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241 دقائمة عد  

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

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 رشيد  بن جميع .1 011259-0101 والية أريانة

 حمادي  الفقي .2 011495-0101 والية أريانة

 كريم بن علي بن محمد العوني .3 011504-0101 والية أريانة

 محمد  السافي .4 011627-0101 أريانةوالية 

 عزيزة بنت العربي بن سالمة  .5 011669-0101 والية أريانة

 ابراهيم  الطرابلسي .6 011698-0101 والية أريانة

 عبد الرزاق باألسود .7 011708-0101 والية أريانة

 المنجي الشارني .8 011951-0101 والية أريانة

 سالميهشام   .9 012096-0101 والية أريانة

 محمد علي بن حميدة .10 012461-0101 والية أريانة

 حسن  السويح .11 012744-0101 والية أريانة

 عبد الحميد  عرعوري .12 012930-0101 والية أريانة

 شاذلي  عشي .13 013003-0101 والية أريانة

 الشاذلي بن عليه بن محمد الدرشام .14 013047-0101 والية أريانة

 المولهيعادل بن عمار بن محمد  .15 013098-0101 والية أريانة

 سامية  بلعزي .16 013191-0101 والية أريانة

 محمد شفيق ملوحي .17 013841-0101 والية أريانة

 عماد الروافي .18 011229-0101 والية بن عروس

 فاخر الفاطمي .19 011300-0101 والية بن عروس

 حاتم  بن مصطفى .20 011360-0101 والية بن عروس

 خميس  بورزامخميس  بن حمادي بن  .21 011362-0101 عروسوالية بن 

 المولدى  بنجديان .22 011678-0101 والية بن عروس

 الهادي حمزاوي .23 011683-0101 والية بن عروس

 الفاهم مسعودي .24 011919-0101 والية بن عروس

 حبيبة  بنت صالح بن عباس خضراوي .25 011941-0101 والية بن عروس

 الطاهر  الحامدي .26 011949-0101 والية بن عروس

 عبدالناصر فطوش .27 012001-0101 والية بن عروس

 األسعد هالل .28 012138-0101 والية بن عروس

 عمارة  الجويني .29 012144-0101 والية بن عروس

 عبد الحق المناعي .30 012680-0101 والية بن عروس

 صالح الطيب .31 012716-0101 والية بن عروس

 محمد الجمعي كرمي .32 012808-0101 والية بن عروس

 الصادق شورو  .33 012809-0101 والية بن عروس

 صالح الدين المليكي .34 012926-0101 والية بن عروس

 يونس  الجويني .35 013247-0101 والية بن عروس

 سالم  يوسف .36 013332-0101 والية بن عروس

 عبد النبي  العوني .37 013753-0101 والية بن عروس

 مراد  المحمودي .38 013850-0101 عروسوالية بن 

 المنذر الفيتوري .39 013870-0101 والية بن عروس

 صابر ابراهيم .40 012685-0101 والية بن عروس
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 أحمد  العبدلي .41 011263-0101 والية بنزرت

 األسعد بن محمد بن ابراهيم  الجويني .42 011513-0101 والية بنزرت

 لطيفة  دالي .43 011595-0101 والية بنزرت

 الهاشمي  المكي .44 011599-0101 والية بنزرت

 رشاد  العياري .45 011626-0101 والية بنزرت

 سمير  الرياحي .46 011630-0101 والية بنزرت

 حبيب  البجاوي .47 011631-0101 والية بنزرت

 فتحي بن خميس بن محمد بنحميد .48 011760-0101 والية بنزرت

 محمد  سعيداني .49 011780-0101 والية بنزرت

 محمود بالكاهية .50 011791-0101 والية بنزرت

 لساكتكريم اعبد ال .51 011797-0101 والية بنزرت

 فوزي بن حسن بن مبروك البجاوي .52 011798-0101 والية بنزرت

 عمر  الزواري .53 011881-0101 والية بنزرت

 محمد الصغير الرفرافي .54 011883-0101 والية بنزرت

 غربيةعماد  .55 011955-0101 والية بنزرت

 زبير  بولعابة .56 012705-0101 والية بنزرت

 سين بن إسماعيل المعالويبن الحفوزي   .57 013202-0101 والية بنزرت

 سعيد بن حسن بن رابح السعيداني .58 013203-0101 والية بنزرت

 شكري  اللواتي .59 012573-0101 والية بنزرت

 الجميليعثمان   بن محمود بن حمدة  .60 012584-0101 والية بنزرت

 رفيق بن قارة .61 012627-0101 والية بنزرت

 لوثي الهادي المثنور الدين ب .62 008395-0101 والية بنزرت

 كمال بن مرزوق الرحيمى .63 011207-0101 والية تونس

 محمد  نجيب البجاوى .64 011209-0101 والية تونس

 شكري   الصوافي .65 011255-0101 والية تونس

 جالل  البوغالمي .66 011271-0101 والية تونس

 محمود  بن صميدة .67 011406-0101 والية تونس

 نزاق حسيعبد الر .68 011461-0101 والية تونس

 رضا  حشاد .69 011506-0101 والية تونس

 رياض  بوراوي .70 011507-0101 والية تونس

 ماهر  الخلصي .71 011543-0101 والية تونس

 العبدليحدة   .72 011581-0101 والية تونس

 عبد المنعم القاسمي .73 011661-0101 والية تونس

 محرز زروق .74 011672-0101 والية تونس

 صل  الدغرييف .75 012314-0101 والية تونس

 رفيق   الضاوي .76 012410-0101 والية تونس

 عبد الجواد  عبود .77 012446-0101 والية تونس

 عبد هللا السعيدي .78 012549-0101 والية تونس

 محمد رحماني .79 012722-0101 تونسوالية 

 رابح  الجويني .80 012774-0101 والية تونس

 فوزي حواشي .81 012781-0101 والية تونس

 عبد المنعم  بن شعبان .82 012800-0101 والية تونس

 شرف الدين التاهنتي .83 012827-0101 والية تونس

 حسين  مرزوقي .84 012976-0101 والية تونس

 عبد العزيز الشريف .85 013004-0101 والية تونس
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 نور الدين  بن عمر بن عيسى بن جميع .86 013055-0101 والية تونس

 حاتم  الورفلي .87 013264-0101 والية تونس

 فريد الستيتي .88 013273-0101 ونسوالية ت

 رضا  دبوسي .89 013402-0101 والية تونس

 فتحي  جبري )نصر( .90 013833-0101 والية تونس

 عزيزة  العرفاوي .91 013849-0101 والية تونس

 عماد  الزرني .92 013855-0101 والية تونس

 عبد النبي  الرابح .93 012566-0101 والية تونس

 معاويفتحي الج .94 012655-0101 والية تونس

 الطويل محمد بن العجمي بن الصادق .95 015774-0101 والية تونس

0101-016294 والية تونس  مراد الدريدي  .96 

 البوغانمي بلقاسم بن االخضر بن منير .97 004967-0101 والية تونس

 االبي زديره بن علي بنت يسرة .98 004977-0101 والية تونس

 جملي عمار بن بلقاسم بن عمار الحبيب .99 028395-0101 والية تونس

 ابراهيم الخليفي .100 012688-0101 والية تونس

 محسن ساسي .101 000248-0101 والية تونس

 عبد المؤمن القفصي .102 010822-0101 والية تونس

 لطفي  دربالي .103 013267-0101 والية زغوان

 الشريف الورغي .104 011488-0101 والية منوبة

 عبد هللا  الدريدي .105 011496-0101 والية منوبة

 نور الدين  مغراوي .106 012376-0101 ةمنوب والية

 التوهامي بن حسن  النحالي .107 012493-0101 والية منوبة

 كمال  القبوبي .108 012520-0101 منوبةوالية 

 نورالدين الجالصي .109 012711-0101 والية منوبة

 محمود  السماتي .110 012972-0101 والية منوبة

 منير  البلهوان .111 013018-0101 والية منوبة

 محمد  بن عثمان بن قدور كالعي .112 013044-0101 نوبةوالية م

 شكري  قعلول .113 013271-0101 والية منوبة

 محمد البوشامي .114 013813-0101 منوبةوالية 

 عبد الكريم  القاسمي .115 011295-0101 والية نابل

 راضية بنت جميل بن سعيد بن عمار .116 011404-0101 والية نابل

 مراد بحرون .117 011430-0101 والية نابل

 سهال سقير .118 011431-0101 والية نابل

 الصادق بداي .119 011527-0101 والية نابل

 عبد المجيد  رتيمي .120 011677-0101 والية نابل

 اللطفي  رحيم .121 011684-0101 والية نابل

 حمدان  الساحلي .122 011704-0101 والية نابل

 حسني  البحري .123 011705-0101 والية نابل

 بن عمار  ابن زايد الحسين مراد بن .124 011731-0101 والية نابل

 عماد  دالي .125 011733-0101 والية نابل

 الطاهر  بن محمد بن عثمان المؤدب .126 011735-0101 والية نابل

 لطفي  بن سليمان .127 011753-0101 والية نابل

 كمال  المهذبي .128 011889-0101 والية نابل

 محمد الخامس بن المبروك .129 011918-0101 والية نابل

 طارق بن البشير بن سليمان بن الشيخ .130 012132-0101 والية نابل
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 محمد الفاضل نصير .131 012515-0101 والية نابل

 عماد  سلمان .132 012524-0101 والية نابل

 منذر  باني .133 012751-0101 والية نابل

 جمال  غليون .134 012777-0101 والية نابل

 عبد العزيز  العلوي .135 012943-0101 والية نابل

 كمال بن احمد بن علي الزرولي .136 013212-0101 والية نابل

 محمد عياد .137 013230-0101 والية نابل

 جمعة غالب .138 012664-0101 والية نابل

 

 

125قائمة عدد   

 والية القصرين

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عبد الحميد بن محمد علي بن عبد هللا حويشي .1 011318-0101 والية القصرين

 الصابر خضراوي .2 011691-0101 والية القصرين

 عبد الرزاق حمدي .3 012305-0101 والية القصرين

 نصر الدين  الحاجي .4 012319-0101 والية القصرين

 الحسين  زايدي .5 012321-0101 والية القصرين

 عباس الدلهومي .6 012533-0101 والية القصرين

 مجد الدين بناني .7 012951-0101 والية القصرين

 درباليصل بن علي بن سلطان  يف .8 013139-0101 والية القصرين

 فوزي   بن الميزوني بن ابراهيم  نداري .9 013145-0101 والية القصرين

 العفيف حيوني .10 013301-0101 والية القصرين

 عمر  محمدي .11 012662-0101 والية القصرين

 

126قائمة عدد   

، والية سليانةوالية الكاف  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 يونس التليلي .1 011554-0101 والية الكاف

 زينة  العيساوي .2 012361-0101 والية الكاف

 فوزي  وسالتي .3 012796-0101 والية الكاف

 شوقي بن األمين بن إبراهيم جريدي .4 013714-0101 والية الكاف

 مصطفى  وسالتي .5 012602-0101 والية الكاف

 عبد المجيد  بالنوري .6 012654-0101 والية الكاف

 عبد هللا بن الطيب بن العربي لبادي .7 012656-0101 فالكاوالية 

 جالل الدين  الداللي .8 011723-0101 والية سليانة

 الطيب  العبيدي .9 013023-0101 والية سليانة

 مراد  السليطي .10 013032-0101 والية سليانة

 صالح عيسى .11 013038-0101 والية سليانة

 الصالح رجبمحمد  .12 012630-0101 والية سليانة
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127ة عدد ئمقا  

، والية القيروان ، والية المهديةوالية المنستير ،سوسةوالية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 زهير بلعيد .1 011385-0101 والية المنستير

 محمد  موسى .2 011553-0101 والية المنستير

 نجيب الحذيري .3 011563-0101 والية المنستير

 ار بن صالح شحيمةبن عم الطاهر .4 011566-0101 المنستيروالية 

 مصطفى بن الحامدي بن احمد  بنعلي .5 011736-0101 والية المنستير

 عبد الرزاق فرحات .6 011865-0101 والية المنستير

 محمد بن عبد هللا بن أحمد زخامة .7 011872-0101 والية المنستير

 محمد بن عبد هللا فقيهالهادي بن  .8 011956-0101 والية المنستير

 جمال  المكني .9 012415-0101 منستيروالية ال

 المنجي  االزرق .10 012437-0101 والية المنستير

 المنصف  بن فرج .11 012441-0101 والية المنستير

 احمد االزرق .12 012483-0101 والية المنستير

 فتحي بن محمد بن عمر المروعي .13 013025-0101 والية المنستير

 الحبيب  حرز هللا .14 013759-0101 والية المنستير

 العايش  عبد الكافي .15 011299-0101 والية المهدية

 الهادي  الحالوي .16 011598-0101 والية المهدية

 محمد  مبارك .17 011851-0101 والية المهدية

 عبد الرزاق  الشوك .18 011991-0101 والية المهدية

 فتحي  الدعباك .19 011992-0101 والية المهدية

 ينجيب  الزوار .20 011996-0101 والية المهدية

 الناصر  الوردي .21 012099-0101 والية المهدية

 الحبيب  التنفوش .22 012366-0101 والية المهدية

 فرج الخميري .23 012416-0101 والية المهدية

 ثامر  مفتاح .24 012422-0101 والية المهدية

 عبد العزيز  بنشحيمه .25 012691-0101 المهديةوالية 

 محمد  فرحات .26 012969-0101 والية المهدية

 البشير  بن عائشة .27 013227-0101 مهديةة الوالي

 احمد  عائشة .28 013231-0101 والية المهدية

 محمد فتحي  الخليفي .29 011644-0101 والية سوسة

 صالح  عبد الرزاق .30 011742-0101 والية سوسة

 محمد بومعيزة .31 011763-0101 والية سوسة

 عفيفة  العذاري .32 011774-0101 والية سوسة

 بوراوي  سعيدان .33 011778-0101 والية سوسة

 فتحي المكني .34 011824-0101 والية سوسة

 الحبيب القمودي .35 011825-0101 والية سوسة

 توفيق  ابن فطيمة .36 011832-0101 والية سوسة

 الحبيب  بوقيديدة .37 011833-0101 والية سوسة

 محمد فتحى الخليفى .38 011836-0101 والية سوسة

 سالبشير بوفار .39 011839-0101 والية سوسة

 مراد  بوهالل .40 012008-0101 والية سوسة
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 الحبيب  ابن عبد الجليل .41 012012-0101 والية سوسة

 عبد هللا إبن عبد الرحمان .42 012017-0101 والية سوسة

 الناصر  قزقز .43 012024-0101 سوسةوالية 

 محمد بن محمد بن حمودة حمودة .44 012025-0101 والية سوسة

 غطاس بو حسن بن الرحمان عبد نب الهادي .45 015827-0101 والية سوسة

 بولعراس  العيساوي .46 011215-0101 والية قيروان

 سالم  مبروكي .47 011216-0101 والية قيروان

 حمادي عيدودي .48 011392-0101 والية قيروان

 السيد خالئفي .49 011998-0101 والية قيروان

 المعز عيفاوي .50 012732-0101 والية قيروان

 ار  خليفيعم .51 012741-0101 والية قيروان

 عبد العزيز  الرابحي .52 012742-0101 والية قيروان

 علي  نصري .53 013158-0101 والية قيروان
 

281قائمة عدد   

والية جندوبة  ،والية باجة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 شكري الجويني .1 011221-0101 والية باجة

 محمد علي  كثيري .2 011674-0101 والية باجة

 لطفي الرزقي .3 011973-0101 جةوالية با

 حسن  وسالتي .4 012701-0101 والية باجة

 راضية  الغربي .5 012817-0101 والية باجة

 عمار   بن ابراهيم بن نصر  عبيدي .6 010978-0101 والية جندوبة

 منير  العلوي .7 011268-0101 والية جندوبة

 عبد الستار  مديوني .8 011280-0101 والية جندوبة

 منوبية بنت فرج بن  عمار  نصر .9 011464-0101 والية جندوبة

 سامي عبيدي .10 012683-0101 والية جندوبة

 رمزي   بشيني .11 012684-0101 والية جندوبة

 يونس  الكحالوي .12 012913-0101 والية جندوبة

 المولدي البوكاري .13 013124-0101 والية جندوبة

 حمديأحمد الشريف بن محمد صالح  ال .14 013132-0101 والية جندوبة
 

129قائمة عدد   

تطاوين، والية مدنينوالية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 محمد   بوروحه .1 011555-0101 والية تطاوين

 فتحي  الهروسي .2 011766-0101 والية تطاوين

 الحفيظ عبد علي بن محمد بن هللا عبد .3 009045-0101 والية تطاوين

 بوبزيزي  علي .4 011945-0101 والية تطاوين

 علي  بنسلطان .5 011974-0101 والية تطاوين

 الطاهر  ضيف هللا .6 012111-0101 والية تطاوين
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 سالم   طليحة .7 012116-0101 والية تطاوين

 شكري المذبوح .8 012373-0101 والية تطاوين

 محمد لخضر .9 012824-0101 والية تطاوين

 رومحمد  بن حامد بن سالم مو .10 013114-0101 والية تطاوين

 خالد بن محمد بشير بن احمد كريسعان .11 013214-0101 والية تطاوين

 محمد المبروك بن سالم بن احمد العايب العيساوي .12 013215-0101 والية تطاوين

 الطاهر بن علي قنيدي .13 013218-0101 والية تطاوين

 محمد بن خليفه بن محمد  بن مذكور .14 013219-0101 والية تطاوين

 البشير بن محمد بن احمد شنينه .15 013220-0101 والية تطاوين

 علي بن المبروك بن محمد  الصالي .16 013266-0101 والية تطاوين

 سعيد  الثابتي .17 013642-0101 والية تطاوين

 الطيف  بن سعيد هالل .18 011885-0101 والية مدنين

 محمد الكيالني  بن علي شلبي .19 011942-0101 والية مدنين

 مراد  بن يوسف .20 012214-0101 والية مدنين

 الشالخينورالدين    .21 012393-0101 والية مدنين

 جمال  الترجمان .22 012394-0101 والية مدنين

 الهادي  نوار .23 012395-0101 والية مدنين

 حسين  يحيى .24 012397-0101 والية مدنين

 محمد  بن علي المليان .25 012398-0101 والية مدنين

 بن سعد العويب محسن  بن سعيد .26 012402-0101 والية مدنين

 الكوني  الصهال .27 012404-0101 والية مدنين

 عبد العزيز  المرعوب .28 012405-0101 والية مدنين

 خليفة  الخليفي .29 012406-0101 والية مدنين

 الحسين  الفناني .30 012407-0101 والية مدنين

 ضو  شويخه .31 012529-0101 والية مدنين

 سعيد  الثابتي .32 013859-0101 والية مدنين

 العزيز مسعود  عبد .33 013885-0101 والية مدنين

 عبد هللا  بن علي الصفيفير .34 013887-0101 والية مدنين

 نورالدين  بن عمار قتات .35 013892-0101 والية مدنين

 نورالدين  حمرون .36 013896-0101 والية مدنين

 بوعيش   الشيخ .37 007954-0101 والية مدنين

 هللا صالح   جيب .38 007955-0101 والية مدنين

 فرج  بشراوي .39 008716-0101 والية مدنين

 لطفي   مزلوط .40 008910-0101 والية مدنين

 الهادي  درين .41 008916-0101 والية مدنين

 الطاهر بن حمد بوصرة .42 008918-0101 والية مدنين

 خليفة  بن علي مطيمط .43 008924-0101 والية مدنين

 مسعود عطوي .44 008932-0101 والية مدنين

 الصادق  بوسعيدة .45 009477-0101 نوالية مدني

 محمد توفيق التائب .46 009662-0101 والية مدنين

 المبروك بن علي ببن محمد الشحومي .47 010152-0101 والية مدنين

 الحسين بن التومي بن احمد دردور .48 010500-0101 والية مدنين

 الهادي بن عمار بن عمر  علوي .49 010673-0101 والية مدنين

 الطاهر جديد .50 010882-0101 والية مدنين
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301قائمة عدد   

، والية توزر والية قفصة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 سالم حمادي .1 011655-0101 والية توزر

 لطفي  بن عبد الرحمان .2 011950-0101 والية توزر

 الخياري حاج محمد .3 012332-0101 والية توزر

 جيالني بن عمار عبيةالسعيد بن المحمد  .4 012334-0101 والية توزر

 عمر  حليمي .5 012335-0101 والية توزر

 المولدي بكيرة .6 012957-0101 والية توزر

 ربيعي بن رمضان بن بلقاسم  عمارة .7 011203-0101 والية قفصة

 محمد خوالديه .8 011384-0101 والية قفصة

 علي عيدودي .9 011572-0101 والية قفصة

 عمار داللي .10 011751-0101 والية قفصة

 عمار   بن علي بن حيدر  لعماري .11 011870-0101 والية قفصة

 الفاهم  حاجي .12 011903-0101 والية قفصة
 

311قائمة عدد   

 والية سيدي بوزيد

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 انور  حراثي .1 011635-0101 والية سيدي بوزيد

 الناصر  أوالد احمد بن علي .2 011709-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد الصالح  حامدي .3 011710-0101 والية سيدي بوزيد

 الناصر غنيمي .4 011754-0101 والية سيدي بوزيد

 رشيد  النوري .5 011981-0101 والية سيدي بوزيد

 عز الدين منصري .6 012445-0101 والية سيدي بوزيد

 عز الدين مصطفى .7 012486-0101 والية سيدي بوزيد

 فوزي عبدولي .8 013039-0101 والية سيدي بوزيد

 الهاشمي  عبدالوي .9 013287-0101 والية سيدي بوزيد

 صالح الدين سعودي .10 013297-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد الناصر  الشيباني .11 012638-0101 والية سيدي بوزيد
 

132قائمة عدد   

 والية صفاقس

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 ميسعيد الورغ .1 011367-0101 والية صفاقس

 نزيهة شوري .2 012037-0101 والية صفاقس

 رجاء  المكور .3 012039-0101 والية صفاقس

 مهى الكشو .4 012040-0101 والية صفاقس

 سندس عبد الناظر .5 012043-0101 والية صفاقس
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 عبد العزيز  الخميري .6 012047-0101 والية صفاقس

 علي  القراطي .7 012059-0101 والية صفاقس

 لطفي بن عبد الحميد بن أحمد بوعتور .8 012060-0101 والية صفاقس

 الحسين  الحداد .9 012061-0101 والية صفاقس

 فيصل المكور .10 012063-0101 والية صفاقس

 حسين  المكور .11 012070-0101 والية صفاقس

 فاخر بن محمد بن عمر الرقيق .12 012077-0101 صفاقسوالية 

 عبد الستار بوجلبان .13 012165-0101 والية صفاقس

 فتوح الزواري .14 012167-0101 صفاقس والية

 جمال دمق .15 012171-0101 والية صفاقس

 نعمان الخراط .16 012180-0101 والية صفاقس

 نجاة الطرابلسي .17 012187-0101 والية صفاقس

 الطيب العايدي .18 012190-0101 والية صفاقس

 صابر  بن حسانة .19 012201-0101 والية صفاقس

 طاطةالهادى ق .20 012202-0101 والية صفاقس

 لطفي بن محمد بن محمد تقتق .21 012203-0101 والية صفاقس

 الطاهر بنفرحات .22 012213-0101 والية صفاقس

 مراد  اللومي .23 012216-0101 والية صفاقس

 المنذر  بوصرصار .24 012224-0101 والية صفاقس

 منير عبيد .25 012227-0101 والية صفاقس

 منير  معلى .26 012228-0101 والية صفاقس

 منير عبد مواله .27 012229-0101 قسوالية صفا

 صالح  حمد .28 012243-0101 والية صفاقس

 بدر الدين  حمزة .29 012279-0101 والية صفاقس

 الغمقيمحمد  .30 012773-0101 والية صفاقس

 التوفيق تقتق .31 012945-0101 والية صفاقس

 نجيب بن علي بن محمود الصافي .32 013654-0101 والية صفاقس

 عواطف المزغني .33 013706-0101 والية صفاقس

 منية اللومي .34 013707-0101 والية صفاقس

 المحسن الشريف .35 013715-0101 والية صفاقس

 عبد اللطيف بن محمد بن محمد بنسالم .36 013726-0101 والية صفاقس

 الزاهي بن العربي بن أحمد سعودي .37 013728-0101 والية صفاقس

 عبد الرؤوف  القالل .38 013734-0101 والية صفاقس

 علي  سعدهللا .39 013760-0101 ية صفاقسوال

 علي  دريرة .40 013761-0101 والية صفاقس

 عبد  الرزاق دربال .41 013767-0101 والية صفاقس

 رضا بناني .42 013769-0101 والية صفاقس

 نور الدين بن محمد بن محمد اليوسفي .43 013773-0101 والية صفاقس

 محمد  المسدي .44 012619-0101 والية صفاقس
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331 قائمة عدد  

قبليوالية  ،والية قابس  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 محمد الشريف .1 011308-0101 والية قابس

 األسعد  سعده .2 011310-0101 والية قابس

 فتحي  بنعلية .3 011349-0101 والية قابس

 عمار  ودرني .4 011351-0101 والية قابس

 الفتحي  بشري .5 011434-0101 والية قابس

 المنصف حمدي .6 011438-0101 والية قابس

 منير  زغباني .7 011441-0101 والية قابس

 لسعد  خضري .8 011442-0101 والية قابس

 بلقاسم  مبارك .9 011444-0101 قابسوالية 

 صالح الغودي .10 011447-0101 والية قابس

 المعاوي  بنخود .11 011448-0101 والية قابس

 عمار نهيدي .12 011453-0101 والية قابس

 محمد  مناصري .13 011454-0101 والية قابس

 عبد القادر ناجح .14 011455-0101 والية قابس

 الجوابيالحبيب  .15 011457-0101 والية قابس

 محمد الهادي النوري .16 011460-0101 والية قابس

 نجم الدين بن محمد الهادي بن علي النوري .17 011463-0101 والية قابس

 محمد  سنيني .18 011468-0101 والية قابس

 المولدي باليلي .19 011533-0101 والية قابس

 أحمد افريجات .20 011716-0101 والية قابس

 البشير  كريم .21 011717-0101 والية قابس

 المختار   فرحات .22 011718-0101 والية قابس

 عزالدين نصر .23 011719-0101 والية قابس

 ناجي  ثابتي .24 011794-0101 والية قابس

 خالد الزيدي .25 011887-0101 والية قابس

 علي المارثي .26 012081-0101 قابس والية

 عمر  العربي .27 012084-0101 والية قابس

 محمد  العزيزي .28 012085-0101 قابسوالية 

 خميس  زهمول .29 012090-0101 والية قابس

 الحبيب  زيتوني .30 012093-0101 والية قابس

 ربيع بن الصادق بن رحومة سعدي )بوقلية سابقا( .31 012731-0101 والية قابس

 المبروك الزيتوني .32 012783-0101 بسوالية قا

 البحرييحيى   .33 012916-0101 والية قابس

 خليفة الغودي .34 013059-0101 والية قابس

 الحسين بن علي بن عمارة حمد .35 013062-0101 والية قابس

 مرزوق  بلحاج .36 013063-0101 والية قابس

 محمد بن صالح بن عمار شريكي .37 013073-0101 والية قابس

 سالم بن الشتاوي  بن الهاشمي زعاتره .38 013076-0101 والية قابس

 االمام بن محمد  الخمار .39 013078-0101 قابسوالية 

 حمدان بن الناعس بن بلقاسم الملوح زعاتري .40 013082-0101 والية قابس
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 فتحي  حامدي .41 013087-0101 والية قابس

 بلقاسم بن عمر بن علي شلبي .42 013089-0101 والية قابس

 بن محمد رجب عبد الرزاق بن الغرائري .43 013090-0101 والية قابس

 الكيالني  بن محمود بن الكيالني االسود .44 013104-0101 والية قابس

 كمال بن محمد الهمامي بن محمد بيداني .45 013111-0101 والية قابس

 نصر  بن صالح بن احمد عزيز .46 013113-0101 والية قابس

 يعادل ابن دال .47 013243-0101 والية قابس

 بلبابه النهيدي .48 013244-0101 والية قابس

 محمد علي  زمزمي .49 013246-0101 والية قابس

 محمد علي سعدهللا .50 013248-0101 والية قابس

 كمال  زمزمي .51 013252-0101 والية قابس

 القناوي  بلعزي .52 013274-0101 والية قابس

 صالح الدين ابراهيمي .53 013578-0101 والية قابس

 محمود الزيتوني .54 013623-0101 والية قابس

 حسن  رمضان .55 013687-0101 والية قابس

 الصادق  حسين .56 013876-0101 والية قابس

 لطفي الهريشي .57 012557-0101 والية قابس

 عمار  المنياوي .58 012596-0101 والية قابس

 الصادق البش .59 012676-0101 والية قابس

 حاتم المحجوب .60 011357-0101 والية قبلي

 محمد بوقنة .61 011358-0101 والية قبلي

 هشام  بالثابت .62 011509-0101 والية قبلي

 يوسف  بو عبد هللا .63 011700-0101 والية قبلي

 صالح الدين بن مبارك .64 012073-0101 والية قبلي

 علي بن مصباح بن محمد بن منصور .65 013077-0101 والية قبلي
 


