








2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة:العربية

  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 جزء من سيدي بوزيد سيدي بوزيد  جزء من نابل نابل

 جزء من قبلي قبلي   

 زغوان زغوان   

 جزء من الكاف الكاف   

 جزء من القصرين القصرين   

 جزء من القصرين القصرين   

 2جزء من صفاقس 2صفاقس   

 2جزء من صفاقس 2صفاقس   

 1جزء من صفاقس 1صفاقس   
 

  



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة:الفرنسية
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 تطاوين تطاوين  جزء من أريانة+جزء من منوبة أريانة

 جزء من املنستير املنستير  جزء من باجة باجة

 جزء من املنستير املنستير  جزء من القصرين+جزء من قفصة القصرين

 جزء من باجة+جزء من سليانة باجة  جزء من سوسة+جزء من املنستير سوسة

 جزء من سيدي بوزيد سيدي بوزيد  جزء من القيروان القيروان

 جزء من سيدي بوزيد سيدي بوزيد   

 جزء من سيدي بوزيد سيدي بوزيد   

 قبلي قبلي   

 جزء من قفصة قفصة   

 جزء من قفصة قفصة   

 جزء من سوسة سوسة   

 جزء من سوسة سوسة   

 جزء من املهدية املهدية   

 جزء من القيروان القيروان   

 جزء من بنزرت بنزرت   

 جزء من قابس قابس   

 جزء من قابس قابس   

 +جزء من أريانة2جزء من تونس 2تونس   

 توزر توزر   

 جزء من مدنين مدنين   

 جزء من مدنين مدنين   

 جزء من القصرين القصرين   

 جزء من القصرين القصرين   

 2جزء من صفاقس 2صفاقس   
 

  



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة: االنقليزية
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 جزء من باجة باجة  جزء من أريانة أريانة

 جزء من باجة باجة  جزء من املنستير املنستير

 جزء من سوسة سوسة  جزء من الكاف الكاف

 جزء من املهدية املهدية  جزء من سيدي بوزيد سيدي بوزيد

 جزء من القيروان القيروان   

 جزء من بنزرت بنزرت   

 جزء من بنزرت بنزرت   

 جزء من جندوبة جندوبة   

 جزء من قابس قابس   

 الكاف+جزء من سليانةجزء من  الكاف   

 2جزء من تونس 2تونس   

 جزء من مدنين مدنين   

 جزء من القصرين القصرين   

 جزء من القصرين القصرين   

 2جزء من صفاقس 2صفاقس   

 توزر توزر   

   

   

  
 

  



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة:التاريخ و الجغرافيا
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 من قبلي جزء من قابس+جزء قابس  جزء من جندوبة+جزء من باجة جندوبة

 الكاف الكاف  جزء من بن عروس بن عروس

 جزء من قفصة قفصة  جزء من سيدي بوزيد سيدي بوزيد

 جزء من باجة باجة   

 تطاوين+جزء من مدنين تطاوين   

 2+جزء من صفاقس1جزء من صفاقس 1صفاقس   

 جزء من نابل نابل   

 جزء من القصرين القصرين   

 من املهدية جزء املهدية   

   

 

  



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة: التربية و التفكير اإلسالمي
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 تطاوين+ مدنين تطاوين  قابس+قبلي قابس

 سيدي بوزيد بوزيدسيدي    
 

  

 

 



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة: الرياضيات
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 جزء من املهدية املهدية  1جزء من تونس 1تونس

 جزء من مدنين مدنين  2جزء من تونس 2تونس

 جزء من بنزرت بنزرت  جزء من بنزرت بنزرت

 جزء من قابس قابس  جزء من سليانة سليانة

 جزء من باجة باجة  1جزء من صفاقس 1صفاقس

 جزء من باجة باجة   

 جزء من املنستير املنستير   

 جزء من املنستير املنستير   

 جزء من قبلي+جزء من مدنين قبلي   

 جزء من سوسة+جزء من املنستير سوسة   

 جزء من منوبة منوبة   

 جزء من القيروان القيروان   

 جزء من القصرين القصرين   
 

  



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة: العلوم الفيزيائية
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 1جزء من صفاقس 1صفاقس  جزء من نابل نابل

 أريانةجزء من  أريانة   

 جزء من منوبة+جزء من بن عروس منوبة   

 توزر+جزء من قفصة توزر   

 جزء من زغوان+جزء من نابل زغوان   

 جزء من مدنين مدنين   

 2جزء من تونس 2تونس   

 جزء من باجة باجة   

 جزء من سوسة سوسة   

 قبلي+جزء من قابس قبلي   

 جزء من بنزرت+جزء من باجة بنزرت   

   

   

 

  



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة: علوم الحياة و األرض
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 تطاوين+جزء من مدنين تطاوين  جزء من جندوبة جندوبة

 1صفاقس
+جزء من 1جزء من صفاقس

 2صفاقس
 جزء من سيدي بوزيد سيدي بوزيد 

 سوسة
جزء من سوسة+جزء من 

 املهدية
 قبلي قبلي 

 جزء من قفصة قفصة   

 زغوان+جزء من القيروان زغوان   

 جزء من منوبة منوبة   

 جزء من منوبة+جزء من بن عروس منوبة   

 جزء من القيروان القيروان   

 جزء من بنزرت بنزرت   

 جزء من بنزرت بنزرت   

 جزء من قابس قابس   

 جزء من بن عروس بن عروس   

 جزء من القصرين القصرين   

 2جزء من صفاقس 2صفاقس   

 توزر+جزء من قفصة توزر   
 

  



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة: اإلعالمية
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 جزء من مدنين مدنين  جزء من املنستير املنستير

 تطاوين+جزء من مدنين تطاوين  من القصرين جزء القصرين

 جزء من سيدي بوزيد سيدي بوزيد   

 قبلي+جزء من قابس قبلي   

 جزء من قفصة قفصة   

 زغوان+جزء من منوبة زغوان   

 +جزء من بن عروس2جزء من تونس 2تونس   

 جزء من نابل نابل   

  

  

     

     

  

     

     

     

     

     
 

  



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة: التربية التشكيلية
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل االلحاق مركز

 قفصة+توزر قفصة  بن عروس+زغوان بن عروس

 القيروان+جزء من املنستير القيروان   

 مدنين+تطاوين مدنين   

   

 

  



2017لسنة  االعدادية و التعليم الثانويحركة نقل أعضاء سلك التفقد البيداغوجي بالمرحلة   

  إدارة الشؤون اإلدارية

 المادة: المسرح
  

 المراكز المتوقعة الشغور  المراكز الشاغرة فعال

 مركز

 االلحاق
 دائرة العمل االلحاق مركز  دائرة العمل

 القصرين
القصرين+قفصة+سيدي 

 بوزيد+الكاف+سليانة
 +قابس+تطاوين+مدنين+قبلي+توزر+قفصة2+صفاقس1صفاقس 1صفاقس 

 

  


