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 2016جويلية  12يف تونس                       

 بـالغ
             

الايي  و  2016 كالوريااالب النااحح    اتتحاا  التعليم العايل والبحث العلمي تعلم وزارة
أناا    ،IPESTللدراسااب ملاهع ااد التحلاارا للدراساااة العلميااب والتىنيااب ملاهرساا   ترشااحوا

تىعاادا ـ ااد ا اادويل التااايل الاايا يتلاام   35تىاارر تعااويت اهتيفلاا    ـاادو   اااد  
 .اهرتشح  ترتب  ترتيبا تفاضليا ـ د جمموع نىاط مقائمب 

ملاهع اااااااد   الدراسااااااابوالااااااارا ب      الىائماااااااب رهم اآليت ذكااااااافااااااااه لورت تااااااا  اهرتشاااااااح  
لاااادد اة ارة العاتااااب لل اااا و   احلضــــورالتحلاااارا للدراساااااة العلميااااب والتىنيااااب ملاهرساااا  

تصااحومل  ملن اايفب ال البيااب رىاار الااوزارة شااارع أوت  ـفااوز تااونا ةااااو  حاارا اة الىبااويل 
تاا  توقاا   )ميكاا  سااحب تاا  مل اقااب التعرياان الوطنيااب والتصااريف  لاا  ال اار  تعاار  ملاا  

 لا  ال اا ب  2016جويليـة  19 الثالثـا وذلـ  يف ججـأ جاهـاو يـو  التوحي  ا اتعي( 
13.00 

ملاهع ااااد التحلاااارا ، يعتاااارت اهرتشااااف تتيفلليااااا  اااا  الدراسااااب وراااارور اآلحاااا  اهاااايكور أ اااا  
 .للدراساة العلميب والتىنيب ملاهرس 

 جمموع النىاط واللىد اتسم كالورياقم البر  العد  الرتيب

 189.2833 هيا  خليفي 047104 1

 189 فاروق  ا ديدا 045389 2

 187.5  فرا   ملنعرف  046655 3

 187.3 أساتب  مل  سيدهم 046601 4
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 جمموع النىاط واللىد اتسم رقم الباكالوريا العد  الرتيب

 187.2833 نا يب مل  فرج 220198 5

 187.2333  نيا  س تب 047877 6

 187.1 شيما   ساهي 050120 7

 187.0833 ملرو  مل   ثما  045367 8

 187.0167  زيزة آت  220131 9

 187.0167 وئاو  ال عاورا 047170 10

 186.9667 حممد نور هللا  اه  رت 050125 11

 186.9167 يوسن  مسعلي 047184 12

 186.75 زملر احل    تعتوق 048585 13

 186.7333 ـ او الدي   الى وا 049867 14

 186.6667 آزر  قناملب 045739 15

 186.65 أيورت  البزواتيب 050635 16

 186.5 هنا   قاسم 043265 17

 186.4667 حممد ات   الرياـي 047117 18

 186.45 راويب   زيزا 047034 19

 186.3833 أتاين  ال عباين 050829 20

 186.25 كوثر  اهلرمي 043234 21

 186.25 سارلة   ثما  049676 22

 186.2333 يامس   العلوا 047177 23

 186.05 آيب  ا م  045357 24

 186.05 حممد فاض    مار 048631 25

 185.9333 فريايل   مرة 047914 26
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 جمموع النىاط واللىد اتسم رقم الباكالوريا العد  الرتيب

 185.8333 مللىيا  ـاحي 045366 27

 185.75 أكرو  العوا ين 045104 28

 185.7167  سكندر  مل  ترزوق 049851 29

 185.6167 فاطمب  الرتهوتي 048400 30

 185.6167 حممد  ملوشعالب 043239 31

 185.5833   د  حدا 049796 32

 185.5 سري   الفىرل  049876 33

 185.4 أترة   ريدا 049856 34

 185.3167 اهلا ا  ملوش دة 047541 35

 


