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85د قائمة عد  

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

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 منى  نجاحي .1 000006-1101 والية أريانة

 كمال مناعي .2 000086-1101 والية أريانة

 محمد علي  القاطري .3 028502-0101 والية أريانة

 مسعودي فتحي  .4 028531-0101 والية أريانة

 قيس الفوني  .5 020750-0101 والية أريانة

 نجيب البراهمي  .6 002169-0101 والية أريانة

 محرز بالعسكر  .7 000480-0101 والية أريانة

 صالح الدين براهمي .8 000104-1101 والية بن عروس

 علي العويشي .9 005274-1201 والية بن عروس

 عبد الباسط  فريضي .10 005327-1201 والية بن عروس

 احمد الزغبي .11 002872-0101 والية بن عروس

 كمال  الصيد .12 000033-1101 والية تونس

 عبد العزيز  جندوبي .13 000041-1101 والية تونس

0101-000948 والية تونس   عادل الهمامي  .14 

0101-001753 والية تونس   عادل العوني  .15 

 كريم  عبد السالم .16 028489-0101 والية تونس

 شكري  دربالي .17 027524-0101 والية تونس

 عبد الرزاق  مصلح .18 027572-0101 والية تونس

 نورالدين  السدراوي .19 027946-0101 والية تونس

 شكري بن جمعة .20 028196-0101 والية تونس

 محمد فوزي الشريف  .21 000299-0101 والية تونس

 محمد الخديمي .22 000730-0101 والية تونس

 صالح نصري  .23 008831-0101 والية تونس

 الحبيب كشباطي  .24 000269-0101 والية تونس

 عزالدين العبيدي  .25 004607-0101 والية تونس

 سامي النوري  .26 013166-0101 والية تونس

 عبدالحفيظ  بن عبدهللا .27 004023-1201 والية زغوان

 حسن بن عمار بن خليفة   مسعود .28 004103-1201 والية زغوان

 ليلى بنت علي بن محمد حسين الكشباطي .29 004391-1201 والية زغوان

 يحي  بن مفتاح بن علي خصيب .30 004461-1201 والية زغوان

 حياة بن دخيل .31 004470-1201 والية زغوان

 مليكة   بنخصيب .32 004474-1201 والية زغوان

 عمار  بومالسة .33 000072-1101 والية منوبة

 نوفل  شوشان .34 027488-0101 والية منوبة

 سمير تيلي  .35 018853-0101 والية منوبة

 محمد  شاشية .36 000051-1101 والية نابل

 التومي الحمروني .37 000065-1101 والية نابل

 جمال عبد الناصر ين الجيالني بن تركيه .38 028454-0101 والية نابل

 أحمد  عبد الواحد .39 018485-0101 والية نابل

 توفيق  بحرية .40 018494-0101 والية نابل
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 هشام  بنحميدة .41 018610-0101 والية نابل

 محمود  بن حسن .42 018644-0101 والية نابل

 فتحي بالوافي .43 018646-0101 والية نابل

 فتحي  بوسالمة .44 018707-0101 والية نابل

 محمد باديس .45 021573-0101 والية نابل

 فوزي  الرياحي .46 022348-0101 والية نابل

 خالد عزوز .47 024366-0101 والية نابل

 جوهر الحداد .48 024438-0101 نابلوالية 

 نور الدين  الجزيري .49 026098-0101 والية نابل

 رمضان هواشري .50 026972-0101 والية نابل

 علي بو ربيع .51 018798-0101 والية نابل

 هشام بن حسين ابنالحاج .52 019310-0101 والية نابل

 محمد  الهاني .53 019322-0101 والية نابل

 أبو حديد القنبري .54 019367-0101 والية نابل

 محمد  المغيربي .55 019490-0101 والية نابل

 المنجي  بنالواعر .56 020589-0101 والية نابل

 الحبيب بنيونس .57 021001-0101 والية نابل

 أحمد  الزيتوني .58 021494-0101 والية نابل

 محمد مخلوف .59 021566-0101 والية نابل

 المنذر  بنعمر .60 021570-0101 والية نابل

 نورالدين  ابنا الماضي .61 021663-0101 نابلوالية 

 عبد الستار  شعباني .62 021753-0101 والية نابل

 نور الدين  خلف هللا .63 022032-0101 والية نابل

 محمد مخلوف .64 022034-0101 والية نابل

 محمد  قربوج .65 022173-0101 والية نابل

 مسعود الفرجاني .66 022374-0101 والية نابل

 السيد  المبروك .67 023491-0101 والية نابل

 معاوية  بلواعر .68 023596-0101 والية نابل

 الهادي مكلين .69 023599-0101 والية نابل

 العربي  بنحمادي .70 023812-0101 والية نابل

 فتحي  بن محمد بن علي جاب هللا .71 023976-0101 والية نابل

 لطفي  الديماسي .72 024249-0101 والية نابل

 نذير االزهر .73 024925-0101 والية نابل

 الحبيب  بالعمري .74 025309-0101 والية نابل

 خالد  بنزبير .75 025479-0101 والية نابل

 نعمان  فنينة .76 025769-0101 والية نابل

 فرج الجالصي .77 026330-0101 والية نابل

 سمير الكوش .78 027070-0101 والية نابل

 عثمان  الدراجي .79 027085-0101 والية نابل

 عبدالقادر فريج  .80 000861-0101 نابلوالية 

 هللا بنعبد صالح بن محمد بن  الحق عبد .81 000741-1201 والية بنزرت 

 العيساوي الحكيم عبد .82 000791-1201 والية بنزرت
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86قائمة عدد   

 والية القصرين

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 محمد الصغير  نصري .1 000017-0401 والية القصرين

 صالح  بوعزي .2 000047-0401 القصرين والية

 عمارة خضراوي .3 000069-0401 والية القصرين

 مصدق سعداوي .4 000199-0401 والية القصرين

 الحسين جدلي .5 000222-0401 والية القصرين

 محمد بن إبراهيم بن مبروك الكرومي .6 000255-0401 والية القصرين

 خالد مسعودي .7 000284-0401 والية القصرين

 الهادي  البعاوني .8 000307-0401 القصرين والية

 عبدهللا العمايري .9 000358-0401 والية القصرين

 عبد هللا نصري .10 000386-0401 والية القصرين

 كمال  دلهومي .11 000500-0401 والية القصرين

 علي المنور  طرشي .12 000691-0401 والية القصرين

 ذياب  خليفي .13 000860-0401 والية القصرين

 القادري بن صالح بن علي زروقي .14 000866-0401 القصرينوالية 

 لطيف  حاجي .15 000871-0401 والية القصرين

 محمد منصف بن علي بن إبراهيم قصوري .16 000902-0401 والية القصرين

 محمد التابعي  حليم .17 000943-0401 والية القصرين

 محمد االمين  قسومي .18 001008-0401 والية القصرين

 رضا  جدلي .19 001041-0401 والية القصرين

 عزالدين نجاحي .20 001070-0401 والية القصرين

 هالل   بناني .21 001092-0401 والية القصرين

 الطاهر خضري .22 001197-0401 والية القصرين

 فيصل سعيدي .23 001417-0401 والية القصرين

 محمد الصالح بن محمد برباري .24 001583-0401 والية القصرين

 محمد الطاهر  البوعالقي .25 002131-0401 والية القصرين

 عبد الرزاق   شخاري .26 002134-0401 والية القصرين

 محمد عالم  فقراوي .27 002260-0401 والية القصرين

 علي  غرسلي .28 002421-0401 والية القصرين

 محمد العلمي  قطفي .29 002711-0401 والية القصرين

 جمال الدين  فقراوي .30 002991-0401 والية القصرين

 محي الدين الدبابي .31 003212-0401 والية القصرين
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87قائمة عدد   

 والية الكاف، والية سليانة

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 عبد الرؤوف  السهيلي .1 000007-0901 والية الكاف

 علي  ميساوي .2 000012-0901 والية الكاف

 حبيبة  عمري .3 000013-0901 والية الكاف

 نجم الدين  بن الصادق بن صالح الكافي .4 000015-0901 والية الكاف

 عبد الجليل الحناشي .5 000050-0901 والية الكاف

 معز  اليحياوي .6 000056-0901 والية الكاف

 شكري  شارني .7 000140-0901 والية الكاف

 أحمد  حمادي .8 000158-0901 والية الكاف

 الشارني.إبراهيم بن سعد بن سالم  .9 000302-0901 والية الكاف

 عادل  حمايدي .10 000303-0901 والية الكاف

 نبيل  عباسي .11 000334-0901 والية الكاف

 حسونة  مساوي .12 000335-0901 والية الكاف

 بشير  القرقني .13 000654-0901 والية الكاف

 حسن  خليفي .14 000691-0901 والية الكاف

 مراد بن احمد االخضر بن صالح نعيمي .15 000773-0901 والية الكاف

 حاتم  الشارني .16 000790-0901 والية الكاف

 نوفل  بن محمود بن الطاهر بولعابي .17 000804-0901 والية الكاف

 عبد الحق ترعاوي .18 000915-0901 والية الكاف

 إبراهيم  هادفي .19 001925-1201 والية الكاف

 فوزي  البوغالمي .20 004930-1201 والية الكاف

 المساهلي عبدالسالم  .21 010247-0101 والية الكاف

 المولدي  الجريدي .22 000332-1201 والية سليانة

 حاتم بن عبدهللا  داسي .23 031131-0101 والية سليانة
 

 

88قائمة عدد   

 والية المنستير، والية المهدية، والية القيروان  سوسة،والية 

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 سالم ابرهم .1 000496-1201 والية المنستير

 كمال نصري .2 002333-0401 المنستيروالية 

 نجيب مراد  .3 010764-0101 والية المنستير

 محمد حسين .4 000724-1201 والية المهدية

 محمد فوزي  نصيب .5 000805-1201 والية المهدية

 رضوان ابن الزين .6 001124-1201 والية المهدية

 نصر منصور .7 001127-1201 والية المهدية

 نورالدين  ابن منصور .8 001324-1201 والية سوسة

 محمد  بوهالل .9 001462-1201 والية سوسة

 مراد الشايب .10 000029-0301 والية سوسة
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 عبدالمجيد قدور  .11 011081-0101 والية سوسة

 حسن الكافي  .12 006178-0101 والية سوسة

 السيد بن محمد بن بوستة رمضاني .13 000416-1201 والية قيروان

 فتحي بن عبد الحميد  بعزاوي .14 000600-1201 والية قيروان

 علي  جملي .15 000611-1201 والية قيروان

 مبارك  كرعاني .16 000612-1201 والية قيروان

 محسن عباسي .17 000666-1201 والية قيروان

 منصف الرايس  .18 018675-0101 والية قيروان
 

89قائمة عدد   

 والية باجة، والية جندوبة 

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 سامي الهذلي .1 000023-1001 والية باجة

 المختار الجبالي .2 000036-1001 والية باجة

 محمد  مومني .3 002822-1201 والية باجة

 نبيل  بن رابح بن عمار جرايدي .4 002863-1201 والية باجة

 محمد  نهدي .5 002872-1201 والية باجة

 محمد نجيب  غربي .6 002882-1201 والية باجة

 حسن بن عمر بن احمد عمدوني .7 002888-1201 والية باجة

 محمود  حمراوي .8 002889-1201 والية باجة

 نورالدين الرمضاني .9 002893-1201 والية باجة

 محمد رؤوف مالكي .10 002895-1201 والية باجة

 كمال  كافي .11 002900-1201 والية باجة

 الحبيب بن صالح بن إبراهيم  الوسالتي .12 002903-1201 والية باجة

 األسعد  الشريف بن أحمد معروفي .13 000740-1001 والية جندوبة

 كمال تبيني .14 000940-1001 والية جندوبة

 نور الدين برينصي .15 001129-1001 والية جندوبة

 محسن هرمي .16 001153-1001 والية جندوبة

 نورالدين لطفي .17 005043-1201 والية جندوبة

 جالل الطبرقي  .18 003964-0101 والية جندوبة

 يوسف بيولي  .19 004793-0101 والية جندوبة

 رشيد القروي .20 004383-0101 والية جندوبة
 

 

09قائمة عدد   

 والية تطاوين، والية مدنين

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 محمد  المنصف .1 000156-0801 والية تطاوين

 محمد  الثابتي .2 001254-0801 والية تطاوين

 الحبيب  بن حامد .3 001873-0801 والية تطاوين
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 حليمة  التائب .4 002139-0801 والية تطاوين

 محمد  عمر .5 002558-1201 والية تطاوين

 الصادق  البوصاعي .6 004502-1201 والية تطاوين

 محمد زواغة .7 000174-0801 والية مدنين

 محمد  المنصوري .8 000244-0801 والية مدنين

 عبد الكريم  بشراوي .9 000768-0801 والية مدنين

 البشير  عاشوري .10 001220-0801 والية مدنين

 محمد  قناقن .11 001372-0801 والية مدنين

 بوزيد  االنور .12 001725-0801 والية مدنين

 محمد  بلهيبة .13 001760-0801 والية مدنين

 عبد العزيز  الصهال .14 002030-0801 والية مدنين

 عمار التائب .15 002141-0801 والية مدنين

 كمال الدين  عروه .16 002750-1201 والية مدنين

 فتحي  بن عبدالسالم بن علي مصدق .17 003302-1201 والية مدنين
 

 

  91قائمة عدد

 والية توزر، والية قفصة

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 لطفي حمده .1 002153-1201 والية توزر

 فتحي العثماني .2 000156-0501 والية توزر

 هللا الحميدي عبد .3 000750-0501 والية توزر

 بوعلي المهداوي  .4 009140-0101 والية توزر

 شوقي  رجب .5 002328-1201 والية قفصة

 عبد العزيز سوري .6 000024-0501 والية قفصة

 المنجي حرشاني .7 000074-0501 والية قفصة

 الهادي  ضو .8 000103-0501 والية قفصة

 نور الدين  القايدي .9 000111-0501 والية قفصة

 عثمان  فولي .10 000113-0501 والية قفصة

 فتحي صالحي .11 000134-0501 والية قفصة

 منجية  خنوسي .12 000200-0501 والية قفصة

 منصف ذيبي .13 000337-0501 والية قفصة

 العايش  سالم .14 000405-0501 والية قفصة

 رجاء  بن عبدهللا الحامدي .15 000422-0501 والية قفصة

 رضا  زعبوطي .16 000497-0501 والية قفصة

 منية  عليمي .17 000553-0501 والية قفصة

 عبد الباسط  مسعي .18 000605-0501 والية قفصة

 سامي  فرحات .19 000724-0501 والية قفصة

 عمار بوبكر .20 000725-0501 والية قفصة

 محمد زائدي .21 000746-0501 والية قفصة

 آمنه  عكرميه .22 000790-0501 والية قفصة

 اليحياوي  عبدالسالم .23 008373-0101 والية قفصة
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29قائمة عدد   

 والية سيدي بوزيد

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 فوزي  عمامي .1 004216-1201 والية سيدي بوزيد

 لطفي قاسمي .2 028468-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد  خليفي .3 000127-0301 والية سيدي بوزيد

 سالم  ميساوي .4 000235-0301 والية سيدي بوزيد

 الكيالني عبد الالوي .5 000249-0301 بوزيدوالية سيدي 

 اسحاق بوعزيزي .6 000311-0301 والية سيدي بوزيد

 البياوي محمد .7 000317-0301 والية سيدي بوزيد

 رضى حسيني .8 000337-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد هللا  بوعزيزي .9 000341-0301 والية سيدي بوزيد

 عمار  فالحي .10 000437-0301 والية سيدي بوزيد

 ساسي خصخوصي .11 000473-0301 والية سيدي بوزيد

 عمار بن عثمان بن محمود بوعالقي .12 000698-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد الصالح خليفي .13 000743-0301 والية سيدي بوزيد

 الجمعي بن صغير بوعجيلة خصخوصي .14 000759-0301 والية سيدي بوزيد

 حسين عوني .15 001148-0301 والية سيدي بوزيد

 كمال  عواينية .16 001149-0301 سيدي بوزيد والية

 محمد المولدي عمري .17 001302-0301 والية سيدي بوزيد

 االخضر  بنجدو .18 001365-0301 والية سيدي بوزيد

 معمر نصري .19 001393-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد الرؤوف حمدي .20 001394-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد جاللي .21 001397-0301 والية سيدي بوزيد

 حمدي القندوزي العيدي .22 001403-0301 والية سيدي بوزيد

 حسيب  عباسي .23 001421-0301 والية سيدي بوزيد

 صالح  ضفولي .24 001521-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد ابراهمي .25 001556-0301 والية سيدي بوزيد

 فاطمة  حمدي .26 001611-0301 والية سيدي بوزيد

 عباسي منير  .27 001801-0301 والية سيدي بوزيد

 اوالد احمد  عبد الحميد .28 001859-0301 والية سيدي بوزيد

 مبروك بن صالح زعفوري .29 001888-0301 والية سيدي بوزيد
 

39قائمة عدد   

 والية صفاقس

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 الهادي  الترعي .1 002996-0201 والية صفاقس

 عبد هللا البكوش .2 000393-0201 والية صفاقس

 البشير نعمان .3 000400-0201 والية صفاقس

 محمد بن احمد بنعلي المغربي .4 000445-0201 والية صفاقس

 سندس  الشريف .5 000451-0201 والية صفاقس
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 جالل  بودبوس .6 000474-0201 والية صفاقس

 عبد  الستار الجريبي .7 000565-0201 والية صفاقس

 رياض الغرائري .8 000567-0201 والية صفاقس

 فوزي  اللوز .9 000581-0201 صفاقسوالية 

 محمد الشريف العجيلي .10 000667-0201 والية صفاقس

 المنجي بن منصور بن أحمد بوحامد .11 000682-0201 والية صفاقس

 عمر بنيزيد .12 000909-0201 والية صفاقس

 رياض الحشيشة .13 000921-0201 والية صفاقس

 خالد  الطرابلسي كبوط .14 000933-0201 والية صفاقس

 الناجي  بوقدر .15 000957-0201 والية صفاقس

 سعيد بن علي خشارم .16 001029-0201 والية صفاقس

 زهير بن بن أحمد بن محمد الزواري .17 001041-0201 والية صفاقس

 جيهان  الغربي .18 001514-0201 والية صفاقس

 نجاة  بنت ابراهيم  بن صالح الزكري .19 001730-0201 والية صفاقس

 محمد  شيحة .20 001967-0201 والية صفاقس

 محمد  الشعري .21 002581-0201 والية صفاقس

 محمد بن عمار .22 002716-0201 والية صفاقس

 حياة بنت عبد الحميد بنبراهيم  .23 002717-0201 والية صفاقس

 محمد الهنتاتي .24 002871-0201 والية صفاقس

 علي  العيادي .25 003045-0201 والية صفاقس

 الصادق الهاني الحزقي .26 003047-0201 والية صفاقس

 عبد الكريم  الغزواني .27 003146-0201 والية صفاقس

 الحبيب  إدريس .28 003214-0201 والية صفاقس

 المنصف الصالحي .29 003232-0201 والية صفاقس

 رضا العيوني .30 003246-0201 والية صفاقس

 سمير  الجربي .31 003258-0201 والية صفاقس

 الغريبيعلي   .32 003291-0201 والية صفاقس

 زهير البحري .33 003294-0201 والية صفاقس

 علي البحري .34 003317-0201 والية صفاقس

 عثمان  الدبابي .35 003338-0201 والية صفاقس

 محمد المعالج .36 003403-0201 والية صفاقس

 جمال  المعالج .37 003404-0201 والية صفاقس

 الحبيب بوزيد .38 003457-0201 والية صفاقس

 حمادي قدورة .39 003598-0201 والية صفاقس

 علي  الخراط .40 003612-0201 والية صفاقس

 عادل الملولي .41 003622-0201 والية صفاقس

 الهادي بن الصادق بن خليفة دمق .42 003696-0201 والية صفاقس

 محمود الكشو .43 003743-0201 والية صفاقس

 عبد هللا  بن عباس .44 003752-0201 والية صفاقس

 عمر  كمون .45 003757-0201 والية صفاقس

 الشافعي  دربال .46 003773-0201 والية صفاقس

 الحبيب  بن رمضان .47 003774-0201 والية صفاقس

 سمير بن عويشة .48 003781-0201 والية صفاقس

 النوري يعيش .49 003785-0201 والية صفاقس

 خالد بن الطاهر التريكي .50 003858-0201 والية صفاقس
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 زكرياء  اللهواث .51 003873-0201 والية صفاقس

 محسن  شقير .52 003895-0201 والية صفاقس

 لبيض  بن عبد هللا .53 003899-0201 والية صفاقس

 بدر الدين بن محمود بن محمد القالل .54 004042-0201 والية صفاقس

 سامي كريشان .55 004088-0201 والية صفاقس

 الحبيب عبد الكافي .56 004287-0201 والية صفاقس

 محمد العطي .57 004300-0201 والية صفاقس

 عمران  شنيور .58 004374-0201 والية صفاقس

 فتحية  شقير .59 004375-0201 والية صفاقس
 

 

49قائمة عدد   

قبليوالية  والية قابس،  

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية

 بلقاسم  فرحات .1 000652-0701 والية قابس

 حجاج محمد بن السالمي بن مفتاح .2 001196-0701 والية قابس

 منير ابن الشيخ بوبكر .3 001276-0701 والية قابس

 ابولبابة  حميد .4 001450-0701 والية قابس

 حسن  الدغباجي .5 001482-0701 والية قابس

 عزالدين  رتيمي .6 001510-0701 والية قابس

 محمد االسعد  الشيباني .7 001552-0701 والية قابس

 بوهالةحسن بن المبروك  .8 001586-0701 والية قابس

 بندادة  دادي .9 001610-0701 والية قابس

 عيسى  بن حمد بن عمر لطيفي .10 001693-0701 والية قابس

 عادل  جبران .11 001928-0701 والية قابس

 يوسف  بن الحاج ابراهيم دخيل .12 001955-0701 والية قابس

 ابراهيم بن عبد هللا بن محمد بنعميره .13 002650-1201 والية قابس

 منير  بنمفتاح .14 001315-0701 والية قبلي

 محمد  بن عزيز الوحيشي .15 001838-0701 والية قبلي

 محمد  الكعوبي .16 001863-1201 والية قبلي

 محمد الناصر بن محمد بن محمد  بنعبد النبي .17 003535-1201 والية قبلي

 المبروك بن احمد بن المبروك  بنعبدالعالي .18 003557-1201 والية قبلي

 محمد عون .19 003576-1201 والية قبلي

 زهير يعقوب .20 003616-1201 والية قبلي
 


