ن ب مقبول77.5 الزهور126*****س

ف بن عمار بن صالح الخما 4992027 مقبول75.5 الزهور755*****أ

اوي500307 ح د الرزاق بن محمد ال ز بن ع د الع مقبول59 الزهور722*****ع

مقبول56 الزهور697*****احمد بن فوزي بن محمد بن رجب5012530

ب اللوا 5025418 مقبول72 الزهور269*****سا بن محمد بن الط

ر 5035331 مقبول61.5 الزهور683*****عر بن صالح الدين بن محمد الب

ب قنو 5046749 مقبول72 الزهور122*****طارق بن فت بن الحب

ف هللا5052531 د بن من بن محمد بن ض مقبول56 الزهور110*****ول

مقبول74.5 الزهور955*****المنذر بن العر بن األخ بن رمضان5064999

ز بن بوجمعة الورف 5075419 د الع مقبول74 الزهور225*****محرز بن ع

د الستار بن عمار السل 5087 مرفوض30 الزهور260*****صابر بن ع

دي5096781 ب بن محمد السع مقبول69.5 الزهور341*****أحمد بن الحب

د هللا الوسال 5113665 مرفوض45 الزهور714*****محمد ع بن المختار بن ع
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مقبول60.5 الزهور151*****أيوب بن جالل بن أحمد الخلفاوي5123856

مقبول55 الزهور004*****شهاب بن شكري بن محمد الشاوش5142902

دي5156266 رم بن الصادق بن محمد الصالح ز مقبول66 الزهور479*****أ

ي516587 مقبول56 الزهور244*****عادل بن عالله بن حسونة الخم

مقبول58 الزهور457*****العر بن محمد بن محمود المنا 5173278

ب بن مفتاح زروق5195181 مقبول63 الزهور471*****مكرم بن الحب

اوي5215916 مقبول63.5 الزهور641*****أحمد بن توفيق بن محمد النا ن

ب مردا 5225625 مقبول65.5 الزهور136*****أحمد بن الط

مقبول81.5 الزهور889*****محمد ع بن الشاذ بن ع المرغ 5236343

م الهما 5242532 مقبول55 الزهور736*****أسامة بن إبراه

مقبول65 الزهور027*****محرز بن الحس بن محمد رحومة5252181

د هللا سا 5265626 د بن محمد بن ع مقبول68.5 الزهور706*****ول

مقبول65.5 الزهور791*****لحسن بن محمد ع بن حسن بنحس 5275627

اوي5286676 ح مقبول83 الزهور055*****محمد مروان بن محمد الصالح ال

ال لسود5296050 مقبول64 الزهور487*****أحمد بن حسن بن الج

ال المعاوي5306157 ال بن رضا بن الج مقبول76.5 الزهور106*****الج

دي5312725 مقبول57.5 الزهور284*****محمد العرو بن محمود بن يوسف ال

ارك الش 5326716 مقبول69.5 الزهور162*****جهاد بن المنصف بن م

مقبول70.5 الزهور904*****ماهر بن حمادي بن أحمد ماجري5334242

مقبول58 الزهور885*****مهدي بن عادل بن صالح سعداوي5341119

س القطو 5355782 مقبول81 الزهور472*****نزار بن نور الدين بن خم

اد5365000 فة ابن ع فة بن احمد بن خل مقبول76.5 الزهور326*****خل

ف الدين بن األمجد بن ع السمرا 537588 مقبول58 الزهور774*****س

من بن الطاهر بن النا الفرجا 5386677 مقبول85 الزهور769*****أ
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زي539919 لقاسم بن مسعود الح مقبول63 الزهور320*****المعز بن 

لقاسم بن ع الشا 5403119 ل بن  مقبول73.5 الزهور159*****سه

ا 5414243 مقبول76.5 الزهور145*****حل بن رابح بن جعفر ح

اري5428 مقبول65 الزهور980*****اس بن حسن بن محمد الصالح الع

مقبول64 الزهور967*****هيثم بن صالح الدين صغ 5434817

لقاسم المسعودي5443473 مقبول65.5 الزهور569*****مروان بن عمر بن 

س5456559 م بن خم مقبول68 الزهور282*****غسان بن محمد سل

مقبول69.5 الزهور432*****منت بن ن الدين بن ع بن الحاج فرحات5461019

حري5472028 ش ال مقبول60.5 الزهور117*****الطاهر بن المن بن ال

لمح 5481862 ز  د الع من بن محمد النا بن ع مقبول80 الزهور332*****أ

ا 5495783 ان بن ع ال ف هللا بن شع مقبول81 الزهور434*****س

مقبول63.5 الزهور745*****اس بن االسعد بن عالله5502350

م بن صالح بولعا 552920 د ال مقبول65 الزهور708*****هيثم بن ع

س بن جالل بن سعد5532351 مقبول62.5 الزهور959*****أن

مقبول76.5 الزهور503*****فراس بن الهادي بن احمد الفور 5544244

وك بن سالم بن سالم5552903 د بن م مقبول64 الزهور206*****ول

ر940*****محمد أم بن محمد بن محمد عكروت5564245 مقبول74.5التح

ف جلو 5574436 د اللط ر287*****محمد ع بن ع مقبول67التح

ر010*****رمزي بن الصادق  بن ع قلة5584040 مقبول63التح

ر025*****مهدي بن سالم بن الهاش بن عامر5595784 مقبول75التح

ر378*****يوسف  بن فت بن محمد الساح 5609 مقبول70التح

د هللا السنو 5615420 مال  بن ع ر022*****عمر بن محمد  مقبول73التح

ن النافع بن يوسف الغ 5623666 ر284*****زه مقبول58التح

ك 5631364 م  ر855*****هيثم بن محمد النوري بن ابراه مقبول69التح
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ر904*****محمد أم بن الصح بن ع رمضا 5642533 مقبول55التح

د هللا س 5655421 ر527*****حسام الدين بن جمال بن ع مقبول72التح

ة بن محمد اللوا 5666344 ر232*****عمر بن عل مقبول79.5التح

د هللا بن رمضان رز 5676626 ر792*****الل بن ع مقبول80.5التح

ر106*****ماهر بن محسن بن الهادي طبو 5684246 مقبول76.5التح

ا المنفو 569833 نا ل ر136*****هشام بن مصط بن حس مقبول65.5التح

دي5705917 س  بن الطاهر بن احمد الدر ر147*****اد مقبول69.5التح

ب بن العلوي الشعي 5713667 ر284*****أحمد   بن الط مقبول57التح

اس بن حمادي الماجري5724041 اس بن ال ر065*****محمد  ال مقبول73التح

د هللا بن رمضان رز 5736051 ر308*****المعز بن ع مقبول65التح

ر711*****مروان  بن صالح بن حسن قصاص574516 مقبول56.5التح

ا 5754247 ر700*****أنور بن محمد بن ع الج مقبول70.5التح

اي5765422 مال  بن محمود  ر467*****محمد بن  مقبول70التح

ف الدين بن لط بن العر الهما 5772182 ر777*****س مقبول56التح

ب النوري5786052 ر903*****محمد بن محجوب بن الحب مقبول64التح

ر089*****ماهر بن محمد بن عزوز بن الطاهر الون 5793279 مقبول66التح

ب بن محمد المحسن ال 5803474 ر723*****إيهاب بن محمد الط مقبول72.5التح

ر064*****شمس الدين بن محسن بن ع محمد5812183 مقبول53التح

ر765*****فراس بن فت بن الطاهر بن عثمان5822534 مقبول55التح

رم بن محمد بن محمد الحس 5831863 ر455*****ا مرفوض40التح

م بن محمد بن يوسف بن جميع584834 ر518*****ك مقبول61.5التح

اري5856820 ر660*****حسان بن محمد بن التو الج مقبول70.5التح

من بن محرز بن حس قا 5861600 ر206*****ا مقبول69التح

د الجر 5874818 ر952*****محمد بن المنو بن سع مقبول63التح
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اري5884437 ر611*****محمد بن محمود الع مقبول62التح

ل 5895332 م الطرا ر272*****محمد ك مقبول79.5التح

ر137*****اظم بن عماد بوغان 5903857 مقبول60.5التح

ر929*****شه بن المولدي بن احمد5913120 مقبول73.5التح

ة5922726 س ر284*****عرفات بن محمد النا بن عمر بن ع مقبول60.5التح

لو 5933668 اض بن الهادي بن محمد ال ر568*****ر مقبول57التح

ر347*****الحس بن محمد بن حسن صفر5946750 مقبول69التح

م حمودة5951864 د ال م بن محمد األم بن ع د ال ر764*****ع مقبول70التح

د العسكري5966158 لع ر003*****محمد بن جمال بن محمد الهادي  مقبول76.5التح

ر174*****منت بن جمال بن المختار المرن 5972727 مرفوض42.5التح

د بن محمد هر 5985918 د الحم ر488*****محمد بن ع مقبول63.5التح

اوي5992184 فة الع من بن محمد الع ر461*****ا مقبول53التح

من بن حمادي بن الطاهر األسود6004638 ر975*****ا مقبول65.5التح

ب الفطنا 6011601 ش بن الحب ر853*****لحسن بن ال مقبول63التح

دة6022352 ر673*****حسان بن مصط بن حمدة بن صم مقبول62.5التح

ن6034438 ال ب بن محمد بن الطاهر  ر571*****سه مقبول62التح

ر164*****نجم الدين بن محمد الهادي بن محمد عسا 6046159 مقبول76.5التح

ر534*****رمزي بن لط بن محمد الم 6051865 مقبول80التح

اري6066160 دهللا الع ر088*****مروان بن خالد بن ع مقبول76.5التح

ة6074439 س بن غ ت ع بن خم ر496*****حنان ب مقبول65التح

اي6081732 د القادر ال د الرزاق بن ع د بن ع ر772*****عب مقبول66.5التح

جاوي6095919 ف الدين بن محمد بن صالح ال ر327*****س مقبول66.5التح

ت أحمد بن ع الجمو يوس 6101262 ر310*****وداد ب مقبول77.5التح

ر494*****المعز بن ع بن محمود النفو 6116345 مقبول83.5التح
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د الؤمن بن عامر رمضا 6122728 ر564*****حمزة بن ع مقبول60.5التح

اس بن مختار بن حسن الماجري6135001 ر283*****محمد  مقبول64.5التح

ش رجب6146627 د الرزاق بن ال ر519*****محرز بن ع مقبول80.5التح

ر752*****يوسف بن محمد الصالح بن مصط السال 6153858 مقبول63.5التح

ر843*****محمود بن محرز بن محمود الهما 6161263 مقبول72.5التح

ر079*****اس بن محمد بن ع ت 6174819 مقبول67التح

م 618135 ر533*****شو بن عثمان بن الهادي عث مقبول65.5التح

ز الجندو 6195002 د الع ر558*****محمد مروان بن الهادي بن ع مقبول68.5التح

م الدرمول6202904 م بن ابره ف بن إبراه ر208*****ا مقبول61التح

دة بن ع الطرخا 6212535 اض بن خحم ر325*****ر مقبول57التح

ف6224639 د اللط د الرحمان ع ر077*****حسن بن محمد بن ع مقبول64.5التح

ر767*****مال بن صالح بن عمار الزغال الخبو 6231020 مقبول64.5التح

ر778*****معز بن صالح بن عمار زغال خبو 6243121 مقبول71.5التح

ق6252729 ر847*****محمد ع بن سا بن صالح بن رز مقبول56.5التح

د بن ع الشا 6265182 ر146*****سا بن احمد الع مقبول63التح

دي6271866 ر860*****أنور بن المنصف بن الهادي ال مقبول80التح

ي6284820 ش بن عمار الخم ر680*****محمد فارس بن ال مقبول63التح

خاوي6294821 ر043*****هيثم بن محمد المنو بن المولدي الش مرفوض48التح

ر434*****جمال بن نورالدين بن عمر العقر 6305003 مقبول72.5التح

ز بن عمار المدوري631517 د الع د بن ع ر645*****ول مقبول57.5التح

ب حسناوي6326267 من بن بوجمعة بن الط ر085*****ا مقبول66التح

ر293*****ور بن الشاد بن عمار حمادي6334640 مقبول65.5التح

ش6344822 ز د د الع من بن محمد بن فؤاد بن ع ر767*****ا مقبول63التح

مال بن حمزة القل 6356560 ف الدين بن  ر699*****س مقبول76التح
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ظ بن عمر مال 6365333 د الحف ر430*****نجم الدين بن ع مقبول55.5التح

لقاسم بن محمد637589 ر887*****محمد ع بن م الدين بن  مقبول61التح

د الحق بن المنذر بن محمد الهادي دغمان6384248 ر245*****ع مقبول69.5التح

اري6392730 ر721*****هيثم بن الفالح بن محمد الع مقبول60.5التح

ارك6405628 ر095*****رفيق بن ع بن التو م مقبول68.5التح

م الجال 641308 ر830*****محمد ام بن محمود بن إبراه مقبول62التح

ر846*****در الدين بن محمد  الطاهر صال 6422536 مقبول57التح

حري6431264 ر028*****حمزة بن سم بن محمد ال مقبول67.5التح

مان القل 6445423 ث بن محمد بن سل ر501*****غ مقبول65التح

دي6455785 د هللا بن احمد العب ر052*****محرز بن ع مقبول75التح

ش بن حمدة الخ 6464042 ف هللا بن ال ر732*****س مقبول76التح

د6472905 كر الص ر719*****مراد بن محمد بن ب مقبول58التح

م السقا6481120 ز بن إبراه د الع ر161*****ماهر بن ع مقبول61التح

ف بن حسن بن الهادي الدبو 6492906 ر424*****أ مقبول67التح

ر688*****محمد بن العج بن محمد سل 6503475 مقبول65.5التح

ر111*****اس بن يوسف بن حسن بن ع 6511487 مقبول63.5التح

دي6525424 دي عب ر793*****سم بن المن بن العب مقبول66التح

د الرؤوف بن رابح بن خالد6536161 ر256*****غسان بن ع مقبول67.5التح

ادي6546425 ر323*****الهادي بن محمد بن ع ال مقبول73التح

ب النا 6551021 ر278*****وجدي بن حب مقبول63.5التح

اري6566497 ش بن أحمد الع ر771*****حازم بن  مقبول72.5التح

د بن مصط النفا 6574249 د الحم ر219*****مصط بن ع مقبول67.5التح

د بن صالح بن محمد بن العكري6584440 ر445***** ول مقبول68التح

ر829*****عادل بن محمود بن محمد  الت 6593122 مقبول64.5التح
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د6606268 بوز د الرؤوف بن ع ب ر321*****حمزة بن ع مقبول53التح

ارك ع 6613859 ر581*****فت بن محمد بن م مقبول75.5التح

د النا بن المختار بوذراع6622029 ر555*****محمد بن جمال بن ع مقبول71.5التح

ر890*****هشام بن المختار بن ع الهر 6635920 مقبول60.5التح

لقاسم بن محمد الماجري6652537 صل بن  ر923*****ف مقبول57التح

د الرؤوف بن رجب66610 د بن ع ر838*****م مقبول70التح

اض بن محمد هالل6674441 ر098*****معز بن ر مقبول62التح

مال الطاهر السواب 6683860 ر708*****مراد بن  مقبول66.5التح

م بن مصط بن ع بن وحادة6692907 ر157*****ك مقبول60التح

ر257*****منت بن مختار بن ع المال 6705183 مقبول64التح

ر250*****محمد جمال الدين بن الشاف بوفتح6715425 مقبول70التح

ل 6723861 ف الدين بن الهادي بن معط هللا الطرا ر488*****س مقبول69.5التح

ر812*****أحمد بن المن بن محمد الش 6731365 مقبول64التح

ر795*****محرز بن العرو بن عثمان إسماع 6744823 مقبول68التح

ر656*****محمد وائل بن رضا بن محمد النا طاع هللا6753123 مقبول68.5التح

ارك الغان 6762731 اض بن سالم بن م ر008*****ر مقبول57.5التح

ق6775629 ر870*****را بن سا بن صالح بن رز مقبول66.5التح

اري6785921 ر850*****أسامة بن محرز بن رابح الع مقبول63.5التح

م بن العر بن ع التوا 6791366 ر807*****سل مقبول66التح

د هللا الجال 6802732 ان بن االمام بن ع ر788*****سف مقبول56.5التح

ش بن احمد الخما 6825334 ر695*****المعز بن ال مقبول67.5التح

ر164*****مراد بن صادق بوسل 6834824 مقبول64التح

ق6841022 ب بن الطاهر بن رز ر924*****حمزة بن الحب مقبول63.5التح

ة793*****يوسف بن نور الدين بن الضاوي الما 6864250 مقبول74.5الحرائ
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ة736*****     محمد بن يوسف بن حامد علوي687429 مقبول63الحرائ

من بن محرز بن رمضان العرقو 6883280 ة301*****ا مقبول59الحرائ

ة255*****ع  بن محمد بن ع األسود6891733 مقبول68.5الحرائ

ة323*****عمر بن جلول بن معمر حامدي6904825 مقبول66الحرائ

اري691665 من بن صالح بن احمد الع ة526*****ا مقبول74.5الحرائ

ش الرو 6926628 ة855*****أنور بن احمد بن ال مقبول83.5الحرائ

ة163*****نادر بن منور بن سالم المنج 6935922 مقبول72.5الحرائ

ل بن مختار بن الحس قادري6944826 ة933*****ه مقبول66الحرائ

دي6954827 لقاسم العب د بن  ة820*****برهان بن عب مقبول70الحرائ

ا 6961867 دة بن لعرو ر ة647*****محمد بن حم مقبول75الحرائ

ة064*****محمد ام بن هشام بن الشاذ العكر 6971265 مقبول63.5الحرائ

ة911*****غازي بن مختار بن الحس قادري6983476 مقبول65.5الحرائ

د هللا نوايري6996053 ان بن األم بن ع ة640*****سف مقبول65الحرائ

ة410*****عالء الدين بن الصادق بن ع صال 7004043 مقبول58الحرائ

س بن محمد الصالح الجال 7012185 ة690*****محمد بن خم مقبول56الحرائ

ة946*****رمزي بن عزوز بن حفناوي المزلي 7022908 مقبول52الحرائ

ه بن محمد بن عمر حمده الغان 7034641 ة574*****وج مقبول63.5الحرائ

د هللا بن احمد مخزو 7044442 ة255*****مال بن ع مقبول59الحرائ

د بن محمد بو ع 7053124 د الحم ة238*****المن بن ع مقبول69.5الحرائ

ا 7064251 ة778*****طارق بن صالح بن المختار الح مقبول69.5الحرائ

د القادر7076269 ة949*****ثامر بن حاتم بن التها بنع مقبول67الحرائ

ة786*****رؤوف بن الصادق بن محمد الصغ الدردي708309 مقبول62الحرائ

شاوي7092909 س بن ع بن محمد الع ة914*****ان مقبول70الحرائ

ة497*****محمد بن صالح بن محمد الهما 7105426 مقبول65الحرائ
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ة392*****مهران بن محسن بن عالله وشتا 7113125 مقبول64.5الحرائ

ة536*****محمد ع بن رضاء بن محسن الماجري7122733 مقبول57.5الحرائ

د الرحمان العيو 713310 د القادر بن ع م بن ع ة276*****وس مرفوض32الحرائ

د بن الصادق العر 714257 ة289*****محرز بن مج مقبول51.5الحرائ

دي7154252 ظ بن محمد ص د الحف من بن ع ة187*****ا مقبول74.5الحرائ

ة876*****رضوان بن رضا بن محسن الماجري7163281 مقبول57الحرائ

ل بن الهادي بن حسن السا 7176162 ة998*****خل مقبول70.5الحرائ

ل بن فوزي بن محمد عرا 7186054 ة483*****خل مقبول64الحرائ

س719835 لقاسم الرا ة872*****أيوب بن الشساذ بن  مقبول61.5الحرائ

د الرحمان سو 7201602 ة119*****عماد الدين بن محمد بن ع مقبول66الحرائ

عقو 7211488 ة209*****را بن رضا بن ع ال مقبول68.5الحرائ

ان7222353 ة794*****طارق بن محمد بن السا بوز مقبول61.5الحرائ

تو 7234642 ل الت د الجل د الرحمان بن ع ة111*****ماهر بن ع مقبول63.5الحرائ

د هللا بن محمود الشا 7241023 ة146*****هشام بن ع مرفوض36.5الحرائ

ف بن الهادي الحنا 7256163 ة220*****الل بن ال مقبول70.5الحرائ

ادي7262910 ة730*****نزار بن محمد ع مقبول64الحرائ

ي بن حمادي بن عمر الماطو 7271868 ة358*****ص مقبول80الحرائ

وك بن احمد محجو 7284643 ة724*****محمد بن م مقبول62.5الحرائ

لقاسم سا 7296842 جا بن  د الستار بن الت ة626*****ع مقبول73الحرائ

ي7303126 ة081*****توفيق بن عمارة بن حس خم مقبول68.5الحرائ

ا 7315630 ال بن احمد ال ة213*****عدنان بن ال مقبول65.5الحرائ

جاوي7326678 ة513*****حسام بن الهادي بن مختار ال مقبول84الحرائ

ة580*****النا بن محمد بن شفرود الفتوي7333862 مقبول66.5الحرائ

ة558*****ام بن عمارة بن رمضان الماجري7346806 مقبول71الحرائ
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لقاسم المدي 7352186 ة823*****ز بن ع بن  مقبول59الحرائ

ادي بن سالم7366346 ة369*****محمد ع بن احمد بن الع مقبول71.5الحرائ

ة424*****ع بن العج بن احمد بن يوسف7374828 مقبول68الحرائ

ل 73811 ة193*****احمد بن العر بن الهادي الطرا مقبول65الحرائ

وك بن سالم القروا 739590 ة613*****حل بن م مقبول59الحرائ

ب بن محسن بن احمد سا 7404829 ة843*****اد مقبول68الحرائ

اري7414044 د النا بن محمد الخ ة377*****محمد بن ع مقبول73الحرائ

فة الشا 7421121 د الستار بن حمادي بن خل ة013*****ع مقبول61الحرائ

ة458*****من بن حسن بن ع النفا 743518 مقبول54.5الحرائ

ة647*****أيوب بن عز الدين بن حسن فداوي7444045 مقبول61الحرائ

حمدي7455427 ة306*****محرز بن محسن بن محمد ال مقبول70الحرائ

ا 7462911 م بن صالح بن سعد الع ة228*****سل مقبول61الحرائ

ي 7472030 ن بن عمار الج ة795*****مرت بن محمد ال مقبول80.5الحرائ

جا بن مصط سا 7481266 ة323*****مروان بن الت مقبول67.5الحرائ

ة557*****رمزي بن خالد بن الهادي الماجري7495335 مقبول55.5الحرائ

ة252*****عر بن احمد بن الصادق السا 75012 مقبول70الحرائ

ز قرا 7516629 د الع ة253*****نادر بن محمد ع بن ع مقبول83.5الحرائ

اوي 7525336 ح ة095*****ماهر بن المولدي بن حسن ال مقبول72.5الحرائ

لقاسم بن عمر المال 7533127 ة094*****محمد ام بن  مقبول63.5الحرائ

ة268*****محمد بن ع بن الطاهر الج 7546270 مقبول66الحرائ

ة385*****االمجد بن حمادي بن احمد النهدي 7554253 مقبول69.5الحرائ

من بن محمد بن عمر الطال 7561603 ة884*****ا مقبول69الحرائ

ار 7573863 د بن الهادي  د المج ب بن ع ة888*****صه مقبول69.5الحرائ

ب بن ع الجال 7583477 من بن الط ة963*****ا مقبول65.5الحرائ
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د بن ع الفرجا 7602734 ة407*****صالح بن سع مقبول58.5الحرائ

لقاسم7614644 ة537*****منصور بن محمد بن منصور  بن الحاج  مقبول62.5الحرائ

ة298*****وائل بن حسن بن محمد الدرا 7623669 مقبول57الحرائ

د76313 سع ة448*****رمزي بن محمود بن العر ب مقبول70الحرائ

اس 764740 ب ع ة277*****أسامة بن بنع بن الط مقبول63الحرائ

د بن السب عمدو 7651122 ة591*****م الدين بن مج مقبول52الحرائ

ل بن المقداد بن حس الشا 7663282 ة590*****خل مقبول57الحرائ

ة594*****لحسن بن العل بن صالح الزعلو 767591 مقبول56الحرائ

ر 768136 م بن الطاهر الب د ال ز بن ع ة870*****محمد ع مقبول56.5الحرائ

ة414*****محمد ام بن ع بن محمد زوا 7692735 مقبول58.5الحرائ

ة653*****ا بن احمد المروا 7704830 مقبول63الحرائ

س بن النا بن محمد السب مال 7711367 ة944*****ا مقبول68الحرائ

كوش773311 ة146*****سام بن أبو االنوار بن ع ال مقبول58الحرائ

حالوي 7744831 د هللا ال ب بن ع ة152*****مروان بن الحب مقبول63الحرائ

ة022*****حمزة بن هشام بن الشاذ العكر 7754046 مقبول64الحرائ

اض بن توفيق بن ع الشار 7763670 ة513*****ر مقبول59الحرائ

ش بوعالق 7786561 ة031*****حمزة بن محمد الهادي بن ال مقبول87الحرائ

ة096*****احمد بن المولدي بن ع فتا 7792031 مقبول65.5الحرائ

ل 7806751 ة099*****محمد بن الهادي بن الصادق الطرا مقبول69الحرائ

ة253*****الل بن عمار بن صالح حمدي 781381 مقبول57.5الحرائ

فر 782430 م  ش بن إبراه ة467*****طارق بن ال مقبول68الحرائ

عقو 7831024 ة848*****ماهر بن العج بن محمد ال مقبول63.5الحرائ

ب بن ع رح 7841267 ة708*****عصام بن الحب مقبول63.5الحرائ

طني 785186 د بن حسن ال ة840*****محمد ام بن رش مقبول66الحرائ
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ة677*****فه بن حسن بن محمد سالمة787592 مقبول59الحرائ

ة217*****شكري بن جلول بن ع الخدري 7886498 مقبول78.5الحرائ

ش الماجري 7896782 ب بن  ة328*****إيهاب بن محمد الط مقبول69.5الحرائ

ة927*****مروان بن محسن بن الحطاب اللوا 7901734 مقبول68.5الحرائ

د النهدي 7914047 د المج ة359*****عماد بن ع مقبول67الحرائ

ة165*****محمد الطاهر بن محمد الهادي بن حسونة برهو 7924443 مقبول61الحرائ

ة7934048 ة746*****محمد ع بن عمر بن الشاف هوامل مقبول70الحرائ

ة256*****محمد بن احمد بن الهادي السعداوي 794921 مقبول68الحرائ

ا 7954832 م الع ة959*****احمد بن محمد بن إبراه مقبول63الحرائ

ا 7963283 ة985*****الل بن بن عروس بن رمضان الج مقبول58الحرائ

ز بن احمد خما 7972538 ة629*****رضوان بن الع مقبول56الحرائ

ب المدي 7981123 ج بن  الحب ة820*****حمدي بن ف مقبول61الحرائ

ب الخل 799922 اس ين الحطاب بن الط ة619*****محمد  مقبول66الحرائ

د الرزاق بن محمد الشا 8001025 ة292*****ماهر بن ع مقبول58.5الحرائ

د الستار بن الحس روا 8015786 ة058*****الل بن ع مقبول75الحرائ

ا 8022032 ة313*****النا بن سالم بن يوسف ال مقبول70.5الحرائ

ة508*****أسامة بن زه بن احمد براه 8044254 مقبول70.5الحرائ

د8056426 لقاسم بن ع بن زا ة642*****محمد بن  مقبول66الحرائ

ة471*****لط بن صالح بن العر الف 8061124 مقبول67الحرائ

دي8073284 م بن المولدي العب د ال ة640*****العرو بن ع مقبول58الحرائ

د بن ع الفرجا 8086347 ة803*****ع بن سع مقبول69.5الحرائ

ة196*****وائل بن من بن حس الع 8094645 مقبول63.5الحرائ

د هللا بن محمد القلعاوي810519 ة119*****محمد المنصف بن ع مقبول56.5الحرائ

ة507*****اس بن ع بن فرحات النفا 8115787 مقبول75الحرائ
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د الوهاب الج 8122539 ة834*****يوسف بن الحفناوي بن ع مقبول57الحرائ

ح غانم8136679 ف بن فت د اللط ة503*****عالء بن ع مقبول81الحرائ

ة123*****محمد ام بن نور الدين بن محمد الطاهر خلفاوي8142912 مقبول57الحرائ

ة769*****اس بن عمر بن المن الماجري8153671 مقبول60الحرائ

س بن مصط الج  8162913 ة170*****احمد بن ادر مقبول64الحرائ

دي 8173285 د السع ة855*****محمد ام بن محرز بن الع مقبول58الحرائ

فة سا 8185923 م بن محمد بن خل ة618*****سل مقبول72.5الحرائ

ة480*****عماد بن محمد بن الهادي الهما 8204833 مقبول63الحرائ

ال 821187 امل بن ال  ة326*****محمد بن محمد ال مقبول63الحرائ

ة035*****من بن محمد الهادي بن الهادي غزي 8224049 مقبول73الحرائ

ب بن محمد الخما 8231604 ة263*****مجدي بن نج مقبول60الحرائ

د بن صالح بن يوسف المنا 8243286 ة910*****محمد الع مقبول57الحرائ

د الستار بن عثمان بن المولدي الهما 8252736 ة383*****ع مقبول57.5الحرائ

ة735*****محمد بن سم بن مسعود الحا 8261869 مقبول66الحرائ

ل 8275184 ف الدين بن الطاهر بن محمد الطرا ة863*****س مقبول63الحرائ

ب س 8283478 ة138*****اس بن نا بن الط مقبول65.5الحرائ

د هللا عمار 8296427 ة110*****شكري بن صالح بن ع مقبول69الحرائ

ة565*****جالل بن سن بن ع بوسال 8303864 مقبول75.5الحرائ

من بن صالح بن احمد بوذينة 8311489 ة105*****ا مقبول63.5الحرائ

ة651*****الل بن محمد بن مصط مل 8326717 مقبول68.5الحرائ

س بن محسن بن يوسف م 8332033 ة752*****ادر مقبول66.5الحرائ

كر بن محمد بن ع برهو 8343287 ة469*****ب مقبول59الحرائ

ز القرو 8354646 م بن جالل بن الع ة287*****سل مقبول62.5الحرائ

ان بن عمار بن ع المهذ 8366680 ة752*****سف مقبول86الحرائ
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ة659*****رمزي بن محمد العر بن ن الزاير 837431 مقبول61الحرائ

ان بن صالح بن حس 8385185 ة214*****هارون بن شع مقبول64الحرائ

لقاسم طبو 8395004 د بن صالح بن  ة576*****ول مقبول72.5الحرائ

من بن مصط بن محمود النوري 8402914 ة850*****ا مقبول73الحرائ

ار 8415631 لقاسم الم اس بن محمد الهادي بن  ة186*****ال مقبول50.5الحرائ

د السالم الخل 8423288 ة317*****ادم بن رضا بن ع مقبول57الحرائ

ي بن الم بن ع رمضا 8436630 ة707*****ص مقبول78.5الحرائ

ش بن احمد شل 844923 س بن ال ة416*****محمد ان مقبول65الحرائ

ف اادين بن لط بن الطاهر العو 8456271 ة675*****س مقبول71الحرائ

ة017*****الل بن مصط بن احمد نجا 8466055 مقبول52الحرائ

فة8471870 س ع مال بن يو د الرحمان بن محمد  ة731*****ع مقبول65الحرائ

م بن ع الوسال 8485428 د ال ة687*****حمزة بن ع مقبول75الحرائ

ة807*****هشام بن صالح بن الصادق الفرش 8496752 مقبول70الحرائ

ة225*****احمد بن الهادي بن ع بن العج 8505632 مقبول66.5الحرائ

ز علوي8511605 ة641*****شهاب بن نور الدين بن الع مقبول66الحرائ

ة751*****هيثم بن مصط بن حمادي المر 8522915 مقبول58الحرائ

جا نجالوي8531735 من بن بوستة بن الت ة599*****ا مقبول67.5الحرائ

نا را 8545788 ة679*****محرز بن محمد بن ال مقبول75الحرائ

مال بن هالل العرفاوي8556056 ة014*****ا بن  مقبول65الحرائ

ب856741 ان بن نور الدين بن الصادق الشا ة588*****سف مقبول65الحرائ

ة380*****مروان بن الشاد بن محمد المطما 857666 مقبول69.5الحرائ

فة قرا 8586499 د بن خل ة416*****ماهر بن رش مقبول81.5الحرائ

ار 8593672 ة828*****رضا بن عمر بن صالح م مقبول57الحرائ

ة905*****عماد بن محمد العر بن ن الزاير 8602034 مقبول75.5الحرائ
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ة063*****خالد بن صالح بن الطاهر الجال 8616783 مقبول71.5الحرائ

حمدي 8626843 ة819*****نضال بن عز الدين بن محمد ال مقبول72الحرائ

ة789*****لحسن بن نور الدين بن حسونه الماجري863924 مرفوض36الحرائ

ة327*****حسن بن محمد األخ بن حسن فداوي 8645633 مقبول66.5الحرائ

دي 8651871 ة112*****احمد بن صالح بن بولعراس عب مقبول73الحرائ

د بن ع الغر 86714 ة129*****حسن بن سع مقبول70الحرائ

ل بن ع بن سالم الجال 8686428 ة568*****خل مقبول72الحرائ

د 8691125 ب بن عثمان بن العا ة816*****منت بن الحب مقبول61الحرائ

لهادي 870836 لود بن الطاهر  ة502*****المعز بن م مقبول65.5الحرائ

ة647*****محمد بن الحس بن محمد الفرجا 871667 مقبول61.5الحرائ

لقاسم الح 872742 ة049*****نور الدين بن الهادي بن  مقبول70الحرائ

ة960*****محمد بن المختار بن ع الرمضا 8736164 مقبول73.5الحرائ

ا بن محمد بن صالح 874593 ة725*****عدنان بن ال مقبول57الحرائ

ة131*****ها بن النا بن ع مال 875520 مقبول59.5الحرائ

ة147***** را بن محمد بن حس غر 8765186 مقبول63الحرائ

ة294*****شكري بن صالح بن احمد ور 877188 مقبول59الحرائ

ة759*****رؤوف بن محسن بن محمد هر 8784050 مقبول73الحرائ

ف8792916 ة435*****العر بن شمس الدين بن العر ال مقبول55الحرائ

لقاسم بن رحومة8803865 ان بن محمد بن  ة893*****سف مقبول66.5الحرائ

ة186*****نزار بن محمد الصالح بن صالح الدج 881668 مقبول65.5الحرائ

صل بن محمد بن احمد شلوف882312 ة023*****ف مقبول58الحرائ

س بن عماره بن محمد حنا 8834444 ة619*****ان مقبول62الحرائ

ة200*****محمد بن محسن بن احمد النع 8842737 مقبول57.5الحرائ

ا 8854255 د بن محمد الشع ة963*****منت بن وح مقبول70.5الحرائ
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ارك بن محمد الصالح ذه 8863128 ة866*****زه بن م مقبول68.5الحرائ

فة بن األخ جما 887594 ة189*****نور الدين بن خل مقبول57الحرائ

ج  8883289 فة ف د بن خل ة522*****هرون بن رش مقبول57الحرائ

د الستار بن محمد العرقو 8892917 ة397*****حمزة بن ع مقبول58الحرائ

ة بن الشاذ النهدي8904647 ة563*****محرز بن معاو مقبول63.5الحرائ

د الرحمان بن محمد بن ع عوادي 8916753 ة714*****ع مقبول70الحرائ

اره8921368 ة580*****هيثم بن محمد بن حمادي  مقبول62الحرائ

ة404*****منعم بن احمد بن حسن الهذ 8935005 مقبول72.5الحرائ

الطي 8943290 ش بن الصادق  ش بن محمد العا ة434*****ال مقبول58الحرائ

ت عز الدين بن صالح قنو 8954834 ة018*****سهام ب مقبول69الحرائ

م بن عادل بن محمد الوسال 8973866 س ة076*****محمد  مقبول64.5الحرائ

ا 8986348 مال بن ع ال ة271*****حسن بن  مقبول79.5الحرائ

ا 8992035 لحسن الشع ة740*****عالء الدين بن صالح بن  مقبول70.5الحرائ

ب بن احمد الدهما 9003867 ف الدين بن الحب ة759*****س مقبول75.5الحرائ

ة646*****مهدي بن النا بن العكر الجال 9016429 مقبول69الحرائ

ة193*****محمد العر بن حسونة بن صالح ع 9023673 مقبول57الحرائ

اء الدين بن شكري بن الشاذ العكر 9032187 ة263*****ض مقبول62الحرائ

ل بن حسن بن الهادي الهما 904595 ة710*****ن مقبول59الحرائ

دي9054445 اض بن الهادي بن عماره السع ة786*****ر مقبول65الحرائ

ل9064648 د الوهاب بن عامر ش ة723*****محمد بن ع مقبول63.5الحرائ

ة293*****غسان بن محمد خالد بن الجم زلفا 9074051 مقبول64الحرائ

ة765*****نوفل بن محمد الصالح بن الهادي منا 9086349 مقبول75.5الحرائ

ة778*****أنور بن احمد بن عماره الراج 9093868 مقبول64.5الحرائ

ه بن سلطان الرو 9105924 ة036*****الطاهر بن عل مقبول69.5الحرائ
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لقاسم مساوي9116500 اد بن النا بن  ة779*****ز مقبول72.5الحرائ

اري9123674 ة723*****الل بن حمدة بن احمد الع مقبول58الحرائ

ب  الهما 9135789 ة010*****ن الدين بن الصادق بن نص مقبول75الحرائ

دي9144052 ة348*****محمد بن حس بن ع الجع مقبول70الحرائ

الرزوقة9155006 ة605*****محمد مروان بن حاتم بن محمد الهادي  مقبول69.5الحرائ

د المؤمن بن الهادي بن الحاج صالح9174053 ة197*****محمد الهادي بن ع مقبول64الحرائ

ة714*****عاطف بن محمد بن صالح العرقو 9193479 مقبول65.5الحرائ

ة581*****ن الدين بن الصادق بن محمود الولهازي920743 مقبول61الحرائ

ة491*****منذر بن محمد الصالح بن الحس حمدي9223129 مقبول65.5الحرائ

دي 9235007 ة197*****نزار بن منور بن محمد الصالح الدر مقبول72.5الحرائ

ا 9244054 ة749*****عالء الدين بن خالد بن حسن ال مقبول70الحرائ

و 9255925 من بن محمد المن بن ع ال ة329*****ا مقبول63.5الحرائ

دي بنمسعود9261872 م بن احمد بن العب ة778*****ك مقبول63الحرائ

ة198*****هاش بن محمد بن الهاش سعد هللا9273869 مقبول69.5الحرائ

فة 9285008 د الحافظ بن احمد خل ة979*****حمزة بن ع مقبول75.5الحرائ

ا 9295926 د بن محمد سح د المج ة128*****مهدي بن ع مقبول63.5الحرائ

ة903*****اس بن عز الدين بن ع شاب 9301736 مقبول67.5الحرائ

د القادر الصم 9314055 ة815*****حمدي بن نور الدين بن ع مقبول64الحرائ

ا 932837 ب الح ة050*****محمد ع بن جلول بن الط مقبول69.5الحرائ

ة125*****طارق بن التوفيق بن مخلوف شا 933669 مقبول64.5الحرائ

ف الدين بن فرحات بن احمد السو 9342188 ة462*****محمد س مقبول59الحرائ

ز9356057 ث بن منذر بن الطاهر بوع ة141*****غ مقبول65الحرائ

ب9361126 ة183*****وائل بن عمر بن عمران بن الشا مقبول67.5الحرائ

د الستار بن ع القاس 9372036 ف بن ع ة998*****ا مقبول68.5الحرائ
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ص9381737 ة315*****مروان بن الهادي بن عمار ب مقبول71.5الحرائ

ة052*****محرز بن حسن بن محمد بنحمد9393480 مقبول70.5الحرائ

لقاسم الدج 9403870 ة272*****رمزي بن ع بن  مقبول63.5الحرائ

م بن محمد بن ع العمراوي9412918 ة646*****ك مقبول61الحرائ

ت المن بن صالح سل 9422540 ماء ب ة892*****ش مقبول62الحرائ

لقاسم الطبو 943838 ة044*****محمد ام بن صالح بن  مقبول69.5الحرائ

لقاسم كع 9442541 ة399*****را بن يوسف بن  مقبول55الحرائ

ف الدين بن محمد  بن ع     العمراوي9452738 ة113*****محمد س مقبول56.5الحرائ

ي9463291 ة139*****نزار بن رمضان بن فرحات الضن مقبول59الحرائ

ة747*****فاروق بن ع بن العرو الجال 9473675 مقبول58الحرائ

د بن يوسف النوري9485634 ة201*****يوسف بن الع مقبول64.5الحرائ

و 9495429 الد ال ف بن نور الدين بن م ة017*****ا مقبول73الحرائ

لقاسم الح 950596 اض بن الهادي بن  ة259*****ر مقبول56الحرائ

د هللا الغان 9516562 ة174*****ام بن محمد بن ع مقبول85الحرائ

ب بن حس  الها 952839 ة705*****محمد ام بن الحب مقبول65.5الحرائ

مو 953840 ف بن يوسف الم ة268*****رضاء بن ال مقبول67.5الحرائ

شي 9541873 د الرحمان ال ة886*****مالك بن شكري بن ع مقبول66الحرائ

ب بن بنع الشوا 9554649 ز بن الحب د الع ة316*****ع مقبول63.5الحرائ

ي9562542 ال بن بوجمعة حك ة438*****را بن ج مقبول57الحرائ

ي بن نور الدين بن المولدي الج 9572354 ة304*****ص مقبول63.5الحرائ

ب شا 9581127 فة بن الط د بن خل ة353*****عق مقبول67.5الحرائ

ب بنعرفه9595009 ج بن الحب اض بن ف ة330*****ر مقبول74.5الحرائ

ج البه 9616165 ان بن الهادي بن ف ة591*****سف مقبول72.5الحرائ

ة527*****مناف بن محمد بن عمار الهما 9621738 مقبول69.5الحرائ
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حاوي9632189 ش الش ة156*****ماهر بن ع بن ال مقبول56الحرائ

فة9642739 فة بن احمد بن خل ي بن خل ة097*****ص مقبول57.5الحرائ

وك بن عمار9653292 د بن التل بن الم ة026*****ول مقبول65الحرائ

سون ق 9663293 ة070*****شادي بن حامد بن ح مرفوض44الحرائ

د الجم 9672919 ة048*****محمد ع بن نور الدين بن الع مقبول52الحرائ

ة383*****شكري بن المن بن محمد الحداد968925 مقبول68الحرائ

ث بن محمد بن العر المسغو 9692740 ة531*****غ مقبول56.5الحرائ

ة421*****طارق بن رجب بن الحطاب الماجري9706807 مقبول70الحرائ

ة264*****نزار بن محمد الهادي بن الصادق بنقدور9714835 مقبول71الحرائ

الل بن حسن معزاوي9735337 ة749*****  مقبول67.5الحرائ

نات9743294 ش بن ع بن عثمان ع ة892*****ال مقبول71الحرائ

ة156*****منعم بن احمد بن محمد سل 9751606 مقبول63الحرائ

ة011*****العر بن صالح بن احمد برهو 9762543 مقبول55الحرائ

اس بن الحاج احمد97715 ب بن ع د بن الط ة089*****ول مقبول70الحرائ

ة342*****مو بن ع بن عمار النوا 9784650 مقبول59.5الحرائ

ة880*****هيثم بن يوسف بن محمد الحامدي9793295 مقبول56الحرائ

وك بن محمد الصالح جمعاوي980189 اد بن م ة289*****ز مقبول56الحرائ

نة9814056 ز بن الصغ ع د الع ة595*****عمر بن ع مقبول64الحرائ

ة426*****محمد العر بن صالح بن ع النهدي9826808 مقبول72الحرائ

الل9832190 ة891*****احمد بن صالح بن محمد  مقبول68الحرائ

لهوان9845927 ف بن محسن بن عبودة ال ة040*****ا مقبول81.5الحرائ

لقاسم العوري9853871 ة666*****مروان بن محمد بن  مقبول60.5الحرائ

دي9865790 د بن محمد البوز ة422*****محمد بن رش مقبول75الحرائ

ان بن محمد العوا 9872741 م بن شع د ال ة160*****ع مقبول57.5الحرائ
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اح989432 لقاسم الر ة912*****فؤاد بن الهادي بن  مقبول66الحرائ

م بن محسن بن يوسف الم 9903872 د ال ة448*****ع مقبول75.5الحرائ

ي 9915928 ة854*****احمد بن المختار بن سالم المث مقبول81.5الحرائ

فة بن سالمة9921128 س بن حسن بن خل ة860*****ان مقبول61الحرائ

ال بن حسن الساح 9934446 ة667*****ماهر بن الج مقبول62الحرائ

ا 994313 ة805*****الفت بن الهذ بن ع ال مقبول51الحرائ

ف عج 995744 ة703*****الل بن محمد بن  مقبول73الحرائ

ا 9963481 ب بن النوي الح ة230*****الل بن الحب مقبول69.5الحرائ

ة262*****حاتم بن عامر بن محمد بن نا 9974256 مقبول70.5الحرائ

ة192*****عر بن عز الدين بن الهادي الج 9985187 مقبول64الحرائ

دي9993482 ة219*****الهادي بن محمد بن ع العا مقبول72.5الحرائ

ة045*****نزار بن محمد الهادي بن العماري الفرش 10005010 مقبول74.5الحرائ

وك الهما 10016821 ة130*****هيثم بن الهادي بن م مقبول70.5الحرائ

اوي1002258 ة478*****عادل بن محمد بن يوسف خ مقبول50.5الحرائ

جاوي10032191 ة224*****عالء بن عمارة بن العر ال مقبول59الحرائ

ال بن ع العو 10041490 ة961*****هيثم بن الج مقبول73.5الحرائ

ز بن محمد العو 10055791 د الع ة495*****حمدي بن ع مقبول73الحرائ

ة548*****محمد بن المن بن الحس النجالوي10065929 مقبول63.5الحرائ

لهوان10072355 س بن محسن بن عبودة ال ة777*****ان مقبول62.5الحرائ

من بن الحس بن ع الش 10083676 ة599*****ا مقبول58الحرائ

د الرحمان القنطا 10091129 ة436*****من بن محمد بن ع مقبول61الحرائ

اد بن التها بن العر محمد الصغ 10104447 ة222*****ز مقبول65الحرائ

ة10114057 س من بن عمر الغر بن محمد الصالح عرا ة451*****محمد ا مقبول64الحرائ

ظ مخلوف10125635 د الحف ة977*****نادر بن زه بن ع مقبول65.5الحرائ
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دي1014926 ل بن محمد الصالح بن حسن البوز ة171*****سه مقبول66الحرائ

ــ 10166272 من بن الطاهر بن رابح س ة826*****ا مقبول68الحرائ

ف بن رضا بن الشاد األسود10174058 ة488*****ا مقبول61الحرائ

ة10183677 ل بن من بن حمادي بومع ة732*****محمد قاب مقبول59الحرائ

فة غان 10195430 ة180*****محرز بن محسن بن خل مقبول70الحرائ

ب بن حمد شوا 10204257 د الرزاق بن محمد الحب ة859*****ع مقبول70.5الحرائ

فة10215930 م الرو بن خل فة بن احمد حرم تم ت خل ة896*****هاجر ب مقبول60.5الحرائ

ف الخزري1022382 د الرحمان بن ال ة655*****مكرم بن ع مقبول67.5الحرائ

م الحس 10235011 اد بن منذر بن إبراه ة499*****ز مقبول78.5الحرائ

عقو 10246166 ة310*****عالء الدين بن العرو بن محمد صالح ال مقبول82.5الحرائ

اوي10255792 ح ة193*****اس بن ع بن عمر ال مقبول72الحرائ

ة029*****حسن بن عماره بن الطاهر مديو 1026841 مقبول65.5الحرائ

ساوي10282356 ب الم ة761*****محمد بن مولدي بن الط مقبول61.5الحرائ

د القادر العكر 10291739 من بن ع ة607*****ا مقبول67.5الحرائ

ة885*****توفيق بن محمد بن حمادي البوسال 10301874 مقبول70الحرائ

ة947*****سام بن الهادي بن عثمان الجندو 10316058 مقبول67الحرائ

ة953*****أيوب بن لط بن حسن عرفة10323483 مقبول53.5الحرائ

ا عرفة10333678 من س ت لط بن حسن حرم ا ة ب ة512*****ا مقبول58الحرائ

د10344836 ة007*****يوسف بن محسن بن محمد العا مقبول71الحرائ

ة الشا 10356167 اه ة047*****صفوان بن جالل بن محمد ال مقبول67.5الحرائ

ة463*****محمد بن منور بن عمر الخذري10364258 مقبول70.5الحرائ

ال 10375431 ة001*****ام بن ع بن حسن ال مقبول65الحرائ

ك بن مزهودة1038842 د الستار بن الشاذ بن ب ة866*****ع مقبول65.5الحرائ

ة889*****محمد بن ع بن محمد عاشوري10393296 مقبول68الحرائ
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ة106*****احمد بن محمد بن محمد الزم 10404059 مقبول70الحرائ

ة897*****أسامة بن توفيق بن الصادق الفهري10414448 مقبول77الحرائ

ي104216 لحسن بن محمد النص ة293*****محرز بن  مقبول70الحرائ

ش بن حسن الرا 10433484 ة642*****جمال بن ال مقبول69.5الحرائ

اوي10444837 ح ة562*****مهران بن مولدي بن حسن  مرفوض48الحرائ

د القادر بن محمد العكر 10456681 ة901*****حسام بن ع مقبول84الحرائ

ة035*****رفيق بن ن الدين بن احمد رو 10461875 مقبول75الحرائ

ا 10474060 و الخ د الرزاق بن محمد الم م بن ع ة311*****إبراه مقبول76الحرائ

د هللا بن احمد ع10481130 ة252*****محمد بن ع مقبول67الحرائ

ة122*****ماهر بن الجمو بن محفوظ قروي10492544 مقبول56الحرائ

ص بن الشاذ بن محمد حنا 10503873 ة569*****ق مقبول63.5الحرائ

ب الهما 10516844 ة119*****حل بن منصف بن الط مقبول72الحرائ

د غنجا 10522920 ة245*****محرز بن حمودة بن الع مقبول58الحرائ

د بن مسعود منصوري10531876 اسط بن بوز د ال ة103*****ع مقبول62الحرائ

د هللا الحمدي1054521 ة140*****توفيق بن حمادي بن ع مقبول57.5الحرائ

ة814*****حسام بن محمد الهادي بن ع الحمدي10555432 مقبول72الحرائ

ز السل 10563679 د الع ل بن ع بن ع ة931*****خل مقبول58الحرائ

د الرحمان بن محمد كعوانه10576682 ة491*****ع مقبول86الحرائ

ده حسن1058522 ف بن األم بن ع ة143*****ع مقبول55.5الحرائ

لقاسم بن الصابري1059745 ة416*****فهد بن محمد المنصف بن  مقبول65الحرائ

من بن الطاهر بن ع القاس 10604651 ة644*****ا مقبول62.5الحرائ

ي بن عزوز بن احمد الحمدي10616822 ة193*****ص مقبول71.5الحرائ

ما 10623680 ة803*****محمد أنور بن محمد الصغ بن محمد سل مقبول57الحرائ

ة031*****صالح بن رضا بن صالح السل 10632192 مرفوض41الحرائ
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ة242*****حمدي بن محمد بن حس الولهازي10646845 مقبول72الحرائ

ة072*****مال بن صالح بن مولدي الثمالوي10651740 مقبول67.5الحرائ

دي10665012 ة463*****يوسف بن المنصف  بن بوجمعة الدر مقبول68.5الحرائ

ة241*****حسان بن رجب بن يوسف خل 10674652 مقبول65.5الحرائ

ل بن محمد الصالح طرفاوي10682037 ة469*****المن بن محمد الجل مقبول80.5الحرائ

ة309*****محمد بن ع بن بن رمضان منج 10696350 مقبول71.5الحرائ

ة871*****خالد بن عمر بن ن حرشا 10714259 مرفوض46.5الحرائ

ا 10721741 ر بن محمد الطاهر بن صالح الع ة925*****شا مقبول69.5الحرائ

ان بن الطاهر بن محمد سا 10735013 ة126*****سف مقبول66.5الحرائ

د الفتاح بن عمارة قاس 10745433 صل بن ع ة817*****ف مقبول71الحرائ

دي10755014 ة170*****المن بن ع بن محمد السع مقبول71.5الحرائ

ة297*****حمادي بن صالح بن عمر المقرا 1076597 مقبول57الحرائ

فة بن سالمة10774260 ز بن محسن بن خل ة085*****محمد ع مقبول72.5الحرائ

ة10782038 لحسن بن من بن عمار طهار ة011*****محمد  مقبول66.5الحرائ

ب بن احمد ما 10796059 ة687*****محمد حسام بن الحب مقبول64الحرائ

ة224*****محرز بن المنصف بن نور الدين الشا 10802921 مقبول73الحرائ

ي10811742 ة295*****الل بن منور بن المولدي خم مرفوض39.5الحرائ

صل بن عمار سلطا 10821268 من بن ف ة215*****ا مرفوض37.5الحرائ

ز بن الحطاب السا 10835793 د الع ل بن ع ة753*****ه مقبول75الحرائ

ج الحمدي10843130 ة570*****صابر بن محمد بن ف مرفوض43.5الحرائ

م بن السب بن محمد عطا 10853485 ة951*****إبراه مقبول69.5الحرائ

من بن محمد الشاذ بن حسونة محجو 1086927 ة299*****ا مقبول67الحرائ

ة523*****احمد بن محمد بن عمر العمري10884838 مقبول76الحرائ

حمدي1089670 ة877*****محمد بن منصف بن صالح الدين ال مقبول65.5الحرائ
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دي10903486 م قا د ال ة112*****حمزة بن ع مقبول70.5الحرائ

د السالم بن محمد سا 10915636 ة795*****عهدي بن ع مقبول67.5الحرائ

اوي10923131 ح لقاسم ال فة بن  ة500*****عماد بن خل مقبول71.5الحرائ

د هللا بن صالح السل 10931269 ة397*****وجدي بن ع مقبول66.5الحرائ

د المؤمن بن يوسف الوسال 10942545 ة081*****اس بن ع مقبول56الحرائ

ة709*****سام بن صالح بن الحطاب السا 10956563 مقبول76الحرائ

د بن سالم بن احمد الحمدي10964839 ة353*****محمد ول مقبول63الحرائ

د الرحمان بن ع ع 10974061 ة933*****محمد ع بن ع مقبول67الحرائ

ة ق 10983487 ة039*****حسان بن محسن بن عل مقبول72.5الحرائ

م بن عمار عرا 10991607 ة597*****مهدي بن إبراه مقبول69الحرائ

ا 11004449 ة842*****ع بن المختار بن بوجمعة الج مقبول62الحرائ

ة872*****أسامة بن عمر بن محمد السلي 11014062 مقبول64الحرائ

اوي11024450 ح لقاسم ال فة بن  ة106*****طارق بن خل مقبول62الحرائ

م بن لط بن محمد الم 11034261 ة206*****محمد سل مقبول72.5الحرائ

و 11065434 ل بن محمد بن حمده ال ة394*****إسماع مقبول71الحرائ

ة076*****فؤاد بن المعز بن المن سم 11085637 مقبول66.5الحرائ

ة857*****محمد بن المعز بن المن سم 11094063 مقبول61الحرائ

م بن فوزي بن المن السم 11101270 ة146*****ك مرفوض37.5الحرائ

ب بن الصادق دقاز1111746 ة561*****وائل بن محمد نج مقبول63الحرائ

دي11125188 ار بن حسن بن محمد الصالح الدر د الج ة230*****ع مقبول64الحرائ

ب بن محمد الصالح المسو 11132922 ة144*****معز بن الحب مقبول58الحرائ

ة942*****إيهاب بن نور الدين بن محمد الهاش 11145015 مرفوض48.5الحرائ

ة143*****حسام الدين بن محمد بن بوجمعة الرز 11156784 مقبول69.5الحرائ

فة جمعاوي11171131 ة735*****طارق بن المولدي بن خل مقبول61الحرائ
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ال بن الهادي الفالح11192039 ل بن ال ة509*****ه مقبول63.5الحرائ

ة879*****الل بن المولدي بن العر عماره11205638 مقبول65.5الحرائ

صل بن محمد قنو 11224840 ة683*****عالء الدين بن ف مقبول63الحرائ

ا 11236501 ة168*****محمد ام بن حس بن محجوب ال مقبول65.5الحرائ

ة624*****محمد بن الصادق بن الطاهر يوسف11245435 مقبول72الحرائ

ة921*****طارق بن ن الدين بن ع الحبي 11252040 مقبول64.5الحرائ

ث11266430 ب بن يوسف غ ة373*****مهدي بن الحب مقبول72الحرائ

فه المدوري11271743 ة547*****مكرم بن المولدي بن خل مقبول69.5الحرائ

د بن محمد ع بن يوسف ذي 11283874 ة182*****ول مقبول66.5الحرائ

ف11296060 ة633*****خ الدين بن محمد الصالح بن األخ  مقبول66الحرائ

ل 1130137 ة826*****طارق بن الهادي الطرا مقبول58.5الحرائ

ظ بن محمد مال 11312923 د الحف ة755*****مالك بن ع مقبول55الحرائ

ظ بن محمد مال 11326718 د الحف ب بن ع ة285*****مه مقبول69.5الحرائ

د الرؤوف بن حسن الفرش 11331608 ة658*****محمد العر بن ع مقبول62الحرائ

ي11341491 ة109*****محرز بن المنصف بن فرحات من مقبول66.5الحرائ

مو 11356431 م الم ب بن إبراه ة491*****فاخر بن الحب مقبول66الحرائ

و محمدي11363875 وك بن م د القادر بن م ة390*****ع مقبول75.5الحرائ

ة010*****مولدي بن محمد بن المولدي نفا 11376432 مقبول72الحرائ

د هللا قنو 11386564 م بن ع د ال من بن ع ة953*****ا مقبول80الحرائ

هو 11391877 ة753*****محمد المهدي بن ع بن الهادي ال مقبول70الحرائ

ل بن محمد الصالح بن محمد الهما 114017 ة971*****ن مقبول70الحرائ

ة650*****عصام بن الطاهر بن يوسف معمر11413681 مقبول54الحرائ

د بن المولدي بن حس صال 11421878 ة399*****ف مقبول80الحرائ

ة285*****من بن حسن بن رابح الحبو 11434841 مقبول69الحرائ
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م زوا 11441026 ة856*****ع بن رابح بن إبراه مقبول64.5الحرائ

ة546*****مهدي بن ع بن محمد زوحل11452742 مقبول57.5الحرائ

ة594*****اوسامة بن الطاهر بن عمار الغر 11463488 مقبول65.5الحرائ

ة028*****محمد ام بن ضو بن محمد الط 11475016 مقبول70.5الحرائ

س بن الهادي بن رابح الفوغا 11485639 ة242*****ق مقبول68.5الحرائ

ص 11491369 ف هللا ال ة388*****محمد حسان بن مختار بن ض مقبول64الحرائ

ة283*****اس بن صالح بن محمد جرودي11503489 مقبول65.5الحرائ

د هللا بن صالح السل 11513490 ة592*****نوفل بن ع مقبول74.5الحرائ

ة046*****نور الدين بن حطاب بن محمد الجندو 11525338 مقبول79.5الحرائ

ا بن صالح القاس 11536061 ة148*****سا بن ع مقبول65الحرائ

ساوي11543876 س بن االزهاري بن احمد الم ة781*****ادر مقبول65.5الحرائ

دة11553297 ة492*****اس بن توفيق بن صالح بن شه مقبول62الحرائ

دي11572743 ش العب س بن ال ة162*****الل بن يو مقبول57.5الحرائ

ة655*****حمدي بن محمد ع بن حمودة الزوا 11586502 مقبول64.5الحرائ

و 11595794 د هللا بن محمد ال ل بن ع ة634*****ن مقبول73الحرائ

ش المزلي 11612744 د بن  ة632*****خالد بن مج مقبول59.5الحرائ

وك بن الطاهر حامدي11623298 ة438*****عصام بن م مقبول59الحرائ

ي 11632745 ة760*****هشام بن محمد بن رابح الت مقبول56.5الحرائ

ة019*****معز بن محمد الصالح بن محمد هما 1164433 مقبول63الحرائ

ة969*****ام بن سم بن ع شقران11654451 مقبول65الحرائ

ان11661879 ة644*****ش بن ع بن احمد الح مقبول70الحرائ

د الستار بن احمد خد 11672924 ف الدين بن ع ة386*****س مقبول52الحرائ

ا11686062 ة529*****احمد بن محمد الطاهر بن عثمان جاء  مقبول65الحرائ

ت ز بن مصط بن مقداد11695640 ة911*****رحمة ب مقبول63.5الحرائ
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ة528*****اوسامة بن مصدق بن محمد بوغديري11704653 مقبول61.5الحرائ

ة064*****ش بن محمد بن الطاهر الطال 11716433 مقبول75الحرائ

ة380*****احمد بن صالح الدين بن األم مغراوي11723877 مقبول60.5الحرائ

ة828*****الهاش بن سالم بن الهاش المزو 11735931 مقبول66.5الحرائ

اد بن يوسف بن محمد الج 1174190 ة277*****ز مقبول66الحرائ

ي1175191 ة318*****نوفل بن منو بن الذوادي الحك مقبول57الحرائ

ة309*****فراس بن حمادي بن محمد الحمدي11762546 مقبول57الحرائ

ة618*****محمد بن حسن بن عاللة محمدي1177383 مقبول60.5الحرائ

م بن محمد بن صالح11784064 م بن إبراه ة554*****ك مقبول70الحرائ

م الجندو 11794452 د بن إبراه د الحم ة607*****سم بن ع مقبول77الحرائ

م بن عمارة الورف 1180434 ة337*****ك مقبول56الحرائ

ا 11811609 د بن محمد ال ة480*****سلمان بن رش مقبول60الحرائ

ة545*****الل بن يوسف بن حسن خذري1183843 مقبول68.5الحرائ

ي1184138 د الستار بن قدور بن فرحات من ة281*****ع مقبول59.5الحرائ

صل بن جلول العر 11852357 م بن ف ة420*****سل مقبول64.5الحرائ

د السالم بن يوسف القروي1186844 اض بن ع ة378*****ر مقبول64.5الحرائ

ة756*****هشام بن محمد بن صغ  الشا 11871610 مرفوض39الحرائ

ة843*****الل بن ع بن محمد العرفاوي11882746 مقبول60.5الحرائ

اس بن محسن بن محمد الغر 11904842 ة054*****ال مقبول63الحرائ

ة937*****وائل بن العر بن رجب سا 11914262 مقبول63.5الحرائ

ة469*****عماد بن الطاهر بن محمد توا 11922925 مقبول61الحرائ

ا 11931132 د القادر ال ز بن جمال بن ع ة839*****محمد ع مقبول52الحرائ

ة267*****صابر بن عثمان بن محمد الصالح طعم 11946351 مقبول68.5الحرائ

ة166*****مراد بن محمد ع بن عمر سا 119518 مقبول65الحرائ
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دي11965189 فة القا ة205*****محمد ع بن عاللة بن خل مقبول63الحرائ

ة329*****محمد ع بن الحك بن الحطاب السما 11972747 مقبول55.5الحرائ

ي بن حاتم بن مصط مه 11985339 ة542*****محمد ص مقبول70.5الحرائ

ش الور 11992358 ب بن ال من بن الحب ة523*****ا مقبول64.5الحرائ

د 12003682 من بن االزهر بن الهادي ع ة073*****ا مقبول63الحرائ

ة825*****صالح بن الحطاب بن محمد الع 12016352 مقبول83.5الحرائ

ل بن محرز بن صالح العو 12026168 ة966*****خل مقبول71.5الحرائ

ة510*****مجدي الدين بن ر ضا بن محمد الورشفا 12033132 مقبول71.5الحرائ

ا 12043299 د ال ة425*****محمد بن التوفيق بن مراد ع مقبول56الحرائ

ودي1206384 ة985*****لحسن بن الطاهر بن حس ك مقبول62.5الحرائ

ة391*****ع بن محمد الصغ بن عثمان عر 1207671 مقبول66.5الحرائ

ج الحمدي12082547 ة745*****رمزي بن محمد بن ف مقبول55الحرائ

دو 12093491 ة729*****عصام بن محمد بن صالح ع مقبول64.5الحرائ

م بن مختار بن مصط س 12105641 ة182***** ك مقبول65.5الحرائ

فة منا 12124843 ة304*****مهدي بن حسن بن خل مقبول64الحرائ

ة367*****نزار بن محمود بن حمدة الولهازي12135642 مقبول66.5الحرائ

ة318*****عالء الدين بن من بن محمد الحبي 12146754 مقبول69الحرائ

ة585*****محمد بن عمر بن ع الهما 12162926 مقبول55الحرائ

ار براه 12176631 د الج م بن ع بن ع ة342*****وس مقبول83.5الحرائ

وك بن صالح12184065 ة624*****عماد بن الهادي بن الم مقبول64الحرائ

د حمدي12195017 ة320*****صفوان بن محسن بن بوز مقبول67.5الحرائ

فه جال 12202548 س بن محمود بن الع ة303*****ان مقبول55الحرائ

ا 12212927 لقاسم بن محمد ال ة086*****صابر بن  مقبول61الحرائ

اري1222747 د بن مصط بن قدور الخ ة045***** ول مقبول63الحرائ
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ة684*****احمد بن ع بن محمد طعم 12234453 مقبول56الحرائ

ة116*****يوسف بن المولدي بن عمر الهما 12245436 مقبول65الحرائ

د12266063 ة053*****حسان بن فت بن محمد  ابن العا مقبول65الحرائ

ة004*****سا بن  رضا بن الهادي ط 1227523 مقبول57.5الحرائ

د بن محمد النوري12285190 ة399*****شهاب بن وح مقبول63الحرائ

ان بن محمد عزو 12305932 ة325*****محمد بن شع مقبول69.5الحرائ

فة الجال 12313683 لقاسم بن خل ة445*****عادل بن  مقبول60الحرائ

ة264*****حمادي بن رضا بن حمادي السا 12325018 مقبول72.5الحرائ

ف الدين بن النا بن محمد الطبو 12332193 ة676*****س مقبول62الحرائ

ش بن عمر  رجب12346683 ة372*****أنور بن العا مقبول83الحرائ

ة227*****رمزي بن ع بن احمد سا 12354066 مقبول64الحرائ

ف بن محمد البوهال 12366064 د اللط اس بن ع ة246*****محمد  مقبول65الحرائ

جاوي12375191 ة777*****مروان بن عمارة بن العر ال مقبول62الحرائ

سون ق 12386065 ة737*****فادي بن حامد بن ح مقبول64الحرائ

لقاسم الما 123919 ت حمده بن  لة ب ة240*****جم مقبول70الحرائ

اري1240845 ة757*****طارق بن محسن بن الطاهر س مقبول64.5الحرائ

ف بن صالح بن محمد العرفاوي12412748 ة097*****ال مقبول57.5الحرائ

ة155*****سالم بن حسونة بن محمد الغر  1243524 مقبول55.5الحرائ

ة074*****الل بن مسعود بن الشاذ حبو 12441880 مقبول71الحرائ

من بن حسن بن الطاهر سودا 12456434 ة301*****ا مقبول77الحرائ

ا 12462749 م بن توفيق بن حمدة الشع ة463*****وس مقبول57.5الحرائ

ة979*****مروان بن احمد بن محمد حواص12473300 مقبول62الحرائ

ة516*****محمد بن احمد الردادي12484454 مقبول66الحرائ

ال 12494067 ة364*****هشام بن محمد االزهر بن يوسف  مقبول70الحرائ
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د الملك  بن ع فرش 1250314 ة667*****حاتم بن ع مقبول54الحرائ

ة260*****عماد بن محمد بن محمد العرفاوي12511370 مقبول68الحرائ

ة655*****صابر بن الشاد بن حس الم 12525019 مرفوض48.5الحرائ

د الرحمان بوستة12535020 ة302*****رضا بن محمد بن ع مقبول70.5الحرائ

ش بن عثمان الخذري12552928 ة562*****رضا بن  مقبول61الحرائ

ة561*****ماهر بن ع بن منو العكر 12566755 مقبول69الحرائ

وك بن عمر الورتا 12573684 ة394*****محمد بن م مقبول57الحرائ

اف العسكري1258672 ز بن ال د الع ة831*****خالد بن ع مقبول64.5الحرائ

ز بندلة12596273 د الع ة902*****فادي بن محمد بن ع مقبول53الحرائ

مان بن الهادي العرفاوي12604654 د بن سل ة249*****الس مقبول62.5الحرائ

س بن الصادق الدج 12612750 ة346*****سامح بن خم مقبول58.5الحرائ

ة121*****خالد بن علوش بن حنا الورها 12624844 مقبول65الحرائ

ا 1263139 ف بن الهادي بن محمد الشع ة895*****ا مقبول64.5الحرائ

ي12646066 ة449*****إيهاب بن حسن بن الحاج عمارة نا مقبول65الحرائ

ل 12654655 ة350*****نجم الدين بن محمد بن احمد الطرا مقبول63.5الحرائ

لقاسم بنحمود12661492 ل بن  ة125*****نادر بن ن مقبول68.5الحرائ

من بن الحس بن الطاهر الع 12676169 ة272*****ا مقبول76.5الحرائ

ة769*****محمد ع بن حمادي بن ع الماجري1268846 مقبول64.5الحرائ

ة065*****محمد بن نور الدين بن احمد المقدو 12702194 مقبول59الحرائ

ي12722751 س الج م بن السب بن يو ة085*****محمد سل مقبول59.5الحرائ

ة862*****عمار بن ع بن المولدي مقري12735192 مقبول64الحرائ

ة944*****طارق بن العادل بن صالح العرفاوي12746632 مقبول83.5الحرائ

ة414*****فراس بن ع بن الشاف هوا 12755795 مقبول73الحرائ

ال 12763878 ة061*****منذر بن االزعر بن عمارة ال مقبول57.5الحرائ
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ي12773133 ة875*****محمد الضاوي بن حسن بن محمد مط مقبول69.5الحرائ

ب الغزوا 12785643 ل بن حسن بن الط ة326*****ن مقبول66.5الحرائ

ة617*****االسعد بن احمد بن محمد رمضا 12792195 مقبول59الحرائ

ة408*****جمال بن المولدي بن رمضان برهو 1280315 مقبول57الحرائ

ا1281259 م أوالد جا د الرحمان بن إبراه ة908*****حسان بن ع مقبول50.5الحرائ

دي12826170 وك ال ة415*****خالد بن محمد بن الم مقبول76.5الحرائ

لقاسم حامدي12836435 ة777*****حسان بن االزعر بن  مقبول69الحرائ

ش بن محمد صالح الطبو 1284598 ة511*****نادر بن  مقبول59الحرائ

ب الوسال 12855437 د الستار بن الط ة590*****ماجد بن ع مقبول68الحرائ

ة1286435 د اد بن الحس بن رابح مقا ة078*****ز مقبول53الحرائ

ة226*****غازي بن توفيق بن محمد بن محفوظ12872752 مقبول56.5الحرائ

و 1288140 ة036*****محسن بن العر بن منور ال مقبول64.5الحرائ

د الواحد بن حمادي بن الشاذ النهدي12891611 ة550*****ع مقبول60الحرائ

ال 12901133 د السالم الج ة919*****وائل بن المنصف بن ع مقبول61الحرائ

ة530*****هيثم بن حسن بن جلول السا 12911744 مقبول68.5الحرائ

حلة1292436 ة366*****مكرم بن احمد بن حسن بن ال مقبول61الحرائ

ظ العر 12943685 د الحف ة094*****أسامة بن ع مرفوض45الحرائ

ة124*****را بن ع بن المولدي مقري1295599 مقبول58الحرائ

ة047*****حمدي بن عمار بن العل الزعلو 129620 مقبول70الحرائ

ة209*****حمدي بن حسن بن جلول السا 12971612 مقبول63الحرائ

د الحا 12982359 ة807*****أسامة بن الطاهر بن سع مقبول61.5الحرائ

ة545*****عز الدين بن المختار بن الدهما سبو 12993301 مقبول66الحرائ

ة492*****أسامة بن مصط بن محمد الحبي 13001613 مقبول63الحرائ

وك بن النا راج 13011614 ة829*****هيثم بن م مقبول69الحرائ
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مل الرمضا 13025644 ة608*****أنور بن المختار بن ه مقبول72.5الحرائ

ة090*****جمال بن عمار بن األخ صد 1303260 مقبول51.5الحرائ

د بن محمد الصديق1304600 ة518*****العر بن رش مقبول58الحرائ

ا 13055021 ة906*****مروان بن محمد بن حمادي الشع مقبول72.5الحرائ

ة330*****مهران بن المولدي بن صالح صحرة13065438 مقبول74الحرائ

م ما 1307506 م بن حمودة بن إبراه ة353*****ك مقبول58.25الحرائ

د هللا بن محمد الغزي1308385 ة800*****وسام بن ع مقبول62.5الحرائ

ة667*****غازي بن الطاهر بن حسونه شا 1309437 مرفوض33الحرائ

حمدي13101271 د هللا ال ار بن يوسف بن ع ة419*****ن مقبول68.5الحرائ

ي 13112549 ف بن النا ش د اللط ة940*****محمد ام بن ع مقبول55الحرائ

ف بن محمد بن الم العرفاوي13123492 ة439*****س مقبول70.5الحرائ

ة487*****حمدي بن محمد بن الم العرفاوي13136565 مقبول85الحرائ

ا 13146503 ة868*****محمد الهادي بن محمود بن محمد ال مقبول72.5الحرائ

من بن ع بن الهادي الحنا 13151134 ة744*****ا مقبول67الحرائ

م قرا 13164656 ة852*****وديع بن صالح بن إبراه مقبول62.5الحرائ

ة090*****بهاء الدين بن عمر بن العر المسغو 1317748 مقبول65الحرائ

ة530*****هشام بن احمد بن سالم السل 13181272 مقبول67.5الحرائ

ة573*****هيثم بن ةعمر بن العر المسغو 13191371 مقبول68الحرائ

ن ع بن محمد بن حسن13202196 ة531*****محرز مقبول59الحرائ

ا13214068 د هللا بن جا م بن رشاد بن ع ة702*****سل مقبول67الحرائ

لة13225193 ة452*****مهدي بن ع بن محمد خم مقبول64الحرائ

ة567*****حمدي بن حمادي بن احمد العكر 13232360 مقبول63.5الحرائ

ي13251881 لخ بن صالح الحك ة212*****محمد بن  مقبول80الحرائ

ي13266067 س الحك ة376*****سا بن خم مقبول66الحرائ
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د بن محمد الغر 13272550 ة649*****عر بن رش مقبول57الحرائ

كوري13285439 ة393*****نزار بن صالح ال مقبول74الحرائ

ا 13294263 د بن الصادق الشع د الحم ة828*****محمد بن ع مقبول59.5الحرائ

ف13302041 لقاسم بن عمر بن لط ر بن  ة096*****فا مقبول58.5الحرائ

ة410*****فارس بن محمد بن محمد عرعوري13313686 مقبول63الحرائ

ي13324069 م الخم مان بن ر ح ة591*****لط بن سل مقبول73الحرائ

ال 13335796 ة357*****حمزة بن محمد النا بن حسن  مقبول75الحرائ

ة185*****عالء الدين بن فت بن صالح السا 13344264 مقبول60.5الحرائ

ج بن محمد طعم 13353493 ان بن ف ة707*****سف مقبول70.5الحرائ

ز يوس 13366719 د الع د هللا بن ع ة021*****الحسن بن ع مقبول69.5الحرائ

ا 13376436 د بن محمد ال ة124*****محمد بن  رش مقبول54الحرائ

مال بن مسعود13381745 ة616*****محمد ع بن  مقبول70.5الحرائ

ب بن عمار الهما 13392929 ة537*****محمد بن الحب مقبول55الحرائ

ف الوسال 13403687 د الواحد بن ال ة248*****أسامة بن ع مقبول63الحرائ

ة108*****هيثم بن محمد بن سالم العو 13412753 مقبول57.5الحرائ

ة872*****اسامه بن ع بن احمد فرحا 13425797 مقبول81الحرائ

د فتو 1343928 ة249*****توفيق بن محمد الطاهر بن حم مقبول67الحرائ

ارك بن ع المال 13442930 ة368*****خالد بن م مقبول73الحرائ

ي13452931 ة076*****محمد هيثم بن الشاذ بن عثمان ج مقبول70الحرائ

ر بن حسن بن حس السبو 13461882 ة911*****ذا مقبول80الحرائ

ة253*****منت بن حسن السبو 13472361 مقبول63.5الحرائ

ب الهما 13482042 ة660*****لحسن بن محجوب بن الط مقبول52.5الحرائ

ة346*****خالد بن محمد بن رابح هم 13491883 مقبول66الحرائ

ة025*****محمد بن احمد السا بن المنو سا 13503879 مقبول63.5الحرائ
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م حس 13513880 د الحك ة694*****غسان بن خالد بن ع مقبول64.5الحرائ

اوي13524455 ة830*****حمزه بن محمد صالح بن العر ن مقبول65الحرائ

ة205*****العر بن االزهر بن العر الزلفا 13534456 مقبول65الحرائ

ش عمار ة13546171 ش بن  من بن  ة847*****ا مقبول75.5الحرائ

دي13554845 دي الدر ة748*****اس ى الهادي بن عب مقبول64الحرائ

ة956*****ع بن ضو بن ع عكر 1356929 مقبول67الحرائ

ة575*****أسامة بن توفيق بن الذه سلطا 13575645 مقبول66.5الحرائ

كر بن احمد الحمرواي1358141 ة939*****محمد بن ب مقبول58.5الحرائ

ة372*****احمد بن االمجد بن الهادي شوا 13601135 مقبول61الحرائ

ت1361601 ب ثا ة826*****وسام بن فت بن محمد الحب مقبول67الحرائ

حمدي13621746 ل بن منور ال ة277*****را بن إسماع مقبول68.5الحرائ

د الرزاق الغدام 13632551 س بن ع اض بن خم ة571*****ر مقبول57الحرائ

ة812*****فاروق بن محمد بن العر الخذري13643302 مقبول71الحرائ

ت13655798 ب ثا ة158*****حمزه بن فت بن محمد الحب مقبول71الحرائ

ت13666068 ب ثا د بن محمد الحب د الحم ة883*****شو بن ع مقبول65الحرائ

اس حمري13686069 س بن محمد االزهاري بن ع ة160*****ان مقبول65الحرائ

كر عمدو 13701615 مال بن ب ة956*****محمد العر بن  مقبول60الحرائ

ابري1371930 ب بن مصط تو ة413*****وجدي بن الط مقبول68الحرائ

م بن النا بن محمد الجم 13725340 ة319*****ك مقبول64.5الحرائ

ل بن محمد السا 13732552 م بن خل ة201*****نع مقبول55الحرائ

ة810*****الل بن محمد بن العرو الرز 13746566 مقبول80الحرائ

اض بن حمادي وشتا 1375931 ة036*****ر مقبول67الحرائ

دي13766684 س الدر ة557*****ماهر بن الهادي بن خم مقبول80الحرائ

كري13772362 د هللا الب اء الدين بن عادل بن ع ة158*****ض مقبول62.5الحرائ
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ة892*****محمد بن الهادي بن ع دخ 13783494 مقبول70.5الحرائ

لقاسم المروا 1380525 ة298*****حمدي بن حسن بن  مقبول53.5الحرائ

ب قنانة1381438 ة755*****منت بن مو بن الحب مقبول65الحرائ

مو 13824265 ة079*****عدنان بن محمد الم مقبول64.5الحرائ

ب قنانة13833303 ة278*****عر بن مو بن حب مقبول77الحرائ

ة971*****مع بن حس بن ع الماز 13844457 مقبول59الحرائ

ة968*****مروان بن حمادي بن الهادي سال 13856504 مقبول66.5الحرائ

الد الراج 13864458 ة422*****محمد ام بن احمد بن م مقبول65الحرائ

صل بن ع بن محمد المهناوي13874459 ة992*****ف مقبول62الحرائ

د13883495 د القادر ج ة700*****خالد بن الهادي بن ع مقبول64.5الحرائ

ا 13891136 ة725*****مراد بن العر بن مختار الشع مقبول67الحرائ

اد بن حمده بن احمد ملو 13913881 ة904*****ز مقبول59.5الحرائ

مان رخا 13921027 ة178*****حمدي بن وناس بن سل مقبول63.5الحرائ

م بن محمد المنو بن حسن الورتا 13932363 ة750*****سل مقبول66.5الحرائ

ل 13941884 كر بن محمد بن السال الطرا ة083*****ب مقبول70الحرائ

د بن حمادي بن محمد مديو 13952754 ة555*****ول مقبول57.5الحرائ

ش الغر 13961137 ة343*****شمس الدين بن المولدي بن ال مقبول61الحرائ

ب بن ضو بن ع الخنجاري13972043 ة120*****الحب مقبول58.5الحرائ

ة263*****محمد بن يوسف بن الطاهر منا 13981747 مقبول68.5الحرائ

دي13992044 ة015*****حسان بن عماره بن صالح الدر مقبول72.5الحرائ

ا 1400142 ة578*****احمد بن منذر بن حمادي الشع مقبول58.5الحرائ

مو 14014846 لقاسم الم س بن محمد بن  ة738*****ق مقبول63الحرائ

م الخزا 14025341 د ال ان بن حمادي بن ع ة623*****سف مقبول64.5الحرائ

ة953*****محمد ام بن فوزي السلي 14035022 مقبول72.5الحرائ
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ل بن احمد بن سالم السل 1404143 ة692*****ن مقبول60.5الحرائ

من بن محمد بن صالح حمدي14053496 ة617*****ا مقبول70.5الحرائ

ة906*****خالد بن يوسف بن ع الشما 14065440 مقبول69الحرائ

د بن المولدي بن محمد غان 1407749 ة977*****ف مقبول67الحرائ

د عرفاوي1408386 ش بن ع ة056*****طارق بن ال مرفوض32.5الحرائ

ل14092755 س بن ع اسماع ة045*****رمزي بن يو مقبول56.5الحرائ

د بن حمادي بوسال 14104460 ة343*****عمر بن رش مقبول59الحرائ

ة061*****فخر الدين بن محجوب بن حطاب الطرودي14112756 مقبول56.5الحرائ

ة737*****عمر بن الطاهر الحا 14122197 مقبول56الحرائ

اض بن محمود الدهما 14136785 ة816*****محمود بن ر مقبول70.5الحرائ

ت14144266 ة814*****من بن حسن بن الشاذ العن مقبول61.5الحرائ

ة889*****محمد ع بن نور الدين بن عمر مسعود14155646 مقبول65.5الحرائ

دة لق 14163882 م بن ع بن ج ة728*****ك مقبول57.5الحرائ

ب بن محمد سه 14175441 ة469*****محمد الهادي بن الط مقبول65الحرائ

ش بن محمد قما 141821 ة807*****محمد بن ال مقبول65الحرائ

د بوكسولة14191493 من بن حس بن سع ة137*****ا مقبول68.5الحرائ

ه14204461 شي م بن ع بن يوسف  ة373*****سل مقبول56الحرائ

ظ بن قاسم  ك 14215647 د الحف ة684*****سا بن ع مقبول69.5الحرائ

و 14226846 ة903*****صالح بن محمد بن صالح الم مقبول73الحرائ

د السالم بيوض14232553 ة203*****حمزة بن الهادي بن ع مقبول57الحرائ

ة701*****وسام بن م بن صالح الفطنا 14243883 مقبول58.5الحرائ

ة650*****العر بن محمد الطاهر بن صالح العد 1425847 مقبول66.5الحرائ

دي رح 14264847 ة127*****عاطف بن محمد الصالح بن السع مقبول71الحرائ

ة783*****اس بن صالح بن حسن الفداوي14271616 مقبول69الحرائ
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د هللا ثمالوي14285342 ة278*****منذر بن عمارة بن ع مقبول55.5الحرائ

ش ذو 14293884 ف هللا بن محمد المنصف بن  ة631*****س مقبول57.5الحرائ

ل بن حسن الشا 14304267 د الجل ة301*****حسام الدين بن ع مقبول62.5الحرائ

جا التل 14314268 ة081*****حمدي بن الت مقبول64.5الحرائ

ب الخذري14325194 ة970*****الل بن محمد بن الط مقبول63الحرائ

د1433673 سع د ب ة018*****أسامة بن محمد الصالح بن سع مقبول66.5الحرائ

د الرزاق بن حسونة حبي 14343497 ة970*****حسام بن ع مقبول65.5الحرائ

ة919*****شادي بن صالح بن المولدي عون 14356567 مقبول80الحرائ

د الوهاب القاس 14376633 ة978*****عمر بن صالح بن ع مقبول77.5الحرائ

ب بن الهادي الج 14386685 ة619*****محمد الهادي بن محمد نج مقبول86الحرائ

ا 1439932 امل ال ة729*****عمار بن جالل بن ال مقبول65الحرائ

د14401138 لع مال بن عمار  ة126*****احمد بن  مقبول61الحرائ

ة376*****محمد ام بن الحطاب بن الهادي لفاندي14412198 مقبول59الحرائ

س بن بوجمعة بن عمارة غواري14422554 ة974*****ق مقبول56الحرائ

ف شنوف14432045 ب بن ال ي بن محمد نج ة467*****ص مقبول61.5الحرائ

س ما 1444387 فة بن خم ة974*****شكري بن الع مقبول65.5الحرائ

ة763*****حسام الدين بن محمد الصالح بن عمارة الورتا 14454848 مقبول63الحرائ

ي14464269 س بن خذيري ج ة172*****خالد بن خم مقبول64.5الحرائ

م 1447192 ة352*****أنور بن النا بن ع عث مقبول59الحرائ

ة213*****اس بن يوسف بن حسن الهما 14481494 مقبول73.5الحرائ

ة264*****محرز بن معاوي بن ع العمري1449848 مقبول67.5الحرائ

د القادر العكر 14502932 ة667*****رمزي بن مصط بن ع مقبول55الحرائ

ة246*****العر بن مسعود بن الجم سال 14516505 مقبول75.5الحرائ

ا 14525933 ة300*****حسن بن احمد  بن ع الع مقبول75.5الحرائ
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ائ 1453602 لقاسم ه د الرزاق بن  ة904*****محمد الهادي بن ع مقبول74الحرائ

ب الماقوري14544270 ف بن الط ة932*****وجدي بن ال مقبول66.5الحرائ

ج الشا 14553688 ة977*****رضا بن محمد بن ف مقبول60الحرائ

ة880*****مال بن عمر بن الصح الراج 1456144 مقبول63.5الحرائ

د14571885 س بن محمد صند ف الدين بن خم ة500*****س مقبول70الحرائ

ة656*****نعمان بن منور بن حمدة بنطراد14585799 مقبول75الحرائ

ة930*****عادل بن الحك بن الحطاب السما 14593885 مقبول58.5الحرائ

د الملك بن عمر  الهما 14606506 ة638*****محمد ع بن ع مقبول72.5الحرائ

ة14614657 ش بن عط لقاسم بن ال يع بن  ة092*****ر مقبول62.5الحرائ

هو 14622757 ب بن محمد ال د بن محمد الحب ة580*****ول مقبول56.5الحرائ

من بن الم االونا 14631028 ة884*****ا مقبول64.5الحرائ

ة789*****الل بن عمارة بن الصادق الخذري14644070 مقبول70الحرائ

ال 14652555 ة448*****نزار بن حامد بن عمر ال مقبول56الحرائ

اري14666353 كر الع ة288*****لحسن بن رضا بن ب مقبول72.5الحرائ

ب بن منور السال 14672758 ف الدين بن الحب ة279*****س مقبول57.5الحرائ

مان بن راشد فرحا 14681886 ة546*****أنور بن سل مقبول61الحرائ

م بن شوشان الفهري14692933 د ال د بن ع ة495*****ول مقبول55الحرائ

دة لق 14705648 من بن ع بن ج ة014*****ا مقبول72.5الحرائ

ة513*****محمد ام بن الحس بن احمد جما 14716354 مقبول71.5الحرائ

ة059*****احمد بن حسن بن عمار بن ع 14723689 مقبول54الحرائ

د بن بوجمعة شلوا 14732934 ل بن حم ة285*****خل مقبول61الحرائ

س الهما 14753498 د بن خم ة795*****يوسف بن ف مقبول72.5الحرائ

ف الدين بن فت بن  محمد  السا 14762046 ة295*****س مقبول55.5الحرائ

ة596*****يوسف بن فت بن محمد سا   1477 مقبول57.5الحرائ
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ة768*****رمزي بن لط  بن محمد كزدغ 14786070 مقبول66الحرائ

ة855*****مروان  بن حسن بن حمادي سا 14793134 مقبول73.5الحرائ

ف الدين بن رضا بن المولدي النفا 14803886 ة252*****س مقبول57.5الحرائ

ة435*****ام بن طارق بن محمد الطاهر الشا 14813690 مقبول58الحرائ

كر بن المولدي الماجري14826071 ف بن ب ة961*****ا مقبول66الحرائ

ف14832047 لقاسم الوص ة956*****م الدين بن الحس بن  مقبول64.5الحرائ

من بن هذ بن رابح حسن14844462 ة598*****ا مقبول62الحرائ

ف14851495 ة579*****محمد عالء بن محمد بن ع ال مقبول68.5الحرائ

ت مو1487933 ش بن محمد ا ة457*****الل بن ال مقبول65الحرائ

اري14881273 م الع ف الدين بن يوسف بن إبراه ة790*****س مقبول68.5الحرائ

ب بن صالح ماز 14903499 ة208*****محمد بن حب مقبول65.5الحرائ

ا 14912364 ة199*****عماد بن عمر ال مقبول63.5الحرائ

ة783*****المولدي بن عمار بن بوجمعه ور 1492439 مقبول61الحرائ

مال بن ع الرق 14931887 ة488*****نزار بن  مقبول80الحرائ

ف بن محمد حواص14944849 ة913*****حازم بن عف مقبول63الحرائ

ر بن محمد بن ع العوادي14952935 ة972*****شا مقبول70الحرائ

ة717*****االسعد بن احمد بن صالح ال 14972556 مقبول56الحرائ

ة323*****أنور بن محمد بن عاللة الطوجا 149822 مقبول70الحرائ

دي14992199 ة148*****محمد ام بن محمد بن حسن الجد مقبول56الحرائ

اد بن محمد بن احمد بن جامع15001372 ة211*****ز مقبول66الحرائ

لقاسم هداوي1501603 رم بن محمد الصالح بن  ة536*****ا مقبول64الحرائ

ط15023887 د هللا بن سالم مع ة383*****الل بن ع مقبول58.5الحرائ

دي بن ع الهاش 15031373 ة173*****الصح بن الع مقبول73الحرائ

ال بن محمد الورتا 15054071 اد بن ج ة562*****ز مقبول67الحرائ
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ة981*****حاتم بن مولدي البوغال 15062557 مقبول56الحرائ

م بن المولدي بن محمود البوغان 15075343 ة792*****ك مقبول54.5الحرائ

ا 15091274 ال ال ة311*****مجدي بن محمد بن الج مقبول65.5الحرائ

د الفر 1510145 ة211*****احمد بن محرز بن عب مقبول66.5الحرائ

س بن  منور الحسناوي1511674 اس بن خم ة353*****ال مقبول65.5الحرائ

ص15126355 ب بوخ من بن االسعد بن الحب ة848*****ا مقبول71.5الحرائ

د هللا بن عالله موايزي15134658 ة295*****راشد بن ع مقبول63.5الحرائ

د هللا الزكراوي15141888 ة438*****مال بن شل بن ع مقبول61الحرائ

و بن الصادق السم 15155442 ة479*****مجدي بن الم مقبول71الحرائ

م شنقل15161029 ب بن إبراه ة608*****لط بن الحب مقبول58.5الحرائ

و 15173304 ل بن محمد بن صالح الم ة871*****خل مقبول62الحرائ

ب النا 15182760 ة926*****رفيق بن رضا بن الط مقبول56.5الحرائ

ة921*****صابر بن الحس بن محمد الفرجا 15193888 مقبول58.5الحرائ

ة064*****محمد بن صالح بن محمد الجال 152023 مقبول65الحرائ

و 15211496 من بن احمد بن محمد ال ة396*****ا مقبول68.5الحرائ

ي بن حمادي بن معمر الفرش 15225195 ة536*****ص مقبول65الحرائ

ة935*****محمد ع بن الحس بن الصادق سعودي1523440 مقبول61الحرائ

ف الدين بن الحس بن احس الشا 15244850 ة003*****س مقبول73الحرائ

ة368*****مروان بن الصادق بن محمد زر 15264271 مقبول69.5الحرائ

تو 15275196 مان ال ة995*****نادر بن حمدة بن سل مقبول63الحرائ

ة373*****ش بن يوسف بن ع العوادي15285649 مقبول68.5الحرائ

ة332*****احمد بن النا بن صالح شل 15296437 مقبول66الحرائ

ده الماجري15302365 ة113*****المنذر بن محمد بن صم مقبول65.5الحرائ

د القادر15316172 م بن حاتم بن التها بنع ة056*****ند مقبول75.5الحرائ
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ا 15324072 ة311*****احمد بن وناس بن محمد الطاهر ر مقبول70الحرائ

كوش15335023 فة ال ة163*****من بن الذه بن خل مقبول72.5الحرائ

ة457*****احمد بن الحس بن الهادي بن األم 15342558 مقبول57الحرائ

ة579*****حافظ بن الحس بن محمد حمدي15351374 مقبول64الحرائ

ا 15363500 د بن محمد االزهر بن محمد الشع ة531*****ول مقبول70.5الحرائ

س الخذري15374851 ة797*****وجدي بن محرز بن يو مقبول71الحرائ

س بن حمادي بن الحس القروي15382559 ة010*****ان مقبول59الحرائ

ة331*****فوزي بن الشاذ بن الجال 15392200 مقبول62الحرائ

ة104*****حاتم بن احمد بن صالح الفرش 15401375 مقبول67الحرائ

لقاسم العو 1541388 من بن محمد الهادي بن  ة799*****ا مقبول60.5الحرائ

ب علوي15422048 ظ بن الحب د الحف ة522*****عصام بن ع مقبول58.5الحرائ

ال 15431497 ة372*****احمد بن ع بن حسن ال مقبول68.5الحرائ

لقاسم حمادي15445197 اس بن  ة722*****محمد ام بن ع مقبول65الحرائ

ب حواص15451617 ب بن الط ة516*****أيوب بن محمد نج مقبول63الحرائ

ف بن رمضان بن حطاب العرفاوي15475934 ة481*****ا مقبول61.5الحرائ

ا 15481030 د الستار بن المولدي الج س بن ع ة683*****ان مرفوض36.5الحرائ

ة528*****طارق بن محمد االزهر بن النا الج 15491498 مقبول68.5الحرائ

ة984*****محمد بن الطاهر بن احمد الزواوي15501618 مقبول60الحرائ

ش الفق 15511748 ة011*****هشام بن الصادق بن بوع مقبول69.5الحرائ

دي15521139 ة012*****وائل بن حس  بن االزهر حم مقبول52الحرائ

ة724*****نور الدين بن حمادي بن ع السا 1553526 مقبول57.5الحرائ

ل بن الهادي العرفاوي15554659 ف بن إسماع ة273*****ا مقبول62.5الحرائ

ل15562049 ة383*****المعز بن محمد بنخل مقبول61.5الحرائ

م بن صالح العر 15574660 ة321*****هشام بن ابراه مقبول64.5الحرائ
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مل بن محمد قاس 15585650 ة976*****الحس بن ه مقبول70.5الحرائ

جا عكر 15592936 ة421*****وائل بن من بن ت مقبول52الحرائ

ة178*****هيثم بن نور الدين بن ع العرفاوي15602201 مقبول56الحرائ

ة856*****مع بن نور الدين بن محمد الطاهر خلفاوي15616438 مقبول72الحرائ

ة631*****در الدين بن النا بن حسن معرو 15624272 مقبول65.5الحرائ

ة942*****شو بن محمد الهادي بن عمار الشار 15635443 مقبول73الحرائ

د سا 1564441 ده بن محمد بن عب ة804*****صم مقبول66الحرائ

س15652937 م بن يو د هللا بن إبراه ة780*****محمد ع بن ع مقبول58الحرائ

فة بن محمد ع منا 1566193 ة704*****حسن بن خل مقبول71الحرائ

ف بن محمد بن علوان معرو 15676356 د اللط ة687*****ع مقبول68.5الحرائ

لدي15692761 د بن صالح بن محمود ال ة707*****ول مقبول55.5الحرائ

ا 15702938 ف بن وناس بن رمضان ال ة495*****ا مقبول55الحرائ

تو 15716507 د هللا ال س بن ع ة393*****محمد بن خم مقبول72.5الحرائ

د الحق بن محمد الحامدي15723501 ة295*****لحسن بن ع مقبول70.5الحرائ

ي15734463 ة694*****خالد بن محمد المولدي بن حنا كث مقبول68الحرائ

ف الدين بن من بن محمد الحبي 15745800 ة210*****س مقبول69الحرائ

جاوي15754852 ش بن محمد ال ة606*****نور الدين بن ال مقبول62الحرائ

ا 15763135 ة066*****لط بن احمد بن رابح ال مقبول71.5الحرائ

ب العرقو 15774273 د الملك بن محمد الحب د بن ع ة314*****الس مقبول63.5الحرائ

ل بن حس الهما 15786072 اس بن إسماع ة435*****ال مقبول65الحرائ

ا 1579934 م بن مسعود ح ة424*****احمد بن إبراه مقبول65الحرائ

ف15803502 ة384*****فادي بن  محمد صالح بن عمارة أص مقبول67.5الحرائ

زي1582316 لقاسم بن الطاهر بوع ل بن  ة244*****خل مقبول62الحرائ

م 1583389 ة875*****حسان بن األم بن المولدي اله مقبول62.5الحرائ
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ي15844073 د بن حسونة ج ة234*****محمد بن مج مقبول64الحرائ

ينة15853305 ة876*****الل بن خالد بن حسن بوس مقبول65الحرائ

ب بن محمد بوع 15861889 ة206*****العر بن الحب مقبول80الحرائ

ة858*****صفوان بن سعد بن ع قاس 15875935 مقبول72.5الحرائ

ا 1589750 ة055*****محمد بن االزهر بن الهادي الج مقبول61الحرائ

ن بن ع براه 1590604 ة110*****نعمان بن ال مقبول64الحرائ

د15912762 د هللا احمد قع ب بن ع صل بن الط ة280*****ف مقبول57.5الحرائ

مال الدين بن حسن النفا 15923306 ة875*****حمدي بن  مقبول65الحرائ

ة284*****زه بن محمد بن محمد السم 15931749 مقبول69.5الحرائ

اوي15943136 ح د بن حس ال ة879*****محمد ع بن الع مقبول73.5الحرائ

اري15962202 ف بن حسن بن ع الخ د اللط ة373*****ع مقبول65الحرائ

د السالم بن حمدة بن حسن نوري15975651 ة205*****ع مقبول71.5الحرائ

ة159*****احمد بن رضا بن الشاذ السا 15991499 مقبول68.5الحرائ

ش بن احمد الغر 16001376 ان بن ال ة490*****سف مقبول69الحرائ

ة390*****مجدي بن ع بن محمد القاس 16012050 مقبول58.5الحرائ

لقاسم النهدي1602675 د الرحمان بن  د بن ع ة566*****ول مقبول64.5الحرائ

حا 16043307 ة960***** بن االزهر بن ع ال مقبول65الحرائ

د بن محمد بن احمد الرز 16052560 ة125*****ول مقبول62الحرائ

ده حسن1606676 ي بن األم بن ع ة014*****المه مقبول66.5الحرائ

ز ون 16073889 د الع ة803*****محمد بن الشاذ بن ع مقبول58.5الحرائ

د الستار بن صالح س 16083137 ة462*****صالح بن ع مقبول66.5الحرائ

من بن محمد سا بن الصادق الزدي 16091750 ة612*****ا مقبول67.5الحرائ

ا 16104661 ة239*****حسام الدين بن جلول بن عمارة ال مقبول63.5الحرائ

ة104*****محمد ام بن فت بن احمد بوستة1611935 مقبول69الحرائ
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ة665*****مروان بن حس بن محمد النهدي16121031 مقبول58.5الحرائ

ة176*****ع بن مصط بن احمد هم 16136173 مقبول74.5الحرائ

اوي16141377 ح ة643*****رمزي بن محمد بن ع  مقبول67الحرائ

د هللا بن شل ماجري16156274 ة322*****اس بن ع مقبول75الحرائ

لقاسم بن احمد الهما 16161140 ة702*****وائل بن  مقبول61الحرائ

م بن عمر بن ع العرفاوي16181890 ة470*****ك مقبول61الحرائ

من بن حسن بن النوي التو 16194074 ة214*****ا مقبول64الحرائ

ش بن الطاهر قرا 16203308 ة382*****اس بن ال مقبول71الحرائ

ة810*****نزار بن فوزي بن محمد الصم 16215444 مقبول65الحرائ

ة509*****أيوب بن نور الدين بن األخ الشوا 16226174 مقبول67.5الحرائ

لقاسم القاس 16231275 د بن  د المج ة484*****محمد بن ع مقبول67.5الحرائ

ا 16241891 لحسن الشع ة541*****محمود بن محمد بن  مقبول60الحرائ

ا 16252051 د بن العرو ال د القادر  بن رش ة538*****ع مقبول57.5الحرائ

دي16261751 ظ السع د الحف صل بن عثمان بن ع ة006*****ف مقبول70.5الحرائ

س السا 16274464 ة288*****زه بن صالح بن ون مقبول66الحرائ

اوي16283503 اد بن الفاهم بن محمد الن ة559*****ز مقبول72.5الحرائ

ة958*****فارس بن المن بن حسن بن محمد16293890 مقبول57.5الحرائ

ل 16301141 ة734*****محمد بن مصط بن محمود الطرا مقبول61الحرائ

د هللا المزو 16324465 ة781*****حاتم بن ع بن ع مقبول65الحرائ

ة550*****عادل بن محمد سا بن الصادق الزدي 16331752 مقبول69.5الحرائ

م بن عروس بن احمد منا 16346686 ة622*****سل مقبول85الحرائ

ل 16354466 ل بن صالح بن حمادي الطرا ة603*****ن مقبول68الحرائ

م بن محمد الج 16364075 د ال ة282*****خالد بن ع مقبول62الحرائ

م بن جالل بن محمد الج 16371892 ة479*****إبراه مقبول62الحرائ
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د هللا الوسال 16392561 ة887*****حطاب بن ع بن ع مقبول63الحرائ

ة119*****المعز بن مو بن مسعود الفزا 16401500 مقبول68.5الحرائ

ي بن االسعد بن صالح بوسل 16415198 ة031*****ص مقبول65الحرائ

ة394*****احمد ام بن يوسف بن الهادي بوترعة16424853 مقبول66الحرائ

ة788*****فاروق بن المولدي بن حسونة الغر 16435199 مقبول65الحرائ

لقاسم بن ع الهما 1644677 ة401*****رضا بن  مقبول65.5الحرائ

ة164524 اه ة235*****ع بن محمد المنصف بن محمد  مقبول65الحرائ

مو 16462939 لقاسم الم ب بن  ة845*****نزار بن الط مقبول58الحرائ

ردي16472763 مال بن حس ال ة595*****حس بن  مقبول57.5الحرائ

ــــح16485024 حري الس ة152*****إسكندر بن المن بن ال مقبول72.5الحرائ

ة962*****اس بن رضا بن حس الج 16495200 مقبول64الحرائ

س طبو 16502940 ة681*****محمد شه بن منصف بن خم مقبول61الحرائ

دي16512562 لقاسم السع ة491*****لحسن بن حمودة بن  مقبول63الحرائ

كر ولهازي16524854 ة924*****حامد بن بوجمعة بن ب مقبول72الحرائ

ا 16536073 ة901*****محمد بن الطاهر الج مقبول66الحرائ

ي16544076 م بن محمد بن عمر ن ة149*****ك مقبول63الحرائ

ش العج 16551893 ة974*****مراد بن محمد الهادي بن ال مقبول64الحرائ

ة بن ع الهما 16565652 من بن عل ة674*****ا مقبول64.5الحرائ

ا 1657751 اض بن الحس بن بوجمعة ال ة015*****ر مقبول63الحرائ

ة608*****عماره بن بوجمعه بن الم المعاوي16581619 مقبول66الحرائ

د الهما 16591501 د بن سع ال بن وح ة266*****ك مقبول68.5الحرائ

لقاسم العرفاوي16605201 ة020*****رمزي بن محمد بن  مقبول65الحرائ

ة445*****احمد بن ع بن محمد بن صالح16616357 مقبول73.5الحرائ

ا 16621753 ج بن ال الح ة988*****االسعد بن حج مقبول68.5الحرائ
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ة211*****مال بن صالح بن احمد الطوجا 16635653 مقبول78.5الحرائ

ة16644855 ة364*****محمد بن رضاء بن الزهرو بومع مقبول71الحرائ

ج بن عمر سبو 16651276 ة895*****رضوان بن ف مقبول66.5الحرائ

ب ورتا 16674274 ة689*****محمد بن مصط بن الط مقبول70.5الحرائ

د القادر اللو 16686823 ة027*****أيوب بن جمال بن ع مقبول70.5الحرائ

ت محمد المولدي حرم جمال ق ورتا 16695202 ة ب ة617*****س مقبول64الحرائ

د القادر بن احمد شاف 1670752 ة337*****احمد بن ع مقبول60الحرائ

ة936*****وجدي بن محمد بن الصادق برهو 16711502 مقبول68.5الحرائ

ش بن محمد السو 16725936 ة181*****مكرم بن ال مقبول76.5الحرائ

ا 16736568 ة184*****احمد بن نور الدين بن محمد  مقبول78الحرائ

ة802*****مروان بن االزهر بن احمد مروا 16741894 مقبول64الحرائ

ي16752563 ة371*****يوسف بن حس بن احمد ج مقبول58الحرائ

اي 16764275 ة015*****مسلم بن رشدي بن الطاهر ط مقبول63.5الحرائ

ة555*****وجدي بن عمار بن عثمان م 16774662 مقبول62.5الحرائ

دي16783891 ب الدر ة667*****رمزي بن حب مقبول57.5الحرائ

ن الدين بن محمد بن عمر حوه16796720 ة944*****احمد ز مقبول70.5الحرائ

ة901*****الل بن فرحات بن محمد سا 16801503 مقبول68.5الحرائ

د بن محمد الشم 16814077 ة266*****محمد ام بن ف مقبول73الحرائ

دي16821754 ة226*****فخر الدين بن الهادي بن محمد الدر مقبول69.5الحرائ

ة650*****حمدي بن محمد بن حسن بن حسن16831504 مقبول68.5الحرائ

ا 16844467 ة261*****فرحات بن محمد نور الدين بن محمد غض مقبول62الحرائ

دي16854276 ز بن الهادي عب ة360*****محمد ام بن الع مقبول60.5الحرائ

ي16862941 ة764*****وجدي بن جمال بن الحطاب الضم مرفوض43الحرائ

ز بن محمد بوع 16874078 د الع ة119*****محمد بن ع مقبول70الحرائ
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لقاسم الرح 16883309 م بن  ة779*****عمر بن إبراه مقبول68الحرائ

ب أبواب16895445 ش بن الط ة250*****شكري بن ال مقبول72الحرائ

ة080*****محمد بن المنصف بن محمد الج 16902366 مقبول65.5الحرائ

ا 16912052 ة144*****خالد بن محمد نور الدين بن محمد الغض مقبول64.5الحرائ

د 16926074 ة414*****خالد بن ع بن عمارة الع مقبول65الحرائ

ة863*****االسعد بن منصور بن احمد الدهما 1693527 مقبول53.5الحرائ

ف هللا بن محمد بن الطاهر بنحراث16943691 ة193*****س مقبول59الحرائ

ة394*****امن بن األخ بن محمد غ 16952942 مقبول67الحرائ

ن الشار 16963692 د بن ال ة043*****محمد بن وح مقبول54الحرائ

ف سالئ 16975937 ب بن ال ة159*****محمد  بن الحب مقبول58.5الحرائ

ا 16986569 ة725*****وائل بن رمضان بن محمود الج مقبول80الحرائ

ة460*****وائل بن توفيق بن محمد السا 16995801 مقبول69الحرائ

ا 1700678 د القادر بن ع ال ة525*****وائل بن ع مقبول74.5الحرائ

ش نا 17012564 د الرزاق بن ال ة203*****لط بن ع مقبول62الحرائ

ة811*****سم بن سالم بن عمار الص 17022203 مقبول65الحرائ

ل17031505 ظ جم د الحف ة409*****حمدي بن صالح بن ع مقبول73.5الحرائ

ة350*****جالل بن محمد ع بن حسن الخذري17041895 مقبول66الحرائ

ة054*****محمود بن محمد بن ع سلي 17055654 مقبول76.5الحرائ

ب بن صالح بن احمد ظاهر17066570 ة594*****نج مقبول80الحرائ

كر بن المولدي ماجري17072204 ة218*****هيثم بن ب مقبول59الحرائ

ان17086786 ة579*****حمزة بن الفاضل بن محمد ع بوز مقبول69.5الحرائ

ة520*****محمد حسان بن االسعد بن الصادق خودي17094663 مقبول65.5الحرائ

ا 17103138 ل بن الحس بن سالم ال ة929*****إسماع مقبول63.5الحرائ

ة484*****حسام بن رضا بن عمر بن حمزة17115446 مقبول67الحرائ
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من بن المعاوي بن الشاذ نهدي17122943 ة292*****ا مقبول58الحرائ

ز بن الطاهر الجم 1713317 د الع اسط بن ع د ال ة000*****ع مقبول62الحرائ

ا 1714753 ة835*****مال بن التها بن محمد ال مقبول69الحرائ

اد بن محسن بن احمد خذاري17155025 ة132*****ز مقبول72.5الحرائ

ة238*****عالء الدين بن الطاهر بن حسن عرفاوي17161755 مقبول69.5الحرائ

ب م 17176275 من بن محمد بن الط ة125*****ا مقبول64الحرائ

ة017*****احمد بن هاش بن عمر سا 17182944 مقبول73الحرائ

دي بن الم االحمدي17195344 ة730*****أنور بن السع مقبول79.5الحرائ

ان17201620 ة100*****ام بن الفاضل بن محمد ع بوز مقبول63الحرائ

ا 1721146 ة090*****عادل بن ع بن بوجمعة ال مقبول65.5الحرائ

ا 17223139 ف الدين بن رضا بن عمر الخ ة817*****س مقبول69.5الحرائ

ل بن رضا بن الشاذ السا 17236809 ة824*****ن مقبول70الحرائ

دري17241277 ب الح رم بن محسن بن الط ة616*****ا مقبول66.5الحرائ

فه الحنا 17252367 س بن خل ة389*****محرز بن خم مقبول64.5الحرائ

ف بن صالح بن عمار17264079 د اللط ة852*****احمد بن ع مقبول70الحرائ

كر بن الهادي الرمضا 17271756 ة307*****رضا بن بو  مقبول71.5الحرائ

اه 17295447 د الرحمان بن الصادق ال ة602*****محمد بن ع مقبول68الحرائ

ة769*****احمد بن حسن بن عاللة محمدي17302764 مقبول56.5الحرائ

ا 17312765 ة170*****احمد بن محمد بن عمار الت مقبول57.5الحرائ

دي17334277 ة604*****ع بن قدور بن األم سع مقبول66.5الحرائ

ة181*****محمد رضوان بن خالد بن صالح سا 17342766 مقبول54.5الحرائ

ا 17353693 ل بن ع الع د الجل ة282*****مجدي بن ع مقبول63الحرائ

من بن عمار بن صالح الحمدي17361896 ة592*****ا مقبول80الحرائ

ة906*****نور الدين بن صالح بن النوري العكر 17371378 مقبول62الحرائ
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د الستار بن محمد النا ورتا 17385655 ة534*****منت بن ع مقبول72.5الحرائ

د الوسال 17393892 د الحم ة141*****عمر بن محمد بن ع مقبول58.5الحرائ

د الصمد بن حسن بن محمد عاشوري17401757 ة321*****ع مقبول69.5الحرائ

ج بن صالح17411032 ب بن المولدي بن ف ة954*****اد مقبول63.5الحرائ

اس 17422767 دي  ب بن العب ة781*****محمد بن الط مقبول58.5الحرائ

ل بن حس الهما 17433140 ة865*****المعز بن إسماع مقبول66.5الحرائ

د17442368 ة590*****محمد بن عادل بن المن الص مقبول62.5الحرائ

د السالم الدقا 1745936 د السالم بن عز الدين بن ع ة328*****ع مقبول65الحرائ

ف منا 17465026 ة048*****محمد بن الطاهر بن ال مقبول74.5الحرائ

ظ17471897 ار بن محمد حف د الج ة077*****محمد بن ع مقبول80الحرائ

ة103*****عر بن مسعود بن ع عكرو 17481142 مقبول61الحرائ

دي17492945 ش العب ة866*****عاطف بن الهادي بن  مقبول61الحرائ

ة350*****العر بن يوسف بن محمد المنج 175025 مقبول65الحرائ

ف بن محمد صالح بن رابح حبو 1751442 ة531*****ا مقبول56الحرائ

اح بن يوسف ركرو 17524080 ة423*****احمد بن مص مقبول70الحرائ

ة861*****محمد ام بن فت بن عثمان منصوري17545345 مقبول64.5الحرائ

اوي17553893 ح ة403*****رضوان بن ع بن محمد ال مقبول57.5الحرائ

ة328*****ماهر بن مصط بن رابح النحا 17563141 مقبول64.5الحرائ

ة246*****ام بن لط بن محمد السه 17575802 مقبول72الحرائ

ب العرفاوي17585448 ة450*****حل بن رمضان بن الط مقبول65الحرائ

كر الور 17591143 ة129*****خالد بن يوسف بن ب مقبول67الحرائ

ة806*****احمد بن محمد بن الشاذ الشاوش17605938 مقبول75.5الحرائ

ب1761147 ش الشا صل بن المحجوب بن ال ة715*****ف مقبول60.5الحرائ

م بن رضا بن صالح الحبي 17624468 ة535*****سل مقبول66الحرائ
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اري1763318 ة140*****عماد بن حسن بن محمد الع مقبول61الحرائ

ة694*****عماد بن ن بن ع العمري17641144 مقبول61الحرائ

ف بن محمد أوالد الصامت1765754 د اللط ة718*****احمد بن ع مقبول61الحرائ

ة793*****لط بن فرحات بن محمد الهما 17662946 مقبول73الحرائ

ة665*****صالح بن ع بن الطاهر محمود17675803 مقبول73الحرائ

ا 17682053 ش الج ج بن  ة883*****عاطف بن ف مقبول63.5الحرائ

ان بن ع بن صالح الحس 1769755 ة376*****سف مرفوض35الحرائ

ا 17703694 ة866*****ز بن جالل بن صالح ال مقبول63الحرائ

لقاسم الس 17713504 ة999*****ماهر بن الصادق بن  مقبول67.5الحرائ

م بن بوجمعة بن الحطاب اللوا 17726634 ة736*****سل مقبول78.5الحرائ

ب الشا 17731621 فة بن الط ل بن خل ة991*****ن مقبول66الحرائ

ش نفزي17741758 ة949*****احمد بن المنصف بن ال مقبول70.5الحرائ

ا 1775319 د الستار بن ع بن محمد الج ة455*****ع مقبول62الحرائ

وك بن محمد جمعاوي17764469 ل بن م ة355*****ن مقبول68الحرائ

د السالم بن يوسف القروي1777756 ال بن ع ة335*****الج مقبول64الحرائ

ي17782565 ة292*****حاتم بن عمر بن حمادي ج مقبول62الحرائ

ب17804470 مال بن محمد الشا ــــج بن  ة667*****محمد ار مقبول74الحرائ

عقو 1781528 ة367*****من بن صالح الدهما بن عثمان  مرفوض33.5الحرائ

ة945*****مال بن محمد بن رابح الش 17825027 مقبول72.5الحرائ

د المنصوري1783849 ة994*****محمد بن محمد بن الع مقبول66.5الحرائ

س بن عمار بن األخ صد 1784194 ة091*****ق مقبول57الحرائ

خاوي17866439 ة143*****الل بن عماره الش مقبول75الحرائ

خاوي17871506 ل بن عمارة بن احمد الش ة591*****خل مقبول73.5الحرائ

ة869*****حمدي بن هالل بن احمد سديري17885028 مقبول72.5الحرائ
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ا 17893310 ة084*****سا بن ال ر مقبول59الحرائ

د الرحمان بن الحس بن الطاهر بن الحاج سعد1790937 ة371*****ع مقبول64الحرائ

ف الدين17916075 ة218*****ف الدين بن محمد  مقبول65الحرائ

ي17922566 ة712*****محمد بن محمد المولدي بن حنا كث مقبول66الحرائ

ان17934471 ان بن يوسف بن عمر شع ة341*****سف مقبول65الحرائ

د المؤمن بن يوسف بن حسناوي عر 17945029 ة035*****ع مقبول72.5الحرائ

دي1795679 اس بن توفيق بن ع لعب ة645*****ال مقبول65.5الحرائ

ا 17965804 ة787*****ماهر بن رضا بن عمر الخ مقبول70الحرائ

اري17973894 ة378*****محمد بن احمد بن حطاب الخ مقبول57.5الحرائ

ة122*****مراد بن محمد يوسف بن الس المنا 17982205 مقبول62الحرائ

د بن صالح ال 17991379 ة733*****غازي بن رش مقبول60الحرائ

كر همادي18001145 ة779*****عامر بن الهادي بن ب مقبول67الحرائ

ال بن حسونة بن محمد الجال 18015805 ة661*****ج مقبول79الحرائ

ة100*****أسامة بن ر بن القار بن الحاج عمر18025806 مقبول71الحرائ

ة013*****صابر بن عمار بن سالم عرا 18034278 مقبول64.5الحرائ

ة045*****محمد ع بن العج بن محمد العرفاوي1804443 مقبول56الحرائ

ا 18056358 لحسن الشع ة111*****جعفر بن محمد بن  مقبول70.5الحرائ

د الرحمان بن الطاهر18076175 د بن ع ة835*****أسامة بن رش مقبول73.5الحرائ

دي18084856 ة171*****احمد بن المنصف بن بوجمعة در مقبول72الحرائ

اري18093311 ة455*****محمد ع بن المنذر بن عمار ال مقبول68الحرائ

صل بن محمد بن رابح المرزو 18104472 ة718*****ف مقبول68الحرائ

ة بن ع القاس 18113505 ة977*****صابر بن د مقبول70.5الحرائ

ة894*****محمد بن يوسف بن ع الشا 18121278 مقبول65.5الحرائ

ري18135656 ب ه ة194*****حمزة بن عامر بن الط مقبول66.5الحرائ
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ة879*****رمزي بن الطاهر بن الهادي الهما 18142054 مرفوض40.5الحرائ

م طعم هللا18152567 ب بن رح ة017*****حمزة بن الحب مقبول64الحرائ

د العو 18175449 ي بن عب ة495*****صالح بن الضم مقبول65الحرائ

ة174*****وسام بن رمضان بن رجب طبو 18181033 مقبول63.5الحرائ

ة788*****وائل بن منصف بن حس الحسناوي18191898 مقبول63الحرائ

دة18205030 ف الدين بن محمد صالح بن ج ة152*****س مقبول74.5الحرائ

اري18222369 د الوهاب بن محمد ع الع ة660*****أنور بن ع مقبول62.5الحرائ

لقاسم را 18232568 ة243*****محرز بن يوسف بن  مقبول63الحرائ

س سلطا 1824529 ة235*****الل بن محمد بن خم مرفوض33.5الحرائ

راي18251622 ش ال ة650*****محمد بن المن بن ال مقبول69الحرائ

ل18265203 د الرزاق بن محمد بنخل ة603*****ي بن ع مقبول65الحرائ

دي1827938 ة390*****محمد ع بن الهادي بن محمد در مقبول68الحرائ

ط18284279 ة398*****مصط بن محمد بن مصط زم مقبول68.5الحرائ

ز عمارة18292206 ة559*****حافظ بن الطاهر بن الع مقبول56الحرائ

ب الس 18305031 د بن الط اء الحق بن ارش ة817*****محمد ض مقبول78.5الحرائ

ش خل 18314280 ة853*****ثامر بن الحس بن  مقبول63.5الحرائ

د هللا بن ع حبو 18325450 ة818*****حسام بن ع مقبول68الحرائ

ش خل 18335204 س بن الحس بن  ة616*****ان مقبول64الحرائ

م حمدي18346176 ة110*****رفيق بن إبراه مقبول70.5الحرائ

ص 183526 ف هللا  ة340*****محمد بن النا بن ض مقبول70الحرائ

د بن الخذاري المروا 1836444 د بن سع ة162*****ول مقبول61الحرائ

ة039*****أسامة بن عمارة بن صالح الفرش 18372370 مرفوض41.5الحرائ

ة551*****عمر بن مراد بن سعد التاغو 18383695 مقبول57الحرائ

ة678*****فت بن محمد بن حمادي الوسال 183927 مرفوض30الحرائ
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م بن بوذراع بوغديري18405657 ة783*****جمال الدين بن إبراه مقبول68.5الحرائ

اض بن بوجمعة بن الحاج دافع1841390 ة851*****ر مقبول67.5الحرائ

دي18425451 ة747*****محمد ع بن توفيق بن ع عب مقبول65الحرائ

اري18434281 م بن مصط بن صالح الع ة648*****إبراه مقبول70.5الحرائ

ش السلي 18445939 ل بن فوزي بن  ة270*****محمد خل مقبول69.5الحرائ

ة355*****رمزي بن حطاب الحبي 18452371 مرفوض41.5الحرائ

ة644*****حسان بن عمار بن عمر رجب18464282 مقبول70.5الحرائ

د الشا 18475807 ف بن رش ة214*****عاطف بن عف مقبول75الحرائ

دي18482055 ظ العب د الحف م بن يوسف بن ع ة857*****ك مقبول65.5الحرائ

ز18491146 س بوع ة821*****احمد بن الطاهر بن خم مقبول61الحرائ

ب بن محمد بن ع الشاوش18503142 ة324*****الحب مقبول73.5الحرائ

ة013*****محمد ام بن صالح بن محمد الحس 18522056 مقبول62.5الحرائ

ب بن ع الطال 18534857 ة254*****محمود بن محمد الحب مقبول63الحرائ

م بن محمد يوس 18553696 من بن إبراه ة933*****ا مقبول54الحرائ

ف بن محمد الصالح بن عثمان جال 18562057 د اللط ة085*****ع مقبول70.5الحرائ

ة428*****حمدي بن المنصف بن محمد حبي 18571279 مقبول66.5الحرائ

ا 1859757 س ال د بن يو د الحم ة974*****حسن بن ع مقبول63الحرائ

دي18604473 من بن جمو بن حسن بوز ة324*****ا مقبول71الحرائ

ة101*****طارق بن عمار بن رابح القرا 18611623 مقبول63الحرائ

ل 18625808 ة511*****احمد بن الحس بن احمد طرا مقبول69الحرائ

اري186328 س بن محمد بن سعد الع ة285*****خم مقبول70الحرائ

اوي186429 ة444*****ع بن الجم بن مختار خ مقبول70الحرائ

دري18652207 ب الح ة531*****جهاد بن محسن بن الط مقبول59الحرائ

ة297*****سالم بن محمد الصالح بن الطاهر الظاهري18666359 مقبول71.5الحرائ
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اري18672569 م بن محمد الع ش بن إبراه ة196*****ال مقبول58الحرائ

ي 18683895 د بن الصادق الش ف الدين بن وح ة801*****س مقبول58.5الحرائ

ا بن صالح القاس 18694858 ة491*****صالح بن ع مقبول70الحرائ

ل بن لط بن محمود األسود18703506 ة275*****محمد خل مقبول70.5الحرائ

م بن حس بن محمد الحسي 18716276 ة519*****سل مقبول77الحرائ

ف بن محمد بن مو18722208 د اللط ة200*****در الدين بن ع مقبول62الحرائ

س بن احمد بن فاضل بن حسن18736635 ة349*****ق مقبول76.5الحرائ

د هللا الجمازي18744283 ة067*****جاسم بن احمد بن ع مقبول64.5الحرائ

دي المزو 18753507 ة205*****رمزي بن محمد بن ع العب مقبول67.5الحرائ

اوي18774859 ة582*****عدنان بن الهادي ال مقبول63الحرائ

ب بن الصادق الشوا 18781380 من بن الحب ة198*****ا مقبول69الحرائ

د الرؤوف بن معمر بن محمد الماجري18792372 ة832*****ع مقبول62.5الحرائ

م  بن ع عمر1880530 ة989*****محمد بن إبراه مقبول55.5الحرائ

س الجندو 1881939 ش بن يو ة669*****وائل بن ال مقبول68الحرائ

جاوي18824284 ب بن احمد  من بن الحب ة508*****ا مقبول68.5الحرائ

ا 18832768 ة052*****رفيق بن الهادي بن صالح الج مرفوض42.5الحرائ

س السال 18842373 ف الدين بن النا بن خم ة050*****س مقبول63.5الحرائ

اوي18855452 ح ل بن صالح بن فتح هللا ال ة632*****خل مقبول67الحرائ

ا 18861034 فة الج لقاسم بن الع ة287*****حمدي بن  مقبول63.5الحرائ

جاوي1887195 د القادر بن ع بن محمد ال ة560*****ع مقبول59الحرائ

جاوي18882374 ة980*****مهدي بن ع بن محمد ال مقبول61.5الحرائ

س بن ع رز 18904081 ة722*****عامر بن خم مقبول64الحرائ

م مال 18924860 د بن محمد بن إبراه ة214*****ول مقبول74الحرائ

ا 18932209 د القادر بن محمد الع ة472*****هشام بن ع مقبول68الحرائ
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ة858*****عصام الدين بن احمد بن ع الشا 189430 مرفوض30الحرائ

ة462*****حمدي بن المولدي بن الشاد العر 18955809 مقبول69الحرائ

ة370*****ناجح بن حسن بن عمار سل 18963508 مقبول69.5الحرائ

ة472*****العر بن حسونة بن عمارة ما 18984082 مقبول64الحرائ

ة499*****عماد بن النا بن محمد العمري1899196 مقبول69الحرائ

د هللا الزوا 19003312 ة250*****احمد بن منصف بن ع مقبول65الحرائ

ا 19014664 امل بن احمد ال ة110*****احمد بن محمد ال مقبول62.5الحرائ

س رحا 19023509 ة579*****أرسالن بن رفيق بن يو مقبول65.5الحرائ

لوم19034285 ة102*****حمزة بن حسن بن حمودة  مقبول61.5الحرائ

ة863*****محمد بن الصادق بن احمد ما 19056360 مقبول74.5الحرائ

د هللا بن محمد العمري19065205 ة766*****محمد بن ع مقبول64الحرائ

د هللا الحبو 19075810 ة330*****ع بن األم بن ع مقبول73الحرائ

ة818*****ثامر بن احمد بن محمد الصالح احمد1908940 مقبول67الحرائ

س بن بوقرة البهلول حمرو 1909320 ة742*****محمد بن خم مقبول59الحرائ

ا 19101507 ع د هللا ال د هللا بن عمر بن ع ة118*****ع مقبول68.5الحرائ

ساوي19113896 ب الت ة298*****ش بن رضا بن الط مقبول57.5الحرائ

ال الفطح 19121899 س بن ج ة282*****احمد بن خم مقبول70الحرائ

ي بن بنور بن ع عامر19132947 ة612*****ص مقبول58الحرائ

ة976*****ي بن عمر بن العر ع 19141147 مقبول61الحرائ

ة062*****رضوان بن سالم بن النا حجري19172570 مقبول58الحرائ

ة721*****حمدي بن محمد الصالح بن حسونه العو 19181148 مقبول58الحرائ

اوي19191900 ح د السالم ال د بن ع ر بن عب ة516*****شا مقبول80الحرائ

س بن النا بن محمد الجم 19203313 ة177*****د مقبول62الحرائ

ة686*****حسام بن نا بن محمد نص 19213697 مقبول57الحرائ
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د الستار الماجري19226571 ة003*****العر بن فت بن ع مقبول85الحرائ

ا 19243314 من بن الهادي بن محمد الغ ة663*****ا مقبول58الحرائ

د العمراوي19255940 س بن مصط بن زا ة067*****ان مقبول81.5الحرائ

اح19262210 ت الهادي ر مان ب ة668*****ا مقبول62الحرائ

ة321*****محرز بن النوي بن رابح راقو 1927391 مقبول62.5الحرائ

ة696*****مهدي بن من بن احمد براه 19281624 مقبول66الحرائ

ا 19293698 س ال س بن جمعة بن خم ة977*****خم مقبول60الحرائ

ظ الماجري19305032 د الحف ة452*****منت بن محمد بن ع مقبول72.5الحرائ

د تر 1931850 ة317*****مصط بن محمد ع بن الع مقبول64.5الحرائ

ة324*****خالد بن ع بن الطاهر العرفاوي19322571 مقبول60الحرائ

دي19332572 فة الدر س بن مهذب بن خل ة163*****ان مقبول62الحرائ

ة689*****محمد بن من بن عزوز العرفاوي19355811 مقبول71الحرائ

ا العلوي19362211 ف الدين بن الهادي بن ع ة011*****س مقبول62الحرائ

جا قاس 19375812 ة912*****سامح بن سا بن ت مقبول69الحرائ

ب شنقل19381508 ش بن الحب ة143*****سام بن ال مقبول63.5الحرائ

اه 19402769 د بن الضاوي ال د الحم ة903*****نعمان بن ع مقبول57.5الحرائ

ال بن صالح الدين بن مو1941445 ة808*****ج مقبول61الحرائ

اوي1942758 ظ الد د الحف ل بن ع ة125*****حمزة بن ن مقبول64الحرائ

ان بن محرز بن محمد الورتا 1943261 ة006*****سف مقبول62.5الحرائ

ة526*****غازي بن محسن سا 1944605 مقبول62الحرائ

م 19454861 ة565*****محمد ع بن محسن بن محمد المولدي اله مقبول71الحرائ

ب التاغو 19464286 مال بن الحب ة834*****مهدي بن  مقبول67.5الحرائ

ة312*****محمد بن صالح الدين الملي 19472212 مقبول65الحرائ

ة200*****حسن بن الهادي بن حسن بواالعراس19484862 مقبول76الحرائ
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ش الرح 19492375 لقاسم بن  ة808*****فه بن  مقبول62.5الحرائ

م الهما 19506277 ة510*****جهاد بن الحطاب بن إبراه مقبول77الحرائ

ة317*****يوسف بن محمد بن الصادق غان 19511149 مقبول61الحرائ

د بن المحجوب عوادي19525033 د الحم ة103*****حل بن ع مقبول72.5الحرائ

فة بن محمد بن محمد19535813 ل بن خل ة328*****خل مقبول75الحرائ

ف19544287 ة884*****طارق بن محمد بن ع ال مقبول65.5الحرائ

ة973*****اج الدين بن المنصف بن صالح منا 1955531 مقبول55.5الحرائ

فة الفرجا 19572058 ة747*****اسامة بن المولدي بن خل مقبول58.5الحرائ

ل 1958941 س الطرا ش بن خم ة819*****محمد بن ال مقبول66الحرائ

د هللا الزمز 19591901 ان بن ع ة567*****مهدي بن شع مقبول65الحرائ

ي19601759 ة775*****حسان بن صالح بن هالل الحك مرفوض39.5الحرائ

ل 19613510 د الرحمان العزا الطرا اض بن ع د الرحمان بن ر ة365*****ع مقبول70.5الحرائ

ة572*****مهدي بن فت بن الهادي الجال 19623699 مقبول63الحرائ

ل 19632213 ة078*****محمد بن حسن بن عثمان الطرا مقبول62الحرائ

مو 19641035 ة080*****محمد بن لط بن محمد الم مقبول58.5الحرائ

ة797*****صالح بن عمار بن محمود ابراه 19653700 مقبول60الحرائ

دا 19674863 ش بن عامر السع ة223*****محمد ام بن ال مقبول76الحرائ

ة625*****حاتم بن حسونة بن صالح ع 196831 مقبول70الحرائ

لقاسم بن صالح حمدا 19691902 ف الدين بن  ة817*****س مقبول71الحرائ

ة351*****حمزة بن خالد بن الحطاب الجال 19706572 مقبول80الحرائ

س بن ع ن عمر الم 19713897 ة257*****ان مقبول58.5الحرائ

اوي1972851 ح اض بن ع بن وناس ال ة804*****ر مقبول65.5الحرائ

لقاسم الصو 1973446 ة158*****مروان بن حمدة بن  مقبول61الحرائ

ا 19746687 ة155*****مروان بن حسن بن مفتاح ال مقبول84الحرائ



تم 2021 ارات التا الفردي دورة س ادة س ة لق فاءة المهن ة المتحان شهادة ال النتائج النهائ

جة  الن
ة النهائ

ة المعتمد
العدد 

سلس  ال
االسم واللقب الثال 

طاقة  عدد 
ف  التع
ة الوطن

ع/ر  
امتحان 
الشفا 

ع   المجم
ألمتحان 
تا  ال

والشفا 

ا 19755206 ة628*****حاتم بن محمد بن صالح الع مقبول67الحرائ

ة484*****نزار بن عمر بن الهادي السل 19765207 مقبول63الحرائ

ان19772214 ة306*****ماهر بن محمد بن الطاهر ج مقبول65الحرائ

ة461*****عادل بن ع بن محمد الهرا 19786756 مقبول69الحرائ

د هللا الحمدي197932 ان بن الصادق بن ع ة216*****سف مقبول65الحرائ

ة310*****عز الدين بن يوسف بن ع النفزي19801625 مقبول69الحرائ

اري19811381 س بن الشاذ الس ة278*****فارس بن خم مقبول69الحرائ

ا 19821382 س بن محمد شع من بن خم ة821*****ا مقبول67الحرائ

د هللا عوادي1983197 لقاسم بن ع م بن  ة009*****سل مرفوض31الحرائ

ادي19846361 ف بن محمد بن يوسف الع ة899*****ا مقبول71.5الحرائ

ة956*****ام بن محمود بن ع  19853701 مقبول63الحرائ

م الخذري19863143 ة913*****عالء الدين بن محمد بن إبراه مقبول69.5الحرائ

رة19872573 ة561*****ع بن من بن ع در مقبول62الحرائ

د بن توفيق بن الهادي الهما 19883702 د الحم ة154*****ع مقبول63الحرائ

ة467*****حمدي بن حس بن صالح الط 19894474 مقبول60الحرائ

ال بن محمد الهما 1990392 ة379*****عادل بن ال مقبول62.5الحرائ

ة128*****محمد بن احمد بن صالح خم 19916076 مقبول64الحرائ

ة743*****حمزة بن منصف بن الشاذ بوها 19925208 مقبول64الحرائ

ة860*****هيثم بن الشاذ بن محمد النجماوي19936508 مقبول72.5الحرائ

وك بن عمار الغزغازي19943315 ة422*****ع بن م مقبول58الحرائ

كر بن محمد المول 19953511 ة131*****محمد ام بن ب مقبول65.5الحرائ

م 19963512 ة593*****مال بن الحس بن الضاوي اله مرفوض44.5الحرائ

د19996278 د سع ة309*****العر بن سا بن سع مقبول71الحرائ

ة243*****محمد ام بن صالح بن حمودة المر 20002059 مقبول64.5الحرائ
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ش بن ن20012060 ة461*****مروان بن طارق بن ال مقبول55.5الحرائ

ة491*****محمد ع بن لط بن المختار السل 20023144 مقبول64.5الحرائ

ب بن ع غرس هللا20032215 ة721*****ع بن محمد الط مقبول59الحرائ

ب بن ع غرس هللا20044665 م بن محمد الط ة775*****إبراه مقبول64.5الحرائ

ساوي20051509 ان بن يوسف بن ع ت ة374*****سف مقبول68.5الحرائ

ة645*****سا بن ع بن صالح الخذري20071903 مقبول62الحرائ

ف الدين بن الصح بن الصادق الشوا 20082948 ة227*****س مقبول73الحرائ

ة558*****شكري بن احمد بن العر حس 2009321 مقبول57الحرائ

ي2011532 ة570*****نوفل بن محمد بن احمد نا مقبول60.5الحرائ

ة775*****خالد بن الهادي بن ع القر 20125034 مقبول72.5الحرائ

ة840*****حمزة بن نور الدين بن يوسف العجرودي20134083 مقبول67الحرائ

ي20142216 س بن عمار المن ة786*****ي بن يو مقبول68الحرائ

م20152574 ة743*****محمد ع بن المن بن حسن بن ك مقبول58الحرائ

ا القردو 2016322 ة404*****لحسن بن محمد المولدي بن الع مقبول59الحرائ

ل بن عماره بن مسعود2017323 ة031*****إسكندر بن ن مقبول57الحرائ

ة064*****محرز بن محمد بن الشاذ الج 20182575 مقبول57الحرائ

ة754*****ماهر بن محمد بن سالم كيتار20191904 مقبول66الحرائ

دة20206824 وك بن ع ة439*****رمزي بن محمد الهادي بن م مقبول70.5الحرائ

ة966*****عماد الدين بن الهادي بن عمر فرحات20213703 مقبول54الحرائ

اوي20224084 ار بن محمد األم بن العر عط ة318*****ن مقبول64الحرائ

س الجال 20232061 ة809*****عمر بن خم مرفوض40.5الحرائ

ي20241383 ة717*****حمدي بن صالح بن حامد خم مقبول68الحرائ

ا 20256362 ة171*****رمزي بن حس بن الطاهر الشع مقبول68.5الحرائ

وك بن محمد جمعاوي20265941 ة729*****مانع بن م مقبول69.5الحرائ
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ة508*****محمد بن محمد الصالح بن احمد الجال 20271626 مقبول60الحرائ

ان بن صالح الدين بن الهادي بن مو20281384 ة625*****سف مقبول58الحرائ

صل بن الهادي الج 20295209 ة888*****عالء الدين بن ف مقبول64الحرائ

من بن ع بن عمارة الفرش 2030852 ة164*****ا مقبول62.5الحرائ

ة049*****هيثم بن مصط بن محمد المرو 20313704 مقبول60الحرائ

ة190*****عالء الدين بن محمد بن الزهرو الصم 20325035 مقبول64.5الحرائ

د جمازي20334666 ة968*****أسامة بن صالح بن مج مقبول62.5الحرائ

د بن األم بن محمد سل 20343898 ة260*****عثمان ول مقبول57.5الحرائ

د هللا بن المولدي حمدي20355210 رم بن ع جو 783*****أ مقبول64الس

ف بن محمد نا 20365346 د اللط جو 319*****لحسن بن ع مقبول70.5الس

د هللا بن المولدي حمدي20372376 اض   بن ع جو 925*****ر مقبول63.5الس

س بن العر عر فاوي20382770 جو 810*****هيثم بن خم مقبول58.5الس

جو 858*****محمد بن أحمد بن حسن بن حسن2039680 مقبول65.5الس

ادي20402771 م بن المولدي الع د ال جو 312*****ع بن ع مقبول57.5الس

د هللا بن محمد صالح الماجري20412062 جو 233*****محمد بن ع مقبول62.5الس

م الجال 20424085 د السطار بن إبراه م بن ع جو 151*****ك مقبول61الس

وك فطنا 20433145 ش بن م جو 758*****أحمد بن  مقبول69.5الس

جو 945*****حمزة بن رجب بن محمد الجال 20446636 مقبول76.5الس

د هللا الزرا 20452377 ف بن ع جو 597*****األم بن محمد ال مقبول63.5الس

د20461627 جو 474*****هيثم بن األم بن الطاهر بوز مقبول63الس

د القادر العو 20474864 د بن ع جو 908*****ول مقبول72الس

ري20481905 م بن العرو بن عمر اله جو 872*****س مقبول64الس

ا الشوا 20493316 م بن عمار بن الغض جو 675*****محمد وس مقبول58الس

جو 261*****ش بن  الشاذ بن رابح العمدو 2050942 مقبول66الس
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م الجال 20513317 جو 635*****أحمد بن سالم بن إبراه مقبول59الس

دي20521628 جو 163*****حمزة بن محمد بن حسن الدر مقبول60الس

من بن الزا بن محمد األخ لخ 20531036 جو 201*****أ مقبول58.5الس

س غزوا 2054148 جو 010*****ش بن األمجد بن يو مقبول58.5الس

جو 185***** رضوان بن مصط بن أحمد رز 20554475 مقبول59الس

ي20563899 د بن محمد الن د المج م بن ع د ال جو 289*****ع مقبول58.5الس

ب بن صالح بوقرة20576832 جو 181*****محمد أم بن حب مقبول71الس

م الجال 2058198 جو 662*****محمد بن سالم بن إبراه مقبول61الس

جو 660*****محمد أم  بن محسن بن الطاهر رمضا 20595036 مقبول72.5الس

د الصمد ن 20605037 مال بن ع جو 737*****فراس بن  مقبول65.5الس

ساوي20615942 فة الم اض بن األزهر بن خل جو 533*****ر مقبول81.5الس

ساوي20623318 فة  الم جو 578*****ماهر بن  األزهر بن خل مقبول59الس

د الملك المحمودي2063533 جو 821***** جابر بن سالم   بن ع مقبول59.5الس

م2064759 د السالم بن عمر إبراه جو 228*****عمر بن ع مقبول65الس

ا الغملو 20652217 د بن ال د المج جو 998*****محمد األم بن ع مقبول65الس

حا 20662949 جو 661*****عماد بن رضا بن ع ال مقبول67الس

لقا سم ال 20672772 د السالم بن  جو 590*****مروان بن ع مقبول57.5الس

حاوي20682576 فة الش د الواحد بن خل ل بن ع جو 974*****ه مقبول62الس

ظ  الصام 20693319 د الحف جو 442*****محمد فراس  بن خالد بن ع مقبول59الس

وك قتي 20703513 د بن المختار بن م جو 180*****ول مقبول69.5الس

زي20712218 جو 252*****زه بن ع بن أحمد ع مقبول62الس

م بن ع بن محمد الفطنا 20721385 د ال جو 437*****ع مقبول70الس

د 2073853 جو 187*****عمر بن محمد الصا لح بن أحمد الع مقبول63.5الس

لقاسم بن محمد العطا 20743320 ف الدين بن  جو 599*****س مقبول76الس
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د  القادر20753705 جو 838*****نجم الدين بن الشاف بن األم ع مقبول57الس

د الرزاق بن أحمد الماجري20761510 ان بن ع جو 499*****سف مقبول73.5الس

جو 383*****را بن المن بن الطاهر الدخا 20772378 مقبول62.5الس

ي بن شو بن يوسف ك 20782379 جو 703*****ص مقبول63.5الس

جو 997*****نزار بن محجوب بن ع زكري20795038 مقبول63.5الس

جو 144*****فه بن المنصف بن الطاهر الغزي20805039 مقبول72.5الس

جو 712*****حمزة بن مصط بن ع الجندو 20816279 مقبول68الس

ي20823321 جو 492*****خالد بن محمد بن صالح الخم مقبول59الس

جو 817***** األمجد بن ر ابح بن محمد ع 20831906 مقبول60الس

نات20843706 جو 805***** غسان بن يوسف بن محمد ال مقبول54الس

ف الدين بن محمد بن رابح بن لخ 20854288 جو 003*****س مقبول70.5الس

دي20862063 جو 833*****العرو بن محمد بن عمار الدر مقبول65.5الس

جو 609*****محمد بن مختار بن محمد الجندو 20873514 مقبول70.5الس

د الوهاب بن رمضان وسال 20883900 جو 237*****عاطف بن ع مقبول57.5الس

جو 892*****هيثم بن صغ بن محمد الجال 20892219 مقبول59الس

جو 145*****مروان بن صغ بن محمد الجال 20901629 مقبول62الس

صل بن محمد األخ بن ع رحمو 2091606 جو 391*****ف مقبول69الس

جو 497*****عصام بن رحما بن أحمد الغان 20923515 مقبول72.5الس

د بن توفيق بن محمد الطرخا 20933146 جو 302*****ول مقبول64.5الس

د ا  وه 20942064 جو 777*****محمد ع بن نا بن ع مقبول72.5الس

قاوي2095199 ف بن أحمد ال جو 345*****المعز بن ال مقبول69الس

كر بن منور الشعاوري2098534 جو 864*****إسكندر بن ب مقبول57.5الس

د هللا قفصاوي20993901 جو 866*****ماهر بن مهدي  بن ع مقبول57.5الس

م بن مراد بن حس البوسال 21001511 جو 118*****وس مقبول68.5الس
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اري21014289 د  الرحمان الع س بن ع جو 925*****غسان بن  خم مقبول76.5الس

ا 21024086 جو 831*****عمر بن فاضل بن عمر الح مقبول61الس

س بن محمد أبواب2103681 ز بن خم جو 740*****محمد ع مقبول65.5الس

وك  المحمودي21044476 م بن المن بن م جو 928*****محمد ك مقبول62الس

ب بن سعد  الغفاري2105535 د بن الحب جو 811*****ول مقبول59.5الس

م مرزو 21063516 جو 633*****أحمد بن نور  الدين بن إبراه مقبول69.5الس

ل21073902 د ادخ د الحم م بن المنصف بن ع جو 932*****سل مقبول57.5الس

دة غزاي21082773 جو 483*****محمد بن محمد المنصف بن حم مقبول56.5الس

جو 314*****أحمد بن الطاهر بن عزوز غرائري21091512 مقبول68.5الس

لقاسم جمل21101150 د بن الطاهر بن  جو 323*****ول مقبول64الس

ل  بن سالم بن رمضان الشحاوي21112774 جو 589*****خل مقبول57.5الس

حاوي21126440 جو 316*****أحمد بن صالح بن رمضان الش مقبول69الس

ظ بن ال بنحسن21136177 د الحف ش بن ع جو 720***** ال مقبول67.5الس

جو 808*****فوزي بن الها دي بن محمد الصالح عرفة2114536 مقبول55.5الس

مال بن أحمد رمضان21164290 م بن  جو 270*****سل مقبول61.5الس

دي الهدا 21171760 ف بن الجل د اللط جو 417*****أحمد بن ع مقبول68.5الس

جو 899*****حسن بن الشاذ بن رابح عمدو 2118760 مقبول67الس

ار 211933 س بن محمد بن ع م جو 695*****أن مقبول65الس

ف بن النا بن محمد بولعا 21203517 جو 707*****أ مقبول70.5الس

ل بن محسن الصغ الما 21216363 جو 112*****إسماع مقبول77.5الس

ة21222220 ب بن عمر بن طال من بن الحب جو 705*****أ مقبول53الس

لقاسم المزو 21235453 س بن  د بن خم جو 366*****ول مقبول69الس

م بن محمد بن زروق الحداد2124447 جو 288*****إبراه مقبول56الس

م بن محمد بن يوسف العو 21251907 جو 072*****ك مقبول60الس
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د21272577 س بن ع بن صالح العا جو 163*****يو مقبول62الس

حاوي21285814 جو 797*****رمزي بن سالم بن رمضان الش مقبول66الس

فة بن حفناوي مزلي 21294291 جو 437*****حاتم بن ع مقبول64.5الس

قاسم قصوري21306077 جو 055*****فت بن محمد بن  مقبول64الس

ي21312578 د بن فت بن محمد الخم جو 701*****ول مقبول58الس

جو 386*****الل بن المن بن الطاهر الرحمو 21322221 مقبول65الس

د الفتاح بن الم  الشع 21336078 جو 861*****   هيثم بن ع مقبول64الس

جو 534*****    عصام بن ع بن عمر العثما 21345815 مقبول69الس

د الجندو 21366364 اد بن الحس بن بوز جو 537*****ز مقبول74.5الس

ا بن محمد العر علوي21372579 جو 768*****محمد العر بن ع مقبول64الس

جو 605*****محمد را بن جمال  بن حس العج 21385816 مقبول67الس

لقاسم حداد21395040 فة   بن  جو 143*****محمد  بن خل مقبول64.5الس

جو 254*****صابر بن محمد  الفالح  بن التها العمرا 2141761 مقبول68الس

من  بن النا بن عاللة الور 21422580 جو 599*****أ مقبول64الس

مال بن محمد  الطاهر  بن أحمد جمعاوي2143324 جو 936*****  مقبول59الس

لقاسم الشار 21442065 ظ بن  جو 513*****عرفات بن حف مقبول70.5الس

جو 321***** توفيق   بن بوعلفة  بن عمارة االحمر21451908 مقبول68الس

فة  سال 21475658 ج بن خل جو 467*****وائل  بن ف مقبول68.5الس

دي21483322 ان الج القد جو 649*****محمد أم بن محسن بن شع مقبول62الس

س  بن حس ط 21491630 جو 383*****محرز بن خم مقبول63الس

ادي21504477 جو 575*****محمد أم بن رضا بن محمد ع مقبول69الس

د بن ع بن الوردي بن مخلوف21515211 جو 750*****  ول مقبول63الس

ز  بن بوجمعة الورتتا 21525454 د الع جو 986*****العر بن ع مقبول50الس

جو 137*****لحسن بن عمار بن عمار العثما 2153200 مرفوض31الس
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ط2154325 ان بن قط جو 297*****أحمد بن رابح بن شع مقبول54الس

ي21552222 ش بن احمد  بن زمال الن جو 254*****  مقبول62الس

الحا 21564667 جو 810*****وائل بن محسن بن ع  مقبول62.5الس

س بن الشاف  بن محمد المحمودي21572581 جو 533*****ق مقبول63الس

ل بن صالح الدين بن الطا هر العو 21581513 جو 578*****خل مقبول66.5الس

دة الجال 21593518 ج بن حم جو 018*****حمزة بن ف مقبول64.5الس

من بن محمد  بن صالح الج 21605041 جو 164*****أ مقبول66.5الس

جو 646*****لحسن بن الها دي بن صالح لق 21615212 مقبول65الس

حاوي21621514 جو 150*****محمد بن ع بن عبودة الش مقبول70.5الس

د الحق  بن ع  نجالوي21633707 جو 713*****عالء الدين بن ع مرفوض45الس

فاط21644478 مال بن محمد ق جو 588*****حمزة بن  مقبول68الس

ز بن محمد المنا 21665042 جو 981*****مروان بن الع مقبول78.5الس

جو 905*****محمد بن الهادي بن محمد  العطا 21671909 مقبول70الس

د الساح 21683147 جو 097*****محمد ع بن ع بن ز مقبول69.5الس

ش بن بوثلجة بن رابح القاس 2169326 جو 002*****ال مقبول58الس

ا 21711910 جو 600*****نزار  بن رابح   بن محمد  الح مقبول66الس

ف الهما 21722950 جو 346*****هشام بن  محمد الهادي بن خل مقبول58الس

جو 278*****  صابر بن ع بن معمر الح 21733323 مقبول59الس

ي21742582 جو 544*****ش بن توفيق بن محمد  الصالح الخم مقبول66الس

فة  المثلو 21755455 س بن توفيق  بن خل جو 769*****أن مقبول70الس

ف2176262 لقاسم بن محمد ال م بن  جو 182*****ك مقبول51.5الس

دي21772583 جو 786*****فت  بن طاهر بن محمد الدر مقبول62الس

ا 21796178 ب بن محمد  الج جو 062*****الل بن الحب مقبول73.5الس

ج العو 21803519 س بن ف ج بن خم جو 492*****ف مقبول64.5الس
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حاوي21812223 جو 750*****در الدين بن الهادي بن سا الش مقبول59الس

فل21823324 جو 868*****محمد النا بن خالد بن ع فل مقبول59الس

نات21836179 جو 733*****محمد  بن يوسف بن محمد ال مقبول71.5الس

جو 531*****حسان بن محرز بن عمارة  قاس 2184607 مقبول74الس

د السالم بن عمار العمري21852951 جو 565*****محمد أم بن ع مقبول56الس

د هللا بن مصط  جفافله21865659 ف هللا بن ع جو 305*****س مقبول68.5الس

ف21873148 من بن أحمد بن محمد  ال جو 596*****أ مقبول69.5الس

جو 195*****أحمد بن حسن بن محمد همات21885347 مقبول58.5الس

ش21891151 ج بزو لقاسم بن ف م  جو 865*****المن بن إبراه مقبول61الس

ب بن الهادي الغر 21902380 د الرؤوف بن الحب جو 832***** ع مقبول64.5الس

ف بن الطاهر بن  محمد بن ن21923903 جو 082*****      أ مقبول57.5الس

حاوي21932066 كر  بن عمر ش س بن ب د جو 214*****     مقبول70.5الس

د الملك المحمودي21943904 جو 251*****رضوان بن سالم بن ع مقبول56.5الس

جو 238*****سم بن محمد  بن األخ رحمو 21953325 مقبول58الس

جو 456*****عر بن حمادي بن ع دردور21962584 مقبول60الس

ش    الش 21973326 جو 640*****حسام بن أحمد بن ال مقبول59الس

م اله 21994292 ف بن إبراه د اللط ي بن ع جو 499*****ص مقبول61.5الس

حمدي22001631 ش ال د بن  ف الدين بن حم جو 820*****س مقبول61الس

لقاسم السا 22011761 جو 474*****خالد بن ع السا بن  مقبول68.5الس

جو 282*****المنذر بن أ  النور بن محمد الشا 2202393 مقبول67.5الس

ل 22033905 مال بن صالح الطرا جو 115***** طارق بن   مقبول57.5الس

ي بن الحاج محمد الفاتح22045817 ل فراس بن الفاتح خ جو 792*****ه مقبول69الس

دي22051386 د العب من بن نور الدين بن الحاج  رش جو 314*****أ مقبول65الس

جو 085*****الل بن حسونة بن محمد طاع هللا22066365 مقبول73.5الس
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لقاسم كوز22075456 جو 532*****حمزة بن الطاهر بن  مقبول67الس

فة بن محمد الحمدي22084479 جو 484*****حمزة بن خل مقبول67الس

اري22093520 د الرحمان  الع س بن ع جو 788*****حسام  الدين بن خم مقبول65.5الس

ز بن حسن العرفاوي22106180 د الع جو 898***** حسن بن ع مقبول70.5الس

دي2211448 لقاسم بن الطاهر العب جو 522*****محمد بن  مقبول61الس

د بن محمد بوخاتم22132067 د الحم جو 682*****ماهر بن ع مقبول65.5الس

ردي22141911 جو 204***** مراد بن حسن بن ع ال مقبول75الس

ساوي221534 جو 898*****نور  الدين بن  محمد بن حسن ع مقبول65الس

جو 142*****عمار بن محرز بن حسن جامو 22164480 مقبول70الس

ف22171632 لقاسم بوس ب بن  جو 285*****مهدي بن محمد  الحب مقبول68الس

ل  بن حس بن عامر22186573 جو 851*****نظ بن ن مقبول82الس

م الخالدي22192224 س بن ابراه جو 273*****صابر بن خم مقبول65الس

ه2221537 ف بن ع بن أحمد   الشعاور جو 469*****عف مقبول56.5الس

د هللا  المول 22223149 جو 734*****     محمد أم بن محمد الصالح بن ع مقبول68.5الس

لحسن بن لط بن قدور الوسال 22233708 جو 858*****   مقبول57الس

د هللا بن صالح الحزا 2224201 اد بن ع جو 006*****ز مقبول56الس

دان22251633 جو 787*****حسن بن ع بن أحمد قم مقبول63الس

ف 22262585 جو 731*****را بن محمد بن المولدي خل مقبول58الس

جو 361***** محمد بن منصف بن صالح  مو22272586 مقبول60الس

ا 2228327 د الرؤوف بن رابح بن  محمد الح جو 560*****ع مقبول57الس

م بن محمد بن عمر رح 22291762 جو 002*****ك مقبول70.5الس

من بن محمد بن عمر رح 22301280 جو 139*****أ مقبول68.5الس

حاوي22311912 د بن سالم بن رمضان الش جو 544***** سع مقبول70الس

من بن األزعر بن ع  موم 22324293 جو 426*****أ مقبول60.5الس
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جو 609*****    محمد الهادي بن أحمد بن  محمد الرز 22331913 مقبول75الس

لقاسم الطهاري22346637 ف بن توفيق بن  جو 396*****أ مقبول55.5الس

ري22365213 جو 008*****محمد ع بن حمادي بن فرحات اله مقبول63الس

م بن محمد العيو 2237682 د ال جو 599*****عاطف بن ع مقبول62.5الس

س بن محمد الحس 22385660 جو 280*****   رمزي بن خم مقبول76.5الس

د بن حس بن ع النجالوي22392587 جو 561*****   ول مقبول62الس

جو 529*****نا بن الشاذ بن الصادق الحمدي2240683 مقبول64.5الس

جو 307*****  أنور بن ع بن صالح الجال 22412588 مقبول59الس

جو 372*****أنور بن حسن بن محمد  النفا 22423521 مقبول66.5الس

ز مردا 2243263 د الع جو 396*****صابر بن ع مرفوض31.5الس

جو 097***** محمد بن خالد بن محمد  شوشان22444481 مقبول66الس

جو 567*****سم بن أحمد بن محمد  الصالح ماجري22451515 مقبول68.5الس

االطرش22466833 جو 264*****عر بن محمد حافظ  بن األخ   مقبول72الس

وك  المحمودي22476574 ث بن المن بن م جو 714*****محمد غ مقبول75الس

ظ المرا 224935 د الحف جو 773*****       الحس بن عمر  بن ع مقبول65الس

دروحو22505043 د القادر  س د ا لقادر بن محمد بن ع جو 073*****    ع مقبول78.5الس

جو 215*****صدام  بن ع بن حسونة حنا 2252449 مرفوض33الس

ل بن ع  بن محمد  حشا 2253202 جو 448*****ه مقبول71الس

خ22556181 جو 128*****محمد بن صالح بن ع الخ مقبول52.5الس

ح 22571152 ب ال من بن محسن بن الط جو 633*****أ مقبول58الس

لقاسم  أبواب22595943 جو 483*****مروان  بن نور الدين بن  مقبول60.5الس

دي22605818 لقاسم  الدر جو 646*****محمد أم بن توفيق بن  مقبول71الس

جاوي2261264 فة ال ز بن خل د الع جو 691*****        لط بن ع مقبول59.5الس

كوش22624482 جو 768*****     أحمد بن الشاذ بن محمد  شهر سالم  ال مقبول66الس
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اض بن حسن بن الشاذ الغ 22635044 جو 942*****ر مقبول78.5الس

ب بن سعد الرمضا 22642225 جو 336*****لط بن الحب مقبول62الس

دي22654087 ز الج د الع جو 269*****محمد بن ع بن ع مقبول68الس

جو 464***** حسام الدين بن محسن بن محمد العمدو 22661281 مقبول67.5الس

جو 080*****حمزة بن ع بن محمد جهيناوي22675819 مقبول69الس

ه22694668 م بنعم اس بن محمد بن إبراه جو 989*****ال مقبول63.5الس

ما 2270608 د الرؤوف بن محمو د بن ع الغ جو 265*****ع مقبول59الس

جو 636*****سا بن ع بن محمد حشا 2271203 مقبول59الس

ش بن غرس هللا نصاي 22721037 جو 298*****محمد ع بن العا مقبول57.5الس

جو 755*****  العر بن وناس بن ع خزري22733709 مقبول63الس

ب22743710 جو 577*****  نا بن مصط  العا مقبول60الس

ب بن وناس القاس 22751763 ل بن الحب جو 153*****جم مقبول70.5الس

جو 823*****أحمد بن األم بن أحمد الفطنا 22761914 مقبول75الس

د الوهاب بن صالح الج 2277328 ان بن ع جو 501*****سف مقبول51الس

ا 22783906 م بن الهادي بن العر ال جو 714*****إبراه مقبول57.5الس

جو 300*****صابر بن محمد لط بن محسن علوش22792775 مقبول56.5الس

جو 629*****رمزي بن محمد لط بن محسن علوش22801516 مقبول62.5الس

ز الطبو 22815214 د الع جو 259*****حسام الدين بن الحس بن ع مقبول64الس

س بن الشاف بن محمد المحمودي22821038 جو 137*****محمد  مقبول63.5الس

ف دخ 2283609 جو 445*****محمد بن حمادي بن وص مقبول69الس

د الملي 22853327 ش بن سع جو 827***** ممدوح بن ال مقبول62الس

م غان 22865045 جو 982*****هشام بن نا بن إبراه مقبول69.5الس

مال بن محمود  العرا 22876688 من بن  جو 061***** أ مقبول86الس

ارك حبو 22882589 جو 930*****   ق بن خالد بن م مقبول57الس
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اري22891915 لقاسم الع د الرزاق بن  من بن ع جو 172*****أ مرفوض40الس

ب مك 22905820 د الرزاق بن  الط ف  بن ع جو 790*****أ مقبول66الس

لقاسم الخل 22914669 س بن  جو 892*****محمد أم بن خم مقبول62.5الس

جو 345*****نزار بن محمد بن صالح قط 22921916 مقبول65الس

حة22931634 لقاسم بو لقاسم بن  د بن   جو 532*****سع مقبول63الس

ز بن مختار بن أحمد22944088 د الع م بن ع جو 633*****نع مقبول61الس

ش الشوا 2295762 جو 924*****المهدي بن يوسف بن ال مرفوض35الس

جو 937*****المنصف بن محجوب بن عمار بن خلف هللا2296394 مقبول62.5الس

د السالم بن محمد القروي22973150 جو 142*****محمد صديق بن ع مقبول63.5الس

الل بن حس بن محمد المعزاوي22986182 جو 559*****   مقبول74.5الس

د هللا قاس 2300943 جو 005*****توفيق  بن محمد بن ع مقبول68الس

ا 23013328 جو 038*****أحمد بن عمر بن العر ال مقبول58الس

جو 384*****محمد بن الهادي بن العر  بن مسعود2303204 مقبول64الس

جو 736*****محمد بن الناجم بن عمر الزوات 23045457 مقبول65الس

د القادر بن ع الهذ 23061387 جو 426*****الحس بن ع مقبول71الس

ج بن عمار الهما 23076079 جو 591*****محمد بن ف مقبول66الس

م هللا23081635 جو 250*****صابر بن صالح بن العو خد مقبول64الس

س بن محمد  السال 23091917 جو 380*****محمد أم بن خم مقبول61الس

م بن حمادي بن الصادق الفطنا 23101388 جو 215*****ك مقبول68الس

م بن حسن جبنو 23113711 جو 510*****محمد العر بن إبراه مقبول57الس

د السالم بن محمد القروي23125458 جو 089*****هيثم بن ع مقبول50الس

ه2313610 جو 415*****حسام بن محمد السا بن صالح بوخ مقبول69الس

جو 291*****    مراد بن محمود بن ال  الحرزي23164483 مقبول68الس

اض  بن  مصط بن ع المنا 23175046 جو 371*****    ر مقبول63.5الس
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رة231836 جو 367*****حسن بن  الهادي بن حسن بوه مقبول70الس

حمدي23191918 جو 336*****محمد بن عمران بن محمد ال مرفوض40الس

جو 905*****حمزة بن سم بن الطاهر العرفاوي23202068 مقبول70.5الس

مقبول71العمران978*****حسن بن مصط بن حسن صدوقة23215459

ب بوع 23223329 ب بن محمد بن الحب مرفوض44العمران393*****الحب

مقبول64العمران131*****عاطف بن المن بن محمد الورتا 23234089

ل 2324611 مقبول74العمران854*****هشام بن عمار بن عمار الطرا

اري23262226 د الرزاق بن ع الع مقبول59العمران749*****يوسف بن ع

ب بن حسن المجدوب23272227 مقبول56العمران722*****محمد العر بن الحب

دي23286183 من بن صالح بن محمد عب مقبول76.5العمران578*****ا

ال 23291517 مقبول68.5العمران007*****محمد بن رحومه 

مقبول68العمران955*****مروان بن محمد بن حسونه عجرودي23304865

مقبول71العمران472*****نزار بن رمضان بن يوسف النفزي23316280

مقبول83العمران429*****محمد الصالح بن محمد بن عمار ال 23326441

مقبول68العمران315*****صابر بن محمد بن بر السا 23334484

ب بن الحاج ع 23346366 ال بن الحب مقبول68.5العمران746*****محمد ع بن الج

اري23356689 ن لط بن العماري الع مقبول85العمران886*****محمد ع

د الرؤوف بن محمود عاشور23365661 ب بن ع مقبول66.5العمران091*****شك

وك بن احمد الولهازي2337763 مقبول63العمران899*****حاتم بن م

مقبول66العمران339*****محرز بن عزالدين بن األخ الزرقاوي23382590

ف هللا العرفاوي23392069 مقبول65.5العمران464*****محمد بن االسعد بن ض

لو 2340854 ز بن محرز ال د الع مقبول64.5العمران620*****عمر بن ع

مقبول71العمران378*****منت بن النا بن المولدي الهاش 23415460

حاوي23425944 مقبول66.5العمران483*****هشام بن التها بن عمر الش
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ب بن سدوقة23436757 ب بن الط مقبول69العمران484*****محمد بن الحب

م بن صالح23445945 مقبول81.5العمران307*****أم بن حسن بن إبراه

ب حمدي23455946 د بن حسن بن الط مقبول72.5العمران746*****مف

دري23465215 مقبول64العمران004*****صابر بن فرحات بن حس الح

مال بن محمد الما 23474294 مقبول60.5العمران617*****وائل بن 

ث بن رضا بن ع الغ 23485047 مقبول57.5العمران314*****غ

مقبول64.5العمران965*****درالدين بن العرو بن االزهر الخما 2349684

دري23505048 ظ بن عمارة الح د الحف مقبول61.5العمران219*****صالح الدين بن ع

ش بن محمد بن عمار ال 23514485 مقبول71العمران917*****ال

مقبول69العمران600*****محمد بن منور بن قودير الرز 23525461

اح23532591 س بن سا الص ز بن أن مقبول58العمران433*****محمد ع

ف هللا2354538 مقبول60.5العمران799*****مراد بن العقر بن الجم ظ

ل23554090 مقبول67العمران732*****مجدي بن المولدي بن سالم الط

ب هم 23562070 مقبول65.5العمران222*****أم بن توفيق بن محمد الحب

اري23575348 دهللا الع مقبول79.5العمران447*****لحسن بن الشاذ بن ع

ة23584486 ش حت مقبول68العمران150*****لط بن محمد النا بن ال

م حنا 23595462 د بن إبراه د الحم مقبول67العمران749*****محمد النا بن ع

مقبول60.5العمران981*****رمزي بن محمد بن الحطاب بنعمار23605049

مقبول59العمران307*****أحمد بن الطاهر بن احمد الده 23613330

س بن محمد الجندو 23626367 مقبول73.5العمران586*****حمزة بن يو

مقبول57.5العمران710*****أحمد بن الصادق بن عمر سلما 23633907

مقبول57.5العمران819*****حسن بن توفيق بن ع كع 23642776

ظ النا 23655947 د الحف ظ بن محمد الصغ بن ع د الحف مقبول81.5العمران416*****ع

مقبول62العمران757*****زه بن حمادي بن الحنا المنصوري2366329
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اوي23673522 ح كر ال مقبول70.5العمران990*****شكري بن احمد بن ب

م بنحمد23685948 مقبول81.5العمران872*****حسام بن رجب بن إبراه

دهللا معر 23695662 مقبول68.5العمران975*****ماهر بن الهادي بن ع

ال بنقدور2370265 د بن الج دالحم مقبول54.5العمران119*****ف الدين بن ع

ب فرش 23712228 ب بن صالح بن حب مقبول62العمران930*****حب

من بن ع بن عاللة زغدودي2372395 مقبول67.5العمران228*****ا

د العو 2373855 مقبول63.5العمران533*****االسعد بن مهذب بن الع

س الجال 23745463 ل بن جالل بن خم مقبول71العمران823*****ه

عقو 2375764 دهللا بن محمد ال مقبول65العمران397*****العرو بن ع

دي23763523 العب مقبول65.5العمران536*****عاطف بن ع بن نا

ز بن صالح الخزري23776509 مقبول63.5العمران423*****الل بن الع

جاوي23785821 مال بن بوجمعة ال مقبول69العمران282*****رسالن بن 

مقبول65.5العمران883*****رضوان بن عمر بن عمار النوي23794670

عقو 23805349 ل بن صالح ال مقبول63.5العمران732*****أسامة بن ن

م بن الصادق بن ع القرا 23815949 مقبول63.5العمران787*****سل

كر عطاء هللا23821764 مقبول70.5العمران018*****أسامة بن توفيق بن ب

م بن السب بن محمد الما 2383450 مرفوض33العمران259*****سل

ب بن حسن بن عامر الخزري23843151 مقبول69.5العمران011*****شع

مقبول64العمران841*****اس بن الطاهر بن عمار الصغ العو 23851389

س بن المن بن ع الرز 23866442 مقبول84العمران663*****أن

مقبول64.5العمران456*****مروان بن الشاذ بن حسن بن عثمان23872381

اوي23883152 ح من بن نورالدين بن عثمان ال مقبول69.5العمران035*****ا

اح بن عمار خلفاوي238937 مقبول70العمران619*****عادل بن مص

د بن ع مسعودي23903712 مقبول57العمران395*****عصام بن محمد الع
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صل بن محمد الجر 23915950 مقبول69.5العمران933*****حمزة بن ف

س ش 23923331 ف هللا بن الصادق بن خم مقبول57العمران521*****س

ل بن سالم بن محمد حمدي23935350 مقبول79.5العمران783*****ه

مقبول65العمران482*****محمد بن ع بن محمد زر 2394765

من بن بوذراع بن محمد الصالح العرفاوي23955351 مقبول61.5العمران277*****ا

ال 23965663 مقبول68.5العمران141*****صابر بن رضا بن محمد الصالح ال

م بن محرز بن الهادي بن الطاهر23973332 مقبول62العمران083*****إبراه

د الرزاق الحنا 23983908 مقبول56.5العمران649*****العر بن ع

اش الورتا 23995464 ي بن المنذر بن أحمد الع مقبول68العمران235*****ص

ان24004487 ان بن محمد صالح بن محمد بن شع مقبول70العمران693*****سف

الحاج24012592 جا  وك بن الت مقبول67العمران028*****مهدي بن م

ف240238 مقبول65العمران452*****أحمد بن ع بن محمد ال

مقبول72.5العمران777*****محمد بن صالح بن الحس الور 24035951

مقبول67العمران980*****عاصم بن المنصف بن صالح الزواري24042593

دي24051765 مقبول71.5العمران952*****عر بن نور الدين بن أحمد ال

مقبول68.5العمران478*****حسام بن مراد بن ع القار 24066721

مقبول66.5العمران072*****مهدي بن لط بن محمد الزاير2407856

مقبول77.5العمران466*****احمد بن عمار بن محمد حامدي24085952

اري24094091 فة الع مقبول70العمران337*****هشام بن حسونة بن خل

م بن عمار القروي2410944 د ال س بن ع مقبول68العمران718*****اد

د هللا24111919 ف بن الرز بن ع د اللط مقبول70العمران512*****ع بن ع

مقبول65العمران791*****الل بن شكري بن عاشور العو 241239

ف هللا24135050 اد بن الهادي بن ضو ض مقبول69.5العمران697*****ز

س بن عمر ع 24144488 يع بن خم مقبول70العمران084*****ر
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ش بن بوجمعة بن عمر غر 2417205 مقبول66العمران781*****ال

د الؤمن الزمز 24182382 مقبول63.5العمران665*****محمد أم بن محسن بن ع

مرفوض46.5العمران779*****طارق بن صالح بن عامر عامر24194295

ي24214092 د بن الهادي الحك د الحم مقبول67العمران702*****محمد الطاهر بن ع

جاوي24221766 مقبول70.5العمران576*****محرز بن العر بن عمر ال

دي24234671 مقبول62.5العمران994*****ماهر بن عاشور بن محمد الدر

ز محمدي24243333 د الع كر بن محمد بن ع مقبول59العمران622*****ب

ي24253909 ي بن حسن نص مقبول57.5العمران698*****سا بن الم

ف بن صالح بن عثمان الورتتا 2426266 د اللط مقبول59.5العمران558*****ع

جا بن االزهر الورتا 24275465 مقبول67العمران337*****رمزي بن الت

مقبول70.5العمران257*****أسامة بن نورالدين بن جمعة خلفاوي24282071

مقبول66.5العمران291*****المنصف بن حمودة بن عمار الجندو 2429685

مقبول65.5العمران785*****سام بن الهادي بن الشا الشا 24303524

د الرحمان الخل 24324296 ال بن ع مقبول62.5العمران477*****حمزه بن الج

د243340 السع د الرحمان  مقبول70العمران109*****محمد بن رابح بن ع

ان24342952 د بن محمد بن شع د الحم مقبول67العمران084*****يوسف بن ع

ز24354866 مقبول74العمران464*****مهدي بن الطاهر بن صالح بوح

لقاسم بن الغ 2436149 دهللا بن  مقبول68.5العمران852*****االسعد بن ع

ف بن طارق بن الطاهر الرو 24375352 مقبول67.5العمران170*****أ

ز بن حس 24381767 د الع مقبول67.5العمران173*****عماد بن حس بن ع

ان24394867 ل بن احمد بن شع د الجل مقبول71العمران366*****أحمد إيهاب بن ع

ي2440945 مقبول67العمران230*****محمد بن قدور بن محمد السح

ا 24414297 م الج مقبول62.5العمران913*****الل بن عزالدين بن إبراه

مقبول68العمران720*****محمد ع بن حمده بن محمد الوسال 24425822
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مقبول64العمران738*****شهاب الدين بن المنصف بن حس الحاف 24444093

مقبول62.5العمران497*****صفون بن الصادق بن محمد طرخا 2445396

س بن يوسف بن حسن عرفاوي24466368 مقبول74.5العمران729*****ق

ده24473525 د الرزاق بن الهادي بن حم من بن ع مقبول65.5العمران424*****ا

د بن المنصف بن أحمد مفتاح24484298 مقبول61.5العمران641*****ول

مقبول62.5العمران756*****أحمد بن من العو 2449857

ج بن محمد بن الشاذ 24504868 مقبول66العمران694*****محمد ع بن ف

و 24511518 مقبول73.5العمران483*****سم بن محمد االمجد بن الصادق الم

س سال 2452267 د السالم بن يو مقبول59.5العمران529*****رمضان بن ع

ب بن عثمان الور 24531282 مقبول67.5العمران017*****مهدي بن محمد نج

ا 24543334 ف هللا بن محمد فاضل بن الدهما الج مقبول62العمران062*****س

م بن محمد ابن عثمان2455686 د ال مرفوض34.5العمران168*****ع بن ع

مقبول72العمران925*****أحمد بن عمار بن ع رت 24574869

ي24584870 اس بن محمد المنصف بن أحمد نوا مقبول71العمران622*****ال

د24591768 ارك بن أحمد بن حم مقبول68.5العمران250*****صابر بن م

ل24601283 ارك بن غ مقبول65.5العمران709*****نوفل بن محرز بن م

م ع 24613713 د ال مقبول63العمران704*****مروان بن ع

وك الصلو 24622594 مقبول68العمران532*****محمد ع بن م

ان بن مصط بن ع المطما 24631153 مقبول58العمران619*****سف

ن دبو 24644489 مقبول68العمران484*****النا بن الحس بن ال

ه24652383 ب بن الشاذ كرو مقبول62.5العمران728*****الشاذ بن الحب

مقبول71العمران475***** بن الهادي بن صالح مفداوي24664871

ش الصال 2467766 ز بن محمد هشام بن ال مقبول65العمران042*****احمد ع

اوي24684094 ل بن محمد لخ بن صالح ن مقبول67العمران253*****قب
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دهللا بن عمر حسان24695051 مقبول61.5العمران335*****سا بن ع

ة24701769 د ف حما مقبول70.5العمران317*****حمزة بن محمد بن ال

ش بن صالح النوي24716758 مقبول70العمران654*****محمد العر بن ال

مقبول64.5العمران057*****الل بن منذر السا 24722384

م بن رضا بن عثمان المهذ 24736847 مقبول74العمران055*****ك

ل بن محمد بن الصادق الج 24743153 مقبول69.5العمران516*****محمد مالك إسماع

ش 24756690 ش اله ت المن بن ال ة ب مقبول81العمران233*****ران

اض بن سالم بن محمد المحروق24761039 مقبول63.5العمران591*****ر

مقبول73العمران820*****محمد بن عامر بن مو الغزي24771390

د بن االزهر بن ع الوسال 24781391 مقبول71العمران463*****ول

م عطا 24795216 اض بن محمد المنصف بن إبراه مقبول65العمران260*****ر

دي24802953 لقاسم بن المولدي الدر مقبول52العمران780*****مهدي بن 

مقبول61العمران856*****محمد بن مختار بن محمد وسال 24811154

ف بن المنو بن مصط الشوا 24823714 مقبول63العمران395*****ا

ل24833715 مقبول57العمران339*****وائل بن حسن بن محمود خل

س الجندو 24842072 مقبول70.5العمران150*****عمر بن يو

مقبول58العمران272*****ماهر بن العرو بن االزهر الخما 24851155

ضيوف24862229 مقبول68العمران566*****احمد بن المن بن مختار 

حري بن محمد القا 24872595 مقبول60العمران329*****مال بن ال

مقبول62.5العمران241*****مروان بن رضا بن وناس بن سالمة24884672

مقبول68.5العمران598*****االزهر بن مسعود بن حس بن ع 24891519

ي 24904490 اض س مقبول68العمران854*****حسام بن ر

م بن يوسف شوا 24915217 مرفوض49العمران827*****احمد بن إبراه

اري24924491 س بن صالح الدين بن حس الع مقبول66العمران446*****ان
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دوي249341 د الرحمان بن محمد ال مقبول65العمران641*****المن بن ع

مقبول63.5العمران366*****احمد بن المنصف بن مسعود دبونة24944673

ازي24955953 س بن محمد الصالح بن احمد ال مقبول63.5العمران940*****ان

مقبول56العمران028*****محمد ع بن محمد بن الفرجا الفرجا 2496451

ي 2497539 مقبول58.5العمران689*****هيثم بن نا بن حسونة الت

ان24984095 اض بن صالح الحف مقبول70العمران787*****شفيق بن ر

فة مو24991156 د هللا بن خل مقبول67العمران191*****الل بن ع

ا 25012596 ب الب مقبول63العمران200*****محمد ع بن عمر بن الط

مقبول62العمران783*****محمد بن نا بن رابح النفزي25021392

نة25034096 ال بن ز مقبول64العمران180*****حازم بن حمودة بن الج

ز بن ع الون 25045218 د الع مقبول65العمران229*****وائل بن ع

ل 25052073 ال الطرا اد بن محمد بن ال مقبول70.5العمران749*****ز

دري2506612 م الح ان بن االزهر بن إبراه مقبول74العمران350*****سف

م بن محمد الصالح بن جواد العو 25071284 مقبول68.5العمران287*****سل

اري25083335 مقبول64العمران115*****صابر بن احمد بن ع الع

مقبول56العمران781*****محمد ع بن حسن بن عامر الخزري2509330

مقبول63.5العمران258*****اس بن مسعود بن عمار الفرش 25102385

ز الخرو 2511452 د الع ت ع ب ب مقبول63العمران453*****ي

ا 25126575 ش بن ع ص مقبول85العمران590*****األم بن ال

ظ عمري25146184 د الحف مقبول70.5العمران615*****نزار بن عمر بن ع

فة الزلط 25156281 د الرحمان بن خل مقبول62العمران507*****حمزه بن ع

ب الخبو 25165664 م بن الط مقبول68.5العمران592*****س بن إبراه

مقبول84العمران377*****الطاهر بن ازهر بن الطاهر عطوي25176443

دي25182777 م بن محسن بن فرحات السع د الرح مقبول58.5العمران392*****ع
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الهادي25195823 مقبول73العمران201*****حمزة بن محمود بن م 

ان252042 د الرزاق بن محمد بن شع اس بن ع مقبول70العمران540*****ال

فة بن مصط بن رجب25213910 د بن خل مقبول57.5العمران545*****ول

ف بن عثمان السماع 25231285 مقبول68.5العمران263*****محرز بن العف

ي 25242597 مقبول64العمران921*****محمد ع بن محمد بن صالح الس

و 25252598 مقبول55العمران837*****ت الدين بن المنصف بن حسن الم

د تر 25266722 ل بن المنصف بن الع مقبول68.5العمران803*****خل

ة25272954 ال بوزغا مقبول52العمران598*****محمد ع بن صالح بن الج

كر25282955 ب مرفوض43العمران983*****محرز بن محمد ع بن صالح ب

لو 25291157 ز بن محرز ال د الع مقبول58العمران228*****محمد العر بن ع

اس الهواش25304097 مقبول61العمران910*****حمزة بن زه بن ع

د بن يوسف بن ع زغاب25315219 مقبول65العمران872*****سع

ل بن ح منا 25325824 مقبول69العمران414*****جم

طان2533767 لقاسم الغ مقبول63العمران993*****مال بن عمر بن 

مقبول61.5العمران882*****عصام الدين بن عمر بن ع حمزة25345954

مقبول68.5العمران743*****عادل بن يوسف بن ع زغاب25354299

مقبول65.5العمران314*****فراس بن صالح بن عثمان الجال 25362074

د بن ع الزواوي25371636 د الحم س بن ع مقبول69العمران األع334*****ق

عقو 25382386 مقبول64.5العمران األع852*****مراد بن النا بن محمد ال

دي25395052 مقبول55.5العمران األع996*****محمد أم بن الم بن عاللة العب

ال بن ع المثلو 25406080 مقبول67العمران األع762*****سا بن الج

اري25413716 مقبول58العمران األع304*****منذر بن الحس بن عمار ع

ب بن ع الفتو 25423154 مقبول63.5العمران األع664*****منصور بن نص

اري25433526 ب بن ع الع س بن الط مقبول74.5العمران األع294*****ق
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ة25445466 مقبول72العمران األع794*****خالد بن الزائر بن محمد بوذي

ائ 25451040 ن بن عثمان الض د بن ال مقبول63.5العمران األع594*****رش

ارك بن محمد الشا 2546687 من بن م مرفوض34.5العمران األع177*****أ

نة25474098 م بن صالح ع مقبول73العمران األع997*****نور الدين بن إبراه

د السالم العرفاوي25486282 د بن محمد الصغ بن ع مقبول67العمران األع901*****ول

ان المس 25494099 من بن أحمد بن شع مقبول76العمران األع855*****أ

ف خل 25502387 مقبول65.5العمران األع647*****ن الدين بن األسعد بن الوص

ي بن الهادي بن ع بن صالح المنا 2551946 مقبول67العمران األع406*****ص

س بن عمر المو 25525220 مقبول63العمران األع082*****محمد بن خم

ن بن أحمد العو 25532599 مقبول60العمران األع067*****محمد بن ال

مقبول76.5العمران األع521*****را بن طارق بن صالح العج 25546185

دي25554674 مقبول66.5العمران األع756*****بهاء الدين بن نورالدين بن الطاهر السع

ا 25565353 مقبول79.5العمران األع226*****وسام بن عاللة بن مسعود الج

د هللا الذه 25571393 د هللا بن حاتم بن ع مقبول69العمران األع369*****ع

ب بن حسن بوطارة25586444 ب بن الحب مقبول75العمران األع935*****الحب

اري25592075 مقبول70.5العمران األع913*****حل بن محمد بن عمر خ

ا 25603717 د بن عثمان الح مقبول54العمران األع569*****فارس بن مج

مقبول64العمران األع039*****أم بن الهادي بن محمد القالل25615221

مقبول68.5العمران األع414*****حسان بن الطاهر بن حسونه الغر 25625665

مقبول65العمران األع093*****أنور بن الطاهر بن محمد الحمزاوي256343

ز بن محمود خذري25644872 د الع مقبول74العمران األع668*****ماهر بن ع

مقبول69العمران األع818*****حمزة بن عثمان العثما 25656445

مقبول61العمران األع943*****رشدي بن ع بن بوكث المثلو 25661158

ارك25675467 ارك بن م مقبول69العمران األع738*****لحسن بن مصط بن م
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ارك سالمة25686186 ش بن م مقبول67.5العمران األع603*****أسامة بن ال

مقبول76العمران األع429*****محمد فوزي بن محمد الطاهر بن مدين البنوري25694873

مقبول71العمران األع673*****حسام الدين بن المن بن ع بن األخ طرخا 25704874

مقبول66.5العمران األع252*****يوسف بن محمد بن الم بن وحادة25711520

د الرحمان بن الهادي غرنو 25724675 مقبول62.5العمران األع132*****حسام الدين بن ع

اض بن مصط بن محمد التاهن 2573947 مقبول66العمران األع050*****ر

مقبول67العمران األع674*****حمزة بن محمد بن حسن بوطارة25741159

مقبول60.5العمران األع040*****عصام بن عمار بن محمد الغر القاس 25755053

مقبول68العمران األع924*****محمد أم بن فاضل بن يوسف الصوا 25766283

ساوي25774100 د الرزاق الع ر بن ع مقبول64العمران األع609*****وائل بن شا

ب دغمان25781160 مقبول58العمران األع800*****حمزة بن الطاهر بن الحب

ال 25795468 مقبول70العمران األع107*****محمد بن الفرجا ال

ش رز 25804492 د بن سالم بن ال مقبول68العمران األع588*****ول

ا 25811161 م بن عثمان الج د ال مقبول63العمران األع425*****ماهر بن ع

حا 25826810 مقبول70العمران األع286*****جهاد بن نا ر

مقبول69العمران األع800*****محمد بن رضا بن محمد العرفاوي25834875

حومة25841920 من بن صديق بن المولدي ب مقبول75العمران األع741*****محمد أ

ف بن الحسو بن محمد لبوز25854493 مقبول68العمران األع506*****أ

ا 25871637 دة الح د بن صم مقبول62العمران األع400*****أحمد بن رش

اري25886638 ش بن األخ الع مقبول78.5العمران األع791*****محمد أم بن ال

ا هللا بن أحمد شار 25895054 مقبول72.5العمران األع090*****عماد بن ج

ش25901521 س بن صالح دب مقبول68.5العمران األع780*****لمجد بن خم

مقبول62.5العمران األع026*****صابر بن عاللة بن خذيري  الزوا 2591397

شوب25926639 د الوهاب ش مقبول81.5العمران األع397*****مروان بن المعز بن ع
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مان بنمسعود25935666 مقبول68.5العمران األع584*****نجم الدين بن محمد بن سل

د بن محمد صماره2594331 د الحم ان بن ع مقبول56العمران األع003*****سف

د بن قدور سال 25951162 مقبول61العمران األع537*****رشدي بن الع

رة25962600 مقبول60العمران األع420*****المهدي بن محمد بن الطاهر ن

ال 25974300 مقبول64.5العمران األع079*****وجدي بن األزهاري بن الطاهر ال

ب بن الطاهر25982388 د بن العر بن الط مقبول63.5العمران األع585*****ول

ي25996691 س به د هللا بن خم اب بن ع مقبول84العمران األع136*****ذ

ب بن أحمد بن صالح الجوادي26003155 مقبول69.5العمران األع788*****خب

اري26015055 لقاسم ع مقبول63.5العمران األع986*****حمدي بن عمار بن 

مقبول66العمران األع907*****حمدي بن ع بن محمد السلطا 26026081

د الوهاب بن محمد الزغال 26032778 مقبول56.5العمران األع641*****حسام الدين بن ع

اط26043156 ل بن عمر ق مقبول71.5العمران األع809*****أم بن ن

اري26051921 ن ع ع ك ي بن ب مقبول70العمران األع671*****محمد ص

مقبول66.5العمران األع438*****محرز بن النا بن أحمد المنا 26065056

ز زغال 26076446 د الع د الوهاب بن ع مقبول66العمران األع496*****محمد بن ع

ل 26086284 مقبول69العمران األع492*****مهران بن محمد بن أحمد 

ف بن حاتم بن العر الجال 26091922 مقبول69العمران األع921*****أ

مان بن أحمد الهاش 26103336 م بن سل مقبول59العمران األع337*****إبراه

لقاسم اللوا 26116187 ب ن  مقبول70.5العمران األع982*****اس بن الحب

ش الدائ 2612948 ب بن  مقبول65العمران األع016*****مهدي بن محمد الحب

اري26136447 مقبول69العمران األع871*****حسان بن ع بن محمد الع

مقبول57.5العمران األع793*****فوزي بن حسن بن ع الها 26142779

صل بن الشاف غاوي2615858 مقبول66.5العمران األع614*****محمد فوزي بن ف

اري26163911 س بن حنا الع د بن إدر مقبول58.5العمران األع948*****ول
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لقاسم بن محمد الصالح خش 26171770 مقبول68.5العمران األع342*****حسن بن 

مقبول66العمران األع338*****محمد بن المنصف بن محمد الصغ الور 26185825

مال بن محمد الفوغا 26196640 مقبول80.5العمران األع906*****جوهر بن 

من بن محمد بن يوسف يوس 26205354 مقبول55.5العمران األع356*****أ

وك بن عمار المقدم26213527 مقبول68.5العمران األع183*****رمزي بن م

الة26225222 مقبول64العمران األع661*****مؤمن بن رضا بن وردي بودر

نة26232230 مقبول62العمران األع390*****منت بن المنصف بن أحمد ع

مقبول66.5العمران األع541*****إسكندر بن محمد بن الحطاب الزلت 2624268

اوي26255826 ح م بن خالد ال مقبول51العمران األع036*****خالد بن إبراه

مقبول55العمران األع843*****أسامة بن عمر العموري26262956

ساوي26276448 مقبول71العمران األع817*****اس بن محمود بن حمده الع

مقبول78.5العمران األع588*****ع بن محمد بن ع بنمنصور26286510

مقبول61.5العمران األع546*****مروان بن األزهر بن الطاهر البوغديري26294301

د القادر بن بوجمعه بوجمعه26304101 مقبول76العمران األع626*****هيثم صدام بن ع

مقبول69.5العمران األع923*****محمد طه بن الحس بن محمد صمر26313528

ب الرز 26322076 مقبول70.5العمران األع860*****محمد ع بن صالح بن الذ

ا 26336188 د هللا بن محسن ال مقبول75.5العمران األع897*****محسن بن ع

د الرزاق بن أحمد خالدي26346759 مقبول69العمران األع262*****حمزة بن ع

اد2635859 د السالم بن المن بن ع ع مقبول65.5العمران األع239*****ع

مقبول64العمران األع599*****معز بن حمادي بن حسن مال 26365223

مقبول75العمران األع891*****المنذر بن حسن بن الصادق العمدو 26376449

ي26394494 م بن الفاضل بن عمر الخم مقبول67العمران األع347*****إبراه

مقبول67العمران األع759*****رشاد بن النا بن الصادق الناعس2640949

مال الورتا 26416285 مقبول70العمران األع185*****مروان بن المختار بن 
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ش بن بوجمعة القروي26421394 مقبول64العمران األع974*****شكري بن 

اري26433912 س بن العل  الع ل بن ون مقبول57.5العمران األع344*****خل

ف2644950 من بن حمادي بن عرفاوي محمد ال مقبول68العمران األع257*****أ

و األشهب26454876 م بن م مقبول63العمران األع220*****األنور بن إبراه

م منا 26464102 مقبول76العمران األع560*****محمد بن الحس بن إبراه

اري26472389 ن ع الع مقبول62.5العمران األع124*****ش بن المختار

ان بن مصط بن أحمد  عجرودي26483529 مقبول72.5العمران األع593*****سف

وك بنع 26496723 مقبول68.5العمران األع761*****محمد معز بن فت بن الم

مقبول62.5العمران األع067*****محسن بن ع بن عمر الما الطوجا 26504302

مقبول59.5العمران األع453*****مجدي بن محمد األم بن أحمد الوسال 2651540

اري26524676 مقبول62.5العمران األع600*****حس بن الشاذ بن حس الع

مقبول66العمران األع043*****محمد بن المن بن ع برهو 26536082

م26544877 ا بن ك مقبول71العمران األع471*****محمد بن حامد بن محمد ال

مقبول62.5العمران األع691*****أحمد بن محمد األم بن محمد العال 26554303

ب26563718 د بن ع الشا مقبول57العمران األع668*****سم بن زغ

دي الج 2657398 مقبول62.5العمران األع667*****عادل بن محمود بن العب

د السالم عكشة26585469 س بن ع مقبول74العمران األع824*****أن

مقبول65العمران األع052*****حسان بن حمادي بن ع الص 26595224

مقبول69.5العمران األع093*****طارق بن األم بن ع الح 26601771

ف الدين بن المختار بن أحمد المنا 26616083 مقبول67العمران األع290*****س

ا 26626450 د الرحمان بن محمد الصالح ال من بن ع مقبول69العمران األع977*****أ

ن26632077 ف بن عمار بن ز د اللط مقبول64.5العمران األع149*****مهدي بن ع

دي26643719 مقبول63العمران األع603*****سام بن محمد بن ع عب

ي26653720 مقبول54العمران األع353*****مروان بن حسن بن عامر خم
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ا 26665470 مقبول70العمران األع834*****المعز بن مصط بن صالح ر

ل26673337 س بن النا بن حمودة الش مقبول60العمران األع420*****ق

دي26685057 مقبول56.5العمران األع744*****حمزة بن عمر البوز

ل بن نور الدين بن الشاد الوسال 26691923 مقبول70العمران األع181*****ه

مقبول58العمران األع978*****فراس بن فوزي بن صالح الماجري26701163

لقاسم لخوص26711041 مقبول69.5العمران األع788*****عاطف بن ع بن 

د هللا الور 2672453 مقبول61العمران األع015*****العر بن منصور بن ع

مقبول65العمران األع507*****حسام بن محسن الوسال 26745225

ال بن عمار الس 26762390 مقبول65.5العمران األع241*****جالل بن الج

لقاسم الفرش 26771638 مقبول60العمران األع006*****مكرم بن أحمد بن 

اري26786369 د بن خالد بن المولدي الع مقبول68.5العمران األع007*****ول

ي26795058 ل بن الفاضل بن عمر الخم مقبول57.5العمران األع031*****ن

مقبول71.5العمران األع979*****عمر بن ع بن رابح المل 26803157

لقاسم2681399 مقبول62.5العمران األع276*****عماد بن محمد بن ع 

ش26823913 مقبول57.5العمران األع185*****محمد بن حس بن عمار العكر الدرو

م بن العر بن األم بنعر 26833158 د الرح مقبول63.5العمران األع456*****ع

ساوي26845226 ب الت مقبول64العمران األع808*****محمد بن سا بن الحب

مقبول70.5العمران األع078*****رمزي بن الصادق بن محمد الصالح شار 26851772

مقبول71العمران األع783*****محمد بن الطاهر بن محمد بن ع 26866286

م عماري26873914 مقبول58.5العمران األع629*****الل بن صالح بن إبراه

ب بن محمد التل 26882391 مقبول64.5العمران األع166*****عصام بن الط

مرفوض38.5العمران األع217*****عادل بن محمد بن يوسف المسغو 26891522

مقبول73العمران األع712*****فه بن عثمان بن الطاهر المؤدب26902957

ه26912601 ه بن حرم مقبول53العمران األع665*****هشام بن حسن بن عل
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من بن رابح بن السا تل 26923915 مقبول58.5العمران األع799*****أ

ة26933721 د هللا بن المختار حرم ن بن ع مقبول60العمران األع635*****محمد ز

ات26941924 د السالم شع مقبول77العمران األع265*****أحمد بن محمد بن ع

اوي26954495 ار خ د الج مقبول68العمران األع382*****اس بن محمد التو بن ع

د هللا26963722 د بن محمد األزهر بن ع الصغ بن ع مقبول57العمران األع516*****ول

ف26982780 د بن محمد  ه بن عب مقبول57.5العمران األع065*****ح

جا الزدام26992078 مقبول70.5العمران األع412*****جوهر بن محمد بن الت

م بن الحس بن عمارة قسومة27006839 مقبول71.5العمران األع803*****س

مقبول58العمران األع713*****حسان بن عز الدين بن عمر بوقرة27013338

مقبول69العمران األع107*****أحمد بن المختار بن ع غدير27021639

مقبول51.5العمران األع788*****عصام بن عثمان بن أحمد رز 27035955

لقاسم بن عمار سالئ 27044496 س بن  مقبول65العمران األع182*****أن

اري27056189 ب بن محمد الع مقبول75.5العمران األع035*****مروا ن بن محمد نج

ا العو 27065667 مقبول80.5العمران األع553*****محمد أم بن الحس الع

مقبول63.5العمران األع765*****وجدي بن رضا بن عاللة المال 27071042

شوب27086787 د الوهاب ش مقبول69.5العمران األع275*****المختار بن هشام بن ع

مقبول62.5العمران األع113*****فخر الدين بن مختار بن ع المرزو 27093530

لقاسم قاس 27102079 مقبول70.5العمران األع997*****محمد بن توفيق بن 

مقبول68.5العمران األع301*****صابر بن لزهر قاس 27115059

مقبول63.5العمران األع754*****أوسامة بن صابر ال 27122392

دري27135668 جا  مقبول68.5العمران األع329*****حمادي بن الم بن الت

ش بن رابح برهو 27146576 من بن ال مقبول80العمران األع115*****أ

اري27155227 ا بن أحمد ع مقبول63العمران األع435*****حمزة بن ع

ساوي27162958 م ع د بن المن بن إبراه مقبول70العمران األع645*****ول
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مقبول68العمران األع903*****حاتم بن الهادي بن محمد العرفاوي27174497

ضيوف27181286 مقبول66.5العمران األع527*****محرز بن مختار بن العر 

مقبول59العمران األع164*****الل بن رضا بن عاللة المال 27193339

ال زائدي27206190 مقبول74.5العمران األع721*****صابر بن حس بن الج

وك الحران27223159 مقبول63.5العمران األع859*****محمد بن عمر بن الم

ش بن أحمد سا 27235827 د بن  مقبول63العمران األع310*****سع

مقبول60العمران األع352*****رمزي بن الطاهر الج 27242602

مقبول64العمران األع733*****مال بن حسن بن عمار رز 27254103

ما 27262080 ض سل ف بن محمد األب مقبول65.5العمران األع935*****أسامة بن العف

اري27274878 ف بن شكري الع مقبول66العمران األع692*****أ

مقبول66العمران األع669*****حازم بن محمد فوزي بن الطاهر الناجم27286287

ا بن أحمد المول 27292959 مقبول58العمران األع665*****محمد ع بن جاء 

زالعو 27304304 د الع ب بن ع مقبول61.5العمران األع887*****أحمد بن محمد الحب

مقبول65.5العمران األع958*****لط بن ع بن أحمد العل 27314677

يع27323531 مقبول63.5العمران األع148*****محمد ع بن الهادي بن ع ر

لقاسم منصور27334879 لقاسم بن فت بن  مقبول63العمران األع048*****محمد 

س27343160 يو ب ب مقبول69.5العمران األع453*****وسام بن أحمد بن محمد الحب

دوي27353161 مقبول73.5العمران األع829*****حازم بن ن بن فرحات ال

ط الخل 27372231 مقبول59العمران األع509*****فت بن محمد الهادي بن محمد ال

مقبول65العمران األع529*****معاذ بن السا بن ع األسود273844

جاوي27405355 ز ال د الع مقبول79.5العمران األع160*****صابر بن ع

اري27415828 مقبول66العمران األع697*****محمد ع بن الطاهر بن محمد الع

مقبول74.5العمران األع565*****أسامة بن حسن بن أحمد حطا 27426370

اري27431773 مقبول70.5العمران األع135*****حمدي بن رضا بن محمد الع
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اض بن محمد ع بن الزا التو 27444678 مقبول64.5العمران األع682*****ر

مقبول68.5العمران األع053*****طارق بن سالم بن صالح سا 27455669

اري27476511 د السالم بن محمد الع مقبول84.5العمران األع352*****فت بن ع

ج بن محمد رجب27485060 مقبول60.5العمران األع397*****محمد بن ف

ل بن العرو النا27495471 رم بن الجم مقبول66العمران األع391*****أ

ز الفرش 27501395 د الع صل بن ع د بن ف مقبول64العمران األع270*****ف

ز بن الحطاب الجنقا 27513916 د الع د المنعم بن ع مقبول60.5العمران األع414*****ع

ن2752269 ب بن فرحات ال د بن الحب مقبول56.5العمران األع996*****عا

د الستار بن محمد موساوي27532603 مقبول55العمران األع104*****عالء الدين بن ع

اري27545061 اد بن صالح بن الصادق الع مقبول78.5العمران األع351*****ز

ا 2755332 ش بن الم ال س بن  مقبول57العمران األع454*****أن

ساوي27566577 ل بن محمود بن حمدة الع مقبول83العمران األع727*****خل

ودي27575956 مقبول60.5العمران األع162*****مال بن الطاهر بن حس ك

اري27585228 م بن ع بن صالح الع مقبول67العمران األع873*****إبراه

در المثلو 27595472 ل بن الشاذ بن ق مقبول67العمران األع407*****ن

د هللا27605473 فة ع د الرؤوف بن أحمد بن خل مقبول72العمران األع548*****ع

ف27613532 د هللا ال د بن ع مقبول63.5العمران األع402*****األمجد بن محمد الع

من بن محمد بن عمار غزوا 27624880 مقبول63العمران األع931*****أ

د الوي27632781 مقبول59.5العمران األع108*****محمد المعز بن المن بن حسن ع

س بن عمر الفرجا 2764333 ت بن خم مقبول59العمران األع986*****ثا

د القادر التو 27656288 د الرحمان بن محمد بن ع مقبول75العمران األع226*****ع

من بن الهادي بن محمد جام 27662960 مقبول70العمران األع573*****أ

اوي27676788 ح ال ال مقبول69.5العمران األع187*****رمزي ين ع بن ال

مقبول63.5العمران األع788*****أحمد بن عمار بن أحمد العلوي27703533
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اس بن صالح بن سالم البوغان 27713340 مقبول58العمران األع166*****إل

اري2772768 مقبول70العمران األع594*****محسن بن محمد بن محمد الع

ا 27733917 مقبول57.5العمران األع826*****محمد بن مصط بن صالح ر

اد بن حس بن مراد خل 27742961 مقبول73العمران األع799*****ز

اري27756191 مقبول67.5العمران األع590*****أحمد بن محمد الع

ادي بن حس التا 27765229 س بن الع مقبول64العمران األع082*****ق

دي27774881 مقبول62العمران األع259*****محمد بن محسن بن التها العب

ي بن الحس بن محمد القضقا 27784498 مقبول71العمران األع243*****ص

ا 27794679 د الرزاق بن محمد صالح ال مقبول64.5العمران األع390*****هيثم بن ع

ادي السبو 27802782 من بن محسن بن الع مقبول56.5العمران األع896*****أ

مقبول67.5العمران األع879*****رفيق بن حس بن صالح صو 27815670

ف بن العرو الذه 27824882 مقبول63العمران األع288*****العر بن لط

اوي27832962 ح د هللا  مقبول58العمران األع023*****شو بن حسن بن ع

مقبول61.5العمران األع813*****مال بن ع المنصوري27845356

س27854883 مقبول72العمران األع727*****نزار بن رضا بن حمدة بن يو

ل 27866289 ب الطرا مقبول69العمران األع883*****مهدي بن محمد بن الط

ب بن مفتاح محمد27876451 مقبول66العمران األع125*****حمدي بن الحب

مال بن محرز بن عثمان27883534 مقبول62.5العمران األع652*****را بن 

جاوي27896760 د هللا  مقبول69العمران األع106*****سا بن ع

مقبول57.5العمران األع099*****أحمد بن حس بن أحمد العجرودي27903918

نة27915357 د هللا بن محمد ع مقبول79.5العمران األع957*****الطاهر بن ع

س 27926084 مقبول52العمران األع169*****در الدين بن محمد ع بن الطاهر الت

ي بن الهاش بن عمار عماره27934305 مقبول61.5العمران األع693*****خ

اري27953919 ا بن أحمد ع مقبول58.5العمران األع861*****الل بن ع
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ا 27963535 مقبول62.5العمران األع519*****سا بن محسن بن صالح ال

مقبول56.5العمران األع312*****مال بن مصط بن أحمد الصنها 27972783

م27985671 اه د الرزاق بن منصور بن د بن ع مقبول69.5العمران األع427*****وح

فة التائ 27994680 مقبول64.5العمران األع441*****الهاش بن سالم بن خل

مقبول62.5العمران األع864*****محمد بن نور الدين بن حمدة بوها 28002393

كر بن سالم بن عمر28012394 مقبول63.5العمران األع008*****ب

مقبول62.5العمران األع423*****فارس بن عادل بن الضاوي الورتا 28024306

مقبول59.5العمران األع615*****صابر بن ع بن حسن غنام28034681

لقاسم بن رمضان الخل 28044682 مقبول62.5العمران األع556*****حمدي بن 

ار 28052604 م بن منذر بن نور ا لدين ال مقبول55العمران األع155*****سل

ا بن أحمد المول 28061287 د الرؤوف بن جاء  مقبول66.5العمران األع297*****ع

م بن العر عثما 2807454 مقبول63العمران األع240*****محمد بن إبراه

س بن الرزق عر 28081164 مقبول67العمران األع969*****محمد بن يو

ع 28095358 ف الدين بن رزوقة بن الهادي ال مقبول79.5العمران األع748*****س

اده2810455 مقبول66العمران األع036*****سم بن حسن بن الصادق ع

ا 28111165 مرفوض37العمران األع005*****إسكندر بن صالح بن محسن ال

ي28125062 د هللا الخم مقبول67.5العمران األع294*****أسامة بن حسن بن ع

دري28134104 جا  مقبول76العمران األع155*****مال بن الفاهم بن الت

مقبول64.5العمران األع257*****حمدي بن حمادي شوالق28144307

ه28155672 ب بن مفتاح الفق مقبول80.5العمران األع610*****فت بن الحب

مان المنا 28165474 مقبول65العمران األع108*****حمزة بن دهما بن سل

ل بن الخذاري الج 28171925 د الجل م بن ع مقبول58العمران األع129*****ك

دة28182963 مقبول59العمران األع764*****فؤاد بن ال بن صغ حم

ب بن عثمان العد 2819951 مقبول68العمران األع667*****مالك بن الحب
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يور28201166 ب بن محمد الش مقبول64العمران األع868*****در الدين بن الحب

مقبول58.5العمران األع854*****فاخر بن محمد بن صالح الحف 28213920

اري2822541 مقبول57.5العمران األع451*****الل بن عمار بن الطاهر ع

مقبول76.5العمران األع892*****محرز بن رضا بن عمار الماجري28234308

د هللا بن عمار التها 2824400 د الرؤوف بن ع مقبول62.5العمران األع266*****ع

جاوي28255475 ش  مقبول68العمران األع133*****محمد ع بن عثمان بن العا

س بن بوخاتم28265476 ا بن حس بن خم مقبول69العمران األع878*****منت 

ل بن محمد المنصف شوا 28276848 مقبول72العمران األع470*****ن

ج28285957 مقبول65.5العمران األع253*****وجدي بن المولدي بن أحمد بنف

م الهنتا 28295477 ف بن إبراه د اللط م بن ع مقبول71العمران األع194*****إبراه

مقبول69العمران األع192*****محمد بن المختار بن العماري سا 28305478

د28315359 لع مقبول79.5العمران األع804*****ن الدين بن صالح بن حسن 

مقبول77.5العمران األع179*****أحمد بن محمد بن أحمد الع 28326371

د28332232 ارك مف مقبول56العمران األع657*****غازي بن محرز بن م

مقبول72.5العمران األع280*****طارق بن محمد بن عمر صالح28345063

وك بن أحمد رزق هللا2835613 مقبول74العمران األع045*****مال بن الم

دا 28382784 من بن النا بن  سع مقبول57.5العمران األع798*****أ

مقبول59.5العمران األع481*****مالك بن جمال الدين بن األزهر الذهاي 28393536

وك التو عامري28403723 مقبول54العمران األع863*****رضوان بن سعد هللا بن م

مقبول53العمران األع873*****عماد بن عمر بن محمد كنا 28412233

اض بن الم بن عثمان عد 28423724 مقبول58العمران األع244*****ر

مقبول65العمران األع042*****رمزي بن أحمد بن ع بوغن 28434499

مقبول58العمران األع185*****نعمان بن جمال الدين بن يوسف حمودة28442605

مقبول67العمران األع146*****الل بن خالد بن عمار هم 28455230
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ب العرفاوي28466290 م بن الحب د ال د المنعم بن ع مقبول74العمران األع163*****ع

دي28483537 د هللا الدر مقبول64.5العمران األع597*****سلمان بن إصالح بن ع

مقبول68.5العمران األع698*****خالد بن رحما بن حسن الش 28493162

حري28503921 مقبول57.5العمران األع932*****اس بن محمد ع بن محمد ال

لقاسم عامري2851456 ن مو بن  د الع مقبول61العمران األع126*****  ع

د السطار بن عمر التارزي285245 د بن ع مقبول70العمران األع967*****رش

ب بن حسن األشهب28533538 ل بن الحب مقبول65.5العمران األع052*****  خل

د الرزاق بن بن حمودة را 28542234 مقبول62العمران األع443***** فادي بن ع

مقبول70.5العمران األع388*****من بن عمر بن محمدغرس هللا28555958

دوي28563922 د الرحمان ال ش بن ع من بن محمد ال مقبول57.5العمران األع408*****أ

ف بن الهادي الخطوي التا 28576192 مقبول67.5العمران األع910*****أ

لقاسم بن عمارة28592606 مقبول60العمران األع433*****أحمد بن الهادي بن 

اري28603163 لقاسم الع من بن محمد ع بن  مقبول63.5العمران األع244*****أ

دي2861688 وك العا مقبول64.5العمران األع335*****فاروق بن فوزي بن م

ال28626193 اد بن ع ال م بن ع مقبول76.5العمران األع844*****ك

مقبول63.5العمران األع334*****مروان بن محمد الصالح بن لم جم 28632081

مقبول58.5العمران األع984*****محمد فؤاد بن الطاهر بن ع المفتا 2864542

د  الحمرو 28656849 د المج س بن جمال الدين بن ع مقبول75العمران األع796*****أن

مقبول79.5العمران األع987*****فادي بن نورالدين بن محمد المولدي الرحمو 28665360

مقبول61العمران األع329*****المعز بن محمد الصالح بن بوجمعة العسكري2867457

وك بن ع  الذهي 28686512 د هللا بن الم مقبول71.5العمران األع888*****ع

مقبول65العمران األع241*****خالد بن محرز بن السب بن حمزة28695231

د هللا الشا 28703923 مقبول58.5العمران األع835*****محمد بن حمادي بن ع

ازي28712785 مقبول55.5العمران األع057*****حسان بن المن بن محمد ال
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كر الصغ 28722964 مقبول55العمران األع404*****لط بن محمد الصغ بن ب

ده28735479 د هللا بن ع د هللا بن صالح بن ع مقبول70العمران األع700*****ع

م شاي 28742235 م بن رفيق بن إبراه مقبول65العمران األع028*****إبراه

د القادر بن الصادق بن محمد التو 2875458 مقبول61العمران األع535*****ع

م حمودي28764309 من بن أحمد بن إبراه مقبول67.5العمران األع399*****أ

ا النح 2877689 مقبول65.5العمران األع680*****أحمد بن عمار بن جاء 

مقبول61العمران األع647*****خالد بن محمد بن أحمد بن صالح28781167

مقبول82.5العمران األع675*****حس بن جمعة بن محمد شوشان28796194

حومة28804683 اس بن صديق بن المولدي ب مقبول77.5العمران األع988*****إل

م زعي 28816641 ز بن إبراه مقبول73.5العمران األع448*****شكري بن الع

م بن المنصف بن أحمد الفرش 28825673 مقبول68.5العمران األع146*****ك

مقبول56العمران األع237*****صالح بن أحمد بن صالح علوي2883459

مقبول57العمران األع019*****الل بن ع بن حمادي الساح 28843725

الرحومة2886860 مقبول66.5العمران األع136*****سا بن محمود بن محمد 

ز بن محمد الطبو 28871043 د الع اض بن ع مقبول64.5العمران األع808*****ر

م زدي 2888614 مرفوض34العمران األع358*****مروان بن هما بن إبراه

ة28893164 مقبول64.5العمران األع283*****نجم الدين بن عزالدين بن محمد أن

مقبول81العمران األع089*****هيثم بن أحمد بن صالح التل 28905829

دي28915480 مقبول69العمران األع075*****طه بن سعد بن العرو عص

الهوان28921396 ال بن محمد  ت الج مقبول73العمران األع649*****حنان ب

ب غ 28934310 مقبول64.5العمران األع261*****محمد أم بن نور الدين بن الط

مقبول68العمران األع729*****محسن بن محمد بن ع هالل28941397

مقبول61العمران األع163*****محمد ام بن المنصف بن محمد المكور28953726

فة بن حسونة دب 28962786 من بن خل مقبول55.5العمران األع742*****أ
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مقبول71.5العمران األع492*****الهادي بن حسن بن الهادي الون 28971774

د هللا الحمرو 28985830 مقبول73العمران األع013*****نزار بن الحس العر بن ع

در الحسي 28991523 مقبول66.5العمران األع929*****سا بن محمد األزهر بن ق

دي29016372 ال بن أحمد هوا ان بن ج مقبول80.5العمران األع483*****سف

ب بن أحمد الرقيق29022965 مقبول58العمران األع556*****فوزي بن الحب

ز بن الطاهر الغر 29033165 د الع مقبول64.5العمران األع035*****حل بن ع

ا 29045831 ي بن المختار بن عمار السح مقبول72العمران األع016*****ص

س المثا 29054105 من بن حمادي بن خم مقبول67العمران األع265*****أ

مقبول66العمران األع359*****محمد بن صالح بن مسعود موال 2906952

لقاسم بن ع نجار29076513 مقبول66.5العمران األع996*****محمد مروان بن 

ا 29084684 د هللا الج ب بن ع مقبول58.5العمران األع093*****محرز بن الط

يور29095481 ب بن محمد الش مقبول50العمران األع863*****حمزة بن الحب

اس فندو 29102607 مقبول64العمران األع067*****مكرم بن صالح بن ع

مقبول68.5العمران األع265*****فارس بن أحمد بن محمد اللمو 29126373

ز بن يوسف مدي 29136085 د الع مقبول65العمران األع459*****هشام بن ع

ب الحس 29142966 ج بن أحمد الط مقبول55العمران األع807*****وسام بن ف

اض بن المختار بن محمد  29151168 مقبول58العمران األع653*****ر

ال السا 29163727 مقبول61العمران األع900*****فراس بن حس بن الج

مقبول74.5العمران األع827*****عماد بن حسن بن محمد المنا 29173539

مقبول68.5العمران األع501*****محمد ع بن الهادي بن طرشون حسناوي29185064

اري29191926 ال الع ب بن الج مقبول75العمران األع737*****مروان بن الحب

د بن ع زما 29205832 د المج مقبول74العمران األع255*****محمد بن ع

حاوي29215833 د القادر بن محمد بن أحمد ش مقبول69العمران األع148*****ع

من بن الطاهر الج 29224685 مقبول68.5العمران األع354*****أ
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م النهدي2923861 لقاسم بن إبراه د الرؤوف بن  مقبول64.5العمران األع234*****ع

ة29245232 مقبول64العمران األع620*****محمد ع بن أحمد بن محمود حساي

مقبول68العمران األع480*****حسام الدين بن شكري بن أحمد عماره29255482

ب غ 29272608 من بن الهادي بن الط مقبول70العمران األع146*****أ

مقبول57.5العمران األع317*****عالء الدين بن ع بن محمد قرا 29283924

مقبول61العمران األع097*****عصام بن حسن بن صالح العمدو 29294106

مقبول63العمران األع292*****حامد بن صالح بن ع الشار 29303728

مقبول85العمران األع912*****حسام بن محمد بن محمد شطورو29326578

مقبول58.5العمران األع994*****صابر بن المنو بن الهادي الدحناس29333925

د هللا العل 29346724 د هللا بن سعد بن ع مقبول71.5العمران األع965*****ع

اري29351288 ل بن صالح بن التو الع مقبول68.5العمران األع689*****ن

جاوي29364311 وك بن محمد ال ت م مقبول70.5العمران األع650*****سارة ب

مقبول63العمران األع417*****محمد أم بن معمر بن طائع صال 29385834

مقبول64.5العمران األع972*****محمد ع بن الفاضل بن محمد قرا 29392395

مقبول57.5العمران األع873*****رمزي بن الفاضل بن محمد قرا 29403926

الع29413540 مقبول62.5العمران األع558*****محمد ع بن محمد بن صالح 

مقبول67العمران األع427*****مروان بن حاتم بن محمد مشوش29422967

مقبول77.5العمران األع265*****محرز بن أحمد بن صالح الفرش 29434686

ب29444687 ش بن محمد الط مقبول77.5العمران األع409*****حمدي بن ال

مقبول82.5العمران األع141*****منت بن سم بن حس غزي29456195

مان بنمسعود29464312 مقبول61.5العمران األع744*****وسام بن محمد بن سل

مقبول63.5العمران األع249*****العر بن محرز بن محمد العرفاوي29474688

ل 2948953 د الرحمان بن ع الطرا مقبول65العمران األع096*****محجوب بن ع

اوي29495065 مقبول69.5العمران األع941*****مروان بن حمادي بن عمار ذه
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د بن صالح ع 29505066 م بن ع مقبول67.5العمران األع069*****حل

د بنحامد29513341 ب بن أحمد بن الع مقبول63العمران األع573*****الحب

لدي29522609 ش خ د الفتاح بن ال ش بن ع مقبول64العمران األع274*****ال

ي29536825 ا بن محمد صالح ن ل بن ع مقبول73.5العمران األع782*****خل

ب بن أحمد عزازة29545233 ان بن الحب مقبول64العمران األع389*****سف

اض بن صالح بن الخطوي الزواوي29553729 مقبول56العمران األع598*****ر

مقبول68.5العمران األع526*****محمد ع بن عامر بن محمد المس 29564689

ال 29576452 فة ال ش بن خل مقبول75العمران األع153*****هيثم بن ال

عقو 29581398 اد بن جلول بن العجا  مقبول73العمران األع363*****ز

د الرحمان الج 29591640 مرفوض39العمران األع892*****أنور بن محمد بن ع

اري29605234 ش بن الصادق الع مقبول64العمران األع227*****أسامة بن ال

ب الفرش 29615235 مقبول66العمران األع659*****عامر بن المن بن الحب

ارو 29634500 ف بن محمد بن سالم  د اللط مقبول68العمران األع242*****الحسن ع

ا سل 29641927 مقبول74العمران األع739*****حسن بن حمه بن محمد ال

ا 29651524 مقبول73.5العمران األع931*****جابر بن رجب بن محمد الح

مقبول68العمران األع440*****ماهر بن محمد بن العرو ن29661399

اري29672610 لقاسم الع مقبول62العمران األع276*****حسن بن محمد ع بن 

ف بن ع الزكري29685835 د اللط مقبول69العمران األع588*****حمزة بن ع

مقبول61العمران األع498*****حمزة بن لط بن عمار هم 29692968

اري29702396 د القادر بن العر بن محمد الع مقبول62.5العمران األع696*****ع

مقبول72العمران األع507*****ز بن صالح الدين بن محمد عمار29716850

د الرزاق الحمرو 29725236 ل بن ع مقبول63العمران األع467*****حمزه بن جم

مقبول55العمران األع875*****رضوان بن أحمد بن محمد العج 29732969

ا 29743730 س بن حمادي بن صالح الجب مقبول59العمران األع575*****ق
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ب بن صالح الزرما 29751641 صل بن الط مقبول63العمران األع837*****ف

مقبول62العمران األع931*****محمد محرز بن حسن شواري29765483

د الرحمان س 29772787 مقبول58.5العمران األع681*****نور الدين بن محمد بن الحاج ع

مقبول63.5العمران األع719*****محمد مهدي بن ع بن محمد عمدو 29786514

ب29794884 وك بن عمر الط مقبول74العمران األع559*****أحمد بن م

ف بن الصغ 29813927 مقبول57.5العمران األع446*****مهدي بن الهاش بن محمد ال

مقبول65.5العمران األع153*****هشام بن محمد بن األم سمع 2982690

مان بن يوسف القار 29832970 مقبول58العمران األع167*****منذر بن سل

مقبول62.5العمران األع086*****لحسن بن محمد الصادق بن ع الحنا 29844690

مال بن محمد العو 29851775 مقبول70.5العمران األع235*****مروان بن 

مقبول64.5العمران األع602*****من بن حمدة بن محمد الذوادي2986862

لقاسم29873928 ل بن محمد بن  مقبول68.5العمران األع880*****غازي بن ن

مقبول63.5العمران األع123*****هارون بن محمد بن أحمد الشار 29882397

ل بن بوجمعه بن الطاهر جرودي29895237 مقبول66العمران األع311*****خل

مقبول59.5العمران األع228*****فاروق بن من بن مصط الجال 29903929

ال 29915959 مقبول72.5العمران األع553*****أحمد بن حمودة بن السالم الف

ا 29925836 مقبول60العمران األع206*****إسكندر بن محمد ع بن أحمد الج

الد29932611 ي م ب بن محمد بن الم مقبول60العمران األع161*****نج

لقاسم بن حسن قرا 2994691 ب بن  مقبول69.5العمران األع288*****الحب

د السالم بن الصغ يوس 29952971 مقبول73العمران األع559*****صابر بن ع

ال الحس 29963166 مقبول69.5العمران األع908*****أحمد بن الج

مقبول57.5العمران األع209*****حمزة بن التوفيق بن صالح قطو 29972788

ش بن أحمد عمدو 29985484 مقبول50العمران األع795*****وائل بن 

الر29994501 د هللا  مقبول66العمران األع212*****منت بن لط بن ع
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اري30002398 د بن احمد الع ان بن الع مقبول62.5العمران األع806*****سف

مقبول58العمران األع944*****عالء الدين بن شكري بن المولدي طعم هللا30012612

ش30022972 جا بن الهادي العا اض بن الت مقبول57العمران األع410*****ر

مقبول69.5العمران األع269*****هشام بن نور الدين بن محمد الصالح القمري30035067

مقبول70العمران األع327*****محرز بن حمدة بن الصديق الحس 300446

ف بن الصغ 30056291 س بن محمد ال مقبول68العمران األع351*****جمال الدين بن ةخم

مقبول64.5العمران األع470*****ش بن فت بن ع بوقرة30061044

ي30072973 ث د الرحمان بن حسونة ال مقبول55العمران األع676*****محمد بن ع

ل بن محمد قصداوي30081400 مقبول71العمران األع299*****ه

ع 30116642 مقبول80.5العمران األع927*****مروان بن محمد بن ع ال

مرفوض45العمران األع208*****وائل بن محسن بن الشاف الحس 30123731

تو 30136086 ارك ز م بن محمود بن م مقبول65العمران األع053*****سل

د هللا بنع 3014615 مقبول74العمران األع513*****مال بن محمد رشاد بن ع

ي30156692 ث د الرحمان بن حسونه ال مقبول86العمران األع992*****عد بن ع

غدادي العو 30163167 مقبول64.5العمران األع708*****ماهر بن حسن بن ال

لقاسم القرا 30174502 مقبول66العمران األع007*****مجدي بن صالح بن 

مقبول58العمران األع450*****الل بن صالح بن زروق حسناوي30182974

مقبول64.5العمران األع149*****وائل بن محمد الهادي بن حسن التل 30192399

د السالم بن ع مراد30204313 م بن ع مقبول70.5العمران األع889*****وس

ع 30223930 مقبول57.5العمران األع693*****رمزي بن محجوب بن أحمد ال

ف بن من بن ع عوادي30242400 مقبول65.5العمران األع481*****محمد أ

د هللا30253732 مقبول63العمران األع564*****هيثم بن نور الدين بن حمادي الحاج ع

م بن محمد الوسال 30263541 مقبول61.5العمران األع536*****حمزة بن إبراه

دا 30274314 ال سع مقبول63.5العمران األع783*****ش بن حمودة بن ال
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م بن الحس بن التو جدي30284107 مقبول70العمران األع952*****سل

ش عماره30296725 مقبول69.5العمران األع478*****محمد ع بن مصط بن ال

لقاسم سال 30302236 مقبول56العمران األع114*****أوسامة بن ن الدين بن 

اري30314315 دي الع مقبول64.5العمران األع003*****أم بن عادل بن العب

م المنا 30335837 مقبول72العمران األع324*****حمادي بن ع بن رح

غدادي العو 30354503 س بن حسن بن ال مقبول68العمران األع823*****أن

د هللا الزواري30362789 ب بن ع ت الحب مقبول59.5العمران األع550*****آما ب

مقبول64العمران األع532*****را بن جمال بن صالح الحس 30371169

نة30385838 ال د  د المج مقبول78العمران األع648*****مروان بن جالل الدين بن ع

د هللا بن محمد محجو 30394885 مقبول70العمران األع121*****عدي بن ع

مرفوض47.5العمران األع055*****أنور بن المولدي بن محمد القاس 30404691

مقبول59العمران األع312*****صالح بن محمد بن الهادي رز 30412237

دي30432975 ش الدر مقبول61العمران األع757*****أحمد بن محمد ع بن ال

مقبول59العمران األع857*****هيثم بن محمد فوزي بن الشاذ الغرائري30445485

ارك بن محمد الوسال 30452613 مقبول57العمران األع252*****حامد بن م

م الدغ 30462238 ا بن إبراه د ال مقبول56العمران األع409*****اس بن ع

مقبول67.5العمران األع406*****ها بن يوسف عماره طاغو 30475068

د بن يوسن بن صالح الشاف 30483342 مقبول62العمران األع795*****ول

دا 30494316 مقبول61.5العمران األع361*****مؤمن بن محمد بن حس السع

ف الدين بن الطاهر بن حسن الشأن30503931 مقبول57.5العمران األع127*****س

مقبول64العمران األع972*****حسام بن عز الدين بن محمد بواالعراس30516087

مقبول70العمران األع006*****خالد بن مختار بن حمادي الحاري30525486

اري30532239 ب بن محمد الع مقبول59العمران األع050*****وجدي بن محمد نج

جا بن محسن البوغال 30543932 مقبول56.5العمران األع415*****الت
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م30553542 الن بن محمد بن مهذب إبراه مقبول65.5العمران األع174*****غ

د الرزاق بن سالم الهما 30561170 مقبول67العمران األع549*****لحسن بن ع

مقبول53العمران األع877*****محمد أم بن ع صالح الرحا 30572614

وك بوظافري30593543 م محمود بن محمد بن الم مقبول65.5العمران األع512*****ك

مقبول68العمران األع684*****لط بن عثمان العثما 30602240

ة537*****صابر بن عمر بن محرز الحمرو 30616643 ار مقبول82.5ال

ة070*****االمجد بن عمارة بن صالح خلفون30621171 ار مقبول61ال

ة30635361 ب بن محمد بن طال رم بن الحب ة996*****ا ار مقبول67.5ال

ة305*****محمد بن احمد بن  محمد بن سالم3064270 ار مقبول57.5ال

لقاسم  بن احمد بثوري3065616 ة008*****الطاهر بن  ار مقبول66ال

دي30666789 ب الدر ة577*****الل بن محمد بن الط ار مقبول70.5ال

ة565*****فرجا بن حسونة بن الفرجا حمام30672082 ار مقبول68.5ال

اوي3068954 ة498*****سا بن المولدي بن ع الن ار مقبول55ال

ة825*****ماهر بن الصادق بن عاشور بن سالم3069955 ار مقبول66ال

د الحق بن مصط س 30703168 اس بن ع ة174*****ال ار مقبول69.5ال

ع 30715674 ة785*****فارس بن ع بن عمر ال ار مقبول80.5ال

د الستار بن محمد عثمان30721401 ة256*****المنصف بن ع ار مقبول61ال

فة السلطا 30734504 ة375*****محمود بن ع بن خل ار مقبول68ال

لقاسم بن احمد ر 3074692 فة بن  ة621*****خل ار مقبول65.5ال

د هللا30755487 د بن الصادق بن ع ة173*****احمد بن سع ار مقبول62ال

ة623*****مروان بن محمد بن عمار الحس 30765069 ار مقبول67.5ال

رم بن ر ضا بن محمد الهادي غديرة30774505 ة440*****محمد ا ار مقبول68ال

ة368*****عصام بن ع بن الهادي العمدو 30784886 ار مقبول71ال

د الالوي30793106 ة477*****محمد بن محسن بن مختار ع ار مقبول66.4ال
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ة935*****نور الدين بن محمد الصالح بن ع النقا 30802083 ار مقبول70.5ال

ة204*****مكرم بن نور الدين بن بوجمعة العمدو 30811525 ار مقبول61.5ال

دة3082271 لقاسم السعا ة بن الحس بن  ة941*****محمد معاو ار مقبول56.5ال

ا 30832976 ب بن الع ة852*****حمدي بن محمد بن الط ار مقبول73ال

اري30846790 د بن احمد الع ة571*****الل بن ف ار مقبول69.5ال

د بن صالح بن حسن عمدو 30866515 ة632*****ول ار مقبول76.5ال

ب بن الصغ در 30876516 ة137*****الحسن بن محمد الط ار مقبول75.5ال

ة483*****محمد عامر بن  المن بن محمد شارد30882790 ار مقبول55.5ال

م30893544 ز ن إبراه ي بن محمد ب بوع ة925*****ص ار مقبول65.5ال

يوي30912401 ة865*****محرز بن محمد بن حسن ش ار مقبول81.5ال

ة536*****ع بن محمد بن ع طرخا 30925238 ار مقبول63ال

اسط بن صالح الحمدي30931928 ة801*****العرو بن ال ار مقبول80ال

ة059*****محمد بن مصط بن حس الفرحا 30941402 ار مقبول66ال

ة111*****المولدي بن الده بن الهادي قلما 30952791 ار مقبول61.5ال

ة325*****خالد بن الفاضل بن محمد القاس 30963933 ار مقبول56.5ال

دي30972792 ر بن المولدي بن صالح ال ة207*****شا ار مقبول56.5ال

اري30984108 لقاسم بن ع الع م بن  د الحل ة545*****ع ار مقبول76ال

د الرزاق بن الهادي سال 30993733 ة512*****الهادي بن ع ار مقبول59ال

ش الفرش 31004317 ة361*****حمزة بن منصف بن ال ار مقبول64.5ال

ة467*****الل بن حسن صغ رح 31011403 ار مقبول63ال

ظ بن محمد الغدام 31021045 د الحف ة572*****احمد بن ع ار مقبول58.5ال

وك بن ع الهذ 31035960 م بن م ة625*****ك ار مقبول61.5ال

ل31045070 ان بن احمد فض ة583*****معاذ بن شع ار مقبول70.5ال

ة033*****نزار بن األم بن حمدة دبو 3105543 ار مقبول54.5ال
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جاوي31066292 ة088*****حسام الدين بن جالل بن عاللة الن ار مقبول71ال

ة682*****لط بن النا بن العر بن محمد31072615 ار مقبول60ال

قاوي31086088 م بن عمر ال من بن إبراه ة840*****ا ار مقبول64ال

ال 31094887 ف بن رضا بن جم  ة960*****ا ار مقبول68ال

اد سقا 3110956 ب بن ع ة044*****طارق بن الحب ار مقبول68ال

ف الدين بن سم بن حسن الخل 31114109 ة474*****س ار مقبول67ال

د هللا بن محفوظ لملو 3112544 ة013*****سامح بن ع ار مقبول56.5ال

ب بن احمد بن ع الهما 31132241 ة886*****حس ار مقبول62ال

ة614*****الل بن محسن بن الطاهر المال 3114460 ار مقبول61ال

ا 31152793 ب ع ة794*****الل بن مخطار بن الط ار مقبول57.5ال

ة977*****حسن بن محمد بن حسن الخم 31165239 ار مقبول65ال

اد بن محسن بن سالم المزو 31174692 ة667*****ز ار مقبول68.5ال

ل 31185839 ة832*****مجدي بن الهادي بن ع الطرا ار مقبول63ال

د هللا العاشوري31194888 ة378*****منعم بن ع ار مقبول68ال

ش الداهش31205240 ة784*****محمد بن يوسف بن ال ار مقبول63ال

ة288*****فادي بن الطاهر بن ع الس 31212794 ار مقبول55.5ال

ا 31224889 م بن محمد حسن بن الشاذ ال ة111*****وس ار مقبول78ال

م بن محمد القا 31231172 د ال ة750*****الل بن ع ار مقبول64ال

ج بن زروق31254890 ة243*****مكرم بن النا بن ف ار مرفوض48ال

ة673*****محمد الهادي بن العرو بن محمد حمدي31262242 ار مقبول65ال

لقاسم بن حسن الجال 3127401 ة676*****المهدي بن  ار مقبول57.5ال

لقاسم بن حسن الجال 31285488 د بن  ة670*****ول ار مقبول68ال

س بن محمد المهدي بن مفتاح صدو 31296374 ة709*****ق ار مقبول69.5ال

د عطا 31302084 د الحم ة173*****محمد ع بن محمد بن ع ار مقبول68.5ال
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مان بن الفرجا سا 31315241 ب بن سل ة837*****سه ار مقبول64ال

د الرزاق بن محمد الشفار31322402 د بن ع ة712*****وح ار مقبول77.5ال

ل 3133617 ز بن محمد الطرا د الع م بن ع ة101*****حك ار مقبول74ال

ن بن األخ العثما 31343545 ة285*****جالل بن ال ار مقبول63.5ال

ة3135957 لقاسم بن طال ة745*****محمد بن عمر بن  ار مقبول67ال

ل 31363343 ة057*****محمد وجدي بن جلول بن حسن الطر ا ار مقبول61ال

لة31371404 س بن احمد بوعج ة237*****سام بن خم ار مقبول73ال

لة31382403 س بن احمد بوعج ف بن خم ة220*****أ ار مقبول71.5ال

ش الرز 3139693 ة711*****أحمد بن التجا بن ال ار مقبول64.5ال

ا 31403734 ا الغض د الفتاح بن الع ة916*****فهد بن ع ار مقبول60ال

ة899*****خالد بن ع بن العر الم 31416517 ار مقبول72.5ال

ا 31421405 لقاسم بن صالح ال ة244*****سا بن  ار مقبول78ال

وك الهذ 31431526 ز بن م د الع ة056*****محمد الهادي بن ع ار مقبول68.5ال

ة572*****صابر بن مصط بن ع الشا 31446644 ار مقبول81.5ال

فة بن عمار حمرو 31456375 ة852*****محمد بن خل ار مقبول80.5ال

دودي31462404 د هللا الع ة603*****الل بن سالم بن ع ار مقبول73.5ال

د الواحد بن فرحات فطنا 31471527 ة292*****احمد بن ع ار مقبول68.5ال

دة العمرا 3148334 ش بن حم ة164*****حمة بن  ار مقبول62ال

ة960*****محمد مجدي بن الحس بن صالح س 31491528 ار مقبول63.5ال

امل31504693 ال س بن محمد بن احمد  ة491*****أن ار مقبول59.5ال

من بن عمارة بن الص معموري31513735 ة859*****ا ار مقبول57ال

ة104*****جالل بن زه بن عثمان فتح هللا31525489 ار مقبول65ال

لقاسم بن عمارة وهي 31555490 ة027*****العر بن  ار مقبول62ال

د بن احمد الجندو 31561406 ة417*****محمد بن احم ار مقبول64ال
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ة763*****امن هللا بن العكر بن عمار الهاد 31573344 ار مقبول57ال

ة504*****مراد بن حسن بن محمد الرح 31581407 ار مقبول67ال

ش بن الشاذ بن دعدوش31592795 ة671*****وجدي بن ال ار مقبول57.5ال

ز العوادي31606579 د الع لقاسم بن ع ة096*****رضا بن  ار مقبول76ال

اري31615071 ار بن الغاضل بن عمر الع ة202*****ن ار مقبول63.5ال

د القادر بن رضا بن المختار العوس 31624694 ة948*****ع ار مقبول65.5ال

ة884*****الل بن عز الدين بن مختار المحمودي31632085 ار مقبول70.5ال

دي3164402 ة604*****حسن بن مفتاح بن احمد ال ار مقبول67.5ال

من بن  بن رمضان القا 31656453 ة807*****ا ار مقبول69ال

ل بن محمد الحاج سا 31665840 ة072*****نادر بن ن ار مقبول60ال

ش31682796 ل بن محمد بن ع دقن ة714*****خل ار مقبول55.5ال

ات31693546 ز عل د الع ة807*****ماهر بن فت بن ع ار مقبول63.5ال

ادي31701408 دي بن ع الع ان بن محمد العب ة215*****سف ار مقبول66ال

دي31716454 ان بن ع بن رمضان العب ة542*****سف ار مقبول66ال

وك  بن عماره العسكري31732086 ج شهر سم  بن  م ة979*****ف ار مقبول70.5ال

ب317447 ة913*****حسان بن التها بن ع الذ ار مقبول65ال

دي31756196 ة135*****غسان بن خالد بن احمد ال ار مقبول75.5ال

اري31765841 ة491*****احمد منت بن محمد بن يوسف الع ار مقبول64ال

دي3177958 ة443*****ا بن نور الدين بن الهادي العب ار مقبول67ال

دي31783169 ز العب د الع ة870*****فادي بن رشاد بن ع ار مقبول67.5ال

ة794*****احمد بن رابح بن عمار الخما 31793736 ار مقبول57ال

س العلوي318048 ة614*****نوفل بن منور بن خم ار مقبول61ال

ا 31811642 ب ال ش بن الط ة829*****الل بن ال ار مقبول63ال

ب بن صالح الغر 318249 ة697*****سا بن الحب ار مقبول60ال
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ش ورها 31836518 ز بن ال د الع ة623*****رمزي بن ع ار مقبول66.5ال

قاوي3184694 فة ال ة261*****فؤاد بن السب بن خل ار مقبول65.5ال

ل بن محمد الصادق بن عمار طاهري31851409 ة514*****قاب ار مقبول66ال

مان الهما 31862616 ة177*****محمد ع بن ع سل ار مقبول55ال

ان ج 31872977 م بن شع د الحك ة481*****الل بن ع ار مقبول61ال

ال الطرهو 31886761 ة681*****مروان بن محمد بن الج ار مقبول72ال

اس الرز 3189618 ة640*****أيوب بن مراد بن ع ار مقبول69ال

ال بن بونوارة بونوارة3190959 د بن ج ة966*****ول ار مقبول67ال

م النجار31915675 ة572*****محمد نذير بن رضا بن إبراه ار مقبول72.5ال

كر بن مختار بن محمد جعوا 31925491 ة709*****ب ار مقبول65ال

ة533*****امن بن نا بن الهادي غزوا 31931289 ار مقبول68.5ال

ة122*****محمد بن المولدي بن محمد الماجري31946376 ار مقبول74.5ال

ص31953737 ة141*****هشام بن احمد بن صالح بوخ ار مقبول66ال

ل بن صادق بن احمد31964506 د الجل ة747*****حامد بن ع ار مقبول69ال

ة028*****النا بن الصادق بن احمد السلطا 31971776 ار مقبول71.5ال

د الرحمان بن حمودة فرش 31983934 س بن ع ة640*****ان ار مقبول56.5ال

م بن احمد الما 31996693 ل بن إبراه ة313*****ن ار مقبول83ال

ة042*****أسامة بن عز الدين بن ع الوشتا 3200769 ار مقبول75ال

ل 3201770 ة854*****حمدي بن حسن بن بوجمعة الطرا ار مقبول70ال

ة274*****صادق بن شهر الدين بن محمد الحس 32026694 ار مقبول79ال

وك هذ 32034891 ز بن م د الع ة531*****ع بن ع ار مقبول72ال

حار32045842 اد بن حس بن محمد  ة053*****ز ار مقبول69ال

دي32055492 ة077*****صابر بن محمد بن عمر الدر ار مقبول74ال

دي32066834 شة سع ة400*****محمد مالك بن احمد بن ع ار مقبول71ال
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م بن محمد الحنا 32072797 د ال ة855*****محمد بن ع ار مقبول57.5ال

ة811*****زه بن محمد الصالح بن حسن النوري32081529 ار مقبول63.5ال

ة314*****س بن صالح النا 32095242 ار مقبول64ال

د هللا الغلقاوي32101290 ف بن ع د اللط ة275*****سم بن ع ار مقبول65.5ال

س بن صالح بن حسن عمدو 32112405 ة003*****ق ار مقبول76.5ال

ز بن ع ج 32122978 د الع ة927*****الل بن ع ار مقبول73ال

ش بن عماره  ق 32132979 ة404*****الل بن ال ار مقبول57ال

س بن محمد الغان 32145493 من بن خم ة328*****ا ار مقبول59ال

ب32156580 اد بن صالح الدين بن محمد السا ة113*****ز ار مقبول83ال

ة733*****لط بن المختار بن الطاهر الماطري32163547 ار مقبول63.5ال

دي32173345 لقاسم البوز م بن صالح بن  ة756*****وس ار مقبول60ال

ز العوادي3218206 د الع لقاسم بن ع ة723*****وائل بن  ار مرفوض31ال

ة254*****عادل بن صالح بن مسعود الحس 32193346 ار مقبول60ال

م بن ع الحس 32206293 د ال س بن ع ة491*****ان ار مقبول71ال

ة395*****صابر بن محمد بن ع الذوادي32214892 ار مقبول72ال

ل 32224695 ة853*****را بن المنو بن عاللة الطرا ار مقبول59.5ال

ة661*****محمد بن محرز بن حمده الورتا 32233935 ار مقبول57.5ال

ة835*****هيثم بن بوجمعة بن صالح المرا 32245243 ار مقبول65ال

ة265*****عماد بن محجوب بن ع القن 32252243 ار مقبول56ال

سوط32266519 ة251*****رائف بن محمد الصغ بن ع  ار مقبول69.5ال

اوي32275961 م الغ س بن المن بن إبراه ة926*****ق ار مقبول60.5ال

ة025*****رضا بن محمد بن عمر السم 3228150 ار مقبول58.5ال

الد الجر 32291291 ة909*****محرز بن مصط بن م ار مقبول66.5ال

م بن يوسف قرعوش32304110 ة254*****االسعد بن إبراه ار مقبول76ال
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كرالحمدي32315072 ال بن ب ة056*****محمد مروان بن ال ار مقبول69.5ال

و 32324696 ة740*****هيثم بن رضا بن المختار اله ار مقبول62.5ال

ة160*****حمادي بن النا بن محمد الصغ 32331173 ار مقبول58ال

ب بوفائد3234960 ة839*****فراس بن رضا بن محمد الحب ار مقبول66ال

ة539*****صالح بن ع بن عمار الزواري32353936 ار مقبول56.5ال

ب بن العرو الجندو 3236619 ة166*****غسان بن الحب ار مقبول74ال

ي32375676 لقاسم بن عثمان خم ة645*****ام بن  ار مقبول74.5ال

م مسعودي32384111 ة492*****يوسف بن الحف بن إبراه ار مقبول67ال

اد بن فوزي بن محمد بن الحف 32395843 ة366*****ز ار مقبول72ال

ة408*****محمد ع بن نور الدين بن ع الحس 32405962 ار مقبول68.5ال

ك32415073 ة580*****محمد مختار بن مختار بن احمد بن ار مقبول65.5ال

ة816*****حمزة بن يوسف بن محمد نغمو 32425074 ار مقبول65.5ال

م الشهالوي32434112 ة349*****مراد بن حمة بن إبراه ار مقبول76ال

م السال 32443170 دة بن إبراه ة023*****هيثم بن ع ار مقبول63.5ال

س بن منصف القاس 32456089 ة371*****د ار مقبول66ال

ف هاد 3246545 س بن ال ة184*****محمد ام بن خم ار مقبول54.5ال

ي32485075 ال خا ال بن التوا بن ال ة177*****ال ار مقبول64.5ال

اد بن محمد بن المختار النفا 32495076 ة947*****ز ار مقبول66.5ال

ب بن فرحات الفساطوي32503347 اء الدين بن نج ة955*****ض ار مقبول58ال

ة415*****محمد ع بن احمد بن محمد تاغو 3251695 ار مقبول64.5ال

اد العلوي32525077 ة769*****وجدي بن محمد بن ع ار مقبول72.5ال

ل 32535677 ة999*****وائل بن صالح بن ع الطرا ار مقبول67.5ال

لقاسم32556695 ف بن محمد بن  د اللط ة420*****حمزة بن ع ار مقبول86ال

م الما 32565963 ان بن صالح بن إبراه ة949*****سف ار مقبول59.5ال
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م بن عمار بن محمد الطوجا 32572087 ة796*****ك ار مقبول65.5ال

ال بن حس 32583738 ة602*****إسكندر بن محرز بن الج ار مقبول64ال

ة404*****أسامة بن صالح بن احمد الحمادي325950 ار مقبول65ال

ال مهري3260272 ش بن الج ة166*****فت بن ال ار مقبول61.5ال

ت خم 32614113 ة885*****عر بن محمد االعماري بن ثا ار مقبول76ال

ة702*****حس بن محمد عادل بن ال سال 3262403 ار مقبول62.5ال

ة693*****من بن الصادق بن ع الطوجا 32633937 ار مرفوض45.5ال

ش الهما 32645494 ة755*****محمد ع بن الهادي بن ال ار مقبول62ال

ة857*****صابر بن محمد ع بن ع الصالح بنحسونة32654697 ار مقبول58.5ال

ة32664114 ة بن محمد االعناي ة942*****خالد بن بوعن ار مقبول64ال

م الدعا 32675495 امل بن إبراه ة581*****محمد ع بن ال ار مقبول68ال

د السالم بن صالح بن يوسف الورتا 32684698 ة319*****ع ار مقبول61.5ال

ة843*****محمد ام بن يوسف بن الطاهر العمدو 32696520 ار مقبول69.5ال

دة الفار 32706455 ة667*****محسن بن احمد بن صم ار مقبول84ال

س بن محمد الوردي بن احمد الصعد 32716294 ة627*****ان ار مقبول53ال

د3272771 ة668*****محرز بن محمد الصالح بن ع سع ار مرفوض35ال

د3273461 لقاسم بن عمر بن الع ة840*****محمد بن  ار مقبول61ال

ر بن الجم محفو 32745496 م بن سا ة080*****ك ار مقبول68ال

م بن محمد ال 32754699 ب بن إبراه ة668*****نج ار مقبول59.5ال

دي32763739 ة820*****لحسن بن الحس بن محمد الدر ار مقبول63ال

ة447*****در الدين بن فت بن منور الرز 3278961 ار مقبول63ال

دي3279696 ف بن محسن بن محمد ال ة230*****عف ار مقبول64.5ال

ة162*****احمد ام بن جمال الدين بن محمد العوادي32803938 ار مقبول57.5ال

ا 3281620 ة783*****عثمان بن احمد عثمان الج ار مقبول74ال
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ار3282207 ب  صل بن عامر الحب ة477*****أيوب بن ف ار مقبول61ال

م قمادة32834318 م بن محمود بن إبراه ة032*****سل ار مقبول72.5ال

م بن المنصف بن محمد الماجري32845678 ة992*****ك ار مقبول68.5ال

د هللا328551 س بن ع د الرزاق بن خم ة499*****طارق بن ع ار مقبول70ال

ش  بن الشاذ بن دعدوش32864700 ة888*****احمد بن  ار مقبول65.5ال

ب بن الهادي المنصوري32873939 من بن الحب ة144*****محمد ا ار مقبول58.5ال

مان بن النا النا3288151 ة688*****فت بن سل ار مقبول67.5ال

م بن المن بن عثمان قنونو32896456 ة666*****ك ار مقبول75ال

م ورتا 32904893 د الوهاب بن إبراه ة382*****عالء بن ع ار مقبول68ال

د السالم بن المن بن سالم جال 32914115 ة631*****ع ار مقبول67ال

ة533*****محمد ام بن الهادي بن الطاهر نفزي32924894 ار مقبول72ال

دي32932980 د الغ بن عمر العب ة375*****احمد بن ع ار مقبول51ال

حا حمراوي32943348 م بن السب بن ر ة711*****ك ار مقبول64ال

ة192*****المهدي بن المولدي بن الطاهر سال 32954507 ار مقبول66ال

ة824*****العرو بن احمد بن محمد القطو 32962088 ار مقبول70.5ال

مال بن محمد الصالح غر 32975244 ة660*****محمد صالح بن  ار مقبول63ال

ب ورق32985245 م بن الحب ة760*****إبراه ار مقبول65ال

ز بن عاللة بن جمعة32994701 د الع س بن ع ة234*****ق ار مقبول62.5ال

م بن صالح الما 3300462 ة295*****احمد بن إبراه ار مقبول61ال

ف بن محسن بن احمد سعداوي33016377 ة837*****ا ار مقبول72.5ال

دي330252 لقاسم بن المولدي الدر د الرحمان بن  ة120*****ع ار مقبول64ال

ل 33034508 ة867*****حاتم بن حسن بن بوجمعه الطرا ار مقبول66ال

زي33046090 ة625*****فوزي بن عمر بن محمد الح ار مقبول65ال

لقاسم علوشة33055497 ة646*****حاتم بن عزالدين بن  ار مقبول74ال
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دي33063940 ن محمد  السع د القادر ة511*****مجدي بن ع ار مقبول57.5ال

ة865*****محمد بن محسن بن الهادي الورتا 33072089 ار مقبول70.5ال

ة606*****نادر بن محمد بن ع الجندو 33081777 ار مقبول70.5ال

ة142*****هشام بن محمد ن عمار الطرودي33102981 ار مقبول55ال

د الرحمان الحاج ع 33115362 م بن ع ة440*****محمد بن إبراه ار مقبول70.5ال

د القادر بن عز الدين بن احمد الفرش 33125363 ة584*****ع ار مقبول60.5ال

لخ العلوي33143941 ة025*****حمادي بن ع بن  ار مقبول59.5ال

ارك33155078 ة764*****محمد ع بن الصادق بن محمد م ار مقبول63.5ال

ة680*****فوزي بن محمد بن عمر الج 33162244 ار مقبول61ال

مال بن األم قروي3317463 ة126*****سا بن  ار مقبول56ال

ة516*****عماد بن محمد بن احمد عمري33182798 ار مقبول56.5ال

ي33192617 ب بن احمد كث ة270*****النا بن الط ار مقبول62ال

دي33201643 ت  بن عمر ال ة751*****سلمان بن ثا ار مقبول63ال

ة441*****المهدي بن محمد بن ع الهما 332253 ار مقبول65ال

ا 33231174 ة066*****شو بن الهادي بن محمد الج ار مقبول65ال

ل بن محمد بن رجب زقرار 33244319 ة203*****إسماع ار مقبول69.5ال

ة761*****أسامة بن محمد المولدي بن عمر الخلفاوي33255964 ار مقبول69.5ال

ساوي33261778 م الم ة108*****در الدين بن محمود بن إبراه ار مقبول70.5ال

ينة33275246 ة854*****حمزة بن مسعود بن سالم بوس ار مقبول64ال

ة850*****سا بن عزوز بن الطاهر الشا 33283548 ار مقبول65.5ال

د بن األم بنع33293349 ة652*****مهدي بن مج ار مقبول57ال

م الدج 33301929 ة868*****الل بن ع السا بن إبراه ار مقبول73ال

ص33312245 جا بن صالح بوخ ة961*****ام بن الت ار مقبول62ال

ة198*****اس بن ع بن محمد نا 33336521 ار مقبول63.5ال
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ل الماجري33342406 ة229*****محمد بن معمر بن إسماع ار مقبول81.5ال

م بن معمر بوحمله33362090 ة797*****معمر بن سل ار مقبول68.5ال

ز33376295 ة599*****صفوان بن محمد بن الهادي بوع ار مقبول68ال

ص33382091 من بن الفرجا بن تو بوخ ة496*****ا ار مقبول70.5ال

ارك الورتا 33392799 ة619*****يوسف بن المولدي بن م ار مقبول57.5ال

ة362*****ن الدين بن العكر بن عمار الهاد 33415844 ار مقبول60ال

ش ابن عمر الندل 33425679 ل بن ال ة321*****ن ار مقبول74.5ال

ش الغ 33435680 ش بن محمد بن ال ة709*****ال ار مقبول72.5ال

اري3344962 ة912*****محمد الهادي بن الزاير بن ع الع ار مقبول64ال

ة813*****محمد بن نور الدين بن يوسف محفوظ33454702 ار مقبول65.5ال

اس المدي 33465498 س بن ع ة145*****شو بن يو ار مقبول68ال

د الجواد بن احمد الحامدي33475079 ة859*****حسام بن ع ار مقبول61.5ال

ادي الجندو 33484509 يع بن عز الدين بن الع ة580*****ر ار مقبول61ال

ة348*****هشام بن حسناوي بن محفوظ رح 33495965 ار مقبول63.5ال

ة913*****هيثم بن حسن بن محمد الزا س 33505845 ار مقبول69ال

ا 33512407 ا بر ة912*****جمال بن الصادق بن ر ار مقبول73.5ال

ش بن محمد العج 33524320 ة563*****مراد بن ال ار مقبول61.5ال

د بن األم بن ع33535364 ة625*****وجدي بن مج ار مقبول76.5ال

ل 33545247 ة579*****وسام بن محمد بن الهادي الطرا ار مقبول65ال

ا بن الشاذ زغال 3355863 ة260*****حمزة بن ال ار مقبول69.5ال

ة547*****صابر بن يوسف بن محمد الواس 33562800 ار مقبول56.5ال

دة33571930 ش بن لط بن مصط  ة085*****ال ار مقبول75ال

م بن بوعالق الماجري33581931 ة748*****واصف بن إبراه ار مقبول70ال

مال بن حسونة الدخالوي33595966 ة235*****حسان بن  ار مقبول69.5ال
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ة483*****من بن ع بن احمد العوا 33601779 ار مقبول68.5ال

د القادر33616296 ة867*****المعز بن جلول بن محمد بن ع ار مقبول71ال

د بن عمار بن ع الجال 33626726 ة740*****ف ار مقبول68.5ال

ل33633350 ة605*****محمد بن عز الدين بن الهادي جل ار مقبول58ال

ش بن المختار الخودي33643549 ة252*****أنور بن ال ار مقبول63.5ال

د الصام 33654321 د الستار بن السع ة378*****العر بن ع ار مقبول64.5ال

وك بن الطاهر نجا 3366963 ة245*****ع بن م ار مقبول62ال

م33676091 د بن محمد بن إبراه د الحم ة868*****لط بن ع ار مقبول64ال

م33686762 د بن محمد بن إبراه د الحم ة232*****حسان بن ع ار مقبول69ال

من بن محمد بن عمر ج 33694510 ة624*****ا ار مقبول63ال

ل بن الفرجت بن محمد القضا 33706696 ة235*****خل ار مقبول80ال

ظ بن محمود المقدود33715846 ل بن حف ة403*****ن ار مقبول72ال

دي33723550 ة379*****اس بن العر بن عمر الدر ار مقبول63.5ال

ة871*****احسان بن عمارة بن حسن الف 337354 ار مقبول58ال

من بن محمد النا الخما 33743551 ة678*****ا ار مقبول64.5ال

ة491*****ماهر بن حسن بن ضو النائ 33751932 ار مقبول69ال

د السالم زائدي33766197 ة434*****مروان بن ع بن ع ار مقبول80.5ال

ب جعفر33776198 ة038*****حسام بن الطاهر بن الط ار مقبول81.5ال

اد بن الحطاب بن المختار العوس 33784895 ة818*****ز ار مقبول65ال

كر بن صالح المول 33792092 ة093*****احمد بن اب ار مقبول64.5ال

د33802801 م بن محمد بن عب ة145*****محمد بن إبراه ار مقبول58.5ال

ة33813171 م المرازق ال بن إبراه ة520*****أسامة بن الج ار مقبول63.5ال

وك الورغ 33822246 م بن م ة174*****محمد أنور بن إبراه ار مقبول64ال

ة408*****خالد بن محسن بن بوجمعة بن وا 33845080 ار مقبول66.5ال
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ة529*****مكرم بن رجب بن محمد جمال33851780 ار مقبول70.5ال

م بوراس33863942 م بن السب بن إبراه ة623*****ابر اه ار مقبول57.5ال

ة273*****مال بن رابح بن الشاذ الوهي 33871933 ار مقبول72ال

ة613*****هشام بن المن بن عمر النفا 3388772 ار مقبول63ال

اري33893740 ة877*****محمد محرز بن محمد بن الم الع ار مقبول60ال

م بن شكري بن الحس النف 3391404 ة911*****ند ار مقبول57.5ال

فة بوترعة339255 ش بن محمد بن خل ة151*****ال ار مقبول70ال

ادي33932982 ب الع م بن حب ة180*****ك ار مقبول67ال

س بن هشام بن صالح السلي 33954511 ة086*****محمد ا ار مقبول62ال

ة477*****حسن بن يوسف بن ع منصور33961175 ار مقبول61ال

ائ 3397208 ة434*****منت بن محمد بن الهادي ض ار مقبول56ال

ة811*****لحسن بن الشاد بن العكر الوا 3398209 ار مقبول57ال

ه33991292 ة927*****غسان بن محمد بن المولدي غا ار مقبول67.5ال

ة200*****طارق بن ع بن سالمة الجال 34003172 ار مقبول69.5ال

ة603*****رضوان بن الطاهر بن احمد الحس 34012618 ار مقبول63ال

اد بن احمد بن زكري3402773 ف بن ع ة501*****ا ار مقبول66ال

ة355*****العرو بن حموده بن محمد الهاد 340356 ار مقبول65ال

ان ع 34042802 س بن شع ة611*****احمد بن خم ار مقبول56.5ال

س بن ن34055967 ة731*****محمد بن جالل بن يو ار مقبول66.5ال

د السالم3406464 ش ع ف بن لط بن ال ة998*****ا ار مقبول56ال

من بن محمد ع بن الطاهر بوثوري34071934 ة268*****ا ار مقبول70ال

ب وهي 34085968 د القادر بن محمد بن نص ة625*****ع ار مقبول66.5ال

ال بن طالب3409964 ة735*****مال بن ع بن ال ار مقبول64ال

ب بن احمد الج 34105499 ة601*****حمزة بن الط ار مقبول71ال
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دي34113351 ة850*****حسام الدين بن محمد بن مولدي الدر ار مقبول57ال

دي34125681 ج الطاهر بن محمد الصالح العب ة997*****ام بن ف ار مقبول70.5ال

ة413*****حمزة بن خالد بن محمد زغدان3413335 ار مقبول58ال

ا 34145500 د الرحمان بن حمدة السح ة387*****وائل بن ع ار مقبول68ال

قة34151530 م ب عاشور ودق س بن إبراه ة071*****ان ار مقبول68.5ال

د القادر رجب3416774 ب بن ع د بن الحب ة374*****ول ار مقبول63ال

ا 34174322 من بن فت بن ع ال ة622*****ا ار مرفوض46.5ال

ع 34186297 ة157*****أسامة بن نور الدين بن صالح ال ار مقبول74ال

ة184*****محمد بن الخفناوي بن محمد ع ق 34191176 ار مقبول64ال

ف الدين بن هاش بن قدور الحمرو 34206199 ة102*****س ار مقبول82.5ال

ة462*****ي بن رمضان بن محمد عو 34215969 ار مقبول72.5ال

س بن عمار3422210 ة586*****محمد ع بن العرو بن خم ار مقبول64ال

ة255*****أسامة بن حمدة بن صالح عمارة34232093 ار مرفوض40.5ال

من بن من بن مخ درا عواط34246522 ة970*****ا ار مقبول75.5ال

فة34254116 دة بول ة169*****حمزة بن العرو بن حم ار مقبول58ال

اد بن الشاد بن عمار الصغ 342657 ة333*****ز ار مقبول65ال

ة074*****محمد ام بن عماد بن المولدي الف 3427405 ار مقبول60.5ال

ة685*****محمد بن ع حشوش34282803 ار مقبول57.5ال

تو 34293352 ب بن محمد ت ة699*****محمد بن الط ار مقبول59ال

دي34303552 د الرزاق بن محمد الهادي بن عمار العب ة135*****ع ار مقبول65.5ال

ة610*****ام بن محمد بن سالم المحمودي34311644 ار مقبول69ال

د الرحمان بن محمد هاد 34321410 ة114*****محسن بن ع ار مقبول66ال

ة734*****اس بن محمد بن الشاذ الدخالوي34334896 ار مقبول73ال

االخ 3434697 ة704*****محمد بن نور الدين بن احمد  ار مقبول64.5ال
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ا 3435864 لود شع ة013*****وسام بن صالح بن م ار مقبول66.5ال

دا 34362408 ة880*****محمد بن عثمان بن رمضان سع ار مقبول73.5ال

ة164*****ام بن محمد بن مختار منصوري34374117 ار مقبول68ال

ا عون 34386092 ة829*****مال بن محمد األم بن محمد ال ار مقبول65ال

ا 34395847 س بن فت بن ع ال ة562*****ق ار مقبول81ال

حري34405365 م ال د السالم بن إبراه م بن ع ة564*****إبراه ار مقبول76.5ال

حل34411935 كر بن اال لود بن ب ة776*****مال بن م ار مقبول75ال

س الخما 34424323 ة405*****محمد بن معمر بن يو ار مقبول62.5ال

حومة34432094 ال بن ع ب ة073*****محمد بن الف ار مقبول70.5ال

ا الوسال 34441177 ف الدين بن محمد بن الع ة119*****س ار مقبول61ال

لقاسم بن حس 34454703 ة907*****أم بن حامد  ار مقبول67.5ال

ة858*****هشام بن الشاذ بن الهادي مزاز34462409 ار مقبول81.5ال

م بن محمد ع بن الطاهر بوثوري34474512 ة888*****وس ار مقبول66ال

د الرزاق بن الصادق المدب34484513 ة665*****خالد بن ع ار مقبول69ال

دي34491936 لع ة928*****رضا بن صالح بن عثمان  ار مقبول70ال

اوي34501645 ة258*****وسام بن يوسف بن محمد الن ار مقبول63ال

ة389*****مهدي بن حوس بن ع الحس 3451211 ار مقبول59ال

ة679*****فت بن حس بن الصادق خم 34523741 ار مقبول57ال

ي34535366 ة886*****محرز بن محمد بن صالح الج ار مقبول67.5ال

د السالم بن الهذ بن سعد34546581 ة503*****ع بن ع ار مقبول82ال

س السا 34551178 د الرزاق بن خم ة672*****مال بن ع ار مقبول60ال

د بن محمد حمودة3456965 د المج ة167*****لحسن بن ع ار مقبول66ال

ا 34576582 ة ال ة109*****جمال بن صالح بن عل ار مقبول83ال

جة34585501 فة نع د بن المن بن خل ة510*****ول ار مقبول61ال
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ة191*****محمد بن الشاذ العرفاوي34595848 ار مقبول63ال

الفاهم بن عمر الشعراوي34602983 دي  ة174*****ع السع ار مقبول61ال

دي34615502 ة406*****الل بن ع بن رمضان العب ار مقبول68ال

ة249*****فرات بن المولدي بن ع الحس 34621411 ار مقبول68ال

ف عامري34635503 اد بن محمد الطاهر بن ال ة427*****ز ار مقبول62ال

ة697*****محمد بن سعد بن عاشور السودا 34644118 ار مقبول67ال

س بن خذاري بن محمود الحس 34655367 ة409*****خم ار مقبول79.5ال

ة685*****هيثم بن حسونة بن محمد صالح طعم 34663173 ار مقبول69.5ال

ة826*****ماهر بن حس بن حس الفطنا 34673943 ار مقبول58.5ال

لقا 34681781 ة153*****لحسن بن طارق بن محمد  ار مقبول69.5ال

ة34691782 د الرحمان  ة205*****مال بن ع ار مقبول68.5ال

دي34706727 ي بن محمد بن حسونه البوز ة619*****ص ار مقبول68.5ال

ب34714324 ل بن المختار بن احمد الط ة172*****خل ار مقبول58.5ال

ة270*****خالد بن المختار بن محمد بن صالح34725504 ار مقبول71ال

ش 34734514 م  د الرحمان بن إبراه ة510*****احسان بن ع ار مقبول66ال

ة625*****طارق بن محمد الصالح بن الصادق الشلوا 3474621 ار مقبول74ال

كر التلمودي34756523 ب بن ب ة361*****محمد هشام بن محمد الحب ار مقبول72.5ال

ساوي34775682 ة844*****يوسف بن محمد بن احمد بن الع ار مقبول68.5ال

ل 34784325 ة676*****مهدي بن ع بن احمد الطرا ار مقبول61.5ال

دي34791937 جا بن الهادي السع ة950*****محمد بن الت ار مرفوض40ال

ة272*****حمدي بن المولدي بن بوجمعة الفرش 34804326 ار مقبول62.5ال

ة930*****هيثم بن رجب بن ع زدي 34811938 ار مقبول60ال

س بن حسن بن احمد الحس 34823553 ة578*****ق ار مقبول64.5ال

اوي34832804 ة134*****اس بن الشاذ بن عمار ق ار مقبول60.5ال



تم 2021 ارات التا الفردي دورة س ادة س ة لق فاءة المهن ة المتحان شهادة ال النتائج النهائ

جة  الن
ة النهائ

ة المعتمد
العدد 

سلس  ال
االسم واللقب الثال 

طاقة  عدد 
ف  التع
ة الوطن

ع/ر  
امتحان 
الشفا 

ع   المجم
ألمتحان 
تا  ال

والشفا 

اري34845683 ة817*****وائل بن االسعد بن محمد الع ار مقبول68.5ال

ا بن صالح النو 34855081 د ال ة465*****ماهر بن ع ار مقبول65.5ال

د الرزاق بن محمد وسال 3486966 ة488*****هيثم بن ع ار مقبول64ال

ة352*****مراد بن بوجمعة بن صالح المرا 34875082 ار مقبول66.5ال

ي34881293 م المع ة124*****فه بن ع بن إبراه ار مقبول67.5ال

د القادر بن األم بن عثمان الرز 3489212 ة727*****ع ار مقبول71ال

م بن يوسف بن ع الج 3490698 ة503*****س ار مرفوض34.5ال

لقاسم االيو 34911294 ة533*****محمد بن بوجمعة بن  ار مقبول66.5ال

ة031*****نور الدين بن ع بن صالح بوعالق34922247 ار مقبول65ال

ش النصي 34936645 ب بن ال ة795*****محمد بن الط ار مقبول81.5ال

د مصدق3494865 د الرزاق بن سع د بن ع ة669*****سع ار مقبول65.5ال

ت34952619 ش بن ت د بن المنصف بن ال ة729*****ول ار مقبول54ال

ة172*****فخري بن احمد بن عمر المقدو 34961939 ار مقبول70ال

شت34975505 ب ال ة067*****غسان بن جمال بن الحب ار مقبول59ال

ة401*****سام بن الهاش بن الهادي العما 34986378 ار مقبول77.5ال

ة225*****احمد بن محمد الصالح بن سالم الحغ 34995684 ار مقبول68.5ال

دي35004327 ة031*****محمد األم بن منصف بن األم سع ار مقبول61.5ال

م35012248 م كش ب بن الحطاب بن إبراه ة869*****نج ار مقبول56ال

ا 3502465 وك بن نور الدين بن الجم العل ة664*****م ار مرفوض33ال

د الرحمان صغ 35031179 د بن حسن بن ع د الحم ة143*****ع ار مقبول67ال

ب حص 35046200 ة906*****عالء بن عمر بن الط ار مقبول80.5ال

س الهما 35053554 ة682*****احمد بن حس بن خم ار مقبول68.5ال

ده35065685 وك ع ة777*****سم بن محمد الهادي بن م ار مقبول68.5ال

دا 35074119 لقاسم ع ة383*****محمد بن مصط بن  ار مقبول70ال
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دي35086791 د هللا الج ا بن ع د ال ة805*****هيثم بن ع ار مقبول69.5ال

ة35096379 ال بن ع د هللا بن ال ل بن ع ة724*****ه ار مقبول71.5ال

ن حس 35103353 ة243*****احمد بن ع بن ال ار مقبول61ال

لقاسم بن سعد بن ن35113944 ة732*****حاتم بن  ار مقبول57.5ال

اري35124704 الغا بن محمد ج م بن  ة401*****نع ار مقبول59.5ال

ا 35133174 ة331*****محمد ع بن محسن بن ع الع ار مقبول69.5ال

ج حرشا 35142410 ي بن ال بن ف ة461*****ص ار مقبول59.5ال

ب بن ع الج 35155506 ة411*****محمد ع بن الحب ار مقبول80ال

ل 35162984 من بن محمد النا بن عمر ال ة139*****ا ار مقبول64ال

ا 35172249 ة961*****ع بن المازو بن مسعود العل ار مقبول59ال

ة487*****محرز بن نور الدين بن منصور بندقة3518546 ار مقبول54.5ال

ده3519336 د بن م لع ش بن النافع بن  ة149*****ال ار مقبول62ال

ة982*****مهدي بن محمد بن مسعود الجال 35204897 ار مقبول70ال

ان35211180 د هللا بوغ لقاسم بن ع د هللا بن  ة176*****ع ار مقبول65ال

ل بن رضا بن محمد شارد35221412 ة875*****احمد ن ار مقبول68ال

ب بن حمد ه 35235083 ة129*****حمزة بن محمد الط ار مقبول72.5ال

ة124*****حاتم بن محمود عرفاوي35254705 ار مقبول68.5ال

ش بن ع الوهي 35263742 من بن ال ة301*****ا ار مقبول59ال

ة734*****حسام بن جمعة بن قاسم الفساطوي35272985 ار مقبول61ال

ب بن حمد ه 35285248 ة747*****رمزي بن محمد الط ار مقبول63ال

اس بن النا بن محمد التل 35296524 ة345*****محمد  ار مقبول74.5ال

زي35302805 ل بن ع بن الطاهر الح ة006*****خل ار مقبول56.5ال

د هللا المثلو 35315507 ة102*****صابر بن الم بن ع ار مقبول62ال

ة428*****غازي بن محرز بن الم الصو 35324120 ار مقبول73ال
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س الهما 3533273 م بن خم ة901*****اس بن إبراه ار مقبول57.5ال

اح بن الصغ الورغ 35344328 ة487*****ها بن مص ار مقبول63.5ال

ا 35353354 ده بن محمود الج ل بن حم ة079*****خل ار مقبول59ال

جا بن احمد منا 35362250 ة648*****عالء بن ت ار مقبول59ال

ادي35372986 ة696*****محمد بن الطاهر بن صالح ع ار مقبول73ال

د الرحمان بن محمد الهاد 35394706 ة432*****لحسن بن ع ار مقبول62.5ال

م عبود35401181 ة913*****نزار بن ع بن غرس ال ار مقبول67ال

ة300*****مجدي بن المنصف بن سالم حس 35413945 ار مقبول56.5ال

كه35423946 م بن مفتاح بن صالح س ة979*****سل ار مقبول58.5ال

د هللا النف 3544967 لقاسم بن ع ل بن  ة273*****ن ار مقبول63ال

دي35462987 ة508*****زه بن عمار عب ار مقبول70ال

ة883*****أسامة بن محمد الصغ بن الفالح بن سالم3547213 ار مقبول61ال

ة121*****أم بن حمادي بن عمر الدبو 35481413 ار مقبول78ال

حري35492251 م ال د السالم بن إبراه ة589*****الل بن ع ار مقبول65ال

اس35504329 د ع د المج ة640*****محرز بن محمود بن ع ار مقبول64.5ال

تو 35523555 ز بن صالح ز د الع ة782*****ماهر بن ع ار مقبول65.5ال

دة35532988 د الرزاق بن العج بوزو اد بن ع ة343*****ز ار مقبول64ال

ة523*****خالد بن مصط بن محمد الصغ الجا 35544121 ار مقبول67ال

ل 35555368 د القادر بن محمد الطرا ة661*****فخري بن ع ار مقبول68.5ال

اري35566851 س ع ج بن صالح بن خم ة692*****ف ار مقبول72ال

لقاسم بن محمد الجال 3557466 ة737*****خالد بن  ار مقبول61ال

ة969*****مجدي بن محمد بن قدور البنه 35583743 ار مقبول63ال

ة562*****محمد أم بن ع بن عمارة دعو 35594330 ار مقبول67.5ال

ة997*****وائل بن فرحات بن حسن فاهم35606298 ار مقبول71ال
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م الخما 3561337 ة450*****المن بن المولدي بن رح ار مقبول64ال

س بن سالم بن مسعود35622095 د الرحمان بن خم رم278***** ع مقبول70.5ال

س بن سالم بن مسعود35633556 م بن خم رم630*****إبراه مقبول65.5ال

رم653*****محمد الهادي بن ع بن محمد دعو 35643744 مقبول66ال

مال بن محمد حمزة35654331 رم840*****محمد ام بن  مقبول61.5ال

د هللا بن ع بن مسعود الضالع3566547 رم107*****ع مقبول54.5ال

دو 35675249 دي م د بن الفاهم بن العب رم067*****ول مقبول63ال

رم021*****محمد الصالح بن احمد بن الطاهرالصحراوي3568622 مقبول60ال

رم561*****وائل بن لط بن محمد العر الع 35695250 مقبول64ال

ت حمادي بن محمد الصغ 35702806 م ب رم546*****م مقبول57.5ال

دي35713175 ب بن محمد قا رم364*****ام بن الط مقبول73.5ال

د هللا الزمال35726457 رم533*****محمد ع بن لط بن ع مقبول81ال

رم308*****اسم بن ع بن احمد صحراوي35732096 مقبول70.5ال

س بن نور الدين بن محمود كرومه3574214 رم216*****ان مقبول57ال

ا الور 35755084 رم146*****صالح بن محمد األخ بن جا مقبول66.5ال

رم716*****حمزة بن فوزي بن حمودة  بنالعكروت35762097 مقبول70.5ال

د الجواد35776380 ال بن ع رم799*****حسن بن صالح بن الج مقبول74.5ال

ان بن محسن بن صالح الضاوي3578338 رم916*****سف مقبول57ال

من بن الهادي بن احمد البهلو 35795686 رم307*****ا مقبول50.5ال

رم821*****هشام بن التوها بن يوسف حك 35802098 مقبول63.5ال

رم695*****رابح بن محمد بن وناس مرا 35811531 مقبول63.5ال

دو 35824898 دي م رم957*****صابر بن الفاهم بن العب مقبول78ال

د القادر بن عمار بن صالح3583623 رم383*****عمر بن ع مقبول74ال

د بوها 35841046 رم276*****محمد بن رش مقبول63.5ال
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دي35854899 رم528*****حمدي بن بورحلة بن الص الدر مقبول68ال

ز الشاوش35865849 د الع س بن لط بن ع رم757*****ان مقبول60ال

رم709*****الفرجا بن حمودة بن شل بن شل 35874515 مقبول71ال

رم318*****عماد بن محمد صالح بن بوجمعة  الزوا 35881532 مقبول63.5ال

رم351*****محمد بن العر بن ع حس 35891047 مقبول59.5ال

د السا بن محمد عمري35905687 د بن مج رم251*****ول مقبول78.5ال

لقاسم المثلو 35912989 رم840*****الفرجا بن المولدي بن  مقبول61ال

دي35925688 د الصمد بن ع العب رم068*****محمد رضا بن ع مقبول78.5ال

و الحنا 3593339 رم837*****محمد بن ع بن الم مقبول59ال

ب اللوا 35945251 رم307*****را بن محمد النا بن الط مقبول66ال

رم242*****احمد ام بن محمد احمد بن احمد النا 35954900 مقبول72ال

ب عنون3596968 رم069*****فت بن محمد الصالح بن الط مقبول68ال

د هللا العامري35986381 رم714*****محمد بن حسن بن ع مقبول69.5ال

رم718*****لحسن بن عمر بن حس التو 35995252 مقبول63ال

لقاسم جال 36002411 رم604*****اس بن الهادي بن  مقبول75.5ال

اس بن عمر بن محمد  الجم 36011940 رم279*****محمد  مقبول68ال

د36026697 لع فة بن ع   رم142*****الل بن خل مقبول80ال

الخ 36031783 ش  رم573*****يوسف بن نور الدين بن ال مقبول71.5ال

د بن العسكر36043355 رم210*****عاصم بن سا بن بوسع مقبول63ال

د بن صالح المثلو 36054707 رم619*****مروان بن ف مقبول65.5ال

م بن ن36062807 س بن إبراه رم333*****حس  بن خم مقبول57.5ال

ل 36074122 ازي بن محمد بن محمد الطرا رم338*****ن مقبول68ال

اوي36085970 رم516*****الل بن ع بن محمد الح مقبول72.5ال

ده36095689 رم648*****مهدي بن جمعة بن محمد وح مقبول76.5ال
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رم447*****فاروق بن الطاهر بن ع فاط 3610467 مرفوض33ال

د الستار بن الطاهر المعا 36115508 رم278*****طاهر بن ع مقبول70ال

ش بن الحاج صالح36123176 م بن النا بن ال رم075*****سل مقبول69.5ال

رم286*****در الدين بن العادل بن محمد الورغ 36131414 مقبول60ال

د السالم بن ع شعال36141784 رم299*****برهان بن ع مقبول72.5ال

رم028*****محمد ام بن رضا بن بنع الدغبو 36155253 مقبول63ال

دي36162412 رم356*****ن الدين بن بوجمعة بن محمد العب مقبول74.5ال

رم016*****رمزي بن من بن محمد النعاس36172252 مقبول62ال

ة36184901 رم948*****عمر بن سا بن محمد  أبو عاف مقبول72ال

د القادر36206299 م بن ع ادي بن رح ف الدين بن الع رم969*****س مقبول71ال

ا 36216300 رم801*****أنور بن محمد النا بن حسونة ج مقبول69ال

اري36226458 ب الج رم087*****معز بن محمد شو بن الط مقبول84ال

ح36233745 ّ د  المل رم778*****رشاد بن الهادي بن رش مقبول66ال

لم3624274 ب بن صالح س اض بن الط رم045*****ر مقبول59.5ال

م ال 36251941 ش بن إبراه صل بن ال رم305*****ف مقبول64ال

ج36262413 لحاج ف دة  رم893*****احمد بن خالد بن حم مقبول76.5ال

د36271942 لع من بن عمر بن رمضان  رم644*****ا مقبول66ال

رم021*****توفيق بن محمد بن صالح جب 36282414 مقبول74.5ال

ل 36293356 اري ال ش بن العادل الع رم843*****محمد بن ال مقبول61ال

عقو 36302099 رم300*****هيثم بن احمد بن عمار ال مقبول65.5ال

ب بن عامر حمزة36316698 رم381*****فرحات بن الحب مقبول81ال

ة36324708 د الوهاب بن عمر السعاسق ل بن ع رم895*****خل مقبول62.5ال

د بن سالم بن ع الحنا 3633969 رم428*****ول مقبول64ال

ة36346093 س ا ب بن محمد ع ي بن الحب رم920*****ص مقبول64ال
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رم846*****صالح بن محمد بن صالح الصغ 36352415 مقبول71.5ال

د الرزاق بن محمد بن عماره36374902 رم356*****إسكندر بن ع مقبول78ال

فة المال 3638340 اد بن مختار بن خل رم365*****ز مقبول62ال

رم798*****ماهر بن محمد الهادي بن محمود بن سعد36395085 مقبول69.5ال

رم971*****اسالم بن االسعد بن رمضان بن رمضان3641215 مقبول63ال

اد بن يوسف بن عمر العلوي36426094 رم068*****ز مقبول64ال

ب36432416 دهللا بن شا ش بن ع ا بن ال رم519*****منت  مقبول69.5ال

ال حرشا 3645866 د بن الوردي بن ج رم794*****ف مقبول66.5ال

ة36464709 م كفا رم269*****سام بن عمار بن رح مقبول77.5ال

حل36473947 س بن محمد سالم بن عمر أ رم463*****أن مقبول55.5ال

لدي36484123 رم490*****نزار بن التها بن أحمد ال مقبول76ال

اد بن زهو الع بن الصادق بول 36494903 رم928*****ز مقبول78ال

ك36501415 رم443*****محمد بن المنو بن الشاذ بن ب مقبول70ال

د الصحراوي36516646 رم247*****مهدي بن عمار بن الع مقبول85.5ال

ب بن محمد الشاذ المختار36524332 رم372*****ف الدين بن نج مقبول62.5ال

ة36536095 ب بن احمد بن شالد رم239*****معز بن الحب مقبول64ال

رم212*****حمدي بن من بن محمد الراقد36541785 مقبول71.5ال

ة36551646 رم541*****محمد الفاضل بن جلول بن احمد كفا مقبول66ال

ا 36565509 رم290*****مروان بن المن بن ع ج مقبول70ال

جوري3657468 د بن صالح الق د الحم رم496*****هشام بن ع مقبول56ال

ب صوا 36593357 م بن الط ف هللا بن رح رم913*****س مقبول62ال

ف بن محمد ع 36602417 رم719*****مهدي بن ال مقبول73.5ال

دي36613177 ز سع د الع دالوهاب بن ع رم685*****مراون بن ع مقبول73.5ال

لقاسم3662152 رم701*****محمد ع بن الطاهر بن محمد بن  مقبول60.5ال
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ل بن صالح36635971 د هللا بن إسماع رم309*****زه بن ع مقبول81.5ال

رم955*****ي بن عثمان بن محمد بنحموده36645850 مقبول66ال

د هللا  برهو 36651647 رم304*****محرز بن الجم بن ع مقبول63ال

ف بن محمد فوزي بن الهادي زغلوش36661182 رم705*****ا مقبول58ال

رم531*****احمد بن محمد بن ع المثلو 36674516 مقبول68ال

ز بن محمد برهو 36682808 د الع د بن ع رم569*****ول مقبول55.5ال

رم358*****حسام بن أحمد بن محمد بوخطيوة36692418 مقبول71.5ال

رم787*****هيثم بن صالح الدين بن بوجمعة زر 36702809 مقبول55.5ال

رم295*****يوسف بن المختار بن العرو بن صالح36712810 مقبول57.5ال

رم578*****عاطف بن مولدي بن فرحات ع 36724517 مقبول66ال

ف بن المولدي ب 36732100 ل بن ال رم967*****ن مقبول70.5ال

ف بن شهاب بن ع الفرش 36742620 رم107*****ا مقبول59ال

ل36756583 ده بن محمود بن إسماع رم945*****أنور بن حم مقبول85ال

س البوزازي3677341 ب بن خم دهللا بن الحب رم977*****ع مقبول53ال

د العمري367858 ب بن سع س بن نج رم667*****أن مقبول70ال

رم707*****محمد ع بن الحس بن ع بن جمعة36795972 مقبول51.5ال

ل36803358 دة بن محمود بن إسماع رم444*****محمد ع بن حم مقبول58ال

ل بن الفالح حس 36813359 د الجل رم211*****اسم بن ع مقبول62ال

مال بن يوسف بن يوسف36824518 د بن  رم212*****م مقبول68ال

ا 36832101 س بن صالح ال رم472*****محمد ع بن خم مقبول70.5ال

لقاسم الفرش 36844710 رم698*****فت بن ع بن  مقبول77.5ال

رم987*****عماد بن أحمد بن عمار بنمنصور36851786 مقبول72.5ال

ب بن احمد المعاوي36864333 ان بن الحب رم774*****محمد سف مقبول61.5ال

ال حرشا 36874904 ل بن الوردي بن ج رم622*****إسماع مقبول78ال
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لدي36885510 رم862*****محمد ام بن الطاهر بن قدور  مقبول68ال

سالم36896584 الدين بن محمد ب رم561*****احمد بن ن مقبول80ال

ب بن حسن بن سالمة36906647 رم190*****حسام الدين بن الحب مقبول80.5ال

كن36914519 رم160*****محرز بن محمد بن بركه ه مقبول74ال

لقاسم صغ 36924334 ل بن الهادي بن  رم253*****سه مقبول63.5ال

دي36932811 لقاسم العب رم098*****محمد ع بن عماره بن  مقبول56.5ال

كر سقة36956763 رم875*****حاتم بن محمد بن ب مقبول69ال

ل3696775 ب بن الصادق بن إسماع رم571*****أحمد بن محمد نج مقبول63ال

س بن سالمة بن عمر احمدي36973557 رم209*****ق مقبول65.5ال

رم411*****أم بن نورالدين ك 36984124 مقبول72ال

رم722*****محمد الفرجا بن العر بن ع الحنا 36996459 مقبول66ال

م370059 رم712*****نضال بن محمد بن قاسم إبراه مقبول65ال

دي37013558 لع م بن محمد  س بن إبراه رم816*****ق مقبول65.5ال

ساوي37021416 د بن ع الم رم884*****رضا بن رش مقبول71ال

م سلما 37034125 رم673*****حسام بن مختار بن إبراه مقبول73ال

دي37046301 ش الدر رم116*****محمد رضا بن محسن بن ال مقبول71ال

رم624*****حس بن جمعة بن ع زمال37055690 مقبول74.5ال

اري37062621 رم717*****مراد بن محمد بن حسن الج مقبول58ال

رم113*****مروان بن محمد بن الطاهر عرجون37071417 مقبول70ال

ل 37082622 رم175*****خالد بن محمد بن حمودة الطرا مقبول55ال

ان3709342 ت المن بن سعد بوز رم257*****كوثر ب مقبول59ال

دي37105086 د ال د بن سع د بن سع رم878*****ول مقبول66.5ال

مان النالو 37112623 رم027*****ام بن المولدي بن سل مقبول53ال

اد بن المولدي بن ع بن سا 37124335 رم686*****ز مقبول64.5ال
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م الوسال 37135511 ف الدين بن جلول بن إبراه رم513*****س مقبول68ال

رم011*****هشام بن نا بن ع معمر3714548 مقبول54.5ال

اري37152419 لقاسم بن محمد الع رم722*****محمد ع بن  مرفوض41.5ال

مان السب 3716970 ف بن محمد الصالح بن سل رم557*****ال مقبول65ال

ا 37172624 دهللا بن جمعة الغ رم346*****عالء الدين بن ع مقبول58ال

دي37183360 رم534*****منت بن محمد بن الجد مقبول60ال

جا محمد3719776 رم948*****طارق بن حسن بن الت مقبول62ال

س هال 37211648 رم303*****مجد الدين بن رابح بن يو مقبول60ال

م بن حسونة زغدودي37225973 د ال يع بن ع رم141*****ر مقبول67.5ال

رم670*****وائل بن منصف بن احمد خل 37236699 مقبول86ال

د بن محمد بوزقرو37245512 رم855*****هيثم بن سع مقبول50ال

من بن احمد بن محمد السا 37251048 رم491*****ا مقبول64.5ال

فاوي37264336 رم497*****االزهر بن ال بن ع ع مقبول76.5ال

ة37271418 رم408*****محمد ام بن محمد بن الصادق بن رو مقبول66ال

رم574*****مرت بن منصف بن محمد الطاهر بن الحاج37285369 مرفوض49.5ال

رم079*****محمد ام بن نورالدين بن محمد بن حس 37295087 مقبول66.5ال

رم957*****المهدي بن يوسف بن عمار دب 37301183 مقبول61ال

ن37315691 ش بن ع ال من بن ال رم789*****أ مقبول59.5ال

ط37322990 رم698*****رضا بن حس بن ع مرا مقبول73ال

س بن عمار مجاهد37335370 رم902*****المنت بن يو مقبول79.5ال

جا محمد37342102 رم054*****محمد نزار بن حسن بن الت مقبول70.5ال

ده بن محمد الصالح الصغ 37354126 رم067*****اق بن ع مقبول74ال

ي37363746 ب بن احمد بن مسعود الفق رم500*****نج مقبول54ال

لقاسم مفتاح37376811 ال بن  اض بن الج رم397*****ر مقبول71ال
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رم281*****محمد المن بن محمود بن محمد بنحس 37382103 مقبول70.5ال

رم666*****طارق بن عمارة بن محمد بنفتح هللا37391649 مرفوض39ال

ل بن النا بن صالح الحمرو 37405254 رم495*****إسماع مقبول64ال

ز بن محمود بن محمد الراشد بنحس 37412420 رم096*****محمد ع مقبول69.5ال

وك37426382 رم653*****عصام بن منصف بن الطاهر بن م مقبول72.5ال

دي374360 رم475*****محمد من بن الفرجا بن عمر العب مقبول65ال

اوي37443948 رم562*****أحمد بن حاتم بن احمد ال مقبول57.5ال

د القادر بن محمد العزوزي37456201 رم727*****مهدي بن ع مقبول82.5ال

ة37466096 رم689*****آمان هللا بن المنتخب بن رابح صوالح مقبول64ال

رم500*****عصام الدين بن حسن بن ع الما 37472253 مقبول68ال

رم277*****محمد فوزي بن النا بن صالح كع 37484711 مقبول65.5ال

لقاس 3749549 د السالم  رم609*****عزالدين بن محمود بن ع مقبول53.5ال

لقاسم الهذ 37506097 رم313*****صابر بن احمد بن  مقبول64ال

د الن بن احمد الزوا 37512104 رم428*****نادر بن ع مقبول70.5ال

لقاسم طوجا 37523559 ان بن محمد بن  رم713*****سف مقبول65.5ال

ل 37536202 ف بن جالل بن محمد الطرا رم764*****أ مقبول82.5ال

جاوي37542105 م بن لط بن حمدة ال رم381*****س مقبول68.5ال

د37552812 لقاسم بن عب رم094*****مهدي بن المولدي بن  مقبول57.5ال

اوي37565371 ظ بن ع ح د الحف رم497*****خالد بن ع مقبول61.5ال

ل 37574127 ب بن الفرجا الطرا رم041*****وائل بن الحب مقبول71ال

نة37582625 رم697*****عماد بن سا بن محمد بن ز مقبول54ال

الد بن عمار الطرخا 37594712 رم245*****طارق بن م مقبول59.5ال

رم467*****فوزي بن عمر بن يوسف خل 37603747 مقبول59ال

م بن محمد القراش37614520 رم874*****مراد بن إبراه مقبول66ال
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من بن خالد بن احمد بوغا 37625513 رم637*****أ مقبول77ال

ب بن مصط العرفاوي37632254 اس بن محمد الط رم346*****ال مقبول59ال

ب الور 37644905 م بن األخ بن محمد الحب رم902*****سل مقبول72ال

يع بن الشاذ بن صالح بن  أحمد37654521 رم480*****ر مقبول68ال

ل 37664713 رم809*****نزار بن محسن بن احمد الطرا مقبول56.5ال

دي3767406 د ز رم173*****شفيق بن محمد ع بن ز مقبول60.5ال

ش بن عمر37685514 ب بن ال اس بن الحب رم215*****ال مقبول73ال

ش الهذ 37692626 س بن الصادق بن العا رم710*****ادر مقبول54ال

د السالم بن عمر بنفتح هللا37701533 رم941*****وسام بن ع مقبول61.5ال

ش بن محمد بوراوي37713178 ل بن ال رم193*****ن مقبول68.5ال

م بن محمد بن حس الدا 37724522 رم925*****حك مقبول66ال

ف الدين بن عماد بن محمود محمودي37735515 رم301*****س مقبول68ال

د الملك37743361 دين  بن الحاج الطاهر ع ن العا رم555*****مروان بن ز مقبول68ال

ل 37756203 رم208*****عاطف بن محسن بن أحمد الطرا مقبول78.5ال

ا بن عسكر37761534 ال بن ال رم153*****در الدين بن الج مقبول68.5ال

د القادر بن الطاهر بن حمدة القاس 37771184 رم291*****ع مقبول64ال

ظ37786525 رم651*****حسام الدين بن محمد بن عز الدين نف مقبول72.5ال

رم579*****حمزة بن زهو الع بن بول بول 37806728 مقبول68.5ال

د الرزاق بن عمر الشا 37812991 ت ع رم797*****حنان ب مقبول55ال

تة37821295 ف بن العر بن محمد جت رم756*****محمد ال مقبول72.5ال

يع بن مصط بن الم برا 37831650 رم252*****ر مقبول63ال

مقبول69المدينة163*****هيثم بن رابح بن محمد الخما 37841651

ا 37853560 مال بن بوجمعة ال مقبول65.5المدينة625*****محمد بن 

مقبول69.5المدينة380*****مهدي بن محمد الهادي المردا 37866792
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مقبول66.5المدينة687*****من بن مختار بن العر در 37875088

ز بن عمارة مسعودي37883362 د الع مقبول59المدينة747*****احمد بن ع

مقبول64.5المدينة560*****محرز بن ع بن غرس هللا بنمو37891049

مقبول58.5المدينة635*****احمد بن محمد فوزي بن محمد الموله37903949

ل بن حسن رحومة37915692 مقبول62.5المدينة906*****ع بن إسماع

ه37923179 فة بنم مقبول64.5المدينة722*****محمد بن مسعود بن خل

ش زعزاع37931185 د الرحمان بن محمد رشاد بن  مقبول67المدينة017*****ع

د القادر بن صالح النهدي37943748 من بن ع مقبول57المدينة005*****أ

مقبول58المدينة810*****طارق بن الطاهر بن الهادي المهبو 37962992

مقبول68.5المدينة378*****شكري بن احمد بن محمد االجنف37972106

دة3798777 س بن ع بن سع مقبول65المدينة099*****ان

ش بن محمود المهري37992813 اض بن ال مقبول55.5المدينة167*****ر

من بن رضا بن ع العمدو 38006460 مقبول66المدينة491*****ا

لقاسم العقر 38012814 مقبول60.5المدينة437*****حسن بن عمر بن 

مقبول55.5المدينة801*****امان هللا بن ع بن جابر الشوك38022815

س بن يوزسف العمدو 380361 مقبول70المدينة622*****محمد ان

مقبول70.5المدينة601*****محمد بن عمار بن عمر قالوي38042107

مقبول71.5المدينة351*****رضوان بن يوسف بن سالم شوشان ال 38051050

خا 3806216 م ال مقبول61المدينة578*****صابر بن توفيق بن إبراه

س بن ال بن حس يوس 3807699 مقبول64.5المدينة256*****أن

زي38082108 من بن ع بن مسعود الح مقبول68.5المدينة324*****ا

لة38094906 اس بن محمد بن الشاد اله مقبول68المدينة915*****محمد 

ده قنو 38101652 مقبول63المدينة751*****صابر بن المولدي بن ع

اوي38112816 س بن محمد بن احمد بر مقبول56.5المدينة015*****ان
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لقاسم الشا 38125693 اس بن رمضان بن  مقبول80.5المدينة063*****ال

دي38131051 ز بن محمد طارق بن محمد السعا مقبول69.5المدينة809*****محمد ع

م 38141296 ظ بن رمضان بن الحفناوي عث د الحف مقبول69.5المدينة423*****ع

الد النائ 38151535 د بن م د المج من بن ع مقبول68.5المدينة144*****ا

مقبول66المدينة949*****محمد ام بن محمود بن احمد الفرش 38164523

ة كو 38172993 د السالم بن محمد بن عل مقبول61المدينة603*****ع

له381862 س بن حسن بن احمد  مقبول57المدينة054*****ق

م بن رضا بن محمد ال 3819778 مقبول70المدينة972*****ك

ش الفاز 38204337 د بن ال اض بن الس مقبول64.5المدينة201*****ر

ارودي38222627 لقاسم  مقبول67المدينة303*****الفت بن ع بن 

اء الدين بن نجم  الدين بن احمد الوسال 38233749 مقبول63المدينة693*****محمد ض

ش الحوسي 38243750 مقبول54المدينة971*****المنت بن الصادق بن ال

مقبول66.5المدينة245*****مروان بن المنصف بن مسعود الورغ 38256526

م بن سعد3826624 مقبول69المدينة315*****ش بن المنصف بن إبراه

ب بن محمد كو 38272628 ي بن الحب مقبول57المدينة994*****ص

امل م 38284128 مقبول72المدينة518*****محمد ع بن مصط بن ال

مقبول68المدينة507*****نزار بن ع بن الحف عماري38291419

دي38301420 م العب لقاسم بن إبراه مقبول71المدينة702*****فوزي بن 

س بن حس الحبي 3832550 مقبول55.5المدينة025*****عادل بن خم

ف بو ع 38333561 ف هللا بن االسعد ب ال مقبول57.5المدينة942*****س

وك بن الهادي الحسو 38356700 مقبول86المدينة933*****الهادي بن الم

مقبول57.5المدينة870*****محرز بن نور الدين بن محمد بن س 38362817

مقبول60المدينة987*****هشام بن ع بن احمد الثمالوي38371653

الحاج38382994 ل  لحسن بن خل ل بن محمد  مقبول55المدينة501*****خل
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مة38392255 مقبول65المدينة175*****عادل بن كودي بن محمد توا

مقبول55.5المدينة950*****محمد بن محمد السح بن المولدي رحمو 38403562

الة38421787 مقبول69.5المدينة617*****محمد بن محمد بن الصادق الس

مقبول59المدينة630*****منت بن الهادي بن الصادق الخل 38432629

د3845343 مقبول62المدينة027*****لحسن بن ع بن سالم عب

مقبول68المدينة986*****محمد بن احمد بن محمد القعلول38461421

ان38476648 م بن فرحات ل د الحك مقبول83.5المدينة278*****شهاب الدين بن ع

مقبول68.5المدينة836*****جمال بن محمد بن يوسف بن دع 38481788

سعود38493751 فة بن عز الدين بن حسن  مقبول54المدينة960*****حذ

وك السعدي38501297 مقبول65.5المدينة060*****محرز بن الطاهر بن الم

س3851469 ب بنخم مقبول61المدينة227*****برهان بن النوري بن الط

الل بن جالل بن حمدة الحن 38524524 مقبول67المدينة145*****احمد 

س38533563 ب بنخم ب بن النوري بن الط مقبول58.5المدينة800*****شك

ب بن محمد العلوي38542421 ر بن الحب مرفوض41.5المدينة620*****فا

من بن العر بن محمد الوسال 38554338 مقبول63.5المدينة131*****ا

مقبول68المدينة501*****الطاهر بن صالح بن الطاهر العلوي38565516

ال الخزا 3857700 مقبول74.5المدينة067*****ام بن سم بن الج

مقبول68المدينة119*****محمد بن سعد بن حمده الون 38594907

مقبول64المدينة767*****عاشور بن عمر بن صالح المزرا 38615255

س38623950 در الدين بن محمد ون مقبول57.5المدينة615*****وائل بن 

مقبول69المدينة720*****احمد بن عمر بن ع ال 38631654

ب بن مسعود38644714 مقبول77.5المدينة245*****سا بن المنصف بن الط

لقاسم بن محمد38651655 مقبول66المدينة920*****حسن بن محمد بن 

ب  الخنتوري38664339 ب بن الط د بن محمد نج مقبول59.5المدينة210*****ول
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ب بن حمادي بن أيوب38672995 مقبول67المدينة443*****ماهر بن الط

س38681656 مقبول63المدينة148*****عدنان بن عالء الدين بن محمد ون

مقبول65المدينة320*****الل بن العج بن صالح الجر 38692256

ب بن احمد الن 38706527 من بن محمد الط مقبول64.5المدينة236*****ا

دي38725974 د هللا بن محمد البوز مقبول72.5المدينة304*****العرو بن ع

جاوي38731052 مقبول63.5المر455*****محمد بن صالح بن ع ال

د القادر بن محمود بن مسعود38746302 مقبول73المر335*****مال بن ع

د هللا الوسال 38751943 مقبول75المر610*****مهدي بن الصادق بن ع

مقبول71المر685*****محمد ع بن الحس بن الفرجا العقر 38765517

س بن فتاح العالوي38775518 مقبول72المر648*****صابر بن يو

ة38784908 مقبول66المر731*****اس بن محمد الصالح بن الطاهر خشاي

مقبول67المر477*****حاتم بن صالح بن الطاهر فتح هللا38795851

عقو 38805089 م ال س بن إبراه مقبول67.5المر936*****حان بن خم

م الغرايري38816585 مقبول77المر240*****رمزي بن المنصف بن إبراه

ف الدين بن م الدين بن محمد الغزوا 38823180 مقبول66.5المر034*****س

مقبول55.5المر905*****حمزة بن ع بن ن عمري38833564

وي38846098 وي بن عمر الق وك بن الق مقبول67المر170*****الم

مان38855694 مقبول65.5المر342*****مراد بن من بن عالله بن سل

عقو 38862996 مقبول64المر516*****حمزة بن شكري بن محمد 

ج بن مصط بن ع الصحراوي3887625 مقبول69المر951*****ف

ا بن عمار38886649 ب بن محمد بن ال مقبول82.5المر011*****حس

ل 38894525 مقبول68المر363*****مو بن حسن األخ ال

د بن مفتاح زروق3890867 د الحم مقبول66.5المر989*****محمد بن ع

ب بن محمد بن احمد الوسال 3892470 مقبول58المر862*****خب
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لة38933951 س بن محمد الصالح بن الطاهر ك مقبول57.5المر419*****ان

ي 38944340 ز الس د الع مقبول61.5المر011*****مروان بن األخ بن ع

د الرحمان بو االعراس38954526 د بن ع د المج م بن ع مقبول66المر318*****محمد نع

مقبول64المر609*****محمد بن محمود بن محمد الغر الحاج حسن38961186

ش بن الصادق بن عمر38971657 مقبول69المر936*****فت بن ال

دي38982997 مقبول61المر550*****جمال بن محمد النا بن الطاهر بوز

د القادر النهدي38992422 م بن عاللة بن ع مقبول76.5المر340*****محمد ك

رة39002257 مقبول68المر936*****الل بن رشاد بن سالم ق

ف الدين بن الطاهر بن محمد الثاب 3901779 مقبول70المر378*****س

مقبول83.5المر369*****ام بن توفيق بن ع رحما 39026650

س بن سا 39031658 س بن ع بن خم مقبول66المر561*****خم

د بن حسن  بن الهادي الحاج حسن39041053 مقبول64.5المر167*****ول

م بن الحس بن محمد السديري39055372 مقبول55.5المر965*****ك

مقبول71.5المر810*****سم بن احمد بن سا العو 39062423

مقبول64.5المر742*****عادل بن محمد بن الهذ برهو 39071054

فة بن الحاج39086099 ل بن المختار بن خل مقبول64المر015*****خل

دي39094527 ان بن رابح العب مقبول65المر400*****صدام بن شع

دي39102630 س بن صالح الدين بن ع الدر مقبول58المر414*****ق

د الستار بن حسن وراوي39113952 مقبول57.5المر988*****مو بن ع

ح 391263 مقبول70المر398*****جهدي ي صالح بن محمد ال

م بن محفوظ بن بوقطف غد 3913701 مقبول65.5المر812*****سل

مقبول56.5المر400*****حاتم بن زهرو بن مصط فرحا 39143565

لقاسم خذراوي39151055 مقبول63.5المر323*****مراد بن احمد بن 

مقبول57.5المر562*****جهاد بن حسن صالح الفز 39163953
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د هللا النا 39171422 ل بن الشاد بن ع مقبول68المر946*****سه

ش بن ع خ 39183566 مقبول55.5المر418*****سالم بن العا

ي بن المن بن ال األخ 3919868 مقبول66.5المر795*****ص

فة المثلو 39206204 د بن خل د الحم مقبول80.5المر928*****النا بن ع

ي39212258 لقاسم بن حسن العم مقبول62المر430*****عادل بن 

ال الرز 39223954 م بن الج د الحل مقبول57.5المر268*****خالد بن ع

الل بن عماد بن الشاذ الع 39232998 مقبول58المر933*****محمد 

مقبول71.5المر409*****محمد ع بن حوس بن المختار بنخ 39244715

ش بن محمد محبو 39254129 مقبول72المر224*****نذير بن ال

ب بن صالح بن مصط الزما 39261298 مقبول69.5المر781*****نج

م بن عمار39274528 ب بن إبراه مقبول66المر981*****رضوان بن الحب

د السالم بن محمد االسعد بن محمود عجولة39282109 مقبول68.5المر195*****ع

ظ بن المولدي مال 39291056 د الحف مقبول64.5المر089*****ع بن ع

مقبول57.5المر639*****صدام بن حمدة بن صالح بن ع 39302818

لقاسم بن سعد39311659 مقبول63المر053*****مهدي بن حمادي بن 

وك الزها 39323567 من بن طارق بن الم مقبول55.5المر385*****ا

ال 39333181 مقبول67.5المر702*****مو بن عز الدين بن ع بن الج

س العسكري39343568 مقبول57.5المر946*****طه بن محمد بن يو

ال أوالد حمودة39355519 مقبول74المر888*****احمد بن محمد بن ال

ش المروا 39373752 مقبول60المر729*****حسام بن الطاهر بن ال

حري39385852 ش ال مقبول60المر772*****ع بن محمد ال

ا 39392631 لقاسم بن صالح ال د بن  مقبول57المر833*****ول

دي3940626 مقبول74المر279***** بن الطاهر بن الهادي ص

د بن عمر الوسال 39413363 د المج مقبول59المر218*****مكرم بن ع
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ب بن الشاد بن حسن الوا 39422259 مقبول59المر630*****شع

مقبول78.5المر616*****الل بن االسعد بن الشاذ المزو 39436383

د هللا بنمو39441944 مان بن ع مقبول68المر700*****محمد ع بن سل

مقبول56المر762*****نزار بن مو بن رحما وشتا 39452260

ف بن بوجمعة بن رجب زغدودي39461299 د اللط مقبول66.5المر415*****ع

مقبول64المر437*****لط بن حمادي بن احمد المرسا 39471187

كو39486100 د الستار بن العرو بن د مقبول67المر994*****يوسف بن ع

وك بن محمد الورغ 39493569 مقبول56.5المر754*****جمال بن الم

اد بن مراد بن الناجم بن عمر39501660 مقبول63المر604*****ز

مقبول68المر294*****ع بن بوجمعه بن ع عوادي39511945

س الف 39535256 مقبول63المر803*****محمد بن محمود بن يو

مقبول71.5المر966*****ع بن محمد بن ع التو 39542424

ج بن صالح بن الحاج39553955 مقبول66.5المر762*****أيوب بن ف

ا 39562261 س بن محمد الشع مقبول68المر980*****حمادي بن خم

سة39571536 مقبول68.5المر279*****نزار بن المختار بن حسن ق

ة3958702 د ا ب بن ع ع ل بن نج مقبول64.5المر870*****خل

فة السا 39596461 مقبول63المر988*****المهدي بن عثمان بن خل

ا 39601789 ج السح لقاسم بن ف مقبول67.5المر305*****سا بن 

دي39613956 مرفوض45.5المر734*****الطاهر بن عثمان ب الطاهر العب

مقبول61المر043*****العر بن المولدي بن الصح الوسال 39622999

د هللا حمدي3963153 ف هللا بن ع مقبول60.5المر260*****س

ش بن بنع خردا 39641537 مقبول68.5المر827*****خالد بن 

مقبول80.5المر800*****حمدي بن فوزي بن محمد بن الحاج حمزة39666384

لي 39671188 مان ال مان بن جمال بن سل مقبول55المر326*****سل
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فة الغان 39684529 مقبول68المر935*****محمد ع بن شكري بن الع

ل 39691538 مقبول68.5المر081*****عاطف بن عز الدين بن محمد 

س بن عمر بن ع المنا 39704716 مقبول67.5المر738*****أن

ج غ 39712425 د السالم بن ف مقبول69.5المر507*****شو بن ع

جب39721423 ة ب ب بن معاو ل بن الحب مقبول73المر079*****سه

مقبول62المر036*****حسن بن محمد ع بن محمد الفو 39733364

ة39742632 مقبول59المر202*****شكري بن صالح بن ع طرا

م بن احمد المال 39755520 د ال م بن ع مقبول68المر802*****ب

مقبول73المر618*****ع بن من بن ع الخذري39766462

دي39773570 د هللا الدر مقبول55.5المر482*****محمد الطاهر بن فرحات بن ع

مقبول60المر756*****نعمان بن مختار بن ر سال 397864

ش الورف 39793365 ف بن عمار بن ال مقبول62المر768*****س

مقبول65المر433*****محمد بن عرفه بن محمد رو 398065

مقبول77.5المر164*****سا بن محمد بن الحس القروا 39814717

س بن صالح حمراوي3982344 مقبول58المر993*****اس بن خم

مقبول67.5المر784*****محمد بن الهادي بن محمد السا 39832426

مقبول75المر602*****عالء الدين بن جمعه بن صالح راشد39841946

ي39853182 لقاسم العم اس بن  مقبول71.5المر463*****معز بن محمد ع

مقبول58.5المر912*****ثامر بن محسن بن احمد العرفاوي39865373

ساوي39876586 لقاسم ع مقبول79المر559*****عالء بن حس بن 

من بن محسن بن احمد العرفاوي39883183 مقبول71.5المر*****460ا

دي39893957 اض بن سالم بن صالح ص مقبول58.5المر887*****ع

ب39905257 مقبول64المر766*****مروان بن محمد ع بن بوجمعة نص

مقبول78.5المر124*****غسان بن الشاذ بن عمر حمدي39915975
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مقبول56.5المر929*****محمد أنور بن الشاذ بن محمد سلطا 39923571

لقاسم الحا 39936463 مقبول76المر693*****عادل بن حسن بن 

كر بن المن ماجري39951661 مقبول69المر672*****رمزي بن ب

ا 399766 د الع مقبول70المر668*****وجدي بن منصور بن عب

كر بوراوي39986464 كر بن سا بن ب مقبول69المر343*****ب

ده الصحراوي3999471 ش بن حم مقبول56المر866*****منت بن ال

د برهو 4000551 مقبول56.5المر289*****عاطف بن محمود بن عب

مقبول56المر483*****طارق بن الخطوي بن احمد الصغ 4001472

ا بن الهادي كحالوي40024530 ان بن الع مقبول77المر735*****سف

ش40031300 ب العادل بن ع هش م بن الحب مقبول66.5المر538*****محمد سل

ح 40044130 ل بن صالح بن محمد  مقبول68المر405*****سه

مقبول61.5المر280*****محمد بن سالم بن محمد الصالح العك 4005154

اح الحمراوي40061947 كر بن مص مقبول74المر545*****هيثم بن ب

ص خزري4007275 مقبول55.5المر209*****مصط بن ع بن ب

س400867 اد بن ن بن حمدة ادر مرفوض30المر847*****ز

مقبول68المر444*****رمزي بن الصادق بن بوجمعه خذراوي40095521

ي40101790 م بن ع الن د ال مقبول72.5المر856*****محمد بن ع

ف خوتا 40116729 م بن ال مقبول68.5المر824*****محمد بن ك

دي40124531 م بن ضغ العب مقبول69المر531*****يوسف بن إبراه

س بن صالح حمراوي40136205 مقبول52.5المر295*****يوسف بن خم

اح حمراوي4014155 كر بن مص مقبول65.5المر587*****حسان بن ب

و 40152262 س بن حفناوي ال ي بن ون مقبول65المر672*****ص

د القادر بن قل را 4016703 مرفوض34.5المر582*****نادر بن ع

دة40174909 س بن محمد بن حم ل بن خم مقبول72المر761*****ه



تم 2021 ارات التا الفردي دورة س ادة س ة لق فاءة المهن ة المتحان شهادة ال النتائج النهائ

جة  الن
ة النهائ

ة المعتمد
العدد 

سلس  ال
االسم واللقب الثال 

طاقة  عدد 
ف  التع
ة الوطن

ع/ر  
امتحان 
الشفا 

ع   المجم
ألمتحان 
تا  ال

والشفا 

دي40182427 م بن احمد الدر مقبول62.5المر690*****سم بن إبراه

مقبول70المر807*****سالم بن صالح بن سالم بوراوي40196812

د مرا 4020407 د الحم د بن فت بن ع د الحم مقبول60.5المر503*****ع

مقبول57المر306*****حمزة بن لط بن المنو بن حس 40213753

دي40222819 ن بن سالم بن محمدى العب مقبول55.5المر714*****محمد ال

اط40231424 س ق مقبول67المر686*****محمد مروان بن العر بن خم

وك الجرو40246730 مقبول68.5المر454*****محمد ام بن عمارة بن الم

ي بن محمد بن عمر ذي 40253572 ص مقبول59.5المر248*****محمد ال

مقبول60المر131*****المنذر بن يوسف بن محمد الصالح العك 40265853

ان بن محمد االسعد بن محمود عجولة4027704 مقبول65.5المر179*****سف

مقبول64المر193*****االسعد بن ع بن حسن المحج 40281189

مقبول59.5المر556*****مال بن فرحات بن عمر بنمالك4030156

س بن ع الحمراوي40316206 مقبول81.5المر130*****ماهر بن خم

مقبول59المر823*****فراس بن لط بن ع الماجري40322263

دة40333000 ش بن صالح بن حم مقبول70المر289*****محمد الصالح بن ال

مقبول64المر073*****مهدي بن صالح بن عمر طال 4034971

د بن عمار40352428 د السالم بن بوسع مقبول69.5المر279*****مروان بن ع

د هللا40364131 د بن حس بنع د بن المج مقبول71المر797*****ول

قاوي40376385 م بن النا ال مقبول83.5المر513*****أيوب بن إبراه

لة40384341 ة بول د الوهاب بن الحاج معاو د بن ع مقبول62.5المر849*****نور سع

وك برهو 4040408 ان بن يوسف بن م مقبول60.5المر632*****سف

ر بن رضا بن منصور الجابري40414910 مقبول66المر483*****فا

س40425854 مان بن خم مقبول51المر483*****طارق بن العرو بن سل

ي40431057 ي بن ن بن محمد م مقبول63.5المر744*****ص
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مقبول66المر001*****محمد بن األم بن ع حمراوي40443001

اس برهو 40455522 مقبول68المر278*****ماهر بن النا بن ع

مقبول60المر852*****منت بن عمار بن رابح خزري40462633

اوي40471539 ح ز بن احمد ال د الع من بن ع مقبول68.5المر888*****أ

دي40486207 د الوهاب بن فرحات المرا م بن ع مقبول83.5المر662*****سل

مقبول57المر175*****من بن منصف بن الطاهر خزري40493754

د السشالم بن رمضان40503366 مقبول60المر089*****عالء الدين بن عماد بن ع

ي40512429 مقبول69.5المر553*****احمد بن الصح بن حمادي الخم

ا 40525090 لقاسم بن محمد ال ل بن  مقبول69.5المر191*****ن

مرفوض46.5المر041*****مروان بن المنصف بن صالح الحمراوي40534342

مقبول56.5المر830*****العر بن عمر بن محمد حمراوي4054552

ا الس 4055276 س بن رضا بن ال مقبول51.5المر280*****ق

د القادر بن محمد مك 40564718 مقبول63.5المر468*****أسامة بن ع

م بن حس العزا 40582820 مقبول57.5المر713*****سام بن إبراه

ي40594532 فه بن محمد الحك د الفتاح بن خل مقبول65المر100*****ع

عقو 40602821 ل بن النوري بن احمد ال مقبول57.5المر688*****محمد ه

دي40612634 د هللا العب مقبول60المر751*****مهدي بن محمد السا بن ع

ب الوسال 40621791 مقبول68.5المر561*****المن بن المولدي بن الط

د بن محمد بن سالم مو سال 40641948 مقبول75المر019*****ول

جل بن احمد40655976 مقبول81.5المر026*****خالد بن ع بن بومن

لقاسم بن سالم بنحسن40662822 مقبول57.5المر672*****مروان بن 

ج الصم 40676701 مقبول86المر926*****هيثم بن محمد الهادي بن ف

ح 4068217 ارك  مقبول71المر481*****نور الدين بن مصط بن م

اح بن عمار40694533 مقبول66المر547*****سم بن محمد بن مص
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د بن محمد محمود40704911 لع س بن  مقبول63المر212*****خم

ال حمراوي4071157 مقبول62.5المر471*****منصف بن ع بن بور

د القادر بن محمد مك 40726303 مقبول75المر247*****وسام بن ع

دي4073473 ل بن ع بن الزكراوي الدر مقبول58المر566*****خل

ص40746528 مقبول63.5المر498*****خالد بن محمد بن الصادق بوخ

اري40755977 ب الع مقبول69.5المر655*****محمد بن يوسف بن الط

كري407668 ا الب مقبول58المر893*****عدنان بن ع بن ال

دة40774534 مقبول69المر211*****حسام بن عز الدين بن محمد بن حم

دري40782264 مقبول56المر016*****فخر الدين بن محمد صغ بن محمد 

د الفتاح ب المختار بن سا 40791662 مقبول63المر258*****المختار بن ع

مقبول62.5المر357*****سا بن نور الدين بن مختار ماجري40803573

مقبول71.5المر235*****محمد ع بن األخ بن محمد منصوري40811792

ا 40834719 مقبول65.5المر348*****مال بن صالح بن احمد ح

س408469 مقبول57المر298*****حمزة بن احمد بن الصادق سا

مرفوض38.5المر651*****رضا بن ع بن مسعود راج 40851540

عال40871663 من بن محمود بن بن  بن  مقبول66المر917*****ا

ل 40883958 د الرزاق بن حس الطرا مقبول56.5المر024*****حس بن ع

م بن محمد الشاد بن الحطاب الصغ 40896304 مقبول77المر261*****ك

ارك40903184 مقبول67.5المر876*****محمد نور بن النا بن محمد م

مقبول63المر435*****منعم بن صالح بن محمد حمراوي40913755

وك الطبو 40921190 مقبول55المر750*****المع ام بن محمد المختار بن الم

اد بن الصادق الرز 40934535 صل بن ع مقبول66المر478*****ف

الد بن ع الحمادي40942430 مقبول69.5المر769*****محمد بن م

مقبول63المر662*****مختار بن ع بن محمد طال 40951664
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ل 40965091 ب بن محمد الطرا مقبول69.5المر785*****محمد بن الط

مقبول65.5المر157*****محمد بن احمد بن عمار الحمراوي40974720

مقبول64.5المر974*****محمد بن األخ بن عمار الصعد 40983185

ح 40991191 ز  د الع مقبول61المر401*****أسامة بن جمال بن ع

لقاسم عطوي41005092 دة بن  مقبول69.5المر577*****محمد بن صم

ش البوزا 41011793 مقبول70.5المر892*****سا بن الصديق بن ال

مقبول58المر118*****مراد بن الهادي ال 41021192

دة41034132 ا بن حم مقبول74المر896*****حاتم بن مصط بن ال

لقاسم بوراوي41045523 من بن جمادي بن  مقبول74المر938*****ا

مقبول75.5المر136*****وائل بن صالح بن عمر الوسال 41052431

دي41062432 مقبول75.5المر880*****سا بن عثمان بن رابح القا

د القادر الدال 41071425 اد بن الحس بن ع مقبول66المر471*****ز

د القادر النجار41084343 د القادر بن م الدين بن ع مقبول63.5المر355*****ع

اوي41104536 صل بن الحس بن عمارة الت مقبول71المر783*****ف

جا الحر 41113959 مقبول56.5المر458*****سام بن غالله بن الت

ة41124721 ف مقبول59.5المر744*****رمزي بن مصط بن بوهجة خال

د بن محمد ال 41132265 مقبول63المر311*****إسكندر بن رش

مقبول57المر674*****حمزة بن عالله بن محمد رمضا 41143367

دي41151665 م بن محمد بن عمر زا مقبول63المر627*****ك

ب بن األخ االين 41163574 مقبول56.5المر631*****رضا بن الحب

ا السا 4117553 مقبول56.5المر138*****محمد العر بن خالد بن ال

دي411870 ش السع مقبول58المر011*****محمد ع بن محمد بن ال

اري41196208 مقبول82.5المر369*****محمد ع بن محمود  بن احمد ال

دا 41204912 ش سع مقبول66المر335*****أم بن عمار بن 
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لقاسم بن محمد المول 41211058 مقبول64.5المر298*****العرو بن 

عقو 41221426 مقبول73المر747*****طارق بن النا بن محمد ال

اري4123474 ب ع مقبول56المر873*****حمودة بن الحب

ب بن عماره العو 41242823 مقبول57.5المر859*****احمد بن الحب

لقاسم بن ع مال 4125869 مقبول66.5المر038*****صابر بن 

ب عاشور41261794 ان بن محمد بن الط مقبول69.5المر852*****شع

س بن منصور ال 41275978 مقبول73.5المر021*****وديع بن خم

ان41286209 مال الدين بن محمد الغض ان بن  مقبول82.5المر566*****سف

ال 41293575 مقبول56.5المر513*****رؤوف بن محمد الصالح بن محمد 

اس بن العر بن الخطوي بوراوي41305979 مقبول75.5المر360*****محمد 

مقبول59المر549*****اسامه بن نور الدين بن المولدي الوسال 41313756

د413271 صل بن حس بن محمد س مقبول60المر582*****ف

د السالم بن محمد زروق41331666 مقبول60المر678*****حمدي بن ع

ح 41341541 مقبول68.5المر078*****منت بن زه بن األم 

اح41353576 مقبول57.5المر871*****حاتم بن محمد بن محمود ش

س بن محمد بن رجب41363368 مقبول64المر717*****ام بن خم

مقبول59.5المر058*****يوسف بن محمد الصالح بن عمر حنا 41375980

ا 41383002 مقبول56المر934*****ع بن الفرجا بن ع الج

جاوي41392110 مقبول63.5المر471*****اس بن عمر بن محمد ال

كر الفطنا 41404913 مقبول68المر165*****وسام بن سا بن ب

دا 41411193 مقبول67المر973*****منت بن خالد بن محمد الصغ الم

د بن الشاذ علوي41425855 د الحم من بن ع مقبول64المر030*****ا

مان بن ع الفز 41433369 مقبول62المر376*****من بن سل

دي41445695 د الوهاب بن فرحات مرا ان بن ع مقبول59.5المر593*****سف
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د بن عمر بن ع المنا 41452266 مقبول62المر168*****ف

مقبول68.5المر940*****عمر بن محمد الهادي بن عماره حمراوي41461542

ا 41473370 من بن نور الدين بن المولدي ال مقبول57المر429*****ا

مقبول56المر313*****الل بن العج بن صالح التو 41482267

ل 41491427 مقبول66المر513*****شمس الدين بن المن بن حمادي الطرا

ش بن العرا الحس 41502433 مقبول75.5المر412*****محمود بن ال

ب الصو 41515258 ش بن الط مقبول64المر617*****ماهر بن 

ا 4152870 د بن صالح بن ع ال مقبول64.5المر680*****ول

مقبول80.5المر839*****عاطف بن محسن بن عثمان الهما 41536210

جا 41541428 د هللا الت ف الدين بن ع مقبول73المر755*****محمد يوسف بن 

فه بنحمودة41555856 مقبول81المر664*****حسان بن جمو بن خل

ص4156972 ب بن سا بوخ ب بن الحب مقبول66المر306*****صه

ة4157705 ف د بن الصادق العا د الحم مقبول65.5المر913*****م الدين بن ع

د الرحمان بن رحومه41583757 اض بن محمود بن ع مقبول54المر433*****ر

قاوي41595981 ن حمادي  ال مقبول63.5المر898*****محمد المعز بن عمار

مقبول57المر985*****جاد بن فرحات بن محمد الوسال 416072

ب41623577 مقبول57.5المر756*****حاتم بن المقطوف بن محمد دع

قلو 41634914 مقبول63المر810*****محمد بن حمادي بن المن ال

م4164475 يع إبراه ب بوص مقبول61المر140*****مهدي بن ال بن الط

دة الصحراوي41654344 مقبول64.5المر435*****طارق بن المولدي بن حم

لقاسم بن سالم بنحسن416673 مقبول59المر359*****مهدي بن 

د القادر بن حسن محج 41676101 رم بن ع مقبول65المر943*****ا

وك السعودي41683003 ش بن م مقبول61المر527*****عالء الدين بن ال

مقبول69.5المر941*****هشام بن محمد بن العر الشار 41693186
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س بن ع بن احمد الصال 41704345 مقبول62.5المر673*****ق

ة41712268 شاي مقبول62المر575*****عادل بن رجب بن احمد ا

ة4172780 لقاسم بن ترك ف بن عمر بن  د اللط مقبول67المر377*****ع

مقبول57.5المر888*****معز الدين بن الشاذ بن فرحات اسطنبو 41733578

مون41745374 مقبول67.5المر312*****هشام بن صابر بن محمود 

ز بن محمد بن جدله41754537 د الع ي بن ع مقبول77المر199*****محمد ص

ا 41765093 د الرزاق بن محمد الت مقبول69.5المر056*****محمد فارس بن ع

ا 41773758 ج ابن محمد ل مقبول64المر588*****فوزي بن ف

مقبول65.5المر253*****حمدي بن محسن بن عثمان الهما 41781543

مقبول58المر905*****مهدي بن العر بن محمد حس 4179973

ل 41801194 اد بن العرو بن مصط الطرا مقبول64المر024*****ز

س عرفه4181974 د بن محمد الرا مقبول68المر251*****األم بن الع

مقبول73.5المر794*****هيثم بن صالح الدين بن الحس الج 41822434

د الرحمان بن الطاهر القروي41835982 مقبول65.5المر752*****حسام بن ع

رم بن محسن بن محمد الشعن 41841429 مقبول68المر369*****ا

اري41852635 ش بن داود بو مقبول58المر231*****نوفل بن محمد ال

مقبول64المر765*****احمد بن العرو بن محمد الدمنا 41865259

ز بن محمد الطايع41872824 د الع مقبول55.5المر648*****محمد بن ع

د الرحمان بن خالد الحمدي41883004 مقبول61المر689*****ماهر بن ع

وك بن العسكر41895375 مال بن الم مقبول57.5المر866*****محمد حل بن 

مقبول64المر399*****مصط بن خذاري بن مصط الجمازي41906102

س بن ع بن ع بن حسن41911667 مقبول63المر396*****ان

مقبول55.5المر839*****صابر بن حسن بن المولدي الرزقا 41923579

ج بن محمد عف 41934722 ف اإلسالم بن ف مرفوض47.5المر258*****س
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مقبول68.5المر572*****مال بن نا بن محمد نفزي41943187

ب بن صالح الحمراوي41954346 مقبول60.5المر062*****هيثم بن الحب

ل 41961949 مقبول80المر376*****اس بن يوسف بن جلول الطرا

دي41973005 م بن محمد العب مقبول63المر180*****أحمد بن إبراه

ل االس41984723 مقبول59.5المر481*****سم بن محمد بن الجم

مقبول64.5المر376*****السب بن عاشور بن صالح عمدو 41991059

مقبول60المر160*****محمد بن صغ بن عمار حمراوي42002636

كوش42013006 م بن حسن بن حس ال مقبول63المر531*****ك

مقبول64المر639*****أنور بن االزهر بن محمد الصغ دلهو 42021950

مرفوض46المر591*****أمان بن خالد بن محمد سعداوي42034133

ب ال 4204871 د الرحمان بن الحب مقبول65.5المر911*****هشام بن ع

ة42051301 مقبول67.5المر612*****نوفل بن محمد الصالح بن محمد كفا

مال بن الطاهر العدال42062637 مقبول52المر273*****محمد بن 

ه478*****أحمد الطاهر بن عادل بن الطاهر الرقيق42074915 مقبول69الم

ا 42082269 س ج ف الدين بن ع بن يو ه820*****س مقبول62الم

ه464*****مهدي بن حمادي بن صالح  الغلو 42096103 مقبول64الم

ض42101951 من بن محمد الهادي بن ع الفا ه261*****أ مقبول68الم

س سلطان4211218 ه931*****رمزي بن مصط بن يو مقبول56الم

ه487*****حسان بن الطاهر بن ع الهر 42123759 مقبول57الم

ه962*****محمد أم بن توفيق بن ع البوسل 42133960 مقبول57.5الم

ا 42142825 ز بن مصط بن محمد الع ه366*****محمد ع مقبول56.5الم

ه003*****الل بن أحمد بن حسن امحمد42155524 مقبول74الم

اري421774 ه163*****المنذر بن المن بن محمود الع مقبول70الم

اري42186731 ه590*****مهدي بن حمادي بن محمد ع مقبول69.5الم
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ف بن األ زهر حمدي42193188 د بن وص ه367*****ول مقبول69.5الم

ه786*****أحمد بن األمجد بن عثمان حك 42206465 مقبول66الم

دي42216305 د بن أحمد البوز د بن رش ه098*****ول مقبول67الم

لو 42224724 ال ال ان بن ع بن الج ه172*****سف مقبول62.5الم

ة42236104 د بن رضا بن محمد جوامع ه284*****ول مقبول65الم

شاوي42246529 ش الم ه878*****مالك بن حاتم بن أحمد ال مقبول72.5الم

ب مليح42253007 ه721*****طارق بن قدور بن الط مقبول61الم

ل بن محمود بن الطايع العسكري42262270 ه392***** ن مقبول65الم

فة42274538 د الرؤوف بوخل اد بن ع ه162*****ز مقبول71الم

ه650*****حمزة بن الحس  بن مصط  قسومة42283189 مقبول67.5الم

ه566*****حسام بن جلول بن حمادي الحزا 42295696 مقبول71.5الم

ه036*****فؤاد بن محمد الطاهر بن البوخاري فضالوي42304539 مقبول77الم

ب42316105 الحاج الط لحاج  ه303*****در الدين بن حسن بن  مقبول64الم

س بن المحسن بن عمار بنمنصور42323008 ه887*****أن مقبول55الم

ه206*****حمدي بن الصغ بن محمد العسكري42336386 مقبول83.5الم

ه266*****  جالل بن الطاهر بن معمر مختار42342111 مقبول68.5الم

س بن المولدي الدبو 42354916 ه993*****محرز بن ادر مقبول72الم

فة42365260 د الرؤوف بن محمد  بوخل ه572*****محمد ع بن ع مقبول64الم

ال حزا 4237975 ه701*****نا بن ك مقبول67الم

ه754*****محمد بن عز الدين بن ع حمدا 42383961 مقبول69.5الم

اري42395261 ان بن عمارة الع ه622***** سف مقبول63الم

ه513***** محمد بن لزهر بن صغ 42405697 مقبول62.5الم

د الرو 42415376 م بن ع بن  الع ه824*****ك مقبول79.5الم

ق42425525 الرز وك  ه644*****يوسف بن محمد سا بن الم مقبول65الم
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ت م 4243627 لقاسم بن الثا ه820*****المن بن  مقبول69الم

ه406*****عاشور بن صالح بن عمار اله 42441544 مقبول66.5الم

ش بن محمد ور 42453962 ه430*****توفيق  بن العا مقبول63.5الم

اد42464134 ه459*****خالد بن عز الدين بن حسن ع مقبول74الم

ه092*****ها بن محمود بن  صالح قاس 42474540 مقبول68الم

ه733*****در الدين بن مصط بن عمار الصابري42485983 مقبول64.5الم

ش بن يوسف السب 42493963 ه728***** حمادي بن   مقبول60.5الم

اري42513760 مال بن  جم  الع ه231*****  محمد بن  مقبول60الم

ا 4252872 د بن الخطوي  ال ه963*****محمد بن رش مقبول64.5الم

لقاسم خل 42534917 د القادر بن  أحمد بن  ه371*****ع مقبول66الم

ه283*****صابر بن عرو الصغ 42544135 مقبول71الم

ي42555857 درالدين بن العزوزي من يع بن  ه013*****ر مقبول51الم

لقاسم الرحمو 42561060 ه203*****محمد بن حسن  بن  مقبول63.5الم

لقاسم رحمو 42573761 ف الدين بن حسن بن  ه126*****س مرفوض45الم

دري42583964 ب بن ع  ه694***** أم بن الط مقبول60.5الم

حري42591668 م بن المولدي ال د ال ه270*****نزار بن ع مقبول69الم

اري42606587 ه151*****عادل بن يوسف ع مقبول80الم

ا 42616387 د بن الخطوي ال ه983*****نزار بن رش مقبول71.5الم

ش بن محمد معل 42626466 ه284*****غسان بن  مقبول84الم

تون42633371 د الرزاق ز ب  بن ع ه968*****محمد  بن محمد الحب مقبول62الم

د الرحمان  الرت 42641795 د الوهاب بن ع ه372*****محمد ع بن ع مقبول69.5الم

وك بن محمد فراق42651796 ش بن الم ه003*****ال مقبول69.5الم

ا 42665698 س بن ع الج ه611*****حمزة بن خم مقبول65.5الم

د الستار الشعان 42675377 ه332*****عمر بن ع مقبول73.5الم
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دي42685858 ش بن محمد ال اض بن ال ه984*****ر مقبول51الم

المه42695699 كر بن محمد  ه354*****مصط  بن ب مقبول71.5الم

ديرة42703762 م   ه947*****محمد بن حمادي بن إبراه مقبول60الم

د قاس 42716467 د بن الس د الحم د بن ع ه156*****ول مقبول69الم

ه005*****محمد ع بن فت بن أحمد قردوح42726530 مقبول75.5الم

ب بن األخ الشا 42731061 ه498*****فت بن الط مقبول63.5الم

ه509*****در الزمان بن محمد الطاهر بن محمد صالح جن 42746588 مقبول79الم

ه022*****المختار بن ع بن حس العرفاوي42752271 مقبول68الم

ز  بن محمد را 42761797 د الع ه689*****ع  بن ع مقبول69.5الم

ة42775859 م  بن محمد بوجالب د ال ه863*****عدنان بن ع مقبول63الم

د42785262 وك بن ع زا ه804*****صح بن الم مقبول64الم

ه190*****إسكندر بن محمود بن احمد العوادي42806531 مقبول72.5الم

جا البوغال 42813372 من بن محمد بن الت ه864*****أ مقبول59الم

ه986*****حسان بن احمد بن ع الدهما 42821195 مقبول61الم

د هللا42836388 ه144*****   المهدي بن المن بن ع  بن ع مقبول53.5الم

ب بن الشاذ الخضار4284706 ه914*****الشاذ بن محمد الحب مقبول66.5الم

ه520*****محمد ت بن تجا بن الهادي م 42856651 مقبول85.5الم

وك منصوري42866106 ة144*****مروان بن فت بن الم مقبول65الورد

ج بن الواعر حبي 42874347 د بن ف ة379*****ول مقبول62.5الورد

ة680*****مروان بن العرو بن ع الحبي 42883763 مقبول57الورد

ل 42893580 ة124*****خالد بن مفتاح بن أحمد الطرا مقبول57.5الورد

د القادر بن عثمان بن سعد بن بوقطف42901430 ة274*****ع مقبول73الورد

ا 42912112 د الرحمان بن محمد ال ة770*****سام بن ع مقبول68.5الورد

ف بن مصط بن صالح العج 42922272 ة409*****أ مقبول65الورد
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ة138*****يوسف بن المنصف بن احمد بن الحاج مو4293976 مقبول68الورد

در الدين بن عثمان القرق 42946211 اس بن  ة017*****محمد  مقبول80.5الورد

دي42951302 ف الدين بن عمر بن سعد الدر ة821*****س مقبول67.5الورد

ش بن النا المهذ 42966389 ة462*****حمزة بن  مقبول71.5الورد

دي4297476 س الدر ف بن الفرجا بن خم ة163*****أ مقبول61الورد

د42986468 ش بن حد ن مصط بن ال ة237*****ش مقبول69الورد

ز بن حسن الهما 42991062 د الع ة582*****احمد بن ع مقبول66.5الورد

د القادر بن محمد المحمدي43004348 لحسن بن ع ة815*****محمد  مقبول62.5الورد

ة358*****نزار بن عمر بن حامد الظاهري43012638 مقبول53الورد

ة253*****عمر بن محمد بن عمر الفطنا 43021431 مقبول71الورد

طاوي43035094 كر  ة629*****ق بن حامد بن ب مقبول65.5الورد

د بن محسن بن محمود النمو 4304628 ة349*****ول مقبول74الورد

ا بن غزالة43053190 ة289*****صفوان بن محمد الم بن ال مقبول69.5الورد

د اللطف بن محمد الحمراوي43061952 ي بن ع ة560*****ص مقبول75الورد

ة544*****مكرم بن عمر بن احمد الساح 43073581 مقبول56.5الورد

ة220*****محمد بن مصط بن محمد الرز 43083582 مقبول58.5الورد

فة بن ع المثلو 4309629 ة690*****رمزي بن خل مقبول74الورد

شتو 43103373 ال بن الحطاب ال ة689*****رفيق بن ح مقبول62الورد

دي43124136 ة850*****محمد ام بن هشام بن محمد الدر مقبول76الورد

ل بن الشاذ بوذراع43132113 ة533*****محمد فراس بن ن مقبول70.5الورد

ة43145860 انة بن مهدي بن عمار جراج ة884*****بول مقبول72الورد

د بن الحس بن التها الحو 4315345 ة490*****ول مقبول58الورد

ة655*****يوسف بن فت بن ع نوار43161669 مقبول63الورد

ب السطاف4317707 ة452*****الل بن فوزي بن الحب مقبول64.5الورد
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ل 4318977 ة435*****محمدع بن عادل بن صالح الطرا مقبول66الورد

مال بن عمر بوغان 43194349 ة494*****محمد هشام بن  مقبول60.5الورد

ت بوترعة43206702 مال بن ثا ة376*****نورالدين بن  مقبول81الورد

دة معا 43212273 ف هللا بن محمد الصالح بن حم ة386*****س مقبول62الورد

اد43223965 ة685*****نزار بن محمد ع بن محمود بن ع مقبول65.5الورد

ة357*****ع بن الشاذ بن ع السا 43231953 مقبول70الورد

ن43243191 م بن محمد الفاضل ال ة304*****محمد الهادي بن ابره مقبول64.5الورد

ي43251954 ز بن شكري بن الحفناوي صغ ة080*****محمد ع مقبول70الورد

ة641*****الهادي بن محمد بن سالم العوس 4326630 مقبول74الورد

ص43273764 ة728*****من بن محمد بن الفرجا بوخ مقبول63الورد

ل 43282639 ة949*****هيثم بن محمد الطرا مقبول62الورد

دي43296107 م  الج ة052*****خالد بن ع بن إبراه مقبول64الورد

د بن محمد بوسال 4330346 د المج ة893*****غر بن ع مقبول59الورد

م الفزا 43313374 ة896*****محمد ع بن محمد صالح بن إبراه مقبول62الورد

ة708*****مالك بن محمد ع بن حسن النخ 4332631 مقبول74الورد

ة439*****حسام بن لط بن حسن الج 43335526 مقبول80الورد

م بن محمد الهادي بن رابح الملو 43342640 ة068*****عزت إبراه مقبول59الورد

س43354541 ة790*****محمد بن جالل بن مفتاح يو مقبول62الورد

ة277*****صابر بن رمضان بن عمار العمدو 43363009 مقبول55الورد

سالم43374542 ال بن محمد ب ة616*****فرحات بن الج مقبول65الورد

ة299*****مروان بن رضا بن حمودة بن سالمة43383966 مقبول60.5الورد

ة265*****أنور بن محمد بن الحس المغرا 43393375 مقبول60الورد

ص4341978 ال بوخ ة421*****عمر بن فوزي بن الج مقبول65الورد

ة070*****معز بن مصط بن محمد التلمودي43423583 مقبول56.5الورد
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ل 43433967 ال الطرا د الوهاب بن الج ة450*****سم بن ع مقبول63.5الورد

شة43461545 الد بن عا ة049*****ح بن ع بن م مقبول66.5الورد

د هللا43473584 ف الدين بن ع بن محمد بن ع ة733*****س مقبول57.5الورد

اس الطرودي43483192 دان بن فوزي بن ع ة526*****ز مقبول71.5الورد

ة503*****محمد بن مصط بن الرز شار 43494918 مقبول66الورد

س بن المولدي الدرا 4350781 ز بن خم ة026*****محمد ع مقبول73الورد

اس بن الهادي بن محمد الرح 43511546 ة388*****طه  مقبول73.5الورد

م الشا 43523765 د ال ة747*****وائل بن المنصف بن ع مقبول66الورد

ينة4353632 م بن الهادي بن ع بوس ة776*****محمد ك مقبول74الورد

ة842*****هشام بن احمد بن ع المزو 43545095 مقبول66.5الورد

حري43552641 لقاسم ال س بن  ة409*****سام بن خم مقبول57الورد

ة4356219 د بن صالح حساي ة232*****منذر بن عب مقبول57الورد

ال 43573376 ة959*****ع بن المنصف بن ع بن ال مقبول61الورد

ل 43585861 م بن عادل بن صالح الطرا ة198*****ك مقبول63الورد

ة936*****منت  بن فت بن الجم أحمد43594350 مقبول62.5الورد

ف بن صالح43603193 د اللط ة872*****أم بن ع مقبول69.5الورد

ال المزو 43613766 ة084*****نور الدين بن ع بن الج مقبول60الورد

ة376*****محمد ع بن المعز بن محمد العقر 43624919 مقبول68الورد

ة299*****الل بن ع بن محمد العو 43634920 مقبول68الورد

س بن محد صالح البوسال 43643377 ة097*****خالد بن خم مقبول59الورد

ز بن عمر الغ 43653194 د الع ة855*****خالد بن ع مقبول69.5الورد

ا 4366277 د الوهاب بن عمر ال ة961*****أحمد بن ع مقبول52.5الورد

ار43672642 ة025*****حمزة بن صادق بن أحمد  ع مقبول55الورد

وك بن محمد الحالوي43683968 ة464*****أمان هللا  بن م مقبول61.5الورد
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ة704*****حمزة بن محجوب بن محمد الحالوي43692114 مقبول68.5الورد

م البوغان 43702435 م بن إبراه ة301*****األسعد بن إبراه مقبول70.5الورد

د القادر بن مسعود43711670 ش بن ع ة976*****محمد بن ال مقبول63الورد

ة860*****فوزي  بن محمد بن الحسناوي البوغان 43721671 مقبول60الورد

اض بن محمد لط بن محمد المسا 43734543 ة879*****ر مقبول59الورد

لقاسم الجم 43741196 ة731*****المنذر بن أحمد بن  مقبول64الورد

د بن صالح المرا 43752274 ة444*****نزار بن سع مقبول65الورد

ا 43774544 ة114*****أحمد ماجد بن الصادق بن أحمد الع مقبول64الورد

مان الال 43784545 ب بن جمال بن سل ة723*****ط مقبول59الورد

د هللا  عنتول4379782 د بن ع ل بن سع ة094*****خل مقبول60الورد

ة490*****عدل بن التها بن محمد الولهازي43812643 مقبول53الورد

ــه 43824137 ة040*****صالح بن محمد بن الحن س مقبول68الورد

ة718*****   رضوان بن أحمد بن محمد الفطنا 4383278 مقبول56.5الورد

جاوي43843010 ة415*****مراد بن صالح بن محمد ال مقبول58الورد

ل43851303 ة326*****حاتم  بن محمد بن ع بن إسماع مقبول69.5الورد

ة484*****حسان بن محمد بن بوجمعة المك 43865527 مقبول74الورد

ة040*****أحمد بن محمد بن ع صالح الحرزي43873011 مقبول70الورد

كة43883767 د هللا ب ة779*****حمزة بن المنصف  بن ع مقبول59الورد

لقاسم بن السا زرو 43894546 ة131*****مهدي بن  مقبول62الورد

اري43901672 م الع د القادر بن الحس بن إبراه ة094*****ع مقبول69الورد

ل 43913969 س الطرا ة125*****محمد أم بن توفيق بن يو مقبول60.5الورد

ة488*****محمد حسن بن المختار بن محمد بن سعد43926212 مقبول82.5الورد

ة242*****محمد صفوان بن نا بن صالح الج 43933768 مقبول60الورد

ة518*****حسام بن محمد بن عمار الجال 43945700 مقبول58.5الورد
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ة972*****  الطاهر بن عماد بن الطاهر المزو 43954351 مقبول62.5الورد

س43966390 ن م بن محمد ب ة336*****مالك بن سل مقبول72.5الورد

ة327*****األزهر بن حمادي بن أحمد شمان 43975378 مقبول67.5الورد

مال بن محمد الضاوي43983769 ة487*****محمد را بن  مقبول55الورد

ة099*****إيهاب بن محمد الهادي بن ع الجال 43992275 مقبول56الورد

ش عموري44005528 لحسن بن صالح الدين بن  ة154*****      مقبول70الورد

ا 4401633 ز بن الصادق الع د الع ة165*****محمد بن ع مقبول74الورد

مان النعنوش44022826 ة412*****عامر بن مو بن سل مقبول57.5الورد

دي44044352 و الدر م بن الم ف بن إبراه ة800*****أ مقبول61.5الورد

د بن حسونة الهما 44052644 د المج ة659*****رمزي بن ع مقبول57الورد

ة106*****محمد بن الحس بن محمد بن محمد44066306 مقبول68الورد

م بن التها  الفّزاع44076732 ة933*****سل مقبول69.5الورد

فة  بن صالح المروا 44084547 ة299*****    محمد بن خل مقبول59الورد

ة741*****محمد أم بن الهادي بن محمد الفزا 44094548 مقبول62الورد

اوي44104353 ح اس بن الطاهر  ال س بن ع ة273*****أن مقبول61.5الورد

ة297*****لحسن  بن المن بن محمد  بن رجب44114138 مقبول74الورد

ة047*****معز بن جمال الدين العال 44121197 مقبول58الورد

ان44133012 د بن أحمد بوز ة475*****طارق بن رش مقبول58الورد

ال كحلون4414477 ف بن الج د  اللط ة409*****سم بن ع مقبول61الورد

اري44152645 د الرزاق بن االزهر بن ع ب ة042*****ع مقبول61الورد

د44161798 وك  بن محمد سع ة378*****محمد بن الم مقبول68.5الورد

مان44172276 د القادر بن ع بن سل ة430*****ع بن ع مقبول65الورد

فة الساح 44184921 ة848*****مروان  بن الفرجا بن خل مقبول70الورد

ان بن جالل الدين بن الهادي ترجم44195263 ة262*****سف مقبول63الورد
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ة039*****حسان بن احمد بن المولدي    الورتا 44204354 مقبول60.5الورد

لقاسم حمدي44212115 ة745*****محمد بن الهامل بن  مقبول68.5الورد

وك بن المختار الحبي 44223378 ة016*****المختار بن الم مقبول61الورد

د هللا الم 442375 ة940*****شكري بن المو لدي بن ع مقبول59الورد

مال بن ع العلوي44244922 ة398*****طارق بن محمد  مقبول72الورد

ة847*****مهدي بن العرو  بن ع الحبي 44256307 مقبول71الورد

اد44265862 ة866*****محمد ع  بن النا بن صالح بن ع مقبول75الورد

ة458*****  محمد رمزي بن المنصف بن ع الجال 44271304 مقبول65.5الورد

ة979*****فه بن مختار بن ع العرفاوي44282277 مقبول62الورد

ة602*****فاروق بن محمد الطاهر بن أحمد الخما 4429478 مقبول66الورد

ف بن محمد الحمراوي44304923 د اللط ة479*****خالد ع مقبول63الورد

ة538*****هيثم بن فت رز 44314725 مقبول68.5الورد

ل 44322646 فة الطرا ة730***** را بن ع بن خل مقبول67الورد

دة بن حمودة44332436 ة026*****محمد بن أحمد بن حم مقبول75.5الورد

م بن جمال الدين العال 4434347 ة034*****ك مقبول62الورد

م بنع 44354726 د ال ب بن ع م بن الحب د ال ة422*****ع مقبول62.5الورد

ا 44364727 ة303*****ع بن لط بن ع شع مقبول66.5الورد

د بن أحمد بنعمارة44374728 من بن رش ة096*****أ مقبول59.5الورد

ساوي بن مختار الدهما 44381432 اض بن محمد ع ة083*****ر مقبول66الورد

س لغوان44392827 ز بن يو د الع د الرزاق بن ع ة094*****ع مقبول57.5الورد

ي44401433 ة418*****رشاد بن أحمد بن ع بن بونا مقبول78الورد

ت الم الجال 44415529 لة ب ة550*****فض مقبول69الورد

ن بن حسن بن قاسم44423770 ة019*****محمد الطاهر بن ال مقبول63الورد

اري4443220 د الرحمان بن محمد الع ة507*****سام بن ع مقبول61الورد
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ل 4444979 م الطرا د القادر بن إبراه م بن ع ة258*****  إبراه مقبول66الورد

ة338*****حمزة بن صالح الدين بن  أحمد الحزا 4446348 مقبول63الورد

د السالم44471063 د بن ع ش بن سع ة901*****أنور بن ال مقبول64.5الورد

ا 44486108 ة الع ة613*****الشاذ بن صالح بن عل مقبول65الورد

ة753*****منت بن يوسف بن أحمد الدهما 44501673 مقبول60الورد

س44512647 ش الرا ة292*****أسامة بن لط بن ال مقبول60الورد

ل 44521064 ة884*****وسام بن سالم بن الهادي  الطرا مقبول64.5الورد

ب بن عمر بن غازي44533771 ة629*****أحمد بن الحب مقبول60الورد

د بن حسن بن عرجون سلطا 44542648 ة828*****ول مقبول63الورد

وري44551434 ظ بن محمد  الق د الحف د القادر بن ع ة829*****        ع مقبول63الورد

س بن محسن بن فرحات المنا 44564139 ة663*****محمد أ مقبول76الورد

د44574729 لع ة873*****أحمد بن مصط بن محمد  مقبول65.5الورد

ة295*****هشام بن  حسن بن عرجون سلطا 44581674 مقبول69الورد

حري44593195 لقاسم ال س بن  صل بن خم ة303*****ف مقبول71.5الورد

د بن محمد زواوي44601799 د المج ة377*****را بن ع مقبول70.5الورد

ة907*****حمدي  بن يوسف  بن سعد  الجال 44614355 مقبول62.5الورد

حر067*****طارق بن حموده بن عمر سال 44621305 مقبول77.5اب 

حل44636469 د السالم بن األ ح بن ع من بن ف حر474*****أ مقبول72اب 

ث  بن األ زهر بن محمد  الشعبو 44645096 حر726*****ل مقبول66.5اب 

ب بن مو44653013 حر903*****مكرم بن المن بن الط مقبول67اب 

حر560*****نضال بن األسعد بن العرو بنصالح44666835 مقبول71اب 

جا رجب44675379 حر001*****منذر بن المنصف بن الت مقبول59.5اب 

ف بن سالم الفرش 44683585 د اللط حر331*****محمد بن ع مقبول57.5اب 

الة44694730 ب س حر868*****وجدي بن محمد النا بن الط مقبول59.5اب 
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حر856*****وديع بن الطاهر بن عمر الطرودي44706652 مقبول78.5اب 

حر879*****معز بن مصط بن محمد س 44711306 مقبول67.5اب 

ان بن الغر بن عمارة س 44726589 حر011*****سف مقبول85اب 

ان بن عمر بن الصادق دفي 44735530 حر521*****سف مقبول80اب 

ي بن فوزي بن الط الط 44741675 حر095*****ص مقبول63اب 

ة التاجوري44752649 د الرزاق بن معاو حر272*****عرفات بن ع مقبول62اب 

حر669*****سا بن النا بن الطاهر الساح 44761676 مقبول66اب 

ن عمر  الجال 44772116 حر531*****صالح بن محمد النا مقبول68.5اب 

ارك بن محمد كرائدي44785097 حر357*****مهدي بن م مرفوض48.5اب 

م الجال 44794549 د بن إبراه د المج م بن ع حر784*****إبراه مقبول65اب 

ان بن عز الدين بن محمد مشاط44804924 حر541*****سف مقبول70اب 

ا 44813196 حر063*****إسكندر بن محمد ع بن محمد صالح ع مقبول71.5اب 

مون4482634 س  حر492*****غازي بن العادل بن خم مقبول74اب 

وك العوادي44833014 حر574*****حمزة بن ع بن الم مقبول73اب 

نة44845701 حر564*****محمد ام بن رضوان بن م الدين بن ز مقبول65.5اب 

كر44865098 اض بن محرز بن ب حر864*****محمد نضال بن ر مقبول66.5اب 

لقاسم رحا 44872828 حر653*****وجدي بن محمد بن  مقبول57.5اب 

ب44886213 ا الط حر653*****احمد بن ع بن ال مقبول83.5اب 

حر752*****مروان بن شكري بن عز الدين المثلو 4489783 مقبول63اب 

ز44901955 د الرحمان بن محمد ع حر924*****عصام بن ع مقبول70اب 

حر873*****حاتم بن صالح بن محمد حامدي44912829 مقبول56.5اب 

حر941*****هيثم بن محمد بن مصط زواوي44924550 مقبول66اب 

دوي44932650 م بن ع بن احمد ال حر460*****سل مقبول63اب 

ساوي44946793 حر893*****لط بن حسن بن صالح ع مقبول69.5اب 
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حر459*****سالم بن عمار بن ع عرا 44963015 مقبول73اب 

حر116*****مجدي بن المنو بن ع الساح 44975099 مقبول72.5اب 

حر385*****ماهر بن الشاذ بن عثمان الخل 44986214 مقبول81.5اب 

ل بن محمود بن رابح قوادري44995100 حر439*****ن مقبول65.5اب 

د هللا بن سعد45001800 حر825*****رضوان بن محمد بن ع مقبول70.5اب 

ادي45014925 مال بن محرز الع حر133*****عمر بن  مقبول66اب 

د بن ع بن منور كو 45023016 حر029*****محمد ول مقبول70اب 

ال الجلج 4503873 ز بن رضا بن الج حر089*****ع مقبول69.5اب 

ش بن محمد حمودة45045264 حر193*****فه بن محمد ال مقبول63اب 

حر788*****محمد ع بن بوحفص بن حسن الزغال 45056590 مقبول82اب 

د الرزاق45064551 اد بن طارق ع حر929*****ز مقبول65اب 

حر700*****حسام بن ع بن الطاهر بن سعد45075101 مقبول72.5اب 

د الغماشة45083970 م بن فت بن زا حر504*****إبراه مقبول69.5اب 

ارك45106591 من بن حسن بن صالح  م حر353*****ا مقبول78اب 

حر727*****محمد ع بن سم بن محمود الحزا 45126532 مقبول63.5اب 

علوش45131677 حر812*****محمد بن قدور بن محمد ال مقبول63اب 

د بن محمود الغان 45143772 د المج حر540*****احمد بن ع مقبول57اب 

د ال 4516279 م بن سع حر486*****المنت بن سل مقبول61.5اب 

م غرس هللا45171956 ب بن إبراه م بن الط حر547*****سل مقبول68اب 

لقاسم حمدي45185984 ر بن   حر111*****حمزه بن محمد شا مقبول71.5اب 

د م 45191957 د بن سع د بن زا حر746*****سع مقبول75اب 

ان45205102 حر215*****عالء بن محمد المنصف بن صالح شع مقبول72.5اب 

ي45215265 ب القو مال بن الحب د بن محمد  حر126*****محمد ول مقبول65اب 

حر542*****حاتم بن الجمو بن احمد رز 45224140 مقبول76اب 
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ش التو 45233017 حر579*****مراد بن محسن بن ال مقبول70اب 

جا بن الحاج قاسم المغراوي45243197 حر258*****احمد بن محمد الت مقبول64.5اب 

ا 45255531 د بن فت بن احمد ال حر421*****ول مقبول74اب 

جاوي45262117 د ال لع من بن احمد بن  حر479*****ا مقبول68.5اب 

ي45274141 حر699*****محمد هيثم بن حاتم بن  محسن الق مقبول72اب 

اد45284731 ش بن محمد بن ع حر193*****فؤاد بن ال مقبول62.5اب 

د سلطان45293586 د المج حر142*****منت بن ع بن ع مقبول57.5اب 

كر الزواري45304356 د الرزاق بن ب حر228*****إسكندر بن ع مقبول60.5اب 

ل سالمة45315985 ب بن شكري بن إسماع حر286*****سه مقبول73.5اب 

د بن صالح برتك 45325702 د الحم م بن ع حر232*****سل مقبول56.5اب 

حر238*****المهدي بن صالح بن محمد التو الهرا 45331307 مقبول65.5اب 

حر638*****فت بن حمادي بن المختار الغرس 453476 مقبول60اب 

م45353018 حر733*****خالد بن احمد بن عثمان بن رح مقبول61اب 

حر790*****معز بن صالح بن احمد ما 45361065 مقبول66.5اب 

ة45384926 العاي وك بن ع  حر804*****الل بن م مقبول68اب 

كر45393379 حر438*****مروان بن االسعد بن العج ب مقبول68اب 

د القادر بن رابح45401308 ز بن الفرجا بن ع حر723*****محمد ع مقبول77.5اب 

ساوي45411309 د الرحمان الم حر603*****ش بن محمد الهادي بن ع مقبول64.5اب 

ي45425103 د بن عاللة الم د الحم ف بن ع حر713*****ال مقبول66.5اب 

ل بن  منصور بن ضو العج 4543554 حر574*****سه مقبول57.5اب 

اوي45441066 ف الدين بن محمد بن سالم ال حر481*****س مقبول64.5اب 

د القوي بن الم بوعقة45453019 حر462*****محمد الم بن ع مقبول73اب 

ة45462651 صل بن محمد العر بوغن حر036*****رائف بن ف مقبول60اب 

ار 45483380 م م ب بن طه بن إبراه حر085*****خب مقبول59اب 
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ع45491958 در م در بن محمد بن ق حر530*****ق مقبول75اب 

ان45505986 حر989*****رشدي بن محمود بن محمد ابوز مقبول64.5اب 

ان45521435 م بن الحاج الصادق بوز س بن إبراه حر410*****محمد أن مقبول68اب 

د الرؤوف بن احمد بن عمارة س 45534927 حر214*****ع مقبول64اب 

لقاسم برهو 4554784 حر003*****المنصف بن جمعة بن  مقبول67اب 

جاوي45555863 د بن الطاهر ال حر421*****شكري بن المج مقبول61اب 

ص45564357 ب بوخ ل بن محمد الحب حر317*****ه مقبول61.5اب 

حر890*****محمود بن سم بن محمود الحزا 45571959 مقبول68اب 

ان45585104 م بن ع حر268*****حمدي بن صالح بن إبراه مقبول68.5اب 

ت محمد بن احمد بوفالغه45595266 ة ب حر131*****ذهب مقبول73اب 

حر910*****ماهر بن احمد بن عمارة س 45604928 مقبول64اب 

ار 456177 حر503*****صابر بن ع بن الدب م مقبول70اب 

حر356*****اس بن محمد صالح بن ع بوغان 45621960 مقبول80اب 

لقاسم بن سعد مجلدي4563280 ل بن  حر888*****محمد خل مقبول61.5اب 

ب45645703 حر815*****ليغ بن الهذ بن حسن اللب مقبول65.5اب 

ب بن محمد بن بوقطف الهما 45653020 حر023*****الحب مقبول70اب 

حر927*****محمد ام بن الغر بن عمارة س 45663381 مقبول59اب 

ب45681067 د الرزاق بن الشاد الحب حر906*****ام بن ع مقبول66.5اب 

حر603*****بنحسن بن ع بن عمر مقري45691068 مقبول66.5اب 

حر817*****لط بن محمد بن احمد الذوادي45702118 مقبول68.5اب 

دهللا بن سالم غمام45716109 حر767*****احمد بن ع مقبول65اب 

لقاسم الوسال 45732119 حر406*****لقاسم بن محمد الطاهر بن  مقبول68.5اب 

ة45741961 صل بن محمد العر     بوغن د الرؤوف بن ف حر276*****ع مقبول72اب 

حر765*****رضا بن ع بن الفرجا بوهال 4575221 مقبول63اب 
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ر4577349 ب الط حر602*****جمال بن ع بن الحب مقبول62اب 

ف45781962 س رضا ال حر146*****محمد بن عز ال مقبول80اب 

د الرؤوف بن صالح الزوا 45796110 حر304*****محمد ع بن ع مقبول64اب 

حر501*****محمد ع بن فت بن الهادي الصغ 45803021 مقبول73اب 

ب القر 45815532 حر334*****مروان بن فوزي بن الحب مقبول80اب 

حر211*****ضو بن منصور بن ضو العج 4582479 مقبول61اب 

ا 45834732 حر865*****محمد ام بن عماره بن محمد صالح الع مقبول68.5اب 

دة عمار45845105 م بن محمد بن حم حر110*****وس مرفوض48.5اب 

ظ بن محمود ع45853382 م بن حف حر002*****سل مقبول60اب 

حر922*****محمد بن ماهر بن منصف الجوادي45862278 مقبول59اب 

حالء458778 د السالم بن حس بن ال حر562*****سم بن ع مقبول70اب 

حر646*****محمد ماهر بن محمود بن محمد الورتا 45884552 مقبول56اب 

وك458979 د السالم الم حر463*****غسان بن محمد بن ع مقبول59اب 

حر348*****محمد بن صالح بن األزهر بن عثمان45906215 مقبول82.5اب 

حر172*****حسام بن حامد بن ع وح 459180 مقبول58اب 

ا 45923971 م ج حر907*****نضال بن فوزي بن إبراه مقبول58.5اب 

ف45931963 حر405*****محمد الحس بن محمد ال مقبول80اب 

ط45942279 ز بن الهادي المرا حر768*****الهادي بن ع مقبول62اب 

دي45951801 د بن محمد العب حر176*****أحمد بن رش مرفوض39.5اب 

حر447*****الل بن عزالدين بن الحس الشا 45965533 مقبول74اب 

س بن قدور بن عمارعو 45975987 حر348*****أن مقبول63.5اب 

حر416*****الل بن الحس بن محمد المال 45985534 مقبول70اب 

حر317*****ش بن العمري بن صالح بوكح 4599874 مرفوض35.5اب 

حر721*****العر بن نورالدين بن محمد بن سالم46001547 مقبول60.5اب 
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اوي46011964 ح قة586*****أحمد بن توفيق بن سالم ال مقبول80اب س

ا 46025535 د الوهاب بن النا بن محمد ال قة599*****ع مقبول70اب س

دي46031198 ش العب دهللا بن ال قة316*****حمزة بن ع مقبول64اب س

س46043022 قة506*****غسان بن محمود بن ع بن يو مقبول67اب س

م الورتا 46055536 ل بن إبراه قة030*****حسن بن ن مقبول74اب س

س بن حسن الجا 46063773 قة394*****حمودة بن خم مقبول63اب س

د الرزاق بن أحمد بن نور46073198 قة710*****مو بن ع مقبول71.5اب س

طو 46083587 قة780*****را بن حسن بن ال الق مقبول58.5اب س

قة261*****محرز بن مراد بن أحمد العمدو 46095864 مقبول64اب س

ا 46106733 قة625*****احسان بن مصط بن حسن الع مقبول68.5اب س

در الدين بن محمد الشوا 46112830 قة614*****ف الدين بن  مقبول57.5اب س

د الرزاق بن أحمد التو 4612785 قة493*****حسن بن ع مقبول60اب س

د المرشدي46131310 د المج قة017*****شهاب بن صالح بن ع مقبول66.5اب س

ز بن الهادي حدوش46141436 د الع قة263*****محمد بن ع مقبول68اب س

م المغراوي46153588 د ال د الفتاح بن ع م بن ع قة546*****ك مقبول56.5اب س

ز بن الطاهر بنجدو46165106 قة030*****المهدي بن الع مقبول70.5اب س

دهللا بن عمار عمار4617786 قة155*****أسامة بن ع مقبول62اب س

ال ابراه 46181069 قة548*****الصح بن الهادي بن الحاج ال مقبول64.5اب س

قة839*****نور الدين بن احمد بن ع حامدي4619555 مقبول53.5اب س

قة911*****أسامة بن المنصف بن سعد الع 46206391 مقبول75.5اب س

د الوهاب بن ن البوسال 46216470 قة431*****نجم الدين بن ع مقبول72اب س

ا 46226216 قة108*****محمد أم بن من بن حسن الع مقبول76.5اب س

ف بن أحمد بن محمد الرز 46236764 قة874*****أ مقبول69اب س

قة720*****نضال بن محمد ع بن عمر الخ 46241965 مقبول70اب س
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مون46252120 س  قة819*****الشاذ بن العادل بن خم مقبول70.5اب س

لقاسم بن األخ ذي 46263774 قة165*****معز بن  مقبول57اب س

قة714*****لحسن بن الشاذ بن الهادي جدي462781 مقبول70اب س

قة351*****شهاب بن العر بن المختار قارة46286533 مقبول84.5اب س

د السالم السعدي46293383 من بن الهاش بن ع قة921*****محمد أ مقبول62اب س

ان46303023 قة980***** بن االسعد بن منو بن شع مقبول64اب س

قة273*****لقاسم بن الطاهر بن المختار بن ع 46311437 مقبول65اب س

لقاسم الذوادي46321199 قة266*****محمد ع بن رضا بن  مقبول64اب س

وي46334733 فة بن ع الق ت خل ة ب قة491*****أم مقبول61.5اب س

م بن عمر بن محمد الدغاري46343384 د ال قة494*****ع مقبول62اب س

د بن الهادي بن مساهل46352280 قة171*****غسان بن سع مقبول65اب س

اري46365988 ف الع مال بن ال ف بن  قة716*****أ مقبول65.5اب س

ب بن صالح بنصالح46374929 قة805*****محمد صالح بن محمد الحب مقبول71اب س

قة966*****وديع بن محمد بن مسعود بونحاس46382121 مقبول70.5اب س

قة947*****إسكندر بن المنصف بن سالم قنطا 46392831 مقبول56.5اب س

قة964*****اس بن محمد بن سالم نجار4640635 مقبول74اب س

د الرحمان النفزي46416765 ان بن حمادي بن ع قة453*****سف مقبول70اب س

قة879*****أم بن محمد بن األخ الفرش 46421966 مقبول73اب س

دي46441678 قة255*****عادل بن فوزي بن عثمان السع مقبول60اب س

اري46456653 كر الع قة013*****عادل بن سلطان بن ب مقبول84.5اب س

ز بن حسونة الجما 4646409 د الع س بن ع قة126*****أن مقبول62.5اب س

ب بن محمد القص 46476734 قة467*****محمد بن الحب مقبول68.5اب س

اب46481548 ب بن حسن د قة371*****حسام الدين بن حب مقبول73.5اب س

د الوهاب اللونقو46493589 من بن المنصف بن ع قة646*****أ مقبول56.5اب س
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م بن ع بن محمد حنا 46505380 قة415*****سل مقبول58.5اب س

ب بن ع بن عامر46514734 قة687*****هيثم بن الحب مقبول71.5اب س

س4652636 س قة396*****رفيق بن فروق بن حمادي  مقبول69اب س

قة575*****أسامة بن لط بن ع عو 46541070 مقبول64.5اب س

قة264*****خالد بن محمد محرزي بن ع الرحما 46552437 مقبول75.5اب س

دي46563024 ل اس بن من بن محمد ال قة189*****ال مقبول67اب س

ي بن مصط بن محمد ع 465782 قة485*****ص مقبول60اب س

اء الدين بن عزالدين بن ع الزحراس46586217 قة390*****محمد ض مقبول76.5اب س

الد46593972 قة654*****وسام محمد بن نجي بن عمر م مقبول62.5اب س

لة46605865 د الرزاق بوحج قة442*****صابر بن محمد الهادي بن ع مقبول72اب س

راش466283 دالقادر بن المن ال ل بن ع قة908*****ه مقبول58اب س

د بن سالم بن االعراب46632438 د المج اد بن ع قة394*****ز مقبول75.5اب س

ال حمدة4664980 قة290*****وسام بن الهادي بن الج مقبول66اب س

ف4665222 كر ال قة645*****حمدي بن محمد ع بن ب مقبول66اب س

كر الزر 46666392 قة950*****منت بن المن بن ب مقبول71.5اب س

ح بن سالم4667637 قة414*****حمزة بن المنصف بن ف مقبول74اب س

ف46685704 قة889*****س بن محمد بن العرو ال مقبول71.5اب س

د السالم بن الطاهر الشا 46693199 س بن ع قة316*****أن مقبول71.5اب س

قة882*****محمد ع بن الجم بن الطاهر ذي 46703200 مقبول73.5اب س

لحسن بن محمد الصالح بن صالح حس 46713775 قة914*****محمد  مقبول63اب س

وندي46723590 د القادر بن ع بن الطاهر ال قة277*****ع مقبول56.5اب س

د 46732652 ال بن العر الع قة691*****جابر بن الج مقبول55اب س

م46741071 د تم قة673*****الل بن محمد بن العا مقبول64.5اب س

قة725*****مالك بن فت بن الطاهرالم 46753025 مقبول55اب س
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دي46761200 فة الدر قة364*****محمد هيثم بن المن بن خل مقبول64اب س

ف بن محمد الصالح غديرة46775705 د اللط د بن ع قة981*****وح مقبول68.5اب س

قة138*****المختار بنمصط بن حسونة الجما 46785706 مقبول65.5اب س

س بن محمد عمار46794142 قة650*****مطيع بن ادر مقبول74اب س

ل بن محمد النا بن صالح العمرا 46803776 قة579*****ن مرفوض45اب س

ي46816471 س بن الهادي عم قة187*****محمد الهادي بن خم مقبول73اب س

قة329*****يوسف بن فت بن الصح سديري46824143 مقبول76اب س

قة129*****نور الدين بن الصادق بن محمد صطامبو 46836111 مقبول65اب س

د الدخا 46842122 اض بن صالح بن بوز قة799*****ر مقبول70.5اب س

قاوي46855107 ده ال قة461*****يوسف بن نور الدين بن ع مقبول72.5اب س

لخ 46863777 كر بن عمر بن ع  قة737*****ب مقبول66اب س

د الرحمان عثمان46876472 قة808*****محمد شهاب بن سم بن ع مقبول75اب س

قة378*****طارق بن عزالدين بن محمد ج 46886592 مقبول80اب س

م4689410 د بن رفيق بن الهادي بن إبراه قة496*****رش مقبول67.5اب س

من بن منصور بن محمد العف 46903591 قة761*****أ مرفوض44.5اب س

قة434*****لحسن بن محمد الصالح بن سالم الم 46915866 مقبول66اب س

م رحوي46925108 قة028*****حمزة بن أحمد بن إبراه مقبول67.5اب س

د بن احمد الجال 4693638 د المج قة280*****أحمد بن ع مقبول64اب س

ظ46943778 ش بن ع حف قة089*****أحمد بن ال مقبول66اب س

لقاسم الحن 46954930 قة293*****محمد بن لط بن  مقبول66اب س

قة584*****معز بن محمد بن محمد زغدان46961438 مقبول66اب س

قة692*****رضوان بن عزالدين بن محمد ج 46976593 مقبول83اب س

فة46985109 م بن جابر بن خل د ال قة790*****اس بن ع مقبول69.5اب س

من بن فت بن حسن الزر 46992832 قة475*****أ مقبول59.5اب س
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قة274***** محمد بن محمد بن محمد الصنها بن من47005110 مقبول72.5اب س

د47012281 د هللا بن  زا د هللا بن محمد بن ع قة827*****ع مقبول65اب س

ي47023385 ف بن محمد بن حسن حك قة205*****أ مقبول58اب س

و47035707 قة091*****شمس الدين بن الهادي بن العر ك مقبول62.5اب س

ل47041802 قة814*****    عصام بن منصف  بن محمد الوك مقبول79.5اب س

دي47053779 قة882*****مكرم بن  محمد بن ع ال مقبول59اب س

ز بوعفار4706875 د الع قة386*****أحمد بن فوزي بن ع مقبول68.5اب س

ر 47072653 س الب ل بن ع بن يو قة037*****سه مقبول67اب س

الرحومة47081967 قة688*****محمد رضوان بن أحمد بن محمد الصالح  مقبول80اب س

قة647*****معز بن صالح الروا 470984 مقبول57اب س

ل 4710223 جا الطرا م بن الت قة572*****لحسن بن إبراه مقبول58اب س

ز بوعفار47112282 د الع قة451*****هيثم بن فوزي بن ع مقبول62اب س

دا 47126393 قة122*****محمد أم بن المنذر بن محمود الب مقبول69.5اب س

قة892*****محمد ع بن الشاذ بن ع  الذوادي47135537 مقبول74اب س

قة966*****الل بن محمد الصنها بن محمد بن من4715639 مقبول74اب س

ز47172283 ش بن عمران جن قة575*****حمزه بن ال مقبول64اب س

د بن محمد القل 47181968 ان بن احم قة571*****سف مقبول74اب س

مقبول58اردو733*****حاتم بن بن ع بن سعد عمار47203386

مال بن الطاهر الجندو 47215538 مقبول80اردو364*****وائل بن 

ان مصل 47226473 مقبول66اردو323*****سا بن م بن بوز

دة الحس 47236474 م بن فوزي بن حم مقبول69اردو335*****وس

ة47244553 جا  معاو مقبول59اردو261*****محمد بن حمادي بن الت

د الرحمان رحال47254554 مقبول65اردو522*****حس  بن عثمان بن ع

مقبول75اردو236*****حمزة بن سم بن ع  الجال 47261969
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د الحق بن عز الدين بن الهامل  مال 47274144 مقبول76اردو151*****ع

ب بن الصغ الجال 47285989 ف بن الحب مقبول64.5اردو213*****ا

اري47292833 ب  الج صل بن محمد الحب ب بن ف مقبول56.5اردو079*****محمد الحب

مقبول79.5اردو883*****احمد بن محمد الهادي بن محمد  الماجري47301803

دي47314145 ب بن محمد العب مقبول74اردو571*****المعز  بن الحب

ان47326218 ف بن محمد  بن شع د اللط مقبول76.5اردو237*****حسام الدين بن ع

وك  محوا 47336219 مقبول74.5اردو489*****الل بن حسن بن م

ا 47345267 ال الج اح بن ال مقبول64اردو800*****عاطف بن ر

مقبول59اردو825*****ماهر بن رفيق بن محمد بن ناصف4735787

مقبول64اردو209*****حسان بن محمد الهادي بن محمد  الماجري47366112

من بن العرو بن الصغ  الجال 47382123 مقبول70.5اردو132*****ا

اب47392834 مقبول57.5اردو351*****محمد ام بن نور الدين بن صالح  ذ

من بن توفيق بن محمد  الجال 47405708 مقبول60.5اردو131*****محمد ا

فة الجال 47414555 مقبول61اردو809*****عرو بن حسن بن الع

حل47425990 صل بن محمد  اال مقبول65.5اردو079*****إيهاب بن ف

دي47431970 مقبول72اردو937*****حسام الدين  بن محمد بن الشامخ السع

ادي الحا 47443780 م  بن محمد بن الع مقبول63اردو666*****إبراه

ة47456113 فة  بوقطا جا بن خل مقبول65اردو428*****محمد ع بن بن محمد الت

ساوي47465867 ارك  ع من بن عمر بن م مقبول63اردو674*****ا

ل 47474146 كر  الطرا ش بن ب مقبول79اردو731*****ماهر بن 

لوش47483201 فة ط مقبول71.5اردو644*****عادل بن محفوظ بن خل

د بن  شنوف47496813 مقبول70اردو437*****حمدي بن محمد الصالح بن الع

مقبول74اردو098*****وائل بن حاتم بن الصادق  الصم 47504147

مقبول65.25اردو781*****حاتم  بن محمد بن الشاذ سالئ 47511254
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اري4752556 ش بن محمد الع م ا بن ال مقبول58.5اردو311*****وس

س الصغ 4753281 مقبول50.5اردو230*****عز الدين  بن حسن بن خم

ان بن محمود  الموه 47545539 من بن ز مقبول74اردو941*****ا

مقبول65اردو971*****الل  بن نور الدين بن يوسف جا 47555268

ي47566114 مقبول64اردو716*****ع بن مصظ بن طاهر اله

اري4757981 وك الس مقبول64اردو137*****حمزة  بن فت بن م

ان ابن رضا بن عمرالذوادي47582124 مقبول70.5اردو278*****سف

ن عمار47595991 مقبول64.5اردو566*****حسان بن بن حسن بن طاه

ب بن محمد الهادي القا 47605992 من بن محمد الحب مقبول63.5اردو855*****محمد ا

ب47613781 ب بن صالح  الشا مقبول66اردو319*****حل بن محمد نج

ب بن محمد بن الشاذ سالئ 47621311 مقبول65.5اردو851*****شك

م ابن محمد بن محمد المؤدب47635381 مقبول61.5اردو363*****ك

فة السل 47643026 ال بن خل مقبول64اردو935*****نور الدين بن الج

ا 47655269 مقبول64اردو189*****سا بن مصط بن هادي الع

مقبول65.5اردو284*****محمد ع بن احمد بن ع بن راشد47664735

ا 47674556 ب ال مقبول65اردو557*****األم بن محمد فوزي بن الط

ان المزو 47681679 م  بن فت بن شع مقبول63اردو049*****إبراه

لقاسم بن محمد حمدي4769876 ان بن  مقبول65.5اردو067*****محمد ر

ز بن محمد الخل 47706394 د الع مقبول74.5اردو741*****محمد  بن ع

ب مش 47711971 جا بن الحب اد  بن الت مقبول78اردو990*****ز

اح  غومة47725540 مال بن مص مقبول74اردو749*****حمزة بن 

ا  الدا 47734148 الد بن جاء  مقبول70اردو671*****نور الدين بن م

مل شقارة4774557 مقبول55.5اردو833*****ع بن  ه

د رضا بن ع الصديق47753027 مقبول73اردو030*****ارم  بن بن رش
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ف بن محمد الصالح بن صالح  حك 47761680 مقبول69اردو687*****ا

م بن صالح بن احمد بن العا 47773782 مقبول61اردو347*****ك

من بن حسن بن صابر محمد47783592 مقبول57.5اردو239*****ا

ار الدين بن محمد  الشا 47795993 مقبول65.5اردو792*****ماجد بن خ

مقبول62.5اردو965*****ماهر بن قعلول بن ع الفرش 47804736

ار 47813783 س بن عمار م مقبول61اردو310*****صابر بن خم

ودي47825111 س بن حمادي ال ف  بن خم مقبول69.5اردو009*****ا

ف47831972 ال وص د الواحد بن ال مرفوض40اردو563*****الل بن ع

ز بن ع الجال 47845270 د الع مقبول63اردو001*****رضوان  بن ع

د القادر بن محمد  الزم 47855271 مقبول64اردو891*****إيهاب بن ع

امنة47866115 د بن احمد   مقبول67اردو514*****محمد بن وح

د الرحمان  عثما 4787708 ج بن ع مقبول64.5اردو190*****ر بن ف

اري47886475 مقبول71اردو188*****محمد بن الطاهر بن ع  الخ

ا 47893028 س بن محمد بن عماره الج مقبول64اردو824*****ان

مقبول63.5اردو044*****مع بن سم بن صالح  شل 47905709

ب47916594 ف بن  الط مقبول72اردو642*****احمد بن محمد النا بن ال

اري47925541 ب الع ز بن حب د الع مقبول50اردو386*****عاطف بن ع

ب47936395 ال بن محمد الط مقبول68.5اردو079*****ديع  بن الج

ي47942284 مقبول63اردو102*****عالء الدين  بن حمدة بن صالح اله

س47956654 مقبول80.5اردو462*****محمد بن مصط ون

حرو 47963973 جا بن صالح   م بن الت مقبول61.5اردو732*****سل

مقبول63.5اردو021*****را  بن رمضان بن أحمد الهما 47973974

ص47986220 د الرؤوف بن احمد شهر محمد  بوخ ث بن ع مقبول76.5اردو794*****مغ

رة47992439 م  ب م بن النوري بن إبراه مقبول75.5اردو268*****إبراه
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د الواحد بن محمد الماجري48006703 مقبول85اردو642*****سام  بن ع

م بن العر الف 48016794 د الحك مقبول69.5اردو944*****حمدي  بن ع

ي48023593 مقبول57.5اردو481*****ش بن سم بن محجوب اله

اح48035994 ب ال مقبول64.5اردو147*****أحمد بن خالد بن الط

ال 48045995 مقبول64.5اردو237*****حمادي بن محمد المولدي بن محمد ال

د الرز 48054737 د المج ب بن ع ف بن نج مقبول64.5اردو411*****أ

ا 48064358 د السالم بن يوسف بن ع ال مقبول70.5اردو786*****ع

مال بن محمد الشوا 48076534 مقبول66.5اردو056*****وائل بن 

س بن الم بن عمر الجندو 48086116 مقبول65اردو545*****أن

ب الحس 48094557 مقبول62اردو805*****محمدع بن المختار بن الحب

دي48105710 مال الزنا صل بن  م بن ف مقبول62.5اردو105*****سل

ة48114558 د الهادي بن محمد االنور بن الهادي بن معاو مقبول77اردو281*****ع

مقبول80.5اردو218*****محمد ام بن فوزي بن ع المسا 48125711

مقبول71.5اردو731*****أحمد بن محمد بن أحمد حمدي48132440

ب بن محمد سا 4814877 ي بن نج مقبول64.5اردو695*****ص

مقبول57.5اردو653*****غسان بن توفيق بن صالح بن مسعود4815558

ب الماجري4816411 د بن محمد الط د الحم مقبول67.5اردو554*****صابر بن ع

م بن محمد الصالح بن ع الخالدي48171072 مقبول64.5اردو520*****سل

ب بن ع الخل 48185112 مقبول65.5اردو642*****محمد ع بن الحب

ي48195542 دهللا السم ب بن ع مقبول69اردو555*****ايهاب بن الحب

دي48205712 دهللا بن رابح الدر مقبول80.5اردو480*****محمد بن ع

م بن محمد زنق 48216595 مقبول80اردو777*****سا بن سل

ب السل 48221439 مقبول78اردو013*****ايهاب بن الحب

اد بن الشاذ بن عمار الس 48233784 مقبول60اردو062*****ز
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زي48245713 فة بو ع مقبول71.5اردو332*****عمر بن الهادي بن خل

مقبول70اردو464*****فارس بن محمد محسن بن محمد الصالح الج 48251681

اب ال 48266221 مقبول73.5اردو270*****مال بن الشاذ بن الذ

د بن محمد الغر 48275996 ار بن رش مقبول64.5اردو325*****تذ

مقبول84اردو443*****را بن محمد بن محمد الصالح الذوادي48286476

ف بن محرز بن أحمد بوقرة48296795 مقبول72.5اردو826*****أ

د هللا48303785 مقبول57اردو248*****محمد بن الهادي بن حسن بن ع

من بن رضا بن عمر حمده الغان 48313202 مقبول61.5اردو485*****أ

ل48325997 مقبول65.5اردو073*****محمد بن محرز بن محمد بنخل

دهللا مرزو 48334738 ان بن ع مقبول67.5اردو088*****سا بن شع

س بن عون48346655 مقبول84.5اردو627*****محمد بن حسن بن خم

س بن مسعود الور 48356308 مقبول67اردو286*****منت بن خم

ش 4836412 مقبول62.5اردو415*****محرز بن حمودة بن ع 

مقبول53.5اردو235*****ا بن محمد الهادي بن قدور الوسال 4837559

وك بن صالح الراج 48383203 مقبول73.5اردو771*****عصام بن م

مقبول73اردو208*****محمد بن الهادي بن عمارالسودا 48393029

ده العامري48406596 مقبول82اردو793*****حسام الدين بن محمد النا بن ج

دي48433030 فة بن سالم ال مقبول67اردو433*****سامح بن خل

د الرزاق بن مصط بن محمد الورتا 48443594 مقبول56.5اردو967*****ع

مقبول56اردو778*****مهدي بن منصور بن حطاب الحس 48453786

د الرحمان48465714 مقبول68.5اردو893*****محرز بن حسن بن حمد ع

مقبول79.5اردو114*****العادل بن أحمد بن محمد زروق48471804

د الستار بن أحمد بوقرة48485868 مقبول69اردو868*****الل بن ع

ة48495715 فة بوقطا جا بن خل مقبول62.5اردو622*****محمد الطاهر بن محمد الت
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مقبول66.5اردو770*****الل بن رضا بن مصط الشوا 48505998

مقبول63اردو132*****سا بن محمد بن المس الغر 48514931

د القادر النوا 48523031 ب بن ع مقبول61اردو831*****محمد ام بن الحب

ف بن محمد الصالح السل 48536222 مقبول75.5اردو606*****فؤاد بن ال

ف الدين48541549 مقبول68.5اردو490*****أحمد بن محمد الصالح بن الشاذ 

ار بن محمد المحجو 48553975 د الج ف بن ع مقبول63.5اردو123*****أ

م نداري48566826 ف  هللا بن الهادي بن إبراه مقبول71.5اردو750*****محمد س

لحسن بن محمد عتيق48581073 د الرحمان بن  مقبول64.5اردو359*****ع

ا 48595543 د الرزاق بن الم الشع م بن ع مقبول74اردو585*****وس

مقبول66اردو777*****الل بن الهادي بن الطاهر الخالدي48601973

ش الع 48612654 مقبول60اردو331*****أحمد بن محمد بن ال

مقبول51اردو157*****محمد ق بن الصادق بن محمود اين 48625869

وك دب 48636535 م بن صالح بن م مقبول84.5اردو194*****إبراه

دي48642441 مقبول71.5اردو071*****معز بن الهادي بن ع العب

مقبول64اردو326*****رؤوف بن الشاذ بن ع صالح48665272

ب بن ع بن شل العمدو 48672835 مقبول57.5اردو832*****محمد شك

ة48683595 اد بن عزالدين عط مقبول57.5اردو214*****ز

دا 48695999 س سع مقبول65.5اردو597*****صابر بن مختار بن خم

ا نصايري48704149 مقبول68اردو304*****فارس بن مصط بن ع

مقبول64.5اردو500*****مروان بن مصط بن محمد العيو 48714359

م بن حس السبع48723204 مقبول78.5اردو445*****حل بن إبراه

وك بن محمد بن عمر علجان48732125 مقبول70.5اردو189*****م

ب بن عامر48744932 ب بن الط مقبول63اردو829*****محرز بن الحب

م الج 48755544 ف الدين بن حسونة بن إبراه مقبول50اردو792*****س
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مقبول66.5اردو159*****حس بن االزعر بن محمد الطاهر الج 48766000

مقبول72.5اردو623*****الحس بن محمد بن احمد حمدي48785113

مقبول66اردو976*****حمزة بن عمر بن صالح حك 48794559

س48801074 ان العا مقبول64.5اردو167*****مطيع بن الحوس بن الشع

ل بن المنصف بن محفوظ برهو 48815716 مقبول80.5اردو711*****خل

اري4882709 مقبول63.5اردو632*****عصام بن احمد بن احمد الس

مال بن مسعود نفزي48846223 مقبول75.5اردو746*****عاطف بن 

س الفالح48856597 مقبول76اردو993*****محرز بن المختار بن خم

م بن المنصف الفرجا 48863787 ت ك مقبول54اردو337*****ن ب

سالم48873788 مقبول60اردو550*****ماهر بن محمد بن مسعود ب

حري48882836 من بن توفيق بن عمر ب مقبول57.5اردو283*****محمد أ

ل بن المولدي الهذ 48896001 س بن ن مقبول63.5اردو884*****محمد أن

س48903596 ف الدين بن عزالدين بن ع الرا مقبول55.5اردو900*****س

لقاسم بن ع خما 48914933 مقبول60اردو073*****حمزة بن 

لقاسم أوالد عمارة48921550 مقبول63.5اردو545*****حمزة بن الهادي بن 

اري48936117 مال الع مقبول64اردو709*****محمد العر بن 

م مراد48942126 س بن ال بن إبراه مقبول67.5اردو244*****ق

ده48955114 وك بنع مقبول70.5اردو649*****توفيق بن الهاش بن م

د بن توفيق بن أحمد محفوظ48965545 مقبول68اردو887*****ز

مقبول76اردو982*****محمد أيوب بن فوزي بن حمادي السا 48984150

ي49005717 ال اله د بن الج د المج مقبول65.5اردو793*****خالد بن ع

جر49015273 مقبول65اردو650*****المهدي بن محمد بن محمود ت

دي49026598 دي العب م بن العب ف الدين بن إبراه مقبول80اردو477*****س

ي49035115 مقبول72.5اردو485*****الل بن عماد بن محمد اله
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م49041312 مقبول77.5اردو751*****خالد بن محمد الحس بن ع الحك

اس ال 49055382 ا بن ع مقبول79.5اردو000*****عالء الدين بن ال

مقبول60اردو213*****حمزه بن سم ج 49064560

اي49075274 م  مقبول65اردو581*****أحمد بن محمد بن إبراه

مقبول63اردو239*****حمدي بن حمادي بن عمر األسود4908480

مقبول62.5اردو163*****معز بن عاللة بن هالل مستوري49094360

مقبول69.5اردو181*****ماهر بن الفاضل بن أحمد الطبو 49103976

د الرزاق بن رمضان بن ع عرا 49114934 مقبول64اردو633*****ع

مقبول75اردو431*****محمد ع بن محمد بن محمد المؤدب49121974

ا 49133977 مقبول59.5اردو476*****محمد بن سم بن راشد ال

ز بن عمرمال 49142442 د الع ل بن ع مقبول67.5اردو271*****خل

مقبول80.5اردو147*****صابر بن ع بن صالح الخل 49155718

د الفرش 49161313 مقبول77.5اردو687*****حسام الدين بن عمار بن الع

مقبول71.5اردو402*****حسن بن ع بن الطاهر الحا 49172443

زي49185116 حاوي البوع فة ال مقبول74.5اردو996*****مهدي بن رابح بن خل

اس بن جمال بن محمد عون49191075 مقبول57.5اردو209*****ال

دهللا بن صالح النفا 49202837 اد بن ع مقبول57.5اردو694*****ز

مقبول59.5اردو918*****الل بن خالد بن الحطاب كرمو 49211076

مقبول56.5اردو123*****حسن بن عثمان بن حسن بنع49223597

مقبول57اردو117*****آزر بن رجب بن محمد صالح الحساي 49233387

س بن أحمد عازق49241551 مقبول68.5اردو076*****هشام بن خم

ال49255719 د الستار در م بن محمد بن ع مقبول65.5اردو481*****إبراه

د الرزاق بن يوسف بن رابح49274151 مقبول69اردو312*****يوسف بن ع

مقبول66اردو046*****احمد فخرالدين بن محمد بن صالح الجال 49284935
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ب شوا 49293032 ت محمد بن الحب مقبول54اردو240*****آمنة ب

ب هما 49303033 م بن محمد بن الشا مقبول73اردو602*****وس

مقبول65اردو570*****محمد بن احمد بن العرو الخلفاوي49314561

فة النفزي49321552 مقبول61.5اردو915*****محمد بن ع بن خل

ل السعدي49332127 د الجل مقبول70.5اردو045*****عادل بن محمد بن ع

اوي49342655 ح مقبول63اردو645*****أحمد بن محمد بن صالح 

ف هللا49354361 مقبول66.5اردو297*****شو بن المن بن محمد ض

د بن حطاب بن الهادي الجندو 49362838 مقبول56.5اردو836*****ول

ة49373388 س بن ن مقبول59اردو366*****منت بن سالم بن خم

ب49386002 ش بن التوها نق مقبول63.5اردو839*****عماد الدين بن ال

م بن عمر الحجري49394362 مقبول61.5اردو617*****حمزة بن إبراه

دي49404936 ب الدر د القادر بن الط مقبول64اردو662*****أحمد بن ع

د الرحمان بن محمد سال 49416599 مقبول85اردو144*****عماد بن ع

ز بن ع مستوري49423205 د الع مقبول80.5اردو703*****محمد ع بن ع

ــــخ49436656 مقبول87.5اردو931*****محمد ع بن حمودة بن محمد بو

لقاسم الراج 49453034 ز بن عامر بن  مقبول73اردو355*****محمد ع

ح49461975 مقبول69اردو977*****حافظ بن احمد بن محمد شب

س49475117 ت أحمد بن ع بن يو مقبول78.5اردو675*****حنان ب

مقبول65اردو591*****محمد نذير بن لط بن ع بن سعد49484562

فة الجال 49494563 ل بن حسن بن الع مقبول62اردو710*****خل

مقبول66اردو246*****طارق بن نور الدين ما 49513389

لقاسم مغر 49523598 مقبول56.5اردو986*****مروان بن ع بن 

ادي49532656 ش بن مصط بن ع ع مقبول57اردو241*****محمد ال

اوي49544152 ه ح مقبول74اردو133*****سم بن رجب بن عل
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ل بن مصط بن ع زر 49564739 مقبول59.5اردو068*****سه

مقبول71اردو043*****هشام بن محمد األم بن النوري محمد49571682

مقبول56اردو766*****شمس الدين بن مهدي بن الطاهر خل 49592657

ودي49604564 در ر مقبول65اردو692*****محمد أم بن محمد بن ق

س بوشوشة49611805 مقبول69.5اردو002*****محمد وجدي بن محمد بن خم

مقبول57اردو938*****هشام بن مسعود بن أحمد القاس 49623390

د الستار بن مصط فوزا 49634153 مقبول78اردو380*****لحسن بن ع

مقبول64اردو400*****هشام بن أحمد بن محمد غمو 49644565

ت احمد بن محمد بوزميته49653599 مقبول57.5اردو708*****ل ب

مقبول80اردو869*****رضوان بن رجب بن الطاهر مكنون49665546

مقبول70.5اردو452*****حس بن حسن جنحا 49676396

ب4968350 لقاسم نص مقبول59اردو214*****جالل بن عمار بن 

ج نومة49696118 د بن ف د الحم مقبول64اردو390*****ماهر بن ع

ش بن حسن49702128 مقبول68.5اردو242*****محمد العر بن نور الدين بن ال

دي49711683 اس العب ف الدين بن مختار بن ع مقبول69اردو218*****س

دهللا الوسال 49722658 مقبول58اردو015*****شهاب بن محمود بن ع

ج قدورة49746119 ج بن ع بن ف مقبول64اردو648*****محمد ف

ف هللا بن المنو بن بوجمعة الجال 49756657 مقبول79.5اردو976*****س

مقبول63اردو616*****ش بن مفتاح بن ع الوسال 49773789

من بن نور الدين بن المولدي المستوري49783206 مقبول81.5اردو410*****محمد ا

د بن احمد الحنا 49795720 د الحم مقبول62.5اردو009*****محمد بن ع

مقبول50.5اردو218*****هيثم بن الطاهر بن محمد العيو 49805721

دة بن عثمان49816003 مقبول64.5اردو785*****محمد األم بن فت بن حم

مال بن محمد الحك 49823600 مقبول56.5اردو401*****أنور بن 
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مقبول70اردو454*****طارق بن رضا ن الورتا 49831976

ة49845547 د بن عماد الدين بن حس عط مقبول65اردو887*****ول

ا 49853207 مقبول79.5اردو962*****محمد بن حس ال

مقبول63.5اردو995*****وجدي بن المن بن عمر الع 49866004

د الستار بن احمد بوقرة49875870 مقبول69اردو202*****محمد احمد بن ع

دي49882444 ا ب ع من بن عثمان بن الط مقبول69.5اردو973*****أ

وك بن صالح الراج 49896120 مقبول64اردو205*****سا بن الم

مقبول78.5اردو201*****سالم بن االزهر بن ع الج 49905118

مقبول68اردو279*****طارق بن حمادي بن مختار الصم 49911440

ور49921314 مرفوض37.5اردو462*****وسام بن نور الدين بن حسن بن زا

الحاج49934937 ز  د الع مقبول70اردو396*****محمد بن ع

مقبول84اردو946*****مالك بن محمد الهادي بن عمار بن ع 49946704

ا 49953978 ش ال مقبول69.5اردو976*****غسان بن محمد صالح بن ال

ودي49965119 در ال مقبول66.5اردو172*****نجم الدين بن محمد بن ق

مقبول63اردو542*****محمد أم بن جلول بن الصادق جال 49974938

ي49983391 مقبول60اردو967*****را بن لط بن منصور الن

ب49992129 ش بن التها نق مقبول67.5اردو130*****محمد ع بن ال

مقبول69.5اردو623*****العر بن حسن بن عمر السما 50006796

ظ بن التارزي الحمودي50014154 د الحف مقبول72اردو007*****الل بن ع

ا 50021077 ش ال مقبول66.5اردو596*****حل بن محمد الصالح بن ال

مقبول65.5اردو265*****عقوب بن حسن بن ع طال 5004710

جاوي5005413 س ال س بن محفوظ بن خم مقبول67.5اردو120*****خم

م بن خراط5006224 مقبول69اردو568*****جمال بن محمد الطاهر بن إبراه

ز بن حس سعد هللا50083790 د بن الع مرفوض45اردو701*****ول
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ف الدين بن خالد بن محمد النجاري50095120 مقبول66.5اردو607*****س

ي50105871 مقبول72اردو021*****أسامة بن احمد بن فرحات من

م50114566 د ال مقبول64اردو723*****عصام بن عمر بن مسعود بن ع

م50123392 د ال م بن عمر بن مسعود بن ع مقبول60اردو443*****ك

مقبول65اردو771*****مالك بن حاتم النفا 50135275

ف هللا بن حاتم بن الحاج محمد النفا 50144939 مقبول69اردو895*****س

ال الصغ 5015640 ش بن ال مقبول74اردو689*****محمد بن ال

ا 50166658 س بن بوذينة السح مقبول84.5اردو645*****مراد بن يو

مقبول73.5اردو788*****الل بن محسن بن الطاهر الزر 50172445

س50183601 مقبول57.5اردو452*****فادي بن تاج الدين بن صالح بن يو

مقبول55اردو242*****أحمد بن زمال بن ع الزما 50192659

دهللا الدبو 50201078 مقبول58.5اردو654*****محمد ع بن محرز بن ع

ساوي50213035 ل الع مقبول61اردو762*****أحمد بن محرز بن إسماع

ال بن محمد بن عمر50221977 مقبول73اردو726*****حسام بن ال

ا 50244363 مقبول60.5اردو243*****رضوان بن محمد بن ع الع

ان50256005 مقبول64.5اردو963*****محمد أيوب بن الطاهر بن قدور بن شع

لقاسم بن أحمد الوسال 50264940 مقبول63اردو110*****حافظ بن 

مقبول58اردو485*****احمد بن سعد بن احمد الفرش 5027351

مقبول70اردو915*****محمد وائل بن رضا بن سالم مفتاح50283036

ز بن رضا بن سالم مفتاح50295383 مقبول61.5اردو628*****ع

ارك50305384 مقبول63.5اردو688*****إيهاب بن عمار بن سالم ام

س 50312839 مقبول57.5اردو261*****عادل بن ع بن حمودة ب

مقبول67.5اردو744*****عادل بن عمر محمد بن الطاهر بنعمر50321315

عقو 50335121 د  د الرزاق بن الع مقبول72.5اردو540*****شهاب بن ع
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مقبول72اردو125*****محمد ع بن معمر بن محمد الصالح جال 50346477

مقبول69اردو630*****هيثم بن محسن بن عاشور التا 50366478

مقبول60اردو320*****طارق بن صالح الدين بن احمد الجال 50373791

در50381201 مقبول72اردو658*****محمد بن جلول بن ع بنق

م عزوزي50395722 د بن إبراه د الحم مقبول68.5اردو152*****اس بن ع

مقبول53اردو000*****محمد ع بن الصادق بن محمد الصالح الهما 50402660

مقبول68اردو451*****عصام الدين بن حس بن محمد الجال 50415872

جاوي50421978 ا ال ش س بن ال مقبول80اردو328*****محمد إسكندر بن خم

اري50435548 اض بن الحس بن محمد الع مقبول67اردو157*****محمد ر

مقبول58اردو917*****أم بن مصط بن عوادي حزاوي50444567

ا بن منور سمرا 50456600 د ال مقبول82اردو620*****محمد أنور بن ع

مقبول65اردو265***** صديق بن حس بن محمد الجال 50464568

ة50473208 فة بو قطان جا بن خل فة بن محمد الت مقبول76.5اردو409*****محمد خل

دي50484364 مقبول61.5اردو408*****أحمد بن من بن سا االحم

ف بن مصط بن رابح النفزي50493979 مقبول63.5اردو245*****أ

ا 50513393 مقبول60اردو494*****محمد برهان بن ثامر بن احمد ال

ز بن محمد بنعمر50524569 د الع مقبول63اردو704*****عصام بن ع

ادي50531202 د الستار بن الهادي ع اد بن ع مقبول68اردو311*****ز

ان بن محمد الهادي بن الشاذ بن طالب50543037 مقبول55اردو946*****سف

ري5056560 مقبول54.5اردو702*****المعز بن النا بن محمد الدز

ا 50571806 فة ال ج بن خل اد بن ف مقبول74.5اردو599*****ز

مقبول64.5اردو608*****را بن احمد بن محمد فضالوي50584365

ل 50593394 ال الطرا ت محمد بن الج ة ب مقبول62اردو820*****فوز

دي50602661 ر بن منصور بن ع الدر مقبول57اردو136*****شا
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مقبول78اردو386*****فت بن فرجا بن ع الجال 50615873

ب50621684 ج الذو س بن محمد عامر بن ف مقبول65اردو243*****ان

ا 50635385 ب بن معتوق ب س بن الحب مقبول79.5اردو453*****ان

ان 50645874 مقبول81اردو618*****لط بن محمود بن احمد ال

دي50655723 مقبول71.5اردو680*****هشام بن الصادق بن مفتاح ال

د الخزراوي50663038 مقبول61اردو755*****منو بن احمد بن سع

ري50676006 مقبول64.5اردو926*****سالم بن محمد بن سالم الج

اوي50683209 ح م ال مقبول74.5اردو786*****حسام الدين بن حس بن إبراه

لقاسم بن محمد الحا 50693039 مقبول58اردو892*****منت بن 

اوي50703980 مقبول62.5اردو653*****شكري بن محمد الهاش بن الطاهر ن

ال50716007 مقبول64.5اردو225*****احمد بن عمار بن التها بور

دي50722662 مقبول62اردو153*****من بن منصور بن ع الدر

مقبول63اردو795*****يوسف بن الهادي بن محمد الصالح الشا 50735276

ه50743395 ش بن محمد الصغ بن دخل د بن ال مقبول62اردو966*****رش

مون50766008 د الرحمان  مقبول66.5اردو580*****ممدوح بن التوفيق بن ع

اري50773396 د ال س بن حسن ع مقبول59اردو944*****الل بن خم

مقبول72.5اردو900*****وجدي بن محسن بن حسن طعم هللا50785122

مقبول67.5اردو809*****محمد حل بن محمد بن حمدة الف عمر50791316

د هللا بن أحمد يوسف50801979 ج بن ع مقبول68اردو465*****ف

مقبول56.5اردو419*****محمد بن فت بن مصط خوجه50812840

ال بن صالح زوا 5082711 س بن الج مقبول65.5اردو240*****محمد أن

جا 50835386 مقبول77.5اردو665*****محمد أم بن محمد صالح بن الطاهر بن الت

اد50846601 د بن حس بن حسن ع مقبول85اردو934*****ول

مقبول70اردو625*****فوزي بن عمر بن سا المزو 50854155
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دي50862663 مقبول57اردو764*****محمد بن محمود بن أحمد العب

مقبول64.5اردو174*****را بن المنصف بن المختار الصم 50873210

ان50884740 ال بن الطاهر شع رم بن الج مقبول59.5اردو624*****أ

مقبول72.5اردو297*****حسان بن حمادي نع 50906224

ف الدين بن عمارة بن الشاد السلي 50926536 مقبول72.5اردو591*****س

لقاسم بن عمارة بوذينة50934366 مقبول61.5اردو456*****حمزة بن 

ان50942664 اض بن حمده ت من بن ر مقبول57اردو300*****محمد أ

مقبول75اردو412*****أسامة بن محمد بن الهادي عمدو براهم50956602

حري5096878 مقبول67.5اردو108*****المعز بن منصور بن يوسف 

اري50975123 و الع ت حسن بن م مقبول72.5اردو186*****الهام ب

ع 50983040 مقبول64اردو435*****محمد بن حسن بن المنو ال

ان بن جلول بن العر الجم 50994367 مقبول62.5اردو240*****ال

ب المزلي 51006827 مقبول70.5اردو174*****لط بن سعد بن الط

ف5101788 ش بن عمار بن صالح ال مقبول65اردو536*****ال

ال بن حمدة الحداد51026840 مقبول71.5اردو592*****احمد بن ال

ا 51033211 مقبول67.5اردو327*****مو بن نا بن ع الشع

ا 51044741 مقبول71.5اردو391*****نذير بن جلول بن الهادي ال

ي51055124 مقبول63.5اردو451*****محمد بن مختار بن محمد ن

مقبول57اردو297*****محمد حمادي بن محمد عزالدين بن سالم الع 51063792

د الرزاق بن ع الفيتوري51071553 مقبول73.5اردو295*****محمد بن ع

اد 51085277 د بن األم الع د الحم د بن ع مقبول66اردو405*****ول

اوي51094156 ح مقبول71اردو743*****رؤوف بن محمد ال

اري51103602 ز الع د الع س بن ع ز بن خم د الع مقبول56.5اردو995*****ع

د الرحمان خلف51113041 مقبول52اردو977*****رستم بن جمال بن ع
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س بوشوشة5112225 د القادر بن خم مقبول61اردو277*****مالك بن ع

ا 51134368 ش الخ ش بن فاروق بن ال مقبول70.5اردو931*****محمد 

د القادر بن الهادي كع 5114879 مقبول63.5اردو052*****الل بن ع

الحاج51152446 مقبول67.5اردو240*****محمد ام بن رضا بن الحطاب 

مقبول64اردو626*****محمود بن خالد بن محمود الدعاس51162285

د51171203 مقبول77اردو149*****سم بن الصادق بن محمد الصالح رش

ي51185549 س ه مقبول68اردو079*****حسام بن محمد بن خم

لة51195550 اد عس مقبول50اردو025*****محمد ع بن ع بن ع

در51201204 مقبول77اردو284*****إسكندر بن محمد بن صالح ح

د السالم بن محمد الصغ حمدي512185 مقبول57اردو492*****رضا بن ع

اري51222665 س الع جا بن يو مقبول62اردو416*****لحسن بن الت

ي51233793 من بن صالح بن أحمد مط مقبول61اردو571*****أ

ادي51245278 مقبول64اردو945*****مجدي المن بن محمد الصالح الع

لقندوزة51255551 مقبول65اردو717*****الفرات بن مصط بن الهادي 

ب بن حسن السلي 51261205 مقبول77اردو672*****حسن بن حب

الدين بن محمد ع بن الفرجا الملك5127982 مقبول63اردو492*****ن

دة بن صالح الحس 51283603 مقبول57.5اردو805*****سام بن حم

د الرحمان بن عمارة51292447 ب بن ع مقبول73.5اردو313*****حاتم بن الحب

رم بن ع الشاذ 51302286 ت ا ة ب مقبول65اردو978*****آ

مقبول66اردو827*****مالك بن ن بن ع الجند 51313794

مقبول58اردو178*****أسامة بن ع بن أحمد المش 5132983

ز العرفاوي51332448 د الع مقبول74.5اردو158*****ماهر بن رضا بن ع

ي51341317 ش بن الطاهر الن مقبول65.5اردو787*****محمد ع بن ال

ظ حس 5135158 د الحف مرفوض30.5اردو108*****من بن محمد االمجد بن ع
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ب بن محمد مديو 51364157 اد بن الطب مقبول74اردو857*****ز

مقبول63.5اردو543*****محمد بن ماهر بن الصادق بن األصفر51376009

مقبول61اردو707*****لسعد بن ع بن محمد بنطالب51383795

ب بن الهاش ال 51393042 اس بن الط مقبول61اردو238*****محمد 

ف الدين51403981 د السالم بن محمد الصالح    مقبول63.5اردو319*****فاروق بن ع

مقبول68.5اردو514*****عر بن محمد بن ع الزم 51412130

دي51424941 د القادر بن العر الدر مقبول72اردو177*****أسامة بن ع

ان51432841 م بن رضا بن حسن شع مقبول57.5اردو886*****ك

د القادر بن الصادق بن عمار الحبي 51441441 مقبول62اردو338*****ع

مقبول64اردو509*****نادر بن االسعد بن االزعر السديري5145789

مقبول76.5اردو874*****أحمد بن الهادي بن الصادق طعم هللا51466225

دي51474369 مقبول61.5اردو882*****محمد بن عزال بن يوسف الجد

اري51484742 لقاسم الع مقبول74.5اردو537*****جهاد بن رضا بن 

د بن صالح قطو 51495279 د الحم مقبول63اردو927*****مكرم بن ع

د بن محمد االزهر بن الصغ بن سديره51501206 مقبول77اردو379*****وح

مقبول61.5اردو929*****الل بن ع بن حمادي الراج 51511318

د الرزاق بن ع فت 51525125 س بن ع ل الجلود881*****أن مقبول69.5ج

ل الجلود348*****مقداد بن محمد بن مقداد العوادي51534158 مقبول69ج

ل الجلود575*****محمد بن حسن بن حسونة السقط 51545387 مقبول61.5ج

د بن العر الهما 51552842 د الحم ل الجلود246*****مروان بن ع مقبول55.5ج

دي ض 5156159 ل الجلود248*****سا بن محمد المنصف بن العب مقبول58.5ج

س النقاش51575552 دة بن يو ل الجلود250*****حمزة بن حم مقبول70ج

ل الجلود320*****محمد بن مصط بن عمر الجر 51584743 مقبول77.5ج

اح جال 51593982 م بن محمد األخ بن مص ل الجلود953*****سل مقبول66.5ج
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د السالم51601207 د السالم بن ع صل بن ع ب بن ف ل الجلود750*****أحمد نج مقبول67ج

ن توا 51615280 ل الجلود381*****نور بن محمد المنور بن ال مقبول64ج

اري51622131 ل الجلود026*****الل بن المختار بن ع الصالح الع مقبول65.5ج

ل الجلود751*****اس بن مصط بن عمر الجر 51633043 مقبول60ج

ل الجلود491*****حسن بن سالم بن الهادي السا 51644942 مقبول72ج

ز الشعي 51656309 د الع ل الجلود420*****وائل بن الجم بن ع مقبول71ج

د51665388 ب بن حسن الق ل الجلود308*****محمد الهادي بن الحب مقبول55.5ج

ل الجلود154*****طارق بن سالم بن محمد صالح الغر 51674159 مقبول70ج

ا بن الوا الخلواوي51684570 ل الجلود768*****طارق بن دغ مقبول62ج

ب بن عمر عوادي51693604 س بن الحب ل الجلود684*****أن مقبول58.5ج

ل الجلود237*****طارق بن ع بن الشاذ المثلو 51704744 مقبول62.5ج

كر النفا 51714745 ل الجلود987*****محمد الهادي بن االسعد بن ب مقبول56.5ج

لقاسم الخما 51731980 م بن الهادي بن  د الرح ل الجلود861*****ع مقبول80ج

مان الهما 5174352 ز بن سل د الع ل بن ع ل الجلود329*****جم مقبول59ج

ل الجلود506*****فاروق بن المولدي بن صالح العرفاوي51753044 مقبول63ج

دي51761208 د بن الم السع ل الجلود276*****عمار بن محمد الع مقبول72ج

دي51776735 د بن األخ سع ل الجلود097*****سم بن الع مقبول68.5ج

دهللا النوري5178226 دهللا بن عادل ع ل الجلود015*****ع مقبول66ج

دهللا البوغان 51791442 ل الجلود056*****طارق بن محمد بن ع مقبول59ج

اري51814370 ل الجلود600*****حمزة بن عثمان بن محمد الع مقبول66.5ج

م الزغال 51824160 م بن فت بن ابره ل الجلود973*****وس مقبول67ج

ف الدين بن رابح بن الطاهر صال 51831554 ل الجلود268*****س مقبول63.5ج

د 51842666 مان بن صالح الع ل الجلود613*****محمد بن سل مقبول62ج

ف الجندو 5185790 ل الجلود129*****شكري بن ع بن ال مقبول63ج
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ا 51861209 د الرزاق بن بوجمعة الج ل الجلود032*****غازي بن ع مقبول72ج

ل الجلود636*****محمد نضال بن رابح بن الطاهر صال 51871685 مقبول68ج

د بن ع الدج 51882449 د الحم م بن ع ل الجلود051*****سل مقبول73.5ج

ب بن الهادي  المزو 51895126 رم بن محمد نج ل الجلود474*****أ مقبول69.5ج

ل الجلود895*****نزار بن المولدي بن عمارة العمدو 51901210 مقبول72ج

ش طرخا 5191641 د الرزاق بن ال من بن ع ل الجلود100*****أ مقبول74ج

ل الجلود257*****محمد ع بن مصط بن خذيري  الع 51922450 مقبول71.5ج

ل الجلود465*****حمدي بن بن محمد بن ع لوا 51932843 مقبول57.5ج

مة51945553 ل الجلود162*****لحسن بن نور الدين بن مصط نج مقبول74ج

ل الجلود789*****هيثم بن خالد بن الصادق المثلو 51954943 مقبول69ج

ي51963605 اد بن محمد النا بن محمد خم ل الجلود804*****ز مقبول57.5ج

دي51972667 دة العب اء بن محمد بن حم ل الجلود915*****محمد ض مقبول57ج

ا 51984371 الض ل الجلود491*****أسامة بن من بن سلطان  مقبول60.5ج

وك الخل 51993983 ل الجلود062*****ع بن حسن بن م مقبول63.5ج

د هللا بن منور التا 52003045 ل الجلود948*****محمد  بن ع مقبول65ج

دي5201282 وك بن حمودة بن محمد الدر ل الجلود659*****الم مقبول51.5ج

ا 52021079 د هللا بن المولدي الج ل الجلود380*****    مروان  بن ع مرفوض36.5ج

دي52032668 ل الجلود965*****    توفيق بن  محمود ز مقبول62ج

ز الف 52041319 د الع ل الجلود927***** طارق بن الهادي  بن ع مقبول67.5ج

م بن محمد بوها 5205880 ل الجلود011*****رضا  بن إبراه مقبول66.5ج

ال 52063212 اض بن الحس بن المولدي ال ل الجلود170*****ر مقبول71.5ج

م بن الهادي هما 52075389 ل الجلود787*****حمدي  بن إبراه مقبول67.5ج

م الماجري52082451 ل الجلود761*****وجدي بن صالح  بن إبراه مقبول76.5ج

مان بن لخ سا 52096397 ل الجلود973*****   محمد بن سل مقبول77.5ج
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دي52103046 ف بن العر بن الطاهر ال د اللط ل الجلود477*****ع مقبول73ج

ل الجلود942*****   فت بن محمد بن مختار الطرهو 52124746 مقبول62.5ج

ا 52131080 س بن ع ال ل الجلود164*****       ع بن خم مقبول59.5ج

وك  بن زمال الحجري52143796 د القادر بن م ل الجلود999*****  ع مقبول66ج

ف بن محمد بن  ع  الجندو 52155724 ل الجلود925*****س مقبول80.5ج

المهدي حك 52165281 ل الجلود088*****حسان بن ع بن  مقبول79ج

ل الجلود341*****محمد أم بن النا بن صالح الهما 52176603 مقبول77ج

ل الجلود764***** حمزة بن الحس بن الطاهر ف 52183984 مقبول69.5ج

ش52193047 ال ل الجلود244*****أحمد بن محفوظ بن أحمد  مقبول69ج

د بن أحمد در 52203797 ل الجلود262*****ول مقبول63ج

ل الجلود904*****عالء الدين  بن محمد الصغ بن ع العا 52215127 مقبول66.5ج

ل الجلود818*****صابر بن الطاهر بن التل السعداوي52223397 مقبول57ج

لقاسم الراح 52231686 ل الجلود410*****محمد أم بن المنصف بن  مقبول68ج

م بن الجم خما 522486 ل الجلود083*****الهادي بن إبراه مقبول59ج

ل الجلود226*****ع بن جالل بن ع الهال 52251320 مقبول66.5ج

ش  بن رجب52263985 ل الجلود757*****صابر بن محمد بن ال مقبول63.5ج

ب شعي 52274747 ل الجلود162*****رضوان بن العر بن الط مقبول71.5ج

دي52282844 ل الجلود487*****عمر بن نور الدين بن مفتاح الج مقبول55.5ج

اد بن جمعة52291807 س بن  ع ل الجلود614*****  را بن خم مرفوض39.5ج

و 52306814 س اله ل بن توفيق بن خم ل الجلود859*****خل مقبول70ج

ل الجلود692*****اسم بن زهو الع بن محمد ح 52311321 مقبول62.5ج

دي52321687 د الرحمان الجد م بن محمد بن ع ل الجلود757*****وس مقبول65ج

م بن محمد البوها 52331555 ل الجلود541*****محمد بن إبراه مقبول63.5ج

مضان5235642 ل الجلود383*****سا بن ن بن صالح  ب مقبول74ج
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كر عوس 52362669 ل الجلود472*****أحمد بن حسن بن ب مقبول58ج

كر بن صالح العوس 5237353 ل الجلود468*****الهادي بن ب مقبول53ج

ل الجلود135*****مراد بن  محمد الصالح بن الصادق كسا 5238881 مقبول68.5ج

د الفتاح الغر 52393798 ل الجلود521*****العر بن ع مقبول60ج

د هللا52402670 ل الجلود615*****طارق بن صالح بن ع ع مقبول62ج

ل الجلود655*****حاتم بن فرحات عوا 52413213 مقبول67.5ج

ة52423048 م بن عمر  بن احمد عط د ال ل الجلود735*****ع مقبول61ج

دة المثلو 52435554 ل الجلود732*****مروان بن مصط بن حم مقبول66ج

ار52444372 دهللا ش ب بن ع د الرؤوف بن الحب ل الجلود540*****ع مقبول70.5ج

ه بن منصف المنا 52451211 ل الجلود338*****محمد وج مقبول70ج

ل الجلود294*****در الدين بن صالح  بن محمد ت 52465875 مقبول78ج

ارك524787 ف هللا بن محمد بن رابح م ل الجلود637***** س مقبول59ج

ف المحمدي52484571 د اللط ش بن ع ل الجلود532*****محمد برهان بن ال مقبول62ج

كر النفا 52493606 ل الجلود775*****أحمد بن من بن ب مقبول58.5ج

ة52505390 من بن محمد بن عمر بنعل ل الجلود140*****أ مقبول79.5ج

ز  عمارة52515391 د الع ز  بن محمد الصالح  بن ع د الع ل الجلود982*****ع مقبول79.5ج

د السلطا 52526705 د المج ل الجلود625*****حمزة بن ع بن ع مقبول85ج

د 52533398 اد بن مصط بن صالح ع ل الجلود365*****ز مقبول57ج

ل الجلود260*****شو بن محمد بن ع ال 5254227 مقبول64ج

ل الجلود608*****عدنان بن العر بن الطاهر خل 52566010 مقبول63.5ج

امري52572671 اد بن حمودة بن احمد ال ل الجلود139*****ز مقبول53ج

دي52584161 د الن الشه س بن ع بن ع ل الجلود322*****ان مقبول76ج

ب بن محمد الطاهر ض 5259984 ل الجلود046*****الل بن الط مقبول58ج

ل الجلود772*****محمد ع بن محمود بن النا عاجل526088 مقبول70ج
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ف بن احمد السا 52612287 د اللط ل الجلود704*****احمد بن ع مقبول66ج

اري52624748 ل الجلود185*****  حمدي بن فت بن الشاذ  ال مقبول62.5ج

ل الجلود909*****بنحسن بن سا بن محمد بن الم 52631443 مقبول62ج

دي52645555 ل الجلود257*****صابر بن األزهاري بن محمد عب مقبول66ج

ل الجلود811*****هيثم بن عادل بن ع الع 52653214 مقبول77.5ج

د52662288 جا بن سع ا بن محمد صالح بن الت ل الجلود436*****آ مقبول63ج

فة السا 52674572 ب بن خل ل الجلود036*****حمزة بن الحب مقبول60ج

جا زرا 52684944 ل الجلود464*****وائل بن المنصف بن محمد الت مقبول63ج

د الستار بن ع الع 52695556 اد بن ع ل الجلود050*****ز مقبول66ج

ي52706398 ل الق م الخل اض بن إبراه ل الجلود711*****ر مقبول79.5ج

ل الجلود139*****محمد بن المقطوف بن محمد أدرا 5271985 مقبول64ج

ارك نفا 52723607 ل الجلود554*****حسان بن محمد بن م مقبول56.5ج

لقاسم52736604 د بن صالح  بن  د المج ل الجلود093*****أسامه بن ع مقبول75ج

طا 52745282 ل الجلود833*****العر بن محمد بن أحمد  مقبول70ج

د الرحمان بن الذه ال 52753399 ل الجلود857*****زه بن ع مقبول65ج

م بن محمد المولدي بن عمر خما 52761212 د ال ل الجلود814*****ع مقبول77ج

دي5277481 ب بن صالح العب مقبول55حلق الوادي724*****معز بن محمد الط

مقبول67حلق الوادي771*****رضا بن عاللة بن رابح الم 52785283

مقبول60حلق الوادي379*****طارق بن سم بن منصور المهذ 52795876

مقبول67.5حلق الوادي632*****محمد بن الهادي بن داود ا لزواوي5280414

فة بن صالح صحراوي52816605 مقبول80حلق الوادي769*****خالد  بن خل

د بن محمد المن بن عمر ت 528289 مقبول58حلق الوادي344*****ول

م بن عمار بن الحاج الشاف حجالوي52831081 مقبول67.5حلق الوادي802*****س

فة بن محمد بن عمر52841556 مقبول68.5حلق الوادي092*****مصط بن خل
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مان بن ع ضو5285882 مقبول67.5حلق الوادي916*****سا بن سل

حري س 52865725 من بن المختار بن ال مقبول58.5حلق الوادي031*****أ

مقبول84.5حلق الوادي204*****الهادي بن محرز بن الهادي العرفاوي52876537

ف بن محمد مسلم52882672 مقبول57حلق الوادي743*****محمد بن ال

ش52891322 س بن مصط الدرو مقبول72.5حلق الوادي940*****محمد ع بن خم

مقبول79.5حلق الوادي459*****محمد الهادي بن لط بن الهادي برجي 52903215

ان بن عمار بن سالم بن جعفر52914945 مقبول66حلق الوادي503*****سف

م بن محمد صالح بن بوجمعة الزوا 52923049 مقبول67حلق الوادي710*****ك

ب  بن محمد الغم 52936121 مقبول65حلق الوادي850*****محمد ع  بن الحب

س بن مفتاح وشتا 52956226 مقبول73.5حلق الوادي205*****خالد بن خم

ب بن ع السال 52963986 من بن الحب مقبول62.5حلق الوادي938*****أ

مقبول59حلق الوادي936*****منذر بن محمد الصالح بن مسعود الخذيري5297354

اوي52984573 ح ب ال مقبول59حلق الوادي094*****محمد ع بن فت بن الط

ب بن سالم الحاج فرحات52995128 مقبول72.5حلق الوادي878*****حمزة بن الحب

مقبول58.5حلق الوادي447*****عز الدين بن الطاهر بن ع بن الحاج مسعود5300561

ز الفرجا 53015284 د الع ز بن عمار بن ع د الع مقبول58حلق الوادي237*****ع

اوي5302712 ح ب ال ب بن خالد بن الط مقبول65.5حلق الوادي332*****الط

مقبول64حلق الوادي109*****منت بن جلول بن صالح الصحراوي53032289

د بن الهادي مرزوق53042845 د الحم من بن ع مقبول56.5حلق الوادي841*****أ

ز العنت 53051444 د الع د الرؤوف بن ع مقبول59حلق الوادي548*****هيثم بن ع

لقاس 53066538 ش  امل بن ال مقبول71.5حلق الوادي002*****حاتم بن ال

د الواحد بن محمد قاس 53072846 اسط بن ع د ال مقبول56.5حلق الوادي958*****ع

ا 53086706 مقبول69حلق الوادي100*****محمد ع بن أحمد بن حسن الع

مقبول63حلق الوادي072*****محمد بن لزهر بن محمد الماجري53094946
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مقبول55حلق الوادي137*****عمر بن المولدي بن أحمد عتيق5310791

وك53114162 مقبول76حلق الوادي823*****لط بن ع بن محمود الم

من بن محمد الصالح بن مصط الناوي5312713 مقبول66.5حلق الوادي145*****أ

ت الطاهر بن أحمد عزونة53135392 مقبول79.5حلق الوادي590*****نادرة ب

ان53141981 مان بن الحطاب بوز مقبول72حلق الوادي746*****لط بن سل

مقبول67.5حلق الوادي598*****مجدي بن المولدي بن وناس مرا 53152452

ز بن عادل بن محمد األندل 53163799 مقبول60حلق الوادي924*****محمد ع

مقبول72.5حلق الوادي120*****جهاد بن عمر بن ع بن أحمد53172453

دا 53186707 د القادر بن الشاذ السع مقبول68حلق الوادي638*****حمزة بن ع

ث بن محمد بن عمار الحجيج5319883 مقبول68.5حلق الوادي919*****محمد غ

مقبول80حلق الوادي084*****أسامة بن محمد الطاهر بن ع الصالح يوس 53205557

مقبول66حلق الوادي563*****خالد بن محمد الطاهر بن ع الصالح يوس 53213800

م بن ع 53226399 ل بن أحمد بن إبراه مقبول73.5حلق الوادي684*****جم

مقبول60.5حلق الوادي453*****محمد أم بن وناس بن رابح الصحراوي53231082

د53243608 ش حم د بن ال من بن رش مقبول56.5حلق الوادي759*****أ

ا 53255877 س بن المنصف بن حسن ع مقبول63حلق الوادي843*****أن

اركة53262847 فة بن سالم بن م مقبول55.5حلق الوادي863*****زه بن خل

مقبول82.5حلق الوادي292*****محمد أم بن أحمد بن محمد الشوا 53276659

ج العو 53281808 مقبول79.5حلق الوادي778*****ماهر بن صالح بن ف

ب بن المختارالبوها 5329482 مقبول52حلق الوادي822*****حس بن الحب

اح53304574 مال بن ع بن مص مقبول64حلق الوادي252*****محمد ع بن 

مال بن عمر عماره53314163 مقبول70حلق الوادي867*****عالء الدين بن 

ن53336606 د ب د الحم مقبول82حلق الوادي665*****را بن رمضان بن ع

مقبول59حلق الوادي736*****جهاد بن جلول بن صالح جال 5334986
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رم بن حمادي بن ع سعودي53351982 مقبول73حلق الوادي586*****أ

مقبول72.5حلق الوادي831*****خالد بن حسن بن حس الجوا 53365129

ا 5337160 مقبول65.5حلق الوادي471*****المنصف بن حسن بن فرحات ال

اف53381445 الض د هللا  س بن محمد بن ع مقبول65حلق الوادي337*****ق

جب53394575 مقبول60حلق الوادي075*****نوفل بن محمد الطاهر بن صالح ب

ب سالم53404576 ف بن الحب د اللط ف بن ع مقبول63حلق الوادي639*****محمد ال

مقبول76.5حلق الوادي959*****حمزة بن لط المرصاوي53416227

مقبول68.5حلق الوادي266*****خالد بن ع بن سالم النقاز53422132

مقبول68حلق الوادي359*****جالل بن العر بن محمد بنصالح53431983

مقبول80.5حلق الوادي788*****محمد ع بن عمار بن زمال خل 53446660

مقبول70حلق الوادي553*****مع بن العر بن عثمان ع 53454164

لقاسم عرعوري53464165 مقبول60حلق الوادي269*****أحمد بن 

م53483216 ش بن أحمد القد مقبول80.5حلق الوادي368*****حسن بن ال

اح خم 534990 د بن مص مقبول65حلق الوادي285*****أحمد بن حم

ل 53502454 س بن أحمد الطرا مقبول73.5حلق الوادي325*****هيثم بن خم

مقبول77حلق الوادي132*****محرز بن ع بن الحطاب الشاوش53511213

م بن خذاري بن حسن جعفري53525878 مقبول58حلق الوادي918*****وس

ز بن ع سعدوي53535130 د الع مقبول70.5حلق الوادي481*****هشام بن ع

م بن حسونه بن أحمد مرس 53545726 مقبول64.5حلق الوادي715*****من سل

اوي53552673 مقبول63حلق الوادي081*****عادل بن المنصف بن الجم الن

د الواحد بن العر الحنا 53562455 د بن ع مقبول69.5حلق الوادي722*****ول

دي53576766 ف بن عمار حما من بن محمد ال مقبول57حلق الوادي610*****أ

ارك بن الحسناوي الماجري5358355 اد بن م ش 522*****ز دي ال مقبول56س

ــهري53592456 ش 305*****محمد ع بن نور الدين بن صالح ط دي ال مقبول73.5س
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من بن ن بن محمد الهال 5360483 ش 216*****أ دي ال مقبول54س

ب القرق 53616310 ش 567*****رشاد بن عن بن الط دي ال مقبول69س

ال بن احمد النائ 53624577 ش 724*****طالل بن ال دي ال مقبول61س

ل 53634749 من بن سالم بن الصادق ال ش 041*****أ دي ال مرفوض47.5س

د الما 53643609 ش 122*****محمد حسام الدين بن محسن بن عب دي ال مقبول57.5س

ا 5365792 د هللا ع د القادر بن ع ش 946*****أحمد بن ع دي ال مقبول63س

ادي53664166 ش 739*****رمزي بن حسن بن عمر الع دي ال مقبول66س

ة53676661 ش 832*****لحسن بن رضا بن محمد بن سم دي ال مقبول85.5س

س53686311 الرا د القادر  ش 439*****مراد بن محمد بن ع دي ال مقبول71س

اري53692290 دي ع ف بن محمد المنصف بن عب ش 046*****أ دي ال مقبول65س

س53706479 مان الرا ش 462*****حمزة بن رضا بن سل دي ال مقبول69س

د تيوة53716480 د المج ش 622*****ع بن صالح الدين بن ع دي ال مقبول75س

د الرزاق53722457 د الرؤوف بن أحمد ع ب بن ع ش 781*****محمد الحب دي ال مقبول76.5س

د الستار بن الزها الجال 53734167 ش 609*****العر بن ع دي ال مقبول61س

ن 53743610 لقاسم ب د بن  د الحم اد بن ع ش 469*****ز دي ال مقبول57.5س

د هللا  53752458 ش 144*****ن الدين بن محمد الصالح بن ع دي ال مقبول73.5س

ش 667*****محمد بن سم بن محمد العودي5376484 دي ال مقبول57س

س بن محسن  بن العرو الحداد5377987 ش 806*****أن دي ال مقبول59س

ي53786539 ش 158*****منذر بن جالل الدين بن عمر ج دي ال مقبول75.5س

وك بن عمر رواق53795727 ش 073*****الل بن م دي ال مقبول72.5س

ارك بن محمود ح 53802459 ش 652*****عادل بن م دي ال مقبول75.5س

ش 158*****محمد ع بن عثمان بن الحداد العا 5381161 دي ال مقبول56.5س

ي53824947 م الخض ش 523*****ز بن المنصف بن إبراه دي ال مقبول75س

د حمامة53836011 ل بن ع بن مج ش 014*****خل دي ال مقبول65.5س
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ا 5384356 ش 459*****عادل بن ع بن محمد الد دي ال مقبول58س

ش 352*****مروان بن المنصف بن ع ح 53854373 دي ال مقبول61.5س

لة53864750 جا بوز مال بن الت د الرحمان بن بن  ش 444*****ع دي ال مقبول56.5س

دي53872848 م بن محمد رشاد بن محمد الدر ش 194*****سل دي ال مقبول57.5س

ب الفرش 53882674 ش 168*****الل بن حب دي ال مقبول63س

دي53894374 ش 713*****الل بن ع بن أحمد الدر دي ال مقبول76.5س

اض بن محمد األم بن ع الرز 539091 ش 816*****ر دي ال مقبول55س

د القادر بن القادري بن أحمد بن صالح القادري53912849 ش 258*****ع دي ال مقبول57.5س

ش بن الطاهر العرفاوي53922675 من بن ال ش 497*****أ دي ال مقبول60س

م بن الطاهر عرفاوي53932133 د ال ش 178*****حاتم بن ع دي ال مقبول65.5س

ش 224*****صابر بن جالل بن محمد الصالح بن سالم53945879 دي ال مقبول69س

د بن يوسف بن مهذب مهذ 53956122 ش 358*****ول دي ال مقبول65س

ة53966828 لقاسم بوخ ش 277*****طارق بن الشاد بن  دي ال مقبول70.5س

ي53973611 ش 970*****جمال بن فتاح منت دي ال مقبول56.5س

ينة5398988 د السالم بوس ش 448*****فاروق بن ع بن ع دي ال مقبول59س

ب بن حس القروي5399485 ف الدين بن نج ش 619*****س دي ال مقبول56س

حري54001984 د بن المثنا بن ال د المج ش 377*****حسن بن ع دي ال مقبول66س

ــــغ54015728 ش بن محمد ماز ش 407*****محمد ع بن ال دي ال مقبول62.5س

ال الطرهو 54025285 د بنمحمد ال ش 926*****مالك بن رش دي ال مقبول61س

ش 125*****محمد بن االسعد بن ع بنحسن54046607 دي ال مقبول85س

ن مسعودي54051809 ش 966*****مالك بن المن بن ال دي ال مقبول79.5س

ائ 54065558 ش 965*****المن بن محمد بن األخ الض دي ال مقبول70س

ش 080*****غازي بن محمد بن أحمد زال 54072460 دي ال مقبول77.5س

ش 891*****حسان بن حمة بن حسن كو 54096481 دي ال مقبول69س
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جاي بن ع 54103612 م بن حسن بن الت ش 665*****وس دي ال مقبول56.5س

د الملك محمودي54111688 ف بن رضا بن ع ش 969*****محمد أ دي ال مقبول64س

د الرحمان الزلو 54122461 ش 006*****مالك بن مختار بن ع دي ال مقبول79.5س

ف54133613 اد بن االسعد بن الحس ال ش 490*****ز دي ال مقبول56.5س

ف54146662 اء بن االسعد بن الحس ال ش 392*****زك دي ال مقبول85.5س

كر بن صالح عكرو 54155880 ش 705*****أحمد بن ب دي ال مقبول60س

ش 476*****أسامة بن صالح بن عمر الهما 54166482 دي ال مقبول72س

ا 54172676 الض ش 192*****محمد بن المنصف بن محمد  دي ال مقبول59س

ا 54184578 ش 287*****نزار بن محمد بن التها ح دي ال مقبول65س

دهللا القتا 54196123 ش بن ع ش 818*****لحسن الشاذ بن ال دي ال مقبول64س

ز بن الشاذ الوح 54201689 د الع ش 702*****اس بن ع دي ال مقبول64س

ي54211690 ش 411*****محمد بن حسن بن وناس ج دي ال مقبول67س

ر 54221323 مال بن عمر الب ش 680*****أحمد بن  دي ال مقبول71.5س

يع5424228 ش 293*****حسان ر دي ال مقبول67س

ش 216*****محمد بن محمد ع بن منصور المزو 54252677 دي ال مقبول57س

ش 612*****محمد الهاش بن الهادي بن المنو القطاري54266228 دي ال مقبول76.5س

ا 54271985 د الحق بن الصادق بن محمد الج ش 145*****ع دي ال مقبول74س

م54285286 لقاسم إبراه ش 953*****توفيق بن الحس بن  دي ال مقبول61س

دي5429989 دة عب ش 265*****الل بن عمر بن صم دي ال مقبول59س

ش 803*****الل بن الحس بن الهادي المقر 54304168 دي ال مقبول63س

شة بن صالح قنو 54312291 ل بن ع ش 011*****خل دي ال مقبول64س

ش 998*****أسامة بن المنصف بن صالح اللج 5433714 دي ال مقبول64.5س

جاوي54345131 ب ال ش بن الط ش 710*****هيثم بن ال دي ال مقبول72.5س

عاو 54354169 ش 132*****ش بن محمد بن الهادي ال دي ال مقبول64س
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ساوي54371324 ة بن عمار بن حسن ع ش 822*****عل دي ال مقبول72.5س

ل بن سا الوا 54381325 ت جم سة ب ش 225*****شم دي ال مقبول60.5س

اري54405559 م بن الطاهر الع ش 142*****سم بن إبراه دي ال مقبول66س

الل بن نور الدين بن الصح حس 5441793 ش 133*****محمد  دي ال مقبول60س

و 5442162 لقاسم ال ت ع بن  م ب ش 009*****م دي ال مرفوض30.5س

و 54431557 ش 740*****بوراوي بن يوسف بن العر ال دي ال مقبول61.5س

ا 54441558 جل ال د بن بومن د المج ش 415*****محسن ع دي ال مقبول68.5س

م الماجري54451559 ش 577*****العر بن رابح بن إبراه دي ال مقبول60.5س

ل بن عثمان بن أحمد قدراوي5446229 ش 120*****ن دي ال مقبول57س

ا 5447884 م ال ش 939*****محمد فت بن يوسف بن إبراه دي ال مقبول66.5س

لقاسم سعدي54503050 ش بن  ش 847*****أبو القاسم بن ال دي ال مقبول62س

ل 54512462 ش 903*****حسن بن الفاضل بن حسن ال دي ال مقبول77.5س

ش 907*****محمود بن لط بن محمد العرفاوي54524948 دي ال مقبول66س

د الرؤوف بن محمود المحمودي54533801 م بن ع ش 392*****وس دي ال مقبول69س

ش 647*****أحمد بن لط بن مصط البوشا 54543987 دي ال مقبول60.5س

ش 630*****محمد ع بن العر بن محمد الصغ 545592 دي ال مقبول55س

لخ 54562463 ب  ش 683*****نادر بن محمد بن الحب دي ال مقبول73.5س

ش 867*****محمد عمار بن طارق بن عمار54571214 دي ال مقبول77س

ش 373*****سا بن حامد بن صالح الزائري54581810 دي ال مقبول79.5س

ش 972*****لحسن بن حمادي بن الجمو النقا 5459283 دي ال مقبول56.5س

ال الحبي 54601215 ش 979*****ن الدين بن حمادي بن الج دي ال مقبول77س

ا 54625132 ش 882*****أحمد بن العرو بن صالح ال دي ال مقبول66.5س

ساوي54632292 د الملك ع ش 569*****مراد بن رمضان بن ع دي ال مقبول62س

د تيوة54646229 د المج د بن صالح الدين بن ع د المج ش 384*****ع دي ال مقبول76.5س
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ا الوسال 54656230 من بن لط بن الع ش 834*****أ دي ال مقبول76.5س

ش 759*****رأفت بن الهاش بن عمار الدخالوي54664170 دي ال مقبول60س

د بن عمارة الهما 54671691 اد بن الع ش 161*****ز دي ال مرفوض39س

ب بن فرحات رز 54692464 د بن الط ش 239*****ول دي ال مقبول69.5س

د هللا المزو 54706124 ش 256*****خالد بن محمد بن ع دي ال مقبول64س

ي 54726012 س س ز بن خم د الع ش 685*****محمد بن ع دي ال مقبول63.5س

م بن حسن بن محمد السل 54741326 د الحل ش 377*****ع دي ال مقبول68.5س

ش 588*****سكندر بن محمد بن حسونة الجندو 54754375 دي ال مقبول63.5س

ش 134*****عماد بن يوسف بن محمد ن54762850 دي ال مقبول57.5س

زي547793 ش 804*****فؤاد بن أحمد بن محمد الح دي ال مقبول62س

فة54784376 د الوهاب بن مصط بن الع د بن ع ش 353*****سع دي ال مقبول61.5س

ش 966*****محمد بن نا بن محمد الع 54801811 دي ال مقبول79.5س

د بن محمد التها 54811986 د الحم ش 672*****طارق بن ع دي ال مقبول68س

د المرو 5482357 ان بن محمد بن العا ش 078*****سف دي ال مقبول62س

الحاج54833802 ش  ش 724*****أحمد بن منصور بن ال دي ال مقبول60س

ش 876*****شكري بن محمد بن عاللة هم 54845393 دي ال مقبول79.5س

ا 54856231 ش 918*****طارق بن مسعود بن محمد الد دي ال مقبول52.5س

ف بن أحمد بن عمر5486990 د اللط ش 972*****أحمد بن ع دي ال مقبول58س

دري54871327 اد بن محمد بن أحمد الح ش 541*****ز دي ال مرفوض37.5س

م بن رمضان بن سالم بوصحيح54884751 ش 303*****سل دي ال مقبول65.5س

د القادري54893400 ش 626*****حمادي بن محمد بن سع دي ال مقبول56س

ش 576*****مرزوق بن صالح بن صغ 5490284 دي ال مقبول56.5س

ش 167*****مروان بن محمد بن ع بوشوشة54914579 دي ال مقبول63س

د الودود بن المن بن الصغ الشا 54925560 ش 340*****ع دي ال مقبول74س
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ف بن خالد بن محمد الخل 54933803 ش 189*****أ دي ال مقبول62س

د الن 54945881 مال بن الشاذ ع م الشاذ بن  ش 168*****ك دي ال مقبول57س

ظ حس 54956013 د الحف اس بن ع ش 535*****ال دي ال مقبول64.5س

اح  الشعا 54965394 دي حس 002*****سا بن حمادي بن مص مرفوض49.5س

ف الزائري54972851 س بن وص من بن ون دي حس 442*****أ مقبول57.5س

اري54984377 س الطاهر الع دي حس 308*****حس بن خم مقبول70.5س

دي حس 966*****مروان بن محمد بن احمد الهما 549994 مقبول55س

دي حس 531*****الل بن احمد بن محمد  المسا 55001560 مقبول60.5س

م  بن حمادي بن ع نفا 55013401 دي حس 406*****سل مقبول60س

ان  بن احمد بن محمد بن عامر55023217 دي حس 454*****سف مرفوض43.5س

ل بن ع علوي55053051 دي حس 828*****محمد ع بن غ مقبول60س

دة بن صالح النحا 55065395 دي حس 017*****محمد  بن حم مقبول61.5س

د بنمحمد بن صالح الجوادي5507715 دي حس 866*****ول مقبول63.5س

دي حس 809*****محمد بن عمار بن محمد العوادي55091216 مقبول63س

دي حس 234*****غازي بن صالح بن الهادي غزوا 55106232 مقبول70.5س

دي حس 456*****محمد أم بن توفيق بن احمد زمال55114752 مقبول59.5س

ا 55126312 دي حس 708*****حمزة  بن ع بن سا ال مقبول74س

دي حس 881*****محمد بن محرز بن عمر الوذي 55135133 مقبول66.5س

دي حس 901*****محرز بن يوسف بن احمد حس 55154171 مقبول58س

دي حس 334*****مهدي بن نورالدين بن ع المعرو 55164172 مقبول62س

د القادر بن يوسف5517643 دي حس 209*****محمد ع بن حسونة بن ع مقبول74س

س بن احمد ركرو 55185561 دي حس 701*****مصط بن خم مقبول67س

دي حس 392*****الل بن رضا بن الهادي  مراد55193052 مقبول63س

ز التو ا 552095 د الع د الن بن ع د بن ع دي حس 612*****ول مقبول70س
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كري55211217 دي حس 555*****عمر بن صغ بن عمرالب مرفوض37س

ة55221987 س بن الصادق بوزغا دي حس 320*****صادق بن خم مقبول60س

من بن حس بن عمارة بورقعة55231446 دي حس 805*****أ مقبول59س

دي حس 754*****جمال بن رمضان بن عثمان العر 5524230 مقبول59س

د القادر بن رجب المزو 55253402 دي حس 334*****أسامة  بن ع مقبول58س

د هللا الما 55263403 دي حس 409*****محمد ع بن سالم بن ع مقبول59س

د55272134 دة بن العر عب دي حس 383*****اس بن ج مقبول72.5س

ة5528163 او دي حس 383*****سا بن ع بن محمد  مقبول63.5س

اد55291083 ل بن المهدي بن محمد ع دي حس 302*****ن مقبول66.5س

ه55305287 دي حس 256*****أحمد  بن عمر بن حسونة رج مقبول79س

س بن سالم ألخ 55312678 ف ابن در دي حس 983*****أ مقبول57س

دة بن محمد الزاوي55323804 دي حس 345*****مال  بن حم مقبول59س

د هللا55333218 ن ع بن منصور ع دي حس 260*****أم مقبول80.5س

كر أنصاري55342852 دي حس 215*****ي بن حسن بن ب مقبول56.5س

دي حس 154*****خالد  بن محرز بن العر الحا 55355882 مقبول81س

د الوهاب بن ع الفتو 55365288 ف بن ع دي حس 995*****أ مقبول70س

د هللا البهلو 55376608 دي حس 847*****محمد بن النا بن ع مقبول80س

من بن االمجد بن محمد حسن55382853 دي حس 689*****أ مقبول55.5س

ز الحنا 55406400 د الع دي حس 386*****مهدي بن جالل بن ع مقبول77.5س

د الرؤوف بن حمودة صال 5541794 دي حس 232*****محمد فراس بن ع مقبول65س

دي حس 887*****خالدبن محمد بن نا بن حسونة الور 55421218 مقبول77س

دي حس 270*****أحمد بن النا بن صالح العمرا 55436014 مقبول63.5س

لدي55446313 د الرحمان بن احمد  دي حس 834*****أسامة بن ع مقبول77س

دي حس 142*****الشاذ بن فت الشاذ الما 55455562 مقبول65س
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ن امحمد عمري55472679 دي حس 853*****فراس بن عمار مقبول58س

ن محسن بن محمد الحمرو 55481692 دي حس 568*****منت مقبول69س

ا 55495134 دي حس 161*****الل  بن ع بن ساي ال مقبول60.5س

د هللا ال ال 55515563 دي حس 237*****محمد إيهاب بن ع مقبول68س

ب بن محمد الهما 55523053 دي حس 284*****حمزة بن الحب مقبول67س

دي حس 480*****محمد بن مختار بن الطاهر الهما 5553231 مقبول56س

دي حس 692*****محرز بن النا العوادي55551447 مقبول65س

د بن الهادي مرزوق55561988 د الحم دي حس 962*****الل  بن ع مقبول64س

ساوي55576314 امل بن محمدع دي حس 236*****محرز  بن ال مقبول72س

دي حس 600*****العر بن الهادي حمدي55581219 مقبول67س

ث55591561 لغ دي حس 566*****من بن الجمو بن االخ  مقبول59.5س

دي حس 761*****محمد األم بن نورالدين بن احمد األهلول55605729 مقبول65.5س

م الخداري حس 55613404 من  بن إبراه دي حس 115*****أ مقبول55س

اح بن بوجمعة عمدو 55622465 د بن مص دي حس 566*****ول مقبول69.5س

ات5563716 دي حس 908*****األسعد  بن منصور بن المولدي ال مقبول66.5س

ــهري55641328 د بن العر ط دي حس 273*****سا بن محمد الع مقبول65.5س

و الجال 55656540 م  حسن بن ع الخ دي حس 441*****سل مقبول69.5س

ج الم 55663054 ف بن محمد بن ف دي حس 034*****أ مقبول59س

ن الهادي بن مهذب  سل 5568232 دي حس 206*****شا مقبول63س

ف الدين بن محمد بن طعم هللا المدوري55694949 دي حس 260*****س مقبول68س

دي حس 916*****محرز بن رابح بن عمر الملي 55703055 مقبول69س

د55716125 دي حس 199*****ع بن جالل بن ع عب مقبول69س

دي حس 465*****مروان بن ع بن الهادي سفينة557296 مقبول56س

ا 55733056 دي حس 520*****در الدين ا بن محمد بن الطاهرال مقبول64س
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ا 55746401 ب ح دي حس 767*****أسامة  بن لط بن الط مقبول69.5س

د صال 55753405 دي حس 780*****رمزي بن محمد  الصالح بن سع مقبول64س

دي حس 647*****عالء بن عمر بن الهادي المنا 55764173 مقبول63س

مال بن محمد الصالح الج 55774753 دي حس 315*****محمد ع بن مصط  مقبول62.5س

دي حس 710*****محمد ام بن جمال بن حس النفا 55786815 مقبول73س

ة حس بن  حس بن محمد5579562 ا دي حس 440*****بول مرفوض33.5س

د السالم بن محمد العل 55802135 دي ع ف هللا بن س دي حس 313*****س مقبول63.5س

مان55811562 سل دي حس 215*****الل بن المنصف بن احمد ب مقبول59.5س

ش دغبو 55821448 د الواحد بن ال دي حس 491*****فارس بن ع مقبول62س

وي55833805 دي حس 300*****ماهر بن المنصف بن ع الظ مقبول63س

ب سالمه55843219 دي حس 663*****عماد بن عمار بن الط مقبول69.5س

دي حس 185*****هيثم بن صالح بن الهادي محرزي55863988 مقبول63.5س

ظ خضار5587717 م بن حف دي حس 625*****محمد بن اراه مقبول66.5س

ل بن محمود المنا 55883806 دي حس 505*****خل مقبول66س

ج بن خديري الخرو 55891693 دي حس 887*****حسان بن ف مقبول64س

كر الشاي 55906015 دي حس 080*****مروان بن حسن بن ب مقبول64.5س

ل 55912680 م بن محمد الطرا دي حس 158*****ماهر بن إبراه مقبول60س

ف الدين بن مصط الهما 55926816 دي حس 744*****س مقبول70س

دي حس 219*****منت بن الحطاب بن مسعود الحا 55932681 مقبول57س

ب مساه راج 55946402 دي حس 987*****أسامة  بن العادل بن الط مقبول68.5س

دي5595233 دي حس 430*****جالل بن مختار بن  صالح    البوز مقبول56س

دي حس 483*****مهدي بن جمال بن حس النفا 55965564 مقبول68س

د 55974378 دي حس 882*****محرز بن محمد بن حسن الع مقبول66.5س

دي حس 948*****مروان بن محمد عكر 55986016 مقبول63.5س
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اري5599718 د هللا الع دي حس 371*****عالء بن فت بن ع مقبول65.5س

وك بن صالح بن الهادي الحمدي56004174 دي حس 408*****م مقبول62س

م سديري5601486 دي حس 547*****ام بن ن بن إبراه مقبول51س

ب بن ظاهر الهما 56023406 دي حس 842*****عصام بن محمد الط مقبول60س

ال النف 56031563 دي حس 843*****الل بن اللط بن ج مقبول65.5س

مال بن محمد ماجري5605795 ل بن  دي حس 558*****سه مقبول70س

د هللا المرزو 56062136 دي حس 247*****احمد بن االزهر بن ع مقبول68.5س

اد  بن رابح بن حمدة العجا 56076315 دي حس 445*****ز مقبول75س

ز قزا 56085565 د الع دي حس 576*****حسام بن نورالدين بن ع مقبول65س

م بن محمد بن مزهود بنعمر56094379 دي حس 771*****سل مقبول76.5س

دي حس 180*****أسامة بن الطاهر بن حسن  غال 56102137 مقبول68.5س

دي حس 142*****حمزة بن ع بن صالح غزوا 56114175 مقبول62س

د هللا بنخ 56123220 دي حس 894*****مكرم بن ع بن ع مقبول79.5س

ث56136017 لغ دي حس 185*****ي بن قدور بن صغ  مقبول65.5س

ل بن هشام بن محمود بن وناس56143807 دي حس 136*****محمد خل مقبول60س

دي حس 674*****أسامة بن نورالدين بن مفتاح النفا 56154580 مقبول61س

ش بن صالح روا 5616644 دي حس 328*****معز بن  مقبول74س

ا 56176541 دي حس 450*****حسام الدين بن عزالدين بن الصادق ال مقبول69.5س

ب غابري5618358 دي حس 340*****محمد نوفل بن سالم بن الط مقبول58س

دي حس 146*****الل بن حس بن حمادي الحزا 5619234 مقبول64س

دة  الشعال 5620719 دي حس 692*****لط بن عدالن بن   حم مقبول63.5س

د هللا الجال 5621991 دي حس 044*****صابر بن الحطاب بن ع مقبول59س

د السالم محمدي56223407 د بن ع د الحم دي حس 847*****سالم بن ع مقبول56س

دة562397 ب بن حسن بن حم دي حس 853*****معز بن حب مقبول60س
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دي حس 392*****حمزة بن صالح بن ع الفرجا وسال 56244176 مقبول60س

دي حس 851*****سا بن محمد بن احمد عج برهو 56253989 مقبول58.5س

ا 56263990 م بن ع الح دي حس 175*****عر بن إبراه مقبول63.5س

د 56273808 دي حس 387*****محمد بن جفال بن محمد ع مقبول65س

د 56286018 دي حس 403*****الل بن حمادي بن حسن الع مقبول63.5س

دي حس 587*****ع بن حسن بن الحفناوي طرخا 56291449 مقبول59س

د الوهاب بن محمد الهذ 56302682 دي حس 572*****ام بن ع مقبول68س

دي56315566 ا دي حس 107*****محمد ام بن النا بن رابح الع مقبول80س

فة السا 5632796 دي حس 087*****لحسن بن سم بن خل مقبول75س

ا 563398 دي حس 195*****جهاد بن يوسف بن الصادق  ال مقبول60س

دي حس 301*****توفيق بن محمد بن ع الشائ 5634359 مقبول55س

دي حس 284*****منت بن مصط بن رجب حجري56356736 مقبول69.5س

دري56361450 لقاسم الح دي حس 568*****محمد بن ع بن  مقبول65س

ل 56384581 دة   بن محمد طرا دي حس 586*****محمد بن ع مقبول65س

ارك طاع هللا56395730 دي حس 546*****توفيق بن احمد بن م مقبول59.5س

دي حس 148*****محمد ع بن رجب بن حسونة بن الوح 564199 مقبول60س

دي حس 656*****مروان  بن المنصف بن محمد الهوام56425396 مقبول58.5س

ي5643164 ف بن الحس بن الهادي النص دي حس 292*****ا مقبول60.5س

لقاسم النهدي5644563 ج بن  دي حس 690*****أسامة بن ف مقبول58.5س

دي حس 395*****حاتم بن محمد الطاهر بن صالح ذي 56454177 مقبول59س

ا 56465397 دي حس 292*****الل بن محمد بن الطاهر ال مقبول58.5س

ج بوشوشة5647720 دي حس 573*****خالد بن محسن بن ف مقبول64.5س

ان56481084 دي حس 304*****خالد بن عمار بن الطاهر بوز مقبول64.5س

د نمو 56496126 دي حس 800*****نورالدين بن بوز مقبول69س
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دي حس 432*****خالد بن من   ع شامخ56506403 مقبول68.5س

ز قرا 56512138 د الع دي حس 242*****الل بن نورالدين بن ع مقبول68.5س

دي حس 071*****محمد بن عادل بن ع الزها 56532466 مقبول69.5س

ل 56541694 دي حس 928*****محمد ع بن مصط بن عمر الطرا مقبول65س

مال بن محمد بن محمود5655721 امل بن  دي حس 292*****محمد  مقبول66.5س

دة5656100 ب بن حم د القادر بن الحب دي حس 176*****رمزي بن ع مقبول60س

دي حس 105*****فاروق بن الطاهر بن جلول منصور56574754 مقبول77.5س

دي5658101 س بن فاتح بن حس  ال دي حس 490*****ق مقبول70س

ي56592467 م بن عمار بن الفرجا اله دي حس 009*****سل مقبول72.5س

دي حس 102*****صالح الدين بن يوسف المولدي العوادي56606737 مقبول68.5س

ف56612854 ال جا بن محمد النا من بن الت دي حس 075*****ا مقبول55.5س

م56623057 د ال م بن سالم بن محمد الصالح ع دي حس 269*****ك مقبول69س

دي حس 401*****فادي بن محمود بن ضو محمودي56643614 مقبول57.5س

س بن ع الناوي56652468 دي حس 206*****حمدي بن خم مقبول69.5س

ساوي56663408 ف ع دي حس 746*****عمار بن رابح بن ال مقبول59س

دي حس 008*****عمر بن رابح بن عمر الملي 56671989 مقبول67س

م الحمودي56684582 ا بن إبراه د ال دي حس 431*****حامد بن ع مقبول63س

دي56693615 دي حس 193*****معز بن احمد الفا مقبول56.5س

ا بن رابح بن احمد فائدي56705567 د ال دي حس 390*****ع مقبول63س

ش بنخود56721220 د بن ال د الحم ل بن ع دي حس 773*****خل مقبول72س

ش بن محمد سلي 5673722 م  بن ال دي حس 299*****إبراه مقبول71.5س

دي حس 680*****حس بن شكري بن مصط الهما 56741812 مقبول74.5س

د الفتاح بن عاللة الصال 56756404 دي حس 077*****مروان بن ع مقبول71.5س

دي56765731 ت در م بن ثا د ال دي حس 411*****عصام بن ع مقبول62.5س
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دي حس 518*****راشد بن المنصف بن ع الجال 56772139 مقبول68.5س

د 56782855 ل بن حسن ع د الجل دي حس 527*****عصام الدين بن ع مقبول56.5س

اري56793809 دي حس 462*****حسان بن سالم بن صالح الع مقبول63س

ث5680564 لغ دي حس 995*****محمد ام بن محمد بن ع  مقبول57.5س

اوي5681885 د بن ع بن عمر الن دي حس 985*****ول مقبول64.5س

دي حس 926*****شهاب الدين بن لط بن الهادي الزار56826405 مقبول77.5س

دي حس 383*****ع بن الهادي بن محمد العمايري56834755 مقبول65.5س

ا 56846019 دي حس 803*****منور بن احمد بن محمد ج مقبول63.5س

دي حس 064*****صالح بن احمد بن صالح الرز 5685992 مقبول58س

دي5686645 دي حس 866*****محمد ع بن عمار بن يوسف العب مقبول69س

دي حس 210*****ع بن الهادي بن الحطاب المزو 56875568 مقبول80س

لدي56881813 د بن صالح الدين بن احمد  دي حس 624*****ول مقبول74.5س

اس بن محمد صال 56896542 دي حس 791*****حسان بن ع مقبول69.5س

ي5690102 د بن الهادي الحك دي حس 806*****حمزة بن ف مقبول64س

م القاس 5691487 د الرزاق بن ابراه دي حس 562*****در الدين بن ع مقبول55س

مال بن عمار السل 56922469 اس بن  دي حس 401*****ال مقبول71.5س

م الخالدي56936127 اه دي حس 264*****نادر بن مصط بن ا مقبول78س

د بن عمر  امحمدي56942683 د المج دي حس 331*****العر بن ع مقبول55س

دي حس 689*****محمد بن الطاهر بن صالح قنطا 5695415 مقبول57.5س

ال دوه56963616 ب بن رابح بن الج دي حس 174*****نج مقبول58.5س

دي حس 842*****محمد بن حمادي بن محمد نهدي56976836 مقبول71س

مال بن عمر خذراوي56986128 دي حس 540*****سام بن  مقبول76س

دي حس 449*****مروان بن محمد بن حسونة بوغان 5699488 مقبول56س

م بن مسعود بن صادق جام 57003991 دي حس 062*****وس مرفوض45.5س
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د 5701797 س بن مصط بن ع ع دي حس 575*****ق مقبول61س

دي حس 608*****مراد بن ع بن صالح العو 57032684 مقبول60س

دي حس 543*****محمود بن عر بن احمد57041221 مقبول67س

دي حس 942*****اصالح بن الهادي بن محمد  عصادي57053409 مقبول68س

حمد بنصالح57063410 دي حس 205*****احمد بن ع بن  مقبول60س

دي حس 188*****عالء الدين بن رضا بن احمد المدي 5707798 مقبول63س

دي حس 022*****محمد بن مختار بن الهادي هما 57094950 مقبول68س

لقاسم بن محمود عثما 5710285 دي حس 427*****زه بن  مقبول52.5س

د الفتاح بن المولدي بن سالمة57112293 دي حس 765*****حمدي بن ع مقبول63س

دي57122685 ي بن فت بن الهذ الدر دي حس 859*****ص مقبول58س

دي حس 831*****محمد بن المنصف بن محمد صالح مال 57131451 مقبول62س

ا 57154756 د الرزاق بن احمد الج دي حس 392*****حسن بن ع مقبول62.5س

س بن المولدي الورف 5716286 اض بن خم دي حس 171*****ر مقبول57.5س

د القادراألوح 57176708 ف بن احمد بن ع دي حس 228*****أ مقبول68س

ف هللا5718489 صل بن محمد بن حسونة ض دي حس 579*****ف مقبول56س

دي57193221 دي حس 103*****اس بن عثمان بن صالح عب مقبول79.5س

ب الرز 57205569 وك بن الحب ب بن م دي حس 618*****حب مقبول67س

ي57211452 لقاسم ن ل بن احمد الجم بن  دي حس 535*****ن مقبول66س

دي حس 106*****احمد بن المختار بن الهادي سا 57223411 مقبول59س

ف الورتا 5723165 دي حس 534*****ها بن محمد بن ال مقبول62.5س

ا خلفاوي57245135 دي حس 266*****منت بن محمد نا بن الع مقبول65.5س

د هللا57254380 دي حس 090*****معز بن خالد حس بن ع مقبول60.5س

د بن حسن الغزوا 57263617 س بن رش دي حس 288*****ان مقبول56.5س

دي حس 537*****عالء الدين بن شكري بن مختار مهذ 57272470 مقبول75.5س
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دي حس 894*****وائل بن شكري بن مختار مهذ 57282686 مقبول60س

دي حس 962*****النوري بن محمد الج 57293222 مقبول76.5س

د معمر هال 57305732 دي حس 704*****الل بن الس مقبول60.5س

س الشار 57312856 دي حس 833*****مجدي بن االزهر بن خم مقبول56.5س

ب هما 57322471 دي حس 079*****رفيق بن محسن بن الط مقبول73.5س

ب براه 57333412 د بن محمد بن الط دي حس 916*****ول مقبول60س

د الرزاق بن الهامل معرو 57344381 دي حس 621*****وسام بن ع مقبول70.5س

ب بن صالح محمدي5735166 دي حس 144*****المهدي بن الط مقبول55.5س

ب براه 57363058 دي حس 843*****محرز بن محمد بن الط مقبول72س

دي حس 492*****ع بن محمد بن ع رحوي57371814 مقبول79.5س

اوي5738167 ح دي حس 959*****الفاضل بن حسن بن الش ال مقبول70.5س

دي حس 808*****ما ل بن ع بن محمد السعداوي57404382 مقبول61.5س

دي حس 044*****عر بن احمد ال بن صالح57413618 مقبول55.5س

اوي57425398 دي حس 561*****منت بن احمد بن بواالعراس ح مقبول61.5س

س بن حسن بن الهادي هما 57432294 دي حس 575*****ان مقبول64س

ا 57445289 ش بن حسونة الط دي حس 317*****سا بن  مقبول73س

دي حس 697*****عصام بن نورالدين نغمو 57451453 مقبول66س

ل 57464583 جا بن سعد الطرا دي حس 842*****محمد ام بن الت مقبول62س

ة57475733 ش عط دي حس 338*****ناضم بن ع بن ال مقبول59.5س

دي حس 791*****سام بن ال بن محمد شهي 57481454 مقبول66س

اري5749235 دي حس 657*****فت بن محمد بن محمود الع مقبول66س

ا 5750168 د الط لع دي حس 361*****سم بن محمد بن  مقبول70.5س

ة57524584 من بن األم بن محمد عاف دي حس 330*****ا مقبول63س

م  عرفاوي57535883 د الوهاب بن إبراه دي حس 962*****أنور بن ع مقبول66س
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لقاسم57541990 لقاسم بن محمد  دي حس 303*****محمد بن  مقبول64س

دي حس 603*****لط بن صالح بن احمد الجام 5755490 مقبول54س

مل النفزي57566020 ش بن رابح ه دي حس 063*****ال مقبول66.5س

دي حس 253*****احمد بن حسونة بن عمارة الصام 57572687 مقبول60س

وك نم 57585884 دي حس 896*****فت بن عمار بن الحاج م مقبول81س

ف هللا بن حسن بن ع  الجال 57591991 دي حس 627*****س مقبول68س

ز بن حس  الصم 57611222 د الع س بن ع دي حس 516*****خم مقبول77س

دي حس 149*****نزار بن يوسف بن احمد الجمازي5762565 مقبول57.5س

وك بوقصة57633619 ل بن الشاذ بن م دي حس 844*****محمد خل مقبول56.5س

دي57643413 ظ بن محمد العب د الحف د بن ع دي حس 651*****عب مقبول59س

فة العلوي57656483 ف الدين بن حسن بن خل دي حس 412*****س مقبول63س

حمدي57664757 ان بن االم بن سا   دي حس 961*****سف مقبول59.5س

فة57675290 ز بن احمد خل د الع م بن ع دي حس 843*****ك مقبول64س

دي حس 748*****محمد بن فت بن عمار السع 57682857 مقبول56.5س

دي حس 268*****عالء الدين بن النا بن عثمان الشار 57695399 مقبول70.5س

س بن مختار بن محمد عمار5770646 دي حس 533*****ق مقبول74س

د السلي 57714178 د الحم اد بن ع دي حس 382*****ز مقبول66س

دا 57725291 دي حس 549*****حاتم بن ع بن محمد السع مقبول74س

ال الماجري57733059 د الرزاق بن ال دي حس 690*****احمد بن ع مقبول61س

ز57743060 د الع دي حس 598*****نضال بن يوسف بن ع مقبول61س

امل النفا 5775287 م بن لط بن  دي حس 148*****ابراه مقبول56.5س

ل 57764758 س بن الهادي الطرا دي حس 105*****سام بن خم مقبول74.5س

ل 57771329 جا بن سعد الطرا اض بن الت دي حس 372*****ر مقبول65.5س

د بن حس بن صالح المعموري5779799 د المج دي حس 339*****ع مقبول60س
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م بنعمر57806738 دي حس 815*****عمر بن عثمان بن إبراه مقبول68.5س

ل 57811223 دي حس 795*****احمد بن ن الطرا مقبول72س

لغو 57831085 دي حس 170*****العر بن ع بن عمار مقبول60.5س

ا بن عمر مال 57844179 د ال ل بن ع دي حس 966*****خل مقبول64س

ف بن الطاهر بن صالح شعال 57853414 دي حس 091*****ال مقبول60س

دالوي57864180 مال بن مصط ع م بن  دي حس 127*****إبراه مقبول62س

دة الشعال 57876406 دي حس 487*****غسان بن محمد الهادي بن حم مقبول81.5س

ا 57886484 د الرزاق بن احمد ال دي حس 842*****جوهر بن ع مقبول70س

م الحمدي57893415 دي حس 859*****احمد بن رابح بن إبراه مرفوض44س

ل 5790647 ا بن عمر بن محمد الطرا دي حس 201*****المنت  مقبول74س

س شق 57914383 دي حس 540*****حامد بن من بن خم مقبول59.5س

دالوي57923992 مال بن مصط ع دي حس 128*****يوسف بن  مقبول65.5س

ان بن الحس بن محمد  السوال 57935734 دي حس 065*****سف مقبول62.5س

د النا بن عماره الهما 57943993 دي حس 160*****مروان بن ع مقبول61.5س

ظ زرو 57954951 د السالم بن حف د بن ع دي حس 239*****ول مقبول78س

ا 57966663 فة الشع من بن فت بن خل دي حس 253*****ا مقبول82.5س

دي حس 176*****شو بن محمد بن الشاذ بنا 57971086 مقبول63.5س

ل 57986129 ز بن ع الطرا د الع اض بن ع دي حس 976*****ر مقبول76س

د الرحمان المنا 57993810 د الرحمان بن صالح بن ع دي حس 771*****ع مقبول60س

د الرزاق الساح 5800993 اد بن ع دي حس 494*****من بن  ع مقبول68س

دي حس 329*****منور بن ع بن محمد الصالح سلطا 58012688 مقبول61س

ث58024759 لغ د بن محمد الصالح  دي حس 820*****االسعد بن مج مقبول65.5س

ف بن المولدي بن ع الرز 58036407 دي حس 155*****ا مقبول77.5س

ل بن حسن بن احمد الرز 5804566 دي حس 118*****ن مقبول57.5س
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د هللا  بن يوسف المثلو 5805800 دي حس 173*****محمد ع بن ع مقبول55س

د السالم بن عاللة الحس 58061330 دي حس 286*****الفرجا بن ع مقبول65.5س

دي حس 354*****احمد بن عمر بن عمر بن مساعد58073620 مقبول57.5س

ال الجال 58084384 دي حس 285*****وائل بن محمد بن الج مقبول62.5س

دي حس 046*****محرز بن محمد بن عمر طرودي58091815 مقبول65.5س

دي حس 211*****محمد بن سعد هللا بن احمد العلوي58102140 مقبول70.5س

قة58111992 ان بن رجب بن احمد بودر دي حس 560*****ر مقبول63س

د58124760 م سع د بن العر بن إبراه دي حس 922*****ول مقبول69.5س

اري58133061 دي حس 090*****شو بن حس بن نوي الع مقبول70س

دي حس 585*****را بن المولدي بن عمر فوزا 58142295 مقبول65س

دي حس 744*****ماهر بن رمضان بن المولدي المقطوف58156709 مقبول69س

دي58161224 دي حس 942*****جالل بن عمر بن عامر ال مقبول72س

د58172472 الص لقاسم بن محمد الصغ دي حس 215*****اسالم بن  مقبول73.5س

ش الصحراوي58182689 د بن احمد  بن العا دي حس 323*****ول مقبول58س

د الوهاب بن الصادق بن المختار بوراوي58194181 دي حس 417*****ع مقبول66س

دي حس 765*****محرز بن الهادي بن عامر الشنو 58201993 مقبول61س

ا 58212296 دي حس 931*****شو بن بوجمعة بن محمد  الج مقبول63س

اري58225885 فة الع ف الدين بن احمد بن خل دي حس 672*****س مقبول69س

دي حس 180*****عرو بن عمار بن األخ خل 58234182 مقبول60س

ا 58246130 دي حس 362*****فؤاد بن صالح بن ع ج مقبول67س

م القاس 58253994 دي حس 876*****محمد ام بن إبراه مقبول65.5س

ف الجال 58262858 دي حس 155*****رضا بن عزالدين بن ال مقبول55.5س

دي حس 783*****محمد بن احمد بن الشاذ الهما 58273416 مقبول56س

دي حس 776*****أسامة بن مصط بن الصح طرخا 58283062 مقبول61س
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اري58295292 دي حس 558*****حسام بن محمد النا بن صالح الع مقبول58س

ا 58306609 ل بن حسن بن مفتاح ال دي حس 326*****خل مقبول77س

دي حس 397*****احمد بن عمار بن العر العرفاوي58315570 مقبول62س

د الرحمان بن نورالدين بن عمر الهذ 58325136 دي حس 680*****ع مقبول68.5س

ش الن 58334952 لقاسم بن ال دي حس 187*****جا بن  مقبول69س

دي حس 993*****عزالدين بن محمد صالح بن ع عوادي58341087 مقبول60.5س

اوي58351994 من بن محمد الهادي بن احمد الح دي حس 519*****ا مقبول72س

م بن صابر بن حمادي الملي 58365293 دي حس 643*****سل مقبول58س

د هللا العوس 58376610 م بن حمادي بن ع دي حس 788*****سل مقبول85س

دي الخذري58381695 من بن نورالدين بن العب دي حس 854*****ا مقبول67س

دي حس 710*****مروان بن حسن بن مصط فوزا 58406316 مقبول68س

ز الورف 58415137 د الع ش بن ع دي حس 004*****سامح بن ال مقبول70.5س

د هللا58425138 د هللا بن سالم ع دي حس 036*****محمد بن ع مقبول70.5س

ث58431331 لغ دي حس 808*****عادل بن صالح بن ع  مقبول62.5س

د الواحد القنو 58446797 د القادر بن ع من بن ع دي حس 882*****ا مقبول70.5س

ي58456408 د هللا الخم ب بن ع دي حس 418*****محمد ام بن الحب مقبول69.5س

ان58462473 ان بن حامد بوز دي حس 898*****معز بن بوز مقبول69.5س

دي58471564 دي حس 108*****الحس بن محمد بن سالم عب مقبول59.5س

ل 58485571 م بن سالم االطرا م بن إبراه دي حس 451*****سل مقبول68س

ة الجال 58496739 ي بن صالح بن عل دي حس 763*****ص مقبول68.5س

ش الج 58502474 ب بن ال ر بن الحب دي حس 359*****فا مقبول67.5س

دي حس 400*****خالد بن المولدي بن جمعة جام 58514183 مقبول63س

حري بن المجدوب الخل 5852236 دي حس 351*****طارق بن ال مقبول61س

ش بن عمار ناج 58535400 م بن  د الرح دي حس 134*****ع مقبول67.5س
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ب غابري58543063 دي حس 767*****طارق بن سالم بن الط مقبول58س

دي حس 825*****محمد ع بن مصط بن حسن الهما 5855994 مقبول58س

د الوهاب بن محمد ع هوا 58566740 س بن ع دي حس 662*****ان مقبول68.5س

د القادر58574585 ت التوها بنع ف الدين بن عمر  دي حس 069*****س مقبول61س

ساوي58586817 فة ع دي حس 510*****أسامة بن محمد بن خل مقبول70س

ش النفا 58594953 مال الدين بن  دي حس 579*****المهدي بن  مقبول68س

د ال 58606611 لع من فت بن  دي حس 629*****ا مقبول80س

د بن عمار بن ع القنطا 5861237 دي حس 086*****ول مقبول71س

دي حس 446*****عر بن الشاذ بن حسن الهما 5862648 مقبول69س

ش58642690 دي حس 195*****حمدي بن الشاذ بن األم بن هدر مقبول57س

د هللا العوس 58661816 دي حس 298*****مكرم بن سا بن ع مقبول65.5س

دي حس 485*****من بن رابح بن صالح ما 58674385 مقبول60.5س

ل58694954 دي حس 137*****وجدي بن سم بن محمود خل مقبول78س

م بن محمد المعاوي58706021 دي حس 905*****فارس بن سل مقبول65.5س

دي حس 287*****االمجد بن الصادق بن احمد ظاهر58716022 مقبول63.5س

ح 58721088 م  س بن إبراه دي حس 183*****لحسن بن خم مقبول51.5س

دي حس 427*****هيثم بن ع بن صالح الهما 58733995 مقبول66.5س

ي58741565 دي حس 914*****صالح بن ع بن محمد عوا مقبول59.5س

دي حس 987*****خالد بن سا بن محمد القاس 58752691 مقبول60س

م الهما 58766131 س بن إبراه دي حس 133*****محمد ام بن خم مقبول73س

دي حس 452*****خالد بن صالح بن الهادي منا 58772297 مقبول60س

اري58783064 د الع د الحم اس بن حمادي بن ع دي حس 280*****ال مقبول61س

حري المقري5879238 دي حس 643*****محمد بن ال مقبول56س

ل 58802298 د بن ع طرا د الحم ل بن ع دي حس 721*****خل مقبول62س
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ف قطاري58815572 ف  بن نورالدين بن ال دي حس 318*****س مقبول64س

فة محمدي5882169 اض بن الصادق بن خل دي حس 858*****ر مرفوض30.5س

ي58835886 دي حس 091*****المهدي بن األم بن رابح ج مقبول60س

ش بن محمد الطاهر الماجري58845139 دي حس 533*****مرت بن ال مقبول72.5س

اس البوغان 58851455 د المنت بن صالح بن ع دي حس 558*****ع مقبول68س

ب لهذب58865140 دي حس 145*****اهاب بن محمد بن محمد الط مقبول72.5س

لقاسم بنعمار58871332 صل بن المهدي بن  دي حس 038*****ف مقبول77.5س

ب بن محمد الصالح بن األخ 5888360 دي حس 431*****الحب مقبول62س

اح بن محمد ودر 58891696 م بن مص دي حس 801*****سل مقبول67س

د هللا الفرش 58902859 دي حس 061*****عصام بن عمر بن ع مقبول57.5س

دي حس 144*****الل بن محمد الهادي بن الطاهر حس 5891103 مقبول60س

م بن منصور بن التل الجام 5892104 دي حس 358*****ك مقبول55س

ش النفا 58936409 ف بن رضا بن ال دي حس 484*****ا مقبول68.5س

ب المديو 58944586 س بن الط ر بن خم دي حس 641*****شا مقبول63س

ش بن النا بن ع  الفطنا 58951089 دي حس 623*****ال مقبول66.5س

اض بن الشاذ بن صالح النفزي58963223 دي حس 546*****ر مقبول76.5س

د هللا بن بوجمعة عمري58973811 دي حس 083*****مختار بن ع مقبول58س

اري58981090 فة الع دي حس 338*****ع بن احمد بن خل مقبول60.5س

من بن رجب بن عمارة بن رجب58993996 دي حس 461*****ا مقبول57.5س

در59003224 دي حس 587*****حمزة بن الطاهر بن محمد  مقبول79.5س

ا 5901649 ف الدين بن احمد بن العرو الج دي حس 478*****س مقبول64س

وك سال 5902361 فة بن م دي حس 400*****حاتم بن خل مقبول60س

م الزوا 59036710 دي حس 031*****شكري بن حسن بن إبراه مقبول68س

دي حس 136*****ام بن صالح بن الحطاب الفرش 59043997 مقبول60.5س
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دي حس 274*****حمزة بن يوسف بن عثمان محمدي59055401 مقبول64.5س

د هللا بن الفلرجا بورشادة59061817 دي حس 906*****احمد بن ع مقبول74.5س

ا 59072475 د هللا ع ف بن ع دي حس 151*****صابر بن ال مقبول69.5س

دي حس 183*****محمد بن ع بن سالم العكر 59086233 مقبول67.5س

ما 5909105 دي حس 989*****عثمان بن الهادي بن محمد الصالح سل مقبول63س

عة5910106 لقاسم بن التوها ت ي بن  دي حس 016*****ص مقبول55س

ف القطاري59116234 دي حس 959*****غازي بن النورالدين بن ال مقبول76.5س

لقاسم بن رابح الحس 59125735 دي حس 893*****عدنان بن  مقبول70.5س

دي حس 144*****سا بن مختار بن الهادي الهما 59136317 مقبول71س

ب بن محمود سا 59145573 دي حس 481*****أسامة بن الحب مقبول68س

دي حس 220*****محمد بن  المهدي بن الهادي الهما 59155294 مقبول55س

دي حس 453*****سام بومدين بن محمود مو59161995 مقبول65س

ب الزكراوي59176741 ف الدين بن محمد بن نج دي حس 250*****س مقبول68.5س

د مجاجره59185736 دي حس 642*****الل بن  الدر بن جد مقبول74.5س

من بن احمد بن عثمان الهما 59195737 دي حس 021*****ا مقبول74.5س

اري59203225 م ج دي حس 859*****رمزي بن مسعود بن إبراه مقبول73.5س

ب ذوادي59214386 ل بن صالح الحب دي حس 902*****خل مقبول61.5س

ش بن صالح الدا 59226852 دي حس 080*****محمد ام بن ال مقبول72س

ي59232476 ان بن احمد بن عمار الج دي حس 228*****سف مقبول74.5س

دي حس 839*****حمزة بن ع بن الهادي رحومة59244761 مقبول59.5س

دي59255574 دي حس 139*****أسامة بن حسن الفا مقبول66س

دي حس 288*****ماهر بن محمد الطاهر بن محمد قنو 59262860 مقبول56.5س

ح الغان 59275575 دي حس 078*****حسام بن المنصف بن ف مقبول68س

دي حس 289*****خالد بن محسن بن صالح المعموري5928170 مقبول62.5س
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دي حس 279*****محمد ع بن محمد بن محمد ع العر 59294955 مقبول78س

مال بن عمر الم 59306543 دي حس 448*****محمد ام بن  مقبول66.5س

ادي59314184 لقاسم الع دي حس 922*****حمدي بن محمد بن  مقبول60س

دي حس 218*****عالء الدين بن محسن بن مصط بوراوي59323812 مقبول68س

دي حس 713*****مالك بن محمد بن عاللة غزي5933288 مقبول56.5س

دي حس 402*****الل بن الهادي بن محمد الج 59343417 مقبول62س

ل 59353065 دي حس 615*****الل بن محمد  بن حطاب الطرا مقبول67س

دي حس 579*****عادل بن محمد بن سالم قروج5936171 مرفوض30.5س

وك الهما 59382299 فة بن م دي حس 217*****المولدي بن خل مقبول64س

ا 59396235 م بن الطاهر بن حسن ع دي حس 609*****حك مقبول76.5س

م حمدي59402141 دي حس 876*****منذر بن مختار بن إبراه مقبول67.5س

ي59421456 الد الج دي حس 541*****إيهاب بن المن بن م مقبول59س

ب الس 59431091 ل بن الهاش بن الط دي حس 516*****خل مقبول51.5س

دي59453621 دي حس 999*****الهادي بن الطاهر بن محمد الصالح الدر مقبول60.5س

ز59463622 د السالم ع دي حس 294*****أسامة بن نورالدين بن ع مقبول57.5س

دي حس 596*****سا بن عمار بن ع القنطا 59476798 مقبول69.5س

دي حس 243*****طارق بن ع بن محمد بنصالح59484956 مقبول68س

م بن مصط بن يوسف المثلو 5949801 دي حس 172*****وس مقبول60س

اي 59503623 اح بن محمد الط دي حس 525*****محمد بن مص مقبول57.5س

دي حس 105*****سام بن مصط بن يوسف المثلو 59511818 مقبول74.5س

د59525141 دي حس 404*****معز بن النا بن محمد عب مقبول68.5س

دي حس 334*****المعز بن حسن بن الصادق العلوي5953567 مقبول55.5س

دي حس 021*****احمد بن عمار بن احمد بن قدور5954886 مقبول67.5س

ال المزو 59553813 دي حس 925*****صابر بن الصادق بن ال مقبول64س
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ال المزو 59561225 دي حس 487*****محمد بن الصادق بن ال مقبول67س

دي حس 508*****ماهر بن عادل بن محمد زرو 59574762 مقبول71.5س

دي حس 198*****مكرم بن محمد ع بن خلف المنا 59583226 مقبول75.5س

م بن محمد بن حس شا 5959887 دي حس 942*****ك مقبول63.5س

لقاسم بن ع الورتا 59602142 دي حس 086*****عادل بن  مقبول68.5س

دي حس 192*****رمزي بن حمادي بن رابح الرمضا 5961289 مقبول53.5س

دي حس 005*****انتضار بن ع بن المولدي الخما 59624587 مقبول61س

دي حس 285*****صالح بن معمر بن الحاج احمد  رح 59631092 مقبول66.5س

فة الجال 59641226 دي حس 132*****مروان بن رضا بن خل مقبول67س

س الهما 59653418 دي حس 294*****مروان بن خم مقبول60س

دي59665576 ال الزا من بن المن بن  الج دي حس 421*****محمد ا مقبول68س

دي حس 149*****عاطف بن ع بن المولدي الخما 59673066 مقبول63س

لقاسم الصخري59682143 دي حس 860*****اس بن صالح بن  مقبول63.5س

دي5969107 د بن حسن بن الشاوش سع دي حس 985*****ول مقبول56س

و 59702300 دي حس 450*****وائل بن نورالدين بن الصادق ال مقبول65س

ه5971108 دي حس 744*****صابر بن حسن بن سلطان بوغا مقبول64س

دي حس 289*****رجب بن عمر بن محمد بوجمل 59726544 مقبول78.5س

دا 59732301 دي حس 847*****صابر بن الحس بن حسن سع مقبول63س

ز  بن حسن بن حس 59744387 د الع دي حس 911*****لحسن بن ع مقبول62.5س

ف الدين بن حمادي بن المولدي الجال 59756545 دي حس 557*****س مقبول69.5س

س بن مصط بوجمعة الحمدي59765577 دي حس 320*****ان مقبول62س

دي حس 230*****محمد بن حمادي بن احمد الفوغا 5977568 مقبول56.5س

اري59782692 دي حس 526*****جابر بن ع بن عمر الع مقبول58س

دي59796410 د بن ع الدر د الحم اض بن ع دي حس 052*****ر مقبول77.5س
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م بن حمدة قنو 59804388 دي حس 805*****محمد بن ابراه مقبول64.5س

دي حس 109*****لط بن منور بن محمد حشا 59811819 مقبول79.5س

ب الغان 59821566 دي حس 973*****محرز بن بوجمعة بن الط مقبول62.5س

د الواحد بن احمد الهاش 59835887 دي حس 092*****الل بن ع مقبول66س

جا بن صالح الوسال 59841820 ف بن الت د اللط دي حس 295*****ع مقبول74.5س

دي حس 848*****الصح بن صالح بن محمد الجوادي59852861 مقبول57.5س

اري59862144 اس بن المولدي بن صالح خ دي حس 107*****ال مقبول62.5س

دي حس 745*****عالء الدين بن صالح بن عمار الق 59876546 مقبول63.5س

د هللا الزلط 59884185 دي حس 708*****ز بن محمد بن ع مقبول64س

دي حس 721*****إسكندر بن الطاهر بن المختار بن الشاوش59893227 مقبول77.5س

س بن عثمان المدوري59905888 دي حس 488*****لط بن يو مقبول78س

ز بن الطاهر العرفاوي59916711 دي حس 776*****محمد بن ع مقبول68س

ن الطاهر بن محمد ع 59922477 دي حس 690*****زه مقبول75.5س

وة العرفاوي59935295 دي حس 014*****مروان بن محسن بن ن مقبول79س

دي حس 117*****وديع بن المن بن مصط شامخ59941457 مقبول68س

لقاسم بن الفرجا الوا 59953228 دي حس 113*****محمد بن  مقبول83.5س

ال الماجري59962693 د الرزاق بن ك دي حس 228*****محمد شو بن ع مقبول62س

دي حس 184*****مهدي بن فت بن محمد القالل59971996 مقبول65س

اوي59983814 ا المن دي حس 879*****مروان بن ع بن ع مقبول61س

د بن االمجد بن محمد بن حسن59992478 دي حس 021*****ول مقبول77.5س

دي حس 894*****الفت بن المانع بن الصغ بنوري60002479 مقبول59.5س

عة60015578 دي حس 540*****حاتم بن عمر بن التوها ت مقبول66س

دي حس 764*****طارق بن ع بن محمد الزغال 60025738 مقبول74.5س

فة  النابغ60031567 دي حس 821*****عمر بن محمد النا بن خل مقبول59.5س
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اوي60041227 ا المن دي حس 112*****جمال بن ع بن ع مقبول65س

س بن النوري بن السايح عرجو 60054389 دي حس 533*****ق مقبول60.5س

د بن حس القما 60066132 د الحم دي حس 834*****ماهر بن ع مقبول77س

ل بن االمجد بن صالح الدهما 60083998 دي حس 403*****خل مقبول63.5س

دي حس 807*****محرز بن عمار بن محمد الصالح الشائب60093815 مقبول69س

ب بنحمده المؤدب60105739 ب بن الشاذ بن الط دي حس 279*****الط مقبول71.5س

دي حس 354*****اس بن رضا بن رمضان النفا 60111821 مقبول74.5س

د هللا الدا 60123624 دي حس 369*****حسان بن محمد الهادي بن ع مقبول57.5س

دي حس 588*****ن الدين بن عمر بن محمود بوط 60134390 مرفوض46.5س

فة المدوري60142862 م بن ع بن خل دي حس 452*****إبراه مقبول57.5س

من بن المن بن محمد القصي 60154186 دي حس 391*****ا مقبول62س

دي حس 629*****احمد بن رابح بن محمد الزاوي60163229 مرفوض43.5س

ب بوسل 60176236 دي حس 461*****محمد بن ع بن الط مقبول82.5س

ال حمدي60195142 كر بن الج دي حس 362*****مراد بن ب مقبول65.5س

د هللا بن خالد فض 6020569 دي حس 148*****محمد بن ع مقبول56.5س

د 60214588 دي حس 320*****ع بن سا بن ع الع مقبول61س

ا 60223419 دي حس 073*****ع بن صالح بن ع ق مقبول62س

دي حس 025*****فؤاد بن طه بن محمد شخاري60231697 مقبول70س

دي60244391 س در دي حس 515*****حمزة بن حمودة بن خم مقبول63.5س

ا 60255579 د القادر بن محمد ال ار بن ع دي حس 194*****ن مقبول63س

دا 60266612 دي حس 835*****ام بن الحس بن حسن سع مقبول82س

دي حس 389*****حسان بن محمد الطاهر بن عمار الملي النم 6027802 مقبول62س

ف  غان 60285143 دي حس 668*****محمود بن النا بن  مقبول67.5س

ال  الحمدي60295296 كر بن الج ان بن ب دي حس 292*****سف مقبول58س
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ط60302480 كر مرا ط بن ب دي حس 324*****سا بن مرا مقبول73.5س

مال الحبي 60314957 ل بن  دي حس 190*****ه مقبول67س

حله60326318 ب ال دي حس 614*****حمدي بن لط بن الحب مقبول71س

ت6033888 ب ثا دي حس 287*****محمد بن حسن بن محمد الحب مقبول65.5س

دي حس 746*****محجوب بن الصادق بن سا بوشاقور60351822 مقبول74.5س

م الرا 60361823 ل بن احمد بن إبراه دي حس 822*****سه مقبول79.5س

ل 60371228 د بن المنصف بن عمر الطرا دي حس 194*****ول مقبول72س

س بن ع بن الصغ الطواهري6038362 دي حس 416*****خم مقبول60س

دي حس 020*****صابر بن محمد ع بن الصادق كو 60393816 مقبول66س

اري60406237 دي حس 139*****شهاب بن مراد بن محمد الع مقبول76.5س

اري60424958 د بن الصادق الخ د الحم س بن ع دي حس 166*****ان مقبول64س

العر 60434392 م  د الرحمان بن إبراه ل بن ع دي حس 934*****خل مقبول62.5س

لقاسم سل 6045109 دي حس 541*****محرز بن الوردي بن  مقبول56س

د دبو 60465402 لع دي حس 390*****احمد بن ع بن  مقبول68.5س

اس60476485 م بن الهادي ع د ال دي حس 092*****محمد ام بن ع مقبول72س

دي حس 849*****محمد ع بن الهادي بن مهذب سل 60483067 مقبول73س

دي حس 881*****انور بن فت عروم60495403 مقبول67.5س

ل 60502145 دي حس 579*****محمد أنور بن الطاهر الطرا مقبول63.5س

دي حس 599*****يوسف بن عمار بن ع برهو 6051803 مقبول75س

ز حمودة60536613 د الع لقاسم بن ع دي حس 680*****الل بن  مقبول79س

ل 60544763 دي حس 585*****ماهر بن الهادي بن محمد النا  مقبول71.5س

دي حس 299*****الحس بن ن بن محمد هما 6055491 مقبول55س

د هللا الفرش 60562146 دي حس 537*****سا بن توفيق بن ع مقبول67.5س

ال الهما 60576742 دي حس 032*****مكرم بن محمد بن الج مقبول69.5س
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زي60582147 دي حس 870*****شكري بن الطاهر بن صالح الع مقبول63.5س

جا الغول60591997 فة بن الت دي حس 288*****هيثم بن خل مقبول80س

لقاسم غلقاوي60606133 م بن  دي حس 612*****الل بن إبراه مقبول72س

فة سا الهما 60614187 ي بن خل دي حس 260*****ص مرفوض46س

اري60621458 د بن مصط بن عالله بو دي حس 900*****ول مقبول66س

دي حس 614*****نزار بن عمر بن الهادي العر 60634393 مقبول62.5س

دي60654764 م بن الحس بن الطاهر الدر دي حس 981*****وس مقبول62.5س

ا 60661229 دي حس 789*****رفيق بن عامر بن األخ شع مقبول77س

د القادر بن صالح النحال60685889 دي حس 623*****حسن بن ع مقبول81س

دي60704394 ي بن حسن بن محمد القروي الدر دي حس 781*****ص مقبول63.5س

لقاسم  صخري60711230 دي حس 489*****لقاسم بن صالح بن  مقبول63س

دهللا60723420 ا بن محمد بن الهادي بنع دي حس 391*****منت  مقبول61س

ا 6073492 دي حس 011*****محرز بن خالد بن محمد ق مقبول55س

ل بن محمد الضاوي بن عثمان فارح60746319 دي حس 068*****خل مقبول75س

دي حس 745*****ماهر بن يوسف بن حس الس 60753999 مقبول63.5س

د الوي60763068 د بن الحس ع م بن رش دي حس 712*****سل مقبول65س

ل 60776411 دي حس 156*****خالد بن محمد بن الصادق الطرا مقبول68.5س

م بن حسن بن حس 60784395 دي حس 924*****رضا بن إبراه مقبول64.5س

اس بن الطاهر شخاري6079416 دي حس 596*****رمزي بن ع مقبول62.5س

اري6080363 دي حس 920*****ها بن المهدي بن ع ع مقبول62س

ش بن حس بن مسعود محمدي60814188 دي حس 868*****ق مقبول76س

ف الدين بن محمد ع بن الهادي المهذ 60824396 دي حس 010*****س مقبول61.5س

دي حس 320*****در الدين بن محمد ع بن الهادي مهذ 60832863 مقبول56.5س

ل 60845740 دي حس 673*****محمد ام بن المنصف بن حس  الطرا مقبول68.5س
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دي60855890 دي حس 561*****مروان بن رجب بن حسن البوز مقبول59س

دي60864765 س بن صالح العا دي حس 109*****محرز بن خم مقبول63.5س

م بن محمد  الفرش 60872864 دي حس 718*****نزار بن إبراه مقبول55.5س

اض بن احمد بن ع الجال 60884589 دي حس 372*****ر مقبول61س

دي حس 189*****يوسف بن ع بن حسن سا 60896023 مقبول64.5س

اوي60905580 ح د الستار ال دي حس 953*****فه بن محمد عمار بن ع مقبول80س

ب السنو 60914000 دي حس 644*****ماهر بن محمد الطاهر بن الط مقبول63.5س

ساوي60921459 دي حس 235*****معز بن محمد الهادي بن محمد الع مقبول68س

ان60934959 دي حس 554*****أسامة بن صالح بن احمد بوز مقبول66س

دي حس 135*****من بن ال بن الطاهر وائ 60945741 مقبول68.5س

دي حس 865*****العر بن محمد بن ع حمدي60956024 مقبول63.5س

س ع 60973069 دي حس 459*****عماد بن حمودة بن خم مقبول67س

ش بونمرة60982481 دي حس 988*****مكرم  بن نا بن  مقبول69.5س

دي حس 648*****السنو بن محمد بن عمر دغاري60991698 مقبول71س

ا 61001699 دي حس 678*****مال بن الهادي بن خالد الج مقبول69س

دري61015144 اشا بن الجم ح دي حس 592*****محمد بن ال مقبول66.5س

د الرزاق كع 61023421 دي حس 839*****محمد ع بن حس بن ع مقبول57س

م حمدي6103804 دي حس 119*****عالء بن ع بن إبراه مقبول70س

دي حس 014*****صالح بن ع الجال 61041700 مقبول70س

دي حس 654*****محمد بن ع بن محمد مخلوف61052148 مقبول70.5س

ظ الرز 61063625 د الحف ف بن الصادق بن ع دي حس 367*****ا مقبول56.5س

فة بن احمد العمرو 61075742 دي حس 270*****نزار بن خل مقبول77.5س

مال بن الحس غزوا 6108290 دي حس 920*****مروان بن  مقبول52.5س

اس 61096547 لقاسم  دي حس 416*****خ الدين بن  مقبول67.5س
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اي 61102302 ف الدين بن محمد بن العرو الط دي حس 880*****س مقبول61س

حري المند 6111805 مال بن ال من بن  دي حس 766*****ا مقبول63س

دي حس 702*****حسن بن حمادي بن يوسف الون 6112995 مقبول64س

و 61134397 دي حس 734*****زه بن محمد النا بن صالح م مقبول62.5س

ب بن محمد فتا 61144189 دي حس 658*****نوفل بن الط مقبول67س

اوي61156412 ح ال بن ع ال د بن الج دي حس 106*****ول مقبول70.5س

دي حس 450*****يوسف بن الهادي بن صالح عرا 61166320 مقبول69س

اري61175743 دي حس 411*****عصام بن محمد ع بن حسن ع مقبول67.5س

زي61183070 دي حس 731*****محسن بن ع بن محمد الصالح ع مقبول63س

م بن خذيري مان 61202303 دي حس 621*****محمد بن إبراه مقبول63س

ج بنعامر61215145 دي حس 390*****طارق بن حمودة بن ف مقبول69.5س

د هللا بن حسونة الفر 6122110 س بن ع دي حس 539*****ان مقبول65س

ب بن  الطرخا 61231333 دي حس 373*****سا بن الحب مقبول72.5س

دي حس 801*****نادر بن ع بن عمار الخما 6124417 مقبول62.5س

حري المند 61256238 دي حس 143*****فاتن بن محمد بن ال مقبول67.5س

وك الهما 61265297 دي حس 631*****ماهر بن محمد بن مختار بن م مقبول70س

دي حس 083*****مهدي بن العر بن المولدي الزوا 61271824 مقبول79.5س

دي حس 623*****هيثم بن سم بن عمار المنا 61283230 مقبول67.5س

ري61296548 دي حس 187*****عامر بن محرز بن صالح الدز مقبول72.5س

ل بن المولدي بن عاشور اللمو 6130650 دي حس 144*****سه مقبول58س

لقاسم فرش 61316829 دي حس 320*****نادر بن فت بن  مقبول71.5س

دي حس 878*****محمد بن العرو بن صالح مجو 61324590 مقبول62س

دي حس 343*****رمزي بن ع بن سالم بنصالح61333071 مقبول63س

دي حس 365*****محمد بن الصادق بن ع الفرجا 61344766 مقبول77.5س
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ب بن عمر الهما 6135570 دي حس 913*****محرز بن حب مقبول56.5س

دي حس 137*****مهران بن االزهر بن حسن الحمرو 61362304 مقبول63س

ا 61374001 دي حس 203*****لط بن محمد الهادي بن عمار ح مقبول60.5س

ف جام 61384767 دي حس 171*****فت بن الشاذ بن ال مقبول71.5س

شة مرزو 61401825 دي حس 229*****شكري بن ع بن ع مقبول79.5س

دي61415581 د هللا العب دي حس 040*****شفيق بن ذوادي بن ع مقبول74س

دي حس 638*****عمر بن رابح بن العر الحنا 61426134 مقبول70س

دي حس 867*****محمد ام بن ع بن الهادي الش 61435298 مرفوض49س

ي61444960 دي حس 082*****أسامة بن جلول بن محمد الحك مقبول70س

دي حس 225*****فوزي بن حسن بن عمر المديو 6145111 مقبول60س

ز بن رضا بن طرشون طوجا 61466239 دي حس 888*****محمد ع مقبول64.5س

ج بن عمار يوسف61471334 دي حس 414*****حمدي بن ف مقبول68.5س

ب معشاوي61485146 م بن الط د ال دي حس 289*****ف الدين بن ع مقبول65.5س

ا 61491093 م ال اش بن إبراه دي حس 838*****نزار بن ع مقبول60.5س

دي حس 295*****محمد ع بن ع بن سالم النفزي61505744 مقبول68.5س

دي حس 077*****بهاء الدين بن محسن بن محمد العثما 61515299 مقبول58س

م بن خذيري مان 61524002 دي حس 408*****الطاهر بن إبراه مقبول65.5س

س الع 61551231 دي حس 374*****حطاب بن فت بن خم مقبول77س

وك بن ع شاي 61561701 دي حس 353*****محمد بن م مقبول69س

ف 61575300 دي حس 134*****عمار بن رمضان بن حسن ض مقبول56س

س بن الطاهر بن محمد الصالح بوسال 61581998 دي حس 325*****ق مقبول64س

ي 61594003 د بن عمارة الس دي حس 379*****محمد بن ع مقبول62.5س

د بن محمد الصالح61606767 دي حس 864*****محمد أسامة بن سع مقبول69س

م بن حسن طعم هللا61611335 دي حس 530*****حمزة بن إبراه مقبول67.5س
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ل6162996 س بن محمود بن جمعة إسماع دي حس 577*****ق مرفوض36س

ف بن احمد الهنداوي61632305 د اللط دي حس 018*****محمد ع مقبول61س

م بن ع بن محمد حس 61644768 دي حس 555*****ك مقبول68.5س

ل 61656830 ش بن حسن الطرا دي حس 630*****هشام  بن ال مقبول70.5س

لقاسم بنحمد61666743 دي حس 306*****جمال بن المازو بن  مقبول68.5س

لقاسم المنا 61675582 دي حس 537*****منعم بن ع بن  مقبول77س

ج61683231 دي حس 227*****احمد بن محمد الصالح بن العر بن ف مقبول67.5س

م الفرش 61694961 دي حس 611*****رضا بن مصط بن إبراه مقبول72س

ل 61703817 دي حس 947*****ماهر بن نورالدين بن الطاهر طرا مقبول65س

ف6171889 ل بن محمد الصالح ال دي حس 228*****هاب مقبول70.5س

ل 61725147 دي حس 016*****سا بن صالح بن عمر الطرا مقبول62.5س

دة الجا 61734769 دي حس 712*****محرز بن رجب بن صم مقبول65.5س

اسط بن يوسف بن ع الحمدي61741568 د ال دي حس 258*****محمد ع مقبول62.5س

اري61756664 د الفتاح بن  حسن ش دي حس 069*****حسن بن ع مقبول79.5س

ل بن  النوري بن سايح عرجو 61762694 دي حس 237*****ن مقبول55س

جاوي6177418 ج ال دي حس 074*****ام بن حسن بن ف مقبول60.5س

ب بن محمد الج 61785745 دي حس 372*****عادل بن الحب مقبول68.5س

دي حس 451*****حمزة بن مختار بن عمار عر 61792149 مقبول68.5س

دي حس 358*****فت بن محمد الهادي بن ع غزوا 61805148 مقبول65.5س

ز بن محمد نع 61816665 د الع ان بن ع دي حس 855*****سف مقبول85.5س

م بن مختار بن محمد العمرا 61824591 دي حس 677*****سل مقبول62س

ل61832306 ب بن محمد إسماع دي حس 678*****مروان بن الحب مقبول64س

ادي61843422 دي حس 210*****أسامة بن محمد ع بن فرحات ع مرفوض44س

د 61853072 ب الع دي حس 800*****لحسن بن محمد بن الط مقبول63س
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اشة6186291 د هللا ع د هللا بن عادل بن ع دي حس 374*****ع مرفوض31.5س

دي حس 689*****احمد بن ع بن احمد حسن61873423 مقبول58س

ا 61885301 س بن احمد ال دي حس 942*****سم بن خم مقبول58س

دي حس 482*****رضوان بن صالح بن احمد عرفاوي61895149 مقبول67.5س

د بن مختار المال 61906712 ل بن حم دي حس 752*****خل مقبول69س

لغو 6191571 وك ال د الستار بن حمادي بن م دي حس 499*****ع مقبول55.5س

س61924770 ن دي حس 456*****حسام بن محمد بن مسعود ب مقبول59.5س

ا 61933073 دي حس 546*****حسام الدين بن لط بن محمد الشع مقبول61س

لقاسم بن سالم الج 61955746 دي حس 613*****غازي بن  مقبول68.5س

لقاسم المنا 61965747 ف بن محمد بن  دي حس 283*****ا مقبول67.5س

دي حس 681*****ماهر بن الطاهر بن المختار بن الشاوش61973424 مقبول59س

ا 61986413 دي حس 380*****محمد ام  بن المعز بن المختار ال مقبول76.5س

دي حس 525*****إسكندر بن ع بن ع شقط 61994190 مقبول70س

م 62001702 دي حس 429*****الحطاب بن رمضان بن ع ال مقبول71س

اري62016486 وك ع ظ بن م دي حس 412*****الفاضل بن حف مقبول54س

و 6202890 س ال ش بن خم دي حس 101*****منت بن  مرفوض35.5س

ل 62031569 دي حس 720*****سام بن حمادي بن العر الطرا مقبول65.5س

اري62044004 دي حس 358*****محمد بن شكري بن عمار الع مقبول59.5س

د62051999 دي حس 273*****عاطف بن شفيق بن العر الس مقبول61س

س براه 6206493 دي حس 483*****محمد ام  بن عاللة بن خم مقبول57س

دي62072695 جا بن محمد الصالح ج دي حس 252*****محمد بن الت مقبول58س

ة62083626 دي حس 753*****صالح بن حفناوي بن صالح بوذي مقبول56.5س

ا 62101094 س بن العر ال اد بن خم دي حس 449*****ز مقبول54.5س

ه بن عمر بوحده62112307 دي حس 715*****س بن حمد مقبول63س
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دي حس 309*****هيثم بن األخ بن محمد خالد62123074 مقبول64س

دي حس 219*****أسامة بن محسن بن مصط بوراوي62133425 مقبول59س

دي حس 405*****جمال بن  الجم بن عمار  62141460 مقبول61س

ساوي62165150 دي  ع دي حس 365*****سا بن  صغ بن عب مقبول65.5س

ي62172150 دي حس 386*****الل بن المولدي بن محمد الن مقبول63.5س

دي حس 875*****هشام بن حمادي بن ن جبوري62192151 مقبول70.5س

د هللا مردا 62212482 دي حس 221*****حمزة بن توفيق بن ع مقبول76.5س

اش62225302 ب بن حسن بن محمد ط دي حس 406*****سه مقبول79س

د المهذ 62231826 دي حس 191*****يوسف بن محمد ع بن محمد المج مقبول69.5س

ا 62246240 دي حس 682*****عالء الدين بن محمد بن مفتاح ال مقبول65.5س

د الوهاب بن محمد نغمو 6225997 ف الدين بن ع دي حس 418*****س مقبول58س

ا 62265748 دي حس 477*****شو بن ال بن ع ح مقبول68.5س

فة بوهادي62275891 ف بن صالح الدين بن الع دي حس 604*****ا مقبول69س

كر بن صالح بن حس 62284962 اد بن ب دي حس 763*****ز مقبول66س

دي حس 099*****حسان بن رضا بن محمد الزوائدي62303075 مقبول58س

دي حس 514*****هشام بن النا بن عثمان المغراوي62313818 مقبول69س

دي حس 304*****محمد بن بوجمعة بن محمد زر 62321703 مقبول69س

ش بن المولدي الفرش 6233891 دي حس 968*****محمد بن ال مقبول64.5س

دي حس 971*****اوسامة بن الصح بن األخ كش 62346713 مقبول68س

دي حس 329*****حمزة بن حمادي بن منصورالم 62356614 مقبول81س

اوي62363819 ح دي حس 746*****مروان بن محمود بن فض ال مقبول63س

دي حس 399*****رفيق بن عثمان بن حسن فطح 6237419 مقبول52.5س

د الرزاق بن محمد الع 62386487 دي حس 630*****محمد بن ع مقبول69س

ب بن ع الهما 62394191 دي حس 766*****فه بن الحب مقبول64س
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ب الرز 62402483 وك بن الحب دي حس 770*****محرز بن م مقبول75.5س

فة62411704 دي حس 464*****خالد بن سالم بن عمر بنخل مقبول68س

دي حس 141*****عالء الدين بن محسن بن محمد الم 62424771 مقبول62.5س

ز موم 62433426 س بن النا بن ع دي حس 475*****ق مقبول59س

ب بن الهادي قروي62444963 من بن الحب دي حس 714*****ا مقبول72س

ل 62451095 فة بن عبود ال دي حس 817*****الل بن الع مقبول51.5س

اري62464964 دي حس 613*****سام بن ع بن مقداد ع مقبول72س

لدي6247112 دي حس 830*****شكري بن ر بن سا خ مقبول55س

ارك سا 62486488 م بن مصط بن م دي حس 891*****وس مقبول84س

دي62494192 دي حس 046*****محرز بن النا بن محمود در مقبول67س

اش الروا 62506025 دي حس 450*****محمد بن عمر بن ع مقبول65.5س

ا 62516414 دي حس 962*****ز بن محمد ع ال مقبول77.5س

دي حس 588*****ام بن ع بن الهادي بن عمارة62524592 مقبول61س

دي حس 082*****شكري بن السبو بن محمد نفا 6253806 مرفوض35س

لقاسم62543427 لقاسم بن محمد  دي حس 606*****حل بن  مقبول64س

م بن حسن بوساحة62552484 دي حس 762*****يوسف بن إبراه مقبول71.5س

ب بن مختار مال 62562485 م بن محمد نج دي حس 976*****نع مقبول76.5س

اوي6257239 ا بن ع المن دي حس 556*****محمد بن ع مقبول56س

ة62586666 ب بن احمد دب دي حس 690*****احمد بن محمد نج مقبول83.5س

ل بن عمار بن محمد البوغان 62591827 دي حس 891*****ن مقبول69.5س

كر بن صالح المعموري62602308 اد بن ب دي حس 894*****ز مقبول62س

د هللا62612152 د الرحمان بن محمد ع دي حس 619*****فت بن ع مقبول63.5س

تاوي62621096 دي حس 003*****سا بن الطاهر بن يوسف الس مقبول54.5س

دي حس 985*****عالء بن حمادي بن محمد حس 62645583 مقبول68س
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د 62656768 ي بن محمد بن حسن الع دي حس 703*****ص مقبول70س

ش بن ع بن محمد غان 62663627 دي حس 173*****محمد ال مرفوض44.5س

ل 62674965 دي حس 897*****حمزة بن عزالدين بن العر الطرا مقبول67س

دي حس 459*****مراد بن حسن بن محمد جام 62681828 مقبول79.5س

دي حس 444*****مكرم بن محمد الصالح بن سالم الحمدي62705892 مقبول64س

اري62725749 وك الع ل بن فاضل بن م دي حس 500*****سه مقبول68.5س

م بن السا بن سالم حمزاوي62734005 د ال دي حس 222*****ع مقبول64.5س

ارك التو 62745893 فه بن م دي حس 846*****محمد بن خل مقبول70س

لقاسم المعموري62761461 دي حس 890*****خالد بن محمد بن  مقبول63س

دي62771462 م بن حمدة بن صالح عب دي حس 178*****ك مقبول66س

ش م 62782696 ز بن مع دي حس 204*****فارس بن ع مقبول57س

د الوهاب بن سالم بواالعراس62794006 د بن ع دي حس 505*****ول مقبول63.5س

دي حس 904*****وجدي بن حسن بن عمارة الزكراوي6280892 مقبول63.5س

ا 62823232 من بن ع بن الهادي ال دي حس 067*****أ مقبول71.5س

دي حس 299*****من بن محمد بن محمد بوغان 6283240 مقبول65س

ي62845750 ز بن حمادي صخ د الع دي حس 125*****الل بن ع مقبول74.5س

ش التارزي62856667 د بن محمد ال دي حس 161*****فه بن مج مقبول79.5س

دي حس 682*****غسان بن النا بن عمر السو 62865584 مقبول65س

دي حس 132*****النوري بن عمر بن قاسم المنا 62872153 مقبول65.5س

د هللا بن عمار حامدي62886321 دي حس 007*****مدحت بن ع مقبول68س

ة62892154 دي حس 604*****أحمد بن ع عط مقبول68.5س

اري62906769 س بن حسن بن أحمد البو دي حس 795*****أن مقبول69س

مال بن الطاهر براه 62912000 دي حس 517*****صابر بن  مقبول68س

دي حس 816*****عصام بن الشاذ بن صالح الخرش 62922309 مقبول65س
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س الغان 62935404 اد بن نور الدين بن خم دي حس 708*****ز مقبول72.5س

س بن محمد بن صالح الشعال 62944193 دي حس 891*****ادر مقبول61س

ب بن الطاهر براه 62954966 دي حس 219*****ش بن محمد الحب مقبول72س

ب بن محمد لهذب62965303 دي حس 373*****الل بن الحب مقبول67س

ة حمدي62976615 دي حس 043*****حمزة هاش بن عط مقبول83س

ف62984398 ب بن عماره ال ف بن الط دي حس 630*****س مقبول60.5س

ل 62992001 دي حس 215*****معز بن مهذب بن حسونة الطرا مرفوض40س

لقاسم ع 63004593 ب بن  دي حس 766*****محمد بن الحب مقبول63س

حري63015585 لقاسم ال ب بن  دي حس 519*****وسام بن الحب مقبول66س

دي حس 439*****الل بن أحمد بن ع العرفاوي63025304 مقبول55س

دي حس 923*****عمر بن الشاذ بن حس قما 63036135 مقبول70س

د بن محمد العو 6304651 د الحم دي حس 354*****فوزي بن ع مقبول58س

دي حس 555*****محمد ع بن صالح بن محمود النفا 63051463 مقبول68س

ب بن صالح بن ع محمدي63063628 دي حس 890*****الحب مقبول56.5س

ال بن مفتاح النفا 63074594 دي حس 230*****حسان بن ال مقبول62س

دي حس 751*****غسان بن ع بن عمر الطال 63083820 مقبول69س

ي6309893 دي حس 623*****سا بن الهادي بن يوسف الحك مقبول62.5س

دي حس 344*****ع بن الصادق الفرش 63111336 مقبول72.5س

دي حس 633*****محمد عامر بن عمار بن صالح بن ن63126853 مقبول72س

ي الدج 63131337 دي حس 386*****االسعد بن صالح بن بونا مرفوض37.5س

ش بن الهادي عامري63146415 دي حس 664*****محمد ع بن ال مقبول83.5س

دي حس 941*****نزار بن جمعه بن عمر المرا 63151829 مقبول79.5س

دي حس 002*****محرز بن حسن بن محمد الصع 63166616 مقبول78س

س بن محمد بن ع ميهو 63171830 دي حس 909*****أن مقبول79.5س
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ساوي63184772 فة ع من بن جمعة بن خل دي حس 165*****أ مقبول65.5س

دة63194595 دي حس 219*****رفيق بن حس بن صالح بنحم مقبول64س

ا 63202865 دي حس 603*****مروان بن محمد بن صالح ال مقبول56.5س

مال بن رابح بن يوسف دال 6321241 دي حس 897*****محمد  مقبول55س

امل النفا 63225894 د السالم بن احمد بن ال دي حس 343*****ع مقبول71س

لقاسم الهما 63231464 دي حس 727*****ام بن عماد بن  مقبول68س

عزوزي63243821 د هللا  دي بن ع دي حس 486*****الل بن العب مقبول69س

م63254399 د القادر بن صادق بن خد دي حس 119*****ع مقبول76.5س

د هللا البوغان 63261570 س بن ع م بن يز دي حس 302*****ك مقبول59.5س

س بن االنا بن ع لق 63274596 دي حس 484*****ان مقبول62س

ا 63282486 دي حس 168*****عرو بن عمار بن حسونة ر مقبول76.5س

لقاسم بنعمار63295151 دي حس 323*****عماد بن المولدي بن  مقبول60.5س

ش الزوا 63303076 م بن  دي حس 281*****ش بن إبراه مقبول58س

ده63311705 ف بن صالح بنحم د اللط دي حس 985*****نادر بن ع مقبول70س

ة بن محفوظ63323629 دي حس 296*****وجدي بن حمادي بن عل مقبول56.5س

د القادر بن الصادق العو 63331831 دي حس 949*****هيثم بن ع مقبول79.5س

دي حس 212*****توها بن ع بن محمد التوها عرفاوي6334172 مقبول61.5س

د السالم بن ع النفا 6335420 دي حس 325*****طارق بن ع مرفوض32.5س

دي حس 028*****حمدي بن ال بن المانع سائ 63366241 مقبول64.5س

دي حس 435*****احمد بن محمد بن احمد المال 63374597 مقبول65س

ب بن محمد االمجد توا 63385405 دي حس 400*****محمد بن الحب مقبول72.5س

دي حس 942*****عماد الدين بن الهادي بن عمر الهنداوي63391338 مقبول69.5س

د الوهاب بن الهادي بن عمر الهنداوي6340173 دي حس 875*****ع مقبول55.5س

ل63414194 ش لقاسم خ ش بن  م بن  دي حس 770*****ك مقبول58س
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دي حس 139*****أسامة بن حوس بن علوش رمضا 63424773 مقبول65.5س

ا 63436136 ي بن محجوب بن محمد ال دي حس 483*****ص مقبول66س

ب بن حسونة عمرا 6344494 دي حس 774*****رمزي بن الحب مقبول54س

دي63453233 دي حس 604*****حمزة بن لط بن احمد ال مرفوض43.5س

لقاسم بن صالح زكراوي63463428 ف بن  دي حس 123*****ا مقبول64س

اس الحنا 63472310 مال بن ع دي حس 374*****أسامة بن  مقبول62س

د هللا بن ن خ 63483077 دي حس 354*****عماد بن ع مقبول58س

يوي63494774 د الرحمان الش ف الدين بن فخر الدين بن ع دي حس 311*****س مقبول67.5س

عزوزي63501097 ف بن بوخلوط  م بن ال دي حس 515*****ك مقبول60.5س

الوي63512311 دي حس 990*****جاسم بن حسناوي بن احمد الس مقبول61س

ب الهما 6352807 د القادر بن الط دي حس 350*****ماهر بن ع مقبول65س

ساوي63533234 دي حس 498*****رمزي بن محمود بن المولدي الع مقبول71.5س

ف الدين بن لط بن عمر دخالوي63544967 دي حس 353*****س مقبول72س

ج الغر 63553235 دي حس 495*****محمد بن يوسف بن ف مقبول76.5س

ز بن محمد حرم توفيق القنو العمدو 63564007 ت ع دي حس 997*****سناء ب مقبول60.5س

من بن ع بن احمد النفا 63574195 دي حس 867*****ا مقبول64س

ي63584008 ال بن األخ العوا دي حس 226*****العر بن الج مقبول66.5س

وش63593429 دي حس 504*****الل بن محمد ب مقبول62س

فة العوا 63606668 دي حس 254*****اج الدين بن محمد بن خل مقبول55.5س

وك بن محمد الهما بن بوساحة63615152 دي حس 182*****احمد بن الم مقبول72.5س

د نمو 63623430 دي حس 795*****احمد بن محمد بن بوز مقبول62س

اري63632697 ل بن محمد ع بن محمود ع دي حس 278*****ن مقبول58س

وك بنخالد63643078 ش بن الم دي حس 946*****هشام بن ال مقبول73س

م بن محمد ال 63651098 د ال دي حس 295*****محمد ام بن ع مقبول54.5س
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ة الطال 63664400 دي حس 285*****محمد بن محمد نا بن عل مقبول62.5س

ش 63675751 دي حس 093*****احمد بن الطاهر بن لخ ال مقبول62.5س

ش الور 63681465 دي حس 728*****محمد ع بن حس بن ال مقبول66س

ب بن الهادي الخرو 63691232 دي حس 656*****عصام بن الحب مقبول77س

اد بن محمد ع بن محمد الور 63702155 دي حس 185*****ز مقبول68.5س

د هللا63714775 دي حس 125*****أسامة بن عمار بن بوجمعة بن ع مقبول65.5س

اري63735153 ز بن محجوب بن محمد الع دي حس 507*****محمد ع مقبول67.5س

اوي خل 63743630 وك بن ح من بن م دي حس 426*****ا مقبول56.5س

م الش 6375242 دي حس 755*****الل بن الفاضل بن إبراه مقبول55س

ان خبو 63766770 دي حس 790*****هيثم بن الجم بن شع مقبول69س

ز بن مختار القدري63772312 د الع دي حس 988*****لط بن ع مقبول64س

د 63781571 ف بن الضاوي العب دي حس 386*****حامد بن ال مقبول62.5س

اري63794598 من بن توفيق بن قدور خ دي حس 734*****ا مقبول62س

دي حس 043*****محمد بن االسعد بن محمد فرش 63803631 مقبول57.5س

دي حس 416*****محمد بن الهادي بن حس بوساحة63812002 مقبول72س

د هللا مسعودي63821466 دي حس 753*****نجم الدين بن المنصف بن ع مقبول66س

دي حس 110*****ماهر بن توفيق بن ع الراج 63836669 مقبول81.5س

دي حس 972*****ع بن احمد بن ع الهما 63842866 مقبول57.5س

ل63851706 مان إسماع دي حس 200*****الل بن الهادي بن سل مقبول66س

ل 63865586 ز بن ع الطرا د الع من بن ع دي حس 587*****ا مقبول65س

م النغمو 63873431 دي حس 691*****محمد بن الم بن رح مقبول63س

ش بن حسن القاس 6388998 دي حس 484*****لحسن بن العا مقبول58س

دي حس 874*****خالد بن حمودة بن ع الغزوا 63894196 مقبول67س

اري63903236 ف هللا بن رشاد بن الطاهر الخ دي حس 838*****س مقبول75.5س
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دي حس 563*****محمد بن إسكندر بن محمود بن عمر63916322 مقبول77س

ش بن سالم حمدي6392113 دي حس 773*****الل بن ال مقبول55س

ا 63934401 دي حس 737*****حمزة بن محمد بن محمد الشع مقبول61.5س

د هللا63953237 دي حس 215*****محرز بن خالد بن النا بن الحاج ع مقبول77.5س

دي6396495 ف بن محمد عب ف بن بولط دي حس 344*****ال مقبول57س

كر المرا 6397114 فة بن ب دي حس 358*****مال بن ع مقبول65س

ف بن الهادي المزاري63984776 د اللط دي حس 605*****محمد ام بن ع مقبول59.5س

دي حس 951*****مجدي بن محمد بن ع الفرش 63993238 مقبول69.5س

ان64002487 ش بن شع ف بن ال ش بن عف دي حس 585*****ال مقبول76.5س

مامه6401174 د القادر بن صالح بن احمد  دي حس 280*****ع مقبول60.5س

ا رز 64021467 ش بن ع ا بن  دي حس 438*****الع مقبول68س

دي حس 727*****هشام بن محمد ع بن عثمان النهدي64032156 مقبول68.5س

دي حس 962*****مقداد بن حسونة بن يوسف هنون64041339 مقبول67.5س

دي حس 992*****محمد فخر الدين  بن عادل بن احمد االندل 64051233 مقبول77س

د بن المولدي زروق64073432 د الحم من بن ع دي حس 360*****ا مقبول65س

د الرزاق بن الحف هداوي64094599 د بن ع دي حس 719*****ول مقبول62س

ف64106549 و الوص لقاسم بن الم دي حس 011*****هشام بن  مقبول72.5س

زي64112157 دي حس 596*****محرز بن الطاهر بن محمد  ال مقبول68.5س

عقو 6412652 س ال امل بن يو من بن محمد ال دي حس 514*****ا مقبول58س

ك بن مزهودة64134600 دي حس 332*****خالد بن صالح بن ب مقبول62س

لو64144777 ش بن الهاش حل دي حس 729*****لحسن بن  مقبول71.5س

دي حس 702*****محمد بن مصط بن صالح ضف 64154009 مقبول61.5س

د هللا بن ع بن حمودة فوغا 6416115 دي حس 096*****ع مقبول65س

دي حس 616*****مهدي بن مختار بن حس 64181234 مقبول67س
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دي حس 070*****أسامة بن محسن بن محمد العكر 64196771 مقبول70س

م بنعامر64201572 د الستار بن حس بن إبراه دي حس 266*****ع مقبول65.5س

دي حس 893*****حسام بن جمادي بن ع النفا 6421116 مرفوض30س

ي بن صالح الوسال 64225406 دي حس 037*****ص مقبول67.5س

ل 64231573 م ال ب بن إبراه دي حس 446*****نجم الدين بن الحب مقبول61.5س

د بن ع الهذ 64242488 ي بن سع دي حس 872*****ص مقبول69.5س

م الجال 64252867 س بن إبراه دي حس 881*****خالد بن خم مقبول56.5س

ال النف 64263433 اد بن لط بن ج دي حس 568*****ز مقبول60س

دي حس 624*****عمر بن عرو بن ن الخل 64276242 مقبول64.5س

دي جام 64282158 ب بن العب دي حس 338*****أسامة بن الحب مقبول65.5س

دي حس 059*****احمد بن محمد بن عمر الفضالوي64293632 مقبول58.5س

دي حس 356*****ع بن الهادي بن محمد بوستة64302159 مقبول70.5س

ج64312489 مال بن ع بن ف دي حس 110*****الل بن  مقبول73.5س

من بن نورالدين بن الهادي مهذ 64322490 دي حس 256*****ا مقبول76.5س

دي حس 315*****حامد بن محرز بن الصادق سال 64335587 مقبول66س

ش بن محمد لسود المحجو 64344601 دي حس 360*****رمزي بن  مقبول62س

ب الغزي64362160 اح بن الط من بن مص دي حس 930*****ا مقبول65.5س

دي حس 963*****محمد بن عمار بن حس الماجري64372313 مقبول60س

وك بن محمد جم 64382698 دي حس 554*****محمد ع بن م مقبول61س

د بن صالح الغر 6439117 د الحم دي حس 460*****عادل بن ع مقبول55س

دي حس 188*****ام بن محسن بن محمد الصالح الماجري64405154 مقبول66.5س

ي بن محسن بن صالح الورها 64412699 دي حس 188*****ص مقبول58س

د بن نورالدين بن األم ور 64423822 دي حس 939*****ول مقبول65س

ي64446323 م بن احمد الج د ال دي حس 672*****طارق بن ع مقبول77س
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ة64451099 د بوذي د بن محمد بن عب دي حس 825*****ول مقبول60.5س

د السالم بن ع بن رمضان الغ 6446496 دي حس 287*****ع مقبول59س

ال السا 64472700 س بن الج من بن خم دي حس 489*****ا مقبول59س

ان بن فت بن ع السا 64485305 دي حس 735*****سف مقبول61س

ش عمر64492491 دي حس 020*****محمد بن ج بن ال مقبول55.5س

ف العسكري64506137 د الحق بن ال دي حس 195*****وجدي بن ع مقبول67س

رة64514778 س بن حسن بوق دي حس 209*****مهدي بن يو مقبول74.5س

د64532492 ب مف ف بن محمد الصغ بن الط دي حس 448*****ا مقبول55.5س

د هللا الوا بوتدارة64541707 من بن محمد بن ع دي حس 076*****ا مقبول68س

دي حس 202*****من بن حمادي بن مسعود الماجري64554197 مقبول70س

اري6456364 د السالم الس د القادر بن ع دي حس 202*****طارق بن ع مقبول62س

ف انصاري6457365 دي حس 825*****نوفل بن محمد النا بن العف مقبول65س

دي حس 974*****المن بن صالح بن ع محمدي64583823 مقبول66س

د بن محمد زواوي64594198 د بن سع دي حس 519*****ول مقبول73س

د الصمد بن ن بن الحس حس 64602701 دي حس 963*****ع مقبول58س

دي حس 216*****االنور بن سا بن المولدي الج 64614199 مقبول76س

دي الفرش 64626138 دي حس 463*****هشام بن الحس بن عب مقبول68س

لطا 64644010 لقاسم ال دي حس 835*****محمد نزار بن محمد بن  مقبول62.5س

دي حس 544*****راشد بن ع بن عمر عمدو 64656026 مقبول64.5س

دي حس 183*****أنور بن عمر بن ع س 64663079 مقبول66س

ل 64673080 دي حس 794*****هاشم بن محمد الهادي بن الشاذ الطرا مقبول63س

ل 64684200 م بن محمد الطرا دي حس 453*****أيوب بن إبراه مقبول61س

ف الدين بن المنصف بن العرو الحجري64706416 دي حس 031*****س مقبول71.5س

اوي64716417 ح ال بن ع ال دي حس 105*****رضا بن الج مقبول71.5س
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دي64722003 دي حس 304*****نزار بن ع بن حسن الدر مقبول68س

س الح 64733824 س بن خم ر بن ون دي حس 684*****محمد فا مقبول66س

دي6474421 د بن مصط بن الهادي الجل دي حس 416*****ول مقبول62.5س

فة بن عمارة بن عمارة6475366 دي حس 176*****صابر بن خل مقبول60س

دي حس 751*****رمزي بن حسن بن يوسف المنا 64761832 مقبول79.5س

م  بن عمار القاس 64772493 ب بن إبراه دي حس 896*****نج مقبول55.5س

دي حس 647*****وجدي بن الطاهر بن لخ كش 64784602 مقبول60س

ساوي64791708 د الرحمان الع دي حس 321*****محمد بن محسن بن ع مقبول67س

دي حس 385*****محرز بن الحس بن فتاح الفرجا 64804779 مقبول68.5س

س64812868 لقاسم ون د السالم بن رجب بن  دي حس 711*****ع مقبول56.5س

ا 64822314 ش بن محمد ال دي حس 075*****در الدين بن ال مقبول60س

دي حس 931*****حمزة بن محمد ع  بن عمارة العصادي64835752 مقبول74.5س

مو 64842494 د السالن بن الحس م ب بن ع دي حس 360*****سه مقبول55.5س

ا 64852161 ك ال دي حس 269*****ماهر بن خالد بن ب مقبول58.5س

دي حس 389*****حمادي بن األم بن ع شار 64871709 مقبول72س

ا خالدي64886744 س بن الطاهر بن ع دي حس 852*****ان مقبول68.5س

دي حس 996*****حمدي بن النا بن محمد السل 6489999 مقبول69س

م64905155 د الرحمان بن الصادق إبراه دي حس 375*****الل بن ع مقبول68.5س

ل بن الم الحامدي64912495 د الجل دي حس 302*****فخر الدين بن ع مقبول56.5س

م القاس 64926139 ب بن إبراه دي حس 160*****أيوب بن نج مقبول76س

دي حس 575*****حسان بن حس بن حسن الحجري64931340 مقبول64.5س

ي64946772 م ن دي حس 645*****خالد بن ع بن إبراه مقبول69س

دي حس 418*****سامح بن سم بن سا الفرش 64956243 مقبول76.5س

م بن الطاهر جوادي64966550 دي حس 830*****أسامة بن إبراه مقبول69.5س
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ال بن صالح64973825 ال بن الج دي حس 884*****محمد ع بن ال مقبول65س

م الشعال 64981710 دي حس 312*****محمد بن محسن بن إبراه مقبول69س

حاوي64996027 دي حس 793*****يوسف بن االزهر بن يوسف ش مقبول63.5س

دي حس 472*****محمد بن حمادي الدال 65006244 مقبول65.5س

فة غملو 6502894 د بن خل د الحم دي حس 230*****جهاد بن ع مرفوض35.5س

ان6503118 د هللا بوز ان بن فرجا بن ع دي حس 700*****بوز مقبول61س

ا 6504808 دي حس 258*****الشاذ بن عماره بن بوخاتم ج مقبول58س

ش بن الشاف سالمة65052702 دي حس 825*****ماهر بن العا مقبول59س

دي حس 031*****مهدي بن محسن بن عاللة المزلي 65062703 مقبول59س

دي حس 714*****محمد بن حسونة بن ع الحجري65073434 مقبول59س

دي حس 890*****شو بن محمد بن التو الحبي 65086140 مقبول66س

اس جال 65094780 ب بن ع دي حس 563*****عمارة بن الحب مقبول73.5س

ف الدين بن حسن بن محمد المعموري65102869 دي حس 319*****س مقبول57.5س

م بن صالح بن ع بن سهلول65112870 دي حس 924*****إبراه مقبول56.5س

د65124781 لقاسم بن محمد العا دي حس 977*****سام بن  مقبول62.5س

دي حس 665*****زاهر بن الناجم بن رابح الحامدي65134011 مقبول63.5س

ف األسمر65156324 دي حس 454*****الل بن محمود العج بن محمد اللط مقبول69س

جل بن رابح غزي6516895 من بن بومن دي حس 679*****ا مقبول64.5س

دي حس 092*****النا بن الحطاب بن التل الجال 6517572 مقبول57.5س

عزوزي65195588 لقاسم  د الستار بن  دي حس 268*****سا بن ع مقبول65س

اوي65205753 دي حس 724*****هيثم بن تها بن االزهاري ن مقبول67.5س

دي حس 228*****جا بن عمار بن صالح معادي65216745 مقبول68.5س

س بن المولدي بن ع الهر 65224201 دي حس 072*****ق مقبول70س

ل 65235306 دي حس 309*****خالد بن الهادي بن محمد الطرا مقبول58س
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دي حس 767*****مروان بن محمد بن الهاد هذ 65243081 مقبول73س

دي حس 825*****عصام بن محمد الصالح بن الهادي بن ن65254782 مقبول59.5س

حا 65261100 من بن محمد  بن عمر ال دي حس 071*****ا مقبول66.5س

دي حس 951*****محمد الهادي بن بوجمعة بن محمد حس 6528809 مقبول58س

دي حس 943*****خالد بن حسن بن جمعة محمدي65292871 مقبول57.5س

ل 65303239 دي حس 484*****محمد العر بن حاتم بن العر الطرا مقبول74.5س

م بن المنصف بن حسن التاغو 65313435 دي حس 223*****ك مقبول59س

ز بن حس الحمدي65332162 د الع دي حس 614*****فهد بن ع مقبول55.5س

عة65343633 لقاسم ض ل بن محمد العر بن  دي حس 119*****ن مقبول56.5س

د الواحد القنو 65355895 دي حس 006*****عصام بن المن بن ع مقبول70س

ز الحس 65363240 د الع دي حس 727*****محمد ع بن حمادي بن ع مقبول74.5س

دي حس 614*****وسام بن سالم بن األخ هالل65376245 مقبول64.5س

ي65382496 دي حس 361*****يوسف بن عمر بن محمد حك مقبول55.5س

س بن محمد بن حماد العمري65394603 دي حس 883*****ان مقبول62س

دي حس 847*****محمد بن نا بن عزالدين معمري6540810 مقبول65س

دي حس 106*****زه بن ع بن سالم الماجري65412004 مقبول63س

اس65421574 د هللا ع د بن ع ر بن وح دي حس 173*****شا مقبول58.5س

دي65434202 ل بن حس  السع دي حس 359*****لسعد بن جم مقبول70س

دي حس 784*****مال بن الحس بن ع الج 6544119 مقبول55س

دي65451833 لقاسم العب س بن  دي حس 946*****توفيق بن يو مقبول79.5س

ل 65465589 دي حس 293*****محمد بن مراد بن الحطاب الطرا مقبول68س

د هللا بن العر العرفاوي6547723 دي حس 256*****احمد بن ع مقبول60.5س

دي حس 477*****صابر بن ع بن المانع الخم 65485590 مقبول61س

د الفتاح بن مصط بن حسن65496325 دي حس 544*****فهد بن ع مقبول73س
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م محمدي65503241 د بن إبراه دي حس 514*****هيثم بن رش مقبول72.5س

ف بن صالح الدين بوشوشه65513826 د اللط دي حس 412*****سام بن محمد ع مقبول69س

د65524402 دي حس 433*****مهدي بن احمد بن المختار بن سع مقبول64.5س

ش النفا 65534604 دي حس 423*****شهاب بن صالح بن  مقبول63س

س العو 65543242 م بن محمد بن خم دي حس 710*****ك مقبول67.5س

اس البوغان 65551000 د الوهاب بن ع من بن ع دي حس 958*****ا مقبول63س

دي حس 412*****محمد بن محمد الصالح بن محمد حا 65562704 مقبول58س

ي65572705 دي حس 389*****احمد بن المولدي بن محمد الخم مقبول63س

ل 65584605 دي حس 336*****حسان بن المولدي بن ع الطرا مقبول62س

دي حس 233*****جابر بن نا البوغان 65594403 مقبول64.5س

دي حس 573*****محمد بن بوجمعة بن عمر غ 65612163 مقبول67.5س

لقاسم نفزي65623436 دي حس 948*****طارق بن محمد ع بن  مقبول59س

لقاسم الوسال 65636551 دي حس 782*****احمد بن رمضان بن  مقبول69.5س

دي65643634 دي حس 279*****محمد الصح بن الهادي بن محمد الج مقبول56.5س

ال الشيخ محمد65656818 دي حس 518*****حاتم بن محمد الج مقبول58س

ف بن محمد رز 65672872 د اللط دي حس 364*****نضال بن ع مقبول55.5س

د القادر بن محمود بن صالح بن عمر65685591 دي حس 916*****ع مقبول66س

ل 65693827 ش طرا دي حس 867*****لحسن بن بوجمعة بن ال مقبول66س

ي65704203 ال الحك دي حس 761*****ع بن الطاهر بن الج مقبول57س

م بن مصط بن األم الصو 6572120 دي حس 523*****ك مقبول65س

ج بن خذيري الخرو 65733243 د بن ف دي حس 918*****وح مقبول73.5س

دي حس 350*****مهدي بن ع بن صالح الع 65745156 مقبول65.5س

دي حس 666*****سلمان بن مراد الذه عامري65752005 مقبول70س

و 65762315 دي حس 840*****منت بن الهادي ق مقبول61س
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ب بن محمد بن حمودة الماطري65771575 دي حس 605*****محمد الحب مقبول62.5س

دي حس 113*****لحسن بن الهادي بن سا بوشاقور65785896 مقبول73س

ف بن مهدي بن مصط الحامدي65791235 دي حس 893*****س مقبول67س

زي65805307 ب بن عثمان ع دي حس 323*****الل بن الحب مقبول55س

دي65826246 لقاسم الدر د بن  ف بن مج دي حس 049*****ا مقبول66.5س

ل 65832006 د هللا طرا دي حس 889*****هيثم بن ع بن ع مقبول62س

د السالم6585573 د بن ع دي حس 510*****رضوان بن يوسف بن سع مقبول58.5س

م بن محمد الع 65866247 ش بن إبراه دي حس 690*****ال مقبول64.5س

دة بن احمد الصغ 65872873 دي حس 112*****حسام بن حم مقبول54.5س

اشة65886141 د هللا بن محمد ع دي حس 098*****محمد ع بن ع مقبول70س

من بن محمود بن محمد عثما 65896799 دي حس 026*****ا مقبول69.5س

ب الغراد65905157 دي حس 318*****سامح بن فت بن الحب مقبول66.5س

د 65916418 دي حس 722*****محمد ع بن نورالدين بن منور ع مقبول68.5س

من بن فوزي بن الحطاب الع 65921468 دي حس 285*****ا مقبول68س

ب عاشور65942874 ان بن بوجمعة بن محمد الط دي حس 220*****سف مقبول55.5س

د بن مختار بن الصادق بن حس 65952316 دي حس 810*****ول مقبول60س

ب بن حسونة العمرا 65962164 دي حس 389*****احمد بن حب مقبول64.5س

ن بن عمر مسعودي65975158 د السالم بن ال دي حس 669*****ع مقبول64.5س

م بن الهادي بن عمار الهما 65983437 دي حس 079*****سل مقبول64س

اس بن يوسف بن حس الس 65996142 دي حس 573*****ال مقبول82س

ب قرا 66004968 دي حس 573*****عر بن فت بن محمد الحب مقبول70س

دي حس 034*****مع بن المنصف بن صالح النفا 66011711 مقبول71س

ي66023438 كر الن م بن احمد بن ب دي حس 350*****ك مقبول57س

اوي66051469 ح دي حس 730*****سام بن حمادي بن الطاهر ال مقبول68س
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ال 66071834 ب الف د السالم بن الحب من بن ع دي حس 524*****ا مقبول79.5س

ي6608896 ي بن محمد بن صالح العم دي حس 703*****ص مقبول65.5س

ز بن محمد طرشون بنعرفة6609121 د الع دي حس 070*****ع مقبول55س

دي حس 819*****عر بن عزال بن صالح ماز خم 66103439 مقبول62س

د الوهاب بن عمار بوسنة66116800 دي حس 745*****هيثم بن ع مقبول69.5س

ة66126617 ب بن احمد بن عط دي حس 971*****احمد بن حب مقبول82س

س بن عمار الصخري66134606 من بن يو دي حس 373*****ا مقبول59س

لقاسم سا 66146801 دي حس 529*****االسعد بن مصط بن  مقبول69.5س

د هللا بن عمر العو 66156802 دي حس 833*****عمر بن ع مقبول70.5س

حرو 6616122 لقاسم بن محمد  دي حس 529*****رابح بن  مقبول57س

ل 66176248 د هللا طرا دي حس 844*****جالل بن احمد بن ع مقبول65.5س

ف الدين بن فت بن حسن الحف 66195754 دي حس 045*****س مقبول66.5س

ب بن ع زدي 66204012 دي حس 392*****جمال بن الط مقبول69.5س

دي حس 787*****عادل بن المختار بن صالح النفا 66216249 مقبول65.5س

دي66225159 دي حس 215*****مروان بن محمد بن مصط ال مقبول66.5س

ب بن محود سا 66233082 دي حس 920*****محمود بن الحب مقبول73س

م بن محمد عثما 66245897 اء  الدين بن إبراه دي حس 610*****ض مقبول69س

ب بن احمد هما 66255407 دي حس 758*****عالء الدين بن الط مقبول67.5س

دي حس 447*****مروان بن ع بن خالد سال 66262165 مقبول58.5س

دي حس 934*****نزار بن محمد ع بن يوسف الذي 6628897 مقبول63.5س

اري66293244 دي حس 545*****محمد بن احمد بن صالح الع مقبول81.5س

س بن محسن بن محمود ع 66301341 دي حس 546*****ق مقبول65.5س

دي حس 166*****نورالدين بن ع بن سا مرزو 6631811 مقبول75س

من بن محمد الطاهر بن صالح مروا 66331576 دي حس 435*****ا مقبول61.5س
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ث66341835 لغ ز بن ع  د الع دي حس 737*****االسعد بن ع مقبول79.5س

دي66351001 دي حس 595*****حسام بن ع بن مفتاح الزا مقبول63س

ارك بن الهادي الزعلو 66375160 دي حس 649*****الهادي بن م مقبول72.5س

ي66392007 دي حس 185*****نور الدين بن الحس بن محمد خم مقبول75س

اري66405161 د السالم بن محمد الع دي حس 243*****الل بن ع مقبول63.5س

دي حس 454*****محمد ع بن رجب بن الشيخ بن رجب6641367 مقبول60س

دي حس 343*****عالء الدين بن الطاهر بن الهادي المنا 66421101 مقبول60.5س

ال بن الهادي االفاندي66434783 دي حس 289*****سام بن الج مقبول62.5س

دي66441712 مان سع ف الدين بن محمد بن سل دي حس 817*****س مقبول69س

دي حس 719*****سا بن محمد بن عمر القاس 6645243 مقبول52س

د هللا بن احمد المنا 6646653 دي حس 526*****حمزة بن ع مقبول64س

د66475755 ش بن ز دي حس 844*****ش بن رضا بن ال مقبول71.5س

ال الحبي 66481102 دي حس 929*****ع بن المختار بن الج مقبول66.5س

اري66502008 دي حس 493*****سام بن صالح الدين بن حطاب الع مقبول62س

دي حس 180*****الل بن المنصف بن ع الع 6651123 مقبول56س

دي6653898 د بن عرفة الدر د الحم دي حس 676*****االسعد بن ع مقبول65.5س

د الواحد بن احمد بنملوكة66544404 دي حس 500*****محمد ع بن ع مقبول57.5س

د الرزاق بن محمد النفا 66554607 دي حس 580*****محمد بن ع مقبول62س

ش ع 66561342 دي حس 564*****وائل بن نورالدين بن ال مقبول65.5س

م بن الم بن محمد عامري66585308 دي حس 782*****وس مرفوض49س

ف بن الصغ بن محمد ب 6659574 دي حس 161*****ا مقبول52.5س

دي66604204 من بن األم بن محمد الدر دي حس 383*****ا مقبول59س

ش م 66633245 ل بن محمد بن مع دي حس 029*****ن مقبول71.5س

اري66644784 د الرزاق بن محمد الع دي حس 980*****محمد بن ع مقبول56.5س
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عة6665368 دي حس 333*****لط بن محمد بن عمار ت مقبول62س

س السنو 66662875 ش بن يو دي حس 810*****رمزي بن محمد ال مقبول54.5س

دي66674785 دي حس 789*****صالح بن محمد ع عب مقبول68.5س

ا 6668575 د الط د بن محمد بن لع دي حس 718*****مج مقبول57.5س

دي حس 498*****العر بن ع بن حمزة القصوري66693635 مقبول56.5س

ا 6670654 د الستار بن ع ال ل بن ع دي حس 157*****خل مقبول61س

ل السع 66713636 د الجل دي حس 368*****مال بن ع بن ع مقبول58.5س

دي حس 624*****رمزي بن المنصف بن األخ المزو 6672812 مقبول65س

اوي6673813 ح دي حس 464*****محسن بن حمادي بن الطاهر ال مقبول60س

دي حس 674*****فاروق بن الطاهر بن محمد الشعال 66746837 مقبول72س

دي حس 180*****محمد ع بن الشاذ بن الصادق الحبي 66756618 مقبول83س

ل 66766143 د هللا الطرا دي حس 949*****مروان بن ع بن ع مقبول78س

دي حس 996*****حمزة بن محرز بن محمد المزو 66773083 مقبول68س

ي66784969 دي حس 570*****معز بن محمد بن صالح ن مقبول72س

ان6679124 د هللا بوز اد بن الفرجا بن ع دي حس 413*****ز مقبول59س

ف الدين بن بوجمعة بن محمد بن احمد66801002 دي حس 565*****س مقبول64س

دي حس 550*****محرز بن محمد بن بوالعراس الهما 6681899 مقبول66.5س

ا 66823440 م بن الطاهر بن محمد ال دي حس 223*****سل مقبول60س

ل 66845592 مان الطرا دي حس 765*****الل بن لط بن سل مقبول65س

دي حس 063*****فخر الدين بن محمد هالل لعجاوي66853828 مقبول64س

ش بن محمد بنعمارة66864608 دي حس 168*****مهدي بن ال مقبول62س

ي66874609 دي حس 182*****االسعد بن محمد بن صالح ن مقبول62س

ال الدوقاري66886250 دي حس 524*****احمد بن النا بن الج مقبول66.5س

ما 66894786 ما سل دي حس 210*****المهدي بن نورالدين بن سل مقبول72.5س
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دي حس 546*****عادل بن عمار بن ع قنطا 66901003 مقبول63س

دي حس 416*****محمد ع بن احمد بن صالح ت 66914787 مقبول68.5س

ب غان 66924013 دي حس 133*****انور بن نورالدين بن محمد الحب مقبول58.5س

م بن صالح الضاوي66932497 د ال من بن ع دي حس 355*****ا مقبول55.5س

د الرحمان66943084 دي حس 032*****مروان بن ع بن مسعود ع مقبول68س

لقاسم برهو 66954788 دي حس 168*****حمزة بن ع بن  مقبول71.5س

ة66963246 لقاسم هن دي حس 135*****لط بن ع بن  مقبول75.5س

د هللا بن محمد الطاهر الخلفاوي66971713 دي حس 102*****حمدي بن ع مقبول68س

دي حس 097*****حمزة بن مختار بن احمد الذوادي66981236 مقبول67س

د الرحمان الحمدي66993247 دي حس 008*****لحسن بن بوجمعة بن ع مقبول76.5س

دي حس 889*****محمد بن عمار بن صالح الع 67004205 مقبول70س

حمدي67013248 ان بن محسن بن رابح ال دي حس 990*****سف مقبول61.5س

د الن بن صالح جمازي6702244 د جمازي بن ع دي حس 500*****ول مقبول51س

دي67033249 م عب ل بن الصادق بن إبراه دي حس 103*****ن مقبول67.5س

د هللا العوس 67043250 م بن سا بن ع دي حس 206*****ك مقبول64.5س

من بن محمد بن عمار الصال 67051237 دي حس 211*****ا مقبول67س

دي حس 291*****الل بن مولدي بن احمد الهما 6706900 مقبول67.5س

اوي67071577 دي حس 996*****حمدي بن محمد بن الجم خ مقبول62.5س

دي حس 761*****شكري بن مصط بن ع الهما 6708814 مقبول66س

اوي6709815 دي حس 207*****رفيق بن المن بن سعد الح مقبول69س

ا 67105593 دي حس 227*****أسامة بن المولدي بن محمد ال مقبول68س

ف الدين بن حمادي بن رجب حجري67116841 دي حس 905*****س مقبول72.5س

دي حس 850*****ما بن بوجمعة بن احمد الج 6712245 مقبول55س

ب67131004 لقاسم بن عمر شع ن  دي حس 458*****عم مرفوض36س
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عزوزي67145594 اح  دي حس 362*****خالد بن محمد بن مص مقبول65س

د بن محمد المستوري67152498 دي حس 646*****الل بن رش مقبول55.5س

اش67163085 دي حس 631*****حس بن حسن بن محمد ط مقبول66س

س بن صالح النفا 67176028 م بن خم دي حس 061*****ك مقبول64.5س

ة67181103 دي حس 191*****صالح بن الم بن الصادق بوزغا مقبول63.5س

فة الجام 67193829 دي حس 992*****سا بن المولدي بن ع مقبول69س

دي حس 478*****محمد إيهاب بن من بن السنو مكروم67202706 مقبول60س

دي67214405 م الدر ف هللا بن الحطاب بن رح دي حس 676*****س مقبول64.5س

لغي 67236029 ل بن الفاضل بن محمد  دي حس 124*****خل مقبول66.5س

دي حس 177*****أسامة بن صالح بن األخ الج 67246251 مقبول65.5س

دي67255898 د هللا بن محمد ال د بن ع دي حس 682*****وح مقبول66س

زي6726246 س بن الشاذ ع س بن يو دي حس 567*****ان مقبول52س

دي حس 956*****احسان بن محمد الهادي بن عمر القف 67275309 مقبول79س

دي حس 548*****اس بن مصط بن معمر النهدي67282876 مقبول56.5س

دي الحا 67294206 دي حس 105*****من بن صالح بن العب مقبول61س

س بن الطاهر بن احمد شماع67301104 دي حس 364*****مؤ مقبول60.5س

ش بن التجا التا 67315408 دي حس 801*****المهدي بن ال مقبول69.5س

فة الحمدي67321105 دي حس 423*****هشام بن عمار بن خل مقبول51.5س

م زغال 67332317 د بن محمد بن إبراه دي حس 094*****ول مقبول61س

اس بن سالم بن عثمان بن سالم67345899 دي حس 316*****محمد ال مقبول69س

وك كحالوي67353441 ز بن م د الع دي حس 711*****المعز بن ع مقبول64س

ب بن صالح الهرا 67361836 دي حس 354*****مع بن الحب مقبول74.5س

دي حس 085*****ام بن عزالدين بن حسونة بوغان 67373637 مقبول58.5س

س بن عمار الش 67384207 ل بن خم دي حس 728*****محمد خل مقبول63س
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ي بن ن الفرش 67391578 دي حس 134*****األم بن خم مقبول68.5س

دي حس 822*****رمزي بن حسن بن األم بن احمد67405595 مقبول72س

دي حس 024*****وائل بن فت بن الصادق الذكوا 67416144 مقبول76س

دي67422318 د سع لع دي حس 233*****جمال الدين بن حسن بن  مقبول63س

د67436326 الفا ز بن ال  د الع م بن ع دي حس 911*****ك مقبول73س

ب بن محمد الزغموري67446327 دي حس 093*****زه بن الط مقبول75س

ي6745497 دي حس 106*****حمزة بن المولدي بن محمد الن مقبول57س

ش الخنتو 67465756 م بن ال د ال دي حس 267*****محمد ع بن ع مقبول66.5س

ي67471579 دي حس 621*****مهدي بن توفيق بن احمد الج مقبول59.5س

حرو 6748369 دي حس 774*****هيثم بن المنصف بن احمد ال مقبول62س

اوي67494208 ح د ال د الرحمان بن سع دي حس 587*****أسامة بن ع مقبول62س

ن 67503251 كر ب دي حس 858*****احمد بن حمادي بن ب مقبول58.5س

دي حس 498*****صابر بن الصح بن عماره شوا 6751901 مقبول65.5س

ي 6752816 رم بن سالم بن العرو ش دي حس 794*****ا مقبول70س

م بن حسونة الهما 67531580 د ال دي حس 972*****مكرم بن ع مقبول62.5س

ا 6754125 فة بن عمر ال دي حس 483*****المختار بن خل مقبول62س

لقاسم الشا 67553638 ظ بن  د الحف د بن ع دي حس 460*****ول مقبول58.5س

فة المدوري67564970 د الستار بن ع بن خل دي حس 174*****ع مقبول65س

دي67574610 دي حس 717*****قاسم بن خالد الدر مقبول61س

م  الهما 67585757 س بن ع بن إبراه دي حس 998*****ان مقبول68.5س

ب بن صالح المثلو 67596252 دي حس 352*****مروان بن الحب مقبول65.5س

دي حس 823*****ساتر بن عمر بن عمر الوسال 67604971 مقبول70س

د الرحمان حمدي67613830 دي حس 683*****مجدي بن مختار بن ع مقبول66س

ك67626328 د بن حسن بن دي حس 464*****حمزة بن ف مقبول80س
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د هللا بن األخ نغمو 67636773 دي حس 814*****مع بن ع مقبول69س

دي حس 198*****سا بن ع بن عثمان النهدي67653831 مقبول63س

م بن الهادي العوس 67665596 دي حس 081*****محسن بن إبراه مقبول75س

جا بن فتح هللا الجال 67673442 دي حس 208*****الل بن الت مقبول64س

دي حس 347*****الل بن عمارة بن رابح الحسي 67684209 مقبول66س

ال بن سالم67692499 دي حس 384*****وجدي بن الهادي بن الج مرفوض41.5س

د بن حس حوال الواد67704789 دي حس 623*****مهدي بن رش مقبول59.5س

وك الدرا 67713443 مال بن م دي حس 084*****لحسن بن  مقبول67س

دي حس 294*****لحسن بن الهادي العو 67723639 مقبول57.5س

ش النفا 67734406 دي حس 777*****محمد بن صالح بن  مقبول63.5س

ي67745900 د الواحد بن عمار الخ دي حس 456*****العر بن ع مقبول65س

ف بن احمد بوهدي67752877 دي حس 606*****الل بن لط مقبول55.5س

دي حس 264*****مكرم بن ع بن حوس الهما 67762500 مقبول56.5س

اد بن المولدي بن الطاهر الحبي 67774611 دي حس 962*****ز مقبول63س

ي67785597 جا بن مهذب الحج ل بن الت دي حس 633*****خل مقبول65س

ل 67794014 دي حس 631*****احمد بن ع بن الحس الطرا مقبول57.5س

دة بن الطاهر بنعمر67806145 د بنع دي حس 635*****ول مقبول73س

ب بن الحطاب الحمدي67815162 صل بن الحب دي حس 666*****ف مقبول64.5س

ب الح 6782817 س بن الحب ب بن خم دي حس 171*****حب مقبول65س

د الرحمان بن خالد بن عمر القاس 67833086 دي حس 912*****ع مقبول66س

م المسعودي6784370 ب بن ابراه دي حس 097*****سم بن الحب مقبول67س

ن ع مته 67853087 دي حس 314*****منت بن مختار مقبول68س

د ابراه 67863252 د بن بوز دي حس 131*****محمد ع بن رش مقبول61.5س

دي حس 845*****حمزة بن المختار بن األزهر الورتا 67873832 مقبول69س
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د الرزاق بن محمد جندو 6789371 من بن ع دي حس 983*****أ مقبول60س

د الفتاح بن حمزه بن ع المعموري6791175 دي حس 068*****ع مقبول68.5س

جاوي67921238 ج ال يع بن حسن بن ف دي حس 872*****ر مقبول77س

دي حس 443*****ماهر بن النوي بن محمود صعدالوي67936146 مقبول76س

دي حس 092*****ماهر بن نورالدين بن المولدي الحبي 67941343 مقبول62.5س

دي67951837 ادة الحم دي حس 413*****رمزي بن الحس بن ع مقبول79.5س

د67964790 د هللا بن محمود عب دي حس 016*****المهدي بن ع مرفوض47.5س

ب67976552 دي حس 238*****محمد العرو بن عماد بن العرو ع مقبول72.5س

دي حس 424*****محمد بن رابح بن عمارالفار 67993444 مقبول65س

لقاسم الجال 68015758 دي حس 760*****وائل بن لط بن  مقبول67.5س

دي حس 342*****إسكندر بن حسن بن حطاب سا 6802498 مقبول55س

ي68033445 م خم ش بن ابراه ف الدين بن ال دي حس 785*****س مقبول69س

م غنجا 68046774 دي حس 995*****مروان بن عزالدين بن ابراه مقبول69س

دي6805724 دي حس 373*****أحمد بن الطاهر بن حسن الدر مقبول63.5س

دي حس 386*****مروان بن يوسف الحمزاوي68062009 مقبول80س

دي حس 201*****أسامة بن الطاهر بن مسعود قاري68084015 مقبول59.5س

دي حس 097*****الل بن العر بن احمد النفا 68104612 مقبول61س

م بن الطاهر بن محمد المزرو 68113640 دي حس 221*****ك مقبول58.5س

دي حس 305*****در الدين بن العر بن احمد النفا 68121239 مقبول67س

و 68131240 لقاسم م دي بن  دي حس 109*****فادي بن محمد الع مقبول72س

د بن عماره بن سعد  بنصالح68144613 دي حس 730*****ول مقبول62س

دي حس 975*****ماهر بن العر بن صالح ش 68151344 مقبول67.5س

ل بن محمود  الفرجاوي68164614 دي حس 415*****سه مقبول61س

اوي68172319 دي حس 373*****ام بن صالح بن ع الن مقبول65س
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من بن محسن بن صالح خل 68183833 دي حس 188*****أ مقبول66س

ي68192320 ز بن الفاضل من د الع دي حس 928*****عمر بن ع مقبول60س

دي68206831 س بن صالح عا دي حس 451*****مال بن خم مقبول70.5س

م مسعودي68211106 ب بن إبراه دي حس 349*****شكري بن الحب مقبول51.5س

ل 68232878 ار بن عزوز بن عمار ال دي حس 154*****ن مقبول57.5س

ي68244210 ف المط دي حس 285*****صابر بن الغا بن العف مقبول64س

دي حس 203*****محمد بن معمر بن محمد رح 6825576 مقبول59.5س

م غنجا 68271005 ك بن إبراه دي حس 716*****عمر بن ب مرفوض36س

جاوي68284211 ش ال دي حس 570*****الل بن الهادي بن ال مقبول62س

ا 68295759 ك ال دي حس 088*****سام بن خالد بن ب مقبول68.5س

دي حس 143*****غسان بن محمد بن الهادي العوس 68303446 مقبول69س

دي حس 584*****ع بن محمد بن حسن العوس 68313834 مقبول64س

د بن محمد بن محمد محمدي68321714 دي حس 553*****شه مقبول63س

دي68334212 م بن محمد بن حطاب الدر دي حس 291*****ك مقبول66س

دي حس 978*****شو بن صالح الدين األندل 68344016 مقبول58.5س

ش بن محمد فرجا 68353253 دي حس 022*****عالء الدين بن  مقبول55.5س

ا 68361581 ب بن الصغ الط دي حس 781*****عادل بن الحب مقبول62.5س

ظ بن صالح فرش 68374213 من بن حف دي حس 553*****أ مقبول62س

د بن عمر بن ع الجندو 68381470 دي حس 259*****وح مقبول68س

دي حس 755*****أم بن ع بن سا غانم6839725 مقبول59.5س

هو 68404017 دي حس 283*****حسن بن محمد بن ع ال مقبول75.5س

س القرا 68413835 س بن عمر بن خم دي حس 672*****خم مقبول66س

ظ بن عمار المحفو 6842499 د الحف دي حس 306*****محمد بن ع مقبول56س

ي 68433254 دي حس 830*****غازي بن سالم بن العرو الش مقبول55.5س
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و 68441838 دي حس 238*****نزار بن لط بن سالم ال مقبول74.5س

دي حس 550*****حمدي بن مقداد بن محمد ع 68466147 مقبول71س

ال شاي 68472010 دي حس 324*****رضا بن محمد الصالح بن الج مقبول65س

اري68482321 ل بن يوسف ك دي حس 414*****فائق إسماع مقبول61س

د ف 68501345 د الحم دي حس 255*****فؤاد بن فت بن ع مقبول65.5س

دي حس 856*****وسام بن فت بن الحس فرش 6851292 مقبول56.5س

دي حس 783*****عمار بن رمضان بن محمد بن احمد6852577 مقبول56.5س

دي حس 203*****عقوب بن المحسن بن العج أوالد بن أحمد68536030 مقبول64.5س

ش بن محمد فرجا 68544214 دي حس 160*****حاتم بن ال مقبول63س

ض68554615 األب دي حس 797*****محمد بن عمر بن محمد الصالح  مقبول61س

حري68565598 حري ال د بن جالل بن ال دي حس 572*****ز مقبول62س

ا 68573088 د الستار الع ف الدين بن ع دي حس 103*****س مقبول66س

د القادر بن ع السا 68582166 دي حس 341*****ع بن ع مقبول64.5س

حا 68591241 مان ال دي حس 164*****عادل بن يوسف بن سل مقبول67س

اس بن الطاهر بن محمد الشعال 68614616 دي حس 179*****ال مقبول63س

م جدي68624215 دي حس 364*****حافظ بن اللمو بن إبراه مقبول70س

دي حس 863*****فت بن معمر بن أحمد النهدي6863726 مقبول61.5س

ة68645760 دي حس 933*****احمد بن عمارة بن احمد منا مقبول67.5س

من بن محمد بن عمارة اللوا 68653255 دي حس 401*****أ مقبول55.5س

دي6866422 دي حس 111*****لط بن عمار بن محمد العب مقبول62.5س

دة قما 6867818 د هللا بن حم م بن ع دي حس 743*****إبراه مقبول65س

مان68681242 د بن محمد سل دي حس 147*****حس بن مج مقبول77س

لقاسم السلطا 6870247 دي بن  دي حس 439*****عادل بن العب مقبول56س

اس بن محمد بن محسن العكرو 68715310 دي حس 309*****ال مقبول67س
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دي حس 635*****در الدين بن االزهر بن محمود خذري68722501 مقبول55.5س

القروي68732502 دي حس 305*****خالد بن مقداد بن ع  مقبول56.5س

د الواحد بن محمد الصالح المرزو 68743089 ز بن ع دي حس 721*****ع مقبول68س

ا 68755311 د الوهاب بن عاشور ق دي حس 818*****عمران بن ع مقبول60س

دي حس 294*****وجدي بن مصط بن العل عثمان68763090 مقبول68س

دي حس 960*****أسامة بن محمد الصالح بن عمر بوثوري68774617 مرفوض47س

س سال 68785761 ل بن محمد الضاوي بن خم دي حس 177*****خل مقبول68.5س

ا 68796031 دي حس 867*****محمد بن مصط بن محمد ال مقبول63.5س

اي 68803641 اح بن محمد ت دي حس 871*****جمال بن مص مقبول56.5س

لقاسم حامدي68816419 دي حس 038*****قدور بن محمد بن  مقبول83.5س

دي حس 926*****زاهر بن األخ بن عثمان المنا 68824407 مقبول59.5س

ادي6883655 د بن احمد ع د بن محمد الع د الحم دي حس 397*****ع مقبول59س

س الشوا 68842322 دي حس 723*****حاتم بن المولدي بن يو مقبول61س

دي حس 548*****حمزة بن أنور بن العر الورتتا 68851006 مقبول59س

اري68862167 دي حس 830*****ع بن محمد بن ع الع مقبول61.5س

ب سالمه6887293 دي حس 461*****تاج الدين بن محمد بن الط مقبول54.5س

دي حس 727*****محمود بن الصادق بن محمود الذوادي6888819 مقبول65س

ي68896553 ل بن محسن بن محمد الحك دي حس 918*****ن مقبول75.5س

حمدي68904972 دي حس 237*****إسكندر بن محسن بن رابح ال مقبول68س

م م 68916032 دي حس 697*****محجوب بن بوجمعة بن إبراه مقبول63.5س

دي حس 652*****مروان بن حس بن محمد حس 68921107 مقبول63.5س

ة6893176 دي حس 268*****فوزي بن حسن بن سلطان بوغا مقبول70.5س

د هللا الوسال 68943091 دي حس 055*****سم بن عمر بن ع مقبول63س

دي حس 258*****مروان بن الطاهر بن ع المنا 68952011 مقبول68س
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حا 68966420 مان ال دي حس 386*****عامر بن يوسف بن سل مقبول62.5س

ان بن األخ الحرز 68972323 دي حس 580*****نضال بن شع مقبول63س

لغو 6898294 دي حس 327*****ليغ بن عزالدين ن عمار  مقبول51.5س

دي68991839 م بن عمر البوسع دي حس 501*****محمد بن إبراه مقبول74.5س

د الصادق69003092 م بن احمد بن محمد بن ع دي حس 188*****ك مقبول63س

ا 69013836 س ح د بن خم دي حس 908*****يوسف بن حم مقبول69س

دي حس 067*****حسام بن محمد الصالح بن عمار الحمدي69021715 مقبول69س

د69035599 سع دي حس 668*****حمدي بن محمد بن ع ب مقبول65س

س بن الطاهر خما 69053642 دي حس 345*****ام بن خم مقبول56.5س

س جعفر69062707 دي حس 020*****رمزي بن حسن بن يو مقبول55س

ما بن رابح نحا 69071243 ف بن  دي حس 529*****ا مقبول77س

ا 69083093 دي حس 609*****هشام بن الطاهر بن محمد ال مقبول68س

ل بن عرو بن حفناوي الفرش 69091840 دي حس 194*****ه مقبول79.5س

دي حس 967*****سام بن احمد بن محمد المسا 69106033 مقبول65.5س

دا بن صالح الحمزاوي69115163 دي حس 382*****حسان بن م مقبول62.5س

د الرحمان بن احمد بوهدي69124618 دي حس 651*****أسامة بن ع مقبول61س

دي حس 114*****نزار بن صالح بن وناس العالوي69131007 مقبول64س

دي حس 117*****طارق بن رشاد بن محمد رحمو 69143837 مقبول64س

دي حس 562*****حمدي بن محمد بن ع بن عثمان نهدي69154408 مقبول61.5س

ش بن الهادي همال69164018 دي حس 997*****طارق بن  مقبول58.5س

دي حس 394*****مهاب بن صالح الدين بن السايح بن همال69175901 مقبول63س

س بن صالح التو 69186253 ل بن خم دي حس 334*****خل مقبول65.5س

ن 69193256 ش ب دي حس 160*****معز بن الشاذ بن  مقبول61.5س

لقاسم عو 69201346 دي حس 396*****أنور بن الهادي بن  مقبول67.5س
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دي حس 376*****هيثم بن المن بن صالح الع 6921295 مقبول56.5س

لقاسم بن المولدي قاس 69224409 دي حس 872*****ع بن  مقبول68.5س

دي حس 723*****مروان بن سالم بن محمد الصغ الزوا 69233838 مقبول66س

ث6924727 لغ م بن ع  ال بن إبراه دي حس 950*****ج مقبول60.5س

اد بن عمار الها 69254410 ب بن ع دي حس 675*****الحب مقبول64.5س

ب بن عمار العو 69263094 دي حس 708*****محمد بن الط مقبول64س

دي حس 595*****عادل بن محمد بن عماره بن سعد69272012 مقبول70س

ة69281244 دي حس 219*****عمر بن صالح بن محمد بن ذهي مقبول77س

ز بن حسن شا 69293643 د الع دي حس 426*****صالح بن ع مقبول58.5س

د بن حمانه الفرحا 69306554 ل بن بوز دي حس 108*****خل مقبول72.5س

دي حس 077*****احمد بن األخ بن صالح الع 69313447 مقبول67س

س بن محمد بن ع بن عمار الهما 69322168 دي حس 763*****ق مقبول55.5س

ا 6933902 دي حس 018*****سا بن يوسف بن الطاهر الج مقبول64.5س

دي حس 862*****حل بن المولدي بن احمد الطايع69346670 مقبول85.5س

دي69353644 دي حس 557*****محمد ع بن محمد الهادي بن احمد العب مقبول55.5س

د النمو 69362879 دي حس 384*****ا بن محمد بن بوز مقبول55.5س

دي حس 906*****بوجمعة بن الحس بن ع السديري69371582 مقبول59.5س

ب الهما 69382013 دي حس 772*****محرز بن عز الدين بن الشا مقبول75س

ار 69392503 م بن محمد العر بن حموده م دي حس 858*****سل مقبول55.5س

س بن فرحات بن ع الهما 69404216 دي حس 947*****ق مقبول70س

دي حس 572*****نا بن أحمد العو 69416619 مقبول80س

ر بن لط بن محمد القائدي69426775 دي حس 156*****شا مقبول71س

اوي6943656 ح لقاسم بن ع ال ل بن  دي حس 818*****ن مقبول61س

الوي69444411 دي حس 878*****الل بن نورالدين بن محمد الصالح الس مقبول70.5س
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لقاسم69454619 لقاسم بن الصادق بن  س بن  دي حس 375*****ان مقبول62س

ا بن محمد قادري6946296 دي حس 147*****محمد لط بن ع مقبول56.5س

عقو 69475600 م بن عزالدين بن محمود ال دي حس 042*****ك مقبول68س

صل بن عماره بن الهادي مدين69482504 دي حس 300*****ف مقبول54.5س

م المردا 6949177 دي حس 351*****شهاب الدين بن محمد بن إبراه مقبول56.5س

ع 69503448 لحسن ال دي حس 348*****الها بن احمد  مقبول64س

د هللا النفا 69512505 دي حس 703*****مروان بن حمادي بن ع مقبول55.5س

دي حس 430*****صابر بن رجب بن عماره بن رجب69522708 مقبول58س

دي حس 406*****حمزة  بن حوس بن علوش رمضا 69535601 مقبول65س

س بن يوسف بن صالح الزايري69542506 دي حس 583*****ق مقبول54.5س

دي حس 556*****عاطف بن يوسف بن الصادق الورتا 69553645 مقبول56.5س

م ط 69565762 د ال دي حس 366*****أيوب بن جابر بن ع مقبول67.5س

دي69572324 د الدر د الحم ف بن ع د اللط دي حس 484*****محمد الهادي بن ع مقبول63س

ب بن ع بوجنوي69585902 صل بن الحب دي حس 250*****ف مقبول60س

ي69596329 د الواحد بن عمار خ دي حس 119*****وائل بن ع مقبول75س

اس بن العادل بن محمد الحداد69616330 دي حس 282*****ال مقبول77س

دي حس 942*****جمال بن يوسف بن صالح الحداد69623449 مقبول65س

دي حس 377*****محمد بن مصط بن عمر العو 69632507 مقبول54.5س

ا 69641841 لقاسم ال دي حس 815*****مروان بن سالم بن  مقبول74.5س

ا 6965126 دي حس 185*****حسان بن ع بن رحومة الج مقبول57س

ما 69666034 مان سل دي حس 093*****الل بن محمد األم بن سل مقبول64.5س

ك بن مزهودة69674791 دي حس 905*****مال بن صالح بن ب مقبول71.5س

دي حس 113*****عمر بن لط بن مصط الورتا 69685312 مقبول70س

ب بن الفاضل بن صالح زمب 69694792 دي حس 815*****صه مقبول60.5س
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وك الجوادي69702508 د بن م د المج ل بن ع دي حس 468*****سه مقبول55.5س

ي 69714412 دي حس 053*****الل بن احمد بن محمد س مقبول62.5س

اح69721008 ب بن حمدة الس دي حس 334*****من بن الحب مقبول64س

ة بن الهادي بن ع المروا 6973820 دي حس 510*****عط مقبول61س

م بن الطاهر بن المولدي المنا 69744413 دي حس 305*****وس مقبول68.5س

م الوسال 69752509 د الرزاق بن إبراه م بن ع دي حس 957*****إبراه مقبول56.5س

دي حس 098*****النا بن محمد بن عمر هوا 6976657 مقبول69س

دي69771245 ال الزا دي حس 989*****حسام الدين بن المن بن الج مقبول60س

دي حس 268*****المهدي بن محمد بن احمد الج 69781108 مقبول51.5س

ادي6979821 دي حس 212*****الحس بن عماره بن صاللح بو مقبول55س

عزوزي69801109 ا ن ع  س بن ع دي حس 131*****ان مقبول60.5س

اري69813257 م الع ب بن إبراه دي حس 223*****جمال بن الحب مقبول55.5س

دي حس 853*****أحمد بن الهادي بن سالم مجدوب69833839 مقبول64س

م مجدوب69845903 دي حس 784*****رفيق بن محمود بن إبراه مقبول64س

دي حس 011*****أحمد بن الهاش بن محمد مج 69852014 مقبول72س

دي حس 721*****لحسن بن ع بن صالح بن غفار69863840 مقبول66س

دي حس 872*****سا بن محمد بن األخ اللق 6987248 مقبول50س

دهللا الظاهري69881842 دي حس 743*****أنور بن الطاهر بن ع مقبول79.5س

ف بن النوري العر 69892325 دي حس 213*****أنور بن ال مقبول61س

ا 69901009 دي حس 747*****منت بن ع بن عمر ال مقبول59س

دي حس 989*****ن الدين بن محمد بن حسن حفصة6991578 مقبول53.5س

د هللا الزغاب69922510 س بن محمد بن ع دي حس 293*****ق مقبول55.5س

ث69934793 لغ دي حس 033*****محمد بن سالم بن محمد الصالح  مقبول77.5س

م الحمدي69941471 دي حس 704*****منت بن الشاذ بن إبراه مقبول68س
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ج بن مسعود العكر 69956254 ف بن ف دي حس 129*****أ مقبول65.5س

دي حس 449*****محمد حسام بن أحمد بن الحس 69961347 مرفوض37.5س

د هللا ضفالوي69976255 د بن ع م بن حم د ال دي حس 186*****ع مقبول65.5س

دي حس 651*****رضا بن نور الدين بن العرو خلف هللا69984794 مقبول65.5س

دي حس 860*****منت بن صالح بن رمضان الغزي69991110 مقبول51.5س

دي حس 609*****األم بن حمده بن رمضان ماجري70002169 مقبول52.5س

اوي70015313 دي حس 851*****حسان بن محسن ع مقبول64س

فر 70025164 م بن محمد بن حمدة  دي حس 205*****سل مقبول63.5س

دي حس 779*****حمزة بن المولدي بن محمود النهدي70035904 مقبول63س

حري70046620 لقاسم  م بن  دي حس 724*****عالء بن إبراه مقبول79س

وك الذه 70051246 م م رم بن االسعد  دي حس 874*****ا مقبول67س

دي حس 650*****صابر بن مصط بن عمر نهدي70063646 مرفوض44.5س

س قرا 7008658 من بن عمر بن خم دي حس 301*****أ مقبول69س

دي حس 514*****وائل بن ع بن حس فرحا 70092511 مقبول54.5س

دي حس 915*****احمد بن عمر بن ع الهما 7010659 مقبول55س

ل 70113095 دي حس 003*****خالد بن محسن بن العر الطرا مقبول64س

دي حس 749*****نجم الدين بن محمد بن عمر الوسال 70125409 مقبول74.5س

ش خما 70132326 د بن توفيق بن  دي حس 753*****ول مقبول62س

ف بن محمد الطاهر بن ال رحا 70146489 دي حس 805*****أ مقبول66س

ا 70154217 ل بن مقداد بن محمد ع د الجل دي حس 165*****ع مقبول62س

دي حس 257*****سا بن ال بن السا السا 70164973 مقبول64س

ا بن مالك70173450 دي حس 612*****مهدي بن لمجد بن جاء مقبول67س

ف الدين بن محمد الهادي الحنا 70181716 دي حس 671*****س مقبول70س

د بن رابح الحامدي70191717 دي حس 240*****أيوب بن محمد الع مقبول63س
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اد بن الطاهر بن احمد الخم 70205314 دي حس 400*****ز مقبول63س

فادي70226256 دي حس 286*****معز بن صالح الدين بن عمار  مقبول65.5س

ال بن عمر بن محمد العزو 70234019 دي حس 612*****ج مقبول66.5س

دي حس 689*****حسن بن النوري بن حس بن عثمان70244218 مقبول61س

دي حس 445*****عادل بن الحمدي بن سالم بروك7025372 مقبول65س

ي7026297 د هللا بن االزعر الج دي حس 236*****احمد بن ع مقبول56.5س

دي حس 681*****اس بن المن بن منور عمرا 70271472 مقبول68س

اري7028298 ان د ف اإلسالم بن شع دي حس 873*****س مرفوض31.5س

دي حس 867*****در الدين بن عمار بن منصور النفا 70293258 مقبول61.5س

مان قطائ 7030822 د بن االزهر بن سل د الحم دي حس 478*****ع مرفوض35س

ل 70312512 ف بن محمد بن حسن طرا دي حس 297*****ا مقبول55.5س

وك الدهما 70323096 ل بن م من بن ن دي حس 156*****ا مقبول64س

دي حس 012*****محمد ع بن عمر بن ع الم 70334219 مقبول59س

دي حس 900*****الحس بن النا بن محمد االزهرالشا 70346257 مقبول65.5س

ان بن الطاهر بن المختار بن الشاوش7035500 دي حس 450*****سف مقبول54س

ا 70364414 د هللا سا الج ز بن ع د الع دي حس 766*****ع مقبول63.5س

د هللا البوغان 70373097 س بن ع اد بن يو دي حس 463*****ز مقبول69س

ا 70385315 م جب مال بن إبراه دي حس 160*****محمد را بن  مقبول64س

ا 70393841 س ال دي حس 040*****أحمد بن من بن خم مقبول64س

ج النف 70401247 دي حس 378*****وسام بن ع بن ف مقبول70س

ل 70416671 س  ف الدين بن مراد بن ون دي حس 990*****س مقبول85.5س

د السالم الماجري70423259 لقاسم بن ع س بن  دي حس 239*****ق مقبول70.5س

الفائد7043660 ز بن ال  د الع ان بن ع دي حس 497*****سف مقبول55س

فة بن محمد السع 70446258 دي حس 897*****ع بن خل مقبول65.5س
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د بن الطاهر بن الصغ الدهما 70462709 دي حس 304*****ول مقبول55س

كوري70476148 دي حس 014*****محمد بن النا بن ع  مقبول76س

دي حس 158*****الل بن ع بن حسونة معتو 70483451 مقبول67س

س الح 70491718 دي حس 453*****منت بن نا بن خم مقبول68س

م بن صالح الفرش 70504620 دي حس 862*****مكرم بن إبراه مقبول65س

اس70511843 ب بن فاضل بن محمد الصالح ع دي حس 996*****محمد نص مقبول74.5س

ب بن مسعود المول 70522327 دي حس 107*****رمزي بن الحب مقبول64س

ردي70532328 ف الدين بن الطاهر بن محمد ال دي حس 891*****س مقبول62س

ل 70542880 ل بن محمد بن يوسف الطرا دي حس 002*****سه مقبول56.5س

دي حس 763*****فاخر بن منصف بن عاللة ح 70556421 مقبول68.5س

ة70563260 ل د هللا غوا دي حس 345*****أحمد بن المولدي بن ع مقبول55.5س

دهللا صغرو 70571844 ل بن ع دي حس 334*****وائل بن جم مقبول79.5س

دي70586331 دي حس 912*****الل بن رجب بن حسن البوز مقبول77س

ال حمدي70595165 دي حس 201*****مروان بن المولدي بن الج مقبول62.5س

دي حس 006*****هيثم بن شاذ بن عمر الجال 70612329 مقبول63س

س الحنا 7062579 دي حس 882*****مال بن أحمد بن يو مقبول55.5س

ا 70635602 لقاسم ج مال بن  دي حس 136*****محمد ع بن  مقبول68س

وك70645905 ش بن الم م بن بوجمعة بن ال د ال دي حس 731*****ع مقبول64س

ل7065903 دي حس 808*****حسن التو بن محمد الطاهر بن بوجمعة إسماع مقبول63.5س

ي70663647 من بن حمادي بن عمار ه دي حس 160*****ا مقبول57.5س

دي حس 245*****مو بن محمد بن احمد الذه 7067423 مقبول62.5س

ار7069904 ف بن شكري بن محمد التو ط دي حس 617*****ا مقبول66.5س

دي حس 256*****مكرم بن محمد بن الشاذ المثلو 7070823 مقبول65س

دي حس 647*****ع بن مهذب بن محمد الهما 70711010 مقبول59س
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دي حس 497*****رؤوف بن محسن بن ع الفت 70723842 مقبول66س

مو 70745603 دي حس 637*****محمد ع بن توفيق بن الهادي الم مقبول65س

ان70751845 شع دي حس 038*****النا بن احمد بن األخ ب مقبول79.5س

ب70765906 دي حس 001*****محمد را بن عادل بن العرو ع مقبول66س

اري70773261 دي حس 985*****الل بن احمد بن صالح الع مقبول62.5س

ل بن حمدة الماجري70786714 دي حس 045*****جم مقبول68س

ز بن محمد بن ع 70792881 د الع دي حس 112*****عصام بن ع مقبول54.5س

ش عمرا 7080178 د بن  د المج ف بن ع دي حس 049*****ا مقبول62.5س

دي حس 344***** بن يوسف بن حسونة الجال 70814974 مقبول66س

زي70825763 دي حس 337*****الل بن صالح الدين بن محمد الع مقبول65.5س

م اوعال70831583 دي حس 529*****غسان بن محمد بن إبراه مقبول60.5س

د الستار الجال 70841348 م بن ع دي حس 047*****سل مقبول62.5س

من بن مختار بن محمد جدي70852882 دي حس 292*****ا مقبول51.5س

دي70875316 دي حس 440*****أحمد بن الصادق بن الهادي االدر مقبول55س

ل 70885604 دي حس 685*****جهاد بن أحمد بن عمارة الطرا مقبول66س

لقاسم نا 7090249 دي حس 202*****در الدين بن صالح بن  مقبول50س

م 70915764 س بن ع ه دي حس 304*****حمودة بن يو مقبول65.5س

دي حس 261*****منت بن محمد األم بن ع حس 7092250 مقبول51س

ن7093728 ن ز دي حس 285*****أحمد بن محمد الطاهر بن أحمد ال مرفوض34.5س

ع 7095127 م بن ع بن أحمد ال دي حس 239*****ك مقبول63س

عقو 70964220 د بن محمد ال دي حس 799*****محمد أحمد بن وح مقبول61س

دي7097905 دي حس 552*****مكرم بن ع بن رابح الدر مقبول65.5س

ش  بنمراد7099824 د هللا بن ال دي حس 408*****فاروق بن ع مقبول68س

دي حس 660***** شاه بن صالح بن ع البوغان 71011584 مقبول65.5س
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ز بن تو العمري71026672 د الع دي حس 896*****  محمد أم بن ع مقبول84.5س

ي71035317 دي حس 329***** أنور بن حسن بن أحمد  الج مقبول64س

ا 71041846 د الرزاق بن عمار ح من بن ع دي حس 352***** أ مقبول74.5س

ب71055166 دي حس 390***** محمد أم بن محرز بن الحطاب بن الط مقبول63.5س

مو 71061111 دي حس 160*****     عمر بن أحمد بن صالح الم مقبول66.5س

دي حس 124*****فراس بن طه بن الصادق الورتا 71075605 مقبول68س

دي حس 487*****أحمد بن المن بن محمد المحج 71081473 مرفوض38س

ال حرب71092330 دي حس 103*****حمزة بن الهادي بن الج مقبول62س

ادي بن محمد  الهما 71102331 دي حس 040*****  فادي بن ع مقبول60س

دي حس 467*****عمر بن محمد بن عمر الزعفرا 7111729 مقبول62.5س

ف بن الهادي شمام71123648 د اللط دي حس 449*****أحمد بن ع مقبول56.5س

د  بن صادق المسعودي71136621 دي حس 851*****حازم بن محمد الع مقبول83س

ل 71143452 لقاسم الطرا دي حس 332*****فارس بن نور الدين بن  مقبول67س

دي71151474 دي حس 645*****غسان بن الهادي بن عرفة الدر مقبول61س

دي حس 021*****حسام الدين بن سالم السع 71161719 مقبول69س

دي71174221 ان بن لط بن ع العب دي حس 401*****سف مقبول74س

ا 71183649 م بن مولدي ال دي حس 402*****ك مقبول58.5س

ل 71193843 دي حس 745*****فارس بن حس الطرا مقبول68س

ه بن عمر مرا 71201847 دي حس 305*****مال بن حمد مقبول69.5س

ا 7121501 دي حس 522*****محرز بن بوجمعة بن محمد ال مقبول56س

دي حس 999*****مكرم بن الصادق بن الهادي البنه 7122906 مقبول65.5س

دي حس 911*****ماهر بن نور الدين العر 71233844 مقبول66س

وي7124502 د بن األخ ق د الحم من بن ع دي حس 279*****ا مقبول56س

عة71256622 ة ت مال بن عل دي حس 013*****حسام بن  مقبول78س
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ب القنو 71263650 دي حس 261*****عر بن محرز بن الحب مقبول56.5س

دي حس 368*****هشام بن ع بن عمار الجال 71273651 مقبول58.5س

س71284975 ف بن محمد الرا ف بن ال دي حس 415*****ا مقبول74س

دي حس 262*****اس بن عمار بن محمد الحاج عمار71296555 مقبول75.5س

ل الخذري71304976 ش بن إسماع د بن ال دي حس 080*****ول مقبول70س

ا 7132373 س بن عمار الع دي حس 167*****عادل بن يو مرفوض32س

ز بن محمد بن ع 71332710 د الع من بن ع دي حس 620*****أ مقبول60س

دي71344415 ش بن محمد بن عمر الدر دي حس 448*****العا مقبول70.5س

د شل 71351720 دي حس 239*****عمر بن الهادي بن محمد الع مرفوض39س

فة المديو 71365606 ارك بن خل دي حس 997*****احمد بن م مقبول72س

دي حس 796*****حمزة بن محمد بن ع المر 71373262 مقبول58.5س

دي حس 466*****الل بن جمعة بن محمد جب 71381585 مقبول62.5س

لقاسم السا 71391248 دي حس 483*****هيثم بن سالم بن  مقبول65س

من بن محسن بن الطاهر زر 71402883 دي حس 148*****ا مقبول57.5س

م بن عمار الصغ 71422332 دي حس 777*****حسام بن إبراه مقبول62س

ج بن ع العوس 71432711 دي حس 244*****ع بن ف مقبول68س

دي71441249 ب بن محمد قا دي حس 345*****محمد بن الحب مقبول65س

ب الج 7145299 دي حس 786*****شو بن حمادي بن الحب مقبول65.5س

دي حس 769*****نضال بن المن بن ن ف 71461475 مقبول68س

دي حس 417*****ش بن محمد بن عمار عرفاوي71475765 مقبول71.5س

د71482513 لقاسم بن محمد العا دي حس 521*****مروان بن  مقبول55.5س

د71491586 دي حس 901*****عالء الدين بن ناجم بن صالح عب مرفوض38.5س

ز حنا 71503453 د الع دي حس 784*****حمزة بن محمد ع بن ع مقبول65س

ل 71516332 ش بن حسن الطرا دي حس 106*****محمد بن ال مقبول69س
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د الرحمان الهما 71525766 م بن ع دي حس 491*****حس بن إبراه مقبول71.5س

د الفتاح بن محمد المغراوي71532514 دي حس 507*****اس بن ع مقبول55.5س

ال 7154907 لقاسم  دي حس 044*****عادل بن احمد بن  مقبول65.5س

دي71554222 ش الدر مال بن  دي حس 819*****احمد بن  مقبول72س

د بن حسن بن عمار الهما 71562015 د الحم دي حس 691*****ع مقبول73س

ف الفوغا 71572884 م بن المنصف بن ال دي حس 846*****سل مقبول63.5س

دي حس 728*****صابر بن رضا بن احمد القروي71581349 مقبول72.5س

من بن الصادق بن احمد ظاهر71596259 دي حس 113*****ا مقبول65.5س

اد بن حسن بن احمد الرز 71605607 دي حس 072*****ز مقبول65س

دي71611587 م بن ع العب دي حس 411*****عصام بن إبراه مقبول62.5س

لعادة71625767 ل بن محمد الرؤوف بن محمد الهادي  دي حس 737*****محمود خل مقبول67.5س

دي حس 752*****لحسن بن عز الدين بن محمد الحمدي7164661 مقبول58س

اس غنجا 71655768 اس بن محمد الطاهر بن ع دي حس 573*****ع مقبول68.5س

من بن زه بن سالم العامري71681476 دي حس 807*****ا مقبول68س

ادة بنمنصور71693098 دي حس 225*****حسام الدين بن عمار بن ع مقبول64س

دي71702712 ز بن ع العب د الع م بن ع د الرح دي حس 303*****ع مقبول58س

لقاسم الحمدي71716149 دي حس 386*****حسام بن صالح بن  مقبول73س

دي7173503 س بن ع بن محمد الدر دي حس 445*****ق مقبول56س

دي حس 717*****مهران بن محمود بن محمد الصالح الع 7174504 مقبول55س

ط71754223 ز بن محمد  د الع دي حس 266*****محمد بن ع مقبول70س

دي71762333 س بن الطاهر بن صالح الدر دي حس 404*****ق مقبول61س

ي71771848 دي حس 622*****جوهر بن محمد الطاهر بن صالح الخ مقبول74.5س

ب الخل 71785907 ف الدين بن صالح بن الحب دي حس 455*****س مقبول63س

د بن الهاش بن قدور حمدي71791849 دي حس 761*****ول مقبول74.5س
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د بن محمد مرزو 71812016 د الحم دي حس 659*****عالء الدين بن ع مقبول62س

ب بن الطاهر7182179 دي حس 900*****محمد بن الطاهر بن الط مقبول60.5س

م الخالدي71834224 دي حس 354*****محرز بن حسن بن إبراه مقبول70س

ظ الحجا 71846490 د الحف دي حس 539*****غازي بن محمد الم بن ع مقبول74س

د هللا71851350 دي حس 733*****محمد بن الهادي بن الذه بنع مقبول67.5س

مون71863845 د بن الشاذ بن نا  دي حس 089*****ول مقبول71س

اء الدين بن عاشور بن عمار الطواهري71873099 دي حس 518*****محمد ض مقبول61س

ش 7188180 جا بن محمد ال دي حس 971*****فت بن الت مقبول53.5س

ش الس 71894020 دي حس 609*****مروان بن نا بن  مقبول59.5س

د هللا الهما 71906776 دي حس 562*****سلمان بن محمد بن ع مقبول69س

ش بن صادق التو 71911477 دي حس 498*****حاتم بن  مقبول63س

دي حس 420*****مروان بن محمد بن صالح المنا 71924621 مقبول62س

ال 71934795 د هللا ال دي حس 277*****محمد ص بن محمد بن ع مقبول59.5س

دي حس 079*****حسان بن المن بن عثمان الش 71946422 مقبول83.5س

د بن صالح الدين بن محمود العمدو 71951351 دي حس 205*****ول مقبول65.5س

س العر 71963263 دي حس 772*****نزار بن مختار بن يو مقبول56.5س

د بن الصادق مزو 71972170 د الحم دي حس 030*****فرجا بن ع مقبول61.5س

د رز 71986260 ا بن الع دي حس 536*****ش بن ع مقبول66.5س

دي حس 232*****وجدي بن الطاهر بن محمد الهما 71993100 مقبول67س

ن حمادي بن صالح غر 72001250 دي حس 067*****سم مقبول68س

س الح 72012334 دي حس 599*****طارق بن نا بن خم مقبول62س

ارك الحاج72021352 دي حس 051*****سلمان بن الهادي بن م مقبول72.5س

م بن الحطاب بن الخطوي كعوانة7203505 دي حس 625*****حك مقبول58س

دي حس 283*****مروان بن الشاذ بن يوسف  سال 72042171 مقبول55.5س
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دي حس 428*****فوزي بن يوسف بن صالح جه 72055608 مقبول68س

لقاسم بن سعد فرش 72062885 دي حس 814***** أحمد بن  مقبول72.5س

ف بن الطاهر الحسي 7208908 د اللط سام بن ع دي حس 312*****  مقبول65.5س

دي حس 738*****زه بن حسن بن محمد السع 72092335 مقبول60س

دي حس 874***** خالد بن النا بن محمد الهما 72104796 مقبول62.5س

فة الخل 72114622 دي حس 837*****      محمد بن ع بن خل مقبول62س

اس بن نور الدين بن ع ن72125908 دي حس 545*****طه  مقبول66س

م حافظ72144021 دي حس 073***** مكرم بن صالح بن  إبراه مقبول63.5س

م بن ع بن سعد المغراوي72154797 دي حس 887*****    ابراه مقبول77.5س

دي حس 829*****لط بن محمد بن عمر الهذ 72161112 مقبول60.5س

دي حس 196***** أنور بن نور الدين بن محمد الصالح الوسال 7217251 مقبول58س

د بن حسن بن  احمد الجال 7219300 دي حس 275*****وح مقبول57.5س

ش العر 72204416 دي حس 115*****الل بن محمد الصادق بن  مقبول66.5س

دي حس 566*****مجد بن يوسف بن محمد الهادف حمادي72216491 مقبول54س

حري الجال 72223101 دي حس 435*****م الدين بن ع بن ال مقبول64س

دي72245769 دي حس 983*****محمد بن شكري بن محمد العب مقبول67.5س

د72252017 د الرحمان بن عب دي حس 334*****مهدي بن محمد بن ع مقبول65س

ب الماجري7226662 م بن محمد الط د ال دي حس 603***** عصام بن ع مقبول55س

دي حس 827*****  نزار بن جمال الخرو 72273846 مقبول68س

دي حس 431*****حمزة بن حسن بن محمد العمرا 72282886 مقبول66.5س

ادي7229825 مان ل دي حس 012*****حافظ بن محمود بن سل مقبول65س

دي حس 001*****أسامة بن محرز العرفاوي72314798 مقبول77.5س

كر بن محمد بن ع الوسال 72322887 دي حس 544*****ب مقبول60.5س

زي72334977 ارك بوح ب بن م دي حس 530*****فت بن الحب مقبول74س
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ل بن أحمد بن سالم عمار72343454 دي حس 542*****خل مقبول65س

مقبول64قرطاج219*****حمزة بن جالل بن الحطاب المكنا 72354978

اري72362515 فه الع مقبول56.5قرطاج435*****عالء الدين بن صالح بن عع

اري7237128 ز الج مقبول64قرطاج104*****من بن محمد بن الع

د القادر بن معاوي72384225 مقبول72قرطاج302*****فارس بن ع بن ع

جة72391353 مقبول70.5قرطاج649*****محمد حسن بن الفرجا بن حمده نع

مقبول69قرطاج180*****اس بن حمزة بن سعد الفرجا 72405909

م بن ع بن محمود براه 72416333 د ال مقبول83قرطاج125*****ع

دا 7242424 لقاسم السع مقبول57.5قرطاج708*****منذر بن  بن 

مقبول68قرطاج132*****حسام الدين بن محمود بن محمد النا 72433102

ال الشا 72444623 مقبول65قرطاج948*****صالح الدين بن محمد بن ك

جة72473652 ال بن محمد نع مقبول57.5قرطاج276*****ي بن ال

ز بن ع الغراب72482516 د الع ز بن ع د الع مقبول54.5قرطاج846*****ع

ش بن ع خ 72494022 مقبول60.5قرطاج634*****معز بن العا

مقبول62قرطاج833*****عمر بن صالح بن محمد الخما 72504624

د بن عثمان بن صالح الزرقا 72512172 مقبول64.5قرطاج201*****ول

ل 72521011 م طرا مقبول64قرطاج158*****سا بن إبراه

لقاسم بن الص الحمدي72536035 مقبول65.5قرطاج380*****صابر بن 

دة الفرش 7254909 س بن حم مقبول67.5قرطاج666*****هشام بن يو

ب عمدو 72555910 اس بن الط مقبول68قرطاج707*****برهان بن ع

د 72562336 م الع مقبول67قرطاج942*****عادل بن ع بن إبراه

م بن وناس مرا 72572888 مقبول54.5قرطاج530*****وناس بن إبراه

ي 72583455 مقبول65قرطاج285*****أسامه بن صالح بن ع الس

س بن محمدبن أحمد صحراوي72591251 مقبول67قرطاج572*****أن
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مقبول60.5قرطاج311*****مصط بن محمد األم بن مصط المؤدب72604023

مقبول59.5قرطاج361*****حسن بن عرفان بن حسن بزار72611588

فة روا 72622517 مقبول56.5قرطاج792*****لط بن الهادي بن خل

ان بن نور الدين بن محمد قال 72633103 مقبول73قرطاج192*****سف

د بن ع بن محمد النفا 72644625 مقبول63قرطاج444*****ول

مقبول64.5قرطاج631*****محمد بن عرفان بزار72652173

اد بن رمضان القالع72661721 مقبول71قرطاج900*****رضا بن ع

د هللا بوسال 72676803 مقبول69.5قرطاج941*****طارق بن فت بن ع

اله72683264 فه ف مقبول54.5قرطاج914*****وسام بن جلول بن خل

مقبول74قرطاج269*****محمد المعز بن محمد الهادي بن الصادق السنو 72694979

ت يوسف بن أحمد الجندو 72705318 ا ب مقبول79قرطاج692*****دن

دا 72716261 مقبول66.5قرطاج630*****محمد بن رابح بن يوسف سع

دا الدو 72726334 ف الدين بن محمد بن الم مقبول78قرطاج485*****س

د القادر ال 72736556 مقبول72.5قرطاج072*****محمد ناير بن رابح بن ع

ا 72744226 مقبول72قرطاج550*****غصوب بن جالل بن العرو ال

مقبول69قرطاج569*****أسامة بن الصادق بن عمر المنا 7275663

مقبول62.5قرطاج215*****محمد بن سالم بن محمد مرزو 72761589

اد بن الهادي بن ع العرضاوي72775609 مقبول68قرطاج685*****ز

مقبول67قرطاج981*****الطاهر بن احمد بن محمد قرا 7279826

لدي72805610 ب بن محمد  ان بن الحب مقبول65قرطاج288*****سف

د الرحمان الذوادي72813847 د بن ع د الحم مقبول71قرطاج224*****شفيق بن ع

اض72822018 فة ف مقبول70قرطاج313*****ماهر بن محمد بن خل

مقبول57.5قرطاج445*****أحمد بن الفائق بن أحمد فاط 72833653

د هللا بن ع 72843104 ف الدين بن المختار بن ع مقبول73قرطاج499*****س
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د السالم التو 7285910 د القادر بن ع مقبول65.5قرطاج568*****اس بن ع

عقو 72861850 م  مقبول74.5قرطاج601*****مروان بن خضورة بن ابراه

مقبول75.5قرطاج951*****محمد بن محمود بن صالح ور 72875410

لي 72883105 ز س د الع مقبول71قرطاج278*****رشاد بن نور الدين بن ع

دي72894227 م بوز اس بن بوجمعة بن إبراه مقبول72قرطاج983*****ال

اري72904417 مقبول76.5قرطاج109*****مهدي بن حمادي بن الهادي الع

اوي72912174 ح اء الدين بن محمد الطاهر بن النا ال مقبول61.5قرطاج997*****ض

ا 7292911 در الدين بن محسن الت مقبول65.5قرطاج038*****محمد حافظ بن محمد 

دي72935611 مقبول68قرطاج557*****أم بن محمد ع القد

مقبول65.5قرطاج579*****ي بن الشاذ بن محمد الصغ السعداوي72941590

ل 72956150 د السالم بن الحاج الص الطرا مقبول82قرطاج777*****محمد ع

اري72965911 فه الع مقبول60قرطاج360*****وائل بن صالح بن ع

ب7297730 ش الذو ف بن ال د اللط مقبول58.5قرطاج015*****الفرجا بن ع

مقبول63.5قرطاج848*****فخر الدين بن الفرجا االغر72995167

مقبول80قرطاج537*****اس بن ع بن احمد الع 73006623

ا 73015168 س مل س بن الطاهر بن ادر مقبول64.5قرطاج881*****ادر

مقبول65قرطاج967*****المنذر بن محمد بن ع الهال 73021252

اس بن محمد لغر73033456 مقبول65قرطاج094*****رضوان بن محمد ال

مرفوض39.5قرطاج138*****صابر بن حمادي بن حس الدا 73041851

ف 7305374 مقبول60قرطاج410*****مال بن محمد الصالح بن نوار ض

اري73065319 مقبول79قرطاج085*****محمد أم بن فت بن النا الع

م المتعدي73081354 مقبول65.5قرطاج017*****حمدي بن رؤوف بن إبراه

مقبول59.5قرطاج215*****مروان بن الهادي بن حس الدا 7309301

طيخ73104799 ج  ف بن محمد بن ف مقبول62.5قرطاج248*****أ
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مقبول70قرطاج409*****الل بن شكري بن سعد الرمادي73114980

ل صكو 73136557 د الجل ا بن ع د ال ان بن ع مقبول66.5قرطاج006*****سف

سة73152337 ي بن نور الدين بن بوشوشة در مقبول60قرطاج654*****ص

جل73165612 مقبول74قرطاج951*****أحمد بن الشاذ بن ع بومن

مقبول63قرطاج919*****نجم الدين بن فت بن حسن الماجري73171253

ال 7318731 مقبول59.5قرطاج390*****طارق بن عامر بن سالم ال

عة73196262 ت ت ب  د الحق بن محمد الحب مقبول65.5قرطاج965*****محمد أسامة بن ع

ف الدين بن صالح الدين بن داود كسوس73206335 مقبول74قرطاج543*****س

س بن األم قنو 73211355 مقبول61.5قرطاج618*****أم بن يو

عقو 73221852 د هللا بن الش  مقبول79.5قرطاج237*****رضا بن ع

ش بن يوسف غر 73243654 مقبول56.5قرطاج809*****الل بن 

مقبول75قرطاج271*****اس بن الصادق بن ع بوخطيوة73256151

ال قاصه73263265 رم بن محمد األم بن ال مقبول57.5قرطاج744*****أ


