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اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمديةإقتراع مكتب عدد

الفتني فاضلالمدينة سليانة-  البريد سليانة 34 مارس2  إبتدائية مالمدينة سليانةالشمالية سليانة3

الزريبي رجاء

الرزقي المنصف

عمر الحاج شكري

الرحماني خولة

العسكري مروي

العبيدي فوزي

الفتني حاتم

الشطي القادر عبد

الرويسي صابرين

الهدياوي حمدي

الدبغي عواطف

الماجري عادل

حطاب حمدي

هللا عبد مروى

المقدولي عمر

الصدقاوي الحليم عبدالمدينة سليانة-  سليانة البلهوان إبتدائية مالمدينة سليانةالشمالية سليانة2

الرزقي لطفي

الخروبي صالح

وسالتي سامي

النمري مريم

الحرزي مريم

الجويني المنجي

التيتوحي نوة

الزريبي هندة

محسن سامي

العبيدي عادل

الشابي حسنالمدينة سليانة-  المسكية حي جانفي 14  إبتدائية مالمدينة سليانةالشمالية سليانة3

العوني عيسى

السايح الرزاق عبد

البوراوي آمال

راشد سمر

العوني الطيب

العطياوي زهير

العوني هدى

عمادالشيحاوي

المباركي هديل

الحاجي حياة

فرحات الهادي محمد

الغربي سنية

فقراوي عماد

بوخريص محمود

السالمي سهام

الكريفي الهادي محمدالمدينة سليانة-  سليانة المهيري الطيب إبتدائية مالمدينة سليانةالشمالية سليانة4

الجويني الطيب

الرزقي سعدية

بنعبدة سفان

مكي أمين محمد

العمري محمد

السالمي عدنان

الفالح معز

العطياوي أيمن

الشمالية سليانة
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الحمادي نعيم

المحواشي جيهان

الحمودي منير

الفالح محمد

الجريدي حنان

الحمدي هنية

الحمروني محمد

الجامي الحسين

بوزيان بدرالدين

البرقاوي نادية

الرزقي وائل

المرابطي نافع

الجندوبي الدين صالحالشمالية سليانة-  سليــــانة الصالح حي إبتدائية مالشمالية سليانةالشمالية سليانة5

المقدولي منير

بوعلي لطيفة

حماي سمية

الصياري اشرف

محرز معاذ

بوقصة الحميد عبد

النويلي فضيلة

الحطاب مروي

العبيدي حسام

الجبالي الدين نور

خميس فوزي

دحمان الحاج منية

بوصالحي  هيفاء

الشافعي سهام

الدراجي رجاء

العياري سالم

الورفلي نعيمة

شعباني بسمة

المعمري الشاذلي

النوري نبيل

السليطي عماد

سالمة حياة

العبدلي خليفة

الشريف الدين سيف

الواعري عفيفة

النوري األمينالشمالية سليانة-  سليانة النور حي إبتدائية مالشمالية سليانةالشمالية سليانة2

زواغية محسن

األخضر النوري

الحمادي توفيق

الجويني مهرية

عجال نجاح

العسكري الصادق

بوقرين عمارة

عثماني الفتاح عبد

العامري إبتسام

بوزيان انيس

سويسي التوفيقالشمالية سليانة-  النزهة حي إبتدائية مالشمالية سليانةالشمالية سليانة3

الجالصي هندة

الحربي السحبي

عوشاري فاطمة

العياري ابتسامة

العسكري يسرى

العبيدلي محرز
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الدريدي حياة

الزوابي الدين نور

اليحياوي اماني

بنعمر عهد

العطياوي عدنان

العبيدي سميرة

الهمامي منية

البرقاوي حسام

الرنان غيث

اللواتي بلقاسمالعرب-  جابر سيدي إبتدائية مالعربالشمالية سليانة1

المنصوري حمدة

النفوطي عادل

العياري سهام

الخروبي معز

الجويني نوال

المديوني مرادالعرب-  مديونة إبتدائية مالعربالشمالية سليانة1

المديوني مراد

الحمزاوي األسعد

الزائدي ثرية

الجملي هدي

الزائدي كوثر

الصمد عبد عادلالعرب-  يهبـو زكري بن إبتدائية مالعربالشمالية سليانة1

الصمد عبد عادل

القاسمي جميلة

الخروبي معز

الخروبي خالد

الجبالي رحاب

العبيدي الطيبالعرب-  زكري بن إبتدائية مالعربالشمالية سليانة1

العبيدي الطيب

الخروبي مهدية

 ضوية بالل

الزكراوي سوسن

الضاوي هشام

جويني بوجمعةجامة إبتدائية مجامةالشمالية سليانة1

جويني بوجمعة

الجامي فريد

الجويني إلهام

الجبالي أمل

كنزاري فرح

الرزقي سهامجامة-  رمادة فجة إبتدائية مجامةالشمالية سليانة1

الرزقي سهام

العالني صالح

خضار معز

الصادقي أنبس

الرزقي ألفة

العابد محمودجامة-  سليانة زواغة إبتدائية مجامةالشمالية سليانة1

القوسي حنان

العابد معز

الشعلي أحالم

الوسالتي انصاف

يانس مصطفىمصوج-  كليب قبر إبتدائية ممصوجالشمالية سليانة1

المكي علي

الدريدي امال

الرويسي بالل

المكي رجاء

الفتني صالحمصوج-  سليانة الخزامي إبتدائية ممصوجالشمالية سليانة1
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بوزيان طارق

باهللا جاء خدوجة

التومي رياض

بنعبدة صارة

الونيسي الناجي محمدالجوي-  الصاحبين إبتدائية مالجويالشمالية سليانة1

الهدياوي مهدية

عامر زهرة

الزكراوي انيس

الصامتي وسيم

المحمودي سليم الجوى إبتدائية مالجويالشمالية سليانة1

الغربالي شوقي

ابراهيم الباسط عبد

السالمي جمال

المحمودي الدين سيف

الوافي ياسرالجوي-  الطويبية إبتدائية مالجويالشمالية سليانة1

الوافي ياسر

الدهماني الغفور عبد

الوافي نادر

احمدي وسام

الدهماني أيمن

الزائري المجيد عبد الخلصة دشرة إبتدائية مالخلصةالشمالية سليانة1

الهاني أنيس

النصيري حنان

المناعي عدنان

الجبالي رمزي

سنداسي طارقالخلصة عرقوب إبتدائية مالخلصةالشمالية سليانة1

الداودي حذامي

مرزوق طارق

العقاب نادية

المكي وجدان

الواعري األسعد الديسة عين إبتدائية مديسة عينالشمالية سليانة1

السلطاني تميم

الواعري أنيس

الدهماني هيثم

النوري بسام
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 مكتب عدد

إقتراع
اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمدية

الرزقي الكريم عبدالمدينة سليانة-  سليانة الجمهورية إبتدائية مالجنوبية سليانةالجنوبية سليانة7

عمر بن توفيق

الخروبي هيام

العبيدي يسري

البوصي سامي

عطية دره

العطياوي الحكيم عبد

العربي منيرة

السنداسي الهادي محمد

الزريبي ايناس

الصغير الطاهر

البلطي منير

هنية بن بالل

 الصغير محمد معز

الجالصي نورة

عطية جيهاد

البرقاوي مراد

الجريدي سلوي

العطياوي سامي

الشيحاوي سليم

أحمد  منال

إبراهيم الحاج بوجمعة

العراكي منية

الشاوش الهاشمي

الباهي ريم

العبيدي نسرين

النقاشي فتحي

الزكراوي فاطمة

مباركي رابح

بلقاسم محمد

السالمي مروي

البوبكري الناصر محمد

الخروبي مجيد

الكميتي حسن

الدهماني سهام

ضية بن فاتن

السحيري المولديالمدينة سليانة-  سليانة الحرية إبتدائية مالجنوبية سليانةالجنوبية سليانة2

الهواوي حمادي

العبيدي عادل

اسماعيل حليمة

الخروبي رشيد

العربي رحمة

العطياوي سالمة

العوني جمال

الدقي سعاد

النميري الجازية

العسكري صالح محمد

السنوسي الوهاب عبد حماده سيدي إبتدائية محمادة سيديالجنوبية سليانة1

السنوسي الوهاب عبد

عمر ربيع

الجنوبية سليانة
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البخاري هناء

محمود يحي

الهاني خبيب محمد

عمر شكريسجة إبتدائية مسجةالجنوبية سليانة1

عمر شكري

الصامتي محمد

البهبي علي محمد

الكحالوي صبرين

الهدياوي أيمن

الدهماني رضاسجة-  سليانة حديد قصر إبتدائية مسجةالجنوبية سليانة2

الدهماني رضا

السمراني ماهر

هللا غرس الحربي

الهمامي جهان

الحمادي لمياء

السقني صفاء

الجويني نوال

الجويني إيناس

الجندوبي نادية

المناعي فوزي

عبدة منيرزناق أوالد-  الغول قبر إبتدائية مزناق أوالدالجنوبية سليانة1

عبدة منير

سالمة مروى

الزناقي رائفة

سالمة سماح

عثمان فوزي

الكحالوي الحسينزناق أوالد-  الحبال أم عين إبتدائية مزناق أوالدالجنوبية سليانة1

الكحالوي الحسين

الزريبي مهدي

عبدة رحاب

جوين اوالد عمر

مبارك ميالد

العبيدي حماديالقابل إبتدائية مالقابلالجنوبية سليانة2

العبيدي حمادي

الهدياوي العبيدي

الطرهوني  حسان

المحمودي سلووى

الطواهري مراد

الفتني الفتاح عبد

النافع بالل

الفتني بسمة

الهدياوي وفاء

الهدياوي جميلة

الحدادي السيدالقابل-  القنطرة إبتدائية مالقابلالجنوبية سليانة2

الحدادي السيد

الجبالي زهير

العاتي الحسين

السمراني درة

الصامتي نسرين

الطواهري مراد
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ماضي جاسم

بلقريوي أحالم

عثمان سلوى

الزناقي أحمد

النوي مصدقالقابل-  جوزة عين دشرة إبتدائية مالقابلالجنوبية سليانة1

النوي مصدق

الفتني الدين خير

بنحمادي جميل

العبيدي عصام

الحسني سارة

الهميسي الدين نورالقابل-  سليانة النمايرية إبتدائية مالقابلالجنوبية سليانة1

الهميسي الدين نور

بوزيد بسمة

عبدهللا بسمة

الزناقي أمال

الصادق نبيهة

النوري صالح مقدم مرج إبتدائية ممقدم مرجالجنوبية سليانة1

النوري صالح

صميدة كمال

هللا ضيف مريم

ذوادي اسماء

العمري عصام

الواعري تميممقدم مرج-  مرزوق حانوت إبتدائية ممقدم مرجالجنوبية سليانة1

الواعري تميم

بوزيان عواطف

حعفر سنية

العوني عاطف

بوزيان منجية

البغدادي الهامالسفينة-  العذابة إبتدائية مالسفينةالجنوبية سليانة1

البغدادي الهام

يوسف حنان

الهذيلي سامي

الطلوزي وفاء

الهمامي ماهر

الخروبي مجيدالسفينة-  القصبات عين إبتدائية مالسفينةالجنوبية سليانة1

الخروبي مجيد

البلطي منير

الحرزي اماني

البوصي يوسف

النفوطي المهدي

اللومي محمدالسفينة-  الدبغة عرقوب إبتدائية مالسفينةالجنوبية سليانة1

اللومي محمد

حسين وسيلة

الربيعي سميرة

الباهي محمد

الشعلي أنور

الجويني خالدالسفينة-  المرقب إبتدائية مالسفينةالجنوبية سليانة1

الجويني خالد
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احمد امال   

العامري نايلة

العبيدي أحمد

احمد صالح

الطيب الحاج يسينمرشد سيدي-  الماء رأس إبتدائية ممرشد سيديالجنوبية سليانة2

الطيب الحاج يسين

الزريبي ندى

الدريدي سمير

الزريبي سهام

الزريبي زينب

الذيب هدى

الزريبي مكرم

الزريبي مروى

خميسي ضحى

حسن ادريس

الحسين سميرمرشد سيدي-  الغماليــة إبتدائية ممرشد سيديالجنوبية سليانة1

الحسين سمير

بالحاج عدنان

الزيتوني بالل

الزريبي محمد

الزريبي أنور

الريش شاكرمرشد سيدي-  الزريبة إبتدائية ممرشد سيديالجنوبية سليانة2

الريش شاكر

طلحة عادل

الزريبي بسام

الزريبي درة

الزريبي رضوان

الزريبي طارق

صالح رؤوف

 الونيسي سوسن

الزريبي عفاف

الزريبي سنية

الخضراوي شكريمرشد سيدي-  عامر سيدي إبتدائية ممرشد سيديالجنوبية سليانة1

الخضراوي شكري

الخضراوي جهاد

شعبان الدين نور

شعباني منيرة

شداد السحبي

عثمان ربيعةمنصور سيدي-  غياضة إبتدائية ممنصور سيديالجنوبية سليانة1

عثمان ربيعة

الجبالي اميمة

الجويني الدين حسام

الجبالي ريم

رحموني وداد

اليسعي الحسينمنصور سيدي-  صنوبرين إبتدائية ممنصور سيديالجنوبية سليانة1

اليسعي الحسين

شعلية نجاة

شعلية نسرين

شعلية منية

القريوي خالد



9 القادر عبدمنصور سيدي إبتدائية ممنصور سيديالجنوبية سليانة1

القادر عبد

بوراوي السيدة

الصغير الطاهر

ثابت بسمة

البخاري عالء

البحري المنذرحمادة سيدي-  القنارة إبتدائية محمادة سيديالجنوبية سليانة1

البحري المنذر

الهذيلي سنية

شلبي صالح

الهذيلي الدين سيف

الحمادي اسامة
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 مكتب عدد

إقتراع
اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمدية

الغريسي االمجدالشمالية الحبابسة-  الحبابسة إبتدائية مالشمالية الحبابسةالروحية1

الغريسي االمجد

علي بن  مروى

العامري علي محمد

الشرادي لبنة

شرادي الصالح محمد

مجدوب الستار عبدالشمالية الحبابسة-  الباطن إبتدائية مالشمالية الحبابسةالروحية1

مجدوب الستار عبد

الطوايبي ايمان

العامري بالل

الخليفي منعم

بنمنصور العربي

قطاري صابرالشمالية الحبابسة-  بلغيث أوالد إبتدائية مالشمالية الحبابسةالروحية1

قطاري صابر

بنعيسى مروى

بوقرة لطفي

الداللي وفاء

الداللي الفة

الزاير الدين نورالجنوبية الحبابسة-  الشوشة إبتدائية مالجنوبية الحبابسةالروحية1

الزاير الدين نور

زائد حنان

الحاجي رؤوف

بوستة زهّير

سمين علي محمد

رمضاني منوبيالجنوبية الحبابسة-  الروحية المقرونة إبتدائية مالجنوبية الحبابسةالروحية1

رمضاني منوبي

الشرادي ليلى

الغيزاوي سليم

اللواتي أيمن

البكاري العابدين زين

الّطوايبي سالمالجنوبية الحبابسة-  الزقالص خنقة أكتوبر15  إبتدائية مالجنوبية الحبابسةالروحية1

الّطوايبي سالم

عائشة بن أمين

الزنائدي الرزاق عبد

قادري حبيب

جابر لطفيالجميالت-  القديمة جالب إبتدائية مالجميالتالروحية1

جابر لطفي

العنابي المجهد سعد

عوينة دليلة

الروافي علي

النموشي اخليلالجميالت-  الصادق عبد إبتدائية مالجميالتالروحية1

النموشي اخليل

الداللي خلود

قاسمي رمانة

الطوايبي طارق

القاسمي ماهر

زنادي حامدالجميالت-  الروحية النقاقشة إبتدائية مالجميالتالروحية1

زنادي حامد

عمار بن العربي

داللي راضية

الداللي الفى

الروحية
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الخرفي يسرى

الزاهي الحليم عبدالجميالت-  الصويوين إبتدائية مالجميالتالروحية1

الزاهي الحليم عبد

الفاتح محرزية

الحفصي مهى

الحفصي ضحى

شوية محمدالجميالت-  الجديدة الجالب إبتدائية مالجميالتالروحية1

شوية محمد

العاليمي مروى

دّوة بن العزيز عبد

العثماني سارة

الكافي هشام

الحاجي عليالشمالية السميرات-  دبيش برج إبتدائية مالشمالية السميراتالروحية1

الحاجي علي

بوجالل منتصر

الجوادي سهيلة

المرزوقي شاكر

العرابي ريم

البونابي سليمالشمالية السميرات-  الروحية المرثوم إبتدائية مالشمالية السميراتالروحية1

البونابي سليم

النفيسي عفاف

الجوادي سعاد

يونس جعفر

الصالحي هارون

محمدالتمراويالشمالية السميرات-  السميرات إبتدائية مالشمالية السميراتالروحية1

محمدالتمراوي

طراد عادل

العرابي عادل

الوصيف نجيب

بلغيث السيد

زمال نجيبالجنوبية السميرات-  الروحية النجايمية إبتدائية مالجنوبية السميراتالروحية1

زمال نجيب

قطاري ايمن

الخذيري عماد

الصمادحي كافية

فرحاتي بسمة

بوخريص الناصرالجنوبية السميرات-  بربرو إبتدائية مالجنوبية السميراتالروحية1

بوخريص الناصر

الجبالي احمد

العرايبي عاطف

زيتون ليلى

العزيزي أمين محمد

رحومة حسنالمساحلة-  زيتون أوالد إبتدائية مالمساحلةالروحية1

رحومة حسن

بالفائز عادل

الصالحي سلوى

زيدون رمزي

النصراوي كمال الهرية إبتدائية مالهريةالروحية1

النصراوي كمال

العجمي ابتسام

ابراهيم اكرم

الحسني عربية

الحسني هادية

مبارك سالمالهرية-  مولى سيدي إبتدائية مالهريةالروحية1

مبارك سالم

حجالوي سنية
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الحسني حورية

العثماني سارة

داللي الجليل عبد الروحية 34 مارس2  إبتدائية مالروحيةالروحية4

داللي الجليل عبد

السويسي مسعودة

الحمزاوي عنطر

زكري بن ساّرة

بنحمودة زهوة

زغدود وسام

زيدون عصام

البحري سيرين

عوينة زينب

الشنيتي جيهان

العكازي المهدي

المكاوي اللطيف عبد

الرحالي هندة

الداللي شكري

القاسمي صبرين

بوجالل الهادي محمد

الفرشيشي انتصار

عمراني صابرين

الحباسي جابر

الباللي سنية

الكوكي صابرالروحية-  دبيش فندق إبتدائية مالروحيةالروحية1

الكوكي صابر

زينة شارني

خضراوي سهام

القروي وائل

الشرادي الدين نور الروحية جانفي 14  إبتدائية مالروحيةالروحية2

الشرادي الدين نور

داللي الفة

العثماني رضا

زلفاني عارم

الكافي انيس

سعيد مراد

الجبالي سناء

دّوة بن ذكرى

بالمذكور الدين جمال

زغدود بثينة

الطوايبي الصالح محمدالروحية-  بالل أوالد إبتدائية مالروحيةالروحية1

الطوايبي الصالح محمد

قطاري لطفي

 الفرشيشي رانية

الكافي هندة

زيناوي سليمالروحية الجديدة العهد إبتدائية مالروحيةالروحية1

زيناوي سليم

فالح مريم

الربيعي مروة

الكافي درصاف

الداللي االميرروحية عن الحميمة إبتدائية مالحميمةالروحية1

الداللي االمير

زيتون سلوى

الشرادي لطيفة

 شرادي دلندة

الشرادي مبمون

الحناشي فتحيبوعجيلة إبتدائية مبوعجيلةالروحية1
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الحناشي فتحي

الساليمي المهدي

الشيحاوي النايلي

الشيحاوي حضرية

مسلم وليدبوعجيلة-  جلجل إبتدائية مبوعجيلةالروحية1

مسلم وليد

هاللي شيماء

الطوالبي فادية

شراّدي رحمة

الصالحي يسرى

الشيحاوي حماديبوعجيلة-  الدليوات إبتدائية مبوعجيلةالروحية1

الشيحاوي حمادي

الشرادي مروة

خضر بن عقيلة

الزين وائل
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 مكاتب عدد

إقتراع
اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمدية

عرفاوي بلقاسم العروسة 1934 مارس2  إبتدائية مالعروسةالعروسة4

عرفاوي بلقاسم

الرياحي تهاني

الشابي هناء

الزيتوني بالل

الوسالتي خلود

بنموسى السحبي

خلصي أماني

دريسي سمية

الرياحي ماهر

الدقي جمال

سميرالوسالتي

الرياحي نورة

الرياحي عبير

القنواتي أمل

جريدي حنان

الرياحي آمن

محواشي مروى

الرياحي مالك

الدريسي وفاء

الرياحي لطيفة

الرياحي الطاهرالعروسة-  الحجاج دشرة إبتدائية مالعروسةالعروسة1

الرياحي الطاهر

الشريف القادر عبد

الرياحي وفاء

القماطي أماني

الزريبي سلمى

الوسالتي قيسالعروسة-  بوعرادة العرعار وادي إبتدائية مالعروسةالعروسة1

الوسالتي قيس

الفرشيشي هدى

الوسالتي أحمد

الوسالتي هاجر

الوسالتي نجالء

 الوسالتي المنصف بوجليدة إبتدائية مبوجليدةالعروسة2

 الوسالتي المنصف

الخلصي أميرة

الزيتوني بالل

 الوسالتي خولة

الرابحي الهيبة

الخلصي ايمان

القماطي وفاء

وسالتي لمية

 الرياحي حسان

رابحي زينب

حمدي ربيعالّرميــل-  الزرايب باطن إبتدائية مالرميلالعروسة1

حمدي ربيع

الكنزاري منجية

الرياحي طارق

القنواتي حسان

الفرشيشي زينب

الرياحي جاللالّرميــل-  بوسالمة عين إبتدائية مالرميلالعروسة1

الرياحي جالل

بالعروسة اإلقتـراع مراكـز
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العرفاوي العربي

الفرشيشي ألفى

الرياحي آمنة

الوسالتي سليم

الوسالتي حيدر الّرميــل إبتدائية مالرميلالعروسة1

الوسالتي حيدر

المحواشي خولة

كناني سميرة

الحمدي منى

الوسالتي ايناس

الزريبي حسن مصراطة إبتدائية ممسراطةالعروسة1

الزريبي حسن

الزيتوني كمال

المحواشي مروى

الوسالتي سوسن

الدريسي هبه

الدريدي البشير عياد سيدي إبتدائية معياد سيديالعروسة1

الدريدي البشير

الفزاني سمية

التميمي مروى

المرداسي فاتن

الفرشيشي علي
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 مكتب عدد

إقتراع
اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمدية

نصيري المنجيالشمالية الكريب-  الكريب 34 مارس2  إبتدائية مالشمالية الكريبالكريب3

السليطي سماح

بوبكري مروى

المناعي منير

العجاني سعاد

البوبكري هشام

هللا عطاء الطاهر 

الحسني ريحاب

 الغزواني نرجس

الجبالي عادل

البوبكري تيسير

المولهي فوزي

محمد اوالد مراد

النفوطي ابتسام

الشنوفي دالل

العبيدي مروان

الحرباوي رضىالشمالية الكريب-  بورقيبة الحبيب شارع إبتدائية مالشمالية الكريبالكريب4

اليحاويي نجيبة

الكنزاري المعز

العربي جيهان

العبيدي امين محمد

الشنوفي ابتسام

العبيدي عدنان

بوبكري ضحى

البوبكري اسمهان

السليطي زهير

السليتي وفاء

سعودي محمد

البوبكري طارق

وصيف ليلى

العرقوبي امال

الهمامي فاتن

السليطي فاطمة

العرفاوي االمجد محمد

البوبكري مفيدة

المزوغي حياة

العرقوبي هشام

االمرواني محمدالشمالية الكريب-  اللوز وادي إبتدائية مالشمالية الكريبالكريب1

االمرواني محمد

الكالعي شادية

العربي رجاء

السليطي الدين سيف

الطالبي جالل

اليحياوي سليمانالجنوبية الكريب-  الكريب النصر حي إبتدائية مالجنوبية الكريبالكريب2

السليطي علي

عبيدي حميدة

العرقوبي رحمة

العربي اسالم محمد

الجبالي اشراق

العبيدي عثمان

الجبالي مديحة

الكريب
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الخياري يوسف

الجبالي احالم

البوبكري الدين سيف

الّدنداني زهيرالجديدة الدخانية إبتدائية مالدخانيةالكريب2

الّدنداني زهير

العطوي نجيب محمد

النفوطي الكريم عبد

الشنوفي دالل

اليدوغي مروى

الهرهوري بسمة

الدنداني مروى

الماجري الفة

الجندوبي وليد

الجويني سندس

الدريدي عالءالقديمة الدخانية إبتدائية مالدخانيةالكريب1

الدريدي عالء

العبيدي رامي

الحناشي سوسن

البجاوي سمية

الشنوفي دليلة

الميساوي عليالدخانية-  العالية إبتدائية مالدخانيةالكريب1

الميساوي علي

الحناشي شيماء

الرحيمي علي محمد

المناعي الحبيب

البجاوي عايدة

بوغانمي ابراهيمالشمالية بياضة حمام-  بياضة حمام إبتدائية مالشمالية بياضة حمامالكريب2

بوغانمي ابراهيم

الجويني بشير

البوبكري مبروك

راضيةالجبالي

البوبكري مريم

النوري ابراهيم 

الرزقي احالم

ماجري لميه

العبيدي عدنان

الجبالي امال

الخياري صالحالجنوبية بياضة حمام-  السخون حمام إبتدائية مالجنوبية بياضة حمامالكريب1

الخياري صالح

الدنداني سهيلة

الجبالي رفقة

المناعي عالء

العبيدي فتحيةالجنوبية بياضة حمام-  الهدوم فج إبتدائية مالجنوبية بياضة حمامالكريب1

العبيدي فتحية

البوزيدي سلوى

الماجري انور

الدنداني الحسين

المناعي ذكرى

الحرباوي رضاالجنوبية بياضة حمام-  الكريب الخنقة إبتدائية مالجنوبية بياضة حمامالكريب1

الحرباوي رضا

الدنداني الحسن

العبيدي سارة

التيتوحي جواهر

اليحياوي فتحية

خذراوي فتحيالجنوبية بياضة حمام-  الكريب الجواودة إبتدائية مالجنوبية بياضة حمامالكريب1

خذراوي فتحي
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الزغالمي نايلة

العبيدي هاجر

المديني كريمة

البوبكري امين محمد

العرقوبي الطاهر محمدالشمالية مسعودي برج-  مسعودي برج إبتدائية مالشمالية المسعودي برجالكريب2

العرقوبي الطاهر محمد

السليطي الطاهر

الفضالوي نسرين

الماجري امنة

البوبكري حسني

الدنداني خليل

القرواشي الكريم عبد

الدنداني ثرية

العباسي ايمن

البوبكري مريم

العبيدي علي محمدالشمالية مسعودي برج-  كالع عرقوب إبتدائية مالشمالية المسعودي برجالكريب1

العبيدي علي محمد

البوبكري هدى

الفرشيشي نيزار

الدنداني الفة

الحرباوي الباسط عبدالشمالية مسعودي برج-  الكريب المهيريس إبتدائية مالشمالية المسعودي برجالكريب1

الحرباوي الباسط عبد

الكالعي سليم

البوبكري رهام

السمعلي ثرية

الغزواني امل

الدنداني الّدين بدرالجنوبية مسعودي برج-  طالب أوالد إبتدائية مالجنوبية المسعودي برجالكريب1

الدنداني الّدين بدر

البوبكري سالم

البوبكري رابعة

البوبكري سهام

الحناشي حلمي

الفضالوي ايمنالجنوبية مسعودي برج-  السلوقي عقبة إبتدائية مالجنوبية المسعودي برجالكريب1

الفضالوي ايمن

فري حنان

الطالبي طارق

المناعي نائلة

قرواش ليلى

اليدوغي حسنالجنوبية مسعودي برج-  مدين إبتدائية مالجنوبية المسعودي برجالكريب1

اليدوغي حسن

المناعي عصام

المديني مروى

البوبكري منتصر

الغزواني االسعد

البوبكري ساميالجنوبية مسعودي برج-  مدين إبتدائية مالجنوبية المسعودي برجالكريب1

البوبكري سامي

العبيدي رمزي

المديني الفة

البوبكري منى

المناعي بسام



 مكتب عدد

إقتراع
اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمدية

القنطاسي العربي محمدبرقو مارس2  إبتدائية مبرقوبرقو3

اليحياوي نبيل

عياري سعاد

المانسي المنجي

القاسمي وصال

الجويني رمزي

الدريدي مصطفى

اليحياوي مختار

اليحياوي رحاب

الجويني مهى

اليحياوي المعز

دغنوج الناصر

البرقاوي فتحي

الهمامي الهادي محمد

اليحياوي سماح

الضنبري أمل

الدريدي يوسفبرقو الزهور حي إبتدائية مبرقوبرقو3

المناعي مالك

دغنوج فاطمة

البرقاوي نصاف

المطوسي خالد

صغرون محمد

محرزي سليم

دغنوج صفاء

العويتي سوسن

الدريدي حمدي

شعباني مكرم

المالكي عثمان

المانسي المنجي

اليحياوي هالة

الدريدي أحالم

البرقاوي أمل

العبيدي أحمدبرقو السعادة حي إبتدائية مبرقوبرقو1

العبيدي أحمد

الميموني فوزي

البرقاوي حسن

البرقاوي اسمهان

التابعي كمال

نقاطي وجديبرقو أحواز-  عمارة سيدي إبتدائية مبرقو أحوازبرقو1

نقاطي وجدي

الدريدي حسام

الضمبري نزيهة

القيجوري المهدي

الدريسي حسني

التابعي كمالبرقو أحواز-  عوام مرج إبتدائية مبرقو أحوازبرقو1

التابعي كمال

المانسي عمر

الساسي حنان

الحفصي صبرين

برقو
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السبتي بن علي محمد

الدريدي فرجفرج أوالد-  زكار عين إبتدائية مفرج أوالدبرقو1

الدريدي فرج

الميموني أيمن

الفرجاوي أحمد

الجمل نجاح

الساسي فرج

الرياحي مروان سعيد سيدي إبتدائية مسعيد سيديبرقو1

الرياحي مروان

العرفاوي رمزي

اليحياوي ميساء

البرقاوي درة

روابحية بثينة

اليحياوي رمزيسعيد سيدي-  زيد سيدي إبتدائية مسعيد سيديبرقو1

اليحياوي رمزي

انصاري فؤاد

الدريدي عزيز

محجوب طارق

الزيدي سهام

نقاطي أحمد فرنة عين إبتدائية مفرنة عينبرقو1

نقاطي أحمد

بالناجم ايمان

الدريدي صالح

الحمادي مهدي

الدريدي أمير

البرقاوي أميرة بوسعدية عين إبتدائية مبوسعدية عينبرقو1

البرقاوي أميرة

عمارة تقوي

عياري خولة

 رشدي محمد

الجمل أمل

البرقاوي عادلبوسعدية عين-  الخّروب دمان إبتدائية مبوسعدية عينبرقو1

البرقاوي عادل

طاهري مانع

المطيري أيمن

البرقاوي ربيعة

البرقاوي منال

هللا خلف أوالد وفاءالدريجة إبتدائية مالدريجةبرقو1

هللا خلف أوالد وفاء

هللا خلف أوالد رحمة

المانسي ربيعة

الرياحي نجاح

المانسي هالة

الزيدي عمادالدريجة-  الكنازيز إبتدائية مالدريجةبرقو1

الزيدي عماد

المانسي حبيب

اليحياوي منتصر

مجيد الدين حسام

عاشور بن يسرى

الزناقي المنصفالدريجة-  عمر بن أوالد إبتدائية مالدريجةبرقو1

الزناقي المنصف

السمراني هدي

الغازي المنجي

صغرون حسناء
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صغرون رمزي محمد

محرزي خالدالبحيرين-  صدقة إبتدائية مالبحيرينبرقو1

محرزي خالد

الهمامي هاجر

سنداسني رمزي

النقاطي أميمة

سنداسني شكري

محرزي كريمالبحيرين-  البياض إبتدائية مالبحيرينبرقو1

محرزي كريم

الزين هشام

الزين أمين

الزين الدين عالء

الوسالتي جيهان

21
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 مكتب عدد

إقتراع
اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمدية

الرويسي ساميالمدينة بورويس-  بورويس سيدي 34 مارس2  إبتدائية مالشمالية بورويسبورويس4

جفال الحبيب

مليتي محسن

المليتي أماني

دائخي الصالح محمد

الفازعي نجاح

عبروقي خالد

عبروقي خالد

الزغالمي ايمان

عرفه ابتسام

شافعي لطفي

المليتي روضة

رويسي مصطفى

الزغالمي يونس

وسالتي كوثر

المهتلي روضة

الجويني مروة

شابي الهادي محمد

أحمد بن فرج

صغيري حميدة

الرويسي وفاء

العوني الطاهر

مليتي فوزيالمدينة بورويس-  بورويس جانفي 14   إبتدائية مالشمالية بورويسبورويس1

مليتي فوزي

صغيري فريد

خليفي جالل

البوبكري اشراق

منير ايمان

شافعي ابراهيمالجنوبية بورويس-  النشم إبتدائية مالجنوبية بورويسبورويس1

شافعي إبراهيم

البراري الواحد عبد

مليتي هاني

اليوسفي أحالم

الشيحي جيهان

العرفاوي عادلالجنوبية بورويس-  يوسف أوالد إبتدائية مالجنوبية بورويسبورويس1

العرفاوي عادل

الحرباوي وسام

النصراوي سماح

رويسي رماح

العزابي حذامي

حرباوي الشاذلي التريشة إبتدائية مالتريشةبورويس1

حرباوي الشاذلي

حرباوي قيس

العياشي فريدة

المليتي سندس

مليتي أميرة

غرنوقي عادل العباسي إبتدائية مالعباسيبورويس1

غرنوقي عادل

اليعقوبي دنيا

محرزاليعقوبي

السليطي حسناء

بورويس سيدي
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الهمامي ابراهيم

الوسالتي لطفيعاشور عين-  القديمة الرويسين إبتدائية معاشور عينبورويس1

الوسالتي لطفي

 بوحلي يسري

البوبكري أميرة

دائخي الصالحة

الرويسي نجالء

المليتي نبيلعاشور عين-  الفالحي بورويس سيدي إبتدائية معاشور عينبورويس1

المليتي نبيل

المليتي ياسمينة

اليوسفي هزار

البوبكري صباح

مليتي شكري

منير سهيرعاشور عين-  الجديدة الرويسين إبتدائية معاشور عينبورويس1

منير سهير

السليطي سامية

رويسي نبيل

الجويني نجيبة

وسالتي كريمة

العرفاوي األسعد الكريب محطة إبتدائية مالكريب محطةبورويس1

العرفاوي األسعد

نسمةالكنزاري

الصغيري راوية

الرويسي حياة

المليتي أمل

ميغري المنصفالكريب محطة-  الحياة إبتدائية مالكريب محطةبورويس1

ميغري المنصف

بوصالحي وليد

الرزقي شادية

معالوي وليد

الرويسي صبرة



 مكتب عدد

إقتراع
اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمدية

الشريف انيسبوعرادة أحواز-  الجليدة محطة إبتدائية مبوعرادة أحوازبوعرادة1

الشريف انيس

البنوري امنة

العرفاوي ابتسام

المناعي ضحى

ساحلي رضا

المناعي سميربوعرادة أحواز-  بيجقة إبتدائية مبوعرادة أحوازبوعرادة1

المناعي سمير

النوري خالد

الطرابلسي فوزي

الوسالتي نوفل

الخليفي بسمة

الهمامي يوسفالمدينة بوعرادة-  بوعرادة الجمهورية إبتدائية مبوعرادةبوعرادة2

الهمامي يوسف

الضياف بن عامر

بالضيف سناء

الساحلي امال

العرفاوي مجدي

ماجري شكري

وهبي نعيم

الشريف منوبي

 الرياحي عماد

بالضياف فاطمة

المّناعي شكريالمدينة بوعرادة-  بوعرادة نابل نهج إبتدائية مبوعرادةبوعرادة4

المّناعي شكري

الساحلي خولة

السالمي السيدة

الجبالي هيثم

بالضياف يسرى

الطرابلسي طارق

القيطوني محجوب

وسالتي وجدي

العرفاوي نادية

الزيتوني اكرام

الغربي احمد

الجبالي ذكرى

الجويني الطيب

القمودي هدى

الخلصي منتصر

الجبوزي خميس

بالضيف عدنان

الهمامي عايدة

الرياحي جيهان

النوري اسماء

الرياحي ساميالمدينة بوعرادة-  بوعرادة الزياتين حي إبتدائية مبوعرادةبوعرادة4

الرياحي سامي

الحرزلي مروة

الواعر رجاء

الجويني اميمة

الغرنوقي ايسر

 الرياحي توفيق

بوعرادة
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الماجري  وجدي

النوري ايمان

 الهدى نور

رياحي  منا

الصياري رشيد

الوهبي الهادي 

الرياحي الفة

العرفاوي وداد

رياحي عائشة

الجالصي عبداللطيف

رياحي اناس

الغرنوقي وصال

دغنوج اسماء

الغرنوقي ايسر

التليلي جعفرالمدينة بوعرادة-  بوعرادة خلدون ابن إبتدائية مبوعرادةبوعرادة2

التليلي جعفر

الماجري حسان

الوسالتي عفاف

الهمامي سنية

الرياحي ايمان

الفرجاني السالم عبد

دشراوي هادية

الماجري هيكل

عبيرالرياحي

الرياحي هالة

المّناعي محمدفطيـس هنشير إبتدائية مفطيسبوعرادة1

المّناعي محمد

القيطوني سمير

 رويسي معتز

قمودي منى

القيطوني سفيان

النهدي منصفرومان هنشير-  بوخريص قصر إبتدائية مالرومان هنشيربوعرادة1

النهدي منصف

الضياف بن فاضل

النهدي وليد

الجبالي سليم

المحجبي حميدة

بوهاني الهاديرومان هنشير-  قسيل عين إبتدائية مالرومان هنشيربوعرادة1

بوهاني الهادي

النوري الفاضل

الهمامي امال

همامي كمال

الهمامي سمية

الطرابلسي شاكر رومان هنشير إبتدائية مالرومان هنشيربوعرادة1

الطرابلسي شاكر

الشريف منوبي

الهمامي احمد

الخلصي رضوان

الطرابلسي امال

النوري الشريفالنور عبد سيدي إبتدائية مالنور عبد سيديبوعرادة1

النوري الشريف

النوري المنصف

الرياحي عائشة

العرفاوي محمد

المناعي عاطف

25



الجوابي لطفيالشناء طرف إبتدائية مالشناء طرفبوعرادة1

الجوابي لطفي

النفاتي هادية

الماجري قصي

الرياحي صبري

الوسالتي نوفل

المولهي بوبكريالشناء طرف-  عرفة سيدي أوالد إبتدائية مالشناء طرفبوعرادة1

المولهي بوبكري

الماجري شكري

الدريدي كمال

الرياحي نبيل

 رويسي معتز
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 مكتب عدد

إقتراع
اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمدية

الصدي حميدهالشرقية قعفور-  قعفور شاكر إبتدائية مالشرقية قعفورقعفور3

الصدي حميده

الوالني أنيس

الجبالي منال

الخروبي غادة

العرفاوي أسامة

وسالتي نادر

الوسالتي حمادي

المحواشي نسرين

الحسني رفيعة

الكرامتي ذكرى

الشيخاوي مبروك

الهمامي محمد

الظافر مريم

الوسالتي نورشان

الهمامي امين محمد

عثمان بن قابيلالشرقية قعفور-  قعفور بورقيبة إبتدائية مالشرقية قعفورقعفور3

عثمان بن قابيل

الوسالتي نزهة

الجويني أمال

الوسالتي أنيس

الظافر محمد

الصدي الهاشمي

الفرشيشي نادية

الوسالتي رياض

البرني منى

الرزقي أيمن

الجبالي صالح

الكريفي رندة

الدريسي ألفة

الرحالي فتحي 

الفرشيشي نادية

الفرشيشي علي محمدالشرقية قعفور-  قعفور المهيري الطيب إبتدائية مالشرقية قعفورقعفور2

الفرشيشي علي محمد

مولهي خميس

العرفاوي صبرين

المرواني أنيس

العرفاوي هدى

الطرابلسي عبدالكريم

الفرشيشي عفاف

البوزيدي حنان

الوسالتي منتصر

الجبالي فارس

الجويني عثمانالغربية قعفور-  قعفور الزهور حي إبتدائية مالغربية قعفورقعفور4

الجويني عثمان

الجبالي رؤوف

الكريفي جالل

الوسالتي سعاد

الشيخاوي مروى

الوسالتي عثمان

الوسالتي احمد

مرواني أسماء

قعفور
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الماجري رمزي

الجالصي إيمان

الوسالتي صالح

المولهي منجية

البداي سامي

الوسالتي يسرى

الجبري نجلة

الفرشيشي الحسين

العرفاوي هالة

المحواشي فادي

الوسالتي أمل

الجالصي إيمان

المراذسي المنذراألخوات 34 مارس2  إبتدائية ماألخواتقعفور1

المراذسي المنذر

العرفاوي رحمة

الماجري سميحة

المرواني أشرف

العبيدلي الحبيب

الفزاني شكرياألخوات منجم إبتدائية ماألخواتقعفور1

الفزاني شكري

الرحموني محمد

السليطي وائل

الفتاتي أمين محمد

الماجري عائدة

الوسالتي نورالدينزريق عين-  الهوام إبتدائية مزريق عينقعفور1

الوسالتي نورالدين

الظافر هبة

الوسالتي أمين محمد

الحسني قيس

العبيدلي هادية

رحال الناجم زريق عين إبتدائية مزريق عينقعفور1

رحال الناجم

الجويني شوقي

الكرامتي هدى

الوسالتي أميمة

عثمان بن بالل

الفرشيشي الطيبزريق عين-  قعفور نايل منزل إبتدائية مزريق عينقعفور1

الفرشيشي الطيب

الرزقي أنس

المناعي أمين محمد

البرني حمادي

الوسالتي جمال

الماجري معمرالشمالية االحواز-  الخروبة إبتدائية مالشمالية األحوازقعفور1

الماجري معمر

الرحالي رجاء

الماجري نورة

الهمامي خالد

الجبري يوسف

الجويني الفتاح عبدالشمالية االحواز-  النويصر إبتدائية مالشمالية األحوازقعفور1

الجويني الفتاح عبد

الجبالي فضيلة

العبيدلي أماني

الوسالتي مروى

سليمة محمد

العبيدي كريم األقصاب إبتدائية ماألقصابقعفور1

العبيدي كريم
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العبيدي صفاء

الجبالي كريم

الجويني سهير

العبيدي عالء

الراشدي تميماألقصاب-  قعفور بنورية إبتدائية ماألقصابقعفور1

الراشدي تميم

الجندوبي أنيس

الجويني سعيدة

الجويني مروى

الجويني مريم
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اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمديةإقتراع مكاتب عدد

الصغّير طارقالمدينة كسرى-  كسرى 34 مارس2  إبتدائية مكسرىكسرى2

الصغّير طارق

العسكري حليمة

قليش احالم

عقيو يسرى

القليش الدين سيف

الزناقي محرز

الفايض ربح

محرز اميرة

البيار ايمان

التواتي ايمان

الحفيان الهاديالمدينة كسرى-  الجديدة كسرى إبتدائية مكسرىكسرى2

الحفيان الهادي

العثماني منوبية

الزريبي منصف

الفارظ الهدى نور

الدين بدر توفيق

السحيري المنصف

قليش وليد

السباعي منية

طليبه هناء

الزريبي هندة

بنمنصور الرزاق عبد الحمام إبتدائية مالحمامكسرى1

بنمنصور الرزاق عبد

السالمي طارق

الواعر الحكيم عبد

بنعثمان صارة

قوام حافظالشمالية المنصورة-  القديمة المنصورة إبتدائية مالشمالية المنصورةكسرى1

قوام حافظ

مصلح الدين شمس

طليبة سناء

شلبي عزيزة

بوفتح حسين

الخضراوي مرادالشمالية المنصورة-  كسرى جنوة إبتدائية مالشمالية المنصورةكسرى1

الخضراوي مراد

بوزيان عمار

المحرزي جابر

مختار ايمان

صويلح ايمن

العّياشي عليالجنوبية المنصورة-  حشاد فرحات المنصورة إبتدائية مالجنوبية المنصورةكسرى1

العّياشي علي

هذيبي جميلة

السحيري حنان

عيسى نزار

 العياشي اسامة

بامري فتحي بوعبدهللا إبتدائية مهللّا بوعبدكسرى2

بامري فتحي

البيار الفاضل

بريكي الشهبة

العثماني نجاة

البيار نادية

بكسرى اإلقتـراع مراكـز
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المالسين الناصر

الغضبان ندى

السرحاني اماني

تاج تقوي

البيار منير

بوزيان تميمالشمالية القرية إبتدائية مالشمالية القريةكسرى1

بوزيان تميم

البيار المنصف

محرز كمال

البوصفي اميمة

بوهاني عاللة الجنوبية القرية إبتدائية مالجنوبية القريةكسرى1

بوهاني عاللة

محرز صلوحة

بلعيد ماهر

اليحياوي صباح

غضباني الدين نورالجنوبية القرية-  بوعافية أوالد إبتدائية مالجنوبية القريةكسرى1

غضباني الدين نور

بوهاني الدين نصر

بوخريص نجيب

الحناشي  بوثينة

قمرة بن عواطف

 دبيش اسامة الفضول إبتدائية مالفضولكسرى1

 دبيش اسامة

البحري منير

الذوادي جعفر

الوندي حسنة

الوندي ايناس

بورحله عليالفضول-  كسرى ذواودة إبتدائية مالفضولكسرى1

بورحله علي

الذوادي نجيب

ساعي وفاء 

بوعالق سالف

الغضبان فيصل

بلغيث شكيبالقديمة اللوزة إبتدائية ماللوزةكسرى1

بلغيث شكيب

مريم اسكندر

العالني الدين عز

السالم عبد ربح

الصحراوي طارق

الغضبان العربيكسرى الجديدة اللوزة إبتدائية ماللوزةكسرى1

الغضبان العربي

عماراليونسي

شاكير حميدة

الفايض سعيدة

العمري محمد
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 مكتب عدد

إقتراع
اإلسمالإلقتراع مركز إسمالعمادةالمعتمدية

اللعالعي نبيلالجنوبية مكثر-  الّسيـادة إبتدائية مالجنوبية مكثرمكثر3

راغب علي محمد

القدامي لطفي

شعباني الدين نور

 نصيب أحالم

بالطيب زينب

راغب هشام

عيسى عبدهللا

مرزوقي منال

 سالمة سهيب

ابراهيم منير

بنعيسى راشد

 العلوي هيكل

العوايسي طارق

بنقمره أميرة

 غديرة فاطمة

 الصغير فيصلالجنوبية مكثر-  مكثر حشاد إبتدائية مالجنوبية مكثرمكثر5

بنحمادي توفيق

شيش كمال

حرم صليحة

بنعمار أمل

الزايدي سفيان

الخضراوي ابتسام

بنشيخه فتحي

غديفي صباح

بنقمره بالل

بلقاسم معمر

صوائدي حمدي

صميدة لطفي

عطية أحمد

 بالربيع فوزي

قروي حافظ

السالم عبد أريج

العثماني الحبيب

العثماني فوزية

البازي رضا

الخضراوي ليلى

المذكور لبنى

المكي هيكل

غومه احمد

طالبي عالء

كاملة بن عبير

بوصندل العزيز عبدالجنوبية مكثر-  مكثر شاكر إبتدائية مالجنوبية مكثرمكثر3

عمر الحاج خميس

النقازي معز

النموشي عادل

الخليفي صفاء

العتيري أميرة

السالمي عزالدين

المعموري تونس

محمدي أماني

مكثر
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الشعباني نصاف

حسن بن سامي

قريوي عبدهللا

النوي زياد

القبصي الجليل عبد

محمدي سمر

بنقمره وفاء

بومريفق االزهرالجنوبية مكثر-  اللوح قصر إبتدائية مالجنوبية مكثرمكثر2

بومريفق االزهر

عمار عماد

العثماني محمد

الدبوسي ليلى

الذهبي المنجي

بكير وسام

الفاتح ضحى

عمار بن انتصار

 دريسية بن كريم

راغب فوزي

الربائحي عمادصيار المهيري الطيب نهج إبتدائية مصيارمكثر2

الربائحي عماد

 القماز صابر

خليف وهيبة

بالطيب وليد

بحروني خلود

حمدي فوزي

الحمدي صباح

بنخليف ابتسام

غنيمة سامية

 الصيد حافظ

عمر عادلالقرعة إبتدائية مالقرعةمكثر1

الشنوفي أمين

الزاهي ضحى

العمروسي زياد

بومنجل تقوى

مرزوقي براءة

هريه زهيرالقرعة-  الزعرورة إبتدائية مالقرعةمكثر1

هريه زهير

عزازة صالح

العمروسي فاتن

القصيبي لمية

الحمدي مراد

القروي نزارياز-  الصفايا حوش إبتدائية مبازمكثر1

القروي نزار

الماجري كمال

خليف ابتسام

خليف ليلة

الفاتح موسى

عمار كمال مصطفىياز-  الجمعة سوق إبتدائية مبازمكثر1

عمار كمال مصطفى

بنمنصور رياض

الصياري رضاء

لبيض امال

زباس سوسن

القندولي فرحياز-  الزواكرة إبتدائية مبازمكثر1

القندولي فرح
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الحباسي خميس

العوايد بن مراد

مرزوقي سرين

الحباسي ربح

حميده الناصر حازم بني إبتدائية محازم بنيمكثر1

حميده الناصر

عرفاوي زهير

بنحسن بشرة

الفالح ياسين

حسن بن امال

بنحسن عزالدينحازم بني-  الرمل وادي إبتدائية محازم بنيمكثر1

بنحسن عزالدين

الحفيان األزهر

فالح شكري

 غديرة فاطمة

رمضان فوزي

الخاشع أحمد الوادي رأس إبتدائية مالوادي رأسمكثر1

الخاشع أحمد

المخزومي منير

بوناصري علي

 حمام سوسن

اللواتي أيمن

المرابطي األسعدالوادي رأس-  علي أوالد إبتدائية مالوادي رأسمكثر1

المرابطي األسعد

الحاجي عواطف

القاسمي أمل

المقراني نسيم

الطيب كريمة

البشير بن لبنةصدين جوف إبتدائية مالصّدينمكثر1

البشير بن لبنة

عمار بن عمار

منصور بن مهى

بنمنصور منى

 زهية أماني

تاج عصامالصّدين-  الشيخ أوالد إبتدائية مالصّدينمكثر1

تاج عصام

السبتاوي علي محمد

عامر بن وجدي

بنعمار مريم

الصيفي الستار عبد

 رحومة عمر الشوارنية إبتدائية مالشوارنيةمكثر1

 رحومة عمر

بلقاسم الحاج عادل

المرابطي وليد

النموشي سالم

رحال عفاف

 بوبكر بن األمجدالحداد سند إبتدائية مالحداد سندمكثر1

 بوبكر بن األمجد

قروي عادل

علوي كوثر

المرابطي امال

حسناوي روضة

بوغوفه العزيز عبدالحداد سند-  الحصحاصية إبتدائية مالحداد سندمكثر1

بوغوفه العزيز عبد

بلغيث ايمن
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سالمه مصباح

المخزومي صفوان

المرابطي بسام

بلغيث رياضالسوالم-  الخيزران إبتدائية مالسوالممكثر1

بلغيث رياض

العمري الدين نور

الشارني األسعد

الفضيلي منال

النموشي طارق

الطرهوني األنور محمدالسوالم-  التلة إبتدائية مالسوالممكثر1

الطرهوني األنور محمد

بنعياد معز

بنمنصور صليحة

بنمنصور لبنة

الظافر أيمن

العلوي األنورالسوالم-  الحمادة إبتدائية مالسوالممكثر1

العلوي األنور

السالمي رياض

الغولة نزهة

بالمذكور نسرين

المرزوقي نبيل

الطمراوي عادلالسوالم-  الحذايقية إبتدائية مالسوالممكثر1

الطمراوي عادل

عياد بن بسمة

خضراوي سامية

خضراوي روضة

عمار بثينة


