
 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا������  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

139,50 2تونس باجةروضة  برهومي

119,50 1صفاقس سيدي بوزيدعبد الكريم  بن الدخلي

108,00 1صفاقس قفصةياسين  ازواري

060,00 مدنين1تونس وحيدة  عاشور

055,50 سيدي بوزيدالقيروانسناء  مصلبي

054,00 قفصةسيدي بوزيدنهيه  بوزيان

053,00 بن عروسباجةسماح  بلومة

049,50 جندوبةالكافهاجر  الماجري

049,50 1صفاقس مدنينسهير  بوقطاية

047,50 سوسةمدنينسلوى  بوعزيز

047,00 بن عروسالكافحبيبة  الشارني

045,00 الكافالقيروانفاطمة  حمدي العقرباوي

045,00 سيدي بوزيد1تونس هاجر  زارعي

045,00 1صفاقس سيدي بوزيدمنية  المهذبي

044,50 المنستيرزغوانفرح  شعبان

044,00 سوسةالقيرواننعيم  المهيري

044,00 سوسةسليانةسالمة  الشايب

042,50 المنستيرالمهديةعلي  سعد

042,50 المنستيرزغوانروضة  الشاوش

042,50 سيدي بوزيدجندوبةخالد  صمائري

042,00 سوسةالقيروانخميسة  الزيتوني

042,00 قابستطاوينسلوى  زروق

039,50 بن عروسنابلوسام  بن يحيى

039,00 قبليقابسأحالم  الغزالي

038,50 سوسةزغوانليلى  بوكر

037,50 المنستيرزغوانحنان  معرف

037,50 1تونس قبليالطاهر  بن منصور

037,50 سوسةتطاوينأحمد  بن حميدة

036,00 سيدي بوزيدالكافرفيقة  ساكري

036,00 قابسسليانةاحالم  بوشالمة

035,50 مدنينتطاوينليلى  قاندي

034,00 القيروانسليانةسالمة  غرسالوي

034,00 نابلزغواننزار  شعبان

032,50 المنستيرالمهديةمنيرة  شعبان

032,00 المهديةزغوانعواطف  خير الدين

030,50 المنستيرزغوانسنية  زهو

030,00 المهديةسليانةسحر  بن علي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا������  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

030,00 نابلمنوبةسامية  بنعلي

029,00 المهديةالقيرواننجوى  ساعد

028,50 1تونس سليانةنعيمة  الجبالي

026,00 القصرين2تونس أميمة  بوزيان

024,50 2تونس سليانةمروى  بوزويتة

021,00 نابل2تونس زهور  البكوش

020,00 زغوان2تونس سلوى  دبش

020,00 نابل2تونس يحيى  مومني

019,00 1تونس جندوبةسالم  صمود

019,00 سليانةبنزرتامل  السحباني

019,00 نابلمنوبةبوبكر  شعبان

019,00 نابلمنوبةوفاء  القربي

018,00 بنزرتجندوبةيسري  التوكابري

018,00 بنزرتجندوبةحمد  الخليل

018,00 نابلسليانةكريمة  بنزهرة

018,00 نابل2تونس نسرين  حواس

017,00 بن عروسسليانةهندة  السعيدي

017,00 نابلمنوبةفدوى  الرقيق
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا�$�#"��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

109,50 1صفاقس سيدي بوزيدمفيدة  خشارم

088,00 1صفاقس المهديةمحمد  الشقار

083,00 سوسةالقيرواننادية  الدهمول الحضيري

072,50 2تونس جندوبةمنيرة  عكرمي

072,50 سوسةالمهديةسناء  هميلة بوشملة

068,00 أريانة2صفاقس مها  الزريبي

068,00 بن عروسقابسليلى  معلى

066,00 سوسةزغوانأنيس  بن الحاج فرج

064,00 بن عروسزغوانأميرة  صويعي

063,00 سوسةالمهديةنائلة  عمارة شعيب

063,00 سوسةقبليرشيدة  التليلي

061,50 المنستيرالقصرينهدى  مهني

061,50 سوسةسليانةبسمة  كميشة

059,00 بن عروسباجةبسمة  فطناسي

057,00 المنستيرالقيروانصابر  بن عامر

057,00 المنستيرالمهديةبوثينة  قعلول

057,00 1صفاقس المهديةسنية  بوحاجب

056,00 المنستيرالمهديةراضية  المبروك

055,50 المنستيرالمهديةايمان  يعقوب بن ضياء

054,00 1صفاقس قابسوليد  المكي

052,50 1صفاقس سيدي بوزيدأحالم  أوالد علي

052,00 أريانةقبليراضية  سليم

052,00 2تونس باجةإيمان  بن ابراهيم

052,00 1صفاقس قابسمبروك  غناي

051,00 القيروانالقصرينلمياء  العيوني

051,00 المهديةقبليفتحية  بنحمودة

051,00 1صفاقس قابسهشام  الالفي

050,00 المنستيربنزرتفتحية  الخليفي

050,00 المنستيرسيدي بوزيدنسيم  جاء باهللا

050,00 المنستيرالمهديةوفاء  زردوب

050,00 1صفاقس قابسإبتسام  بنزينة

049,50 المنستيرالقصرينإيمان  عمار

049,50 المنستيرقبليأحالم  المقديش

049,50 المهديةقبليمنى  بوعزيز

048,50 المهديةمدنينعائدة  الرواتبي

048,00 المهديةسليانةوسيلة  عون

048,00 زغوانسليانةهاجر  الهمامي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا�$�#"��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

048,00 منوبةقبليصفاء  الصليعي

047,50 المهديةسليانةوسام  القابسي

047,50 المهديةقابساكرام  الجراية

047,00 أريانةمدنينمريم  فرج

047,00 المهديةسيدي بوزيدسالف  بن خليفة

047,00 المهديةقابسنادية  الجمل

045,50 المهديةالقصرينسهى  بوطبة

045,50 بن عروسسليانةنجم الدين  الماجري

045,00 منوبةالكافسلوى  نوايرية

045,00 نابلمدنينبدر  نعمان

044,00 بن عروسمدنينإيمان  فارس

043,00 2تونس زغوانيسر  الناصري

043,00 نابلالقيروانهالة  المرناوي

042,50 نابلسليانةحرية  بلعوجة

042,00 أريانةقفصةإعتدال  رضواني

042,00 2تونس جندوبةزهور  بن عثمان

042,00 2تونس مدنينمنال  بن عبد الباقي

041,00 2تونس سليانةعائدة  المالكي

041,00 منوبةباجةليلى  الشابي

040,00 أريانةسليانةعواطف  الخليفي

040,00 أريانةسليانةكريمة  بنور

040,00 بنزرتالكافنبيلة  خماسي

040,00 سيدي بوزيدقبليفاطمة  بن قايد

039,50 أريانة2صفاقس وداد  مليك

039,00 منوبةالكافهاجر  شوشان

039,00 منوبةجندوبةلمياء  البوعزيزي

038,50 نابلسليانةشدى  بنسليمان

037,50 2تونس قبليآسيا  الحمدي

037,50 سيدي بوزيدالقصرينهيبة  غابري

037,00 أريانةجندوبةعبير  المصدع

037,00 2تونس سليانةنجوى  الشايب

037,00 قفصةسيدي بوزيدنورة  صماري

036,50 أريانةجندوبةسميحة  بن عيسى

036,50 منوبةجندوبةسمية  مقران

036,00 قابسجندوبةكوثر  عابد

036,00 منوبةقبليمريم  الطرهوني

035,00 القيروانالقصرينايمان  منصور
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا�$�#"��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

035,00 القيروانسليانةنسرين  حباري

035,00 القيروانالكافحنان  المنياوي

035,00 زغوانجندوبةنادية  السعيدي

035,00 منوبةجندوبةسندس  محرز

035,00 نابلالكافأسماء  الغراب

034,50 نابلباجةبسمة  العزعوزي

034,00 القيروانالكافمحمد علي  السبوعي

034,00 مدنينسليانةريم  العنز

034,00 منوبةتطاوينمنية  جميعي

034,00 نابلالكافآسيا  السويسي

033,50 القيروانالقصرينبسمة  الشريف

033,50 نابلقابسياسمين  بلخير

033,00 قابستطاوينانتصار  عبد النبي

033,00 منوبةجندوبةكوثر  قمري

032,00 بنزرتالكافبشرى  البجاوي

032,00 سيدي بوزيدالقصرينفتحية  سليماني

032,00 نابلجندوبةامال  حميد

031,00 باجةالقصرينفيصل  الزديني

031,00 سيدي بوزيدالقصرينلبنى  قلديش

030,50 قابسبنزرتصالح الدين  السايح

030,00 زغوانالكافمحمد أسامة  السعدي

030,00 زغوانجندوبةمراد  بوقطاية

030,00 قابستطاوينيامنة  بوجناح

029,50 قابسقبليفاتن  مسلمي

029,00 سيدي بوزيدتطاوينراضية  برهومي

024,50 مدنينقبليحبيبة  مسعودي

023,50 باجةالكافسميحة  عيوني

019,00 القصرينالكافحذامي  حرشاني

017,00 بنزرتجندوبةمنال  العمري
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا�#���()�  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

098,00 2تونس زغواننادية  سويسي

085,00 بن عروسمدنينريم  بن عمارة

081,00 المهديةقفصةعاطف  العمروني

081,00 منوبةسيدي بوزيدام الخير  عبيدي

076,00 1تونس جندوبةفوزيه  برق

062,00 قابسبنزرتبسمة  عدواني

056,50 بنزرتقبليإيمان  بن عاشور

054,00 القيروانقابسمحمد  ذويب

054,00 1صفاقس سيدي بوزيدوفاء  القصار

052,00 بنزرتالقصرينعبد الرزاق  الدريدي

047,00 1صفاقس قابسنجاة  خشروم

043,50 سيدي بوزيدتوزركاملة  سليمان

042,50 بنزرتجندوبةجليلة  الذوادي

035,00 قابستطاويننادر  الزرلي

031,00 قابسسيدي بوزيدزهرة  زعفوري
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا����#��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

092,00 بن عروس2صفاقس منى  بن منصور

074,00 سوسةالقيروانحنان  جاء باهللا بلعيد

047,00 منوبةباجةسنية  الماجري

046,00 بنزرتقفصةنسرين  اللطيف

032,00 تطاوينالقصرينتيسير  بن عبد اهللا الذهيبي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا�),����  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

030,00 القيروانالقصرينسارة  الهمامي

8



 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا��.�#��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

072,50 منوبةبنزرتعايدة  الجالصي

061,50 بن عروسقفصةهدى  السليني

054,00 بنزرتتطاوينحنان  اليزيدي

018,00 تطاوينمدنينمفيدة  شول
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا�$�"$�  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

087,50 نابلالكافنبيل  عطية

066,00 نابلزغوانمحمد  القابسي

061,00 1تونس سيدي بوزيدعبد السالم  حيدوري

055,00 1صفاقس القصرينجميلة  المساكني

045,00 سوسةالقيروانسامي  الزاوش

042,50 سيدي بوزيدتطاويننورة  أحمدي

036,00 زغوانتطاوينسعاد  الدغاري

025,00 مدنينتطاوينمنيرة  فريفيطة
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا���ر)3 وا���2ا�1�  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

073,00 المنستيرالقيروانماجد  عطيات

072,50 سوسة1صفاقس منية  الفريخة

052,00 1صفاقس قابسمرسى  البردعة

043,50 سوسةالمنستيرحمودة  العذاري

042,00 1صفاقس القصرينخليل  الزغل

042,00 قفصةقابسمنى  الطيب

034,50 المهديةالقيروانهدى  الفخفاخ القلسي

034,50 نابلسوسةمحمد علي  بلحاج

031,50 بن عروسجندوبةجليلة  عبدلي

031,00 نابلزغوانمحرز  المثلوثي

030,50 نابلزغوانسوسن  بالطوم

030,00 مدنينأريانةفوزية  العمري

029,50 نابلزغوانكريمة  شامخي

029,00 القيروانقفصةصفية  حراثي

028,00 زغوانباجةغزوة  الهمامي

027,00 قابسالقصريننزار  عمارة

027,00 قفصةالقصرينأساور  حاجي

026,00 القيروانسليانةسلوى  مصباحي

023,00 قابسقبليعبد القادر  الهاشمي

014,00 2تونس بنزرتنادرة  الطاهري
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا������ ا����67 و ا��$��8 ا��567  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

199,50 أريانةباجةمنيرة  الجالصي

154,50 نابلبن عروسنهلة  الغضبان

110,00 المنستيرالقيرواننزيهة  عقير الجراي

109,00 نابلزغوانسليم  حمزة الصفاقسي

098,00 نابلزغوانسامية  بللونة

083,00 أريانةجندوبةعفاف  عبيدلي

076,00 أريانةقابسلطفي  المؤدب

071,00 منوبةزغواننادية  العمري

066,00 المنستيرالمهديةثريا  بن حوالة

060,00 1تونس القصرينمنوبي  الطرابلسي

059,00 1تونس الكافمليكة  بوعلي

052,00 أريانةسليانةنجوى  الحناشي

052,00 1تونس باجةخالد  العياري

051,50 باجة1صفاقس عمار  بن مفتاح

048,50 1تونس جندوبةنجاة  الرقيق

048,00 2تونس الكافعلي  الشابي

047,00 باجةسليانةسعيدة  الجابري

047,00 بنزرتالقيروانالخطوي  الشاوش

044,50 بن عروسباجةعادل  الشاهد

044,50 بن عروسالكافمباركة  جبنة

041,00 باجةالقيروانحنان  رزقاني

041,00 بن عروسسليانةرانية  التوكابري

041,00 2تونس باجةنعيمة  غربي

040,50 توزرقفصةعفاف  ليتيم

039,00 2تونس باجةهاجر  زويتر

038,00 بن عروسجندوبةعفيفة  السبوعي

038,00 2تونس باجةبلحسن  بوحوش

035,50 بنزرتسيدي بوزيدمحمد  عبيدي

035,50 مدنينتطاويننورة  بالنور

035,00 قابسسيدي بوزيدعلي  المقداد

027,00 باجةسليانةسمية  الوهيبي

025,50 قفصةسيدي بوزيدنورهان  بكاري
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

��#�ا������ ا��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

075,00 بن عروسزغوانسلوى  الدريدي

063,00 مدنينتطاوينالمنجي  دغري

059,50 منوبةالقصرينطارق  خضراوي

047,00 بنزرتالقيروانسميره  صميده

046,00 زغوانسليانةشاكر  قمار

039,50 زغوانالقيروانآمال  الخاشع

038,00 المنستيرتطاوينأسماء  الثابتي

038,00 سوسةالمنستيرشافية  وناس

020,00 1صفاقس القيروانزاهية  بنبلقاسم

014,00 سليانةالقصرينجيهان  خليفي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا��)�:��ت  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

076,00 1صفاقس المهديةحسام الدين  الرقيق

070,50 منوبةزغوانصبري  العجمي

065,00 القصرين1تونس عبد الباسط  نصري

064,00 المنستيرقابسأمال  قدور

054,50 سوسةسيدي بوزيدكمال  محمدي

052,50 1تونس بنزرتوثيق   الحاج علي

051,00 نابلقبليالبشير  الوائلي

049,50 1تونس الكافسمير  البوغانمي

047,50 1صفاقس سيدي بوزيدبوبكر  كريم

046,00 منوبةقفصةزياد  الفايدي

045,50 نابلزغوانسامي  قعيب

044,50 1صفاقس المهديةعبد السالم  بوحوش

043,50 بنزرتقابسزهير  عيادي

043,00 بنزرت1تونس شهاب  حسني

042,50 أريانةبنزرتمحرز  الشيبوني

042,50 أريانةسليانةرابح  بوبكر

042,00 1صفاقس مدنينوصام  بوعزيز

041,50 1تونس زغوانهيكل  بن عثمان

041,50 نابلزغوانمحمد  الذهبي

041,50 نابلزغوانراضية  هويدي

041,00 1صفاقس المهديةمهى  ذياب

041,00 قفصةسيدي بوزيددليلة  عباسي

040,50 1صفاقس المهديةبالل  طهاري

039,00 نابلبن عروسمحمد علي  الصغير

038,50 بن عروسجندوبةسامي  مشكان

038,00 2تونس القصرينمحمد الطيب  قسومي

038,00 2تونس القيروانصالح الدين  وناس

037,50 أريانةبنزرتعادل  العماري

037,00 2تونس القيروانسفيان  بن سعيد

036,50 2تونس جندوبةزياد  الوسالتي

036,00 أريانةزغوانسارة  الحجام

036,00 نابل2تونس فاتن  االنقليز

036,00 نابلسوسةسالف  بن الحاج معاوية دبيش

035,50 2تونس زغوانمنير  عمارة

035,00 منوبةجندوبةمحرز  الحجري

035,00 منوبةالقصرينوليد  وداي

035,00 نابلسوسةهناء  بوتيتي ح عبيد
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا��)�:��ت  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

034,00 أريانةتوزررمزي  السماعلي

034,00 بنزرتتوزرأمير  زقية

034,00 2تونس القصرينحكيم  معاوي

034,00 نابلزغوانسامي  الشلي

034,00 نابلالقيرواننادية  ريدان

034,00 نابلباجةإبتسام  سعدالوي

033,00 1صفاقس سيدي بوزيدناجي  بلفقي

033,00 نابلسيدي بوزيدسناء  حنين

032,50 1تونس زغوانالبشير  بن حمودة

032,00 2تونس باجةليليا  األندلسي

032,00 1صفاقس مدنينزكرياء  التريكي

031,50 بن عروسالكافسامي  السيليني

031,50 منوبةبنزرتنائلة  الجمازي

031,50 نابلجندوبةرضا  الطاجيني

031,00 منوبةالمهديةمريم  السليطي

031,00 نابلزغوانفيصل  بنمعاوية

030,50 1تونس زغوانياسر  الصيد

030,50 زغوانسليانةحسين  بوهاني

030,50 منوبةجندوبةنبيل  شداد

030,00 بن عروسالقصرينغيث  حمدي

030,00 بنزرتجندوبةالبشير  الدريدي

030,00 1تونس باجةسناء  الماجري

030,00 2تونس الكافمهدي  الونيسي

030,00 1صفاقس المهديةنسرين  كراتة

030,00 منوبةباجةفوزي  الماكني

029,50 مدنينقبلينسرين  بنعمار

029,00 بن عروسزغوانسفيان  اليزيدي

029,00 بن عروسباجةكريمة  رحالي

029,00 بن عروسالمهديةوداد  العقربي

029,00 2تونس زغوانرضوان  الرحالي

029,00 1صفاقس المهديةناجح  سويسي

028,50 بنزرتجندوبةوداد  الجوادي

028,50 1تونس زغوانوائل  سالمي

028,50 2تونس جندوبةمحمد الهادي  الجندوبي

028,50 منوبةالكافشكري  العياضي

028,00 المنستيرالمهديةمحمد أمين  سليم

028,00 بن عروسزغوانفوزي  بكاكرة
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا��)�:��ت  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

028,00 1صفاقس سيدي بوزيدعايشه  بلمبروك

027,50 1تونس جندوبةانصاف  بن جبارة

027,50 سوسةتطاوينسلوى  جمالي

027,00 زغوانقابسحسني  الرحالي

026,50 سيدي بوزيدالقصريننوال  عاشوري

026,00 المنستيرمدنينسمير  بادة

026,00 بن عروسالقيروانوائل  بنعثمان

026,00 بن عروسباجةمحمد  بن سمينة

026,00 2تونس سليانةسالم  العوني

026,00 زغوانالقيروانايمان  بلدي

026,00 1صفاقس المهديةسماح  بن عياد

025,50 بن عروسزغوانإيمان  الشعايبي

025,00 بن عروسالمهديةضياء  بن حمد

025,00 بن عروسباجةالصحبي  السنداسني

025,00 1صفاقس المهديةسهى  بوجلبان

025,00 1صفاقس القصرينهاجر  العابد

025,00 منوبةجندوبةطارق  بن موسى

024,50 باجةالقصرينرياض  الجويني

024,00 2تونس باجةمحمد علي  مكاني

024,00 2تونس القصرينوئام  الطرابلسي

024,00 1صفاقس المهديةمآثر  العش

022,50 زغوانسيدي بوزيدفارس  الجبناني

021,00 2تونس باجةشراز  هواشي

020,00 المهديةالقيروانهاجر  بوقشة

020,00 قفصةتوزرنوره  سماعليه

019,00 المهديةالقيروانوداد  بنفرج

018,00 2تونس جندوبةسناء  الدالي

016,00 بنزرت2تونس وفاء  هاللي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

<��م ا�>��ة و ا�رض  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

117,50 1صفاقس المهديةحبيبة  األسود

108,50 1صفاقس سيدي بوزيدعائشة  بن رمضان

094,00 1تونس قابسفائزة  غنوشي

093,50 1صفاقس قابسحنان  مبارك

081,50 1صفاقس القيروانهنيدة  المطيبع

076,00 سيدي بوزيدالقيروانعماد  عزري

070,00 1تونس زغوانريم  خليل

056,00 سوسة2تونس نرجس  معلى

051,50 قفصةتوزرمنى  سلطان

051,00 2تونس باجةنبيلة  السنوسي

049,50 قفصةقبليالناجي  برهومي

047,00 بنزرت2تونس سمير  سطا

045,00 المهديةأريانةسندة  دباش

045,00 بنزرتباجةهدى  الصانع

044,00 قابسمدنينحياة  حمد

044,00 منوبةزغوانعبد القادر  برهومي

043,50 قابسمدنينأسماء  عبد العزيز

043,50 نابلباجةأمال  قيقة

042,50 2تونس زغوانزينب  مزاح

041,00 نابلالقيروانخالد  بكارة

040,00 2تونس سوسةفاطمة  بن عبد السالم ح عبد الجواد

039,50 سوسةمدنينمنية  احميدة

039,00 باجةتطاوينسمية  فرحات

038,00 بن عروسجندوبةأنيسة  الطرابلسي

036,50 المنستيرتطاوينمحمد  قاسم

036,50 منوبةباجةسامية  المليتي

036,00 1تونس سليانةسارة  الجديدي

035,50 أريانةالقيروانراضية  سوقة

035,00 بن عروسالقيروانوفاء  البحري

034,00 قابسمدنينمعز  الجراية

033,50 المنستيرمدنينلطفي  جربوعي

033,00 بن عروسقابساحالم  بالطيب

033,00 نابلالقيروانفهيمة  الطرابلسي

032,00 توزرالقصرينفدوى  سعيدي

031,00 بن عروسزغوانهدى  التواتي

030,50 باجةالقيروانرضا  الجديدي

030,50 منوبةباجةإلهام  عابدي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

<��م ا�>��ة و ا�رض  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

030,00 المنستيرالقيروانأسماء  محفوظ

030,00 1تونس جندوبةهالم  الفوغالي

030,00 نابلالقيروانجميلة  الشنيتي

029,50 أريانةجندوبةفوزية  المسعودي

029,50 سيدي بوزيدقابسبلقاسم  جاللي

029,50 منوبةباجةنبيهة  المقعدي

029,00 بن عروسسليانةنادية  اليوسفي

029,00 1تونس جندوبةرجاء  بن رجب

029,00 2تونس سليانةلندة  مقديش

029,00 زغوانسليانةسليم  البرشوشي

028,50 2تونس جندوبةنسرين  غانم

028,00 1تونس القيرواننادية  الكامل

028,00 2تونس زغوانإنصاف  محيسن

028,00 منوبةسليانةكوثر  مناعي

027,50 1تونس سليانةايمان  فالح

027,00 2تونس سليانةمبروكة  نصري

027,00 منوبةسليانةحنان  البناجدي

026,00 زغوانسليانةمنى  ريوف

025,00 المنستيرالقيروانإيمان  العقاب

025,00 قابسمدنينعفاف  عطار

024,00 الكافسليانةزينة  خلفاوي

022,50 سوسةالقيروانفيروز  العارم

021,50 زغوانالمنستيرانصاف  الزرلي

017,00 منوبةسليانةحنان  بن علي

016,00 مدنينتطاوينلمياء  بالريش

015,50 مدنينتطاوينبسمة  جليدي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

أ���5. ت2.ا����م ا�$�()�?�� م  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

109,50 المنستيرالمهديةفتحي  الدماغ

090,50 سوسةقفصةمراد  الفقي

068,50 نابل1تونس حمامة  الصيفي

058,00 بنزرتباجةحاتم  مزي

057,00 سوسةالقيروانسهير  المزوغي

054,50 سوسةالقيروانمريم  غزواني

051,00 أريانةباجةخلود  اللواتي

050,00 المهديةالقصرينمنية  قوتة

049,50 نابلسليانةرضا  بنعلية

048,50 سوسةسليانةفيصل  الصويد

047,50 2تونس سليانةاسماء  بركوتي

044,00 بن عروسالكافمنذر  الشمروخي

043,00 1تونس مدنينإيناس  الخلوفي

043,00 2تونس باجةرضوان  الغزواني

042,00 1تونس الكافرؤوف  الدبابي

040,50 باجة2صفاقس أحمد  بنعبد القادر

040,00 نابلزغوانإشراق  بالحاج رحومة

039,00 باجةتوزرمراد  الكوكي

038,00 منوبةزغوانبشير  العمراني

037,50 زغوانالكاففاطمة  الكلبوسي

037,00 منوبةسليانةنبيل  البجاوي

035,00 القيروانتطاوينمعط اهللا  عمر

033,50 نابلتوزرمهدي  خماري

031,50 القيروانالقصرينتليلي  السعيدي

029,50 زغوانجندوبةعز الدين  عبد اهللا

029,00 نابلالقصرينخالد  بالشيخ

025,50 قفصةتوزرزينة  بدري
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

C�#�ي. ا����م ا�$�()�?�� ت  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

070,00 المنستيرالمهديةمنذر  الخوجة

059,00 سوسةالقصرينعبد اللطيف  حسين

057,50 المنستيرتطاوينمحمد ياسين  قرع

055,00 1صفاقس قفصةهدى  عليمي

051,00 سوسةسليانةكمال  سعد

050,50 سوسةسليانةسميرة  الزبيدي

050,00 المهديةالقصرينعلي  الحاج عبد اهللا

049,00 المنستيرالقيروانلطفي  الرواتبي

049,00 المنستيرجندوبةرباب  عمار

049,00 زغوانتطاوينسناء  بن صالح

047,00 بنزرتباجةالحبيب  طياشي

043,50 2تونس سليانةمريم  البوزيدي

041,00 المهديةمدنينلطفي  النفاتي

041,00 قفصةالقصرينسامي  غنيمي

038,00 1تونس قبليفاطمة  الزمزاري

037,00 القيروانتوزرجمال  العمري

034,50 بن عروسالكافمحمد  الفرحاني

034,50 1تونس القصرينبوبكر  قسومي

034,00 1صفاقس مدنينعادل  ابن يحيى

033,00 القيروانالقصرينخميس  الهمادي

033,00 باجةتوزرمراد  العماري

032,00 بن عروسسليانةوليد  المعاوي

031,00 1صفاقس القصرينمحمد الهادي  الحاج قاسم

028,50 1تونس قفصةرضوان  عزعوزي

028,50 1صفاقس القصرينمحمد علي  زميط

028,00 بن عروسجندوبةإيمان  موساوي

027,50 أريانةزغوانذكرى  حمام

027,00 باجةالقصريننجم الدين   العزيزي

026,00 2تونس القصرينضحى  أم الزين

026,00 1صفاقس القصريننسيرين  موسى

024,00 أريانةالكافايمان  البقلوطي

022,00 منوبةالقصرينمحمد النافع  بوسعيدي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

أ���5.  ت2.ا�<��67 م  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

057,00 بن عروسسليانةنادر  عبد المؤمن
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

C�#�ي. ا�<��67 ت  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

060,50 بن عروسالقصرينفيروز  القطي

054,50 بن عروسباجةخالد  البوغانمي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

��� ا����8�?���ا��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

039,00 مدنينقابسفتحي  غالي

023,00 2تونس باجةهشام  الكالعي

018,00 سوسةالمنستيرعبد الفتاح  بوقطاية
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

���Dا ����ا��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

037,50 1تونس باجةطارق  عزيزي

036,00 بن عروسسوسةإبتسام  عبد العزيز

036,00 2تونس جندوبةنصر الدين  التواتي

030,00 نابل2تونس نضال  بن رجب

026,00 سوسةباجةإفتخار  زهير

025,00 2تونس باجةإيمان  البكوش
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا�E�F�د  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

038,50 نابلسليانةسهيلة  المقدولي

034,00 1تونس القيروانثريا  بوراوي

023,00 القصرينتوزرعفاف  خذيري
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا���Eف  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

040,00 1تونس قفصةحامد  العائشي

036,00 سيدي بوزيدالقصرينمنية  توجاني

029,00 قفصةتوزرهدى  االجري

017,00 توزرالقصرينأسماء  النوي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

أ���5. ت2.ا������ ا������ م  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

055,50 أريانةجندوبةسمير  الباروني

051,50 1صفاقس قابسنعمان  جردق

050,00 1صفاقس القصرينمحجوب  الصغير

041,00 المهديةالمنستيرفضيل  صالح

041,00 مدنينتطاوينمحاسن  يحي

040,00 سيدي بوزيدسوسةعبد الستار  شهلول

036,50 نابلجندوبةهدى  الذهبي

032,50 بن عروسزغوانآمال  المقدم

030,00 أريانةباجةرضا  الجبري

028,50 بن عروسسليانةصبرين  المرنيسي

028,00 2تونس بنزرترمزي  النفزي

028,00 نابلالكافوحيد  الزميتي

027,50 1تونس جندوبةمحمد مجدي  دبيشي

024,00 المنستيرالقيروانمحمد الياس  قليم

024,00 بن عروسزغوانسامية  الجزيري

024,00 2تونس سليانةنجوى  برهومي

024,00 1صفاقس المهديةرانية  العذار

023,00 1تونس بنزرترجاء  عيادي

022,00 أريانةسليانةسنيه  بركاوي

022,00 1صفاقس القيروانآسية  الناصر

021,00 نابلبنزرتضحى  المسعدي

020,00 1صفاقس القيروانسميرة  بن عمر

019,00 سليانةالكافحنان  الخروبي

018,00 قابس1صفاقس عائشة  سعيد
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

 ���C�#�ي.  ت2-1ا������ ا���  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

086,00 نابلسوسةعبد الرزاق  الشرعبي

052,50 بن عروسبنزرتحنان  المناعي

050,50 1صفاقس المهديةالمعز  الطرابلسي

043,00 بن عروسسليانةفوزي  المرزوقي

042,50 بنزرتجندوبةرشيد  الهيشري

037,00 1صفاقس القيروانناجح  بن حمودة

032,00 2تونس جندوبةخالد  الساسي

029,50 أريانةزغوانالهادي  خميري

023,00 منوبةسليانةابتسام  الفقي

021,00 1صفاقس القيروانزهور  الصيد

021,00 1صفاقس سيدي بوزيدمفيدة  الحمروني

020,00 المهديةالقيروانسيف الدين  بن تيشة

28



 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

����8Iا������ ا��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

137,00 1صفاقس سيدي بوزيدفاطمة  المنيف

137,00 1صفاقس القيروانريم  غربال عبد الهادي

114,00 سوسةسيدي بوزيدعفيف  الكراي

109,50 المنستيرالقصرينريم  الرباعي

108,00 نابلالقيروانعزة  بنصالح بكارة

107,50 المنستيرمدنينسمية  فنيش

098,00 المنستيرقفصةحياة  الصيد

091,00 أريانةباجةإيناس  الشعري

090,00 1تونس زغوانزمزم  بوصالح

087,50 القيروانجندوبةسهام  المكور

081,50 القيروانتوزرندى  النيفر

077,50 سيدي بوزيدالقصرينكلثوم  حمروني

077,00 سوسةتطاوينحاتم  كنو

075,00 سيدي بوزيدسليانةتيسير  بن عمر

066,00 سوسةسليانةشريفة  القادري

063,50 منوبةجندوبةعائشة  النفزي

060,00 زغوانمدنينياسمينة  الداودي

048,00 سيدي بوزيدالقصريننائلة  بن ابراهيم

045,50 قبليتوزرعائشه  بوشالكه

039,00 قفصةالقصرينمحبوبة  بن علي

028,00 مدنينالكافسلوى  ساعي
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

ا������ ا��������  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

063,50 1صفاقس قفصةعمر  التريكي

061,00 بن عروسباجةعفاف  العياري

059,00 1صفاقس قابسمعز  الخريجي

058,00 1صفاقس قبليوليد  الطاهري

054,00 منوبةسليانةنهى  فنطر

037,00 قابسقبليعبير  بوصباح

036,00 نابلقبليياسر  بومعيزة

034,50 قفصةتوزررحاب  تمر

032,00 سيدي بوزيدالقصرينأنيس  النيفر
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 قائمة المـدرسين الّـذين تمت نقلتهم في نطاق 
حركة تقريب األزواج بين الجهات

5J�"�ا� K�I�ا��  ا���دة:

ا�����ع �و��� ا������ إ����ا��� و ا�����ا�� �����و�� ا��ا��

034,00 قابس2صفاقس نور الدين  مهذب

033,00 المنستيرتوزربسام  حمامة

031,50 سوسةسيدي بوزيدذهبية  عمري

030,00 1صفاقس سيدي بوزيدمحمد  الالفي

028,00 أريانةسليانةنادية  القيزاني

028,00 2تونس سليانةضحى  بن حمودة

027,00 نابلبن عروسسهام  شعبان
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