
2017سبتمبر -  نتائج حركة النقل في إطار الحاالت االنسانية الخاّصة بمدرسي المدارس اإلعدادية والمعاهد 

م ج ت المنتقل إليهام ج ت األصليةمـاّدة الـّتـدريـساإلسـم و اللّـقـب

المنستيرالقصريناإلسبانيةالقربي زعق وفاء

نابلقفصةاإلسبانية سلطانه ياسر

نابلالكافاإلسبانية السالمي  نادية

الكافقفصةاإلسبانية الولهازي زهرة

قابستطاويناإلقتصاد بلقاسم  حسام

2 تونسباجةاإلقتصاد المقعدي هدى

أريانةبنزرتاإلقتصادمدوري الكوكي اميرة

منوبةبنزرتاإلقتصادالتيزاوي العيادي حنان

1 تونسمنوبةاإلقتصاد الخياطية  سوسن

2 تونسبنزرتاإليطالية الطرابلسي احالم

عروس بنزغواناأللمانية الطبجي فاطمة

1 تونسباجةاأللمانيةبلخير عبود وحيدة

باجةالقصريناأللمانية بوعاش صبري

عروس بنالقيرواناأللمانية الحمامي عائدة

المنستيربوزيد سيدياأللمانية جبنون  احمد

المهديةقبلياأللمانية بوهالل بثينة

عروس بنمنوبةاألنقليزية صرصار محمد

2 تونس1 صفاقساألنقليزية المؤمن سمية

1 تونسأريانةاألنقليزية المومني طارق

أريانةمدنيناألنقليزيةحمدي المحضي نادية

أريانة1 صفاقساألنقليزيةالعويني شقير فاطمة

2 تونسالمهديةاألنقليزية الكشالفي سندس

1 تونس2 صفاقساألنقليزيةالقطي حريز بن تسنيم

عروس بنسليانةاألنقليزيةالورسيغني الزاير حنان

عروس بنتطاويناألنقليزية بوعبيد كريمة

منوبةجندوبةاألنقليزيةالوسالتي العزابي نجلة

منوبةالكافاألنقليزية  الطبربي  وفاء

نابل1 صفاقساألنقليزيةكمون المانع سوسن

باجة1 تونساألنقليزيةحميد بن هماني حنان

نابلبنزرتاألنقليزيةالواشرين عياد حبيبة

نابلالمهديةاألنقليزيةالهيشري عيسى بن فرح

المنستيرقبلياألنقليزية الرحمان عبد بن فوزي

المنستيرالقصريناألنقليزيةشبيل جوادي لطيفة

سوسةالمهديةاألنقليزية عباسي شيراز

سوسةجندوبةاألنقليزية سالم محمد

المهديةالقصريناألنقليزية كحالوي مفيدة

المهدية القيرواناألنقليزية الكعلي رندة

باجةالكافاألنقليزية الهذلي  عائدة

عروس بنسليانةاألنقليزيةعرفة بن المهذبي درة

بنزرتالقصريناألنقليزية هرماسي فاتن

بنزرتجندوبةاألنقليزيةعمدوني الحواتي كريمة

بنزرتقبلياألنقليزية العرفاوي مروى

أريانةباجةاألنقليزية زريق أحمد

باجةجندوبةاألنقليزية السعيدي رباب



1 صفاقسقفصةاألنقليزية جماعه بن لينا

جندوبةسليانةاألنقليزية الذوادي مريم

1 صفاقسقفصةاألنقليزية بنمفتاح فاطمة

1 صفاقسبوزيد سيدياألنقليزية العيادي سامية

1 صفاقستوزراألنقليزية هللا فرج ألفة

سوسةالمهديةاألنقليزية بوعبيد إيمان

بنزرت القصريناألنقليزية الكواش علية رباب

سليانة القيرواناألنقليزية عيدودي عفاف

المهديةالقيرواناألنقليزية الباجي الزاوي أمينة

منوبةجندوبةوالجغرافيا التاريخ فائز الحمادي

جندوبةالكافوالجغرافيا التاريخ سمراني الدين نور

سوسة2 تونسوالجغرافيا التاريخبوراوي العامري سميحة

بوزيد سيدي القيروانوالجغرافيا التاريخ حيدوري الوهاب عبد

1 صفاقسبوزيد سيديوالجغرافيا التاريخ ساكري فوزي

بوزيد سيديسوسةوالجغرافيا التاريخ شوشان نزار

المهدية القيروانوالجغرافيا التاريخ رجب مكرم

المهدية القيروانوالجغرافيا التاريخ صالح عادل

نابلالكافوالجغرافيا التاريخ النمر ايمان

نابلالقصرينوالجغرافيا التاريخمزهود الخليفي لطيفة

نابلعروس بنوالجغرافيا التاريخ بنمعاطي رضوان

2 تونسبوزيد سيديوالجغرافيا التاريخ صياحي احمد

نابل القيروانوالجغرافيا التاريخ ونيس رؤوف

1 تونسأريانةوالجغرافيا التاريخ النهدي دليلة

2 تونسزغوانوالجغرافيا التاريخ الفقراوي راضية

1 تونس2 تونسوالجغرافيا التاريخالذهبي عنتول سالمة

المنستيرمدنينوالجغرافيا التاريخالميلي عمار بن سامية

سوسةالمهديةوالجغرافيا التاريخسليمان سليمان جميلة

قابسمدنينوالجغرافيا التاريخ دغسن الطاهر

عروس بنزغوانوالجغرافيا التاريخ العـدالي هـاجر

عروس بنمنوبةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية  قاسم بالحاج جبران

نابلالمهديةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية نعناع العربي

نابلزغواناإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية الوسالتي رياض

عروس بن1 صفاقساإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربيةالنفزي الرياحي سعيدة

منوبةبوزيد سيدياإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية كرايدي عثمان

منوبة القيرواناإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية جاد مراد

منوبةالكافاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية عياري رمزي

منوبةسليانةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية الحباسي انور

أريانةالقصريناإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية التايب جمال

منوبةبوزيد سيدياإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية سعيدي أمينة

2 تونسسليانةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية عثمان توفيق

منوبةسليانةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربيةشواط الزالق نجاة

عروس بنمنوبةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربيةالعالقي الحناشي فاطمة

1تونسمنوبةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربيةالزواري خماري هدى

المنستير القيرواناإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية الجنزري جماعة منية

المنستيرالمهديةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية العجيلي حرم السويسي سعاد

المنستيرالمهديةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية يخلف نجاة

مدنينتطاويناإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية بوشليقة العيادي

زغوانسليانةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية العويني محسن



بنزرتالقصريناإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية البلطي ناجية

1 صفاقسبوزيد سيدياإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية عزيزي عزوز

سوسةقفصةاإلسالمي التفكير و اإلسالمية التربية أحمد بن فتحي

نابلالقيروانالتشكيلية التربية الوصيفي بنعريبية مهى

نابلسوسةالتشكيلية التربية المؤدب ح العفريت ليلى

المنستيربنزرتالتشكيلية التربيةمليك سليم سنية

عروس بنجندوبةالتشكيلية التربية العايدي سناء

1 تونسسليانةالتشكيلية التربيةبالرايس العلواني نادية

أريانةسليانةالتشكيلية التربيةجمعة الدريدي ريم

2 تونسالكافالتشكيلية التربية المازني نزار

بنزرتسليانةالتشكيلية التربية المحرزي انيسة

بنزرتتوزرالتشكيلية التربية البريني محمد

سوسةالكافالتشكيلية التربية مرهبان صبرين

1 صفاقسبوزيد سيديالتشكيلية التربية اللحياني  هالة

1 صفاقسقابسالتشكيلية التربيةدحمان الصدود نصاف

سوسةقابسالتشكيلية التربية الجالصي ايمان

قابسقفصةالتشكيلية التربية حجاج عواطف

قفصةالقصرينالتشكيلية التربية رداوي  نجاح

باجةتوزرالتشكيلية التربية الحالوي نجوى

القيروانسليانةالتشكيلية التربيةالبوهاللي االسود اسماء

المنستير القيروانثانوي. ت 2-1 التقنية التربية الهداجي لطفي

1 صفاقسالمهديةثانوي. ت 2-1 التقنية التربية الزين صالح

عروس بنزغوانثانوي. ت 2-1 التقنية التربية النجايمية زينة

جندوبةباجةثانوي. ت 2-1 التقنية التربية فرحاتي القادر عبد

عروس بنالمنستيرأساسي.ت 2.م التقنية التربيةبنموسى المسعودي وهيبة

1 تونس2 تونسأساسي.ت 2.م التقنية التربية النجومي محمد

أريانةجندوبةأساسي.ت 2.م التقنية التربية المناعي عمارة

2 تونسجندوبةأساسي.ت 2.م التقنية التربية عيادي نعيم

منوبةباجةأساسي.ت 2.م التقنية التربية الطياري إلهام

القصرينالكافأساسي.ت 2.م التقنية التربية بولعابي ياسين

نابلزغوانأساسي.ت 2.م التقنية التربية هللا عبد بن  الدين شمس

نابلزغوانأساسي.ت 2.م التقنية التربية الزيادي نورالدين

بوزيد سيديالقصرينأساسي.ت 2.م التقنية التربية سمعلي محمد

1 صفاقسالمنستيرأساسي.ت 2.م التقنية التربية سعد ابن الدين نور

1 صفاقسالمهديةأساسي.ت 2.م التقنية التربية الزايدي مبروك

1 صفاقس القيروانأساسي.ت 2.م التقنية التربية جبراني فريد

المنستير القيروانأساسي.ت 2.م التقنية التربية بنمسعود معز

المنستيرالقصرينأساسي.ت 2.م التقنية التربية جعفر الهادي محمد

بوزيد سيديالكافأساسي.ت 2.م التقنية التربية بريكي هدى

مدنينأريانةأساسي.ت 2.م التقنية التربية ليسير المهدي

مدنينقفصةأساسي.ت 2.م التقنية التربية مارس بلقاسم

بنزرتالقصرينأساسي.ت 2.م التقنية التربية القبطني وليد

1 تونسمنوبةأساسي.ت 2.م التقنية التربية مقدودي نادية

سوسةالمنستيرالمدنية التربية العذاري سامي

سوسةالمنستيرالمدنية التربيةالميلي باشا ورديان فطومة

زغوانالقيروانالمدنية التربية الحجري شاكر

سوسةالمهديةالمدنية التربية الجليل عبد بن شكري

1 تونسزغوانالمدنية التربية عبيدي نوال



عروس بنمنوبةالمدنية التربيةالهمامي الجرايدي أحالم

منوبةالقيروانالمدنية التربية الشواشي كوثر

بنزرتالكافالمدنية التربية المهذبي مهى

الكافالقصرينالمدنية التربية السمعلي آمال

1 صفاقسالقيروانالمدنية التربية دوزي الهاشمي

نابلالقصرينالمدنية التربية بوعود سليمان

بنزرت1 تونسالمدنية التربيةالقدادي الحاجي حنان

1 تونسزغوانالمدنية التربية خديمي عصام

1 صفاقسقابسالموسيقية التربية المنيف البشير

سوسةالقيروانالموسيقية التربية الساحلي إيمان

منوبةبنزرتالموسيقية التربية ضاوي مروان محمد

أريانةسليانةالموسيقية التربية العرقوبي زياد

بنزرتجندوبةالموسيقية التربية البجاوي محسن

عروس بنباجةالموسيقية التربية القرفي أيمن محمد

1 صفاقسبوزيد سيديالموسيقية التربية منصور بن فاطمة

1 صفاقستطاوينالموسيقية التربية شقرون هيثم

المهديةالقصرينالموسيقية التربية عبيد السالم عبد

القيروانتوزرالموسيقية التربية بوقطاية قيس

بنزرتتوزرالموسيقية التربية عكروتي مروان

نابلجندوبةالموسيقية التربية كدوس علي محمد

نابلزغوانالموسيقية التربية القارصي عثمان

منوبةالقصرينالموسيقية التربية الجدي وجدان

المنستير القيروانالموسيقية التربية كريدان الباجي حنان

1 تونسسليانةالموسيقية التربية اليحياوي هيثم

1 صفاقسبوزيد سيديالتصرف التريكي صبيحة

المهديةقبليالتصرف الجباري سفيان

نابلالكافالتصرف السالمي سهام

سوسةزغوانالتصرف حامدي  ألفة

سليانةباجةالتصرف الحمدي سامية

قابسقبليالتصرف محمد فاتن

توزرقبليالتصرف عشيري عفاف

القيروانالقصرينالتصرف صالح بن فرح

المهديةمدنينالتصرفالغربي خلف أمل

2 تونسباجةالتصرف الخميري هادية

أريانة2 تونسالتصرفيحيى الحاج بن برحومة آمنة

2 تونسعروس بنالتصرف الشواشي نجالء

عروس بنبنزرتالتصرف العرقوبي  احمد

1 تونسبنزرتالتصرف بالعابد الدين جمال

عروس بن القيروانالتصرف منصور بن اسمهان

عروس بنبوزيد سيديالمسرحي التنشيط عمر الحاج بن فاتن

منوبةالقصرينالمسرحي التنشيط خضراوي رائد

منوبةالقيروانالمسرحي التنشيطالبجاوي المداني أحالم

1 تونسمنوبةالمسرحي التنشيط سعد بن أمين أحمد

منوبةأريانةالمسرحي التنشيطقاسم المقدميني نجالء

2 تونسقابسالمسرحي التنشيط اسماعيل اروى

1 تونسزغوانالمسرحي التنشيطعيساوي ناجي  انتصار

سوسة1 تونسالمسرحي التنشيططرشون السالمي  ريم

نابلعروس بنالمسرحي التنشيط الطهاري ايمن



بوزيد سيديسليانةالمسرحي التنشيط العامري عادل

نابلالكافالمسرحي التنشيط الدشراوي أمينة

المنستيرمدنينالمسرحي التنشيط العياري وليد

الكافسليانةالمسرحي التنشيطسعيدي جباري منى

أريانةالقصرينالرياضيات بوعلي الطاهر

2 تونستطاوينالرياضيات مشيري توفيق

2 تونسبنزرتالرياضيات بنسليمان حاتم

أريانةالقصرينالرياضيات البليلي صالح

أريانةتطاوينالرياضيات شيقه نزار

1 تونسأريانةالرياضيات بوزوزية كريمة

عروس بنباجةالرياضيات المرعوي سفيان

عروس بنالقصرينالرياضيات الشارني وعد

عروس بنزغوانالرياضيات الجبالي الرزاق عبد

أريانةباجةالرياضيات عواني مروان

عروس بنزغوانالرياضيات الحبيب سهام

2 تونسمنوبةالرياضيات المختاري الصحبي

1 تونس2 تونسالرياضيات عياد زياد

أريانةعروس بنالرياضيات عالقي مسعود

1 تونس2 تونسالرياضيات الحسومي نزيهة

نابل القيروانالرياضيات ابراهم باك ايمان

أريانةبنزرتالرياضيات العبيدي حمادي

جندوبةالقصرينالرياضيات بوزيدي فوزي

سليانةتطاوينالرياضيات الزريبي فوزي

الكافتطاوينالرياضيات الكريفي أماني

سليانةالقصرينالرياضيات الدعاسي علي

الكافسليانةالرياضيات مولى محمد

الكافقابسالرياضيات السبوعي الصالح محمد

سليانةالكافالرياضيات الرزقي ألفة

نابلالكافالرياضيات القراسي ماهر

أريانةالكافالرياضيات الشرقي هيثم

1 تونسالكافالرياضيات طارقي األسعد

زغوانتطاوينالرياضيات رمضاني سفيان

زغوانبوزيد سيديالرياضيات بوشريط محسن

القيروانالقصرينالرياضيات عنيزي عادل

القيروانبوزيد سيديالرياضيات القداح  محمد

القصرينتطاوينالرياضيات سالمي هللا عبد

باجةسليانةالرياضيات الوسالتي زياد

باجةمدنينالرياضياتمباركي العرفاوي  سنية

قابس القيروانالرياضيات الحزامي حمدي

المنستيرقابسالرياضياتمامه الحداد لطيفة

بنزرتجندوبةالرياضيات القبطني  منجي

بنزرتباجةالرياضيات العداسي فوزي

بنزرتزغوانالرياضيات عبدهللا نزيهة

بنزرتقفصةالرياضيات الناصري القادر عبد

1 تونس2 تونسالرياضياتالسعود ابو عمدوني صفاء

أريانةمنوبةالرياضيات يوسف بن هاجر

قفصةقبليالرياضيات قوادرية الحميد عبد

المهديةمدنينالرياضيات المثلوثي الدين عصام



2 تونسالكافالرياضيات سلماني ماهر

بنزرتجندوبةالرياضيات سلطاني حسن

1 صفاقسقابسالرياضيات بنحمد األسعد

عروس بن القيروانالرياضيات برهومي أيمن

سوسةالمهديةالرياضيات منصور الشيخ فضيلة

2 تونسمنوبةالرياضيات السويسي أنسي

1 صفاقسالمهديةالرياضيات العشي الهادي

1 صفاقستطاوينالرياضيات القسيس منصف

1 صفاقسالمهديةالرياضيات بالي ماهر

1 صفاقسالمهديةالرياضيات عشيش فيصل

1 صفاقسبوزيد سيديالرياضيات دمق سندة

1 صفاقسالمهديةالرياضيات النيفر ياسين محمد

المهديةتطاوينالرياضيات عائشة بن  فارس

1 تونسعروس بنالعربية المرايدي ريم

عروس بنباجةالعربيةزيوزيو الطويل عفيفة

نابلالقصرينالعربية مسعودي زينة

1 تونسبنزرتالعربية البلومي حنان

عروس بن2 تونسالعربية الزمزمي لطفي

عروس بنمنوبةالعربية الحناشي  وهيبة

أريانة1 صفاقسالعربيةالشابي فليس زهرة

منوبةنابلالعربية البيولي فوزي محمد

2 تونسجندوبةالعربية الورغي حياة

أريانةبنزرتالعربية العياري ريم

منوبةالكافالعربية السالمي فاطمة

أريانةجندوبةالعربيةخضراوي خضراوي وردة

أريانةبنزرتالعربية الترهوني خديجة

أريانةبنزرتالعربية فرج بن مليكة

أريانةبنزرتالعربية الولهازي نورة

1 تونس1 صفاقسالعربيةالوج قطاطة حسناء

أريانةجندوبةالعربية البلدى رباب

1 تونسأريانةالعربيةبنحمرون منصور بن نجاة

2 تونس1 تونسالعربية حقي منيرة

منوبةتطاوينالعربية بنموسى معز

عروس بنتطاوينالعربية الحداد اللطيف عبد

أريانةجندوبةالعربية النصيبي ناجية

المهديةجندوبةالعربية الفرجاني منيرة

سوسةسليانةالعربية التهامي جيهان

المنستيرزغوانالعربية الحداد إيمان

نابلجندوبةالعربيةبنمحمود بنمحمود اميرة

نابلأريانةالعربيةالحاجي القرقني خيرية

نابلزغوانالعربية بنخضر نعيمة

نابلمنوبةالعربية حميد  مريم

نابلزغوانالعربية الزيادي حنان

باجةجندوبةالعربية الغانمي صالح بن رفيق

القصرينسليانةالعربية منصري الكريم عبد

القصرينالكافالعربية فريضي الزبير

1 صفاقسقابسالعربية الخراط منى

1 صفاقسقابسالعربية هللا عبد الحاج بن األزهر



1 صفاقسالقصرينالعربية لطيف بن عمار

مدنينتطاوينالعربية زائري معتز

مدنينتطاوينالعربية السبوعي النوري

قابستطاوينالعربية الخصخوصي عايدة

القصرينجندوبةالعربيةالرمضاني الرمضاني  السيدة

القيروانجندوبةالعربية الهرابي المولدي

القيروانجندوبةالعربية عويني  خليفة

قفصةبوزيد سيديالعربية البهواوي قليعية

بوزيد سيدي2 تونسالعربيةاليحياوي العبدولي نجوى

سوسةالمهديةالعربية فشة محمد

2تونسالقصرينالعربية زبدة  رجب

توزرجندوبةالعربية فردي عثمان

عروس بنقابسالعربية السعيدي عياد

1 تونسجندوبةالعربيةونيس ونيس حبيبة

سوسةالقصرينالعربية حليمة بن أمال

1 تونس القيروانالعربية رجب ليلى

1 صفاقسالمهديةالعربيةعمر بن  الزواري  مها

باجةقابسالعربيةمنصور بن صالح بن ألفة

عروس بنالقصرينثانوي. ت الفيزيائية العلوم الخلفي وحيد

عروس بنالقصرينثانوي. ت الفيزيائية العلوم الشعابي آسياء

عروس بنمدنينثانوي. ت الفيزيائية العلوم الحسناوي المالك عبد

أريانةباجةثانوي. ت الفيزيائية العلوم حديدة بو  فرح

2 تونسالكافثانوي. ت الفيزيائية العلوم ميالدي األزهر

2 تونسالكافثانوي. ت الفيزيائية العلوم حمام ايمان

2 تونسمنوبةثانوي. ت الفيزيائية العلوم الدريدي صالح

1 تونس2 تونسثانوي. ت الفيزيائية العلوم الراجحي حليمة

1 تونسالقصرينثانوي. ت الفيزيائية العلوم سعدي نعمان

بنزرتقفصةثانوي. ت الفيزيائية العلوم عيسى هيام

بنزرتالقصرينثانوي. ت الفيزيائية العلوم الخليفي صليحة

زغوانتطاوينثانوي. ت الفيزيائية العلوم العريف رامي

زغوانباجةثانوي. ت الفيزيائية العلوم التليلي بسمة

نابلزغوانثانوي. ت الفيزيائية العلوم الزيادي الناصر

المهديةقبليثانوي. ت الفيزيائية العلوم الشايب حمدي

المهديةقبليثانوي. ت الفيزيائية العلوم سالم خالد

المهديةعروس بنثانوي. ت الفيزيائية العلوم العماري لطفي

سوسةالقصرينثانوي. ت الفيزيائية العلوم منصور بن ألفة

سوسة القيروانثانوي. ت الفيزيائية العلوم بنور نائلة فطيمة

سوسةالمنستيرثانوي. ت الفيزيائية العلوم زلفاني التهامي

المنستير القيروانثانوي. ت الفيزيائية العلوم غديرة سامي

المنستيرالمهديةثانوي. ت الفيزيائية العلوم بوزقندة مالك

المنستيرالمهديةثانوي. ت الفيزيائية العلوم المنصر هاجر

المنستيرمدنينثانوي. ت الفيزيائية العلوم الجريجي عماد

1 صفاقسقابسثانوي. ت الفيزيائية العلوم شيخة بن  مهذب

1 صفاقسقابسثانوي. ت الفيزيائية العلوم العمري تفاحة

1 صفاقسقابسثانوي. ت الفيزيائية العلوم السعداوي كريم

بوزيد سيديالكافثانوي. ت الفيزيائية العلوم  عمري  القادر عبد

القصرينالكافثانوي. ت الفيزيائية العلوم ميساوي خالد

مدنينقابسثانوي. ت الفيزيائية العلوم منصوري عمر



باجةالكافثانوي. ت الفيزيائية العلوم يحياوي محمد

القيروانالقصرينثانوي. ت الفيزيائية العلوم حاجي عمر

قفصةالقصرينثانوي. ت الفيزيائية العلوم كرو لطفي محمد

بوزيد سيديالقصرينثانوي. ت الفيزيائية العلوم جاللي نعيم

2 تونسالقصرينأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم زروق درة

أريانةزغوانأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلومالشايح القلمامي ريم

1 تونسالقصرينأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم عبيدات عمر

منوبةباجةأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم السليطي جمال

بنزرتسليانةأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم الخنشوش الزهرة

سوسةالقصرينأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوممبروك المقنم امنة

1 صفاقسبوزيد سيديأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم حامدي فائزة

1 تونسالقصرينأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم قاسمي رضا

سوسة القيروانأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم التومي أحمد

المهديةالقصرينأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم بريمة سامي

المهدية القيروانأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم فطيمة بن جمال

منوبةجندوبةأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم عويدات  وجيه

الكافسليانةأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلومحسين بن مولى مريم

سليانةالكافأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم العطياوي حافظ

باجةجندوبةأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم المغراوي  بشير

جندوبةالقصرينأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم خزري الدين بدر

نابلقابسأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلومعميرة جرادي  سلوى

مدنينقبليأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم الرزام  المبروك

1 صفاقسمدنينأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم جاللي  عمار

المنستيرالمهديةأساسي.ت 2.م الفيزيائية العلوم الورتاني حلمي محمد

عروس بن1 تونسالفرنسيةالطمزيني الطمزيني لطيفة

أريانة2 تونسالفرنسيةمالك العالني ايمان

2 تونس1 تونسالفرنسية قحبيش سلمى

1 تونس2 تونسالفرنسيةالزاير البلدي نورة

1 تونس2 تونسالفرنسيةدرغوث الفهري سليمة

عروس بن القيروانالفرنسيةزريق الشواشي أحالم

عروس بنالقصرينالفرنسية سعد بن عائدة

أريانةبنزرتالفرنسية التليلي بسمة

أريانةبنزرتالفرنسية الصغير اميرة

منوبة القيروانالفرنسية  الكناني شهبي إلهام

2 تونسالكافالفرنسية المازني العربي

المنستيربوزيد سيديالفرنسية مامني عفاف

2 تونسجندوبةالفرنسية جبالي نادرة

بنزرتجندوبةالفرنسية بالشيخ عبير

منوبةالكافالفرنسية الجريبي أسماء

بنزرتجندوبةالفرنسية االحمر مريم

نابلبنزرتالفرنسية الصغير مولدي

نابل2 تونسالفرنسية الغربي منية

باجةتوزرالفرنسية كعباشي امينة

القصرينتطاوينالفرنسية صالحي دليلة

2 تونسبنزرتالفرنسيةجبير التركي سعاد

سوسةالقيروانالفرنسية الحمروني عواطف

القيروانزغوانالفرنسية غنام وليــــد

قبليمدنينالفرنسيةبنحامد بنخالد أحالم



زغوانسليانةالفرنسية ستالة بن سحر

القصرينتطاوينالفرنسية الغوائديه اللطيف عبد

القيروانبنزرتالفرنسية السويح اسماء

القيروانبوزيد سيديالفرنسية العايدي رضا

المهديةبوزيد سيديالفرنسية البقلوطي ريم

المهديةقابسالفرنسية األسود لسعد

المهديةقابسالفرنسية الجهيني بدرالدين

سوسة1 تونسالفرنسية السويسي العلوي منيرة

سوسةالمهديةالفرنسية العياشي سلوى

سوسةالمهديةالفرنسية قريعة زينب

سوسةأريانةالفرنسيةغزال الجريبي ريم

المنستيرقبليالفرنسية صالح بن رؤوف

المنستيرالمهديةالفرنسية يخلف إيمان

المنستير2 تونسالفرنسية السوداني سارة

بنزرتالمنستيرالفرنسيةمفتاح بن العقربي ليلى

1 صفاقسالمنستيرالفرنسيةفرحات حسين رجاء

1 صفاقسبوزيد سيديالفرنسية المسعودي  مبروكة

1 صفاقسبوزيد سيديالفرنسيةالقلعي عمر بن سماح

1 صفاقسقابسالفرنسية  ني الغريا  أحالم

1 صفاقسبوزيد سيديالفرنسية بنعون لطفي

1 صفاقستوزرالفرنسية العيادي سماح

1 صفاقسبوزيد سيديالفرنسية المطري احالم

1 صفاقسقابسالفرنسية صالح بن رانية

المهديةسليانةالفرنسيةسلطاني حسين الحاج سماح

بوزيد سيديمدنينالفرنسية مباركي شادية

2 تونسالكافالفرنسية النهدي وصال

بنزرتمدنينالفرنسيةبوصرة شلبي سنية

1 تونسبوزيد سيديالفرنسية الذويبي سمية

عروس بنبنزرتالفلسفةزمالي الماجري سلوى

عروس بنالكافالفلسفة الجبابلي مليكة

1 تونسسليانةالفلسفة الجويني سعاد

نابلجندوبةالفلسفة بنحسن  حياة

قفصةتوزرالفلسفة سعيدي الناصر

القيروانسليانةالفلسفة دبيشي الهادي محمد

سليانةالكافاآللية الهندسة الوسالتي فادي

1 صفاقسقفصةاآللية الهندسة الجريدي الدين محي

زغوانبنزرتاآللية الهندسة الخليفي كمال

المنستير القيرواناآللية الهندسة بوغديرة علي محمد

سوسةالمنستيراآللية الهندسة يلعيد قيس

نابلجندوبةاآللية الهندسة العبيدي محسن

المنستير القيروانالكهربائية الهندسة علية وجدي

قابسمنوبةالكهربائية الهندسة الجاللي الحسني

1 تونسأريانةاألرض و الحياة علومبوعَياد مساكني هالة

2 تونسمنوبةاألرض و الحياة علوم الزايدي أحالم

منوبة القيرواناألرض و الحياة علوم تبر مروى

زغوانالقصريناألرض و الحياة علوم ذيبي سفيان

2 تونسزغواناألرض و الحياة علوم نصرة أمال

منوبةجندوبةاألرض و الحياة علوم ونيسة ايمان



أريانةسليانةاألرض و الحياة علوم العويني سهام

عروس بنالقصريناألرض و الحياة علوم الحمري مراد

1 صفاقسسوسةاألرض و الحياة علوم رجب ح الساسي سنية

نابلسوسةاألرض و الحياة علوم صخري ح بومعيزة نسرين

بنزرتمنوبةاألرض و الحياة علوم براهمي ريم

عروس بن1تونساألرض و الحياة علوممعالي حمالوي راضية

قفصةالقصريناألرض و الحياة علوم بحيري سناء

2 تونسزغواناألرض و الحياة علوم الظريف عصام محمد

قفصةنابلاألرض و الحياة علومابراهيم غابري جميلة

نابلبنزرتاألرض و الحياة علومحسين بن الصغير رشيدة

بنزرتجندوبةاألرض و الحياة علوم الحواتي طارق

سوسةزغواناألرض و الحياة علوم الكالعي سندس

المهديةمدنيناألرض و الحياة علوم العايدي وجدان

1 صفاقسالمهديةاألرض و الحياة علوم اليانقي هشام

1 صفاقسبوزيد سيدياألرض و الحياة علوم زهمول عامر

1 صفاقسالقصريناألرض و الحياة علوم ميعاوي أحالم

1 صفاقسبوزيد سيدياألرض و الحياة علوم الصامت شامة

1 صفاقسبوزيد سيدياألرض و الحياة علوم الطياري نورة

1 صفاقسبوزيد سيدياألرض و الحياة علوم المزغني سليم

سليانةالقصريناألرض و الحياة علوم الدعاسي جيهان

القصرينجندوبةاألرض و الحياة علومالسميري البوسالمي منيرة

باجةجندوبةاألرض و الحياة علوم علوي سنية

زغوانقفصةاألرض و الحياة علوم مبروكي زينب

قفصةقبلياألرض و الحياة علوم سوسي أسماء

جندوبةباجةاألرض و الحياة علومالجالصي الميهوب مفيدة

القيروانمدنيناألرض و الحياة علوم البدوي حافظ

القيروانتطاويناألرض و الحياة علوم الحالوي  ايناس

سوسةمدنيناألرض و الحياة علومقادري ملواحي جوهرة

بنزرتجندوبةاألرض و الحياة علوم البحري صالح

قفصةقبلياألرض و الحياة علوم عباسي منير




