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املظيلةمعهد املظيلة223

زانوشمعهد زانوش224

السندمعهد السند225

سيدي عيشمعهد ابن خلدون سيدي عيش226

املتلويمعهد ابن منظور املتلوي227

أم العرائس أم العرايس1934 أفريل 9معهد 228

الرديف الرديف1952 جانفي 18معهد 229

سيدي بوبكرمعهد سيدي بوبكر230

توزراملدرسة االبتدائية نهج تونس بتوزر231

دقاشاملدرسة االعدادية زاوية العرب بدقاش232

حامة الجريداملدرسة االعدادية ابن شرف بحامة الجريد233

حزوةاملدرسة االعدادية عمر السعيدي بحزوة234

نفطةاملدرسة االبتدائية شارع بورقيبة بنفطة235

تمغزةاملدرسة االبتدائية تمغزة236

صفاقس الغربية3املدرسة اإلبتدائية حي الحبيب 237

عقارباملدرسة اإلبتدائية عقارب238

بئر علياملدرسة اإلبتدائية حي املستقبل239

الصخيرةاملدرسة اإلبتدائية حي األمل240

الغريبةاملدرسة االبتدائية الغريبة241

املحرساملدرسة اإلبتدائية اآلمال242

طينةاملدرسة اإلبتدائية أبو القاسم الشابي243

دائرة البستان1املدرسة اإلبتدائية بغداد 244

القصرين

سيدي بوزيد

قفصة

توزر

1صفاقس 
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املعتمديةاملؤسسةاملندوبيةر/ع

1تونس 

منزل شاكراملدرسة االعدادية ابن سينا245

الحنشةاملدرسة االعدادية الحسين الحاج خالد246

جبنيانةاملدرسة االعدادية جنيانة247

العامرةمعهد العامرة248

ساقية الدايرمعهد الصادق الفقي249

ساقية الزيتاملدرسة االعدادية بساقية الزيت250

قرقنة الرملةمعهد فرحات حشاد قرقنة251

صفاقس الجنوبيةمعهد الحبيب ثامر252

قاس الجنوبية1املدرسة االبتدائية حي األمل 253

قابساملدرسة االبتدائية البشير الجزيري254

قابس الغربيةاملدرسة االبتدائية علي بلقاسم شنني255

غنوشاملدرسة االبتدائية غنوش الغربية256

وذرف/املطوية املدرسة االبتدائية شارع بورقيبة املطوية257

بوعطوش/الحامة املدرسة االبتدائية ساحة الدغباجي الحامة258

منزل الحبيباملدرسة االبتدائية  الطاهر الحداد منزل الحبيب259

مطماطةالجديدةاملدرسة االبتدائية حي النور مطماطة260

مارث أكتوبر مارث27املدرسة االبتدائية 261

الزاراتاملدرسة االبتدائية  طه حسين الزارات262

كتانةاملدرسة االبتدائية  كتانة263

دخيلة التوجاناملدرسة االبتدائية دخيلة التوجان264

قبلياملدرسة االبتدائية شارع بورقيبة بقبلي265

 البليدات(الجرسين- بشلي)املدرسة االعدادية بالبليدات 266

دوزاملدرسة االبتدائية دوز الكبرى267

القلعةمعهد القلعة268

الفوارمعهد الفوار269

رجيم معتوقمعهد رجيم معتوق270

سوق االحد1934 مارس 2املدرسة االبتدائية 271

فطناسة– بشري معهد بشري272

جمنةمعهد جمنة273

مدنين الجنوبيةاملدرسة اإلبتدائية الطيب املهيري274

بني خداش مارس02املدرسة اإلبتدائية 275

بني خداشاملدرسة اإلبتدائية القصر الجديد276

سيدي مخلوف مارس02املدرسة اإلبتدائية 277

آجيم مارس02املدرسة اإلبتدائية 278

ميدون مارس02املدرسة اإلبتدائية 279

حومة السوقاملدرسة اإلبتدائية شارع بورقيبة280

بنقرداناملدرسة اإلبتدائية الطيب املهيري281

جرجيساملدرسة اإلبتدائية الطاهر صفر282

البئر األحمرمارس البئر األحمر02املدرسة االبتدائية 283

غمراسناملدرسة االبتدائية شارع بورقيبة غمراسن284

الصمار بني مهيرةاملدرسة االبتدائية حي الثكنة الصمار285

تطاوين

مدنين

2صفاقس 

قابس

قبلي
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املعتمديةاملؤسسةاملندوبيةر/ع

1تونس 

ذهيبةمارس ذهيبة02املدرسة االبتدائية 286

رمادةاملدرسة االبتدائية البشير النبهاني رمادة287

الصمار بني مهيرةاملدرسة االبتدائية بني مهيرة288

الجنوبيةاملدرسة اإلبتدائية فرحات حشاد289

الشماليةاملدرسة االبتدائية شارع بورقيبة290

تطاوين
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