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115 دقائمة عد  

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

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 محمد  الفرشيشي .1 007673-0101 والية أريانة

 محمود عويشي .2 007714-0101 والية أريانة

 المنجي بن المختار الدحناس .3 007717-0101 والية أريانة

 حمادي   الجالصي .4 007762-0101 والية أريانة

 المنصف اعرائسية .5 008142-0101 والية أريانة

 خليفة  هاليلى شارني .6 008268-0101 والية أريانة

 بلقاسم بن حسين  غريبي .7 008315-0101 والية أريانة

 محمد  النفاتي .8 008572-0101 والية أريانة

 محمد قوطالي .9 008629-0101 والية أريانة

أريانةوالية   عبد السالم  المرايحي .10 0101-009048 

 محمد النوري  رزقاني .11 009087-0101 والية أريانة

 محمد صويدي .12 009261-0101 والية أريانة

 زهير  القيزاني .13 009289-0101 والية أريانة

 النفطي  القصير .14 009717-0101 والية أريانة

 لطفي  الميساوي .15 009895-0101 والية أريانة

 عادل المناعي .16 010159-0101 والية أريانة

 نور الدين  الطرابلسي .17 010442-0101 والية أريانة

 الناصر بن عيسى .18 010473-0101 والية أريانة

 حسن  عوايدي .19 010532-0101 والية أريانة

 المنصف المقدم .20 011126-0101 والية أريانة

 زهير زلفاني .21 011178-0101 والية أريانة

عروسوالية بن   محمد العقربي .22 0101-007564 

 حسن  الكافي .23 007606-0101 والية بن عروس

 طه اليوسفي .24 007706-0101 والية بن عروس

 رضا  الغربي .25 007820-0101 والية بن عروس

 محمد الكامل  القصوري .26 007946-0101 والية بن عروس

 عبد الوهاب  الجباري .27 008009-0101 والية بن عروس

عروسوالية بن   سمير الجالصي .28 0101-008222 

 محمد رضا بن محمد بن رجب جويني .29 008408-0101 والية بن عروس

 ظافر الزريبي .30 008465-0101 والية بن عروس

 محمد  العياري .31 008590-0101 والية بن عروس

 ابراهيم بن العربي بوعالم البكوش .32 008610-0101 والية بن عروس

 الحبيب  الطياري .33 008647-0101 والية بن عروس

 فرج العويني .34 008907-0101 والية بن عروس

 محمد بن فرج .35 008967-0101 والية بن عروس

 الهاشمي بنعلي الحداد .36 008980-0101 والية بن عروس

 محمد غرير .37 009481-0101 والية بن عروس

 حمزة  األنور .38 009805-0101 والية بن عروس

 الطاهر  بن قارقة .39 009867-0101 والية بن عروس

 أحمد  الروافي .40 009916-0101 والية بن عروس
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 محمد الصغير روافي .41 009950-0101 والية بن عروس

 عبد الرزاق  ابن جبارة .42 010118-0101 والية بن عروس

 ربيع  الحجري .43 010272-0101 والية بن عروس

 الطاهر الهيشري .44 010543-0101 والية بن عروس

 الحبيب الطرابلسي .45 010548-0101 والية بن عروس

 علي بن صالح بن علي  مصدق .46 010790-0101 والية بن عروس

 حاتم بن عبد الرحيم تريكي .47 010900-0101 والية بن عروس

 مكرم ساسي .48 010958-0101 والية بن عروس

 عبد الرزاق الهمامي .49 018621-0101 والية بن عروس

 مسعود  البرهومي .50 010994-0101 والية بن عروس

 المنصف الدريسي .51 011005-0101 والية بن عروس

 الطاهر   الفي .52 011066-0101 والية بن عروس

 مسعود زيدان .53 011189-0101 والية بن عروس

 فتحي الحوكي .54 007486-0101 والية بنزرت

 عبيد  الرزقي .55 007992-0101 والية بنزرت

 محمد  سحيق .56 008378-0101 والية بنزرت

 علي ا بن االخضر العواضي .57 008379-0101 والية بنزرت

 علي النفاتي .58 008381-0101 والية بنزرت

 زينب  العلج .59 008386-0101 والية بنزرت

 العربي بن طيبة .60 008393-0101 والية بنزرت

 مراد اللواتي .61 008394-0101 والية بنزرت

 قيس  الملولي .62 008403-0101 والية بنزرت

 محفوظ الذكراني .63 008405-0101 والية بنزرت

 محجوب الصولي .64 008410-0101 والية بنزرت

 حسن  طياشي .65 008412-0101 والية بنزرت

 المنذر العربي .66 008414-0101 والية بنزرت

 محمد  زمالي .67 008417-0101 والية بنزرت

 بولسينمحمد علي   .68 008419-0101 والية بنزرت

 منير الغريبي .69 008421-0101 والية بنزرت

 نور الدين  الصالحي .70 009286-0101 والية بنزرت

 جالل بن الحاج سالم .71 009526-0101 والية بنزرت

 يوسف بن إبراهيم برقوق .72 009826-0101 والية بنزرت

 علي  قصراوي .73 009846-0101 والية بنزرت

 عميريعبد هللا  .74 010056-0101 والية بنزرت

 المكي بن صالح بن ضيف .75 010099-0101 والية بنزرت

 قيس انوايل .76 010278-0101 والية بنزرت

 علي  بورغيدة .77 010300-0101 والية بنزرت

 عبد الحكيم القينوبي .78 010378-0101 والية بنزرت

 محسن  الكالعي .79 010494-0101 والية بنزرت

 عياشي  منصوري .80 010511-0101 والية بنزرت

 عادل بن محمد الصابري .81 010635-0101 والية بنزرت

 محسن بن محمد الحبيب النجار .82 010640-0101 والية بنزرت

 حمودة بن عياد بن عمار  السعيدي .83 010650-0101 والية بنزرت

 محمد سالمة .84 010651-0101 والية بنزرت

 كمال بن سعيد بن محمد  الرحماني .85 010656-0101 والية بنزرت
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بنزرتوالية   حبيب الزحاف .86 0101-010749 

 الحبيب السهيلي .87 010780-0101 والية بنزرت

 صالح   بن االخضر السدراوي .88 010862-0101 والية بنزرت

 حسن بن البشير بن الدريدي .89 010926-0101 والية بنزرت

 خميس بن محمد   سعيدان .90 010932-0101 والية بنزرت

 المزاتيمصطفى  .91 010933-0101 والية بنزرت

 عبد الرزاق  بن عبد الملك .92 010934-0101 والية بنزرت

 عبد القادر بن مبارك الهادي  مباركي .93 010940-0101 والية بنزرت

 مراد  بن خليفة .94 010943-0101 والية بنزرت

 عبد القادر بن العربي كريم .95 010947-0101 والية بنزرت

 الدهماني طرابلسي محمد  بن .96 010949-0101 والية بنزرت

 شكري  بلقاسم .97 011118-0101 والية بنزرت

 الحبيب  بلقاسم .98 011121-0101 والية بنزرت

0101-004325 والية تونس  محمد نجيب العيادي  .99 

 عمار  فريضي .100 007715-0101 والية تونس

 الحبيب  الرواحي .101 007768-0101 والية تونس

 سعيد  حرم .102 007833-0101 والية تونس

 منير الجالصى .103 007924-0101 والية تونس

 يوسف الجالصي .104 007939-0101 والية تونس

 محمد علي  بونوح .105 007975-0101 والية تونس

 إلياس سعد هللا .106 008010-0101 والية تونس

 حسن  السمراني .107 008164-0101 والية تونس

 معاذ  الغطاس .108 008172-0101 والية تونس

 رشاد جعيدان .109 008228-0101 والية تونس

 عزالدين العباسي .110 008280-0101 والية تونس

 بدر الدين  نوار .111 008413-0101 والية تونس

 صالح  عزعوزي .112 008546-0101 والية تونس

 المنذر  بن إبراهيم .113 008564-0101 والية تونس

 سامي قسام .114 008607-0101 والية تونس

 منصوريالهادي   .115 008659-0101 والية تونس

 عبد الوهاب  الحنفي .116 008691-0101 والية تونس

 محمد  الغول .117 008693-0101 والية تونس

 كمال الدين  النعماني .118 008699-0101 والية تونس

 صالح  الجالصي .119 008709-0101 والية تونس

 عبد الباقي قرامي .120 008847-0101 والية تونس

 مراد  الرياحي .121 008917-0101 والية تونس

 محمد  الدالي .122 008973-0101 والية تونس

 احمد التومي بن صالح بالل .123 008995-0101 والية تونس

 نبيل  الغرايري .124 009024-0101 والية تونس

 شكري  الحمروني .125 009058-0101 والية تونس

 فوزي  الورتاني .126 009209-0101 والية تونس

 جمال الزمزمي .127 009218-0101 والية تونس

 العربي  الوذرفي .128 009332-0101 والية تونس

 فتحي  الصرارفي .129 009334-0101 والية تونس

 فؤاد الغربي .130 009341-0101 والية تونس
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 عبد الباقي  مغراوي .131 009628-0101 والية تونس

 ساسي  المي .132 009630-0101 والية تونس

 نبيل بن عبد المجيد المعروفي .133 009679-0101 والية تونس

 فتحي بن مسعود .134 009688-0101 والية تونس

 محمد السقني .135 009751-0101 والية تونس

 معز  بنعروس .136 009782-0101 والية تونس

 خيار الدين نموشي .137 009801-0101 والية تونس

 أحمد الحمزي .138 009849-0101 والية تونس

 خالد  بن عمر .139 009873-0101 والية تونس

 الصادق  العتري .140 009893-0101 والية تونس

 توفيق بن رزيق .141 009956-0101 والية تونس

 محي الدين  الخماسي .142 010046-0101 والية تونس

 صالح العرعوري .143 010072-0101 والية تونس

 رياض بن أحمد الشريف .144 010082-0101 والية تونس

 فتحي بن العيد الدريدي .145 010155-0101 والية تونس

 الطاهر  زوينخي .146 010189-0101 والية تونس

 المنجي  الجويني .147 010199-0101 والية تونس

 نور الدين  المثلوثي .148 010372-0101 والية تونس

 محمد عمار .149 010472-0101 والية تونس

 توفيق  شمام .150 010553-0101 والية تونس

 عمار  الغربي .151 010554-0101 والية تونس

 محسن  شرود .152 010562-0101 والية تونس

 شكري  بنموسى .153 010582-0101 والية تونس

 عبد اللطيف بن محمد يوسف .154 010753-0101 والية تونس

 مصطفى بن مختار الضاوي .155 010754-0101 والية تونس

 شاهير بن عبد هللا  المطوي .156 010755-0101 والية تونس

 زهير  بن محمد  بن نصر .157 010772-0101 والية تونس

0101-016450  والية تونس    المنذر بن علية  .158 

 عمارة عمراني  .159 020916-0101 والية تونس

 عبد الجليل  الطيمومي .160 017029-0101 والية تونس

 زهير  بوراوي .161 011016-0101 والية تونس

 جمال بن رمضان الرزقي .162 011076-0101 والية تونس

 عياد اليحياوي .163 011083-0101 والية تونس

0101-016439 والية تونس  بنبراهيمحافظ  .164 

 محمد الحبيب الجالصي  .165 016298-0101 والية تونس

0101-022750 والية تونس   شكري السلطاني  .166 

 توفيق اليحياوي  .167 030357-0101 والية تونس

 جمعة  عامري .168 009483-0101 والية زغوان

 صالح الدين  بنحسين .169 009495-0101 والية زغوان

 البجاويحمادي   .170 007515-0101 والية منوبة

 محمد العياسي .171 007593-0101 والية منوبة

 فيصل  الطرابلسي .172 007707-0101 والية منوبة

 محمد  بن عبد القادر .173 007709-0101 والية منوبة

 محمد  بو االعراس .174 008463-0101 والية منوبة

 رضا  الجندوبي .175 008687-0101 والية منوبة
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 علويعبد اللطيف  .176 009148-0101 والية منوبة

 منير  بالناجح .177 009214-0101 والية منوبة

 عبد الجليل  دغماني .178 009355-0101 والية منوبة

 عثمان  كرايدي .179 009599-0101 والية منوبة

 الطاهر  حمادي .180 009707-0101 والية منوبة

 الطاهر   الشابي .181 009847-0101 والية منوبة

 علي الجالصي محمد  بن .182 010138-0101 والية منوبة

 هشام بن عبد السالم  زروق .183 010156-0101 والية منوبة

 محسن المهذبي .184 010292-0101 والية منوبة

 حسن الشعباني .185 010305-0101 والية منوبة

 مكرم الحجري  .186 011285-0101 والية منوبة

 األمين بن بشير بن علي زيدي .187 028010-0101 والية منوبة

 نجيب بوظهير .188 011077-0101 والية منوبة

 رياض التواتي .189 007571-0101 والية نابل

 محمد الصيد .190 007726-0101 والية نابل

 لنور  زيادية .191 007902-0101 والية نابل

 علي  بو غانمي .192 008133-0101 والية نابل

 طارق بن صالح  بن الفرجاني   الفاهم .193 008249-0101 والية نابل

 لطفي السائحي .194 008374-0101 والية نابل

 عماد  بن فريحة .195 008609-0101 والية نابل

 محمد بالحيرش .196 008852-0101 والية نابل

 االسعد حوال .197 008956-0101 والية نابل

 وحيد بوستة .198 008986-0101 والية نابل

 خالد الساسي .199 009044-0101 والية نابل

 بن عمر سعيد شكري بن  احمد .200 009068-0101 والية نابل

 محمد نجيب   كريفي .201 009472-0101 والية نابل

 شهاب  باشة .202 009488-0101 والية نابل

 ماهر سلمان .203 009522-0101 والية نابل

 محسن بك ابراهم .204 009551-0101 والية نابل

 الزهرة بنت علي بن صالح  السماتي .205 010150-0101 والية نابل

 العزيز  بن عبيدعبد  .206 010248-0101 والية نابل

 محمد الجربي .207 010260-0101 والية نابل

 سامي  الغى .208 010350-0101 والية نابل

 عبد الحميد  حفيظ .209 010443-0101 والية نابل

 رضا الفقي .210 010451-0101 والية نابل

 

611قائمة عدد   

 والية القصرين

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية 
 محمد صالح  زائري .1 007567-0101 والية القصرين

 محمد علي  ابراهيمي .2 007711-0101 والية القصرين

 شكير طرشي .3 008163-0101 والية القصرين
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 عبد الباقي علوي .4 008216-0101 والية القصرين

 حسين خضراوي .5 008457-0101 والية القصرين

 عماد نجالوي .6 008473-0101 والية القصرين

 الزين ايالهي .7 008627-0101 والية القصرين

 عبد الرحمان  عوني .8 008675-0101 والية القصرين

 فتحي الخميري .9 008700-0101 والية القصرين

 عادل  الطرفاوي .10 008896-0101 والية القصرين

 قدور  شعباني .11 008958-0101 والية القصرين

 حمودة فرشيشي .12 009235-0101 والية القصرين

 الصغير  مرزوقي .13 009552-0101 والية القصرين

 العربي  ساهلي .14 009635-0101 والية القصرين

 العزوزي دبابي .15 009675-0101 والية القصرين

 عبد الحميد الصالحي .16 009955-0101 والية القصرين

 محمد الطاهر هرهوري .17 010226-0101 والية القصرين

 محمد الهادي  النصيبي .18 010256-0101 والية القصرين

 محمد الهادي هرهوري .19 010297-0101 والية القصرين

 علي  زائدي .20 010325-0101 والية القصرين

 علي منصوري .21 010563-0101 والية القصرين

 االزهر منصوري .22 010564-0101 والية القصرين

 الناجي خضراوي .23 010712-0101 والية القصرين

 نور الدين هرشي .24 011187-0101 والية القصرين

 

711قائمة عدد   

 والية الكاف، والية سليانة

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 شادلية كوكة .1 007479-0101 والية الكاف

 رضاء  اليحياوي .2 007883-0101 والية الكاف

 علي  الشارني .3 009299-0101 والية الكاف

 فتحي الشارني .4 009391-0101 والية الكاف

 صابر شابي .5 009641-0101 والية الكاف

 محسن  حمداني .6 009964-0101 والية الكاف

 فتحي الدين عرايسة .7 010353-0101 والية الكاف

 رضا  محجوبي .8 010830-0101 والية الكاف

 السبتي شقراني .9 010944-0101 والية الكاف

 فطوم  يحياوي .10 010945-0101 والية الكاف

 الناصر  الشارني .11 011056-0101 والية الكاف

 كمال  النفوطي .12 009210-0101 والية سليانة

 عمر وسالتي .13 009620-0101 والية سليانة

 منير  الحناشي .14 009624-0101 والية سليانة

 جمال  الزيات .15 010003-0101 والية سليانة
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811قائمة عدد   

والية المنستير، والية المهدية، والية القيروان  سوسة،والية   

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 كريمة  صيداوي .1 007781-0101 والية قيروان

 االفرجاني  الرايس .2 007492-0101 والية المنستير

 سليمان بنمحمد .3 008311-0101 والية المنستير

 المازري بوزقرو .4 008515-0101 والية المنستير

 فتحي وشام .5 009055-0101 والية المنستير

 عاطف  زخامة .6 009178-0101 والية المنستير

 كمال  جمور .7 009291-0101 والية المنستير

 نورالدين  القنجي .8 010311-0101 والية المنستير

 سليم  قلنزة .9 010371-0101 والية المنستير

 فهمي بن محمد بن الحاج حسين  شبيل .10 010895-0101 والية المنستير

 عبد الرزاق  قريع .11 008578-0101 والية المهدية

 فاضل سالمة .12 008984-0101 والية المهدية

 رضا  بن محمد بن علي رادية .13 009254-0101 والية المهدية

 سعيد  عبد هللا .14 009255-0101 والية المهدية

 المنجي  يوسف .15 009369-0101 والية المهدية

 محمد النعيري .16 009470-0101 والية المهدية

 لطفي بن بريك .17 010460-0101 والية المهدية

 ماهر قشة .18 010803-0101 والية المهدية

 رؤوف  سوقة .19 009363-0101 والية المهدية

 محمد بن حسن .20 007958-0101 والية سوسة

 محمد  ابن فنيس .21 007959-0101 والية سوسة

 محمد  الجمني .22 007964-0101 والية سوسة

 عزيز  الساسي .23 007965-0101 والية سوسة

 الصادق  الفي .24 008012-0101 والية سوسة

 حسن  بن عبد الملك .25 008285-0101 والية سوسة

 لطفي ابن مسعودة .26 008334-0101 والية سوسة

 فوزي  سالمي .27 009110-0101 والية سوسة

 الفتاح  كشيشعبد  .28 009116-0101 والية سوسة

 نبيل  عمر .29 009347-0101 والية سوسة

 عثمان  حامدي .30 009387-0101 والية سوسة

 محمد  حنيش .31 009395-0101 والية سوسة

 محسن  عبايدية .32 009601-0101 والية سوسة

 الناصر ضيف هللا .33 009602-0101 والية سوسة

 حميد  عبايديه .34 009603-0101 والية سوسة

 كريم   بن عبد الرحمان ابن لطيفة .35 009710-0101 والية سوسة

 عبد العزيز  جاء باهلل .36 009723-0101 والية سوسة

 نبيل  كّريم .37 009728-0101 والية سوسة

 محمد  الحانبة .38 009818-0101 والية سوسة

 البشير  عثمان .39 009892-0101 والية سوسة

 فتحى بوزقرو  يدعى بن عرفى .40 010252-0101 والية سوسة
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 عبد الوهاب  الهمامي .41 011160-0101 والية سوسة

 الصادق الفطناسي .42 011161-0101 والية سوسة

 مختار سعيداني .43 007502-0101 والية قيروان

 زهير  قالوي .44 007767-0101 والية قيروان

 سالم  عويشاوي .45 007778-0101 والية قيروان

 ابراهيم  حميدي .46 008680-0101 والية قيروان

 محمد  سقا .47 008681-0101 قيروانوالية 

 عمارة سالمي .48 008683-0101 والية قيروان

 محمد  مناعي .49 008966-0101 والية قيروان

 عبد السالم  عنيزي .50 009330-0101 والية قيروان

 خالد كسابي .51 009554-0101 والية قيروان

 محمد بن علي بن محمد بعزاوي .52 009695-0101 والية قيروان

 عاللة  بعزاوي .53 009940-0101 قيروانوالية 

 علي بعزاوي .54 010293-0101 والية قيروان

 نعيمة مناعي .55 010476-0101 والية قيروان

 الهادي  بن الشريف بن محمد العيفاوي .56 010842-0101 والية قيروان
 

911قائمة عدد   

 والية باجة، والية جندوبة 

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 إسماعيل  حمراوي .1 007463-0101 باجةوالية 

 منجي  العبيدي .2 007808-0101 والية باجة

 مراد البوسالمي .3 009032-0101 والية باجة

 علي بن محمد بن مبروك  قائدي .4 009539-0101 والية باجة

 فاطمة  الجويني .5 009540-0101 والية باجة

 فتحي الماكنى .6 009596-0101 والية باجة

 عبد الرحمان بن عبد هللا بن العروسي  الحمدي .7 010865-0101 والية باجة

 الهادي  جبالي .8 002879-1201 والية باجة

 حمزة  جامعي .9 007601-0101 والية جندوبة

 علي  البوسالمي .10 007602-0101 والية جندوبة

 رضا  برزلي .11 008342-0101 والية جندوبة

 رمزي الوسالتي .12 009441-0101 والية جندوبة

 نادرة بنت عمار بن سليمان  جديدي .13 010630-0101 والية جندوبة

 األمجد  مزريقي .14 010671-0101 والية جندوبة

 عبد اللطيف الوسالتي .15 010685-0101 والية جندوبة

 توفيق العلبوشي .16 010689-0101 والية جندوبة

 علي  محمدي .17 010977-0101 والية جندوبة

 محسن  قادري .18 013135-0101 والية جندوبة

 حسن  قنوني .19 011017-0101 والية جندوبة
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201قائمة عدد   

، والية توزر والية قفصة  

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 األسعد  الزقاري .1 007469-0101 والية توزر

 يوسف  الشابي .2 008823-0101 والية توزر

 الرويسيشكري   .3 008957-0101 والية توزر

 محمد العربي عمر .4 009144-0101 والية توزر

 توفيق بن الشافعي بن محمد اسكندر .5 009150-0101 والية توزر

 يوسف الذويبي .6 009167-0101 والية توزر

 ابراهيم  عليو .7 009169-0101 والية توزر

 محمد الناصر  لخوص .8 009173-0101 والية توزر

 الحبيب بن علي  لخوص .9 009174-0101 والية توزر

 محمد الهادي  الصليعي .10 009175-0101 والية توزر

 جمال  ماطر .11 009177-0101 والية توزر

 عبد الدايم بن احمد ميعاد ميعادي .12 009185-0101 والية توزر

 محمد العروسي طريش .13 009187-0101 والية توزر

 زهير  الطالب .14 009193-0101 والية توزر

 محمد رضوان .15 009781-0101 والية توزر

 نور الدين  بالريش .16 009917-0101 والية توزر

 المنجي دوة .17 010823-0101 والية توزر

 الناصر بنعامر بن عثمان الشابي .18 010839-0101 والية توزر

 محمد سليمان بن الحسين بن سليمان رزيق .19 010844-0101 والية توزر

 محمد  طبابي .20 007747-0101 والية قفصة

 محسن نصيب .21 008295-0101 والية قفصة

 الطاهر  عماري .22 008435-0101 والية قفصة

 عبد القادر  بنمسعود .23 009029-0101 والية قفصة

 طاهر زواري .24 009562-0101 والية قفصة

 الحسين  شنيني .25 009583-0101 والية قفصة

 محمد الطاهر عالئمي .26 009614-0101 والية قفصة

 عماد جديدي .27 009616-0101 والية قفصة

 عماره بن الجيالني بن محمد  األزرق .28 010285-0101 والية قفصة

 لطفي سوودي .29 010787-0101 والية قفصة

 بنعيسى بن خليفة .30 010930-0101 والية قفصة

 ابراهيم  العمراني .31 011162-0101 والية قفصة
 

121قائمة عدد   

 والية سيدي بوزيد

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 نجيب بن مختار بن سعد  حمدي .1 007692-0101 والية سيدي بوزيد

 االمين غنيمي .2 007843-0101 والية سيدي بوزيد

 الطيب بن محمد الصالح بن علي ربعاوي .3 008115-0101 والية سيدي بوزيد
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 هشام خصخوصي .4 008116-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد مشي .5 008120-0101 والية سيدي بوزيد

 سعيد  زويدي .6 008124-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد القادر  الزياني .7 008449-0101 والية سيدي بوزيد

 االمين  حمدي .8 009346-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد مونير  حجالوي .9 009550-0101 والية سيدي بوزيد

 خالد حمدي .10 009621-0101 والية سيدي بوزيد

 الناصر  حسناوي .11 009623-0101 سيدي بوزيدوالية 

 محمد الحبيب  مسعود .12 009902-0101 والية سيدي بوزيد

 توفيق عباسي .13 009935-0101 والية سيدي بوزيد

 رضا  بن ساسي بن محمد محفوظي .14 010091-0101 والية سيدي بوزيد

 جمال الدين  جاللي .15 010572-0101 والية سيدي بوزيد

 زهير  غنيمي .16 010631-0101 بوزيدوالية سيدي 

 التيجاني الرحيمي .17 010785-0101 والية سيدي بوزيد
 

 

221قائمة عدد   

 والية صفاقس

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 نيفر النيفر .1 007977-0101 والية صفاقس

 البشير  مهذب .2 007980-0101 والية صفاقس

 العواديخالد  .3 008650-0101 والية صفاقس

 مبروك سعيدي .4 009300-0101 والية صفاقس

 أحمد سعيد ابراهمي .5 009310-0101 والية صفاقس

 محمد االسعد  الجلولي .6 009500-0101 والية صفاقس

 رفيع  الحبيب .7 009947-0101 والية صفاقس

 أحمد بن احمد بن احمد  النيفر .8 010775-0101 والية صفاقس
 

321قائمة عدد   

قبليوالية  قابس،والية   

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 عبد العزيز  بالصغير .1 007575-0101 والية قابس

 صفي الدين  الصغير .2 007610-0101 والية قابس

 عادل الصغير .3 007614-0101 والية قابس

 كمال  قايد .4 007615-0101 والية قابس

 المختار  باجي .5 007867-0101 والية قابس

 جالل الغودي .6 007870-0101 قابسوالية 

 محمد مفاتحية .7 007872-0101 والية قابس

 المبروك  مفاتحيه .8 008122-0101 والية قابس

 االصمر زعاترة .9 008177-0101 والية قابس
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 نصر عبد الونيس .10 008179-0101 والية قابس

 المبروك زمزام .11 008185-0101 والية قابس

 محمد  ابنحسن .12 008188-0101 والية قابس

 الفتحي الزيتوني .13 008194-0101 والية قابس

 فتحي حداد .14 008195-0101 والية قابس

 العيادي  اطليحه .15 008197-0101 والية قابس

 علي االبيض .16 008199-0101 والية قابس

 اصغير  اطليحة .17 008203-0101 والية قابس

 المعز سعودي .18 008265-0101 والية قابس

 العربي  سعده .19 008355-0101 والية قابس

 جالل بيداني .20 008856-0101 والية قابس

 مفيدة عياد .21 008857-0101 والية قابس

 المنصف مفتاح .22 009036-0101 والية قابس

 علي  عبد القادر .23 009038-0101 والية قابس

 امحمد  النفطي .24 009063-0101 والية قابس

 القفراشيمحسن   .25 009198-0101 والية قابس

 محمد  شلبي .26 009338-0101 والية قابس

 علي  جبير .27 009568-0101 والية قابس

 محمد العكرمي  الجاللي .28 009570-0101 والية قابس

 مسعود  بن هالل بن مسعود لشيهب .29 009571-0101 والية قابس

 مصباح بلحاج .30 009572-0101 والية قابس

 رجب بنعياد .31 009575-0101 والية قابس

 بلقاسم  أوالد الحاج .32 009577-0101 والية قابس

 بلقاسم بوشريكة .33 009579-0101 والية قابس

 محمد رضوان  جباهي .34 009580-0101 والية قابس

 محمد  زطال .35 009582-0101 والية قابس

 الهاشمي شرياق .36 009680-0101 والية قابس

 الشريف  ربعي .37 009733-0101 والية قابس

 الهادي هدوي .38 009734-0101 والية قابس

 بوبكر  خالد .39 009965-0101 والية قابس

 عبد هللا  الحاج العربي .40 009967-0101 والية قابس

 الهادي  عماري .41 009968-0101 والية قابس

 هشام  بن عبد السالم .42 009973-0101 والية قابس

 فيصل  الفقيري .43 010068-0101 والية قابس

 محمد بن علي بن الحاج المقطوف زوائدي .44 010114-0101 والية قابس

 المختار  القفراشي .45 010168-0101 والية قابس

 عبد الواحد  كباو .46 010231-0101 والية قابس

 رضا بن احمد .47 010243-0101 والية قابس

 بلبابة  هريشي .48 010245-0101 والية قابس

 محمد الناصر   بن شريفة .49 010392-0101 والية قابس

 منذر  الناصفي .50 010410-0101 والية قابس

 محمد  بورقعة .51 010418-0101 والية قابس

 عبد الكريم زروق .52 010641-0101 والية قابس

 منعم الشاوش  بن علي عون .53 010768-0101 والية قابس

 صالح بن محمد الحجاجي .54 011040-0101 والية قابس



12 | 13 

 

 الطاهر بن عمر بن الحاج علي  المعيوفي .55 011042-0101 والية قابس

 عبد الوهاب مينياوي .56 011090-0101 والية قابس

 عزالدين  بنعلي .57 011093-0101 والية قابس

 توفيق عبد النبي .58 011094-0101 والية قابس

 احمد  الزرايقه .59 011095-0101 والية قابس

 عبد الرزاق بن سالم بن امحمد  الغضبان .60 011096-0101 والية قابس

 لطفي محمود .61 011098-0101 والية قابس

 لسعد محمود .62 011100-0101 والية قابس

 ابولبابه زريق .63 011102-0101 والية قابس

 لطفي الفالح .64 011106-0101 والية قابس

 صالح بنخالد .65 011176-0101 والية قابس

 الرياحيخميس  .66 009972-0101 والية قابس

 محمد الصالح  بن الغريسي .67 007952-0101 والية قبلي

 محمد علي  اشباح .68 008125-0101 والية قبلي

 علي  بن سالم .69 008196-0101 والية قبلي

 محمد ميلود بنصر .70 008198-0101 والية قبلي

 المهدي بن سليمان .71 008200-0101 والية قبلي

 الجراديابراهيم   .72 008206-0101 والية قبلي

 محمود بنعون .73 008266-0101 والية قبلي

 الطاهر  بنلطوفة .74 008427-0101 والية قبلي

 رحومة بنسيدهم .75 008604-0101 والية قبلي

 علي الرحائمي .76 008832-0101 والية قبلي

 علي  بناصر .77 009039-0101 والية قبلي

 لزهر  حسين .78 009482-0101 والية قبلي

 لطفي  بن بوعلي .79 009786-0101 والية قبلي

 بوبكر  بن حامد .80 009857-0101 والية قبلي

 محمد بوجليدة .81 009858-0101 والية قبلي

 محمد  التواتي .82 009925-0101 والية قبلي

 احمد دخيل .83 009928-0101 والية قبلي

 نور الدين التواتي .84 009931-0101 والية قبلي

 سعد بن احمد .85 009990-0101 والية قبلي

 انيس بن علي بن صالح بلغيث .86 009991-0101 والية قبلي

 نصر  بننصر .87 009992-0101 والية قبلي

 علي فرج .88 009993-0101 والية قبلي

 محمد الطاهر  الشين .89 010014-0101 والية قبلي

 الساسي  الرحائمي .90 010015-0101 والية قبلي

 محمد كمال عيسى .91 010016-0101 والية قبلي

 عبد الكريم  العليوي .92 010018-0101 والية قبلي

 محمد الساسي رطيب .93 010020-0101 والية قبلي

 عامر  بننصر .94 010021-0101 والية قبلي

 عبد الباقي  بوكوشة .95 010024-0101 والية قبلي

 محمد  الشيباني .96 010025-0101 والية قبلي

 الحبيب  ابراهيم .97 010026-0101 والية قبلي

 مختار  العربي .98 010028-0101 والية قبلي

 صالح  الوحيشي .99 010030-0101 والية قبلي
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 عامر  بن زروق .100 010032-0101 والية قبلي

 علي  مقداد .101 010035-0101 والية قبلي

 البشير  بنبراهيم .102 010045-0101 والية قبلي

 حافظ بن نصر .103 010048-0101 والية قبلي

 العمراويعلي  .104 010054-0101 والية قبلي

 البشير بنلطوفة .105 010058-0101 والية قبلي

 حسن بنعبد هللا .106 010059-0101 والية قبلي

 الصغير البكوش .107 010065-0101 والية قبلي

 محمد بن علي بن حامد  االوحيشي .108 010067-0101 والية قبلي

 علي  بنحميد .109 010070-0101 والية قبلي

 المولدي الحجاجيالقادري بن  .110 010113-0101 والية قبلي

 حمد بن محمد بن بلقاسم المقداد .111 010116-0101 والية قبلي

 محمد الصويعي .112 010119-0101 والية قبلي

 بلقاسم بن محمد بن بلقاسم بنحميد .113 010120-0101 والية قبلي

 التواتي بالناجي .114 010123-0101 والية قبلي

 عمر بن بلقاسم بنرجب منصور  بن .115 010124-0101 والية قبلي

 الربيع بنرجب .116 010128-0101 والية قبلي

 محمد  بن رحومة .117 010129-0101 والية قبلي

 بلقاسم  جابر .118 010387-0101 والية قبلي

 محمد  بوعبد هللا .119 010390-0101 والية قبلي

 كريم بن بوبكر بن محمد بنكريم .120 010433-0101 والية قبلي

 أحمد  السعيدي .121 010834-0101 والية قبلي

 عزالدين بن البشير بن مسعود  مسعود .122 010850-0101 والية قبلي
 


