
38قائمة عدد   

 واللقباالسم  رقم الملف
 مصطفى بن الهادي بن السيد الداهش .1 0101-000822

 لطفي بن محمد بن عمار خليفي .2 0101-000938

0101-002224  كمال الحميدي .3 

 الفرجانيمختار  .4 0101-003240

 البجاويكمال  .5 0101-003241

 لطفي  ميلود .6 0101-003249

 المختار بنضياوي .7 0101-003257

 الطاهر اندالي .8 0101-003259

 زهير عبيد .9 0101-003261

 مبروك كروشي .10 0101-003263

 سعد الدين عرفاوي .11 0101-003269

 الدين الجهيمينور  .12 0101-003274

 علي بن صالح بن أحمد مبروك .13 0101-003279

 الصحبي الغربي .14 0101-003282

 الطيب  همامي .15 0101-003285

 حمادي الطرابلسي .16 0101-003296

 المجيد الذهببيعبد  .17 0101-003299

 التهامي الشربطي .18 0101-003300

 علي السحباني .19 0101-003301

 عياد  العياري .20 0101-003310

 المنذر المهدواني .21 0101-003315

 الدين الشعبانيزهر  .22 0101-003316

 نبيل الخضيري .23 0101-003324

 محمد العربي بن أحمد بن عمر الحمدي .24 0101-003335

 علي الفرشيشي .25 0101-003337

 علي حسني .26 0101-003345

 الناصر حكايري .27 0101-003356

 شكري كنزاري .28 0101-003357

 عمار ابن الغولة .29 0101-003359

 محمد بن عبد السالم .30 0101-003367

 الهادي محرز .31 0101-003369

 عبد هللا  التوكابري .32 0101-003372

 قدرية عمر بن .33 0101-003377

 ي عزوزالمهد .34 0101-003392

 كمال الذيب .35 0101-003396

 محمود طرابلسي .36 0101-003401

 الحبيب بن مصطفى .37 0101-003405

 هاني محمد أم .38 0101-003408

 رياض بلغيث .39 0101-003409

 رياض عزيز .40 0101-003412

 ساسي محسن بن .41 0101-003430

 لطفي  بن ساسي .42 0101-003432



 جمال  تكوتي .43 0101-003433

 شهر منصف هندةرابح  .44 0101-003442

 المنجي  الخلفي .45 0101-003453

 الحبيب  محجوب .46 0101-003461

 صالح بن يدر .47 0101-003468

 محسن الشابي .48 0101-003477

 صالح  منصوري .49 0101-003479

 الناجي بحري .50 0101-003500

 محمد  ودرني .51 0101-003501

 علي بن محمد بن حفيظ ارتيمي .52 0101-003503

 هدي  الساسيمحمد الم .53 0101-003506

 عمار    مهذبي .54 0101-003513

 عمارة  صبيطة .55 0101-003514

 المجيد صميطيعبد  .56 0101-003517

 محسن  صبائطي .57 0101-003518

 رضا ريدان .58 0101-003520

 محمد ريدان .59 0101-003522

 الحبيب الخميري .60 0101-003525

 محمد سدراوي .61 0101-003535

 عبد الناصر الجميعي .62 0101-003539

 محمد الصالح  قطيف .63 0101-003546

 العربي العونيمحمد  .64 0101-003547

 منير القربى .65 0101-003549

 مراد عروج .66 0101-003580

 المنصف المقدود .67 0101-003584

 عز الدين بن حامد بن علي ايالهي .68 0101-003591

 بوترعة إيالهي .69 0101-003593

 عبد الحميد ايالهي .70 0101-003597

 الطاهر حمزاويمحمد  .71 0101-003598

 نورالدين الكامل .72 0101-003603

 قيس الكامل .73 0101-003605

 الحبيب سحابو .74 0101-003615

 متني قرمازي .75 0101-003621

 علي أحمدي .76 0101-003624

 البجاويمحمد الهادي  .77 0101-003628

 المجيد الجالصيعبد  .78 0101-003630

 الصحبي بن محمد قايد حسين .79 0101-003636

 محجوب الجريبي .80 0101-003647

 نورالدين السعيدي .81 0101-003653

 ابراهيم  سعيداني .82 0101-003660

 زهير غديقي .83 0101-003673

 بوبكر بن العربي بن احمد ريحاني .84 0101-003679

 عبد السالم الهمامي .85 0101-003692

 طارق الكواش .86 0101-003694

 سعيد بنعرفي .87 0101-003697



 محمد بنعبيد .88 0101-003701

 رياض بن حسن بن الهادي نعمان .89 0101-003702

 محمد بن سليمان .90 0101-003704

 عمار  ماطوسي .91 0101-003708

 المجيد رابحيعبد  .92 0101-003711

 عبد اللطيف بن محمد مزى .93 0101-003712

 السالم الطرابلسيعبد  .94 0101-003724

 محرز صويلح .95 0101-003728

 الزين الصغايري .96 0101-003734

 ر الدين فطناسينو .97 0101-003738

 مصطفى بوقرة .98 0101-003739

 محمد الدالجي .99 0101-003741

 محمد رويني .100 0101-003744

 سامي محمدي .101 0101-003752

 توفيق دبش .102 0101-003763

 فرج وسالتي .103 0101-003765

 الحبيب الطرودي .104 0101-003768

 محسن  عبيدي .105 0101-003785

0101-003789 
محمد بن عمر بن أحمد  .106

 الصابري

 عبد القادر  القندوزي .107 0101-003801

 محمد  الحميدي .108 0101-003807

 محمد الحبيب العياري .109 0101-003809

 يوسف اللواتي .110 0101-003813

 خالد العجيلي .111 0101-003837

0101-003839 
محمد بن شوشان بن بوسنينة  .112

 صماري

 مختار  فاضل .113 0101-003843

 صابر  الكضاعي .114 0101-003845

 ال الغزوانيكم .115 0101-003856

 محمد محمد .116 0101-003861

0101-003862 
رجب بن البرني بن المولدي  .117

 رويسي

 احمد البحريني .118 0101-003872

 علي  سويسي .119 0101-003882

 مراد بوغانم .120 0101-003897

 الطاهر  أعبار .121 0101-003900

0101-003903 
توفيق بن فرج بن الناصر  .122

 بالطيب

 مصباح حرزي .123 0101-003905

 سعيد عرضاوي .124 0101-003909

 أحمد  أوالد عمر .125 0101-003910

 الستار اليعقوبيعبد  .126 0101-003911

 محمد الكربول .127 0101-003922

 التيجاني التيزاوي .128 0101-003932

 األمين رحموني .129 0101-003933



0101-003944 
محمد محمد بن المنجي بن  .130

 نحالي

 لطفي النجار .131 0101-003945

0101-003957 
محمد بن  نالحفيظ بعبد  .132

 الضاوي بالضياف

 عبد القادر العياري .133 0101-003958

 محمد الهوش العربي بن .134 0101-003967

 عبد الرزاق  شلبي .135 0101-003972

 علي  الرياحي .136 0101-003973

 احمد  بنجيمه .137 0101-003981

 فخر الدين المناعي .138 0101-003983

 بوبكر  الطيب .139 0101-005001

 منير  الزعبي .140 0101-005009

 العربي فوزاعي .141 0101-005016

 حسن لطيف .142 0101-005021

 فتحي الزواوي .143 0101-005022

 الهاشمي بن محمد  الزمزام .144 0101-005023

 فتحي جبران .145 0101-005025

 جالل الدين شوشان .146 0101-005031

 عبد الرحيم  الكالعي .147 0101-005034

0101-005035 
رضوان بن محمد الوردي بن  .148

 اريوسف المحفوظي  بنعم

 لطفي  الحناشي .149 0101-005037

 الهادي حمدي .150 0101-005046

 عزوز بن سعيد .151 0101-005048

0101-005049 
التيجاني بن المكي بن التيجاني  .152

 التبرسقي

 االزهر  الهذيلي .153 0101-005054

 طارق المقراني .154 0101-005066

 احمد  ابن الحاج رمضان .155 0101-005069

0101-005077 
ي  محسن بن الطيب بن عل .156

 العرفاوي

 خالد  الرياحي .157 0101-005078

 منير الرياحي .158 0101-005080

 الهاشمي باكير .159 0101-005081

 حاتم المولى .160 0101-005082

 خديجة   المكي .161 0101-005084

 الحميد العياريعبد  .162 0101-005088

 مبروك شتوي .163 0101-005089

 جمال الدريدي .164 0101-005090

 يعبد الرؤوف   رداد .165 0101-005091

 محمد السعيد  حاجي .166 0101-005093

 منذر السواك .167 0101-005094

0101-005095 
عماره بن محمد بن الهاني   .168

 ماجد

 عبد المجيد  غيضاوي .169 0101-005099

 األسعد الوصلي .170 0101-005101



 محمد الطاهر   الردادي .171 0101-005103

 الفرجاني بن حمادي  العوني .172 0101-005105

 وشيمنصف اللم .173 0101-005106

 محمد  كحالني .174 0101-005111

 الهادي الجزيري .175 0101-005117

 محمد الميساوي .176 0101-005121

 رؤوف  الماجري .177 0101-005124

 شكري المحمودي .178 0101-005129

0101-005132 
التهامي شوقي بن حمودة بن  .179

 البغدادي

 عبد العزيز العويتي .180 0101-005135

 سعد بن بلقاسم المدلل .181 0101-005146

 الصالح بوزيانمحمد  .182 0101-005152

 حميد عابدي .183 0101-005156

 يوسف الربعاوي .184 0101-005159

 بلقاسم جبالوي .185 0101-005165

0101-005174 
صابر بن محمد بن الشاذلي   .186

 بالغيث

 ياسمينة بنت البرني  الردادي .187 0101-005176

 محمد الصالح  عزيز .188 0101-005182

 جبرةرجب  بن محمد بن عمر  .189 0101-005183

 محمد  بن جبرة .190 0101-005185

 جالل بنفرح .191 0101-005186

 خالد الباجي .192 0101-005188

0101-005189 
التهامي بن محمد الصيد بن  .193

 أحمد الهرومي شمانقي

0101-005190 
المولدي بن خذيري بن محمد   .194

 سلطاني

 الوهاب جباريعبد  .195 0101-005194

0101-005206 
 بن نصر  رعبد القادتوفيق  بن  .196

 تواتي

0101-005207 
محمد الشاذلي بن المكي بن  .197

 إبراهيم سعيدي

0101-005214 
رضا بن الطيب بن محمد بن  .198

 السنوسي

 علي نصري .199 0101-005215

 سعيد فاضلمحمد  .200 0101-005222

0101-005225 
محمد علي بن محمد بن دخيل  .201

 حمدي

 رضا الحجري .202 0101-005226

 محمد سالم بنجدو .203 0101-005227

 لسود فرحات .204 0101-005228

 عبد المجيد  الشتيوي .205 0101-005230

 رجب المنصر المجاهدي .206 0101-005233

 محمد الهادي  طالل .207 0101-005234

 محمد الهادي  القفصي .208 0101-005236

 سليم المؤدب .209 0101-005238



 علي  الخليفي .210 0101-005239

 عادل بلية .211 0101-005243

 خميس العمدوني .212 0101-005246

 صالح نصر بالحاج .213 0101-005247

 الطاهر روافي .214 0101-005250

 بلقاسم العيادي .215 0101-005315

 فتحي بوزنيف .216 0101-005340

 جمال الجعبيري .217 0101-005349

 الحبيب البكاي .218 0101-005357

 عادل بن مسعود الجنان .219 0101-005374

 سمير  بن دعدوش .220 0101-005426

 رؤوف المقربي .221 0101-005440

 كمال العصادي .222 0101-005452

 فتحي الجراي .223 0101-005456

 فتحي  دغسن .224 0101-005461

 محمد التليلي .225 0101-005475

 منير  الطيب .226 0101-005477

 فتحي سعد .227 0101-005484

 محمد الناصر  عبدللي .228 0101-005490

 عماد بوعقة .229 0101-005499

 محمد الطاهر  غيضاوي .230 0101-005504

 مصطفى  محمود .231 0101-005505

 علي  الفرشيشي .232 0101-005507

0101-005509 
هشام بن زايد بن عبد الرحمان  .233

 زايد

 فيصل التونكتي .234 0101-005514

 محمد السعودي .235 0101-005515

 عبد الرزاق  جفالي .236 0101-005523

 سعد بن سالم المهداوي .237 0101-005525

 مصطفى الخزامي .238 0101-005532

 محمد خزامي .239 0101-005533

 محفوظيلطفي   .240 0101-005537

0101-005542 
البوصيري بن محمد الفاسي بن  .241

 البوصيري عظيمي

 الهادي  عيسى .242 0101-005545

 المنجي  حمدي .243 0101-005548

 عبد القادر نصر .244 0101-005549

 نبيل  العياري .245 0101-005550

0101-005551 
حسنة بنت محمد العزيزي حرم  .246

 مبروك مهملي

 سمير الطرخاني .247 0101-005555

 إبراهيم  التومي .248 0101-005570

 رياض اللومي .249 0101-005588

 المنجي العيساوي .250 0101-005590

 خميس الجندوبي .251 0101-005595

 منجي  معروفي .252 0101-005596



 محمد النفطي مسعودي .253 0101-005597

 ازر مبارك .254 0101-005600

 العيد مباركيمحمد  .255 0101-005601

 هارون الرشيد فقرواي .256 0101-005602

 ابراهيم بنعمر .257 0101-005603

 جمال الدين  الفاهم .258 0101-005605

 الصادق النايلي .259 0101-005607

 فتحي  رجب .260 0101-005610

 توفيق بن عمر .261 0101-005625

 بو االعراس  قمودي .262 0101-005632

 رضا مطير .263 0101-005643

 علي بريك .264 0101-005645

 فتحي بابا .265 0101-005647

 الورتتاني عبد الرزاق  العابدي .266 0101-005662

 فرج الهاللي .267 0101-005665

 الهاشمي  عسكري .268 0101-005666

0101-005685 
صالح بن إبراهيم بن جريدي   .269

 الحمراوي

 سعاد  عبد الخالق .270 0101-005712

 البشير  المرواني .271 0101-005716

 حسن الجبالوي .272 0101-005752

 محمد المختار الفنوني .273 0101-005761

 مليكي عبد الخالق  .274 0101-005844

 الحسين  الجوادي .275 0101-005850

 عمران الخليفي .276 0101-005858

 الهادي  بن نصر .277 0101-005859

 راشد  بن راشد .278 0101-005864

 بوبكر  بن علي بن احمد  بنعون .279 0101-005866

 الكيالني  بن بوعلي .280 0101-005867

 الحبيب  ريدان .281 0101-005868

 محمد الهادي  ريدان .282 0101-005869

 جمال روين .283 0101-005874

 عمر رضا الحاج .284 0101-005875

 اسماعيل مشي .285 0101-005885

 عبد القادر  الدريدي .286 0101-005903

 البحري بوزيان .287 0101-005906

 نور الدين بن عيسى .288 0101-005908

 عبد القادر  بجاوي .289 0101-005914

 منصور علوي .290 0101-005915

 محسن غابري .291 0101-005917

 الهمامي حسن .292 0101-005919

 توفيق سعيدي .293 0101-005920

 الحبيب  غزواني .294 0101-005921

 علي  الميساوي .295 0101-005925

 شكري عبشة .296 0101-005928



 عبد الصمد  سويبقي .297 0101-005933

 محمد الطاهر برشون .298 0101-005934

 عمر  الجاللي .299 0101-005944

 الحوسين  محمد .300 0101-005947

 عبد اللطيف  ترعه .301 0101-005956

 سامي كحلون .302 0101-005958

 محمد بن عمار بن محمد  مبارك .303 0101-005964

 االزهر  الجويني .304 0101-005978

 بن جداوي  بوبكر .305 0101-005986

 الشاذلي  سعداوي .306 0101-005987

 الناصر  نصر .307 0101-005989

0101-005993  المنصف جراد .308 

 فوزي  الشريف .309 0101-006000

 حاج سليمانالهادي  ابن ال .310 0101-006009

 االمين  بن حسين .311 0101-006012

 الهاللي  سلماني .312 0101-006015

 الحطاب  الصمعي .313 0101-006016

 محمد الناصر  قاسم .314 0101-006017

 مسعود نصيبي .315 0101-006029

 منجي  الطويهري .316 0101-006031

 عالء الدين الجويني .317 0101-006032

 نجاة  الفطناسي .318 0101-006034

 رز بن سويدانمح .319 0101-006035

 علي اللواتي .320 0101-006037

 عز الدين  الهمامي .321 0101-006039

 األسعد  الونيسي .322 0101-006040

 شكري  الورتاني .323 0101-006041

 احمد  الفالح .324 0101-006043

 المنجي  قمر .325 0101-006046

 محمد  حامدي .326 0101-006047

 المنصف بربوش .327 0101-006050

0101-006052 
لطاهر بن محمد عبد الرزاق بن ا .328

 زوينخ

 محمد نجيب بن نصر .329 0101-006056

 توفيق  بن عمر .330 0101-006060

 محمد معيز .331 0101-006069

 مبروك البوغانمي .332 0101-006072

 محمد بن حميدة بن علي يحياوي .333 0101-006073

 حاتم   السلطاني .334 0101-006082

 الحكيم سحيميعبد  .335 0101-006091

 ةالهادي ابراهمي .336 0101-006092

 تيجاني  عرعاري .337 0101-006093

 الحسن  حامدي .338 0101-006096

 عادل ضو .339 0101-006097

 زكية بن الحاج سعد .340 0101-006105



 الصادق  الطرهوني .341 0101-006106

 عبد هللا  عوني .342 0101-006111

 لطفي اليعقوبي .343 0101-006119

 بشير  قندوزي .344 0101-006121

 خالد  طعم هللا .345 0101-006139

 تميم  قعليش .346 0101-006148

 كمال سليمان .347 0101-006175

 محمد الحبيب  العياشي .348 0101-006194

 فتحي  قاسم .349 0101-006197

 لطفي  بن يوسف .350 0101-006225

 بوجمعة  سليماني .351 0101-006226

 احمد البوعزيزي .352 0101-006235

 كمال عوينة .353 0101-006239

 محمد  بن فرج .354 0101-006240

 حامدالمهدي  بن .355 0101-006247

 صالح الدين بن سعيد .356 0101-006251

 عبد العزيز  ناجح .357 0101-006260

 سميرة بن سويلم .358 0101-006270

 محمد  قموع .359 0101-006272

0101-006273 
هاجر  بنت الطاهر بن محمد  .360

 الحلفاوي حرم نبيل بداي

 جمال  بوفحجة .361 0101-006279

 النوري قدشة .362 0101-006284

 شاكر والي .363 0101-006294

 محمود  بو قطف .364 0101-006299

 منير  عزوز .365 0101-006300

 كمال  تفاحي .366 0101-006303

 كمال  طبوبي .367 0101-006306

 عادل  الرفرافي .368 0101-006308

 فريد  خدومة .369 0101-006320

 عياد معرفي .370 0101-006328

 هشام  حميدي .371 0101-006332

0101-006351 
محمد الناصر اوالد احمد بن  .372

 علي

 الطاهر  الرحماني .373 0101-006359

0101-006361 
محجوب بن رابح بن عباس   .374

 رابح

 طاهر بنبراهيم .375 0101-006362

 عبد الكريم  الجبري .376 0101-006368

 عبد القادر  بن حسن .377 0101-006383

 محمود  سحباني .378 0101-006390

 األسعد التاغوتي .379 0101-006392

0101-006403 
محمد الشاذلي بن محرز بن علي  .380

 التلي

 تميم السمراني .381 0101-006424

 عبد السالم عزعوزي .382 0101-006456



 العيد  قواسمية .383 0101-006457

 العفيف محفوظي .384 0101-006459

 محسن  الصغير .385 0101-006464

 اللطفي  الحاج احمد .386 0101-006473

 علي  االندلسي .387 0101-006475

 كمال  المساكني .388 0101-006494

 لطفي الناعس .389 0101-006496

 عبد القادر بوعزة .390 0101-006504

 لطفي دربالي .391 0101-006515

 محمد العتيري .392 0101-006530

 رضا الوسالتي .393 0101-006531

0101-006545 
محمد الناصر بن الهادي بن  .394

 محمد  بوسن

 البشير بن بوبكر .395 0101-006549

 فتحي الجميعي .396 0101-006555

 خالد الجالصي .397 0101-006558

 الرحمان عياشيعبد  .398 0101-006568

 سعيدة موساوي .399 0101-006570

 نجاة نجاحى .400 0101-006584

 صالح مباركمجيد  بن  .401 0101-006585
 


