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54قائمة عدد   

 االسم و اللقب رقم الملف
 زهير القاني .1 0101-005263

 عبد الكريم  الزمني .2 0101-012504

 المبروك بن مسعود  الكسير .3 0101-014232

 الحبيب  الصغير .4 0101-016490

 عادل طرخانى .5 0101-016877

 محجوب بنبريك .6 0101-016879

 عبد الناصر شامخ .7 0101-017024

 المولدي  رضواني .8 0101-017624

 مختار الغربي .9 0101-017647

 الهادي  تليجاني .10 0101-021987

 طارق  بن سنوسي .11 0101-023324

 محمد األمين  قاسمي .12 0101-023945

 جمال  بوخريص .13 0101-027422

 كمال  بن البدوي .14 0101-028172

 محمد العثامنية .15 0101-028613

 ناصر الدين الموسي .16 0101-030523

 محمد  موالهي .17 0301-000186

 محمد الصالح  يحياوي .18 0401-000566

 المنذر فطن .19 0701-001121

 الحبيب التومي .20 0801-002043

 

 55قائمة عدد 

 واليات تونس الكبرى ، والية بنزرت ، والية نابل ، والية زغوان

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
0101-005138 والية اريانة  القيزاني الستار عبد .1 

0101-008938 والية اريانة  حسيب صويدي .2 

 نور الدين  الجعيدي .3 014033-0101 والية أريانة

 شكري  العياري .4 014092-0101 والية أريانة

 محمد الهادي بن علي بن بوجمعة الفرشيشي .5 014164-0101 والية أريانة

 السبتي مسلمي .6 014206-0101 والية أريانة

 منجي  الدريدي .7 014219-0101 والية أريانة

 رجاء  بن شعبان .8 014226-0101 والية أريانة

 عبد الكريم  االشهب .9 014266-0101 والية أريانة

 حموده محمد الطاهر بن أحمد بن اخليفة .10 014325-0101 والية أريانة

 الساليمي المنجي .11 014389-0101 والية أريانة

 الفورتيالهادي   .12 014435-0101 والية أريانة

 مصطفى بلومي .13 014471-0101 والية أريانة
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 كمال حامدي .14 014527-0101 والية أريانة

 منصف  العوادي .15 014616-0101 والية أريانة

 صالح الدين كمون .16 014634-0101 والية أريانة

 المنوبي  نصرى .17 014708-0101 والية أريانة

 محمد  الشبوح .18 014721-0101 والية أريانة

0101-014848 اريانةوالية   حميدة العجنقي .19 

 عطية  سعيدي .20 014963-0101 والية أريانة

 خالد  الفضالوي .21 015011-0101 والية أريانة

 رضا كريمي .22 015293-0101 والية أريانة

 مراد  الذوادي .23 015650-0101 والية أريانة

 عادل عزيزي .24 015657-0101 والية أريانة

 الشريف الرياحي محمد .25 014003-0101 والية بن عروس

 محمد  بن رمضان بن صالح البوحلي .26 014007-0101 والية بن عروس

 ليلى  الحمزاوي .27 014074-0101 والية بن عروس

 فيصل  المكاوي .28 014263-0101 والية بن عروس

 سمير  الحاج عمر .29 014503-0101 والية بن عروس

 معمر  الماجري .30 014745-0101 والية بن عروس

 نزار بادي .31 014786-0101 والية بن عروس

 عبد السالم  العمايري .32 015202-0101 والية بن عروس

 خالد  بن الطاهر بن محمد سالمة .33 015263-0101 والية بن عروس

 سامي العطوي .34 015329-0101 والية بن عروس

 مرزوق سالمي .35 015389-0101 والية بن عروس

 عروسي  فطوش .36 015618-0101 والية بن عروس

 اسماعيل  القطاري .37 015680-0101 عروسوالية بن 

 محمد  الخالدي .38 014093-0101 والية بنزرت

 خليل  شعبان .39 014114-0101 والية بنزرت

 مصطفى  بن بوبكر .40 014576-0101 والية بنزرت

 الصادق برا .41 014581-0101 والية بنزرت

 طارق  تليش .42 014619-0101 والية بنزرت

 بنسعدجالل  .43 014769-0101 والية بنزرت

 رابح منصوري .44 015010-0101 والية بنزرت

 سليم افنسو .45 015027-0101 والية بنزرت

 سلوى بنت علي بن محمد االسود  .46 015044-0101 والية بنزرت

 نوفل سليم .47 015122-0101 والية بنزرت

 احمد   الهذلي .48 015313-0101 والية بنزرت

 حنينيعبد الرحمان بن محمد   .49 015320-0101 والية بنزرت

0101-000374 والية تونس  مسعود موالهي .50 

0101-000449 والية تونس   مراد الخديمي .51 

0101-008917 والية تونس   مراد الرياحي  .52 

 محمد عطافي .53 013909-0101 والية تونس

 محمد الهادىالبجاوى .54 014104-0101 والية تونس

 بشير  خلفي .55 014109-0101 والية تونس

 محمد العائش  حفصاوي .56 014134-0101 والية تونس

 رضا  المرابط .57 014223-0101 والية تونس

 احمد برهومي .58 014224-0101 والية تونس
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 المبروك بن مسعود  الكسير .59 014232-0101 والية تونس

 صالح الدين  جاللي .60 014234-0101 والية تونس

 مبروكة بنت محمد  شبلي .61 014242-0101 والية تونس

 محمد الصالح  بن عمارة .62 014248-0101 والية تونس

 سمير الوسالتي .63 014275-0101 والية تونس

 عبد اللطيف  الممغلي .64 014343-0101 والية تونس

 جمال بن محمود .65 014458-0101 والية تونس

 علي الطبيب .66 014528-0101 والية تونس

 عمار الدزيري .67 014550-0101 والية تونس

 الحاج ابراهيم  حمداوي ابراهيم بن صالح بن .68 014586-0101 والية تونس

 رشاد  الزهاني .69 014631-0101 والية تونس

 لطفي الماجري .70 014636-0101 والية تونس

 نبيل  الخياري .71 014737-0101 والية تونس

 عبد الحميد  بوفليجه .72 015131-0101 والية تونس

 لحوكيكماال محمد .73 015184-0101 والية تونس

 رفيق  سعيد .74 015197-0101 والية تونس

 فرج فرحات .75 015275-0101 والية تونس

 نعيمة  عجيمي .76 015289-0101 والية تونس

 عبد المجيد  بن سعيد .77 015328-0101 والية تونس

 رضا  مطيري .78 015332-0101 والية تونس

 منصور  عيادي .79 015401-0101 والية تونس

 حسين  قرباية .80 015445-0101 والية تونس

 الهماميمحمد  .81 015476-0101 والية تونس

 موسى  الحداد .82 015508-0101 والية تونس

 كمال التواتي .83 015600-0101 والية تونس

 االسعد الشهبي .84 015733-0101 والية تونس

 زهير  العرفاوي .85 015743-0101 والية تونس

 عليه الخليفي .86 014641-0101 والية زغوان

 الصادق شارني .87 013990-0101 والية منوبة

 خميس  الجحيدري .88 014053-0101 والية منوبة

 النوري مشرقي .89 014073-0101 والية منوبة

 عربية  الطرابلسي .90 014118-0101 والية منوبة

 احمد المناعي .91 014141-0101 والية منوبة

 حافظ  كالش .92 015298-0101 والية منوبة

 رضاء  الدجبي .93 015410-0101 والية منوبة

 حبوبياألزهر   .94 015676-0101 والية منوبة

 سامية بنت عبد القادر وهراني  .95 015683-0101 والية منوبة

 سعيدة بنت محمد بن محمد  الكوش .96 013939-0101 والية نابل

 منير السعداوي .97 014014-0101 والية نابل

 مراد  الزيان .98 014015-0101 والية نابل

 شكري المجدوب .99 014072-0101 والية نابل

 الجالصيمراد   .100 014128-0101 والية نابل

 محمد  الشريف .101 014142-0101 والية نابل

 المعز التركي .102 014143-0101 والية نابل

 عثمان  السليمي .103 014146-0101 والية نابل
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 ليلية الفاهم .104 014279-0101 والية نابل

 عبد الرحمان سالمة .105 014490-0101 والية نابل

 العربي وسالتي .106 014541-0101 والية نابل

 منصف  الطيباوي .107 014545-0101 والية نابل

 سامي  بنحسين .108 014546-0101 والية نابل

 فتحي بن محمد بن نصر  النايلي .109 014553-0101 والية نابل

 شاكر  سكندر .110 014583-0101 والية نابل

 محمد الصحبي  قدارة .111 014588-0101 والية نابل

 عبد المؤمن السيد .112 014659-0101 والية نابل

 بسمة بنسعيد .113 014719-0101 والية نابل

 محمد ساسي .114 014794-0101 والية نابل

 حمادي  عيسى .115 014894-0101 والية نابل

 عادل  الباوندي .116 015348-0101 والية نابل

 منذر علية .117 015555-0101 والية نابل

 لطفي  اليزيدي .118 015591-0101 والية نابل
 

 56قائمة عدد 

 والية القصرين

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 محمد زهير عكروت .1 013917-0101 والية القصرين

 يوسف  حيوني .2 013918-0101 والية القصرين

 محجوب  الدغباري .3 013922-0101 والية القصرين

 مراد المقدمي .4 013923-0101 والية القصرين

 مراد بن الفاهم بن عمر الحمري .5 013926-0101 والية القصرين

 مبروك  غضباني .6 014176-0101 والية القصرين

 الهاشمي  ذيبي .7 014178-0101 والية القصرين

 محمد  الصغير   اليوسفي .8 014580-0101 والية القصرين

 عمارة  حواشي .9 014979-0101 والية القصرين

 توفيق   حافظي .10 015627-0101 والية القصرين
 

 57قائمة عدد 

 والية الكاف ، والية سليانة

الملفرقم  الوالية  االسم و اللقب 
 مختار  اللموشي .1 013910-0101 والية الكاف

 014290-0101 والية الكاف
محمد األخضر بن الهادي بن إبراهيم  .2

 حمداني

 سمير  العرفاوي .3 014552-0101 والية الكاف

 عادل الورتتاني .4 014983-0101 والية الكاف

 شارنيعبد الحميد بن عمر بن محمد  .5 015625-0101 والية الكاف

 محمد الفاضل  معيرش .6 014565-0101 والية سليانة

 شكري  الجبالي .7 014974-0101 والية سليانة
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 منيرة  ضيف .8 015113-0101 والية سليانة

 لطفي  الجويني .9 015141-0101 والية سليانة

 توفيق المنوبي .10 015368-0101 والية سليانة

 الدهماني  الجالصي .11 015402-0101 والية سليانة

 عادل  المرزوقي .12 015706-0101 والية سليانة
 

 58قائمة عدد 

 والية المنستير ، والية سوسة ، والية القيروان ، والية المهدية

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 يحي بوسعيد .1 014056-0101 والية المنستير

 نبيل  يونس .2 014256-0101 والية المنستير

 شعبان بن حسن بن سالم نويرة .3 014281-0101 والية المنستير

 سالم  األديب .4 014510-0101 والية المنستير

 سالم  الجالصي .5 014595-0101 والية المنستير

 الهاشمي  عجينة .6 014599-0101 والية المنستير

 جمال بن سالم بن محمد بزيوش .7 014602-0101 والية المنستير

 الحبيب  بوزقرو .8 014603-0101 والية المنستير

 توفيق  بشير .9 014605-0101 والية المنستير

 صالح الضريف .10 014615-0101 والية المنستير

 رضا الغندري .11 014639-0101 والية المنستير

 نوفل  زيان .12 014645-0101 والية المنستير

 محمد بن بلقاسم  عيدودى .13 014999-0101 والية المنستير

 فرج  المبروك .14 015087-0101 والية المنستير

 طارق محمود .15 015394-0101 المنستير والية

 محمد بن محمد صالح بن سالم  قفصية .16 015396-0101 والية المنستير

 محمد الخامس  الشايب .17 015438-0101 والية المنستير

 زهير  المجريسي .18 015723-0101 والية المنستير

 محمد الهادي الحبازي .19 015724-0101 والية المنستير

 بلقاسم  جبريل .20 013975-0101 والية المهدية

 توفيق التومي .21 014729-0101 والية المهدية

 هشام  الشابي .22 014808-0101 والية المهدية

 كمال الماجري .23 015160-0101 والية المهدية

 التوفيق  معتوق .24 015161-0101 والية المهدية

 محمد  بن رجب .25 015174-0101 والية المهدية

 خالد عرفة .26 015175-0101 والية المهدية

 عمار  فرج .27 015637-0101 والية المهدية

 حبيبة بنت خليفه منصور  .28 015640-0101 والية المهدية

 محمد عمار .29 014320-0101 والية سوسة

 كمال  عوني .30 014548-0101 والية سوسة

 رياض  الجزار .31 014652-0101 والية سوسة

 مصطفى زعفوري .32 014689-0101 والية سوسة

 محمد  معتوق .33 014799-0101 والية سوسة

 محمد الناصر  عمارة .34 014964-0101 والية سوسة
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 فتحي  غيث .35 014967-0101 والية سوسة

 نور الدين  الجهيناوي .36 015188-0101 والية قيروان

 الطاهر  حراثي .37 015273-0101 والية قيروان

 ليلى  الهداجي .38 015506-0101 والية قيروان

 الشاذلي بن البشير بن محمد  النخلي .39 015533-0101 والية قيروان
 

 59قائمة عدد 

 والية باجة ، والية جندوبة

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 شكري  الكوكي .1 013946-0101 والية باجة

 محمد نجيب عماري .2 013947-0101 والية باجة

 نو الدين عماري .3 013949-0101 والية باجة

 الخماسيهدى   .4 014812-0101 والية باجة

 مجيد   غربي قايدي .5 014836-0101 والية باجة

 مراد  اليحمدي .6 015379-0101 والية باجة

 محمد صالح البوعالقي .7 015553-0101 والية باجة

 لطفي  بن عثمان بن أحمد سليم .8 015668-0101 والية باجة

 اسماعيل  مجاره .9 015716-0101 والية باجة

 عونيعمارة   .10 014076-0101 والية جندوبة

 نور الدين  خميري .11 015166-0101 والية جندوبة

 منير  صكوحي .12 015746-0101 والية جندوبة
 

 60قائمة عدد 

 والية تطاوين ، والية مدنين

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 أحمد بن بلقاسم بن محمد الصويعي .1 013914-0101 والية تطاوين

 بن نصر السديري زياد  بن محمد .2 014278-0101 والية تطاوين

 مفتاح  اعجال .3 014469-0101 والية تطاوين

 محمد الصغير .4 014578-0101 والية تطاوين

 محمد  بن محمد بن محمد  شحايمه .5 015183-0101 والية تطاوين

 مصطفى السكرافي .6 013882-0101 والية مدنين

 احمد بن بريك بن عبد هللا بريك .7 013888-0101 والية مدنين

 البشير  بن عمر .8 013890-0101 والية مدنين

 المختار  الرجيلي .9 013895-0101 والية مدنين

 عبد هللا الجريدي .10 013978-0101 والية مدنين

 المنصف التونسي .11 013994-0101 والية مدنين

 محمد  السكرافي .12 014277-0101 والية مدنين

 عمر المنصوري .13 014283-0101 والية مدنين

 سعيد بن احمد بن زايد الرقيعي .14 014330-0101 والية مدنين

 محمد  الرقيعي .15 014332-0101 والية مدنين

 احمد  بن بلقاسم بن ارحومه عليج .16 014535-0101 والية مدنين
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 سامي  كواش .17 014536-0101 والية مدنين

 عادل بن علي  الكمكوم .18 014635-0101 والية مدنين

 محمد  اللملومي .19 015054-0101 والية مدنين

 الطاهر الغول .20 015312-0101 مدنينوالية 

 مسعود الفياللي .21 015748-0101 والية مدنين
 

 61قائمة عدد 

 والية توزر ، والية قفصة

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 014291-0101 والية توزر
عبد الجليل بن إبراهيم بن أحمد الصغير  .1

 حدان

 مباركة  شابي .2 014297-0101 والية توزر

 مبروك بن محمد التويتي .3 014299-0101 والية توزر

 جلول  العباسي .4 014304-0101 والية توزر

 محمد االخضر  العجيلي .5 014628-0101 والية توزر

 بلقاسم  زيان .6 015554-0101 والية توزر

 محمد االخضر بن بلقاسم العجيلي .7 015560-0101 والية توزر

 محمود يعقوبيالحبيب بن بلقاسم بن  .8 015567-0101 والية توزر

 عبد الرؤوف  خليفي .9 015687-0101 والية توزر

 محمد صميده .10 014062-0101 والية قفصة

 محمد الصالح  عثمان .11 014122-0101 والية قفصة

 محمد العروسي  قاسمي .12 014436-0101 والية قفصة

 قليعي البسكري .13 014438-0101 والية قفصة

 سودانىمحمد المحسن   .14 014508-0101 والية قفصة

 محمد موسى .15 014909-0101 والية قفصة

 أحمد  بلقاسم .16 015041-0101 والية قفصة

 صالح بن محمد خليل .17 015163-0101 والية قفصة

 محمد نجيب  الحسني .18 015451-0101 والية قفصة

 فوزى نصيب .19 015452-0101 والية قفصة

 االسعد  الجبالي .20 015453-0101 والية قفصة

 محي الدين  نصر .21 015593-0101 والية قفصة

 الهادي   العلوي .22 015688-0101 والية قفصة

 

 62قائمة عدد 

 والية سيدي بوزيد

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 كمال  رداوي .1 013871-0101 والية سيدي بوزيد

 014038-0101 والية سيدي بوزيد
محمد المحسن  بن محمد الزاهي بن  .2

 بلقاسم اعبيدي

 محمد الطاهر شكري .3 014042-0101 سيدي بوزيدوالية 

 محمد العكرمي قادري .4 014043-0101 والية سيدي بوزيد
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 عبد العادل  نائلي .5 014188-0101 والية سيدي بوزيد

 برني  غابري .6 014348-0101 والية سيدي بوزيد

 رشاد حجالوي .7 015177-0101 والية سيدي بوزيد
 

 63قائمة عدد 

 والية صفاقس

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 محمد  الشويخ .1 014031-0101 والية صفاقس

 المهدي حمد .2 014040-0101 والية صفاقس

 جمعة خشارم .3 014165-0101 والية صفاقس

 منصور  الشاوي .4 014530-0101 والية صفاقس

 منير  الحاج قاسم .5 014653-0101 والية صفاقس

 محمد  الشابي .6 014655-0101 والية صفاقس

 المبروك  الزين .7 014658-0101 والية صفاقس

 صابر شحيدر .8 014673-0101 والية صفاقس

 ناجح بن رخيصة .9 014676-0101 والية صفاقس

 جمال عمار .10 014686-0101 والية صفاقس

 عبد الجبار عبد الكافي .11 014712-0101 والية صفاقس

 صبري شطورو .12 015008-0101 والية صفاقس

 نور الدين  العوني .13 015021-0101 والية صفاقس

 محسن  الطرابلسي .14 015031-0101 والية صفاقس

 عبد الوهاب  كريشان .15 015035-0101 والية صفاقس

 منير بن علوان بن نصر العامري .16 015043-0101 والية صفاقس

 نجيب عثمان .17 015495-0101 والية صفاقس
 

 64قائمة عدد 

 والية قابس ، والية قبلي

و اللقب االسم رقم الملف الوالية  
 الصحبي  عياد .1 013878-0101 والية قابس

 الهادي  البهلي .2 013879-0101 والية قابس

 صالح  الهدوي .3 013893-0101 والية قابس

 عمر  عمري .4 013897-0101 والية قابس

 نجيب  ناجح .5 013901-0101 والية قابس

 خالد بن دخيل .6 013907-0101 والية قابس

 المحروق علي  .7 013961-0101 والية قابس

 سمير  الحمروني .8 013974-0101 والية قابس

 نوفل   الزاهر .9 013993-0101 والية قابس

 رضا  الصادق .10 013997-0101 والية قابس

 محمد  الشمسي .11 014047-0101 والية قابس

 سعاد  حسين .12 014048-0101 والية قابس
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 الهادي الشمسي .13 014049-0101 والية قابس

 صالح  المهذبي .14 014083-0101 والية قابس

 الكيالني  بنعبد هللا .15 014151-0101 والية قابس

 محمد  زموري .16 014154-0101 والية قابس

 طارق غنوشي .17 014197-0101 والية قابس

 محمد بوقطف .18 014413-0101 والية قابس

 يحي حامدي .19 014572-0101 والية قابس

 الكامل  بلحسن .20 014622-0101 والية قابس

 محمد  قرواو .21 014746-0101 والية قابس

 بولبابة عمر .22 014929-0101 والية قابس

 علي  بادر .23 014933-0101 والية قابس

 جمال جرادي  نوري .24 014934-0101 والية قابس

 سالم بن أحمد .25 014936-0101 والية قابس

 عمر  بوشاعة .26 014937-0101 والية قابس

 الحبيب ثابت .27 014938-0101 والية قابس

 يوسف  دخيل .28 014944-0101 والية قابس

 الهادي  عطية هللا .29 014950-0101 والية قابس

 لسعد  الغول .30 014951-0101 والية قابس

 البشير   حمودة .31 015074-0101 والية قابس

 عبد المجيد  يحيى .32 015189-0101 والية قابس

 محمد االزهر بن محمد بن سليمان النعمان .33 014311-0101 والية قبلي

 عبد الباسط بننصر .34 014315-0101 والية قبلي

 عبد المجيد احمد الصالح .35 014317-0101 والية قبلي

 أحمد  بوهالل .36 015165-0101 والية قبلي
 


