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75قائمة عدد   

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

 

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم     
أريانة والية  جمعة  يوسف .1 0101-018616 

أريانة والية  الكنزاري فرحات .2 0101-018706 

أريانة والية  الوسالتي  سمير .3 0101-019825 

أريانة والية  طالب   طاهر بن محمد بن علي .4 0101-020142 

أريانة والية  صويدي  يوسف .5 0101-020542 

أريانة والية  مفتاح شعبان .6 0101-021136 

أريانة والية  العياري الناصر .7 0101-021982 

أريانة والية  بنعباس  كمال .8 0101-021998 

أريانة والية  الدريدي المنجي .9 0101-023962 

أريانة والية  الماجري عمر .10 0101-024160 

أريانة والية  الجواد عبد عمارة .11 0101-024187 

أريانة والية  النفيظ  اسماعيل .12 0101-025181 

أريانة والية  الجبالي  الهادي محمد .13 0101-025634 

أريانة والية  الكريفي  رفيق .14 0101-026025 

أريانة والية  مبارك  صابر .15 0101-026734 

أريانة والية  المشرقي  فتحي .16 0101-027103 

أريانة والية  الهراب  صالح .17 0101-027292 

أريانة والية  نجمة بن  سمير .18 0101-027298 

أريانة والية  العرفاوي المنجي .19 0101-027897 

أريانة والية  الساليمي  مصباح .20 0101-028480 

أريانة والية  طويهري  الهادي محمد .21 0101-018768 

أريانة والية  دبوسي فتحي .22 0101-019339 

أريانة والية  يعقوبي الدين عز .23 0101-019443 

أريانة والية  الشتيوي  نوفل .24 0101-019712 

أريانة والية  حرزلي صالح محمد .25 0101-019762 

أريانة والية  دبيش  مبروك .26 0101-020626 

أريانة والية  فرشيشي محمد بن سعد .27 0101-020859 

أريانة والية  بكار  صغير .28 0101-021277 

أريانة والية  اقننة يونس .29 0101-021468 

أريانة والية  االشهب  القادر عبد .30 0101-021582 

أريانة والية  تليجاني  الهادي .31 0101-021987 

أريانة والية  الكعبي إبراهيم .32 0101-022202 

أريانة والية  شابي حاتم .33 0101-022267 

أريانة والية  عزيز  برجي .34 0101-022861 

أريانة والية  البزراتي  الدين صالح .35 0101-023130 

أريانة والية  ميالد  عثمان .36 0101-023224 

أريانة والية  العماري عادل .37 0101-023658 

أريانة والية  العموري  المنصف محمد .38 0101-023691 

أريانة والية  المكناسي مبروك .39 0101-023859 

أريانة والية  كريد  محجوب .40 0101-024479 
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أريانة والية  بعزيز حسن .41 0101-024752 

أريانة والية  السلواج  المنجي .42 0101-024830 

أريانة والية  الحديجي كمال محمد .43 0101-025197 

أريانة والية  يوسفي جيالني .44 0101-025471 

أريانة والية  الذوادي محمد .45 0101-025733 

أريانة والية  بوزقرو  عامر .46 0101-025928 

أريانة والية  االبيض احمد .47 0101-026039 

أريانة والية  كاهية صليحة .48 0101-026640 

أريانة والية  البوزيدي  العزيز عبد .49 0101-027000 

عروس بن والية  المرواني  الناصر محمد .50 0101-018602 

عروس بن والية  الفي  رمضان .51 0101-018618 

عروس بن والية  رحومة بن سمير .52 0101-018705 

عروس بن والية  الرحموني  هشام .53 0101-018711 

عروس بن والية  الشيحي  الحبيب .54 0101-018742 

عروس بن والية  حفيظ بن  الدين صالح .55 0101-020615 

عروس بن والية  الورشفاني يوسف .56 0101-020677 

عروس بن والية  الصغيري خالد .57 0101-021583 

عروس بن والية  اسماعيل بن  صبري .58 0101-021656 

عروس بن والية  قدورة  وحيد .59 0101-021759 

عروس بن والية  تليلي الهادي .60 0101-021776 

عروس بن والية  برحيل رضاء .61 0101-022858 

عروس بن والية  سهالوي  المانع .62 0101-022986 

عروس بن والية  الزواوي الصادق  بن حسن .63 0101-023056 

عروس بن والية  بنسعيد حمادي .64 0101-023262 

عروس بن والية  العرباوي مقداد محمد .65 0101-023545 

عروس بن والية  هللا بنعبد  محمد .66 0101-024650 

عروس بن والية  سعيدي خالد .67 0101-026143 

عروس بن والية  العياري  فتحي .68 0101-026203 

عروس بن والية  منصور بن  توفيق .69 0101-027064 

عروس بن والية  السعدي  الدين عز .70 0101-019335 

عروس بن والية  الحرزي العربي .71 0101-019452 

عروس بن والية  بسرور فوزي .72 0101-019458 

عروس بن والية  الدالجي الحبيب .73 0101-019560 

عروس بن والية  التيتوحي  كمال .74 0101-019731 

عروس بن والية  ضو بن سالم .75 0101-019905 

عروس بن والية  عدالي بلقاسم الحاج بن أحمد بن سالم .76 0101-020203 

عروس بن والية  الكحالوي أنيسة .77 0101-021055 

عروس بن والية  السليطي  منصف .78 0101-021580 

عروس بن والية  العبيدي  رضا .79 0101-021646 

عروس بن والية  البوغانمي محمد .80 0101-022110 

عروس بن والية  حرباوي  مختار .81 0101-022319 

عروس بن والية  ورق الهادي .82 0101-022328 

عروس بن والية  التونكتي نصر .83 0101-022612 

عروس بن والية  النوي  المنصف .84 0101-022944 

عروس بن والية  الزيتوني  مصطفى .85 0101-023106 

عروس بن والية  علوي  الفتني .86 0101-025044 
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عروس بن والية  عمدوني  المنصف .87 0101-025142 

عروس بن والية  الخليفي  الرحيم عبد .88 0101-025780 

عروس بن والية  خلفاوي  نجيب .89 0101-026370 

عروس بن والية  العوسجي  إدريس .90 0101-027300 

بنزرت والية  ديلو  يوسف .91 0101-018626 

بنزرت والية  بوبكر صالح بن مصطفى بن  الجبار عبد .92 0101-018627 

بنزرت والية  اسطنبولي الرحمان عبد .93 0101-018630 

بنزرت والية  خصيبة  الطيب .94 0101-018631 

بنزرت والية  ضوافي  الحبيب .95 0101-018735 

بنزرت والية  بجاوي  هللا عبد .96 0101-020886 

بنزرت والية  الورتتاني حمادي .97 0101-023673 

بنزرت والية  السميراني محمد بن حميد بن  فرحات .98 0101-025438 

بنزرت والية  قمودي العزيز عبد .99 0101-027567 

بنزرت والية  البجاوي  الرؤوف عبد .100 0101-019384 

بنزرت والية  هللا عبد بن  مراد .101 0101-019387 

بنزرت والية  سالم بن  رضوان .102 0101-019429 

بنزرت والية  الحشاني لطفي .103 0101-019433 

بنزرت والية  خليفة بن  شادي .104 0101-019437 

بنزرت والية  الحبيب  اسماعيل .105 0101-019441 

بنزرت والية  العياري  عمر .106 0101-020547 

بنزرت والية  البالنكو  عمر .107 0101-020846 

بنزرت والية  التوج  سليم .108 0101-021721 

بنزرت والية  بركة بن  فوزي محمد .109 0101-021723 

بنزرت والية  العيادي  جمال .110 0101-021991 

بنزرت والية  القبطني  المنصف .111 0101-022231 

بنزرت والية  الصغير خالد .112 0101-023373 

بنزرت والية  عبور  الفتاح عبد .113 0101-024708 

بنزرت والية  رمضان بن  شكري .114 0101-024878 

بنزرت والية  القبطني  يوسف .115 0101-025652 

بنزرت والية  الحسني  محسن .116 0101-026125 

بنزرت والية  بنقارة  عثمان .117 0101-026127 

بنزرت والية  قيراط  عمار .118 0101-026242 

بنزرت والية  الحكيري  عماد .119 0101-027002 

بنزرت والية  مزاح  الحبيب محمد .120 0101-027086 

بنزرت والية  الباري عبد حامد .121 0101-027095 

بنزرت والية  قاسمي  يونس .122 0101-027144 

تونس والية  سالم بن  المنجي .123 0101-018522 

تونس والية  عبيد  عمارة محمد .124 0101-018532 

تونس والية  البرواقي النوري .125 0101-018623 

تونس والية  التومي حامد .126 0101-018738 

تونس والية  االعجيلي  صالح .127 0101-018757 

تونس والية  الماجري العزيز عبد .128 0101-019787 

تونس والية  الجندوبي  خالد .129 0101-020177 

تونس والية  بنموسى عادل .130 0101-020576 

تونس والية  شوالي  جمال .131 0101-021082 

تونس والية  عبيدي حميدة .132 0101-021435 
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تونس والية  سليمان بن  عادل .133 0101-022271 

تونس والية  بوكراع  جمال .134 0101-022492 

تونس والية  الطيب بن العادل .135 0101-022783 

تونس والية  السباعي  فهمي .136 0101-022902 

تونس والية  الشريف  الحميد عبد .137 0101-023435 

تونس والية  الطرابلسي  راضية .138 0101-023494 

تونس والية  شيحي  فريد .139 0101-023676 

تونس والية  بنوري  جالل .140 0101-023868 

تونس والية  قاصة  الحسين .141 0101-024266 

تونس والية  نداري  صالح بن لطفي .142 0101-024381 

تونس والية  النصيبي  محمد .143 0101-024409 

تونس والية  قاصه  حسن .144 0101-024457 

تونس والية  صويد الحبيب .145 0101-024728 

تونس والية  السويح  هشام .146 0101-025166 

تونس والية  حيدوري  لطفي .147 0101-025233 

تونس والية  األسود  الحبيب محمد .148 0101-025458 

تونس والية  العبسي  سمير .149 0101-025723 

تونس والية  بوغانمي  لطفي .150 0101-025724 

تونس والية  الجالصي عبدالحميد .151 0101-025783 

تونس والية  برواقي المنذر .152 0101-026152 

تونس والية  النموشي  المنصف .153 0101-026657 

تونس والية  الشاذلي  محمد .154 0101-026757 

تونس والية  اللواتي  صالح .155 0101-027874 

تونس والية  العازم  الواحد عبد .156 0101-027932 

تونس والية  البجاوي منصور بن البشير بن  رضا .157 0101-028101 

تونس والية  السرايري مجدي محمد .158 0101-028348 

تونس والية  زمال  سامي .159 0101-018862 

تونس والية  الفريقي  الحبيب .160 0101-018908 

تونس والية  عزوز  فؤاد .161 0101-018986 

تونس والية  العرفاوي الزرقا بن جالل .162 0101-019130 

تونس والية  مزكريش  الرزاق عبد .163 0101-019184 

تونس والية  الفني  المنصف .164 0101-019224 

تونس والية  البليدي  التيجاني بن  سمير .165 0101-019435 

تونس والية  الرياحي أحمد .166 0101-019473 

تونس والية  صميده  الزهرة .167 0101-019634 

تونس والية  الصدفي  صالح بن مصطفى بن الفاضل محمد .168 0101-019766 

تونس والية  المرزوقي  الحميد عبد .169 0101-019863 

تونس والية  القينوبي سهيل .170 0101-020192 

تونس والية  بنمسعود سمير .171 0101-020633 

تونس والية  الفرحاوي  الدين جمال .172 0101-020761 

تونس والية  الدوالتلي احمد بن مصطفى بن زياد .173 0101-020871 

تونس والية  البوهالي رضا .174 0101-020977 

تونس والية  بسرور  مراد .175 0101-021063 

تونس والية  الشارني  رياض .176 0101-021093 

تونس والية  الماجري الطاهر بن العربي  بن الواحد عبد .177 0101-021280 

تونس والية  الشواشي شفيق .178 0101-021284 
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تونس والية  الجالصي المنجي .179 0101-021378 

تونس والية  قسومة   الصالح محمد .180 0101-021407 

تونس والية  المنصوري  توفيق .181 0101-021506 

تونس والية  السريحي  سامي .182 0101-021746 

تونس والية  البلطي  العربي .183 0101-021752 

تونس والية  قيراطي يحيى .184 0101-021770 

تونس والية  جملي  محمد .185 0101-021944 

تونس والية  العيسي  محمود .186 0101-022052 

تونس والية  البوغديري  سعيد .187 0101-022132 

تونس والية  الغضباني  جالل .188 0101-022170 

تونس والية  مسعودي محفوظ بن بوجمعه بن  االسعد .189 0101-022178 

تونس والية  العياري  الحسين .190 0101-022355 

تونس والية  اللجمي  هشام .191 0101-022455 

تونس والية  شريفة بن  الحسين .192 0101-022964 

تونس والية  جاللي الطيب محمد .193 0101-023133 

تونس والية  طنقارة ميعاد احمد .194 0101-023137 

تونس والية  الشهودي زبير .195 0101-023237 

تونس والية  العرفاوي  المنذر .196 0101-023258 

تونس والية  بادي   سهام .197 0101-023468 

تونس والية  بوزنبيلة محمد بن بلقاسم بن محمد .198 0101-024285 

تونس والية  الحزي الغزواني الرزاق عبد .199 0101-024287 

تونس والية  براهمي الحميد عبد .200 0101-024802 

تونس والية  نصر بن عمار .201 0101-025161 

تونس والية  حسين بن العادل محمد .202 0101-025463 

تونس والية  القابسي منير .203 0101-025624 

تونس والية  سعداوي  حبيبة .204 0101-025654 

تونس والية  سعيد بن  عادل .205 0101-026201 

تونس والية  عمر بلحاج بن  فرج .206 0101-026296 

تونس والية  المدلل خليفة بن ابراهيم بن حاتم .207 0101-026497 

تونس والية  مازني  بدر .208 0101-026607 

تونس والية  جماعي  محمد بن رضى .209 0101-026746 

تونس والية  البلدي  الدين صالح .210 0101-026783 

تونس والية  الزواري  حمدي .211 0101-026786 

تونس والية  الفرصادو مصطفى .212 0101-026838 

تونس والية  الراجحي  حسين بن حسن بن الكريم عبد .213 0101-026895 

تونس والية  المومني  بلقاسم .214 0101-027195 

تونس والية  الفرشيشي  المعز .215 0101-027472 

زغوان والية  الوافي  هشام .216 0101-023162 

زغوان والية  الدريدي رضا .217 0101-021223 

زغوان والية  عمر الحاج زهير .218 0101-022263 

زغوان والية  سالم بن  لطفي .219 0101-023233 

زغوان والية  هللا عبد بن فوزي .220 0101-025206 

منوبة والية  طياري العروسي .221 0101-018567 

منوبة والية  المتبوعي الطاهر محمد .222 0101-018613 

منوبة والية  اليحياوي  كمال .223 0101-020086 

منوبة والية  العرفاوي فتحي .224 0101-021490 
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منوبة والية  مسعودي محمد .225 0101-022589 

منوبة والية  البوشامي  حبيب .226 0101-025529 

منوبة والية  كافي  الدين فتح .227 0101-028732 

منوبة والية  بوبكر  الصغير محمد .228 0101-028942 

منوبة والية  عمري ابراهيم .229 0101-018899 

منوبة والية  الكسوري  هاجر .230 0101-019358 

منوبة والية  عمران خالد .231 0101-019682 

منوبة والية  العثماني  القادر عبد .232 0101-020820 

منوبة والية  الخويلدي  محمد .233 0101-021599 

منوبة والية  الهاشمي  الشريف محمد .234 0101-021670 

منوبة والية  الجميعي  عماد .235 0101-023473 

منوبة والية  برقاوي  نزيهة .236 0101-027042 

 

 

76قائمة عدد   

 والية القصرين

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم     
القصرين والية  عبدالواحد الحبيب .1 0101-023307 

القصرين والية  قرفة الصادق .2 0101-024502 

القصرين والية  سلطان  محمود .3 0101-025991 

 

 

77قائمة عدد   

 والية الكاف ، والية سليانة

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم     
الكاف والية  الخليفي  رمزي .1 0101-019903 

الكاف والية  حصني  الناصر محمد .2 0101-021177 

الكاف والية  الشارني  الحميد عبد .3 0101-019288 

الكاف والية  الدليقي  محمد .4 0101-020640 

الكاف والية  وسالتي  مسعود .5 0101-021220 

سليانة والية  النفوطي عماد .6 0101-019162 

سليانة والية  الجويني   لطفي .7 0101-019187 

سليانة والية  القنطاسي الطاهر محمد .8 0101-020747 

سليانة والية  فرشيشي أحمد .9 0101-023283 

سليانة والية  رمضان  الطيب .10 0101-025922 
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78قائمة عدد   

سوسة ،والية المنستير ، والية المهدية ، والية القيروان والية   

 

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم    
المنستير والية  تريمش  عامر بن عمر بن الفتاح عبد .1 0101-018512 

المنستير والية  عزيز  الحميد عبد .2 0101-018759 

المنستير والية  بزيوش  محمد .3 0101-019879 

المنستير والية  الكبير  الناصر عبد .4 0101-021229 

المنستير والية  فقيه  اسماعيل .5 0101-031600 

المنستير والية  النقبي القادر عبد .6 0101-032067 

المنستير والية  زخامة  محمد .7 0101-019005 

المنستير والية  زيان الحبيب .8 0101-019108 

المنستير والية  الواد هللا عبد .9 0101-019132 

المنستير والية  بسباس  السالم عبد .10 0101-019152 

المنستير والية  بوزقرو  سعيدة .11 0101-019247 

المنستير والية  جبران  هشام .12 0101-019276 

المنستير والية  العوني  توفيق .13 0101-019454 

المنستير والية  الشريعة  سالم .14 0101-021400 

المنستير والية  البناني  الناصر عبد .15 0101-021541 

المنستير والية  الكرارسي  الشاذلي محمد .16 0101-022706 

المنستير والية  عثمان الحاج لطفي .17 0101-022888 

المهدية والية  عمار بن عادل .18 0101-020910 

المهدية والية  الجريبي محمد .19 0201-002729 

المهدية والية  شعيب  رفيق .20 0101-019314 

المهدية والية  العروسي  الهاشمي .21 0101-019842 

المهدية والية   عثمان  طارق .22 0101-020906 

المهدية والية  عاليه  المختار .23 0101-020907 

المهدية والية  بوزيان  المنصف .24 0101-021415 

المهدية والية  صالح  صالح .25 0101-024497 

المهدية والية  حمزة  محمد .26 0101-025644 

سوسة والية  الشيباني خميس .27 0101-018501 

سوسة والية  قصيدة فرج .28 0101-018507 

سوسة والية  رويس  الدين جالل .29 0101-018544 

سوسة والية  المسعودي ابن  روضي .30 0101-020610 

سوسة والية  زهرة منذر .31 0101-028854 

سوسة والية  السنوسي  الهادي .32 0201-000431 

سوسة والية  الالوي عبد عمر .33 0101-018989 

سوسة والية  عبودة  الفتاح عبد .34 0101-019046 

سوسة والية  الشطي  الصادق محمد .35 0101-020210 

سوسة والية  نوير  علي .36 0101-021051 

سوسة والية  التليلي  فريد .37 0101-022493 

قيروان والية  كداشي  الرحمان عبد بن العفيف .38 0101-018584 

قيروان والية  زين  بلقاسم .39 0101-018650 

قيروان والية  الرايس  المنصف .40 0101-018675 
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قيروان والية  رمضاني محمد .41 0101-018709 

قيروان والية  سالمى  عادل .42 0101-020019 

قيروان والية  مجبري  رابح .43 0101-020124 

قيروان والية  حراثي الطاهر محمد .44 0101-020712 

قيروان والية  بنمبروك الطاهر محمد .45 0201-000387 

قيروان والية  شيحاوي العامري عمارة بن محمد .46 0101-018835 

قيروان والية  مرزوق الشاذلي .47 0101-018858 

قيروان والية  قالوي  كمال .48 0101-019602 

قيروان والية  سباعي محمد .49 0101-019936 

قيروان والية  حرش  الهادي .50 0101-021248 

قيروان والية  عزعوزي صالح .51 0101-024209 

 

 

79قائمة عدد   

 والية باجة، والية جندوبة 

 

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم     
باجة والية  بحلوس العزيز عبد .1 0101-018654 

باجة والية  الكافي  محمد .2 0101-020110 

باجة والية  جبري شكري .3 0101-021073 

باجة والية  الحناشي  هللا عبد .4 0101-022307 

باجة والية  عابدي  توفيق .5 0101-022771 

باجة والية  سنوسي بن  طارق .6 0101-023324 

باجة والية  ماطوسي  الدين فخر .7 0101-019284 

باجة والية  العوادي  الحكيم عبد .8 0101-019553 

باجة والية  عوادي  زهير .9 0101-019554 

باجة والية  ورهاني ماكني  محمد .10 0101-019820 

باجة والية  السوسي  البحري .11 0101-020828 

باجة والية  ساسي  الدين جمال .12 0101-021074 

باجة والية  البلطي  محمد .13 0101-021492 

باجة والية  الورغي  الباسط عبد .14 0101-022314 

باجة والية  العرفاوي  الخالق عبد .15 0101-022315 

باجة والية  الصليطي  الرزاق عبد .16 0101-022318 

باجة والية  بنور كمال .17 0101-026921 

جندوبة والية  الجماعي  كمال .18 0101-020599 

جندوبة والية  زغدودي محسن .19 0101-022265 

جندوبة والية  العثامنية محمد .20 0101-028613 

جندوبة والية  عيادي  زياد .21 0101-019286 

جندوبة والية  نصري  العكري .22 0101-020129 

جندوبة والية  الزائري  صفية .23 0101-020597 

جندوبة والية  الحيدوسي ليلية .24 0101-020598 

جندوبة والية  سعيدي  جالل .25 0101-020817 

جندوبة والية  السلطاني  الحميد عبد .26 0101-022261 
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80قائمة عدد   

 والية تطاوين، والية مدنين

 

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم     
تطاوين والية  طليحه علي بن سعيد بن  الجيالني محمد .1 0101-021882 

مدنين والية  زغدود  علي .2 0101-019993 

مدنين والية  زغدود التومي .3 0101-022073 

مدنين والية  الزرن  المبروك .4 0101-022925 

مدنين والية  عدالي الهادي محمد .5 0101-024775 

 

 

  81قائمة عدد

 والية توزر، والية قفصة

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم     
توزر والية  بريره أحمد .1 0101-019974 

توزر والية  عقبة  الصالح محمد .2 0101-022530 

توزر والية  الصغير الصالح محمد بن احمد .3 0101-019904 

قفصة والية  سندي  ميمون .4 0101-021404 

قفصة والية  حمادي  محمد .5 0101-022773 

قفصة والية  داسي لطفي .6 0101-023240 

 

28قائمة عدد   

 والية سيدي بوزيد

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم     
بوزيد سيدي والية  زعفوري  مبروك .1 0101-022695 

بوزيد سيدي والية  الربيعي  هللا سيف .2 0101-023270 

بوزيد سيدي والية  رجب  توفيق .3 0101-026777 

 

 

38قائمة عدد   

 والية صفاقس

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم     
صفاقس والية  السراي  علي .1 0101-027955 

صفاقس والية  السماوي محمد .2 0101-028724 

صفاقس والية  الشعري سامي .3 0201-000006 

صفاقس والية  دحمان  الهادي محمد .4 0201-000011 

صفاقس والية  القالل  رياض .5 0201-000028 
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صفاقس والية  التريكي فؤاد .6 0201-000036 

صفاقس والية  حمزة الدين نجم .7 0201-000080 

صفاقس والية  كريم بن  العزيز عبد .8 0201-000142 

صفاقس والية  محجوب  منير .9 0201-000154 

صفاقس والية  الجراية الطيب .10 0201-000157 

صفاقس والية  كريم  بن صالح  بن محمد بن ابراهيم .11 0201-000197 

صفاقس والية  الشرفي محمد .12 0201-000246 

صفاقس والية  التومي علي .13 0201-000248 

صفاقس والية  مفتاح محمد .14 0201-000303 

صفاقس والية  السماوي   هشام .15 0201-000309 

صفاقس والية  الجوة زهير .16 0201-000416 

صفاقس والية  الفقي الحبيب محمد .17 0201-000444 

صفاقس والية  معلى  لسعد .18 0201-000494 

صفاقس والية  القطي محمد .19 0201-000511 

صفاقس والية  األشهب  المنجي .20 0201-000528 

صفاقس والية  الجريبي  محمد .21 0201-000552 

صفاقس والية  عمر بن شكري .22 0201-000557 

صفاقس والية  الفقي  رضا .23 0201-000578 

صفاقس والية  الشعري  الرؤوف عبد .24 0201-000580 

صفاقس والية  بوعصيدة الباشا .25 0201-000583 

صفاقس والية  عمر بن  محمد .26 0201-000587 

صفاقس والية  دمق ماهر .27 0201-000589 

صفاقس والية  الصامت فتحي .28 0201-000591 

صفاقس والية  الطرابلسي  المبروك .29 0201-000593 

صفاقس والية  كمال محمد .30 0201-000598 

صفاقس والية  الهنتاتي الحبيب .31 0201-000604 

صفاقس والية  النيفر هللا عبد الحاج بن الهادي بن منير .32 0201-000614 

صفاقس والية  المنجة  لطفي .33 0201-000629 

صفاقس والية  المعزون محمد .34 0201-000630 

صفاقس والية  حراكة  علي .35 0201-000644 

صفاقس والية  بوعتور محمد الحاج بن مصطفى بن ميمون .36 0201-000655 

صفاقس والية  السقا  الهادي .37 0201-000673 

صفاقس والية  عليبي سامي .38 0201-000683 

صفاقس والية  المصمودي منعم .39 0201-000699 

صفاقس والية  خليفي زهير .40 0201-000700 

صفاقس والية  هللا عطية بن حافظ .41 0201-000703 

صفاقس والية  عليلة جميل محمد .42 0201-000717 

صفاقس والية  المصمودي الرزاق عبد .43 0201-000738 

صفاقس والية  العيادي  رضوان .44 0201-000750 

صفاقس والية  السعداوي  فرج .45 0201-000751 

صفاقس والية  لسود القادر عبد .46 0201-000760 

صفاقس والية  حسين بن محمد .47 0201-000764 

صفاقس والية  بوعتور الجليل عبد .48 0201-000770 

صفاقس والية  قطاطة  الهادي .49 0201-000808 

صفاقس والية  مواله عبد  محمد .50 0201-000816 

صفاقس والية  دمق علي .51 0201-000817 
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صفاقس والية  البريني الرؤوف عبد .52 0201-000821 

صفاقس والية  مقني  مفدي .53 0201-000826 

صفاقس والية  اللواتي   محمود بن الطاهر بن  فتحي .54 0201-000850 

صفاقس والية  دمق الرحمان عبد .55 0201-000859 

صفاقس والية  االشطر  شكري .56 0201-000881 

صفاقس والية  الخراط المجيد عبد .57 0201-000905 

صفاقس والية  الطياري النوري .58 0201-000920 

صفاقس والية  الحفيان  محمد .59 0201-000972 

صفاقس والية  العوادني  كمال .60 0201-001013 

صفاقس والية  بلهوشات محمد بن عليه بن مجيد .61 0201-001098 

صفاقس والية  الجربوعي عمار .62 0201-001335 

صفاقس والية  الكافي عبد  محمد .63 0201-001428 

صفاقس والية  الجوادي امبارك بن عماره بن العزيز عبد .64 0201-001486 

صفاقس والية  بوعصيدة محمد بن محمد بن زهير .65 0201-001490 

صفاقس والية  الحمامي نعمان .66 0201-001554 

صفاقس والية  السالمي علي .67 0201-001675 

صفاقس والية  السالمي  صدقي .68 0201-001704 

صفاقس والية  مقني  اللطيف عبد .69 0201-001729 

صفاقس والية  الجربي  الكراي محمد .70 0201-001839 

صفاقس والية  الزغل رياض .71 0201-001948 

صفاقس والية  الحنشي  محمد .72 0201-001985 

صفاقس والية  الجمل  حسام .73 0201-002360 

صفاقس والية  بسباس  أحمد .74 0201-002522 

صفاقس والية  اليوسفي   خليفة .75 0201-002619 

صفاقس والية  بوعياد  مرشد .76 0201-002728 

صفاقس والية  الزواري  محمد .77 0201-002800 

صفاقس والية  هللا ضيف بن  المبروك .78 0201-002814 

صفاقس والية  دربال  علي  بن  الكريم  عبد .79 0201-002815 

صفاقس والية  اسليمي  المبروك .80 0201-002832 

صفاقس والية  الملولشي الزدام مهذب بن البشير بن كمال .81 0201-002833 

صفاقس والية  عبيدي  محمد .82 0201-002848 

صفاقس والية  دمق  فاخر محمد .83 0201-002893 

صفاقس والية  السالمي الحبيب .84 0201-002912 

صفاقس والية  زوايدي  مجيد .85 0201-002992 

صفاقس والية  الرباعي الحبيب .86 0101-021358 

صفاقس والية  الطرابلسي  محمد .87 0101-026802 

 

48قائمة عدد   

 قبليوالية  والية قابس،

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم     
قابس والية  مامي الخموسي .1 0101-018515 

قابس والية  ترهوني  الصحبي .2 0101-019911 

قابس والية  المير منير .3 0101-020021 

قابس والية  سالم بن  عادل .4 0101-020944 
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قابس والية  القفراشي  هللا عبد .5 0101-020954 

قابس والية  العياشي  المختار .6 0201-000745 

قابس والية  القروي  المختار ضو .7 0201-000747 

قابس والية  ذهيبي احمد .8 0101-018928 

قابس والية  شعيرات  مفتاح .9 0101-018931 

قابس والية  دخيل  محمد .10 0101-018932 

قابس والية  الجوالي  نورالدين .11 0101-018961 

قابس والية  قيزه  خلدون .12 0101-019946 

قابس والية  بنزايد الحبيب .13 0101-020691 

قابس والية  بالرافع  بوبكر .14 0101-020950 

قابس والية  حارس ذاكر .15 0101-023245 

قابس والية  قائدي  الحبيب .16 0101-023519 

قبلي والية  سعيد بن  القادر عبد .17 0101-018620 

قبلي والية  رحومة بن األنور .18 0101-019987 

قبلي والية  المقداد  الباسط عبد .19 0101-023936 

قبلي والية  االوحيشي محمد .20 0101-024061 

قبلي والية  جمعة بن ابراهيم .21 0101-028079 

قبلي والية  بنمصباح  مصباح .22 0201-000546 

قبلي والية  طنيش  محمد .23 0101-019149 

قبلي والية  محمد بن  علي .24 0101-019605 

قبلي والية  بنعلي  محمد .25 0101-020924 

قبلي والية  العجال   علي بن بلقاسم بن حمد .26 0101-021249 

قبلي والية  عمارة  الصغير علي .27 0101-021620 

 


