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المندوبيةاالسم و اللقب
أريانةلطيفة السعيداني

قبليالزهرة رجب حرم رجب
نابللمياء أحمد
صفاقس1بّية عيفة
باجةندى يوسف
قابسجميلة عدوني
المهديةنجيب غرس اهللا
قفصةرجاء بدية
أريانةمكية سالمة
القيرواننبيهة العرابي

تونس1أحالم بن دسة حرم الصحراوي
توزرحذامي مبارك حرم برهومي

بناني القصرينمحمود القصرينمحمود بناني
نابلبية الزيادي حرم الشناوي

بن عروسآوثر عبد ربه
مدنيننجاة التومي 
القيروانسناء الرياحي
المنستيربسمة أم الزين
قفصةراضية براهمي

ة لق ق قبليرقية بنحسن
زغوانصباح السعيدي
القيروانمنية رقامة
سيدي بوزيدآمال حمدي
توزرراضية معمر
مدنينعائشة بن مغلية
سوسةآمال الحمشي ي
صفاقس1علي عبدالجواد
تونس1رمضان شابي
أريانةعفيفة الجالصي
سوسةدليلة لشعل

تونس1فوزية الجويني
قابسعفاف الحاج عمر
سال الفقيه سوسةسماح سوسةسماح الفقيه سالم

سوسةنجالء مرزوقي 
القصرينعزيزة دلهومية
صفاقس1الحبيب رحومة
نابلابتسام الزمني
قابسوردة الجماعي

المنستيرعائشة بن الحاج سعد
أ
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المندوبيةاالسم و اللقب
سوسةمنى الغزال
قفصةآمال ابراهمي
بن عروسإآرام العبيدي
المنستيرنبيلة الزعيبي
صفاقس1عبد اهللا مداده
توزرمنى سرسوط
أريانةسميرة الخميري
تونس2هشام طرشي
القصرينايناس السعدي
تونس2نوال أقروم
قابسزينة عدواني
القصرينحياة حمري

زوائدي قابسالخيرية قابسالخيرية زوائدي
تونس2ربيحة جمعاوي
بن عروسبسمة فائدي
بن عروسحنان نصايبية
تونس1شكري العوني
القصرينسالمة بوزيدي
مدنينسالمة برغل

ة ةال ق قفصةسالمة برهومي
القيروانالبشير عبودي
قابسالعارم فالح

قبليخديجة بالناصر 
بنزرتهيام سوسة
بنزرتوفاء المي
تونس1هناء النفزي ي
سوسةمنال الصامت
تونس1وفاء حميد

بنزرتآوثر المنديلي
القصرينفهيمة حقي
نابلهندة الماجري
قابسعواطف بالشيخ
البوغانم تونس2سلوى تونس2سلوى البوغانمي
بن عروسسوسن الشعباني
توزرعائشة نصر
قفصةحياة المعمري
باجةزينب السعيدي
قبلينجاة بنعبدالجواد
القصرينصابرة عبيدي
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المندوبيةاالسم و اللقب
باجةفاطمة الجبري
أريانةنادية بوالوذنين
أريانةسهام دبيش
مدنينفاطمة هاللي
بن عروسحنان السكراني

بن عروسنجم الدين البلطي (آفيف)
قابسوردة بنت بلقاسم الجماعي

أريانةجليلة دشراوي
بن عروسبسمة العمروسي
قابسمنا الصياح
قابسعائشة المالح
سوسةمديحة بنابراهيم
قاسمي بوزيدشهلة سيدي سيدي بوزيدشهلة قاسمي
سليانةجنات العبيدي
المنستيرليلى الخوجة
المنستيرانتصار عكيك
بن عروسريم المثلوثي

سوسةفضة الفرجاني 
سوسةنعيمة الصيعي
ال ال اقا صفاقس1عامر الوسالتي

المنستيرسمية بن عبد اللطيف
قابسمونيرة النجار حرم اللباد

قفصةحياة آريمي
مدنينهندة الحرازي
المنستيرإيناس محرز
بنزرتحنان عبد اهللا
سوسةزهرة حواص

مدنينبسمة قدوار حرم بن تعاريت
مدنينزهرة ربيع

قبليعادل بلحاج محمد
بنزرتآمال الحزامي
سوسةثرية المعاوي
غزوان تونس2صبيحة تونس2صبيحة غزواني
أريانةاسالم البدوي
صفاقس1إيناس ولها
بن عروسسماح المديني
المهديةمختارة فتح اهللا

المنستيرسعاد البدوي حرم حدادة
تونس1محمد الناصر شهالوي
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المندوبيةاالسم و اللقب
القصرينحياة غضباني
صفاقس1مريم بن عمار
قفصةامال اليعقوبي
نابلربيعة بننصر
بنزرتالهاشمي الحمدي
بنزرتإقبال قرط
أريانةحنان دغمان
بنزرتمنيرة السعيداني
صفاقس1إيناس آمون
بنزرتأسماء الهمامي
أريانةحنان المرزوقي
سوسةمنير غنوشي
االسود قابسالساسي قابسالساسي االسود

صفاقس1عائشة شعبوني حرم شعبوني
توزردليلة التومي
توزرهدى الزغواي

قابسالعروسية الزيتوني
قابسعلي حمودة

أريانةمحمد علي النصري
ا ال ا قاأ قابسأسماء العيادي

قفصةحسناء محمدي
المهديةحبيبة عمر

تونس2هاجر عبد الخالق
القصرينهدى بناني

مدنينسامية زواغة 
قابسالصالحة سماح الحاجي ي ح

تطاوينجميلة بوصاع
قفصةأحمد عكرمي
قفصةنبيل بدة

بنزرتعائدة العزوزي
قفصةهيام ساعي
تونس1حنان  شايبي
بلخاوي سوسةسناء سوسةسناء بلخاوي
قابسحنان السالمي
منوبةنائلة الدريدي
صفاقس1علي الرقيق
المنستيرنها الشريف
صفاقس1سندس النيفر
قبليمنية بالطيب
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المندوبيةاالسم و اللقب
صفاقس1سامية السويح
بنزرتذآرى سعيدان
تونس1آمال عكاز

قبليبسمة بن سالم 
صفاقس1أحمـد الجمل
تونس1آمال العيادي
مدنيننجوى الصغير
منوبةرمزي بالطيب
المهديةبسمة الحاج عمر

مدنيننوال قرون 
بن عروسهاجر الجازي 
أريانةضحي العمري
عرضاوي القيروانمنى القيروانمنى عرضاوي

تونس1آوثر مبروك حرم بوحاجب
نابلفريدة بن عمار
تونس1نجوى القنيشي
القصرينربح علواني

الكافعبد السالم عبيدي
صفاقس1أحالم دليلة

ال ال بنزرتجيهان بنت المنصف الدريديا
الكافنجوى الحمزاوي
مدنيننصر عوائده
نابليوسف سعود
قابسنعيمة حريزي
بن عروسعلياء الغربي
قفصةبديعة وصيفي ي
أريانةمنال مسعود
المهديةنورة التعيري
بن عروسأحالم بن رجب
مدنينشافية طنيش
قفصةعلجية قوادر
قابسمنير عدالة
الجالص بنزرتإلها بنزرتإلهام الجالصي
بنزرتسماح المزي
تونس2حنان المزوغي
زغواننجاة بنمحمد
سليانةنزهة الغولة 
تونس1وسيلة فرج
قبليالسيدة الزين
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المندوبيةاالسم و اللقب
المنستيراالسعد بن حميدة
قابسفاطمة دادي

مدنينآمال الزموري 
تونس1لطيفة العياري حرم بوشيحة

سوسةمنية شواري
مدنينوفاء الشعيلي 
المهديةعيشة أحمد
قابسرميكة علية

تونس1مروى المحمدي
القيرواندليلة بعزاوي
سوسةهندة السايحي
الكافناجية اللموشي

ورق سليمان بن تونس1الهادي تونس1الهادي بن سليمان ورق
صفاقس1رتيبة بنحمد

تونس1عواطف السمعلي
قبليالصافية التريكي
قابسنزيهة نائلي
منوبةنبيلة ناصري
باجةسامية سعداوي
ل ل ال اقل صفاقس1لبنى الجلولي

المهديةزهرة األسود
المنستيروسيلة األجنف
تونس1رجاء الغربي
بن عروسسلمى القنين

القصرينمحمد الناجي لطيفي 
مدنينسعاد مرتاح ح
نابلنادية بن شواشة
قابسخيرية بوعزيز
قابسسعيدة بوعبداهللا
صفاقس1مها الجمل
المنستيرأسماء برقيقة
صفاقس1صباح بلفقي
العرفاوي تونس1ري تونس1ريم العرفاوي
بنزرتشكري الخاروني
تونس1الحبيب هاللي
القصرينمحمد عبيدي
باجةعدالة العمراني
القصرينلمية سعدوني
الكافجابر فاطن
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المندوبيةاالسم و اللقب
نابلمحمد بنثامر
سوسةسنيا الحسني

قبليفاطمة بنعبد القادر
توزربثينة عثماني
نابلسعاد بنحسن
سوسةصابر الخودي
سوسةعائشة مفتاح

سوسةسامية الكشباطي
القيروانحنان عقرباوي
صفاقس1لبنه الرقيق
المهديةحنان عمارة

مدنينراضية العماري
قروية المنستيرإيناس المنستيرإيناس قروية
المهديةلطفي سعيد

سوسةمحمد بوهالل 
أريانةهندة بعزوزي
بن عروسألفة العرفاوي
سيدي بوزيدجليلة سليمي
بن عروسلبنى بن يحمد

ال طاك تطاوينبوبكر السديري
مدنينفاطمة تريكي 
قابسنسمة غودي
الكافالسيدة جاللي
أريانةليلى الزاوي
مدنينلطيفة الونيسي
قفصةمحمد عليمي ي
بنزرترشاد بوصبيح
قابسروضة ثليبي
سيدي بوزيدخديجة هاني
المنستيرسامية لطيف
نابلليلى عبيد
المهديةمفيدة حسن
الدق أريانةلمياء أريانةلمياء الدقي

صفاقس1آمال بنزايد
المنستيرسامية الحبازي
باجةمعز برآوتي
تونس1ريم النفاتي
سوسةوسام عزوز
نابلمليكة عاشور

أ
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المندوبيةاالسم و اللقب
المهديةنجيبة محرم
نابلسالمة شكري

بن عروسعربية الحاج علي
قفصةصباح زنائدية
أريانةسلوى بودية
أريانةحنان العلوي
أريانةعواطف عوني
سيدي بوزيدبثينة عاشوري
نابلمنى الشورابي
سوسةحنان الشويقي

سوسةيوسف زرقاطي 
بن عروسعبير الغربي

شلوف حرم سالم نابلعايدة نابلعايدة سالم حرم شلوف
صفاقس1سلوى العيادي
تطاوينحياة زآري
قبليفاطمة وداعة

سوسةعبد اللطيف بوميزة
سوسةأحالم الجالصي
قفصةسعاد محمد
ّا توزرهدى الّزاال
قبليفاطمة بنسالم
صفاقس1ليليا شقرون
باجةمفيدة الحمدي
بنزرتمليكة حمدي

المهديةسوسن الفقيه حسن
باجةسلطانة العياشي ي
سوسةفاتن القلي
قابسعادل عقوبي
سليانةشهيدة الرياحي
تطاوينهادية غرس اهللا
أريانةسلوى خصبي

المهديةجليلة الحاج محمد
عجنق زغوانهاجر زغوانهاجر عجنقي

صفاقس1سليمة بوعزيز
بن عروسحياة بلطي
القيرواننزار عسال

بن عروسرجاء الفضالوي
بنزرتدنيا البجاوي
سليانةسامية الربائحي
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المندوبيةاالسم و اللقب
قفصةوداد مليكي
القصرينفاطمة عباسي
القيرواننادية جاب اهللا

القيروانحسونة الرمضاني
الكافبسمة بن الحاج نصيب

الكافسامية حيدري
أريانةصباح الدرويش
باجةسلطانة العياشي
باجةجليلة الجبري
بن عروسنوال الشايبي
بن عروسعزيزة السنوسي
بنزرتوفاء الهمامي
الحامدي تونس2لزهر تونس2لزهر الحامدي
سوسةإلهام معيوف
سيدي بوزيدراضية بومائلي
سيدي بوزيدجلبله سليمي
سيدي بوزيدعلجية جاللي
صفاقسليلى الكثيري
صفاقسدليلة بن الفقي
ل ةا قف قفصةحياة عبدلي

قفصةراشدية عبد المولى
مدنينعلي الجراي
مدنينمنى حامد
مدنينسالمة بوقيلة
منوبةفاتن والي

منوبةعواطف طويهري ي
بن عروسليليا بن الطيب
الكافنورة المبروك
المهديةعلي شعبان
بنزرتفائزة الوظّيف

بنزرتالصحبي السحباني
تطاويننجاة الكسير
خدومة قفصةهدى قفصةهدى خدومة

بنزرتالهاشمي الخترشي
بنزرتفطومة المستيري
سيدي بوزيدتوفيق عامري
بنزرتفتحية الدريدي
قفصةزينة مبروآي
نابلمحرزية المديني
ط
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المندوبيةاالسم و اللقب
بنزرتصفّية الّرحيمي

جندوبةمنير بن المولدي طرخاني
الكافلبنى الطرخاني
بنزرتوحيدة القروي
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