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35قائمة عدد   

 

 االسم واللقب رقم الملف

 رضا الشابي .1 0101-003001

 عادل  عبيدي .2 0101-003002

 فوزي  بسايحية .3 0101-003005

 الناصر نصري .4 0101-003009

 محمد بن رحومة .5 0101-003019

 فوزي  بن الفالح .6 0101-003023

 فيصل المهذبي .7 0101-003033

 بالوافي نبيل بن حمادي بن معاوية .8 0101-003039

 رضا  العمري .9 0101-003049

 راضية  العمري .10 0101-003065

 سلوى  البجاوي .11 0101-003077

 محمد بدير .12 0101-003094

 االنور أحمد .13 0101-003097

 رمزي  بنصر .14 0101-003098

 عادل الحناشي .15 0101-003099

 نورالدين دمق .16 0101-003107

 الهادي  قنومة .17 0101-003109

 فوزي  التريكي محمد .18 0101-003116

 رضا جامعي .19 0101-003121

 الحبيب  الجامعي .20 0101-003124

 المبروك الحامدي .21 0101-003125

 نصر  الرحماني .22 0101-003130

 فتحي المؤدب .23 0101-003145



 

2 | 6 

 

 خالد  مبروكي .24 0101-003150

 التهامي بن عبد المجيد بن التهامي ابن الحاج عمر .25 0101-003158

 عيمفتاح  سا .26 0101-003173

 كمال بلحاج عمر .27 0101-003188

 الحبيب المجيد .28 0101-003195

 مقداد  الجامي .29 0101-003196

 البشير الرصاوي .30 0101-003204

 عبد السالم  النوري .31 0101-003213

 البرني  صغروني .32 0101-003218

 محمد نجيب  حامدي .33 0101-003223

 الصادق الجالصي .34 0101-003233

 بشير  عليبي .35 0101-003235

 علي  عبد الواحد .36 0101-003238

004705-0101  نجيب العمدوني .37 

 محمد علي بن محمد بن دخيل حمدي .38 0101-005225

 محمد سالم بنجدو .39 0101-005227

 الشاذلي  الجويني .40 0101-007394

 بشير  حمدي .41 0101-008983

 رابح  زعفوري .42 0101-009633

 المنور السعيدي .43 0101-012310

 يوسف رزقي لطفي بن .44 0101-014543

 عبد الجبار المدوري .45 0101-014734

 الهادي  الحبوبي .46 0101-015194

 العربي الساكري .47 0101-015413

 محمد  الورتاني .48 0101-017074

 محمد  بن علي سعد .49 0101-017146

 الطاهر بن احمد بن الطاهر الميعادي .50 0101-017203
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 محّمد  عالئمي .51 0101-017209

 بن العيد بن حسن غربيعبد اللطيف  .52 0101-017773

 منية  الجويني .53 0101-019364

 نبيل  سالمة .54 0101-021600

 محمد االزهر  مرزوقي .55 0101-023065

 امال  الحيزم .56 0101-023068

 بن الناجي بن مصطفى سعداويضياء   .57 0101-023721

 البشير  بالصادق .58 0101-024398

 علي دالي .59 0101-024437

 حمزة المولدي .60 0101-027410

 انيس  كاهية .61 0101-027512

 المنجي بن دبة .62 0201-001444

 خالد  بوزيدي .63 0401-000067

 خالد  غضباني .64 0401-000668

 عمار  رحموني .65 0401-001137

 حسين  زريبه .66 0501-000916

 صالح بهيج .67 0901-000161

 عبد الجليل بنعون .68 0901-000184

 عادل  حمايدي .69 0901-000303

 حميدة السعيدي .70 0101-003080

 نجوى بنت الحبيب بن عبد القادر موله .71 0101-003085

 الحبيب بن عبدالجليل بن عبد القادر  هالل .72 0101-000249

 محمد  قلوي .73 0101-000843

 نجوة رزقي .74 0101-014731

 الطيب عمار .75 0101-002752

 رؤوف فرشيشي .76 0101-002755

 فتحي  شالقي .77 0101-002762
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 سميري الهاشمي .78 0101-002763

 نورالدين نصري .79 0101-002767

 محمد مناعي .80 0101-002779

 فاطمة بنت حسن بن علي المثلوثي حرم عمر الخزري .81 0101-002781

 صالح الطرابلسي .82 0101-002788

 منصور ام هاني .83 0101-002793

 التيجاني الشفريدي .84 0101-002807

 علي  الحامدي .85 0101-002808

 منذر الغزواني .86 0101-002815

 فؤاد الغربى .87 0101-002817

 منجي عبيدي .88 0101-002818

 عادل عيادي .89 0101-002819

 علية  العبيدي .90 0101-002834

 محمد الناصر  بن حسن بن إبراهيم الكالعي .91 0101-002838

 علي جفال حيدري .92 0101-002840

 علي  الصيد .93 0101-002841

 ابراهيم  الحيدري .94 0101-002844

 ريلطفي الحيد .95 0101-002848

 يوسف الهمامي .96 0101-002851

 رضا  الحيدري .97 0101-002852

 محمد الفائز عمامي .98 0101-002854

 خميس بن علي بن أحمد السنوسي  جالصي .99 0101-002855

 عياد  بن سعيدان .100 0101-002859

 الطاهر  مسعود .101 0101-002860

 احمد  بن محمد بن علي المرنيصي .102 0101-002864

 جاويالطاهر الب .103 0101-002866

 عبد السالم بلهادي .104 0101-002867
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 عادل  المازني .105 0101-002869

 صالح  الجميعي .106 0101-002871

 نصر الدين  الطاوني .107 0101-002876

 زكرياء بقلوطي .108 0101-002884

 أحمد  رابحي .109 0101-002885

 امال  شرميطي .110 0101-002893

 األنور بن طالب بن مسعود بو زيان .111 0101-002895

 نصر الدين بن طالب بن مسعود بوزيان .112 0101-002896

 عبد العزيز بن سعيد .113 0101-002897

 منير  بن علي بن محمد كمايتية .114 0101-002898

 فيصل  السويهي .115 0101-002899

 نبيل عرعار .116 0101-002900

 علي بن محمد الصالحي .117 0101-002903

 منجي البقلوطي .118 0101-002911

 رشيدة مراد .119 0101-002919

 الجديدي نائلة .120 0101-002925

 محمود بن الحبيب بن حمودة بن الحاج كلبوسي .121 0101-002931

 ابراهيم  االزرق .122 0101-002936

 البشير قسيلة .123 0101-002946

 الصادق بن خميس بن محمد االسود شامخ .124 0101-002953

 عبد الستار المستوري .125 0101-002954

 المجيدعزيز  .126 0101-002958

 ودالخمسي  األس .127 0101-002965

 السعيداني المنجي .128 0101-002966

 سالمي العيد .129 0101-002972

 سمير  البوعزيزي .130 0101-002974

 عبد هللا  سعداوي .131 0101-002976
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 نور الدين القاسمي .132 0101-002981

 زهير  كالعي .133 0101-002987
 


