
الجهة المنتقل إليهاالجهة األصليةعدد ساعات العمل المطالب بهاالرتبةاالسم و اللقب

أريانةالقيروان25معلمعماد قاسمي

أريانةالكاف20معلمة تطبيقمنى طراد

أريانةالمهدية20معلم تطبيقفاطمة الشابي

أريانةباجة20معلم تطبيقسهام بورويس

أريانةباجة25معلمنرجس الزهاني

أريانةبن عروس25متربصةفتحى صويدي

أريانةبن عروس20تطبيق. مآمال الخياري

أريانةبن عروس25مترسمةضحى حمادي

أريانةبن عروس25معلممروة خليل

أريانةبن عروس25معلماألمين فقيري

أريانةبنزرت25معلم أولأمال الهمامي

أريانةبنزرت25معلمحورية الزواغي

أريانةبنزرت25معلّم أّولوفاء بّنوري

أريانةبنزرت25معلّم أّولالمعز العميري

أريانةبنزرت25معلمحبيبة الذوادي

أريانةتطاوين20معلم تطبيقعواطف سعد هللا

أريانة1تونس 25معلمة مترسمةريم شوشان

أريانة1تونس 25معلم نادية الزريبي العروي

أريانة2تونس 20معلم تطبيقرجاء جريدية

أريانةجندوبة25معلم مترسمنزار صخري

أريانةجندوبة20معلم تطبيقصليحة عبايدية

أريانةزغوان25معلمة اولى مترسمةعربية العرفاوي

أريانةسليانة20م تطمعز الصيد

أريانةسليانة25م اول متربصمحمد كعبي

أريانةسليانة25م اولى مترسمةسميحة نفطي



أريانةسليانة25"عفاف المنصوري

أريانةسليانة25م اولى متربصةخديجة عثيمني

أريانةسيدي بوزيد25معلم أول مترسمحسان حيدوري

أريانةمنوبة25مترسم. موليد الراقوبي

أريانةمنوبة20تطبيق. مشكرية العيادي بنمصور

أريانةمنوبة20تطبيق. مرفيق ميساوي

أريانةمنوبة20معلم تطبيقشكري الماجري

أريانةنابل25معلمة مترسمةانصاف براهمي

أريانةنابل20معلم تطبيقهندة الطرابلسي

القصرينأريانة25م1مفوزي خضراوي

القصرينالقيروان20معلم تطبيقجالل الطرش

القصرينالكاف25معلم أولمهنية حيوني

القصرينالكاف25معلماسكندر هرابي

القصرينالمهدية25معلمة أولى مترسمة صبرين ربعاوي 

القصرينالمهدية20معلم تطبيقوحيد الغضبان

القصرينباجة25مترسم. أ. ممحمد النومي

القصرينبن عروس20معلم تطبيقجمال مشايقي

القصرينبنزرت25معلم أولعماد الرزقي

القصرينبنزرت25معلمرؤوف موالهي

القصرينبنزرت20معلم تطبيقشاذلي شعباني

القصرينتطاوين25م اول مترسممنيرة مارس

القصرين1تونس 20معلم تطبيقاألزهر حابلي

القصرينسليانة20م تطناجية الربيعي

القصرينسليانة25"مجدي برهومي

القصرينسيدي بوزيد20معلم تطبيقمحمد سعد

القصرين1صفاقس 20تطبيق.ممصباح شرطان



القصرين2صفاقس 25معلممحمد السالمي

القيروانأريانة20م تطبيقنسيم نصرهللا

القيروانالمنستير20تط.ملمياء عطوش

القيروانالمنستير20تط.ممنا الزايدي

القيروانبنزرت25معلمهيفاء ماني

القيروانجندوبة20معلم تطبيقسميرة بن حسن

القيروانزغوان25معلمة اواى مترسمةاميرة الضاوي

القيروانسليانة20م تطنبيل الحاجي

القيروانسليانة25م اولى مترسمةسعدة حامدي

القيروانسليانة25معلم أولبثينة الهنشيري

القيرواننابل20أستاذ مدارسمحمد الوحيشي

الكافالقيروان20معلم تطبيقهدى بلغوثي

الكافالمنستير20م تط أولىسلوى البشري

الكافباجة25مترسمة. أ.م أمال الخلفاوي

الكافبن عروس25مترسمنزار حسنات

الكافجندوبة20معلم تطبيقفوزية خديجي

الكافسليانة25م مترسممحمد الهادي ورغي

الكافسليانة25م اول مترسمعبد القادر الخليفي

الكافمنوبة25معلمسماح شيخاوي

المنستيرالقصرين20معلمة تطبيق سعاد رمضان

المنستيرالقصرين20معلم تطبيقالطاهر حاجي

المنستيرالقصرين20معلم تطبيقسميرة فايز المصطفى

المنستيرالقيروان25معلمابتسام عرفاوي

المنستيرالقيروان25معلم أولعبد المجيد الطيف

المنستيرالقيروان25معلم أولفاطمة بن معطى هللا

المنستيرالقيروان25معلم أولهالة حميدة



المنستيرالقيروان25معلم أولابراهيم قسومة

المنستيرالمهدية25معلمة أولى مترسمةنجاح حفوظي

المنستيرالمهدية25معلمة أولى مترسمة سمية المجريسي 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى متربصةسلوى الرحماني 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى متربصة لمياء الكعلي 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى متربصةوداد ساسي 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى مترسمة نادية سعيدانة

المنستيرالمهدية20معلمة تطبيق منيرة ميمونة 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى مترسمةفتحية بن الغولة 

المنستيرالمهدية25معلم أول مترسم نعيم النقبي 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى متربصة نجوى الشملي 

المنستيرالمهدية25معلم مترسم محمد المهدي أبيش

المنستيرالمهدية25معلمة مترسمة وئام بن فرج  

المنستيرالمهدية20أستاذ مدارس ابتدائية ريم فطيمة 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى مترسمة بسمة الزرلي 

المنستيرالمهدية25معلم مترسم عبد القادر الشايب 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى متربصة نادية بن فرج 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى مترسمة إكرام الشملي 

المنستيرالمهدية25معلم مترسمهياتم دلدول

المنستيرالمهدية20معلم تطبيقآمال نويرة

المنستيرالمهدية25معلمة أولى مترسمة فادية بوزويتية 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى مترسمة سهام األكحل

المنستيرالمهدية20معلم تطبيقرمزي الديماسي

المنستيرالمهدية25معلم أول مترسم علي الصيد 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى مترسمة سنيا بن خليفة 

المنستيرالمهدية25معلم أول متربصخالد البرجي 



المنستيرالمهدية25معلمة أولى متربصة سلوى ثابت

المنستيرالمهدية25معلمة اولى متربصة سندس الحاج سالم 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى متربصةحياة بوعبانة 

المنستيرالمهدية25معلمة أولى متربصة هدى بن حليمة 

المنستيرالمهدية25معلم أول متربصالمنذر ضيفات 

المنستيربن عروس25متربصةمعز زريق

المنستيربن عروس20تطبيق. م نجوى محرز

المنستيربنزرت20معلم تطبيقسنية الناوي

المنستير1تونس 20معلم تطبيقايات عياد الصولي

المنستيرزغوان25معلمة اولى متربصةمفيدة بن فضل

المنستيرزغوان25معلمة اولى متربصةسعاد بكار

المنستيرزغوان25معلمة متربصةهالة البدوي

المنستيرزغوان25معلمة متربصةسهلولة الجنزري

المنستيرزغوان25معلمة اوالى متربصةحسنة الغيماجي

المنستيرزغوان25معلم اول متربصبلقاسم شعبان

المنستيرزغوان25معلمة متربصةحنان العجيمي

المنستيرزغوان25معلمة اولى متربصةزهيرة بن يوسف

المنستيرزغوان25معلم اول متربصمحمد جوهر مطير

المنستيرزغوان25معلم اول متربصقيس عمار

المنستيرزغوان25معلم أولجميلة بالشيخ

المنستيرسوسة20م تطفائزة الجمايعي

المنستيرسوسة25معلمة مترسمةفاطمة زخامة

المنستيرسوسة20م تطمحمد بوزقرو

المنستيرسوسة25م أولى متربصةمنى عياد

المنستيرسوسة20معلم تطبيقإيمان مامي حرم النويعي

المنستيرقابس20تطبيق.مثريا الفرحان



المهديةالقيروان25معلم أولرمزي كحلون

المهديةالقيروان25معلم أولعادل معتوق

المهديةالقيروان25معلم أولحمدي حمودة

المهديةالقيروان20معلم تطبيقرفيعة القروي

المهديةالقيروان20معلم تطبيقعائشة العاشق

المهديةالقيروان25معلم مترسمهدى خوالدية

المهديةالقيروان25معلمباسم جدي

المهديةالقيروان25معلم أولجميلة عبيد

المهديةالقيروان25معلمةإيمان غزالي

المهديةبن عروس25معلممراد حمزة

المهديةزغوان25معلم تطبيقجمال بالهادي

المهديةسوسة25معلم أولمجاهد البكوش

المهدية1صفاقس 25مترسم.ممحي الدين مرزوق

المهديةنابل20معلم تطبيقمحمد فوزي

باجةأريانة20م تطبيقمنى الغرياني

باجةالكاف25معلم أولهالة المرزوقي

باجةبنزرت20معلم تطبيقحنان العياري

باجةبنزرت25معلمجودة الجندوبي

باجةبنزرت25معلم أولمحمد المسعودي

باجةبنزرت25معلم أولبشير الشابي

باجةبنزرت20معلم تطبيقليلى الوسالتي

باجةبنزرت25معلمحنان السعيدي

باجةبنزرت25معلم أولرمزي الغزي

باجةبنزرت20معلم تطبيقفوزي الريحاني

باجةبنزرت20معلم تطبيقفتحية المباركي

باجةبنزرت20معلّمة تطبيقسنية العبيدي



باجة2تونس 25مترسم.ممجيد الرياحي

باجةجندوبة25معلم أول مترسموئام الشلواطي

باجةزغوان25معلمة تطبيقليليا الرياحي

بن عروسأريانة20م تطبيقزبيدة جاء باهلل

بن عروسأريانة20م تطبيقمنير الكبير

بن عروسأريانة20م تطبيق أولعماد عاشور

بن عروسأريانة25م1مشادية الشامخي

بن عروسأريانة20م تطبيقسلوى عياد حرم العالقي

بن عروسأريانة20معلم تطبيقمنيرة غزواني

بن عروسالقيروان25معلم أولسنية الحقي

بن عروسالكاف مترسمة1م ريم مسعودي

بن عروسالكافمعلمة تطبيقأحالم بنت جيالني شيخاوي حرم مروشي

بن عروسالكاف20معلم تطبيقمنيرة الطيبي

بن عروسالمهدية25معلممنيرة عزوز

بن عروسبنزرت25مكرم عامري

بن عروسبنزرت25معلم أولسلوى دجبي

بن عروس1تونس 20م تطبيقرجاء موسى

بن عروس1تونس 20م تطبيقآسيا بـن الهاني

بن عروس1تونس 20م تطبيقحسـنة بوجناح

بن عروس1تونس 20م تطبيقسـالف الجـامعي

بن عروس1تونس 25م  أولى مترسمةسمـية بن سويسي

بن عروس1تونس 20معلم تطبيقرمزي بن عثمان

بن عروس1تونس 20معلم تطبيقبوجمعة شريطي

بن عروس1تونس 20معلم تطبيقمحمد لزهر بوعلي

بن عروس2تونس 20تطبيق.مزكية عيسى 

بن عروس2تونس 25مترسمة.ملطيفة لولو



بن عروس2تونس 20تطبيق.ممبروكة الشابي

بن عروس2تونس 20تطبيق.مبن سعد المولهي

بن عروس2تونس 25مترسم.معاطف الهمامي

بن عروس2تونس 20تطبيق.مدليلة البسكري

بن عروس2تونس 25مترسمة.ممريم قريصيعة

بن عروس2تونس 20تطبيق.مسميرة الوصلي

بن عروس2تونس 20تطبيق.منجاة القبالوي

بن عروس2تونس 25معلمحنان العمراني

بن عروسجندوبة20معلم تطبيقتوفيق السديري

بن عروسزغوان25معلمة مترسمةامنة الجالصي

بن عروسزغوان25معلمة اولى مترسمةنورة بن عبد هللا

بن عروسزغوان25معلمة اولى مترسمةعزيزة الهمامي

بن عروسزغوان25معلمة اولى متريمةسوسن المجدوبي

بن عروسزغوان25معلمة اولى مترسمةثريا تراب

بن عروسزغوان25معلمكريم الراجحي

بن عروسسليانة25م اولى مترسمةسلوى الجويني

بن عروسسليانة20"عبدة المازري

بن عروسسليانة20"زهرة البازي

بن عروسسليانة25م اولى متربصةفضيلة اللموشي

بن عروسسليانة25م اول متربصعزالدين العويني

بن عروسسليانة20م تطانتظار البركاتي

بن عروسسليانة20معلم تطبيقسعيد العرفاوي

بن عروسسوسة25م أول متربصمحمد القرقني

بن عروسسيدي بوزيد25معلمة مترسمةإسمهان سبالوي

بن عروسسيدي بوزيد25معلمالقادري الالفي

بن عروس1صفاقس 25أول.مأكرم بنعبد الرحمان



بن عروس1صفاقس 25أول.ملطفي قاسمي

بن عروسقبلي20معلمة تطبيقبشّية بوجليدة

بن عروسقفصة20تط . م خديجة بلحولة

بن عروسقفصة20أول. تط . م اسمهان السحيمي

بن عروسمنوبة25أّول متربص. مفوزية عباسي

بن عروسمنوبة25أّول متربص. ممنى بنصالح

بن عروسمنوبة25أّول متربص. مخديجة فرحات

بن عروسمنوبة25مترسم. ممحمد نجيب صدام

بن عروسمنوبة25أول متربص. متوزين الكريمي

بن عروسمنوبة25أّول متربص. مروضة بالحبيب

بن عروسنابل20معلم تطبيقأنوار السعفي

بنزرتأريانة20م تطبيقفوزية عميرة

بنزرتأريانة25معلمزكية الجمل

بنزرتالقصرين25معلممراد الزياني

بنزرتالكاف25معلمة مترّسمةقمر البوغانمي

بنزرتباجة20معلم تطبيقبسمة بن رمضان

بنزرتجندوبة25معلم أول مترسمفريد المشرقي

بنزرتجندوبة20معلم تطبيقآمال اللويزي

تطاوينالقصرين20معلم تطبيقعكرمي يحياوي

تطاوينالقيروان25معلم أولكمال العدوني

تطاوينالقيروان25معلم أولحنان بلحاج ابراهيم

تطاوينبنزرت25معلم أولياسمينة الحميدي

تطاوينبنزرت25معلمةمروة حسني

تطاوين1صفاقس 20معلم تطبيقعلي خميرة

1تونسأريانة20م تطبيقثريا الكيالني بن سيدهم

1تونسأريانة20م تطبيق أولسلمى الري



1تونسأريانة25متربصة1مهادية بوزيري بن تركية

1تونسأريانة25م تطبيقفاطمة الزهراء حامدي

1تونسأريانة25م ميسرى الزحاف

1تونسأريانة25متربصة1معائشة بن صالح

1تونسأريانة20معلم تطبيق أولآمال جبابلي

1تونسأريانة20معلم تطبيق أولمنية السميري

1تونسأريانة20معلم تطبيقألفة بن خليفة

1تونسالقيروان20معلم تطبيق أولهند ريحانة النجار

1تونسالكاف20معلم تطبيقعادل الرزقي

1تونسالمهدية25معلم مترسم فوزي السليطي 

1تونسباجة20تط.معواطف النقريشي

1تونسباجة20تط.معبد الرزاق بن ضو

1تونسباجة20معلم تطبيق أولمحمد علي العوادي

1تونسبن عروس20تطبيق أّولهادية دخلية

1تونسبن عروس20تطبيق. م أحالم بن علي

1تونسبن عروس20تطبيق. مسامية درويش

1تونسبن عروس20تطبيق. مجمال ورتاني

1تونسبن عروس25 مترسم1مسوسن ملولي

1تونسبن عروس20تطبيق. م لطيفة علوي

1تونسبن عروس25إ.م.أس راقية شورو

1تونسبن عروس25مترسمةنجاة سالمة

1تونسبن عروس25مترسمة. م سماح بن صميدة

1تونسبن عروس20معلم تطبيقنجوى التليلي الغرايري

1تونسبن عروس25معلم أولهالة بن الخرباش

1تونسبن عروس20معلم تطبيقهادية طعم

1تونسبنزرت25معلّمسندة الصالحي



1تونسبنزرت25معلّم أّولمريم عيساوي

1تونسبنزرت25معلم أولسرور حمدي

1تونسبنزرت25معلم أولريم المولهي

1تونستوزر25مترسم. م الطاهر السوفي

1تونس2تونس 25مترسمة.مإيمان حرزاي

1تونس2تونس 25مترسم.ممنير الرزقي

1تونس2تونس 25مترسمة.مسوسن الفورتي

1تونس2تونس 25متربصة.مليلى الباروني

1تونس2تونس 20تطبيق.مريم الغاق

1تونس2تونس 25مترسمة.مسعاد محاري

1تونس2تونس 20تطبيقصباح السبعي الجباري

1تونسجندوبة25معلم اول مترسممنية الرجايبي

1تونسزغوان25معلمة اولى مترسمةمهنية الدبوسي

1تونسسليانة25م اولى متربصةربح المناعي

1تونسسليانة25معلمإيمان الحمراني

1تونسسيدي بوزيد20معلمة تطبيقنعيمة محمدي

1تونسسيدي بوزيد20معلم تطبيقحفصية نائلي

1تونسسيدي بوزيد20معلم تطبيقالحصني دربالي

1تونس1صفاقس 25معلمسلوى الميساوي

1تونسقابس20معلم تطبيقسعاد البارودي

1تونسمنوبة25أول متربص. محياة عبد الخالق

1تونسمنوبة25مترسم. معلي المالكي

1تونسمنوبة25أول. مإيناس بن عياد

1تونسمنوبة25أّول. مإيمان الدجبي

1تونسمنوبة25مترسم. مكلثوم بوتورية

1تونسمنوبة20تطبيق. مفاطمة الفري



1تونسمنوبة25معلمريم الراجحي

1تونسنابل20معلم تطبيقسندس المختار

2تونسأريانة25م1ملبنى بالعربي

2تونسأريانة25م ممبروكة مشرقي

2تونسأريانة25متربصة1معتيقة البوغانمي

2تونسأريانة20م تطبيق أولمنى غنيمي

2تونسأريانة25م مهاجر زيتون

2تونسأريانة20م تطبيقمنية حسني

2تونسأريانة25معلممحرزية مناصري

2تونسالقيروان25معلموليد البكوشي

2تونسالقيروان25معلمعائدة القمري

2تونسالكاف25معلمأنس الجندوبي

2تونسالكاف25معلم أولعيسى بلعيد

2تونسباجة20تط.مسلمى بالشيخ العربي

2تونسباجة25مترسم.ممنصف البراهمي

2تونسبن عروس25مترسمةسعيدة الشابي

2تونسبن عروس20تطبيق. م نجيبة الشابي

2تونسبن عروس25معلم أولسفيان ماجري

2تونسبن عروس25متربصةخديجة بنضياوي

2تونسبن عروس25متربصة. مهندة خماسي

2تونسبن عروس25معلمهاجر العرفاوي

2تونسبنزرت25معلّم أّولفايز شويخ

2تونسبنزرت25معلّم أّولمحرزّية بنمحمود

2تونسبنزرت25معلمهاجر الجويني

2تونسبنزرت25معلم أولابتسام العيساوي

2تونسبنزرت25معلمسامي حمزة



2تونسبنزرت25معلممنيرة ساعي

2تونس1تونس 20م  تطبيق رفيعة مطر

2تونس1تونس 20م تطبيقتوفيق جفال

2تونس1تونس 20م تطبيقسعـاد الزعلوني

2تونس1تونس 20معلم تطبيقعماد البوصي

2تونسزغوان25معلم اول مترسميحيى بو ناب

2تونسزغوان25معلمةاولى مترسمةغفران رابح

2تونسسليانة20م تطالطيب الخميلي

2تونسسيدي بوزيد25معلمة أولى مترسمةفاتن حمدي

2تونسقابس25معلمرباب الرمضاني

2تونسقبلي20معلم تطبيقآسيا بوسنينة

2تونسمنوبة25مترسم. مآمال الورهاني

2تونسمنوبة25مترسم. موفاء ملكي

2تونسمنوبة25أّول. مأحالم المادوري

2تونسمنوبة25مترسمة. ممريم البرهومي

2تونسنابل25معلم مترسمعبد القادر عيدودي

جندوبةالقيروان20معلم تطبيقراضية القاسمي

جندوبةالقيروان25معلمبثينة خاليفية

جندوبةالكاف25معلم أولحياة النعيمي

جندوبةباجة25مترسم.مسندس العرفاوي

جندوبةبنزرت25معلمإيمان سالمي

جندوبةبنزرت25معلمجهاد سالمي

جندوبةبنزرت20معلم تطبيق أولليلى هاللي

جندوبة2تونس 20تطبيق.مالحبيب العثميني

جندوبة2تونس 20معلم تطبيقسامية عيادي

جندوبةسليانة20معلم تطبيقنجاة الحامي



جندوبةمدنين20معلم تطبيقسلوى البرقاوي

جندوبةمنوبة25أّول. مراضية الزغدودي

جندوبةنابل20معلمة تطبيقحنان بنت المين الوسالتي

جندوبةنابل25معلموفاء مخنيني

زغوانالقيروان25معلم مترسمحبيبة عبيد

زغوانباجة25مترسمة. أ.مإيمان الشابي

زغوانباجة25مترسم. أ.م أنيس المرزوقي

زغوانبن عروس20معلم تطبيقعائدة الطرابلسي

زغواننابل20معلمة تطبيقميمونة الجلولي

سليانةأريانة25م مريم الرابحي

سليانةباجة20معلم تطبيقعزيزة العيساوي

سليانةبنزرت25معلّم أّولمنير الزغبي

سليانةبنزرت25معلمآمال السباعي

سليانةتطاوين20معلم تطبيقآمال العلوي

سليانة2تونس 20تطبيق.مسماح شعبان

سوسةالقيروان25معلم أولليلى بلحاج سالمة

سوسةالقيروان25معلماألنور الواعر

سوسةالقيروان25معلمحياة بن فهيم

سوسةالقيروان25معلمأحمد عاشور

سوسةالقيروان25معلم أوللطيفة بن عبد هللا

سوسةالقيروان20معلم تطبيقرشيد عبد الالوي

سوسةالقيروان25معلم أولهدى سويلم

سوسةالقيروان25معلم أولحمادي حسين

سوسةالقيروان25معلم أولسامية بن ذياب

سوسةالقيروان20معلم تطبيقفاطمة خلف

سوسةالقيروان25معلمسليم الشطي



سوسةالقيروان20معلم تطبيقعفاف األعتر

سوسةالقيروان25معلم أولرؤوف الشابي

سوسةالقيروان25معلم أوللطفي سعد

سوسةالقيروان25معلم أولجمال مسعودي

سوسةالقيروان25معلم أولعلي البريري

سوسةالقيروان25معلم أولأحمد سعد

سوسةالقيروان20معلم تطبيق أولرفيقة الرماح حرم القصاب

سوسةالقيروان20معلم تطبيقليلى عبيدي

سوسةالقيروان25معلم أولسعيدة اللياد

سوسةالقيروان20معلم تطبيق أولالمولدي رمضاني

سوسةالقيروان20معلم تطبيقمنيرة عيادة حرم رمضاني

سوسةالقيروان20معلم تطبيقإيمان السماوي

سوسةالقيروان20معلم تطبيقعلياء البرهومي

سوسةالقيروان25معلم أولخميسة هنشيري

سوسةالقيروان25معلم أولآمال بلعيد

سوسةالقيروان20معلم تطبيقعبد المؤمن العابد

سوسةالقيروان25معلم مترسمهدى خوالدية

سوسةالقيروان25معلم مترسموداد علي

سوسةالقيروان20معلم تطبيققيس العماري

سوسةالقيروان25معلمإيناس شرطاني

سوسةالقيروان25معلم أول مترسممنى الطرابلسي

سوسةالقيروان25معلم أولمعز بن الفقيه

سوسةالقيروان25معلم أولعاطف بن عمر

سوسةالمنستير25معلم مترسمأسماء العايب

سوسةالمنستير20تط.مهندة عقير

سوسةالمنستير20تط.معائدة شقرون



سوسةالمنستير20تط.مرشيدة بوهالل

سوسةالمهدية20معلمة تطبيق عزيزة بنور

سوسةالمهدية20معلم تطبيق نبيل بن ابراهيم 

سوسةالمهدية25معلمة مترسمة سنيا معطى هللا 

سوسةالمهدية20معلم تطبيق إبراهيم بن سليمان 

سوسةالمهدية25معلمة مترسمةنادية المبروك

سوسةالمهدية25معلمالحسين إبراهيم

سوسةباجة20تط.مابتسام البلطي

سوسةبن عروس20تط.م حميدة العابد

سوسة2تونس 20تطبيق.مصالح سليمان

سوسةزغوان25معلمة اولى متربصةعائشة عمر

سوسةزغوان25معلم اول متربصالهذيلي الدالل

سوسةزغوان25معلمة اولى مترسمةمنال حوالة

سوسةزغوان25معلمة اولى متربصةمنصورة فطيس

سوسةزغوان25معلمة اولى متربصةنادرة بوزيان

سوسةزغوان25معلمة اولى متربصةسامية بن السعود

سوسةزغوان25معلم اول متربصسامي بوكمشة

سوسةزغوان25معلم اول متربصغسان السعفي

سوسةزغوان25معلمةاولى متربصةحياة الجرايدي

سوسةزغوان25معلمة متربصةهدى باشا

سوسةزغوان25معلمة متربصةمامية حمودة

سوسةزغوان25معلمة اولى متربصةزينب القعلول

سوسةزغوان25معلم اول مترسموليد خميلي

سوسةزغوان25معلمة متربصةسمية خليفة

سوسةزغوان25معلمة اولى مترسمةإيناس بلعيد

سوسةزغوان25معلم مترسمحافظ الوسالتي



سوسةزغوان25معلمة اولى مترسمةعفاف الطياري

سوسةزغوان25معلمة اولى مترسمةحياة مصباح

سوسةسليانة25م مترسمةمفيدة بلغيث

سوسةسليانة20م تطشكري الزاهي

سوسة1صفاقس 20معلم تطبيقآمال القاسمي

سوسة2صفاقس 25معلمنبيهة بنعبد هللا

سوسةقابس20تطبيق.مسعاد المهذبي

سوسةقابس20معلم تطبيقزينة شلبي

سوسةقابس20معلم تطبيقمراد صقر

سوسةقابس25معلم سعدية القوي

سيدي بوزيدالقصرين25معلم رضا قسومي

سيدي بوزيدالقصرين25معلم اول نبيل رداوي

سيدي بوزيدالقصرين25معلم أولسهام عافي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم مترسممحمد علي خشناوي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولنزار الراشدي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولأحالم عمري

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولصابرة عمري

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولخولة زائدي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولنبيلة شنيني

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولصارة تليلي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم ضو ميساوي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولمليكة عبدولي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولمنية رابحي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أوللبنى غربي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولصباح الشعيبي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولمحسن سعيدي



سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولعفاف كدوسي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولعبد الحفيظ برهومي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولأماني الضاوي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولشوقي برهومي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولعبد المؤمن ناصري

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولعواطف ربعاوي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولسميرة ربعاوي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولاليامنة الحمدوني

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولعبد الكريم المنصري

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولأحالم يوسفي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولآسيا عبدلي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولوفاء صماري

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولمحفوظ الجاللي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولرياض جابلي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم مترسم عفاف يوسفي

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أول مترسمدليلة شنني

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولصالح دبائبية

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولنزيهة سولمي

سيدي بوزيدالقيروان25معلمقيس البعير

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أول متربصالحسين بن عمر زيتوني

سيدي بوزيدالقيروان25معلمعبد الباقي عموري

سيدي بوزيدالقيروان25معلمريما فرجاني

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولآمنة صماري

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولعفاف بن ناصر

سيدي بوزيدالقيروان25معلم متربصهدى بكاكرية

سيدي بوزيدالقيروان25معلم أولأماني مناصري



سيدي بوزيدالمنستير20تط.متونس عبد الالوي

سيدي بوزيدالمهدية25معلم أول مترسم محمد الميساوي

سيدي بوزيدالمهدية25معلم أول مترسممحسن بنعلي

سيدي بوزيدالمهدية25معلم أول مترسمقيس عاشوري 

سيدي بوزيدبنزرت25معلّم أّولنجم الدين حفظوني

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولنزيهة سعداوي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولأم الزين الالفي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولأم الزين غزايلي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولنور الدين شابي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولعزيزة ساعي

سيدي بوزيدبنزرت20معلم تطبيقعمر الخليفي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولمنجي تومي

سيدي بوزيدبنزرت25معلممحبوبة بوعزيزي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولنجوى عبد الالوي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم دجلة نصيري

سيدي بوزيدبنزرت25معلمراضية سليمي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولمنجي جاللي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولنجيبة سعيدي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولعمار بوعزيزي

سيدي بوزيدبنزرت25معلمإبراهيم جاللي

سيدي بوزيدبنزرت25معلم أولعلي سعيدي

سيدي بوزيدبنزرت25معلمطاهر نائلي

سيدي بوزيدجندوبة25معلم أول مترسماسماعيل كدوسي

سيدي بوزيدزغوان25معلم اول مترسمحمزة الجعيدي

سيدي بوزيدزغوان25معلم أولأم الزين النجار

سيدي بوزيدسليانة25م اول مترسمعبد الصمد المبروكي



سيدي بوزيدسليانة25م اولى مترسمةهدى الطرش

سيدي بوزيدسليانة25معلمحورية القرفي

سيدي بوزيدسليانة25معلم أولصالحة صويلح

سيدي بوزيدسليانة25م اول مترسمجيالني بنداود

سيدي بوزيدسليانة25م اولى مترسمةسناء جراد

سيدي بوزيدسليانة25م اول مترسمعبد هللا دبابي

سيدي بوزيدسليانة25"علي بن علي

سيدي بوزيدسليانة25م مترسمفيصل سالم

سيدي بوزيدسليانة25م اولى مترسمةاسماء قوادري

سيدي بوزيد1صفاقس 25أولى.مكريمة زايدي

سيدي بوزيد1صفاقس 25أول.معادل عمري

سيدي بوزيد1صفاقس 25أول.مجيالني نصيري

سيدي بوزيد1صفاقس 25مترسم.موليد عبد الالوي

سيدي بوزيد1صفاقس 25أولى.ملبنى مصباحي

سيدي بوزيد1صفاقس 25أول.مخالد مهذبي

سيدي بوزيد1صفاقس 25معلم اولتوفيق شعيبي

سيدي بوزيد1صفاقس 25مترسم.مفاضل المسعدي

سيدي بوزيد1صفاقس 25أولى.معائدة ناصري

سيدي بوزيد1صفاقس 25متربصة.أولى.ملطيفة ضاوي

سيدي بوزيد1صفاقس 25مترسمة.مبسمة ساعي

سيدي بوزيد1صفاقس 25أول.معبد القادر بوكدوس

سيدي بوزيد1صفاقس 25متربص.أول.مالحسين ضيفي

سيدي بوزيد1صفاقس 25مترسم.محامد بنجدو

سيدي بوزيد1صفاقس 25متربصة.أولى.مسهيلة عبدولي

سيدي بوزيد1صفاقس 25معلم أولزياد ناصري

سيدي بوزيد1صفاقس 25معلمة أولىجنات صويفي



سيدي بوزيد1صفاقس 25أول.مبوعلي عمامي

سيدي بوزيد1صفاقس 20معلم تطبيقعبد الحكيم محفوظ

سيدي بوزيد2صفاقس 25م أ متربصعزيزة الرقيق

سيدي بوزيد2صفاقس 25م أ متربصهاجر  الهويشي

سيدي بوزيد2صفاقس 25م أ متربصناجية عيوني

سيدي بوزيد2صفاقس 25م أ متربصةاسماء بوزايدة

صفاقسالقيروان25معلم أولمحمد حافظ سليمي

صفاقسالقيروان25معلم أولإقبال عيوني

صفاقسالقيروان25معلمهدى بن زايد

صفاقسالقيروان20معلم تطبيقحياة العيادي

صفاقسالقيروان25معلم أولعادل الحداد

صفاقسالقيروان25معلم أولابراهيم قندوزي

صفاقسالقيروان25معلم أولتيسير الصالحي

صفاقسالقيروان25معلم أولرجاء هنشيري

صفاقسالقيروان25معلم أولالمنجي زويدي

صفاقسالقيروان25معلم أولألفة منصر

صفاقسالقيروان20معلم تطبيقعفيفة المخلوفي

صفاقسالقيروان25معلم أولتوفيق برهومي

صفاقسالمنستير25معلم مترسموليد بن رمضان

صفاقسالمهدية25معلمة أولى مترسمة منى قطاطة

صفاقسالمهدية25معلم أول مترسمحلمي حمامي

صفاقسالمهدية25معلم مترسم جمال الزيادي 

صفاقسالمهدية25معلمة أولى مترسمة عواطف هالل 

صفاقسالمهدية25معلمة أولى مترسمةهادية دغسني

صفاقسالمهدية25معلمة مترسمة  لمياء حجرية 

صفاقسبن عروس25متربصةفائزة بنبراهيم 



صفاقسبن عروس25متربصةسنية غانمي

صفاقسبن عروس20معلم تطبيقسلوى الغزي

صفاقستطاوين25تطبيق, ممحمد دادي

صفاقس1تونس 20معلم تطبيقنورة الفطناسي

صفاقس1تونس 20معلم تطبيقخديجة خير الدين

صفاقس2تونس 20تطبيق.منورة المرابطي

صفاقسزغوان25معلم اول مترسموسام السميعي

صفاقسزغوان25معلم اول مترسمايمن الخرداني

صفاقسزغوان25معلمة اولى مترسمةعلية القابسي

صفاقسزغوان25معلم اول مترسمحمادي بن روينة

صفاقسزغوان25معلم حسن بن رباح

صفاقسزغوان25معلمايمن علوان

صفاقسسليانة25م اولى مترسمةسعيدة زنايدية

صفاقسسيدي بوزيد25معلم مترسمصابر حمدي

صفاقسقابس20معلم تطبيقإيمان شقشوق

صفاقسقفصة20أول. تط . م فاطمة المهيري

صفاقسمدنين125مدنيا الجدي

صفاقسمدنين125موليد الجوادي

صفاقسمدنين25معلمريم عويساوي

صفاقسمدنين20معلم تطبيقمراد العتري

صفاقسمدنين20معلم تطبيقسالم الونيسي

مدنينأريانة25معلمنهى المرغني

مدنينالقصرين20معلم تطبيقاالمين فريضي

مدنينالقيروان25معلم مترسمهنية البريني

مدنينالقيروان20معلم تطبيقجمال التومي

مدنينالقيروان25معلم أولساسية بن صميدة



مدنينالقيروان25معلم أولجميلة السباعي

مدنينالمنستير25معلم أولأسماء عزوز

مدنينالمهدية25معلم أول مترسمالطيب الّصغير

مدنينالمهدية25معلمة أولى مترسمة سالمة الجامعي 

مدنينالمهدية25معلم أول مترسم عبد السالم حزوق 

مدنينالمهدية25معلم أولى مترسمةخولة الجطالوي 

مدنينالمهدية25معلمة أولى مترسمة ريم الحشايشي 

مدنينالمهدية25معلم أول مترسممراد الجباهي 

مدنينالمهدية25معلم أولأحالم يزيد

مدنينالمهدية25معلم أولنادية يحي

مدنينالمهدية25معلم أولحنان جاء باهلل

مدنينبنزرت25معلّم أّولأحالم الربودي

مدنينبنزرت25معلّم أّولسنية عرجون

مدنينبنزرت25معلّم أّولجميلة بروق

مدنينبنزرت25معلم أولكوثر الدبار

مدنينتطاوين25اول مترسم,مصالح الشويخي

مدنينتطاوين20تطبيق,ممريم الهمامي

مدنينتطاوين25اول مترسم,ممحسن بن رشاش

مدنينتطاوين25اول مترسم,مفائزة لحمر

مدنينتطاوين25اول مترسم,ممنى بالضياف

مدنينتطاوين25اول مترسم,مزينب الخرشاني

مدنينتطاوين25اول مترسم,معفاف الزائدي

مدنينتطاوين25اول مترسم,محميد الورشفاني

مدنينتطاوين25اول مترسم,محفيظ حامد

مدنينتطاوين25اول مترسم,ممبروكة الغراب

مدنينتطاوين25اول مترسم,م الفتحي المالك



مدنينتطاوين25اول مترسم,مالمختار البوبكري

مدنينتطاوين25اول مترسم,مزهرة حامد

مدنينتطاوين25اول مترسم,مهدى مبارك

مدنينتطاوين25اول مترسم,مامنة العشي

مدنينتطاوين25اول مترسم,متوفيق غرياني

مدنينتطاوين25معلم أولبثينة الفي

مدنينتطاوين20معلم تطبيقمبروكة بوشيبة

مدنين1تونس 25معلمسنية بن مومن

مدنينسليانة25"المبروك بالطاهر

مدنينسليانة25"انور بن محمد

مدنين1صفاقس 120تطبيق.محليمة غرس هللا

مدنينقابس25مترسم.معلي العيادي

منوبةأريانة20م تطبيقنائلة القابسي

منوبةأريانة20م تطبيقعائدة الشيخ

منوبةأريانة20م تطبيقنجيب الشباح

منوبةأريانة20معلم تطبيقسالم مقدولي

منوبةالكاف25معلم أولرشيدة بن سليمان

منوبةالكاف20معلم تطبيقزينة مسعودي

منوبةالكاف25معلمعمر قرايدي

منوبةالكاف25معلممحي الدين مسعودي

منوبةبنزرت25معلّم أّولهدى عرفاوي

منوبةبنزرت25معلم أولشيراز بن عبد الرحمان

منوبةبنزرت25معلم أولعربية العربي

منوبةبنزرت25معلم أولعفيفة الزمزمي

منوبةبنزرت25معلمسفيان العرفاوي

منوبةبنزرت25معلمهيثم الذوادي



منوبةبنزرت25معلّم أّولرفاء الشمروخي

منوبةبنزرت25معلم أولمحمود الحاج مبروك

منوبة2تونس 20تطبيق.ملطيفة بن عزيزة 

منوبة2تونس 20تطبيق.مإيناس الميساوي

منوبةزغوان25معلمة اولى مترسمةنزهة الطربلسي

منوبةسليانة25م اول متربصعماد النفزي

منوبةسليانة25"الحسين الزائري

منوبةسيدي بوزيد25معلمحذامي الزاهي

منوبة2صفاقس 25معلمعمر الجاللي

نابلأريانة20م تطبيقحسان العكروت

نابلالقيروان25معلمرمزي الجبالي

نابلالقيروان25معلم أولمحمد البلطي

نابلالقيروان20معلم تطبيقلطيفة ذويب

نابلالقيروان25معلم مترسمفريد شرميطي

نابلبن عروس25متربصةشادية ساسي

نابلبن عروس25مترسمةليلى مالكي

نابلبن عروس25مترسمخليفة الحطماني

نابلبنزرت25معلم أولأنيس الساسي

نابل2تونس 25متربصة.مليلى المالخ

نابل2تونس 20تطبيق.منبيلة الوسالتي

نابل2تونس 25مترسم.موحيد بن معاطي

نابلجندوبة25معلم مترسممحمد سدراوي

نابلجندوبة25معلم مترسمالعادل سالمي

نابلزغوان25معلم اول مترسمفاضل النناش

نابلزغوان25معلم اول مترسمماهر بن احمد

نابلزغوان25معلم تطبيقمحمد الهيشري



نابلزغوان25معلمة اولى مترسمةبسمة االغويل

نابلزغوان25معلم اول مترسممهدي شلوف

نابلزغوان25معلم اول مترسمهيثم مهدي

نابلزغوان25معلمة اولى مترسمةسوسن نصر

نابلزغوان25معلمة اولى مترسمةلطيفة بن فتح هللا

نابلزغوان25معلمة تطبيقسلوى مرجان 

نابلزغوان25معلمة تطبيقعزيزة حمزة

نابلزغوان25معلمةاولى مترسمةسوسن كعبار

نابلزغوان25معلم اول مترسماحمد الصالحي

نابلزغوان25معلم مترسمعلي علوي

نابلزغوان25معلم تطبيقسعيد الحازم

نابلزغوان25معلم تطبيقسامي يونس

نابلزغوان20معلم تطبيقحياة النجعي

نابلزغوان25معلمرضا بن فطوم

نابلزغوان25معلم أولشريفة دبيشي

نابلزغوان20معلم تطبيقعاطف العنابي

نابلسليانة20م تطرضا بن سعيدة

نابلسليانة25م متربصلطفي النوري

نابلسوسة25معلمة مترسمةكلثوم بن سليمان

نابلسوسة25م مترسمرياض الصغير

نابلسوسة20م تطأم الزين السعيدي

نابلسوسة20م تطفيصل عبيد

نابلسوسة20معلم تطبيقكروان صمود حرم بن يوسف

نابلسوسة20معلم تطبيقسنية عمار

نابلسوسة20معلم تطبيقآمنة رجب

نابلسيدي بوزيد20معلم تطبيقعواطف الدالي



نابلمدنين20معلم تطبيقمنية بالي

نابلمنوبة20تطبيق. مفتحية زيتون

نابلمنوبة20معلم تطبيقمحمد بن حمودة

سوسةالقيروان25معلم أولمريم مرزوقي


