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160 دقائمة عد  

 االسم و اللقب  رقم الملف 

 عبدهللا بن القرماسي  قرماسي .1 0101-004003

 العيساوي  بن حمد بن أحمد  غيلوفي .2 0101-004007

 عبد هللا بن علي بن مصباح بنفرج .3 0101-004009

 خليفة بن عبدهللا  بورقعة .4 0101-004011

 صالح بن بلقاسم بن علي قدور .5 0101-004013

 عبد هللا بن العكرمي قرماسي .6 0101-004014

 أحمدبن امحمد بن امحمد  دغسن .7 0101-004019

 ابراهيم بن حسن غلوفي .8 0101-004025

 بلقاسم بن الحبيب بن محمد  دغسن .9 0101-004030

 مصباح بن سعد بن مصباح عدوني .10 0101-004035

 الصادق  بن نصر شلبي .11 0101-004038

 بن مصباح عدوني حسن بن عمار .12 0101-004042

 سعيد  بن الفالح بن علي سبوعي .13 0101-004046

 أحمد بن خليفة دغسن .14 0101-004053

 بوبكر بن عبد هللا  غيلوفي .15 0101-004056

 محمد بن حمد دغسن .16 0101-004057

 محمد بن احمد بن منصور دغسن .17 0101-004062

 حسين بن صالح بن منصور دغسن .18 0101-004064

 بوبكر بن محمد  قرماسي .19 0101-004066

 مسعود بن سالم بن بلقاسم غيلوفي .20 0101-004067

 محمد بن المقطوف بن بلقاسم دغسن .21 0101-004069

 حمد بن صالح بن عمار مباركي .22 0101-004096

 محمد  بن مبروك بنفرح .23 0101-004159

 الجليدي بن حسن بن علي  السبوعي .24 0101-004270

 

161قائمة عدد   

الكبرى ، والية بنزرت ، والية نابل ، والية زغوانواليات تونس   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 المعز  الهنتاتي .25 000090-1101 والية بن عروس

 خالد بن البشير بن موسى بنموسى .26 005166-1201 والية بن عروس

 سالم بن البشير بن علي العوني  .27 009025-0101 والية بن عروس

 جمال الدين بن محمد صالح بن حمادي رمضاني   .28 013867-0101 والية بن عروس

 عزالدين بن بوجمعة بن منصور البجاوي الجباري .29 001561-1201 والية بنزرت

 محمد بنحامد .30 000029-1101 والية تونس

 غنينو شعيب .31 000040-0101 والية تونس

 ابراهيم بن عليه بن إبراهيم الهمامي .32 004397-1201 والية زغوان

 رضا  مختاري .33 002842-0601 والية نابل

 محمد بن محمد بن الحاج علي بالفقيه .34 003742-1201 والية نابل
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 رضا بن عمار بن عمر  المغيربي .35 003753-1201 والية نابل

 محمد قرعيش  .36 017154-0101 والية نابل

 العربي بن عمر بن العربي بنيس .37 013303-0101 والية نابل

 

162قائمة عدد   

،ة، والية قفصوالية القصرين  والية توزر 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عبد السالم  الصالحي .38 001699-0601 والية القصرين

 الكامل حراثي .39 002552-0501 والية قفصة

 بلقاسم  قضومي .40 002704-0501 والية قفصة

 بومنجل  برهومي .41 004171-0501 والية قفصة

 عمار  عثماني .42 002985-0501 والية توزر

 محمد الهادي  عكوري .43 003918-0501 والية توزر

 علي بن عبد هللا بن ابراهيم رحومه  .44 015559-0101 والية توزر

 

 

631قائمة عدد   

والية الكاف ،، والية جندوبةوالية باجة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 يونس  بلطيف .45 000049-0901 والية الكاف

 شعبان  دبيش .46 000091-0901 والية الكاف

 العايش  عكرمي .47 000474-0901 والية الكاف

 محسن  جندوبي .48 000739-0901 والية الكاف

 رشيد  بن مصطفى بن احمد  حمداني .49 001841-1201 والية الكاف

 العطرة  حمداني .50 001844-1201 والية الكاف

 عادل  الشارني .51 002018-1201 والية الكاف

 جالل بن علي بن عمار عوشاري .52 002861-1201 والية باجة

 المولدي بن علي بن الصادق  مامي .53 002902-1201 والية باجة

 مصطفى  الغويلي .54 000024-1001 والية جندوبة

 عبد الناصر نايت ليمام .55 020301-0101 والية جندوبة

 فتحي سومري .56 001236-1001 والية جندوبة

 العادل بن محمد الهادي بن الطيب  ناصري .57 001375-1001 والية جندوبة
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164قائمة عدد   

، والية المهدية ، والية القيروان، والية سوسةالمنستيروالية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عبد العزيز  بنعمر .58 000704-0601 والية المنستير

 عبد الرحيم عبد الرحمان .59 001068-0601 والية المنستير

 حسن  الحبار .60 001569-0601 المنستيروالية 

 علي منصور .61 001764-0601 والية المنستير

 مراد  المبروك .62 002127-0601 والية المنستير

 عادل مشرية .63 003012-0601 والية المنستير

 احمد  دغيم .64 003101-0601 والية المنستير

 محمود بن ريانة .65 003159-0601 والية المنستير

 لسعد طليق .66 000990-0601 والية المهدية

 عمار  إبن المحجوب .67 001131-1201 والية المهدية

 الحبيب  موسى .68 001193-1201 والية المهدية

 ابراهيم  الفيتوري .69 000067-0601 والية سوسة

 خليفة بن حميدة .70 000107-0601 والية سوسة

 شلبية  سالمة .71 000339-0601 والية سوسة

 الدين  عبد الالويصالح  .72 000663-0601 والية سوسة

 المنصف  هاشم .73 000739-0601 والية سوسة

 باسم  بريك .74 000927-0601 والية سوسة

 عمار  عبد هللا .75 000931-0601 والية سوسة

 محمد  االندلسي .76 000934-0601 والية سوسة

 إبراهيم  بن سالم .77 001223-0601 والية سوسة

 لطفي  التركي .78 001688-0601 والية سوسة

 صالح  البقلوطي .79 001702-0601 سوسةوالية 

 عبد  الباسط   الشابي .80 001886-0601 والية سوسة

 حسن بن الحميد بن محمد فرح .81 001973-0601 والية سوسة

 محمد صالح  عمارة .82 002041-0601 والية سوسة

 عمر  لزغب .83 002093-0601 والية سوسة

 مطيراويفتحي  بن مصطفى  بن رحال   .84 002484-0601 والية سوسة

 فتحي  المهري .85 003191-0601 والية سوسة

 الطاهر بن صالح بن محمد ابن عباس  .86 003133-0101 والية سوسة

 علي مطيري .87 001573-0601 والية قيروان

 الشاذلي البليلي .88 003043-0601 والية قيروان

 صفوان بن عبد الرحمان بن علي الوسالتي  .89 017443-0101 والية قيروان
 

 

561قائمة عدد   

، والية تطاوينوالية مدنين  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 سعد  ذهيبي .90 000876-0801 والية تطاوين
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 عطية  المدور .91 001322-0801 والية تطاوين

 محمد  االمقدميني .92 002189-0801 والية تطاوين

 المبروك  صويد .93 003983-1201 والية تطاوين

 محمد الثابتي شهرته قنيدي .94 000076-0801 والية مدنين

 سعيد  المكرازي .95 000158-0801 والية مدنين

 المحسن  بن محمد بن عمارة الرقاد .96 000398-0801 والية مدنين

 ضو  عقل .97 000559-0801 والية مدنين

 سالم  غيلوفي .98 000755-0801 والية مدنين

 رمزي  العازم .99 001052-0801 والية مدنين

 محمد غزاله .100 001160-0801 والية مدنين

 الصادق  جليدي .101 001743-0801 والية مدنين

 لطفي  التريكي .102 001775-0801 والية مدنين

 كمال  سعداوي .103 001802-0801 والية مدنين

 كمال بوستة .104 001859-0801 والية مدنين

 بلحسن بن البشير الوحيشي .105 001975-0801 والية مدنين

 ضو  حجاجي .106 002147-0801 والية مدنين

 الطاهر شنيتر .107 002310-0801 مدنينوالية 

 علي بن يونس بن علي  بن يدر .108 003247-1201 والية مدنين

 عبد الكريم  مارس .109 004234-1201 والية مدنين

 

661قائمة عدد   

 قبليوالية  ،والية قابس

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 الحسين  زوائدي .110 000286-0701 والية قابس

 الخشيمي بنسالم .111 000483-0701 والية قابس

 لطفي   فرحات .112 000514-0701 والية قابس

 بسام  غريب .113 000532-0701 والية قابس

 نورالدين بنعون .114 000557-0701 والية قابس

 رضا  منصور .115 000605-0701 والية قابس

 عبد المجيد  هبهب .116 000937-0701 والية قابس

 بلقاسم الصادق  الحاج .117 001187-0701 والية قابس

 صالح الدين بنعثمان .118 001551-0701 والية قابس

 الصحبي  زيدان .119 001655-0701 والية قابس

 فؤاد  منصور .120 001680-0701 والية قابس

 محمد ابولبابة  حسن .121 001717-0701 والية قابس

 علي بن محمد بن جابر األبيض  الربعي .122 001993-0701 والية قابس

 بن احمد النهيدي حسين  .123 001753-1201 والية قابس

 يحي  بن عمر بن بلقاسم  بنوس .124 002626-1201 والية قابس

 فريد  عبد هللا .125 002709-0501 والية قبلي

 ابراهيم  بنعمار .126 002939-0501 والية قبلي

 الطاهر المكي .127 004676-0501 والية قبلي

 عبد هللا  زيد .128 003416-0601 والية قبلي

 الشاذليمحمد رضا  .129 000329-0701 والية قبلي
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 حسن   القاللي .130 000460-0701 والية قبلي

 صالح  القاللي .131 000463-0701 والية قبلي

 العنابي حسين .132 001089-0701 والية قبلي

 محمد الهاشمي بن طالب .133 001313-0701 والية قبلي

 البشير  الطاهري .134 001400-0701 والية قبلي

 عبد الرحمان  دراويل .135 003448-1201 والية قبلي

 بن عزيز  االسعد .136 003458-1201 قبلي والية

 علي زغب .137 003462-1201 والية قبلي

 نصر بن محمد بن حمد ضو .138 003555-1201 والية قبلي

 عبد الحفيظ  بنعبد الكريم .139 003612-1201 والية قبلي

 محمد الناصر  بنمنصور .140 003620-1201 والية قبلي

 بنعمرانالميداني   بن فرج بن محمد  .141 003757-1201 والية قبلي
 


