
            

 معتمدّية التربص والية التربص  اإلسم واللقب  ع ر
دوائر التربص  

 عربية

دوائر التربص  

 فرنسية

 القصرين  ايمان عوني  1
القصرين  

 الشمالية  
 النور عربية

  2القصرين 

 فرنسية

 القصرين  نوال بوزيدي  2
الڨصرين  

 الشمالية  

القصرين  

 الجنوبية  

  3القصرين 

 فرنسية

 القصرين  سيرين عبدلي  3
القصرين  

 الشمالية  
 الزهور عربية 

  3القصرين 

 فرنسية

 القصرين  ريمان ماجري  4
القصرين  

 الجنوببة  

القصرين  

 الجنوبية  

  3القصرين 

 فرنسية

 تالة فرنسية عربية 2فوسانة  تالة  القصرين  منال الحرائزي  5

 عربية 2فوسانة  فوسانة   القصرين  ميسم جدي  6
فوسانة  

 فرنسية

 1منستير  2منستير  الساحلين املنستير   منار الدرعي   7

 1منستير  2منستير  املنستير املنستير   مريم فرحاني   8

 زرمدين بنبلة  جمال املنستير عائدة بكار  9

 قصر هالل 3مكنين  املكنين   املنستير سيرين بن بنينة   10

 1منستير  2منستير  املنستير املنستير اية سقمة 11

 1منستير  بنبلة  جمال املنستير نور بلخيرية  12

 1منستير  2منستير  املنستير املنستير اية عقير 13

 3املهدية  رجيش  مهدية سيرين القريع  14
املهدية  

 فرنسية

 ملولش عربية قصور الساف  املهدية حذامي الحفيان املقدم  15

قصور  

الساف  

 فرنسية
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قصور  

الساف  

 فرنسية



 ملولش عربية قصور الساف   املهدية فاطمة رجب  17

قصور  

الساف  

 فرنسية

 هبيرة عربية  هبيرة  املهدية ساملة عثمان  18
أوالد الشامخ  

 فرنسية

 2باجة  تيبار قبالط  باجة أنس الرياحي  19
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 حمام االنف 1فوشانة  املروج  بن عروس  نورس الجبالي 22

 حمام االنف 1فوشانة  محمدية  بن عروس  سيرين عمري  23

 حمام االنف 1فوشانة  الزهراء  بن عروس  تسنيم العلوي   24

 حمام االنف 1فوشانة  املحمدية  بن عروس  سندس الورغي  25

 حمام االنف 1فوشانة  املروج  بن عروس  مالك عرفاوي  26

 حمام االنف 1فوشانة  فوشانة  بن عروس   أميرة الڨاسمي  27

 حمام االنف 1فوشانة  املحمدية  بن عروس  سرور الرياحي  28

 حمام االنف 1فوشانة  املروج  بن عروس  ياسمين مشالوي  29

 حمام االنف 1فوشانة  حمام االنف بن عروس  أميمة شعبان  30

 2رأس الجبل  4بنزرت  رأس الجبل  بنزرت  محمد خليل عنيبة 31

 2رأس الجبل  4بنزرت    2رأس الجبل  بنزرت  ميسان زيتون  32

 2رأس الجبل  4بنزرت  بنزرت الشمالية  بنزرت  أسماء الصغير  33

 3ماطر  1ماطر  بنزرت   ميساء عوينة 34
أوتيك 

 العالية

 3ماطر  ماطر   بنزرت  نورين دريدي 35
أوتيك 

 العالية

 4بنزرت  العالية بنزرت  نور الكوكي   36
أوتيك 

 العالية

 2رأس الجبل  4بنزرت  رأس الجبل  بنزرت  مريم بن سليمان  37

 2رأس الجبل  4بنزرت  رأس الجبل   بنزرت  اية قراش  38

 4بنزرت  العالية بنزرت  سيرين شويخ 39
أوتيك 

 العالية



 2رأس الجبل  4بنزرت  بنزرت الشمالية بنزرت  مالك ميدوش  40

 3ماطر  ماطر  بنزرت  مرام الدخلي   41
أوتيك 

 العالية

 ف 1تطاوين رمادة  غمراسن   تطاوبن  أريج الرّماش  42

 سوق الجديد  سوق الجديد  الهيشرية سيدي بوزيد  خالد جاللي  43

 الرقاب   السعيدة  السعيدة  سيدي بوزيد  سوار برهومي   44

 السبالة السبالة جلمة سيدي بوزيد  سهير السعداوي   45

 الفحص  2الناظور  زغوان زغوان لبنى ابن الطاهر  46

 الفحص  2الناظور  بئر املشارقة زغوان إيمان شلبي  47

 الفحص  2الناظور  زغوان زغوان ندى عدولي 48

 الفحص  2الناظور  الناظور  زغوان مريم سالم  49

 الفحص  2الناظور  الناظور  زغوان رضوان بوجمعة  50

 الفحص  2الناظور  زغوان زغوان سيرين البحري  51
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   1سليانة قعفور  بوعرادة  سليانة هديل املحواش ي  55

   1سليانة قعفور  عروسة  سليانة  هديل الطرابلس ي   56
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 الرياض 

 1القلعة الصغرى  حي الرياض  سوسة أميمة طرشوني  59
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 1سوسة 
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 الحميد 
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 2الحنشة 1الحنشة الحنشة  2صفاقس احالم بنعبودة   66

 جبنيانة 1جبنيانة جبنيانة   2صفاقس أحمد اللبالب  67

 جبنيانة 1جبنيانة جبنيانة  2صفاقس سهير بن الساس ي  68

 جبنيانة 1جبنيانة جبنيانة   2صفاقس ضياء الدين بنخليفة   69

 العامرة  العامرة 2صفاقس اماني مصباح  70
سيدي  
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 فرنسية 2قبلي عربية2دوز    2الفوار  ڨبلي ميساء بنحماد   71

 فرنسية 2قبلي عربية2دوز  رجيم معتوق   ڨبلي أسماء الصليعي   72

 السند فرنسية  السند   ڨفصة سلمى مصباح   73
  1السند  

 عربية

 الكبارية   تونس املدينة   سيدي البشير  1تونس  اية بوكريبي 74

 الكبارية   تونس املدينة   قرطاج صالمبو 1تونس  خلود ناصري  75

 الكبارية   تونس املدينة   1الوردية  1تونس  ملكة سالمة  76

 طبربة 1املرناقية وادي الليل  منوبة   أمل الشارني  77

 طبربة 1املرناقية برج العامري  منوبة  بسام العويني   78

 طبربة 1املرناقية الجديدة   منوبة  هبة هللا الخلفي   79

 طبربة 1املرناقية طبربة منوبة  ياسمين صماتي  80

ائل   81  طبربة 1املرناقية طبربة منوبة  هاجر عزر

 طبربة 1املرناقية البطان   منوبة  شيماء الجالص ي  82

 طبربة 1املرناقية واد الليل  منوبة  رنيم بن سالم  83

 الهوارية 1تاكلسة  الهوارية  نابل  دالل بنالصغير   84

 الهوارية 1تاكلسة  الهوارية نابل امل توهامي  85

 بني خيار  1منزل تميم  قليبية  نابل  رباب بنحسين 86

 نابل 1الحمامات  قربة  نابل منار ساس ي  87

 قربة  3منزل تميم  منزل تميم نابل سيرين عكروتي  88



 قربة  3منزل تميم  امليدة  نابل سمر بن فرج  89

 بني خيار  1منزل تميم  قليبية نابل سمر برحومة  90

 نابل 1الحمامات  منزل بوزلفى  نابل درصاف العويني   91

 قربة  3منزل تميم  امليدة  نابل وجدان الصغير  92

 نابل 1الحمامات  قربة  نابل  وئام بوذريوة   93

وب 94
ّ
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 نابل 1الحمامات  قربة  نابل أمل ق

 نابل 1الحمامات  قربة  نابل نورس بن ثامر   95

 نابل 1الحمامات  بوعرقوب  نابل درة قماطي  96

 قربة  3منزل تميم  منزل تميم  نابل درة لهواق  97

 نابل 1الحمامات  نابل نابل  ياسمين املؤدب   98

 الهوارية 1تاكلسة  الهوارية نابل عبير بلكحلة  99

 قربة  3منزل تميم  منزل تميم نابل أريج الهمامي   100

 الهوارية 1تاكلسة  الهوارية نابل مريم الداودي  101

 بني خيار  1منزل تميم  قليبية نابل فيروز الحطاب  102

 قربة  1منزل تميم  امليدة  نابل نور الهدى بن محمود  103

 قربة  3منزل تميم  منزل تميم نابل لندة صالحي  104

 قربة  3منزل تميم  امليدة  نابل ياسمين بنعلي   105

 قربة  3منزل تميم  منزل تميم نابل أنوار حمام  106

 عربية  3سكرة 2سكرة  أريانة  شيماء مزليني  107
 2أريانة

 فرنسية

 عربية  3سكرة رواد  اريانة ايناس مسعودي   108
 2أريانة

 فرنسية

 عربية  3سكرة 1أريانة  أريانة  فريال جاللي  109
 2أريانة

 فرنسية

 بو قطفة سيدي حسين  2تونس امل الهمامي  110
الزهور 

 الحرايرية

 بو قطفة سيدي حسين  2تونس ايمان كريمي  111
الزهور 

 الحرايرية

 بو قطفة سيدي حسين  2تونس روعة يحي   112
الزهور 

 الحرايرية



 جريصة الكاف  شيماء عمارة  113
الجريصة األسبوع  

 األول 

  2الكاف

األسبوع  

 الثاني 

 الكاف  أماني شارني   114
ساقية سيدي  

 يوسف  

األسبوع   2الكاف

 األول 

  1الكاف

األسبوع  

 الثاني 
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116 
 القيروان  جوهر عبيدي 

القيروان  

 الشمالية 
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 القيروان   شيماء خلفون  

القيروان  

 الشمالية  
 ف  4القيروان 2القيروان
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 القيروان  وجدان عياش ي  

القيروان  

 الشمالية 
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