
 

12قائمة عدد   

 

 االسم و اللقب رقم الملف

 اسماعيل  بلقاسم .1 0101-023877

 حسن النفاتي .2 0601-003249

 محسن سهل .3 0601-001354

 بلحسن  الجالصي .4 0601-000628

 علي  هداجي .5 0701-000084

 عبد المجيد  رحيم .6 0701-001443

 حسين حدهم .7 0101-009840

 محمد  العماري .8 0101-003604

 محمد الصغير  زرقي .9 0101-002945

 الوردي الخليفي .10 0401-000568

 فرح  المكني .11 0601-001550

 يوسف  حمدي .12 0601-000174

 جمال  هنشيري .13 0101-022396

 محمد  السوسي .14 0601-001396

 علي  ساسي .15 0101-031305

 الشيحي علي .16 0101-013964

 احمد  الخميري .17 0101-013966

 الهادي  الخميري .18 0101-013967

 عبد المجيد  وسالتي .19 0101-013968

 مختار  وسالتي .20 0101-013969

 يونس  عروشي .21 0101-013970

 دجبي علي .22 0101-013971

 منجي الزواوي .23 0101-013985

 محمد الشريف .24 0101-010321

 سالم لسود .25 0101-010672

 الهاشمي  حربوب .26 0801-000721

 العربي بن شويخة محمد .27 0101-023109

 سن  الجالصيبلح .28 0601-000628

 مسعود  برهومي .29 0101-010225

 عمر  الفزعي .30 0101-009328

 الشويقي الناصر .31 0601-001179

 الطاهر  الزناتي .32 0601-001395

 فرج هاني .33 0601-002049

 الهاشمي  الهاني .34 0601-002562

 العابد شعبانفريد بن محمد الهادي بن  .35 0601-002066

 الناجي الّرمادي .36 0101-024867

 الشافعي   العمري .37 0401-000750

 ابراهيم  بن عثمان االسمر .38 0101-027689

 عبد هللا  حسني .39 1201-002455



 عبدالكريم بن الصادق بن محمد الحصايري .40 0101-030295

 رضى غالي .41 0101-009035

 محمد  خميلي .42 0101-021224

 محمد الصالح  همامي .43 0101-021066

 محمد االزعر  شقره .44 0101-013136

 حسين بن محّمد بن عمر اللّزاز .45 0101-006413

 الطاهر بن عبد هللا بن حمادي .46 0101-011193

 أحمد بن محمد بن منصور  الحرتلي .47 0201-001535

 مصطفى  الدجبي .48 0101-013960

 سالم  الحداد .49 0101-011936

 كمال الثابت .50 0101-013192

 بدر  السماوي .51 0101-031207

 رضا مقني .52 0101-030306

 عمار الخوني .53  001510-4010

027689-0101  إبراهيم األسمر  .54 

023109-0101  محمد العربي بن شويخة .55 

000215-1201  محمد بلعيد الشتيوي .56 

000220-1201  محمد بن حمودة عوف   .57 

000232-1201  الحبيب بن محمد الباجي   .58 

 رفيق الفرجاني  .59  000239-1201

003149-0101  المحسن باشه  .60 

 بشته جمال  .61  002159-1201

 علي اللخمي عمران  .62  002165-1201

002966-1201  محمد الصالح الغيالني .63 

 فتحي عمراني  .64  005283-1201

001661-0401  البرني العالقي  .65 

 محمد الناصر خشناوي  .66  001844-0401

002171-0401  صالح الدالي  .67 

002043-0101  محمد المنصف كشبوري .68 

011245-0101  الهادي الجبالي  .69 

001014-0101  محمد العربي نصيري  .70 

 


