
 
 65قائمة عدد 

 ية زغوانية نابل ، والية بنزرت ، واليات تونس الكبرى ، والوال
 

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية 
 صالح  صالحي .1 016347-0101 والية أريانة

 نور الدين  القروري .2 016428-0101 والية أريانة

 االمين  جبالي .3 016710-0101 والية أريانة

 أرشيد  شلواطي .4 016733-0101 والية أريانة

 محمد  الدادسي .5 016784-0101 والية أريانة

 ذهباوي المنجي .6 016795-0101 والية أريانة

 صالح  السعداوي .7 016821-0101 والية أريانة

 بشير  سويبقي .8 017026-0101 والية أريانة

 علي الفرشيشي .9 017117-0101 والية أريانة

 طه  الفاطمي .10 017132-0101 والية أريانة

ية أريانةوال  احمد غيلوفي .11 0101-017153 

 عبد الرزاق الغزالني .12 017191-0101 والية أريانة

 عبد المطلب  الخنيسي .13 017479-0101 والية أريانة

 مصباح بن اإلخضر  السالمي .14 017626-0101 والية أريانة

 علي جمازي .15 017854-0101 والية أريانة

 ميالد العاصمي .16 017880-0101 والية أريانة

الية أريانةو  نجوى بنت بنت علي بن صالح  بله  .17 0101-018001 

 رياض  جاء باهلل .18 018114-0101 والية أريانة

 محمد بنعون .19 018256-0101 والية أريانة

 عبد الستار  بوطارة .20 018268-0101 والية أريانة

 عبد السالم خماري .21 018349-0101 والية أريانة

 مساعدة  الجيالني .22 029050-0101 والية أريانة

 منير العالني .23 029150-0101 والية أريانة

 وحيد  أبو األعراس .24 030521-0101 والية أريانة

0101-004927 والية بن عروس  فوزي النغموشي .25 

 وجيه  بن عبد ربه .26 016073-0101 والية بن عروس

 منيرة  المارغني .27 016139-0101 والية بن عروس

 سعيديعزوز   ال .28 016363-0101 والية بن عروس

 رمزي  السعيدي .29 016486-0101 والية بن عروس

 إبراهيم  بن عمر .30 016524-0101 والية بن عروس

 قاسم  الصيد .31 016622-0101 والية بن عروس

 محجوب بنبريك .32 016879-0101 والية بن عروس

 عبد الرؤوف الرايسي .33 016940-0101 والية بن عروس

 نوفل  األشهب .34 016975-0101 والية بن عروس

 محمد  الورتاني .35 017074-0101 والية بن عروس

 سمير  الطوير .36 017131-0101 والية بن عروس

 ابراهيم حصنى .37 017223-0101 والية بن عروس

 منجية بنت فرج بن صالح  خميلي .38 017350-0101 والية بن عروس

 علي الوسالتي .39 017417-0101 والية بن عروس



 بلقاسم يوسفي .40 017456-0101 والية بن عروس

 كريم  الكرتلي .41 017502-0101 والية بن عروس

 المنصف الصيد .42 017608-0101 والية بن عروس

 المنصف بن محمد بن عمر  بنمصباح .43 017750-0101 والية بن عروس

 عبد الحق  بن محمد بن خميس بن صالحة .44 017823-0101 والية بن عروس

 ن صالح  الطريفيعبد الكريم بن محمد البشير ب .45 017938-0101 والية بن عروس

 محمد بن احمد بن فرج   بنعلي .46 017955-0101 والية بن عروس

 محمد الطاهر مساهلي .47 017991-0101 والية بن عروس

 عبد الكريم مديوني .48 018267-0101 والية بن عروس

 سفيان بن ناصر .49 030287-0101 والية بن عروس

 خالد كرونة .50 030724-0101 والية بن عروس

 عبد العزيز الطبرقي .51 016077-0101 والية بنزرت

 سليم  الحكيمي .52 016209-0101 والية بنزرت

 جمال الميهوب .53 016948-0101 والية بنزرت

 فيصل  يعقوبي .54 016950-0101 والية بنزرت

 الهادي قبطني .55 017078-0101 والية بنزرت

 عبد الحميد الوسالتي .56 017148-0101 والية بنزرت

 المجيد  البكايعبد  .57 017232-0101 والية بنزرت

 نورالدين  بقالتي .58 017342-0101 والية بنزرت

 خميس البجاوي .59 017345-0101 والية بنزرت

 األمجد  اليحياوي .60 017721-0101 والية بنزرت

 حسن بن محمد بن رمضان  المبروكي .61 017912-0101 والية بنزرت

 احمد بن علي بن أحمد   عاشور .62 017915-0101 والية بنزرت

رتوالية بنز  عدنان  بن حسن بن بوبكر  واده .63 0101-017918 

 كمال بن محمد الغربي .64 017928-0101 والية بنزرت

 سامي  األمين .65 017970-0101 والية بنزرت

 نبيل بن عبد القادر بن محمد  الفوشالي .66 018156-0101 والية بنزرت

 محمد الهاشمي  بلوزة .67 030178-0101 والية بنزرت

 الحبيب  الهيشري .68 030961-0101 والية بنزرت

 لطفي الهمامي  .69 0101-002516 والية تونس 

0101-005909 والية تونس  عماد الزريسي .70 

 قاسم  بن  عيسى .71 016055-0101 والية تونس

 رشدي البوعلي .72 016265-0101 والية تونس

 سليمان  هالل .73 016282-0101 والية تونس

 عبد الكريم المطوي .74 016348-0101 والية تونس

تونس والية  رضا  بوعلي .75 0101-016415 

 عادل بن عبد السميع .76 016421-0101 والية تونس

 طارق  ابن أحمد .77 016520-0101 والية تونس

 توفيق الماجري .78 016583-0101 والية تونس

 عبد الرحمان  النوي .79 016584-0101 والية تونس

 فرج  إبن علي .80 016662-0101 والية تونس

 الخياري علي .81 016761-0101 والية تونس

 عماد الدين  حدوق .82 016763-0101 والية تونس

 شاذلية  قجيمة .83 016906-0101 والية تونس

 جمال بالطيب .84 016935-0101 والية تونس



 عادل ولهى .85 016952-0101 والية تونس

 انس  عبد هللا .86 016987-0101 والية تونس

 عبد الناصر شامخ .87 017024-0101 والية تونس

 عماد  الشيحاوي .88 017124-0101 والية تونس

 ثامر  الجوة .89 017225-0101 والية تونس

 حمادي بنعياد .90 017319-0101 والية تونس

 شكري شوقي  معتوق .91 017449-0101 والية تونس

 سامي صميدة .92 017458-0101 والية تونس

 لطفي بن بلقاسم بن عمار  العبيدي .93 017477-0101 والية تونس

 ناشيحسن  الح .94 017497-0101 والية تونس

 راضية  جالل .95 017513-0101 والية تونس

 المولدي  رضواني .96 017624-0101 والية تونس

 طارق  الخلفاوي .97 017676-0101 والية تونس

 لطفي بن حمادي  عمدوني .98 017709-0101 والية تونس

 صالح منصور .99 017832-0101 والية تونس

 فوزي  القنوني.100 017841-0101 والية تونس

 محسن النويشي.101 017877-0101 والية تونس

 كمال نابي.102 018015-0101 والية تونس

 محسن برعومي.103 018127-0101 والية تونس

 لقمان  بن عمار.104 018136-0101 والية تونس

 محمد الهادي  المهذبي.105 018182-0101 والية تونس

 المهدي المنتصر.106 018243-0101 والية تونس

 كمال  الحجام.107 018255-0101 والية تونس

تونس والية  الحبيب  السعيدي.108 0101-018292 

 نجم الدين  الرياحي.109 018305-0101 والية تونس

 بشير  معروفي.110 018323-0101 والية تونس

 عماد بن مخلوف خليفة بن محمد  اللوز.111 029602-0101 والية تونس

 محمد صالح  الجبالي.112 030172-0101 والية تونس

 بلقاسم  الهمامي.113 030763-0101 والية تونس

 سامي  بن عبد الباقي.114 030806-0101 والية تونس

 لطفي بن علي.115 031169-0101 والية تونس

 عبد الجليل  مبروك.116 016120-0101 والية زغوان

 مراد بن الحسين ين الهادي الدريسي.117 016936-0101 والية زغوان

 محمد ابن المؤدب عمر.118 017072-0101 والية زغوان

 القروي عاطف .119 030884-0101 والية زغوان

 الحسين  مي.120 016516-0101 والية منوبة

 سامي جبري.121 016704-0101 والية منوبة

 صالح  العابدي.122 016712-0101 والية منوبة

 األزهر  فرجاني.123 017116-0101 والية منوبة

 منصف  الغربي.124 017401-0101 والية منوبة

 مختار الغربي.125 017647-0101 والية منوبة

 رضا  بالحاج نصر.126 018043-0101 والية منوبة

 خالد بوزيان.127 018356-0101 والية منوبة

 كمال  العرفاوي.128 018456-0101 والية منوبة

 البشير  الهمامي.129 031151-0101 والية منوبة



 الفاضل  الجبري.130 031425-0101 والية منوبة

 جمال الدين  صولة.131 016172-0101 والية نابل

 منية  الجويني.132 016374-0101 والية نابل

 عادل الرطازي.133 016475-0101 والية نابل

 الحبيب  الصغير.134 016490-0101 والية نابل

 الهادي بن محمد بن صالح  شوشان.135 016566-0101 والية نابل

 احمد بوجميل.136 016576-0101 والية نابل

 سمير عبد الالوي.137 016577-0101 والية نابل

 فاطمة  القيطوني.138 016578-0101 والية نابل

لوالية ناب  جمال  بركات.139 0101-016645 

 عماد  السيد.140 016893-0101 والية نابل

 كريمة بنت محمد بن أحمد بوزيد حرم نور الدين قدارة.141 016942-0101 والية نابل

 قيس  مكنين.142 016977-0101 والية نابل

 الهادي الشبعان.143 016980-0101 والية نابل

 محمد عبد الباقي.144 017021-0101 والية نابل

نابلوالية   الصادق  البير.145 0101-017085 

 فتحي  خضراوي.146 017164-0101 والية نابل

 خميس السوسي.147 017189-0101 والية نابل

 منجي  قدارة.148 017192-0101 والية نابل

 محمد  خليل.149 017610-0101 والية نابل

 حمودة  سيدهم.150 017759-0101 والية نابل

 رج  القربيرشاد  بن الصادق بن ف.151 017760-0101 والية نابل

 حاتم  الدرويش حمام.152 018019-0101 والية نابل

 عبد القادر  بن سالم.153 018059-0101 والية نابل

 محمود مليكة.154 018080-0101 والية نابل

 عبد الرحمان  بن الحاج بوبكر.155 018142-0101 والية نابل

 السحبي الفاللي.156 018147-0101 والية نابل

 ين بن محمد بن محمد  بركاتنور الد.157 018212-0101 والية نابل

 عبد الملك  بن المولدي بن عبد القادر حمدان.158 018242-0101 والية نابل

 حمادي  رابح.159 018245-0101 والية نابل

 منير  الفرجاني.160 018339-0101 والية نابل

 محمد سيدهم.161 018379-0101 والية نابل

 ماهر بن محرز بن معاوية عون.162 030654-0101 والية نابل

 

 
 66قائمة عدد 

القصرين اليةو  
 # االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 1 الحسين  حسني 016064-0101 والية القصرين

 2 عثمان  الفارحي 016884-0101 والية القصرين

 3 محمود  زائدي 018234-0101 والية القصرين

 

 
 



 
 67قائمة عدد 

سليانة والية، الكافوالية   
 

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية 
0101-003106 والية سليانة  بشير بلغيث -1 

 فتحي  حنون -2 016051-0101 والية الكاف

 فرحات بن الطاهر بن فرحات كوساني -3 016166-0101 والية الكاف

 منجي  الشارني -4 016233-0101 والية الكاف

 البشير شهيدي -5 016285-0101 والية الكاف

 فاويفرحات  خل -6 016318-0101 والية الكاف

 محي الدين  بو عالق -7 016376-0101 والية الكاف

 محمد  الهميلي -8 016611-0101 والية الكاف

 حاتم الرمضاني -9 016691-0101 والية الكاف

 نجم الدين  جبلي -10 016883-0101 والية الكاف

 محمد الهادي  عرفاوي -11 017514-0101 والية الكاف

 عبد المجيد بنضيف -12 018227-0101 والية الكاف

 الطاهر  العبيدي -13 018413-0101 والية الكاف

 الهادي العبيدي -14 016362-0101 والية سليانة

 عادل  بنعطية -15 017145-0101 والية سليانة

 رجب وسالتي -16 017656-0101 والية سليانة

 نورالدين التيتوحي -17 018395-0101 والية سليانة

 

 
 68قائمة عدد 

 المهدية اليةروان ، والقي اليةسوسة ، والية ، والمنستير اليةو
 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية 
0101-009410 والية القيروان   عادل عبداوي .1 

0101-009413 والية القيروان  عادل بوراوي .2 

0101-009419 والية القيروان  محمد الطاهر حمدي .3 

 علي بن محمد الجهيناوي .4 016519-0101 والية القيروان

 مفتاح  حراثي .5 017162-0101 والية القيروان

 عماد الزاهي .6 016089-0101 والية القيروان

 منذر سبري .7 016110-0101 والية القيروان

 الصحبي الخبو .8 016477-0101 والية القيروان

 حافظ  الوسالتي .9 016658-0101 والية القيروان

 خالد جراد .10 016659-0101 والية القيروان

 كمال الضيف .11 016782-0101 والية القيروان

 علي   عباسي .12 016874-0101 والية القيروان

 محمد الطيب  بن العربي .13 017035-0101 والية القيروان

 حمادي بودخان .14 017044-0101 والية القيروان

 التليلي  طيبي .15 017166-0101 والية القيروان

 بلقاسم فرحاني .16 017214-0101 والية القيروان



 نجاة  الحفصي .17 017365-0101 والية القيروان

 عادل  عاشور .18 017366-0101 والية القيروان

 عليه قاسمي .19 017373-0101 والية القيروان

 جمال  شقرون .20 017375-0101 والية القيروان

 مراد نصري .21 017444-0101 والية القيروان

 عبد الوهاب  بلهادي .22 017445-0101 والية القيروان

 عبد الستار  بلهادي .23 017446-0101 والية القيروان

القيروان والية  الحبيب  سعيدي .24 0101-017447 

 فتحي سليمان  الحندوس .25 017448-0101 والية القيروان

 طارق  مامني .26 017450-0101 والية القيروان

 ظافر النخلي .27 017473-0101 والية القيروان

 زيدان  نصري .28 017523-0101 والية القيروان

 بلقاسم بوبكري .29 017525-0101 والية القيروان

قيروانوالية ال  عمارة  الشعباني .30 0101-017528 

 الحبيب  بوزيدي .31 017530-0101 والية القيروان

 حسونة خشيني .32 017748-0101 والية القيروان

 علي بن ضو بن علي برهومي .33 017862-0101 والية القيروان

 خليل غرسالوي .34 018304-0101 والية القيروان

 السيد عجيلي .35 031065-0101 والية القيروان

ة المنستيروالي  سالم بن العجمي بن سالم العايب .36 0101-016243 

 الحبيب  الوحيشي .37 016350-0101 والية المنستير

 محمد بن فرج بنخضر .38 016685-0101 والية المنستير

 شكري  الوكال .39 017031-0101 والية المنستير

 يوسف  شبيل .40 017065-0101 والية المنستير

 ق  محمودالصاد .41 017355-0101 والية المنستير

 زهير جدة .42 017722-0101 والية المنستير

 الناجي  القعليش .43 017819-0101 والية المنستير

 حمودة  بلحاج صالح .44 017874-0101 والية المنستير

 فتح هللا  بن عمار .45 017899-0101 والية المنستير

 رؤوفبن محمد بن صالح   شقرون .46 017901-0101 والية المنستير

 ياسين بقة .47 018047-0101 والية المنستير

 صالح الصحراوي .48 018144-0101 والية المنستير

 عبد الرزاق  بن المنجي بن محمود قاسم .49 018193-0101 والية المنستير

 الشادلي بن الهادي بن علي  الفريقي .50 016212-0101 والية المهدية

 رضا الجويلي .51 016213-0101 والية المهدية

 الوافي جنيح عبد .52 016315-0101 والية المهدية

 نورالدين  كريفة .53 017204-0101 والية المهدية

 الحبيب  صوله .54 030962-0101 والية المهدية

 حافظ  بدر .55 016371-0101 والية سوسة

 عمر  بن نقلة .56 016674-0101 والية سوسة

 محمد  بن أحمد .57 016679-0101 والية سوسة

 نجيب  شعبان .58 016777-0101 والية سوسة

 بوراوي  بنور .59 016778-0101 والية سوسة

 توفيق  بن عمر .60 016988-0101 والية سوسة

 فتحي  بابا .61 017190-0101 والية سوسة



 فوزي  الشاهد .62 017392-0101 والية سوسة

 الصادق عمار .63 017395-0101 والية سوسة

 علي  ابراهم .64 017813-0101 والية سوسة

 ذاكر طراد .65 017815-0101 والية سوسة

 خالد  بنصالح .66 018017-0101 والية سوسة

 عبد الحكيم بن العجمي بن فريح جلول .67 018053-0101 والية سوسة

 زهير  معلم .68 018180-0101 والية سوسة

 الطيب  عاشور .69 018207-0101 والية سوسة

 سامي  بوعالقي .70 018210-0101 والية سوسة

 تركية  بنعمار .71 018213-0101 والية سوسة

 لعيدخالد  ب .72 018228-0101 والية سوسة

 العكرمي  علي .73 018301-0101 والية سوسة

 قسومةقسومة .74 018472-0101 والية سوسة

 أنور  هميلة .75 030129-0101 والية سوسة

 

 
 69قائمة عدد 

 والية باجة ، والية جندوبة

 
 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 حسن بن بلقاسم بن علي  رياحي .1 018303-0101 والية باجة

 وناس الرياحي .2 018337-0101 والية باجة

 ناصر الدين الموسي .3 030523-0101 والية باجة

 أحمد الهمامي .4 030657-0101 والية باجة

 حليمة المرعي .5 030953-0101 والية باجة

 نبيل  الريحاني .6 030969-0101 والية باجة

 عبد المجيد  ونيفي .7 016479-0101 والية جندوبة

 ىعادل طرخان .8 016151-0101 والية جندوبة

 الطيب  صالحي .9 016925-0101 والية جندوبة

 كوثر  بنت صغير بن عثمان عبيدي .10 017075-0101 والية جندوبة

 توفيق عوادي .11 017119-0101 والية جندوبة

 عبدهللا  الغزواني .12 017704-0101 والية جندوبة

 وديع   بن عبده   بن عبد هللا تيساوي .13 017705-0101 والية جندوبة

 بوجمعة بوالهمي .14 018071-0101 والية جندوبة

 
 

 
 70قائمة عدد 

مدنين اليةتطاوين ،  الية و  
 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 عثمان  العوني .1 017884-0101 والية تطاوين

 عبد السالم  بن عبد المؤمن .2 016724-0101 والية مدنين

 عبد الوهاب  الماضي .3 016911-0101 والية مدنين



 محمد  الثابتي .4 017974-0101 والية مدنين

 محمد بن الكيالني بن نصر  شامخ .5 017975-0101 والية مدنين

 أحمد  العجرودي .6 017976-0101 والية مدنين

 محمد  زغدود .7 018129-0101 والية مدنين

 

 
 71قائمة عدد 

قفصة اليةتوزر ، واليةو  
 

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية 
0101-008373 والية قفصة  سالم اليحياوي عبدال .1 

 نزار  محمود .2 018124-0101 والية توزر

 حسين  ابراهمي .3 016036-0101 والية قفصة

 األزهر  اخميله .4 016484-0101 والية قفصة

 جعفر  خريجي .5 016995-0101 والية قفصة

 محّمد  عالئمي .6 017209-0101 والية قفصة

 عبد العزيز العلوي .7 030779-0101 والية قفصة

 مختار بنعلي .8 030957-0101 والية قفصة

 
 72قائمة عدد 

 والية سيدي بوزيد
 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
0101-002153 والية سيدي بوزيد  زهرة الجريدي .1 

 منير الغموري .2 016229-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد رضا  القفال .3 016880-0101 والية سيدي بوزيد

 بن علي سعد  محمد .4 017146-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد اللطيف بن العيد بن حسن غربي .5 017773-0101 والية سيدي بوزيد

 

 
 73قائمة عدد 

 والية صفاقس
 

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية 
 حمادي الزين .1 016827-0101 والية صفاقس

 غازي  بن عمر .2 018094-0101 والية صفاقس

 صر ديناريالحبيب بن علي بن ن .3 029268-0101 والية صفاقس

 الطيب  ابن عامر .4 030725-0101 والية صفاقس

 

 
 
 
 



 74قائمة عدد 
 قبلي والية، قابس اليةو

 
 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية 

 لسعد القناوي .1 016087-0101 والية قابس

 لقمان  النفوسي .2 016117-0101 والية قابس

 عبد الرزاق  مامي .3 016186-0101 والية قابس

 الساسي  العلوي .4 016815-0101 والية قابس

 علي  الحاج بلقاسم .5 016945-0101 والية قابس

 األمجد  القناوي .6 016954-0101 والية قابس

 علي  النفوسي .7 017362-0101 والية قابس

 منجي  التريكي .8 017772-0101 والية قابس

 الهادي عريبي .9 018033-0101 والية قابس

 بن محمد بن قويدر القادري عبد القادر .10 018405-0101 والية قابس

 الصادق بنعمر .11 016732-0101 والية قبلي

 الهاشمي بنحامد .12 017027-0101 والية قبلي

 الطاهر بن احمد بن الطاهر الميعادي .13 017203-0101 والية قبلي

 علي بن محمد بن محمد بنعمار .14 018003-0101 والية قبلي

 العيد  بنمنصور .15 018409-0101 والية قبلي

قبلي والية  الهادي عون .16 0101-030691 

 الهادى بن محمد بن عبدالجليل  لطيف .17 030834-0101 والية قبلي

 


