
 

33قائمة عدد   

 

االسم واللقب     عدد الملف  

 عبد العزيز البوزيدي .1 0101-001547

 محمد الطاهر السلطاني .2 0101-001548
 البرني  ورتتاني .3 0101-001550
 سمير الطبيب .4 0101-001554
 سعيد بالسعود .5 0101-001558

 أحمد  العبدالوى .6 0101-001559

0101-001560 
حاوي الشريف بن علي بن الحاج شي .7

 المحمودي

 منذر الفرشيشي .8 0101-001561

 نبيل  الزعيمي .9 0101-001563

 حفناوي بن سالم بن عبيد حامدي .10 0101-001565

 جابر  الحمزاوي .11 0101-001569

 سلطانى  محجوب .12 0101-001571

 توفيق عماري .13 0101-001572

 المنصف الرياحي .14 0101-001573

 رمزي بن أحمد .15 0101-001574

 لسعد الحبوبي .16 0101-001576

 ناصر المكني .17 0101-001577

 سعيدة  احمدي .18 0101-001578

 لطفى  الغربي .19 0101-001579

 المحجوب الطرودي .20 0101-001580

 عبد اللطيف  الغرياني .21 0101-001581

 الحبيب الدريدي .22 0101-001584

 لطفي الهاللي .23 0101-001585
 فتحي حراثي .24 0101-001588

 بوزيدي محمد الشريف .25 0101-001595

 محمد علي الحبوبي .26 0101-001596

 حمادي الجالصي .27 0101-001599



 رشيد بنسالمة .28 0101-001602

 فريد الدرويش .29 0101-001603

 الفرجاني غولة .30 0101-001604

 محمد العربي البجاوي .31 0101-001607

 الحكيري علي .32 0101-001609

 بسمة  البلعي .33 0101-001610

 ابراهيم بن زايد .34 0101-001611

 الطاهر  بنعلي .35 0101-001616

 الحبيب  بن عمر .36 0101-001617

 اسماعيل  السبعي .37 0101-001618

 الجيالني  الحمدي .38 0101-001620

 لطفي  العلوش .39 0101-001621

 محمد نجيب  مقران .40 0101-001624

 رفيق  الغطاس .41 0101-001625

 ياسين النمري .42 0101-001628

 محمد  علوي .43 0101-001633

 سنوسي  رويسي .44 0101-001637

 لطفي سعيدان .45 0101-001640

 صالح عباسي .46 0101-001642

 فيصل  عبيدلي .47 0101-001643

 منيرة ردادي .48 0101-001646

 فتحي  رابحي .49 0101-001647

 الحسين بن مبارك بن حامد إيالهي .50 0101-001653

 حاتم حواس .51 0101-001659

 كمال  اليحياوي .52 0101-001661

 جبنيانيحسن ال .53 0101-001662

 الحامي البشير .54 0101-001667

 كمال دبيش .55 0101-001668

 محمد النصري .56 0101-001669

 أحمد  حبوبي .57 0101-001672



 االمين  بوعزي .58 0101-001673

 محمد الزين عميرة .59 0101-001675

 العسكرى احمد الضاوى .60 0101-001676

 حسني رابح .61 0101-001678

 محمد همامي .62 0101-001680

 األمين الحناشي .63 0101-001681

 منذر  بن رابح بن محمد سوداني .64 0101-001693

 محمد   الحاج صالح .65 0101-001694

 عائشة بنت مصطفى  سعدالوي .66 0101-001695

 مصطفى  زديني .67 0101-001696

 محمد علي  الرباعي .68 0101-001703

 بوصالحي علي .69 0101-001704

 محمد شرفادي .70 0101-001706

 كباويتوفيق ال .71 0101-001707

 حيسون بن محمد بن بلقاسم رازقي .72 0101-001711

 محمد بوسعيدي .73 0101-001713

 حسن بن عياد بن يوسف بوسعيدي .74 0101-001716

 توفيق عبود .75 0101-001718

 محمود  الجالصي .76 0101-001720

 عبد الكريم حميد .77 0101-001721

 هشام عبروقي .78 0101-001722
 رضا  قنوني .79 0101-001725

 فاطمة  محجوبي .80 0101-001727

 زهير بن محمد بن محمد قريسة .81 0101-001728

 كمال الماطوسي .82 0101-001735

 سليم الرياحي .83 0101-001736

 شكري  عويني .84 0101-001738
 رضا كمون .85 0101-001741

 العربي  النفاتي .86 0101-001742

0101-001746 
محمد الصالح بن عبد الحفيظ بن عمارة  .87

 رمضاني

 ر الدين مفتاحينو .88 0101-001748

 ربح بنت يوسف بن العربي العياري  .89 0101-001749



 عاللة المحمدي .90 0101-001750
 عبد المجيد  الهمامي .91 0101-001768

 عادل الجميعي .92 0101-001770

 منية حاجي .93 0101-001775

 محمد بن عاللة بن صغير الشارني .94 0101-001778

 عبد الحق الماطوسي .95 0101-001784
 الهادي  الفارسي .96 0101-001785

 أحمد  الفرجاني .97 0101-001786

 بوبكر النويري .98 0101-001787
 حياة  النفاتي .99 0101-001789

 المنصف أوالد علي .100 0101-001790

 علي عموري .101 0101-001800

 سعيد االطرش .102 0101-001808

 موسى   قويدر .103 0101-001810

 طارق  الجبالي .104 0101-001811

 عبد هللا العرفاوي .105 0101-001812

 عدنان  مطار .106 0101-001814

 عز الدين  هرماسي .107 0101-001819

 جابر  معروفي .108 0101-001821

 سامي كعوانة .109 0101-001823

 الفرشيشي المنجي .110 0101-001825

 مراد  نفيظ .111 0101-001826

 محمد بحاوشة .112 0101-001827

 حمودة العقربي .113 0101-001828

 لطفى  ابن يحي .114 0101-001835

 عبد العزيز الطرابلسي .115 0101-001839

 فتحي سائحيمحمد  .116 0101-001840

 محمد علي  الطالبي .117 0101-001846

 الطاهر جبالي .118 0101-001848

 نور الدين بارود .119 0101-001850



 القنيخميس  .120 0101-001852

 محمد بن البشير بن بلعيد مساهلي .121 0101-001853

 عبد الرزاق  األرياني .122 0101-001855

0101-001856 
حرم الجيالني  رمضانة  بنت بلقاسم دبيش .123

 الورغمي

 مراد العبيدي .124 0101-001858

 جالل  زيدي .125 0101-001859

 عماد  بنعلى .126 0101-001860

 عمار رابحي .127 0101-001861

 جميلة خالف .128 0101-001862

 نبيل  بن هويدي .129 0101-001863

 الهادي  ضيف هللا .130 0101-001864

 لىمحمد  عاد .131 0101-001865

 محمد  الفرشيشي .132 0101-001866

 محمد  الرياحي .133 0101-001867

 محرز  بن محمد .134 0101-001873

 على أبو  السعود .135 0101-001879

 وناس  العويني .136 0101-001881

 محمد   بن مبروك .137 0101-001882

 فتحي  الطاهري .138 0101-001883

 إبراهيم الحكيري .139 0101-001884

 سمير القربي .140 0101-001886

 محمد علي النحالي .141 0101-001888

0101-001892 
عبد السالم بن علي بن راشد بن عبد هللا  .142

 راشد

 فتحي الفريضي .143 0101-001894

 حسونة  خزري .144 0101-001895

 المبروك  ضيف هللا .145 0101-001897

 شاكر محمودي .146 0101-001904



 عمر  مرواني .147 0101-001907
 سليمان بن حمزة بن نوار العسكري .148 0101-001911
 كريم   بن جبلي .149 0101-001912
 كمال  بالحاج حسن .150 0101-001913
 حسن الدريدي .151 0101-001914
 لطفي  توكابري .152 0101-001915

 معمر جليبي .153 0101-001916
 صالح الغرسلي .154 0101-001917

 حليم  الزواري .155 0101-001920
 خيرة بنت مصطفى  المؤدب .156 0101-001921

 نبيل طاقة .157 0101-001924
 محمد  مبيي .158 0101-001926

 خليفة  بن عامر .159 0101-001929

 محمد  الجزيري .160 0101-001930
 المنجي   بن عامر .161 0101-001931

 عبد الحميد بن الهادي بن حسين حامدي .162 0101-001932

 محمد قال .163 0101-001934

 الهادي  القروي .164 0101-001937

 رشاد بن فرج .165 0101-001940
 مجدي   الشبوح .166 0101-001942
 محمد فوزي  األمين .167 0101-001945
 محمد  شلواطي .168 0101-001947

 محسن خليفة .169 0101-001948
 سالم الحفصي .170 0101-001952

 احمد  العسكري .171 0101-001953

 سمير  بن حمدة بن علي بن دعدي .172 0101-001955

 الدريدي المنجي .173 0101-001956

 مختار قاسمي .174 0101-001960
 الهادي الطرابلسي .175 0101-001963

 عبد العزيز األخضر .176 0101-001964

 حسن غرسي .177 0101-001965

 جالل مزغيش .178 0101-001966

 رضا الخذري .179 0101-001967
 أنور شتوان .180 0101-001969
 مصطفى هاللي .181 0101-001970
 جالل الدين بوشكارة .182 0101-001972



 كمال بن فرج بن ساسي فضيله .183 0101-001973 
 مراد الدريسي .184 0101-001974

 توفيق  الخشيمي .185 0101-001975

 محمود  بنبكيرة .186 0101-001976

 إبراهيم  زعفوري .187 0101-001977

 عبد المنعم  المولهي .188 0101-001981
 محمد االزهر  كالعي .189 0101-001984

 فتحي  الربعي .190 0101-001986

 أحمد حرباوي .191 0101-001988
 عبد ا لحميد  السعيداني .192 0101-001990

 اوينبيهة بنت محمد البج .193 0101-001991
 جمال عياري .194 0101-001993
 عبد الوهاب بن الطيب بن بشير صياري .195 0101-001998

 محمد بوسعيدي .196 0101-001999


