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105 دقائمة عد  

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

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 محمد  عبيدي .1 005293-0101 والية أريانة

 رضا  الغربي .2 005522-0101 والية أريانة

 نور الدين  الغربي .3 005965-0101 والية أريانة

 المنصف الطبربي .4 006315-0101 والية أريانة

 محمد بالناصر .5 006512-0101 والية أريانة

 نور الدين  طالبي .6 006550-0101 والية أريانة

 االسعد  الغزواني .7 006782-0101 والية أريانة

 مراد  بن  الباجي بنغزالة .8 006972-0101 والية أريانة

 األزهر  بن بلقاسم .9 007173-0101 والية أريانة

 مروان الجودي .10 007267-0101 والية أريانة

 فاطمة الطرابلسي .11 007351-0101 والية أريانة

 أمين  عميري .12 007375-0101 والية أريانة

 محمد علي   الخذيري .13 007400-0101 والية أريانة

 عبد الفتاح مديني .14 005535-0101 والية بن عروس

 محمود قيطوني .15 005694-0101 والية بن عروس

 المنصف  بنخليفة .16 005764-0101 والية بن عروس

 هيكل  بن عثمان .17 006013-0101 والية بن عروس

 حسناوي الفيالي .18 006088-0101 والية بن عروس

 فتحي  عجبوني .19 006277-0101 والية بن عروس

 محسن شافعي .20 006309-0101 والية بن عروس

 محمد الهادي  دالئلي .21 006645-0101 والية بن عروس

 تاج بن محمد الزين عزيزي .22 006646-0101 والية بن عروس

 عبد الرزاق  بن عبد السالم .23 006744-0101 والية بن عروس

 حامد العبيدي .24 007234-0101 والية بن عروس

 محمد  حسناوي .25 007309-0101 والية بن عروس

 حمدة بن بلقاسم بن رابح ميري .26 007428-0101 والية بن عروس

 فيصل  بن مصطفى الزليط .27 007447-0101 والية بن عروس

 محرز بن حسين بوقليتة .28 005251-0101 والية بنزرت

 فريد الدريدي .29 005256-0101 والية بنزرت

 محمد علي بنعلي .30 005258-0101 والية بنزرت

 محمد بن التهامي الجويني .31 005290-0101 والية بنزرت

 حمودة بن محمد شقرون .32 006220-0101 والية بنزرت

 يوسف بنحميد .33 006230-0101 والية بنزرت

 رجب  عرفاوي .34 006242-0101 والية بنزرت

 حبيب  الجربي .35 006244-0101 والية بنزرت

 توفيق  النوي .36 006253-0101 والية بنزرت

 فتحي    العبيد .37 006265-0101 والية بنزرت

 بشير العمراني .38 006283-0101 والية بنزرت

 رضا الصالحي .39 006289-0101 والية بنزرت

 حبيب بوسنينة .40 006374-0101 والية بنزرت
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 محمد طليبة .41 006708-0101 والية بنزرت

 سامي  الهذلي .42 007355-0101 والية بنزرت

 رضا  الغربي .43 007360-0101 والية بنزرت

 رؤوف بوعنان .44 007361-0101 والية بنزرت

 جالل بنحميد .45 007364-0101 والية بنزرت

 علي بالعيدي .46 007366-0101 والية بنزرت

 خميس   العرفاوي .47 007369-0101 والية بنزرت

 الشاذلي  العيفة .48 007373-0101 والية بنزرت

 عتاب المزي .49 007374-0101 والية بنزرت

 نور الدين المناعي .50 007376-0101 والية بنزرت

 جمال عنيبة .51 007379-0101 والية بنزرت

 خالد الكواش .52 007380-0101 والية بنزرت

 حافظ  السناني .53 007381-0101 والية بنزرت

 نور الدين السكفالي .54 007383-0101 والية بنزرت

 مختار  الهمامي .55 007386-0101 والية بنزرت

 عبد هللا بن عمر إدريسة .56 007388-0101 والية بنزرت

 سمير  بلقاسم .57 007389-0101 والية بنزرت

 شريف بن المنجي العوني .58 007392-0101 والية بنزرت

 إسماعيل الزاوي .59 007398-0101 والية بنزرت

 الشاذلي بن علي السعيداني .60 007413-0101 والية بنزرت

 المختار المشرقي .61 007421-0101 والية بنزرت

0101-007835 والية تونس  حمادي بن علي بن بلقاسم بن علي  .62 

 منير  منصوريمحمد  .63 005506-0101 والية تونس

 الهادي الطرابلسي .64 005569-0101 والية تونس

 زين العابدين  بكير .65 005575-0101 والية تونس

 عمر  بنجاءباهلل .66 005630-0101 والية تونس

 فيصل  النفزي .67 005640-0101 والية تونس

 عمارة بن عمارة .68 005656-0101 والية تونس

 العدولينور الدين   .69 005681-0101 والية تونس

 محمد بن مبروك بن عمارة  العبيدي .70 005861-0101 والية تونس

 رشيد خرشفي .71 005895-0101 والية تونس

 نبيل بن عميرة .72 005936-0101 والية تونس

 شكري  حناشي .73 006176-0101 والية تونس

 بنعيسى الونيس .74 006286-0101 والية تونس

 بوغانميالمولدي   .75 006350-0101 والية تونس

 عبد الحميد الرزقي .76 006673-0101 والية تونس

 فتحي  الهذيلي .77 006840-0101 والية تونس

 رضا  فرج .78 006976-0101 والية تونس

 مصطفى  الجالسي .79 007164-0101 والية تونس

 يوسف  خذري .80 007181-0101 والية تونس

 أحمد  يوسفي .81 007183-0101 والية تونس

 عفيف  بن شعبان .82 007247-0101 والية تونس

 علي  الدريدي .83 007268-0101 والية تونس

 محمد بنعلي .84 007328-0101 والية تونس

 محمد  ردادي .85 007402-0101 والية تونس
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 وحيد  الغرايري .86 007405-0101 والية تونس

0101-015968 والية تونس   محرز القاسمي .87 

 العايديالبشير  .88 005631-0101 والية زغوان

 الحبيب الحفصي .89 007244-0101 والية زغوان

 محمد الصغير  السعودي .90 005254-0101 والية منوبة

 سعيدان الجبالي .91 005706-0101 والية منوبة

 عبد الرحمان عبيدي .92 005856-0101 والية منوبة

 علي العزيزي .93 005890-0101 والية منوبة

 التواتينبيل  .94 006147-0101 والية منوبة

 علي  بريري .95 006155-0101 والية منوبة

 فتحي  الخميري .96 006188-0101 والية منوبة

 رضا  رمضانية .97 006378-0101 والية منوبة

 نورالدين  الزغالمي .98 006389-0101 والية منوبة

 كمال  الماجري .99 006728-0101 والية منوبة

 زهير مدين .100 006733-0101 والية منوبة

 عبد الستار  القاسمي .101 006974-0101 والية منوبة

 حسان بن عبد العزيز العويني .102 007068-0101 والية منوبة

 محسن  المرابطي .103 007401-0101 والية منوبة

 المنجي الهزبري .104 007404-0101 والية منوبة

 توفيق بن مصطفى الزرامي  .105 007450-0101 والية منوبة

 يغالنشكري بن سعيد بن  .106 007454-0101 والية منوبة

 العيد بن الطاهر الفورتي .107 005491-0101 والية نابل

 عبد الرزاق بن صالح بن عمار  .108 005622-0101 والية نابل

 جازية  جابا هللا .109 005953-0101 والية نابل

 عبد الستار  شورابي .110 006042-0101 والية نابل

 نذير  القابسي .111 006059-0101 والية نابل

 يونس صوافي .112 006569-0101 والية نابل

 الفاهم  عماري .113 006636-0101 والية نابل

 فتحي مجاهدي .114 006729-0101 والية نابل

 حمودة الزيادي .115 007185-0101 والية نابل

 منا  التهامي .116 007312-0101 والية نابل

 رمضان  بنالوافي . .117 007422-0101 والية نابل

 حبيبة بنت محمد بن محمد  الزيادي .118 007442-0101 والية نابل

 

 

106قائمة عدد   

 والية القصرين

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 رياض المرازقي .1 005544-0101 والية القصرين

 الوردي العيساوي .2 005547-0101 والية القصرين

 محمد نجيب  المحامدية .3 006358-0101 والية القصرين

 االسعد علوي .4 006572-0101 والية القصرين
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 منصور  محمدي .5 006574-0101 والية القصرين

 عمار حاجي .6 006635-0101 والية القصرين

 محمد  شعباني .7 006640-0101 والية القصرين

 علي عبيدي .8 006882-0101 والية القصرين

 صالح الدين  سعدواي .9 007182-0101 والية القصرين

 عبد المجيد  خضراوي .10 007436-0101 والية القصرين
 

 

107قائمة عدد   

 والية الكاف، والية سليانة

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 سنيحمحمد نجيب ال .1 018730-0101 والية الكاف

0101-000285 والية الكاف  عادل السالمي .2 

 محمد زغالمي .3 005655-0101 والية الكاف

 محمد الكامل  الشارني .4 005657-0101 والية الكاف

 خميس سبيعي .5 005658-0101 والية الكاف

 توفيق الشارني .6 005664-0101 والية الكاف

 األزهر الخلواوي .7 006580-0101 والية الكاف

 توفيق الحمدي .8 006750-0101 والية الكاف

 مسعودة  يحياوي .9 006947-0101 والية الكاف

 االنور  االفي .10 007279-0101 والية الكاف

 جويدة بنت محمد الصالح المحجوبي .11 007453-0101 والية الكاف

 عبد المجيد  بنعامر .12 007456-0101 والية الكاف

 المولدي جوادي .13 005878-0101 والية سليانة

 سليمان  ماجري .14 005881-0101 والية سليانة

 المولدي بوبكري .15 005882-0101 والية سليانة

 جالل الدين  المديوني .16 006114-0101 والية سليانة

 الهادي الجويني .17 006490-0101 والية سليانة

 مراد الوسالتي .18 006491-0101 والية سليانة

 عماره  الرزقي .19 006492-0101 والية سليانة

 عبد الرحمان سليطي .20 006730-0101 والية سليانة

 وسالتيبوجمعة   .21 006738-0101 والية سليانة
 

 

810قائمة عدد   

والية المنستير، والية المهدية، والية القيروان  سوسة،والية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 فتحي  بن بلقاسم .1 005966-0101 والية المنستير

 كمال بن ميالد الحاج عمر .2 005971-0101 والية المنستير

 العاشقحافظ   .3 005974-0101 والية المنستير
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 فرح  الشريف .4 005997-0101 والية المنستير

 خالد شعبان .5 006002-0101 والية المنستير

 رياض  الهديجي .6 006007-0101 والية المنستير

 ياسين  بوغطاس .7 006136-0101 والية المنستير

 نبيل  الزين .8 007274-0101 والية المنستير

 رضا  الفادع .9 005941-0101 والية المهدية

 المختار بن سعيد .10 005942-0101 والية المهدية

 بوبكر  مبارك .11 005949-0101 والية المهدية

 حسن محمد .12 005950-0101 والية المهدية

 عبد الكافي عبد الكافي .13 005951-0101 والية المهدية

 الهادي حسين .14 005957-0101 والية المهدية

 الفرجانيخليفة بن محمد  .15 005969-0101 والية المهدية

 خميس  حسين .16 005979-0101 والية المهدية

 توفيق  الزعفراني .17 005982-0101 والية المهدية

 محسن  بن علي بن بلقاسم .18 005985-0101 والية المهدية

 عمر الصادق .19 007205-0101 والية المهدية

 نور الدين  عيفة .20 007206-0101 والية المهدية

 الحاج كاملفرج   .21 005593-0101 والية سوسة

 الفهري الحمادي .22 005639-0101 والية سوسة

 توفيق  علوي .23 005960-0101 والية سوسة

 كمال بن رمضان .24 006045-0101 والية سوسة

 إدريس  الكافي .25 006180-0101 والية سوسة

 البشير حقي .26 006218-0101 والية سوسة

 نصر كعباشي .27 006232-0101 والية سوسة

 عبد الفتاح  سالمي .28 006502-0101 والية سوسة

 لطفي الوسالتي .29 006532-0101 والية سوسة

 لزهر بن  محمد بن بن سعيد .30 006533-0101 والية سوسة

 المنجي  الطيب .31 006598-0101 والية سوسة

 سمير  كنز .32 006677-0101 والية سوسة

 محمد  البدوي .33 006678-0101 والية سوسة

 المنصف  اللطيف .34 006679-0101 والية سوسة

 خالد  الصغير .35 006683-0101 والية سوسة

 نجوى  الخليفي .36 006736-0101 والية سوسة

 البشير  بن عمارة .37 006760-0101 والية سوسة

 عبد الكريم الحنزولي .38 006793-0101 والية سوسة

 المنصف  بوغالب .39 007307-0101 والية سوسة

 حسان بن الهذيلي كداشي .40 006453-0101 والية قيروان

 عبد القادر  االهي .41 006561-0101 والية قيروان

 الطاهر  عويديدي .42 006628-0101 والية قيروان

 حمة  بوزيد .43 006791-0101 والية قيروان

 عبد الرزاق بحروني .44 006905-0101 والية قيروان

 منصور التومي .45 006907-0101 والية قيروان

 رمضان النوايلي .46 006917-0101 قيروانوالية 

 جالل  منصوري .47 006984-0101 والية قيروان

 حمدة  بوزيد .48 007457-0101 والية قيروان

 حمودة عون .49 007458-0101 والية قيروان
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 عبد العزيز بن محمد لبان .50 007460-0101 والية قيروان
 

910قائمة عدد   

 والية باجة، والية جندوبة 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 بسمة  المالكي .1 005470-0101 والية باجة

 عماد بن صالح الماطوسي .2 005472-0101 والية باجة

 فرحات الذوادي .3 005667-0101 والية باجة

 علي بن خميس التباسي .4 006540-0101 والية باجة

 رشيد زمالي .5 006737-0101 والية باجة

 سلطان بن المولدي عبيدي .6 006522-0101 والية جندوبة

 فريد  غزواني .7 006527-0101 والية جندوبة

 الطيب  عيادي .8 006624-0101 والية جندوبة

 فتحي الصمتوني .9 006772-0101 والية جندوبة

 سمير مازني .10 006781-0101 والية جندوبة

 الطاهر  حنايني .11 007201-0101 والية جندوبة

 المنصف بن حسونة هرمي .12 007231-0101 والية جندوبة

 حسن الخميري .13 007302-0101 والية جندوبة

 ابراهيم  المناعي .14 007396-0101 والية جندوبة
 

 

101قائمة عدد   

 والية مدنين

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 بوشاميةسعيد   .1 005468-0101 والية تطاوين

 البشير بنموسى .2 007286-0101 والية تطاوين

 عمر الجليدي .3 005382-0101 والية مدنين

 البشير  النجار .4 005388-0101 والية مدنين

 رشيد  بن  تمرزيزت .5 005402-0101 والية مدنين

 عز الدين بن هالل .6 005423-0101 والية مدنين

 علي جامعي .7 005449-0101 والية مدنين

 المختار  ونيش .8 005451-0101 مدنينوالية 

 خالد  الشاهد .9 005453-0101 والية مدنين

 مالك  كربول .10 005454-0101 والية مدنين

 محمد ونيسي .11 005457-0101 والية مدنين

 محمد الطاهر بنعلي .12 005459-0101 والية مدنين

 خميس القروم .13 005460-0101 والية مدنين

 البشير  البو .14 005462-0101 والية مدنين

 رشيد البنداق .15 005464-0101 والية مدنين

 محفوظ القرعي .16 005466-0101 والية مدنين

 حسن مارس .17 005467-0101 والية مدنين
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 شكري  بن غربال .18 005469-0101 والية مدنين

 حسن بن محّمد شادي .19 005471-0101 والية مدنين

 البنداقصالح  .20 005473-0101 والية مدنين

 سعيد  البرهمي .21 005474-0101 والية مدنين

 عادل عروة .22 005479-0101 والية مدنين

 المنجي  عاشور .23 005485-0101 والية مدنين

 محمد  ابريني .24 005516-0101 والية مدنين

 نصر لمحمدي .25 005945-0101 والية مدنين

 التهامي زقروبة .26 006086-0101 والية مدنين

 عباس  سويسي .27 006301-0101 والية مدنين

 مسعود  عبد العزيز .28 006757-0101 والية مدنين

 المنجي الشبار .29 006765-0101 والية مدنين

 الربعي لشيهب .30 006779-0101 والية مدنين

 جمال السقال .31 006848-0101 والية مدنين

 جمال  المزراني .32 006889-0101 والية مدنين

 ميالد قراش .33 006890-0101 والية مدنين

 البشير اآلجيمي .34 006892-0101 والية مدنين

 عبد الفتاح بن رمضان الطرابلسي .35 006896-0101 والية مدنين

 عياد  بن يونس  الجبالي .36 006901-0101 والية مدنين

 الحبيب  بن رمضان بن ميمون .37 006902-0101 والية مدنين

 فتحي  الشماخي .38 007146-0101 والية مدنين
 

 

  111قائمة عدد

 والية قفصة

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 جفال برهومي .1 005496-0101 والية قفصة

 نزار عزيزة .2 006177-0101 والية قفصة

 احمد  سعيدي .3 006352-0101 والية قفصة

 عبد السالم الشيباني .4 006357-0101 والية قفصة

 عمر  الصويعي .5 006360-0101 والية قفصة

 الهادي  زمزمي .6 006857-0101 قفصةوالية 

 مصطفى  بن عبد هللا بعازيز .7 007161-0101 والية قفصة

 الـهادي  عماري .8 007180-0101 والية قفصة

 عماد بن محمد  رجب .9 007262-0101 والية قفصة

 فريد بن بلقاسم سعيد .10 007266-0101 والية قفصة
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211قائمة عدد   

 والية سيدي بوزيد

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 حمدي حالمحسن بن علي الصال .1 005972-0101 والية سيدي بوزيد

 عيد الرحمان  قاسمي .2 005973-0101 والية سيدي بوزيد

 مختار قمودي .3 005981-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد المختار  شايبي .4 006138-0101 والية سيدي بوزيد

 المنجي  خشناوي .5 006141-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد الخياري ابراهمي .6 006219-0101 والية سيدي بوزيد

 احمد يوسفي .7 006221-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد صالح سليماني .8 006222-0101 والية سيدي بوزيد

 مبروك  سليماني .9 006224-0101 والية سيدي بوزيد

 القادر غنيميعبد  .10 006238-0101 والية سيدي بوزيد

 صالح الدين  حامدي .11 006610-0101 والية سيدي بوزيد

 بلقاسم علوي .12 006705-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد الجمعي منصري .13 006807-0101 والية سيدي بوزيد

 حسن  خليفي .14 007263-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد علي ابراهمي .15 007431-0101 والية سيدي بوزيد
 

 

311قائمة عدد   

 والية صفاقس

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عبد هللا بن محمود .1 006709-0101 والية صفاقس

 الهادي زروق .2 006712-0101 والية صفاقس

 محمد  بنصالح .3 006714-0101 والية صفاقس
 

411قائمة عدد   

قبليوالية  والية قابس،  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 نبيل   الخطيب .1 005364-0101 والية قابس

 البشير بن محمود .2 005508-0101 والية قابس

 عابد حارس .3 006078-0101 والية قابس

 محمد الطاهر حمدي .4 006293-0101 والية قابس

 سليمان  جربي .5 006557-0101 والية قابس

 سفيان سعده .6 006664-0101 والية قابس

 ناجي  العيادي .7 006824-0101 والية قابس

 محمود الدريدي .8 006875-0101 والية قابس

 الهادي عماري .9 006969-0101 والية قابس
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 علي بو عجار .10 007150-0101 والية قابس

 عمر كريم .11 007152-0101 والية قابس

 مصباح ودرني .12 007178-0101 والية قابس

 الحبيب الناجح .13 007258-0101 والية قابس

 بوبكر  بنبوبكر .14 006241-0101 قبليوالية 

 منصور  عبيد .15 006246-0101 والية قبلي

 محمد  المجنون .16 006249-0101 والية قبلي

 بوبكر المحضي .17 006324-0101 والية قبلي

 محمد االنور بن الهاني بنخالد .18 006326-0101 والية قبلي

 الحبيب بنحمد .19 007174-0101 والية قبلي

 توفيق بنعبد الرحيم .20 007370-0101 والية قبلي
 


