
 31قائمة عدد 

 االسم واللقب رقم الملف

 بسمة شاكر .1 0101-001058

 رضى  الجريدي .2 0101-001059
 أحمد  النفزي .3 0101-001066

 االخضر  صدي .4 0101-001069

 سمير بن علي بن منصور الجوه .5 0101-001070

 صغير مناعي .6 0101-001071

 عبد الفتاح النفزي .7 0101-001072
 لصمر الحاجي .8 0101-001073

 علي المحجوب .9 0101-001074

 يونس جمعة .10 0101-001075

 الصحبي  الحاجي .11 0101-001077
 عمر  كروف .12 0101-001079

 محمد المنصف الحجاج .13 0101-001085

 العزيز حجاجالطاهر عبد  .14 0101-001090

 حبيب كروف .15 0101-001092

 نور الدين  نوني .16 0101-001093
 الشوشان علي  الحمروني .17 0101-001096

 محمد الحجاج .18 0101-001099

 االزهر  حجاج .19 0101-001100

 طارق عجالني .20 0101-001102

 محمد التائب .21 0101-001103

 الكيالني المرابط .22 0101-001104

 حجاح العكرمي .23 0101-001105

 محمد  عبار .24 0101-001109

 بوبكر سويد .25 0101-001110

 سمير الفرشيشي .26 0101-001112

 ويدعبد العليم  س .27 0101-001113

 شكري اجدير .28 0101-001114

 محمد الصادق  علية .29 0101-001115

 سمير عيادي .30 0101-001116

 رضا العامري .31 0101-001117
 مراد الساسي .32 0101-001118

 رجايبه احميدة .33 0101-001122
 محمد قوادرية .34 0101-001123

 عبد العزيز الحطاب .35 0101-001124

 األسعد بلعيد .36 0101-001125

 سامي داري .37 0101-001126

 محمد الطيب قريشي .38 0101-001127

 رشيد علية .39 0101-001128
 محمد الصادق  رحايمة .40 0101-001129



 األمين  قاني .41 0101-001130

 عماد الدين رحومة .42 0101-001131

 جمال  بوزيد .43 0101-001132

 المنصف  سعيد .44 0101-001133

 حسونة العرفاوى .45 0101-001138

 يمحمود الدريس .46 0101-001139

 سعد بنور .47 0101-001140

 محمد بن أحمد بن محمد العمراني .48 0101-001141

 عبد القادر بن سالم .49 0101-001143

 سلوى  االمام .50 0101-001144

 احمد صغروني .51 0101-001146

 حامد بن صالح بن عمار حامدي .52 0101-001147

 منير حنبلي .53 0101-001151

 عز الدين  اللواتي .54 0101-001152

 حافظ  عريفي .55 0101-001328

 عبد الحميد  الرياحي .56 0101-001329
 كمال بن علي .57 0101-001331

 لزهر حداد .58 0101-001332
 هارون ايالهي .59 0101-001336
 أحمد  الرابحي .60 0101-001337

 محمد الشريف تليلي .61 0101-001340
 عادل الطرابلسي .62 0101-001342

 محمد برهومي .63 0101-001343
 بشير غضباني .64 0101-001351

 مبروك  فقراوي .65 0101-001354
 عبد القادر  المثلوثي .66 0101-001355
 بلبابة الجدي .67 0101-001356

 توفيق الصيود .68 0101-001359

 عادل  العكرمي .69 0101-001364

 محسن بن إبراهيم بن عمارة جامعي .70 0101-001371
 عز الدين الغربي .71 0101-001372

 محمد الطاهر مالكي .72 0101-001376

 العريان المبزع .73 0101-001378
 منوبي عوادي .74 0101-001381

 زويتر الفتحي .75 0101-001383

 الدين ابراهمي نور .76 0101-001388

 عبد الرؤوف  الحمزاوي .77 0101-001391
 محمد الطاهر الحمزاوي .78 0101-001392
 الصحبية ظاهري .79 0101-001404

 عبد القادر الكشت .80 0101-001405
 محسن الجندوبي .81 0101-001406

 عز الدين  خزري .82 0101-001407
 محمود  العربي .83 0101-001409



 سامي  قارة .84 0101-001412

 محمد الطاهر جبارات .85 0101-001415
 أنيس دحمان .86 0101-001429

 عبد العزيز البريكي .87 0101-001430
 رشيد دحمان .88 0101-001432

 سنية ابراهيم .89 0101-001433
 وحيد  رويسي .90 0101-001434

 سلمى مصباحي .91 0101-001438
 الخطيب عيسى .92 0101-001472
 محمد غريب .93 0101-001473

 ابراهيم  حريزي .94 0101-001477

 منير بن خليفة بن البشير عبيد .95 0101-001480
 عادل المعروفي .96 0101-001481

 سمير علية .97 0101-001483
 منية بنت البرنى بن محمد  العجيلى .98 0101-001494
 الناصر الهذلي .99 0101-001496
 رضا عتيق .100 0101-001497

 غازي خالف .101 0101-001501
 عادل الزناتي .102 0101-001505
 شاكر  خالف .103 0101-001508
 محمد شارني .104 0101-001509
 محمد األمين مولهي .105 0101-001513

 األخضر خالف .106 0101-001514
 جمال العقاش .107 0101-001520

 رضا  العباس .108 0101-001525

 سعيد محجوبي .109 0101-001529
 عثمان  جليل .110 0101-002002

 شمس الدين عمري .111 0101-002004
 الحبيب القصراوي .112 0101-002005
 رضا طرابلسي .113 0101-002007

 فريد عمري .114 0101-002010

 عبد الرحمان  بلحاج الطاهر .115 0101-002011

 محمد الهادي المناعي .116 0101-002013

 نور الدين سليمي .117 0101-002015

 رضاء  عامري .118 0101-002018

 دليلة بنت حميدة الطبرقي .119 0101-002021

 محمد الفريقي .120 0101-002023

 شكري القاسمي .121 0101-002024

 فتحي الماكني .122 0101-002025

 زهير بن البشير بن أحمد الغربي .123 0101-002026

 المنصف  الماجري .124 0101-002027

 عاطف بن ونيس .125 0101-002028

0101-002031 
أيوب بن البشير بن علي بن    .126

 مصباح

 ابراهيم  بالرحومة .127 0101-002033

 حاتم هرمي .128 0101-002034

 محمد نصري .129 0101-002038



 مراد السماتي .130 0101-002039

0101-002040 
عبد الستار بن محمود بن سالم  .131

 الغربي

 بلقاسم  اليوسفي .132 0101-002041

 عمار زوائدي .133 0101-002042

 عبد العزيز  الحمدوني .134 0101-002044

 سياالمجد يون .135 0101-002049

 علي سلطاني .136 0101-002050

 عالء  بوعزي .137 0101-002051

 حمد غربي .138 0101-002052
 إبراهيم ساكري .139 0101-002054

0101-002055 
محمد بن عبد هللا بن عبد السالم  .140

 بالعيادي
 محمد الحبيب سعيداني .141 0101-002056

 عبد الفتاح  بالناصر .142 0101-002057

 محمد صالح فتيني .143 0101-002059

 جمال الدين  فاخت .144 0101-002060

 الهادي  حليمي .145 0101-002061

 الحبيب  النمري .146 0101-002064
 سمير بالليل .147 0101-002066

 نور الدين الخنوسي .148 0101-002069

 الهادي  الزواري .149 0101-002070

 كمال بن يوسف .150 0101-002071

 االزهر بن محمد بن أحمد  العتري .151 0101-002072
 احمد  جالب .152 0101-002073
 المختار بن زينب .153 0101-002075

 فتحي  الميداوي .154 0101-002076
 شوقي بالتائب .155 0101-002078

 بشير  دايخي .156 0101-002079

 إبراهيم  المرابط .157 0101-002080

 الطاهر  الماجري .158 0101-002081

 سالم  العرفاوي .159 0101-002082
 نوفل  الغرائري .160 0101-002084

 محمد كمال النوري .161 0101-002086

 كمال  الدف .162 0101-002091

 توفيق  مشيشي .163 0101-002092

 علقمة حمادي .164 0101-002093

0101-002094 
نورالدين بن عبد الرحمان بن الحاج  .165

 عثمان كيشه

 محمد علي  دهماني .166 0101-002096

0101-002097 
محرز بن محمد الصالح بن عمار  .167

 بنحمادي



 أمين  وسالتي .168 0101-002098
 مناعيزهير  ال .169 0101-002099

 


