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 إإلسم وإللقب  ع ر
عدد ب ت 
 وطنية

والية 
بص   إلتر

بص  معتمدّية إلتر
بص  دوإئر إلتر

 عربية

بص  دوإئر إلتر
 فرنسية

 نابل 1تاكلسة  سليمان  نابل  ******** وئام بلوإعر  1

2 
هيدإية 
  
 مسلمااين

ل تميم  قليبية نابل ******** ين  إلهوإرية 3متين

ل تميم  حمام إألغزإز نابل ******** مريم إلنارص 3 ين  إلهوإرية 3متين

4 
نور إلهدى 
 زروق

ل تميم  قربة نابل ******** ين  قربة 3متين

 نابل 1تاكلسة  قرمبالية نابل ******** مريم مرإبط 5

 نابل 1تاكلسة  سليمان  نابل ********  بينة إلتهاا   6

ل تميم  نابل ******** درة لهوإق 7 ين ل تميم  متين ين  قربة 3متين

ل تميم نابل ******** منار  ن هالل 8 ين ل تميم  متين ين  قربة 3متين

ل تميم  حمام إالغزإز نابل ******** نور  نحمودة 9 ين  إلهوإرية 3متين

 إلهوإرية 1تاكلسة  تاكلسة نابل ******** صوإر فتح هللا 10

11   
 إلهوإرية 1تاكلسة  إلهوإرية  نابل ******** مريم مرإغغين

ل تميم  قربة نابل ******** رمال قلغيب   12 ين  قربة 3متين

  خيار 1إلحمامات  دإر شعبان إلفهري نابل ******** نورهان ستهم 13
  غين

فان 14 ل تميم والية نابل ******** أمان شر ين ل تميم  3متين ين   خيار 3متين
  غين

  خيار 1إلحمامات  دإر شعبان إلفهري نابل ******** مرإم  ن عمو 15
  غين

16 
أسماء 
  
 إلفرشيير

 نابل 1إلحمامات  نابل نابل ********

  خيار 1إلحمامات  دإر شعبان إلفهري نابل ******** تسنيم إلدغيس 17
  غين

وس  18  نابل 1تاكلسة  قرمبالية نابل ******** آية إلعتر

ل تميم  حمام إالغزإز نابل ******** عالء  نعبيد  19 ين  إلهوإرية 3متين

  خيار 1إلحمامات  دإر شعبان إلفهري  نابل ******** حذإا  بلغيبية  20
  غين



21 
نادين  ن 
ين   حسسني

ل تميم  قليبية نابل ******** ين  إلهوإرية 3متين

ين ساا   22 ل تميم نابل ********  ياسمسني ين ل تميم  متين ين   خيار 3متين
  غين

ين  نالعرايب   23  إلهوإرية 1تاكلسة  إلهوإرية  نابل  ******** ستني

ين  نصالح  24 ل تميم  نابل ******** ستني ين ل تميم  متين ين   خيار 3متين
  غين

ي  25  نابل 1إلحمامات  إلحمامات  نابل ******** تسنيم إلڨمتيب

ل تميم  إلميدة نابل ******** نور كروط 26 ين   خيار 3متين
  غين

  خيار 1إلحمامات  دإر شعبان نابل ******** إ تهال قاسم 27
  غين

ل تميم نابل ******** أنس باي 28 ين ل تميم  متين ين   خيار 3متين
  غين

  خيار نابل ******** سمر  نعمر 29
  خيار 1إلحمامات   غين

  غين

ل تميم  قليبية نابل ******** سليماء لمجيد 30 ين  إلهوإرية 3متين

31 
  إلحبيب 
  
ين
 إللر 

ل تميم  قليبية نابل ******** ين  إلهوإرية 3متين

 إلقرصين  إلقرصين  ******** غادة جامع   32
إلقرصين 
 إلجنوبية

 2إلقرصين 
 فرنسية

  عربية3فريانة  ماجل بالعباس إلڨرصين ******** نىه زإيدي 33
ماجل يلعباس 
 فرنسية

  عربية4فريانة  ماجل بلعباس إلقرصين ********  آمنة إلعلوي  34
ماجل يلعباس 
 فرنسية

 تالة فر نسية  عربية2فوسانة  تالة إلقرصين ******** مالك إلسايح   35

36   
 تالة فرنسية  عربية2فوسانة  (1دإئرة تالة )تالة  إلقرصين  ******** نورهان حمدإاين

 فوسانة فرنسية  عربية2فوسانة  إلعيون  إلقرصين  ******** بسام إلقاسم   37

 1منستتني  2منستتني  إلمنستتني  إلمنستتني  ********  جليلة إلشل   38

 قرص هالل  نبلة  نبلة  إلمنستتني  ******** آية إلجالص   39

ين  إلمنستتني  ******** رإنية إلهوإري 40 ين  إلممنسني ين  1ممنسني  ممنسني

 إلبقالطة 2قرص هالل  طبلبة  منستتني  ******** ميساء إلمديمغ 41

ين  إلمنستتني  ******** شيماء إلشاوش  42 ين  إلممنسني ين  1ممنسني  ممنسني

ين إلضيف 43 ين  إلمنستتني  ******** ياسسني ين  إلممنسني ين  1ممنسني  ممنسني

44   
   طبلبة  إلمنستتني  ******** إلياس إلسععين

 إلبقالطة قصيبة إلمديواين

 زرمدين 3منستتني  جمال إلمنستتني  ******** سارة حدإايب   45

 زرمدين 3جمال  زرمدين  إلمنستتني  ******** ؤ تسام شوإل 46

ين  إلمنستتني  ******** سلم  ن لزرق 47 ين  إلممنسني ين  1ممنسني  ممنسني

ين  إلمنستتني  ******** سارة  ن عيدة  48 ين  إلممنسني ين  3ممنسني  ممنسني

 1منستتني  2منستتني  إلمنستتني  إلمنستتني  ******** يل ساا   49



50 
ين  ن  ياسمسني
 حمودة 

 زرمدين 3منستتني  جمال إلمنستتني  ********

ية 51  زرمدين 3منستتني  جمال إلمنستتني  ******** نور بلختني

 قرص هالل  نبلة  نبلة  إلمنستتني  ******** غفرإن إ رإهم  52

ة إلسنوا   53 ين  إلمنستتني  ******** أمتني ين  إلممنسني ين  1ممنسني  ممنسني

ين  إلمنستتني  ******** أحالم محمود  54 ين  إلممنسني ين  1ممنسني  ممنسني

 1منستتني  2منستتني  إلمنستتني  إلمنستتني  ******** إية عقتني  55

ة إلميساوي 56  زرمدين 3منستتني  جمال إلمنستتني  ******** أمتني

 قرص هالل  نبلة  نبلة إلمنستتني  ******** هبة  وزقندة 57

 قرص هالل 2قرص هالل  قرص هالل  إلمنستتني  ******** أحالم حمودة 58

59 
فدإء  ن 
 بلقاسم

 2صفاقس ********
صفاقس إلجنوبية  

 قرمدة

صفاقس 
 1إلجنوبية

ل شاكر ين  متين

ل شاكر 2صفاقس ******** سهتني إلشعري 60 ين  متين
صفاقس 
 1إلجنوبية

ل شاكر ين  متين

  مصباح 61
 جبنيانة 1جبنيانة 1جبنيانة  2صفاقس ******** إمااين

 2إلمحرس  2طريق إلمطار  صفاقس  1صفاقس ******** يل إلحامدي  62

 2قابس  3إلحامة  إلحامة قابس ******** رحمة إلصغتني  63

 إلكبارية  تونس إلمدينة باب بحر تونس ******** صفاء رإ ح 64

ين درإهم جندوبة إلشمالية  جندوبة  ********  بينة خزري  65  2جندوبة 3عسني

66   
  وسالم 3جندوبة بلطة  وعوإن  جندوبة  ******** بلقيس  وعااين

67 
جيهان 
  
ار  إلختر

رت ******** ين رت إلجنوبية   تين ين  إلعالية أوتيك 3ماطر    تين

68 
شيماء 
 إلطرإبلي  

رت ******** ين رت  إوتيك  تين ين  إلعالية أوتيك 4 تين

رت ******** إالء إلغرايب   69 ين رت  غار إلملح  تين ين  2رأس إلجبل  4 تين

70   
رت ******** صوإر إلحناار ين رت  إلعالية  تين ين  إلعالية أوتيك 4 تين

71   
ر
رت ******** خلود ملر  ين رت  جرزونة  تين ين  2رأس إلجبل  4 تين

رت ******** آية إلعرفاوي 72 ين ل  ورقيبة  تين ين  2رأس إلجبل  3ماطر   متين

73 
ملكة  ن 
 إلخامسة

رت ******** ين  إلعالية أوتيك 3ماطر   تينجة   تين

رت ******** غيدإء  نموا 74 ين رت إلشمالية  تين ين رت   تين ين  2رأس إلجبل  4 تين

رت ******** مالك ميدوش 75 ين رت إلشمالية   تين ين رت   تين ين  2رأس إلجبل  4 تين

رت  ******** أميمة  وثليجة  76 ين  إلعالية أوتيك 3ماطر   ماطر  تين

رت ******** مرإم إلدخل   77 ين  إلعالية أوتيك 3ماطر   ماطر  تين

ين  ******** إيمان محمودي 78 ين ف 2ميدون جربة ميدون مدنسني  مدنسني



بة  منوبة  ******** وئام بجاوي 79 بة 1إلمرناقية طتيب  طتيب

80 
دمحم عل  
ي  إلحمتني

بة  منوبة ******** بة 1إلمرناقية طتيب  طتيب

81   
ين حسغين بة 1إلمرناقية وإد إلليل  منوبة ******** ستني  طتيب

بة 1إلمرناقية وإدي إليل منوبة ******** ريان إلرياا   82  طتيب

83   
بة 1إلمرناقية وإد إلليل  منوبة  ******** آمنة  وزيااين  طتيب

84   
بة 1إلمرناقية  رج إلعامري منوبة  ******** بسام إلعويغين  طتيب

بة  منوبة ******** رحمة هماا   85 بة 1إلمرناقية طتيب  طتيب

بة 1إلمرناقية إلجديدة  منوبة ******** فريال  ن منجة 86  طتيب

87 
روفيدة 
 إلجالص   

بة 1إلمرناقية إلمرناقية  منوبة  ********  طتيب

بة  منوبة  ******** زينب جليدي 88 بة 1إلمرناقية طتيب  طتيب

بة 1إلمرناقية إلجديدة منوبة  ******** ري  هام إلخزري 89  طتيب

90   
 حمام سوسة  سوسة  ******** صفاء كرعااين

إلقلعة إلصغرى 
1 

 سوسة إلرياض

ة 91 ين ى سوسة ******** أري    ج  ومتني  إلقلعة إلكتيب
سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

92   
  وفيشة  سوسة ******** شيماء إلفرجااين

سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

ش  93   وفيشة سوسة ******** أميمة معتني
سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

94 
ين إ ن  ياسمسني
 رمضان

 سوسة  ********
_ ا  إلرياض 
 _ سوسة

   2سوسة إلرياض 
 سيدي إلهااين

 نفيضة سوسة  ******** شيماء عجال 95
سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

   2سوسة إلرياض  حمام سوسة سوسة ******** أري    ج ضية 96
 سيدي إلهااين

97   
ى سوسة ******** رإنية سليمااين  إلقلعة إلكتيب

سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

  إللطيف  98
 سيدي  وعل   سوسة ******** أمااين

سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

99 
فريال 
 إلسعيدي 

 إلنفيضة  سوسة  ********
سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

 إكودة سوسة  ******** غفرإن غنام 100
سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

 إلنفيضة سوسة ******** آية ميغري 101
سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

 حمام سوسة سوسة ******** عفاف سالم   102
إلقلعة إلصغرى 

1 
 سوسة إلرياض

 نفيضة سوسة ******** نورهان سهيل   103
سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

104   
 1سوسة سيدي عبد  إلنفيضة سوسة  ******** أحالم إلنفاار



 إلحميد

  وفيشة  سوسة  ******** منيار  مهذب  105
سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

 سيدي عبد إلحميد سوسة ******** فدوى حمودة 106
إلقلعة إلصغرى 

1 
 سوسة إلرياض

ة 107 ين ى سوسة  ******** نادين  ومعتني  إلقلعة إلكتيب
سيدي عبد 
 إلحميد

 1سوسة 

 إلقلعة إلصغرى  سوسة ******** مريم محمود  108
إلقلعة إلصغرى 

1 
 سوسة إلرياض

 2سليانة 3سليانة   رقو سليانة ******** غسان إلعبيدي  109

 2سليانة 3سليانة   رقو سليانة ******** هديل سهيل 110

111 
هديل 
  
 إلمحوإار

 1سليانة  قعفور   وعرإدة سليانة ********

 2سليانة  3سليانة  سليانة إلجنوبية سليانة ******** رنيم خرصين  112

113   
 2سليانة  3سليانة  سليانة إلشمالية  سليانة  ******** آية إلجويغين

114 
أنس إلوجود 
 إلعرماوي

 1سليانة  قعفور  سيدي  ورويس سليانة ********

 1سليانة  قعفور  قعفور سليانة ******** غسان إلدريدي 115

116 
رودينة 
 إلعبيدي 

 1سليانة  قعفور  قعفور سليانة ********

  ورويس كلى ممترث  سليانة ******** أمتني مرإبب   117

118   
 ******** منال خليعين

سيدي 
  وزيد

  
   سوق إلجديد   تر إلحعين

  تر إلحعين

 ******** أحمد سالم 119
سيدي 
  وزيد

قية    2سيدي  وزيد   2سيدي  وزيد  سيدي  وزيد إللر

 عمدون/باجة تيبار مجاز إلباب باجة ******** فرح إلطرإبلي   120

121   
 عمدون/باجة تيبار تستور باجة ******** سوإر إلقروإار

122 
بلقيس 
  
 إلفرجااين

 عمدون/باجة تيبار قبالط  باجة ********

 عمدون/باجة تيبار مجاز إلباب باجة ******** ندإء إلهماا   123

 2باجة  3نفزة  عمدون زهرة مدين باجة ******** آالء إلمحمدي  124

 حمام إالنف 1فوشانة  إلمروج  ن عروس ******** رحمة عزيزي 125

 حمام إالنف 1فوشانة  مرناق  ن عروس ******** سناء محمودي 126

127   
 حمام إالنف 1فوشانة  فوشانة  ن عروس  ******** هديل قريير

128   
 حمام إالنف 1فوشانة  نعسان  ن عروس ******** رحمة نقاار

 حمام إالنف 1فوشانة  3إلمدينة إلجديدة   ن عروس ******** إري    ج ميساوي 129

 حمام إالنف 1فوشانة  إلمدينة إلجديدة   ن عروس ******** رنيم إلماجري  130

 حمام إالنف 1فوشانة  إلمروج  ن عروس ******** رحمة فرحات 131



 حمام إالنف 1فوشانة  مرناق  ن عروس ******** والء ساا   132

 حمام إالنف 1فوشانة  4إلمروج   ن عروس ******** جويرة إلصالح 133

134   
ين حناار  حمام إالنف 1فوشانة  فوشانة  ن عروس ******** ياسسني

 حمام إالنف 1فوشانة  فوشانة   ن عروس  ******** غفرإن سائح   135

 حمام إالنف 1فوشانة  مدينة جديدة   ن عروس  ******** عايدة إلقاسم   136

137 
ؤسالم  ن 
 إلحاج عمر 

 حمام إالنف 1فوشانة  فوشانة  ن عروس ********

 حمام إالنف 1فوشانة   ومهل   ن عروس  ******** أمل  ن صالح  138

ين   ن عروس ******** ؤيمان عليم   139  حمام إالنف 1فوشانة   ومهل إلبساتسني

140   
 حمام إالنف 1فوشانة  رإدس  ن عروس ******** غفرإن فرحاار

  فرنسية2قبل   عربية4قبل   رجيم معتوق   بل   ******** أسماء إلصليع   141

  فرنسية2أريانة  عربية3سمرة ا  إلتضامن أريانة ******** ردينة إلعلوي 142

143   
  فرنسية2أريانة  عربية3سمرة (ا  إلغزإلة)روإد  أريانة ******** آية طوجااين

  سميع   144
 إريانة ******** إمااين

إلمنيهلة ا  
 إلجمهورية

  فرنسية2أريانة  عربية3سمرة

145 
   فريال 
 عصيدي

  فرنسية2أريانة  عربية3سمرة إلمنيهلة  إريانة ********

146 
شيماء  ن 
 ساا  

  فرنسية2أريانة  عربية3سمرة قلعة إالندلس  إريانة  ********

  فرنسية2أريانة  عربية3سمرة ا  إلتضامن  أريانة ******** هناء  ن كحلة 147

وإن  ******** نور إلسالم   148 وإن إلجنوبية  إلقتني وإن إلقتني وإن 2إلقتني  ف4إلقتني

وإن ******** ريان سهيل 149 وإن إلسببخة إلقتني  إلسبيخة 8إلقتني

وإن  ******** غفرإن مالط 150 وإن إلشمالية  إلقتني وإن إلقتني وإن 2إلقتني  ف4إلقتني

151 
سلسبيل 
 إلقضاا  

وإن  ******** وإن إلجنوبية  إلقتني وإن إلقتني وإن 2إلقتني  ف4إلقتني

وإن ******** مروى  ن فرج  152 وإن إلسبيخة إلقتني  إلسبيخة 8إلقتني

وإن ******** شادي إلزإيري 153 وإن إلشمالية إلقتني وإن قتني وإن 2إلقتني  ف4إلقتني

154   
ر
  مرزو 

وإن ******** إمااين وإن إلسبيخة إلقتني  إلسبيخة 8إلقتني

وإن ******** دمحم إلمقدوو   155 وإن إلقتني وإن إلقتني وإن 4إلقتني  ف4إلقتني

156   
وإن ******** مالك شمانعر  إلحاجب 1إلشبيمة حاجب إلعيون  قتني

157   
ين  2تونس  ******** مريم إلعواين  إلزهور إلحرإيرية  و قطفة 1سيدي حسسني

158   
ين
 إلزهور إلحرإيرية  و قطفة قرص إلسعيد باردو 2تونس  ******** حمزة إلورر

ين  2تونس  ******** خولة  رتوو   159  إلزهور إلحرإيرية  و قطفة سيدي حسسني

160   
 إلزهور إلحرإيرية  و قطفة إلكبارية 2تونس  ******** ؤيناس خليعين



161   
 إلزهور إلحرإيرية  و قطفة إلكرم إلغرايب   2تونس  ******** هويدة سلطااين

ين  2تونس  ******** آيه عبد إلالوي 162  إلزهور إلحرإيرية  و قطفة سيدي حسسني

ين  2تونس  ******** أسماء عيادي 163  إلزهور إلحرإيرية  و قطفة سيدي حسسني

164   
 إلزهور إلحرإيرية  و قطفة إلحرإيرية 2تونس  ******** يلى مزريعر

165   
ين
 إلزهور إلحرإيرية  و قطفة باردو 2تونس  ******** أيوب مزور

 إلفحص 2إلناظور  تر مشارقة  زغوإن ******** رنيم إلطرإبلي   166

 إلفحص 2إلناظور زغوإن زغوإن ******** سناء إلكوو   167

168 
أمة هللا  ن 
 بالقاسم

 إلفحص 2إلناظور إلناظور زغوإن ********

169   
 إلفحص 2إلناظور إلفحص  زغوإن ******** نجوى إلنفاار

 إلفحص 2إلناظور زغوإن زغوإن ********  تقوى كاهنة 170

171 
نورهان  
 بالقاسم

 إلفحص 2إلناظور زغوإن زغوإن ********

 إلفحص 2إلناظور معتمدية إلزريبة زغوإن ******** أنس  ن سعد 172

173 
أسماء إ ن 
 إلحاج بلقاسم

 إلفحص 2إلناظور إلزريبة زغوإن ********

174 
شيماء 
 إلدرويش

 إلفحص 2إلناظور زريبة حمام زغوإن ********

ين إلبحري 175  إلفحص 2إلناظور زغوإن زغوإن ******** ستني

 إلفحص 2إلناظور إلزريبة زغوإن ******** ندى خمارية 176

 إلفحص 2إلناظور إلفحص زغوإن  ******** سمية علية 177

 إلفحص 2إلناظور إلفحص  رغوإن ******** نورهان إلجباو   178

ين عاشور  179  إلفحص 2إلناظور إلزريبة زغوإن ******** ياسمسني

180 
مرإم بالحاج 
 سعيد

 إلفحص 2إلناظور زغوإن زغوإن ********

 إلفحص 2إلناظور زغوإن زغوإن ******** إسالمروإق 181

 إلفحص 2إلناظور زغوإن  زغوإن  ******** إية ضيف 182

 إلفحص 2إلناظور زغوإن زغوإن ******** مالك  وهريرة  183

ف  ن عل   184
 إلفحص 2إلناظور إلزريبة  زغوإن  ******** أشر

 إلجم فرنسية 1سيدي علوإن   ومردإس إلمهديه ******** أنس بالعلجية 185

 إلجم فرنسية 2إلجم  إلجم إلمهدية ******** مريم  ن نارص 186

187   
 إلجم فرنسية 2إلجم  إلجم إلمهدية ******** باسم شعبااين

188   
 إلجم فرنسية 2إلجم  إلجم إلمهدية ******** وفاء إلفريعر

189   
بان إلمهدية ******** جهاد عوإاين بان شر  إلمهدية فرنسية 2شر



بان إلمهدية  ******** أمينة إلطيب 190 بان شر  إلمهدية فرنسية 2شر

بان  إلمهدية  ******** تيستني ترعة  191 بان شر  إلمهدية فرنسية 2شر

ة إلمهدية ******** منتىه إلسايح 192 ة عربية هبتني  هبتني
أوال د إلشامخ 
 فرنسية

ة عربية إلسوإا   إلمهدية ******** ؤسالم مبارك  193  هبتني
أوال د إلشامخ 
 فرنسية

ة إلمهدية ******** سالمة عبمان 194 ة عربية هبتني  هبتني
أوال د إلشامخ 
 فرنسية

ة إلمهدية ******** صفاء إلغرايب   195 ة عربية هبتني  هبتني
أوال د إلشامخ 
 فرنسية

 


