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املتفقدون
العامون الخبراء في التربية

ع/ر

االسم و اللقب

مركز اإللحاق

االختصاص

01

محمد زهير الصالحي

قفصة

الهندسة اآللية

02

عبد اللطيف القاللي

قبلي

الرياضيات

03

عبد النور الخميري

باجة

االنقليزية

04

محمد سخانة

سوسة

التربية والتفكير اإلسالمي

05

خميس بوعلي

تونس1

الفلسفة

نجوى بن علي ساس ي

تونس1

االنقليزية

عادل ّ
الحداد

نابل

الفلسفة

06
07

2

اللغات  :العربية والفرنسية
املندوبية

العربية

املندوبية

الفرنسية

العربية

الفرنسية

تونس 1

محمد بعكة
ماهر بوصباط

منجية بن ملوكة
روضة الزقلي
آية العرفاوي

سيدي بوزيد

رمضان الزعفوري
أبو النوار بوعزيزي
نبيل القرقوري

لندة بلخوجة عتيق
الناصر الجبنياني
مقداد وهيبي

تونس 2

حسين البحري
محمد املرزوقي
عماد العيادي

فتحي بن ّ
عياش
رجاء الكوكي

قفصـة

خير الدين زروق
توفيق القاسمي
الشاذلي بن عمارة
زينب ّ
قدور

رستم الصغيري
سامي محمدي
إمحمد الصيادي

أريانة

سلوى العباس ي بن علي
فؤاد بلحاج دحمان
نورالدين ّ
البيولي

سامي السليمي
رجاء الكوكي

تـوزر

منوبة

محمد الشتوي
محمد علي الساليمي
مهدي الزمامي

راقية التولقي
سامي السليمي

قبلي

بن عروس

زكرياء داس ي
علي هنيد
عبد الباسط العرفاوي فاطمة الورغي املعاوي
آية العرفاوي
عائدة الفرشيش ي

مدنين

عمارة الخضر

أحمد لسمر

فتحي حميدي
الشريف بن محمد

محمد الغربي

عبد العزيز كردي
توفيق بن منصور
فتحي بوكوبة
مسعود الودرني
ُقص ي ّ
املليح
الدين سعد هللا حسام الدين املنصالي
صالح
بسمة الخنجاري
مريم بالشاوش

زغوان

رضا الدخيلي

ناجي الورهاني

تطاوين

بنزرت

الحبيب الحاج سالم
عبد هللا الصالحي
ّ
شورية
محمد

أسامة البجاوي
الطاهر بن ناصف

قابس

باجة

آمال البوساملي
سمير السعيدي

سماح املسعودي
نعيمة الطرابلس ي

جندوبـة

نور الدين املرسني
عبد الرزاق السومري
خميس الجبري

رضا العسكري
سماح املسعودي
نعيمة الطرابلس ي

القيروان

سليانة

رضا الخميري
شكري جميعي

رشيد الراجحي

املهدية

رضا محجوب
فؤاد الخطيب
الشاذلي بوبكر

الكـاف

عادل الخبوش ي
كمال الراجحي

نعيمة الكافي

املنستير

لطفي الحانبة
ضو لسود
محسن القرسان
لطفي إبراهم

القصرين

محمد عويديدي
فرحات املليح
محمد املانس ي

وليد الصغير
فاطمة الغربي
إمحمد الصيادي

صفاقس1
صفاقس2

سوسة

نابل
مراكز اإللحاق

نور الدين الغيلوفي
نجم الدين عمر
أبو لبابة البحري الرقي
مسعود الودرني
منير الرقي
صالحة ّحيوني
خالد سقة
ي
أبو لبابة البحر الرقي
نادر بن عزوز
نور الدين لسود
الشاذلي بوبكر
مبروك الربيعي
عبد املجيد فرحات
منصور الشتوي

رضا عبد هللا
رضوان بلعيد
عماد بن إبراهيم
لطفي إبراهم
حسن بن حميدة
شكري السلطاني
فتحي فارس
مراكز التكملة
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عبد الرزاق حمزة
سكينة جبنوني
منير دمق
الهادي مقديش
منى زغدان
إيمان بن عمار
منى زغدان
محمد املسعودي
محمد المين الدرعاوي
سناء عنان
عادل عزوز
سالم السمر
نزهى ابن حريز
سلمى املوفق بن عبد
هللا
أمال الطرابلس ي معروف
جمال الدين حمري
أمال الطرابلس ي معروف
رجاء كامش
الطاهر املثلوثي
محمد الجربي
سارة بوسالمة
ناجي الورهاني

اللغات  :النقليزية وااليطالية
املندوبية
تونس 1

النقليزية

املندوبية

االيطالية

نعيمة الشرفي الدريدي
نجاة بالحاج رمضان الحسني حمادي العقربي

النقليزية

بلقاسم حامدي
سيدي بوزيد
خالد دوزي

االيطالية
املعز املايل

تونس 2

لطيفة املولهي
رشيد الروافي

محمد إلياس
الشريف

قفصـة

السيدة الجندوبي
محمود العيفة

املعزاملايل

أريانة

صبيحة الينوبلي
الناصر الفضالوي

محمد إلياس الشريف

تـوزر

ناجي السعيدي

املعز املايل

منوبة

نجاة بالحاج رمضان
الحسني
الناصر الفضالوي

حمادي العقربي

قبلي

وحيد سالم
رضا بن شقرون

املعز املايل

بن عروس

عبد القادر بن رحومة
املنجي قاجة

حمادي العقربي

مدنين

جعفر ميالدي
كمال الشيخ
نعيمة بن رحومة

هشام سعيد

زغوان

محمد المجد العبيدي

فؤاد العبيدي

تطاوين

محمود املكي

هشام سعيد

بنزرت

رجاء الزاير الطبال
ملى عطوي
حسان راشد

محمد إلياس الشريف

قابس

كمال بن حميدة
عدنان الغربي
رضا بن شقرون

هشام سعيد

باجة

عبد الصمد الهمامي
شكيب املناعي

صفاقس1

امحمد املرداس ي
ماهر سيالة

هشام سعيد

نزار التونكتي

صفاقس2

جمال الرقيق
عبد هللا الجليدي هشام سعيد
فريدة بن

جندوبـة

فاتن الرمضاني
محمد جمعة فتح هللا

نزار التونكتي

القيروان

محمود عنان
محمد ميالد
منى بن عثمان

فؤاد العبيدي

سليانة

رشيد الخروبي
حاتم الصامت الخليفي

فؤاد العبيدي

املهدية

رؤوف مبروك
أحمد املكي الطرش

يوسف الذوادي

الكـاف

حاتم الصامت الخليفي
الحبيب الشارني

نزار التونكتي

املنستير

عادل رفراف
محمد نجيب عبيد
كاميليا ضيف هللا زرقاطي

يوسف الذوادي

سوسة

صالح اليعقوبي
محمد صالح
الحوسين شلبي

يوسف
الذوادي

القصرين

لطفي السهيلي
سامي بوخريص

نزار التونكتي

مسعود الجباهي
إلهام منصور
معاوية الحاج مبروك
محرز عون هللا

فؤاد العبيدي

نابل

مراكز التكملة

مراكز اإللحاق
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اللغات  :الملانية واالسبانية
املندوبية

الملانية

االسبانية

املندوبية

الملانية

االسبانية

تونس 1

آمال بوهاني الكدري

جالل بن حميدة

سيدي بوزيد

أديب عدالة

ضرار املحجوب

تونس 2

آمال بوهاني الكدري

مريم الرقيق

قفصـة

ياسين بن عبد السالم

أحمد تليلي

أريانة

آمال بوهاني الكدري

جالل بن حميدة

تـوزر

ياسين بن عبد السالم

أحمد تليلي

منوبة

آمال بوهاني الكدري

مريم الرقيق

قبلي

ياسين بن عبد السالم

أحمد تليلي

بن عروس

أنيس حواس

مريم الرقيق

مدنين

ياسين بن عبد السالم أحمد تليلي

زغوان

أنيس حواس

مريم الرقيق

تطاوين

ياسين بن عبد السالم

أحمد تليلي

بنزرت

آمال بوهاني الكدري

جالل بن حميدة

قابس

ياسين بن عبد السالم

أحمد تليلي

صفاقس1

ياسين بن عبد السالم

أحمد تليلي

باجة

آمال بوهاني الكدري

جالل بن حميدة

صفاقس2

ياسين بن عبد السالم

أحمد تليلي

جندوبـة

أنيس حواس

جالل بن حميدة

القيروان

أديب عدالة

ضرار املحجوب

سليانة

أنيس حواس

مريم الرقيق

املهدية

أديب عدالة

ضرار املحجوب

الكـاف

أنيس حواس

مريم الرقيق

املنستير

أديب عدالة

ضرار املحجوب

سوسة

أديب عدالة

ضرار املحجوب

القصرين

أنيس حواس

ضرار املحجوب

نابل
مراكز اإللحاق

أنيس حواس
مراكز التكملة

5

مريم الرقيق

املواد االجتماعية  :التاريخ والجغرافيا والتربية والتفكير اإلسالمي
املندوبية

التاريخ و الجغرافيا

التربية و التفكير
اإلسالمي

املندوبية

التاريخ و الجغرافيا

التربية و التفكير
اإلسالمي

تونس 1

فائزة علوش الزواري
رضا الزغمي

منير الزواري

سيدي بوزيد

عبد الرزاق الحامدي
سفيان بلقاض ي

علي قاسمي

تونس 2

مبروكة مطيمط
الهادي الطالبي

هدى الربيعي

قفصـة

ابراهيم بنعامر
هناء الجغيل

عبد هللا الصالحي

أريانة

عبد املطلب بن عمر
وسيم عطية

فائد الكرعاني

تـوزر

هناء الجغيل

عبد هللا الصالحي

منوبة

جمال بالحاج
الهادي الطالبي

عز الدين النهدي

قبلي

بلقاسم الجمني
مبارك بوعزيز

محمد ابن خليفة

بن عروس

حسين الحامدي
عبد الوهاب معيزة
وسيم عطية
فيصل مفتاح

بشير العباس ي
عز الدين النهدي

مدنين

رضوان التيس
وليد بن زيد

الحبيب شلبي

زغوان

فيصل مفتاح

زهير دبوب

تطاوين

وليد بن زيد

الحبيب شلبي

بنزرت

محمد بنور
منجي املرزوقي

رياض الجوادي

قابس

مبارك بوعزيز
بلقاسم الجمني

محمد ابن خليفة

باجة

السعد يانس ي
الصحبي البرهومي

صفاقس1
محسن الهويملي

علي السويح
حافظ سمعلي

محمد املدنيني
جالل املعلول

صفاقس2

خليفة لحمر
حافظ سمعلي

جالل املعلول

جندوبـة

بلقاسم الكالعي
الصحبي البرهومي

محسن الهويملي

القيروان

صالح العوني
عمار الفائدي

خليل املنيف
خالد السعيداني

سليانة

معز الورتاني

صالح القاسمي

املهدية

بلخيرصميدة
عبد الحكيم ميغري

لطفي البكوش
خالد السعيداني

الكـاف

نورالدين اليعقوبي

صالح القاسمي

املنستير

مصطفى امليلي
بلخير صميدة

لطفي البكوش

القصرين

محمد العلمي القطفي
الهادي املفتاحي

نبيل التليلي

شكري بن عبد الجليل
فيصل بن فرح
سوسة
حسام بن بوبكر
ألفة محمود
فتحي طاهري
نابل
حسام بن بوبكر
مراكز التكملة

مراكز اإللحاق
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لطفي العكرمي
زهير دبوب
صالح الشنوفي

املواد االجتماعية  :التربية املدنية والفلسفة
املندوبية

التربية املدنية

الفلسفة

الفلسفة

املندوبية

التربية املدنية

تونس 1

انصاف فتح هللا قمعون

هدى الكافي

سيدي بوزيد

محمد بالل البصلي

منير عبيدي

تونس 2

جالل املؤدب

رياض الفاهم

قفصـة

جالل الدين الصالحي

الطيب الحميدي

أريانة

جالل املؤدب

الصحبي بوقرة

تـوزر

عادل عمر

الطيب الحميدي

منوبة

انصاف فتح هللا قمعون رياض الفاهم

قبلي

عادل عمر

سالم اشنيب

بن عروس

محمد بن خضر

محمد نجيب الخليفي

مدنين

عبد هللا عطية
داود بوعزي

سالم اشنيب

زغوان

محمد بن خضر

أحمد امللولي

تطاوين

داود بوعزي

سالم اشنيب

بنزرت

رشيد العمدوني

يوسف طرشون

قابس

رياض العودي

شكري العيادي

صفاقس1

فرحات بن يونس

شكري العيادي

باجة

رشيد العمدوني

عبد الوهاب البراهمي

صفاقس2

بدر الدين القمودي

محمد الجوادي

جندوبـة

عادل الحيدري

عبد الوهاب البراهمي

القيروان

املنصف فرج

محمد الجوادي

سليانة

فوزي الطواهري

بسمة العربي

املهدية

بدر الدين القمودي
املنصف فرج

عبد الباسط الشريف

الكـاف

فوزي الطواهري

بسمة العربي

املنستير

السعد السود

عبد الباسط الشريف

سوسة

وحيد رحيم

الطيب الجالص ي

القصرين

محمد غضباني

منير عبيدي

نابل
مراكز اإللحاق

حمد العبيدي
مراكز التكملة
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الطيب الجالص ي
أحمد امللولي

املواد العلمية  :الرياضيات والعلوم الفيزيائية
املندوبية

الرياضيات

املندوبية

العلوم الفيزيائية

الرياضيات

العلوم الفيزيائية

تونس 1

فتحي محمد
عمارة خنيس ي

علي السلطاني
فوزي الهمامي

سيدي بوزيد

عبد العزيز شنيني
سفيان بن طالب
اسماعيل زعفوري

فوزي مصباحي
جعفر سليمي

تونس 2

سهيل الحاجي
الحبيب حامد

علي نويري
الصادق البليش

قفصـة

الحسين امليعادي
منير الخليفي

منور نصري
علي عزوز

أريانة

عماد شقير
شكري الرحموني

عبد الحفيظ بن سودة
السعد بن محمود

تـوزر

نجيب جازية
محمد نجيب دلهومي

علي عزوز

منوبة

عادل الحريزي
الحبيب حامد

عادل غرس هللا
الصادق البليش

قبلي

عمر التايب
نجيب جازية

كمال علوي

بن عروس

املرزوقي
صالح ّ
عبد الرزاق السهيلي

مراد عمري
عادل غرس هللا
رشيد بنجدو

مدنين

عثمان الفرجاني
الضاوي لطيفي
لؤي املليح
عمر التايب

عثمان سعد هللا
زياد ليتيم

زغوان

عبد املجيد العايب

رشيد بنجدو

تطاوين

نور الدين التايب
لؤي املليح

زياد ليتيم

بنزرت

علي بن بالطيب
رضا خميري
نجيب الحاجي

زهير الوسالتي
محمد الحناش ي

قابس

عبد الباسط مبارك
عبد العزيز ناجي

سامي بوخشينة
كمال علوي

باجة

بشير السويس ي
الحبيب بالطيبي

إبراهيم الفزاني
محمد الحناش ي

صفاقس1

خالد الصيد
محمد الفقي
نبيل املزيو

بشير بن لطيف

عماد املسعودي

صفاقس2

مراد خشارم
نبيل املزيو

عماد املسعودي
يوسف الكشو

جندوبـة

عبد اللطيف البوزيدي
منجي محمدي

الحسين ريابي
عبد الستار معروفي

القيروان

أحمد الوهيبي
منيرالحليوي
الفاضل عادل

الطاهر نصيري
صالح مكني

سليانة

سالم بشير الصغير
كمال التبرسقي

رشيد الدريدي

املهدية

محمد الناصر
نصيبيالسويبقي مالك الربيعي
عبد هللا
فتحي بن صالح

الكـاف

محمد الطاهر حمداني
كمال التبرسقي

توفيق روابح
رضا حمزة

املنستير

نزار الشريف
عبد الرزاق محمدي
مصطفى التشيني

املنجي سليم
مالك الربيعي

القصرين

محمد العقبي عامري
جمال الدين الخذيري
سفيان بن طالب

جعفر سليمي
رضا حمزة

سوسة

يوسف التليلي
سامي بن عبد السالم
مصطفى التشيني

فتحي بن صالح
بشير الحوات

نابل

الهادي القصار
عبد الرحمان امليموني
حسين فجراوي

العيد الفجراوي
محمد الريابي

مراكز التكملة

مراكز اإللحاق
8

محمد املنجي حامدي

املواد العلمية  :علوم الحياة والرض واإلعالمية
املندوبية

علوم الحياة والرض

املندوبية

اإلعالمية

تونس 1

الهادي بن سالم
عبد الحكيم خلفاوي

زهرة الولهازي
بسمة الحمايدي

سيدي بوزيد

علوم الحياة والرض

اإلعالمية

رمزي الزيتوني
ريم بن حمادو حرم عفاس عبد الرزاق بعزاوي
عبد الحليم اليعقوبي
سامي ضيفاوي

تونس 2

سندس جبارة
ناجية الدريدي مريبعي

عادل النهدي
نورة بن علية الجديدي

قفصـة

رضا البوزازي
البشير الزارعي

سامي ضيفاوي
نادية العكرمي

أريانة

نجيب السعيدي
عبد الحكيم خلفاوي

رمضان جلول
آمال كريشان السالمي

تـوزر

رضا البوزازي

نادية العكرمي

منوبة

حمودة مختاري
محمد علي مزيو

رؤوف الوراري
نزار القنوني

قبلي

شاكر بالنور

الهادي الحناش ي

رجاء الزواغي املالح
نورة بن علية الجديدي

مدنين

الطاهر بالضياف
خالد الحمدي

محمد فقيرة
ناجح دواس

زغوان

فتحي املاجري

نزار القنوني

تطاوين

خالد الحمدي

ناجح دواس

بنزرت

كمال املديني
زينة درغام

ليلى لغليو
عائشة بن أحمد

قابس

مسعود اليحياوي
البشير الزارعي

علي الصغير الدلهومي
الهادي الحناش ي

باجة

بشرى عيادي
فوزي السياري

أريج الدخلي
منير القيزاني

صفاقس1

أسماء عباس
محمد الطاهر مبارك

فاخر النيفر
عماد السماوي

صفاقس2

أحالم جاللية حرم الكشو عماد السماوي
محمد الطاهر مبارك

محمد مباركي
بن عروس عادل الرحوي
حمودة مختاري

جندوبـة

عمر املرسني
فوزي السياري
بشرى عيادي

رضا الزغدودي
ريم املعروفي

القيروان

محمد مطاوع
فتحي املاجري

عبد الرزاق بعزاوي
كمال ضويوي

سليانة

يونس الشعلي

حسن الصبيحي
منير القيزاني

املهدية

الهادي املولهي
عبد الغني عكرمي

كمال ضويوي
مراد صفر

الكـاف

ظافر السالمي

عبد الستار نصري
حسن الصبيحي

املنستير

عبد الحق جاب هللا
محمد الجمعي نبيلي

رؤوف اليوسفي
مراد صفر

سوسة

املعز املسكين
عبد الغني عكرمي

لطفي العايب
رؤوف اليوسفي

القصرين

عبد الباقي الزيتوني
عبد الحليم اليعقوبي

خالد كشبوري
عبد الستار نصري

نابل

مراكز اإللحاق

املبروك العلوي
سمير عيس ى
محمد مباركي
مراكز التكملة
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نادية العقربي
درصاف البنا الشلي
مريم بوحوالة

املواد العلمية  :االقتصاد والتصرف
املندوبية

االقتصاد

املندوبية

التصرف

االقتصاد

تونس 1

األسعد خدوجي

جليلة الحداد

سيدي بوزيد منير الفخفاخ

التصرف
سامي ديناري

تونس 2

ماجدة العياري

جليلة الحداد

قفصـة

عبد الحي الشريف

سامي ديناري

أريانة

عزيز بوعلي

جليلة الحداد

تـوزر

عبد الحي الشريف

سامي ديناري

منوبة

ماجدة العياري

عبد العزيز هميس ي

قبلي

عبد الحي الشريف

فريد الصغير

بن عروس

األسعد خدوجي

عبد العزيز هميس ي

مدنين

أحمد فرحات الحمودي

فريد الصغير

زغوان

ماجدة العياري

عبد العزيز هميس ي

تطاوين

عبد الحي الشريف

فريد الصغير

بنزرت

عزيز بوعلي

فتحي الدريدي

قابس

أحمد فرحات الحمودي

فريد الصغير

صفاقس1

أحمد فرحات الحمودي

لطفي خليف

باجة

عزيز بوعلي

فتحي الدريدي

صفاقس2

منير الفخفاخ

لطفي خليف

جندوبـة

جمال الرحيمي

فتحي الدريدي

القيروان

منير الفخفاخ

لطفي خليف

سليانة

جمال الرحيمي

عبد العزيز هميس ي

املهدية

ليلى رمضان

علي البحوري

الكـاف

جمال الرحيمي

فتحي الدريدي

املنستير

ليلى رمضان

علي البحوري

سوسة

ليلى رمضان

علي البحوري

القصرين

جمال الرحيمي

سامي ديناري

نابل
مراكز اإللحاق

السعد خدوجي
مراكز التكملة
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جليلة الحداد

املواد التقنية  :الهندسة الكهربائية والهندسة اآللية
املندوبية

الهندسة الكهربائية

املندوبية

الهندسة اآللية

الهندسة الكهربائية

الهندسة اآللية

تونس 1

صبري الخليفي

لطفي سعيد

سيدي
بوزيد

العربي برهومي

الهادي النصيبي

تونس 2

رضاء املاطوس ي

محمد الحبيب غداس

قفصـة

عمارة بن عبد هللا

حمادي البوعزيزي

أريانة

أحمد ابنشيخ

محمد الحبيب غداس

تـوزر

مفدي الجدي

نبيل بن عاشور

منوبة

رضاء املاطوس ي

قيس بن رمضان

قبلي

نصر بنمحمد

معز امللوكي

بن عروس

توفيق البرهومي

محمد زميط الشطي

مدنين

شكري حمدي

هشام مصباح

زغوان

رضاء املاطوس ي

محمد زميط الشطي

تطاوين

شكري حمدي

هشام مصباح

بنزرت

أحمد ابنشيخ

وليد حمدي

قابس

رفيق الكستوري

فوزي نجيمة

صفاقس1

عبد الحكيم املنوبي

محمد برابر

باجة

كمال املبروكي

شكري بولكباش

صفاقس2

الحبيب رحامنة

نور الدين النيفر

جندوبـة

صابر قاسمي

شكري الفقيري

القيروان

رضا السايبي

رضا بوهاها

سليانة

محمد العبيدي

البشير الفرحاني
الحبيب الكعبي

املهدية

مراد حاجي

الحبيب الشباح
الهادي طرشون

الكـاف

صابر قاسمي

البشير الفرحاني
الحبيب الكعبي

املنستير

مراد حاجي

سامي موس ى

سوسة

زهير سباعي

توفيق قرع

القصرين

محمد العبيدي

الجيالني العالقي

نابل
مراكز اإللحاق

الصادق املايل
عبد املجيد العويني
مراكز التكملة
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بدر الدين الهرابي

املواد التقنية  :التربية التكنولوجية ومواد االختصاص باإلعداديات التقنية
املندوبية

التربية التكنولوجية

املواد الخصوصية
(اإلعداديات التقنية)

املندوبية

التربية التكنولوجية

تونس 1

صبري الخليفي
لطفي سعيد

لطفي سعيد
صبري الخليفي

سيدي
بوزيد

حمادي البوعزيزي

تونس 2

رضاء املاطوس ي
محمد الحبيب غداس

رضاء املاطوس ي
محمد الحبيب غداس

قفصـة

نبيل بن عاشور

أريانة

أحمد ابنشيخ
محمد الحبيب غداس
وليد حمدي

العربي برهومي
الهادي النصيبي

املواد الخصوصية
(اإلعداديات
التقنية)
الهادي النصيبي
العربي برهومي

عمارة بن عبد هللا

حمادي البوعزيزي
عمارة بن عبد هللا

أحمد ابنشيخ
محمد الحبيب غداس

تـوزر

مفدي جدي
معز امللوكي

مفدي جدي
نبيل بن عاشور

منوبة

صبري الخليفي
قيس بن رمضان

صبري الخليفي
قيس بن رمضان

قبلي

نصر بنمحمد
معز امللوكي

نصر بنمحمد
معز امللوكي

بن عروس

توفيق البرهومي
قيس بن رمضان

توفيق البرهومي
محمد زميط الشطي

مدنين

شكري حمدي
هشام مصباح

شكري حمدي
هشام مصباح

زغوان

محمد زميط الشطي
توفيق البرهومي

محمد زميط الشطي
توفيق البرهومي

تطاوين

شكري حمدي
هشام مصباح

شكري حمدي
هشام مصباح

بنزرت

أحمد ابنشيخ
وليد حمدي

أحمد ابنشيخ
وليد حمدي

قابس

رفيق الكستوري
فوزي نجيمة

فوزي نجيمة
رفيق الكستوري

باجة

كمال املبروكي
شكري بو األكباش

شكري بو األكباش
كمال املبروكي

صفاقس1

عبد الحكيم املنوبي
محمد برابر

محمد برابر
عبد الحكيم املنوبي

صفاقس2

نور الدين النيفر
الحبيب رحامنة

الحبيب رحامنة
نور الدين النيفر

جندوبـة

شكري الفقيري
صابر قاسمي

شكري الفقيري
صابر قاسمي

القيروان

رضا السايبي
رضا بوهاها

رضا بوهاها
رضا السايبي

الحبيب الكعبي
محمد العبيدي

املهدية

الحبيب الشباح
الهادي طرشون
مراد حاجي

الحبيب الشباح
مراد حاجي

البشير الفرحاني
صابر قاسمي

املنستير

سامي موس ى
مراد حاجي

سامي موس ى
مراد حاجي

سوسة

توفيق قرع
زهير سباعي

توفيق قرع
زهير سباعي

سليانة
الكـاف

القصرين

البشير الفرحاني
الحبيب الكعبي
محمد العبيدي
صابر قاسمي
الحبيب الكعبي
البشير الفرحاني

الجيالني العالقي
محمد العبيدي

محمد العبيدي
الجيالني العالقي

نابل

مراكز اإللحاق

الصادق املايل
عبد املجيد العويني
بدر الدين الهرابي

مراكز التكملة
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الصادق املايل
عبد املجيد العويني
بدر الدين الهرابي

املواد الفنية  :التربية املوسيقية والتربية التشكيلية
املندوبية

التربية
املوسيقية

املندوبية

التربية التشكيلية

التربية
املوسيقية

التربية التشكيلية

تونس 1

املنجي السالمي

شكري القروي
هالة بسباس الحجري

قفصـة

أحمد بن سالم

ريم الزوش فدو

تونس 2

حلمي حسونة

سنية ريدان العياري

تـوزر

أحمد بن سالم

ريم األزوش فدو

أريانة

املنجي الساملي

شكري القروي

قبلي

أحمد بن سالم

منوبة

حلمي حسونة
سفيان بوحامد

هالة بسباس الحجري

مدنين

محمد الزغالمي

فيصل بن التليلي
عماد املكي

بن عروس

مجدي داود

محمد بوعجينة

تطاوين

محمد الزغالمي

فيصل بن التليلي

زغوان

مجدي داود

محمد بوعجينة

قابس

محمد الزغالمي

عماد املكي

بنزرت

سفيان بوحامد

محمد العالني

صفاقس1

نبيل الزواري

معز العيادي

باجة

سفيان بوحامد

سنية ريدان العياري

صفاقس2

نبيل الزواري

رياض الحكيم

جندوبـة

املعز التيساوي

محمد العالني

القيروان

حاتم دربال

البشير الخبوش ي

سليانة

سفيان بوحامد

محجوب الهمامي

املهدية

حاتم دربال

عبد السالم تكيتك
رياض الحكيم

الكـاف

املعز التيساوي

محجوب الهمامي

املنستير

محمد رشاد بروق

محمد العيادي
عبد السالم تكيتك

القصرين

املعز التيساوي

البشير الخبوش ي
عبد الباسط قندوزي

سوسة

محمد رشاد بروق محمد العيادي

سيدي بوزيد

نبيل الزواري
املعز التيساوي

عبد الباسط قندوزي

نابل

حلمي حسونة
مجدي داود
مراكز التكملة

مراكز اإللحاق
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فيصل بن التليلي

طارق بن خالد

املواد الفنية  :التربية املسرحية
املندوبية

املندوبية

التربيةاملسرحية

التربيةاملسرحية

تونس 1

البغدادي عون

قفصـة

أحمد مصباح

تونس 2

البغدادي عون

تـوزر

أحمد مصباح

أريانة

البغدادي عون

قبلي

أحمد مصباح

منوبة

البغدادي عون

مدنين

أحمد مصباح

بنعروس

البغدادي عون

تطاوين

أحمد مصباح

زغوان

البغدادي عون

قابس

أحمد مصباح

بنزرت

البغدادي عون

صفاقس1

أحمد مصباح

باجة

البغدادي عون

صفاقس2

أحمد مصباح

جندوبـة

البغدادي عون

القيروان

فتحي اللبان

سليانة

البغدادي عون

املهدية

فتحي اللبان

الكـاف

البغدادي عون

املنستير

فتحي اللبان

القصرين

فتحي اللبان

سوسة

فتحي اللبان

سيدي بوزيد

فتحي اللبان

نابل

فتحي اللبان
مراكز التكملة

مراكز اإللحاق
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