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��ر�� ���ّم 

ا����دة

06939071المكنين02/02/1993إبتسام الدرقال1

09801977نابل20/05/1992أحمد ساسي2

09800936نابل15/03/1992أحمد صعنون3

09320683تونس07/03/1992أروة فتح الّله4

09419057السعودية30/08/1992أروى بالريش5

09320247سوسة19/03/1992أسامة بريري6

09308085سوسة29/04/1992أسامة حّمودة7

06938926قصر هالل08/06/1992إسالم القطاري8

09325708سوسة20/07/1992أسماء بن خلف اهللا9

09418532المهدية19/04/1992أسماء خواجة10

06930672تونس15/08/1991اقبال عبد الرحمان11

13426004جربة01/12/1992إكرام اليونسي12

07738989القيروان03/11/1992السيدة الخشين13

07439441أريانة10/10/1991إلياس بوراوي14

13426344عمره07/11/1992أمال البحسيس15

09403698الجم19/11/1991أمل زيد16

09311237سوسة15/02/1991انتصار بن عبد الملك17

09245452سيدي بوزيد23/02/1993أنيس يوسفي18
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11354005بنزرت26/07/1992أيمن معاتقي19

09320731باريس06/04/1992ايناس بنحميدة20

06935541بني حسان02/12/1992ايهاب الشويخ21

09091858القصرين04/06/1989أيوب عامري22

09420208الجم26/09/1992بنور الغولة23

 13418229Cحومة السوق06/06/1991تقوى بن ويران24

06940270المنستير18/07/1992تيسير اإلمام25

13409633جرجيس22/03/1992جاسم عشي26

09803099نابل28/11/1992حسام بن عبد اللطيف27

07186601تونس18/07/1992حلمي ورفلي28

 06938974Cالمنستير13/07/1992حنان القرقني29

09310061سوسة02/10/1992درة بن عبد الجليل30

06940612منزل النور20/06/1992راغب الحبازي31

09324703سليانة10/06/1992ربيعة العرقوبي32

08896259الحنشة14/05/1991رجاء األحمر33

09380452سوسة13/02/1990رضوان اسماعيل34

14215327سيدي بوزيد19/06/1992رهام عامري35

09910945سيدي بورويس09/04/1991ريم المهتلي36

09299361مساكن03/10/1990زينب بريري37

09322248سوسة23/04/1992سامي أرناز38

06930270المنستير23/07/1991سامي السويحلي39

09969130أم العرائس11/01/1993سعاد مبروكى40

07438723تونس30/07/1992سفيان الشايب41

09323921سوسة02/10/1992سلمى المكني42

en France 

en France 



09325365سوسة27/01/1993سلمى ضيف اهللا43

09319051سوسة16/05/1992سليم بن عبد اهللا44

09312566قصيبة المديوني03/01/1992سندة الحاج عمر45

09970555أم العرائس17/08/1992سوسن بن أحمد46

12626989الزهور21/11/1992سيف الدين بوعزيزي47

09417028المهدية16/04/1992شيماء العماري48

08994929بنزرت18/01/1992صبرين الوشرين49

08897440صفاقس06/07/1991صفوان اللومي50

09798222نابل01/12/1991طارق بنسالم51

07740651السبيخة01/04/1991طاهر شهب52

06918153سوسة30/08/1992عبد المنعم عزيّز53

09321082سوسة21/10/1992عثمان بن عربية54

08487929سوسة03/09/1990عدنان الشطي55

11873707السعودية03/09/1992علي العثماني56

06939838سوسة30/06/1992علي بن عبد السالم57

08871093صفاقس28/01/1993عمر ادريس58

09326045المحمدية02/06/1992غازي برهومي59

07187152تونس23/09/1992غسان بنعياد60

07181002الجريصة14/03/1992فاطمة فضلي61

09286863مساكن10/08/1989فيلم كوادة62

09318703مساكن22/08/1992قيس القزاح63

07188723تونس03/08/1992كمال بن صالح64

14215930سيدي بوزيد16/03/1992ماهر خميري65

13425618مدنين21/07/1992مجدي عروة66



06939205المكنين06/03/1993محمد الممي67

09408196قصور الساف05/06/1991محمد الهادي الجريبي68

09182157تونس26/09/1992محمد أيمن المانع69

09288437سوسة01/05/1989محمد بن قدرية70

13204712الحامة09/06/1992محمد خليل القصير71

09306505سو سة02/01/1991محمد رامي التوكابري72

 06904941Cالمنستير05/03/1990محمد رؤوف العريبي73

09309291سوسة26/11/1992محمد سفيان المحمودي74

09799591دار شعبان الفهري14/04/1992محمد سيف الدين عيسى75

06903847المكنين31/05/1992محمد علي البعطوط76

09319168سيدي الهاني04/12/1992محمد علي بالحاج عمر77

09293840سوسة03/06/1992محمد علي بن فطيمة78

06927414سلطنة عمان27/08/1991محمود الفقيه79

09323528مساكن21/08/1992مروة حواس80

07747691حاجب العيون30/11/1990مروى الماجري81

09015169تونس23/03/1992مريم المحمدي82

09802336نابل25/09/1992ُمصدق المؤدب83

09973910قفصة25/11/1992منال عباس84

09310203سوسة22/12/1992منتصر العكرمي85

06943539زرمدين05/10/1992منى الحاج عمر86

09326653سوسة11/09/1992منى بن سالم87

09324099تونس27/09/1992مهدي خليفة88

09316254سوسة09/03/1993مهدي دواس89

12610028سبيطلة06/12/1990مؤمن اللطيفي90

en France 

en France 



13607891تاجروين31/03/1992نجال المسعودي91

09804422قليبية30/08/1992ندين الجنحاني92

11019652صفاقس07/08/1992نزار طوالبية93

09409947المهدية21/08/1991نسرين البراهمية94

06941468قصر هالل22/08/1992نورالهدى المحمدي95

06937857المنستير08/11/1992هاجر بن عمر96

09322447سوسة09/05/1992هالة ابراهم97

09477960مجاز الباب20/10/1991وداد العباسي98

06930476جمال14/07/1992وفاق بن عبد القادر99

09319509سوسة10/06/1992وليد بوعوينة100

08879961صفاقس27/08/1990وهيب بنسعيد101

 09283577Cسوسة08/04/1992ياسين المهيري102


