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95 دقائمة عد  

والية نابل ،والية زغوان، ، والية بنزرتواليات تونس الكبرى   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 فتحي الطالبي .1 000289-0101 والية أريانة

 عبد اللطيف  الخلفي .2 000479-0101 والية أريانة

 الحبيب  كعوانة .3 000485-0101 والية أريانة

 قاطري هة ينز .4 000793-0101 والية أريانة

 محمد بن محمد .5 000927-0101 والية أريانة

 عبد الجليل  الصويدي .6 000954-0101 والية أريانة

 الحبيب  كعوانة .7 000995-0101 والية أريانة

 عماد  بنعمارة .8 000998-0101 والية أريانة

 الحبيب همامي .9 001254-0101 والية أريانة

 زهير فرشيشي .10 002371-0101 والية أريانة

ة أريانةيالو  جمال  الشريف .11 0101-002380 

 المانع غديفي .12 002935-0101 والية أريانة

 فيصل  عياري .13 003053-0101 والية أريانة

 حسن  قنوني .14 003118-0101 والية أريانة

 محمد مالكي .15 003225-0101 والية أريانة

 الفازعياحمد   .16 003550-0101 والية أريانة

 مار  بن عثماند عممح .17 004444-0101 والية أريانة

 بن سالمه العمدونيعبد الرزاق بن محمد  .18 004540-0101 والية أريانة

 عثمان بن عمارة بن رمضان يحياوي .19 004581-0101 والية أريانة

 محرز  بن الصادق الدالي .20 004932-0101 والية أريانة

 يسين  الدريدي .21 005149-0101 والية أريانة

 دين بن محمد بن خميس السعوديال محي .22 005216-0101 والية أريانة

 سمير  بن عمارة .23 005240-0101 والية أريانة

 نور الدين  الرميلي .24 014715-0101 والية أريانة

 محرزية بن العابد .25 014829-0101 والية أريانة 

 حمايديكمال   .26 000419-0101 والية بن عروس

 غانميبوال حمدبوزيد بن عبد هللا بن أ .27 000530-0101 والية بن عروس

 األسعد الفيتوري .28 000778-0101 والية بن عروس

 الهاشمي هاللي .29 000852-0101 والية بن عروس

 فتحي حيوني .30 000960-0101 والية بن عروس

 صالح بوقصاص .31 002756-0101 والية بن عروس

 شكري  الرزقي .32 002883-0101 والية بن عروس

 شكري  المرغني .33 003006-0101 والية بن عروس

روسبن ع والية  عبد اللطيف  الدهيسي .34 0101-003042 

 إبراهيم  السليطي .35 003152-0101 والية بن عروس

 عادل السوفي .36 003281-0101 والية بن عروس

 خالد  االفرك .37 003427-0101 والية بن عروس

 المبروك  بالريش .38 003492-0101 والية بن عروس

 المنجي  المناعي .39 003496-0101 والية بن عروس

روسبن ع والية  عبد القادر تريكي .40 0101-003657 
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 سناء  كستوري .41 003688-0101 والية بن عروس

 هشام  بطاش .42 003904-0101 والية بن عروس

 محمد شكري   مرزوقي .43 003906-0101 والية بن عروس

عروسوالية بن   الحبيب  رزقي .44 0101-004027 

 زيالكريعمار  بن محسن بن صالح  .45 004153-0101 والية بن عروس

 عبد الرزاق  الفرجاني .46 004278-0101 والية بن عروس

 توفيق الجالصي .47 004347-0101 والية بن عروس

 لنور المجهد .48 004368-0101 والية بن عروس

 منصور عكير .49 004380-0101 والية بن عروس

 فضيلة بنت رابح بن سليمان مشالوي  .50 004386-0101 والية بن عروس

 حاتم  بنبشير .51 004405-0101 والية بن عروس

 مصطفى صابري .52 004447-0101 والية بن عروس

 خالد الصيد .53 004862-0101 والية بن عروس

 رضا الكوكي .54 004964-0101 والية بن عروس

 بن عبد الرحمان عثمانعلي بن صالح  .55 005072-0101 والية بن عروس

 محمد الشريف بن يونس المناعي .56 005073-0101 والية بن عروس

سن عرووالية ب  عزالدين  بنهندة .57 0101-005075 

 عماد  الزريبي .58 005102-0101 والية بن عروس

 محمد وديع الجبالي .59 005112-0101 والية بن عروس

 رؤوف التونكتي .60 005118-0101 والية بن عروس

 علي الملوحي .61 000291-0101 والية بن عروس

 فتحي  الدريدي .62 000654-0101 والية بنزرت

 الحبيب الحمروني .63 000971-0101 والية بنزرت

 عز الدين بن عسكر .64 001156-0101 والية بنزرت

 رشيد بوراس .65 002486-0101 والية بنزرت

 سعاد بنت محمد بن مختار  الكشك .66 002820-0101 والية بنزرت

 مراد  المحمودي .67 002832-0101 والية بنزرت

 عمر  بجاوي .68 002836-0101 والية بنزرت

 بلحسن ابشه .69 002849-0101 والية بنزرت

 الحبيب  همامي .70 002868-0101 والية بنزرت

 محسن  يرماني .71 002873-0101 والية بنزرت

 القالليخيرية بنت مصطفى بن عبد هللا    .72 002890-0101 والية بنزرت

 محجوب  السعيداني .73 002906-0101 والية بنزرت

 جالل  بن سالم .74 002922-0101 والية بنزرت

 فيق  الوافيوت .75 002937-0101 والية بنزرت

 صالح حسيني .76 002949-0101 والية بنزرت

 عمران  الماجري .77 002957-0101 والية بنزرت

 محمود  البجاوي .78 002959-0101 والية بنزرت

بنزرتوالية   الطاهر  الدريدي .79 0101-002970 

 علي الجميلي .80 002986-0101 والية بنزرت

 العاطف بن قارة علي .81 002992-0101 والية بنزرت

زرتة بنوالي  المختار شريف .82 0101-002994 

 المنصف  ابن السعيد .83 002998-0101 والية بنزرت

 فتحي  يجر .84 003000-0101 والية بنزرت

 شاذلية جباري .85 003092-0101 والية بنزرت
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 المنصف بن صالح  مسعودي .86 003093-0101 والية بنزرت

 بدر الدين البوزيدي .87 003095-0101 والية بنزرت

زرتوالية بن  عربي  فريد .88 0101-003103 

 عبد الباسط  بن محمد بن علي طرابلسي .89 003104-0101 والية بنزرت

 الحمرونيرضا   .90 003105-0101 والية بنزرت

 يوسف بن محمد  سعيدان .91 003146-0101 والية بنزرت

 المنصف العوام .92 003420-0101 والية بنزرت

 عبد الحميد  بن صابر .93 003426-0101 والية بنزرت

زرتة بنوالي  محمد  البطي .94 0101-003428 

 عبد الحكيم بن علي بن صالح عريفة .95 003431-0101 والية بنزرت

 شكري  باش طبجي .96 003434-0101 والية بنزرت

 عبد العزيز القاسمي .97 003438-0101 والية بنزرت

 عبد الرحمان بلخشين .98 003440-0101 والية بنزرت

 بن صالح  العيارياجم ت النمحجوبة بن .99 003642-0101 والية بنزرت

 محمد بن خليفه .100 003658-0101 والية بنزرت

 فاطمة التيجاني  بن .101 003661-0101 والية بنزرت

 عربي هالل .102 003672-0101 والية بنزرت

 العروسي  الحشاني .103 003678-0101 والية بنزرت

 منذر ادريس .104 003680-0101 والية بنزرت

 يلتومبي  امحمد العر .105 003686-0101 والية بنزرت

 خالد سجيل .106 003690-0101 والية بنزرت

 الضاوي بن علي بن رابح  الجندوبي .107 003699-0101 والية بنزرت

 محمد الحبيب  بن عبد الستار .108 003706-0101 والية بنزرت

 اكرم  الحنيني .109 003715-0101 والية بنزرت

 علي  العياري شهر محمد علي سودار .110 003722-0101 والية بنزرت

ترزة بنوالي  محمد  المغربي .111 0101-003726 

 الرؤوف  التواتيعبد  .112 003729-0101 والية بنزرت

 الحبيب  بن خلفة .113 003731-0101 والية بنزرت

 محمد السميراني .114 003732-0101 والية بنزرت

 حسان  الصفاقسي .115 003735-0101 والية بنزرت

 محمد  مزاح .116 003736-0101 والية بنزرت

 محمد الطاهر بن المكي بن الطاهر العرافه .117 003737-0101 والية بنزرت

 ادريس  عمارة .118 003740-0101 والية بنزرت

 الهادي نويرة .119 003836-0101 والية بنزرت

 حميدة بن علي بن  محمد  جبالية .120 004187-0101 والية بنزرت

 سمير  قادر .121 004199-0101 والية بنزرت

 رضا بن الحاج حسن .122 004356-0101 والية بنزرت

تنزرة بيوال  منصور  مزليني .123 0101-004608 

 محسن بن الهادي  بن سعيد .124 004618-0101 والية بنزرت

 سيف هللا بن منصور بن حميد  بن الخوجة .125 004623-0101 والية بنزرت

 الحبيب  بن علي بن صالح الدريدي .126 004625-0101 والية بنزرت

 عبد العزيز والي .127 004635-0101 والية بنزرت

 عبد الكريم  الزياني .128 004643-0101 والية بنزرت

 الحبيب  السعيداني .129 004652-0101 والية بنزرت

 المنوبي  بن مسعود .130 004662-0101 والية بنزرت
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 عبد الواحد بن الحبيب بن الطاهر  الشريف .131 004667-0101 والية بنزرت

 الزين الزاوي .132 004668-0101 والية بنزرت

 محمد حمودير بن الطاهالعربي بن  .133 004671-0101 والية بنزرت

 حمودة  همامي .134 004672-0101 والية بنزرت

 العايش مرساني .135 004675-0101 والية بنزرت

 رشاد  بولعابة .136 004678-0101 والية بنزرت

 عبد هللا  بن الحاج قاسم .137 004835-0101 والية بنزرت

 علي بن عبدهللا شوشان منير  بن .138 005205-0101 والية بنزرت

 سالم  بن عمر بن بلقاسم النقاش .139 005210-0101 والية بنزرت

 المعز  بن عبد المجيد بن علي الغرسلي .140 005218-0101 والية بنزرت

 شكري بن البشير بن محمد  الشافعي .141 005221-0101 والية بنزرت

 حاتم  غرس هللا .142 005231-0101 والية بنزرت

 عبد الحفيظ  الدغار .143 005237-0101 والية بنزرت

 عمر بن عمارقادر .144 005244-0101 والية بنزرت

 محمد العربي .145 006278-0101 والية بنزرت

 سعيدة  شابي .146 014709-0101 والية بنزرت

 خميس  عميري .147 000340-0101 والية تونس

 عادل العائدي .148 000767-0101 والية تونس

 علي المبعرج .149 000855-0101 والية تونس

تونس والية  محمد  الغربي .150 0101-000905 

 خديجة  خراز .151 000929-0101 والية تونس

 بسمة البجاوي .152 000953-0101 والية تونس

 حسين  مصباح .153 000972-0101 والية تونس

 سمير  الزعلوني .154 000979-0101 والية تونس

 نوفل الجبالي .155 000980-0101 والية تونس

 تومي الطرخاني .156 000987-0101 والية تونس

تونسية الو  الطاهر بوشاهد .157 0101-000990 

 سالم منصري .158 001535-0101 والية تونس

0101-001197 والية تونس  سامية المدوري .159 

 عدنان  الطرودي .160 001877-0101 والية تونس

 عبد العزيز  عفيفي .161 002728-0101 والية تونس

 الكيالني  حالب .162 002813-0101 والية تونس

 الشاذلي  األخضر .163 003029-0101 والية تونس

 دوبيالجنية  نس .164 003036-0101 والية تونس

 عبد الستار  الدالعي .165 003041-0101 والية تونس

 مراد  الجبالي .166 003043-0101 والية تونس

 نبيل  الحمروني .167 003100-0101 والية تونس

 الشعيبيالبشير   .168 003111-0101 والية تونس

 محمد  الخلفاوي .169 003141-0101 والية تونس

 نجيبة زكي .170 003220-0101 والية تونس

ونسوالية ت  الهادي الورفلي .171 0101-003234 

 سامي  الوغالني .172 003339-0101 والية تونس

 سفيان العيادي .173 003393-0101 والية تونس

 مصطفى  الطهاري .174 003395-0101 والية تونس

 عادل الدريدي .175 003437-0101 والية تونس
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 بن عبدالرحمان بن خليفةمراد بن محمد  .176 003464-0101 والية تونس

سنة تووالي  منية  المناعي .177 0101-003467 

 عبد اللطيف زائري .178 003556-0101 والية تونس

 عبد الكريم بوحاجب .179 003578-0101 والية تونس

 القراميفاطمة   .180 003581-0101 والية تونس

 علي  الماجري .181 003927-0101 والية تونس

 الشاذلي النفزي .182 004106-0101 والية تونس

 هيم بن محمد حواشيبران إين بالد زع .183 004129-0101 والية تونس

 عبد العزيز بن الحبيب بن البشير الحسومي .184 004345-0101 والية تونس

 سامي الصيفي .185 004352-0101 والية تونس

 كثير البيتري .186 004365-0101 والية تونس

 االسعد بن العياشي بن حسين سعادي .187 004377-0101 والية تونس

 يزعلونشكري ال .188 004550-0101 والية تونس

نسة تووالي  نورالدين بوغيزان .189 0101-004690 

 الهاشمي الكوكي .190 004756-0101 والية تونس

 العايش  حمدي .191 004870-0101 والية تونس

 عمار العامري .192 004898-0101 والية تونس

 محمد العادل  تريكي .193 004949-0101 والية تونس

 صالح  بن رمضان .194 004960-0101 والية تونس

 اد السعيديمع .195 005104-0101 والية تونس

 فتحي قاسمي .196 005155-0101 والية تونس

 عبد الحكيم  الناجم .197 005242-0101 والية تونس

 محمد سبوعي  .198 010757-0101 والية تونس

 جلول بن محمد التواتي .199 000063-0101 والية منوبة

 سلطان بن أحمد بن صغير محجوبي .200 000277-0101 والية منوبة

 بيجندو ناجي  .201 000442-0101 والية منوبة

 الناصر  الغربي .202 000737-0101 والية منوبة

 فتحي األفرني .203 000758-0101 والية منوبة

 رشاد الغربي .204 000804-0101 والية منوبة

 سيف هللا  الخياري .205 000815-0101 والية منوبة

 محمد الجندوبي .206 000997-0101 والية منوبة

 علي الطرابلسي .207 001339-0101 والية منوبة

وبةة منوالي  صالح بن الجيالني بن محمد ابن حماد .208 0101-001601 

 علي الرياحي .209 002378-0101 والية منوبة

منوبةوالية   حافظ بن صالح .210 0101-002846 

 عبد الحميد الحجري .211 002877-0101 والية منوبة

 لطفي العرقوبي .212 002920-0101 والية منوبة

 حسين السماتي .213 002942-0101 والية منوبة

ةمنوبية الو  محمد الطاهر  عبيدلي .214 0101-003047 

 محمد التونسي .215 003086-0101 والية منوبة

 كمال دريدي .216 003122-0101 والية منوبة

 محمد صالح الدين بن عاشور .217 003138-0101 والية منوبة

 محمد الجندوبي .218 003596-0101 والية منوبة

 مصطفى  الفضيلي .219 003703-0101 والية منوبة

بةوالية منو  فتحي  الجبالي .220 0101-003762 
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 عبد المجيد بن الطيب بن محمد بنرجب .221 003767-0101 والية منوبة

 البشير البجاوي .222 003842-0101 والية منوبة

 محمد االزهر عدواني .223 004118-0101 والية منوبة

 المنجي  الفرجاني .224 004191-0101 والية منوبة

 يارعياهيم ن إبرالبشير  بن عمار ب .225 004340-0101 والية منوبة

 الحسنيجمال  .226 004422-0101 والية منوبة

 عز الدين  الدريدي .227 004456-0101 والية منوبة

 ماهر  بن محمد بن علي مرزوقي .228 004622-0101 والية منوبة

 صالح  خياري .229 004627-0101 والية منوبة

 الفاضل  يوسفي .230 004628-0101 والية منوبة

 مصطفى  قريشي .231 004659-0101 والية منوبة

وبةوالية من  المختار الدريدي .232 0101-004714 

 عبد الرزاق  القماطي .233 000295-0101 والية نابل

 فتحي بن حجل .234 000558-0101 والية نابل

 فيصل بو فايد .235 002368-0101 والية نابل

 المولدي بن صالح بن بوبكر  العبيدي .236 002887-0101 والية نابل

 ام  بن حميدةاكر .237 002915-0101 والية نابل

 نزار القبجي .238 002960-0101 والية نابل

 كرام بن عيسى .239 003027-0101 والية نابل

 فيصل بعطوط .240 003160-0101 والية نابل

 عادل الحلفاوي .241 003163-0101 والية نابل

 فوزي مكنين .242 003530-0101 والية نابل

 بن ميالدي براهمينورالدين بن محمد  .243 003533-0101 والية نابل

 علي  بن قلية .244 003677-0101 والية نابل

 محمد العادل  بلحولة .245 003889-0101 والية نابل

 شمس الدين الرياحي .246 004083-0101 والية نابل

 جمال  ميارة .247 004092-0101 والية نابل

 كمال بن الكيالني بن أحمد السماتي .248 004136-0101 والية نابل

 محمد فوزي خلفة .249 004360-0101 والية نابل

 توفيق عيادي .250 004493-0101 والية نابل

 محمد البشير بن سليمان بن خميس محفوظ .251 004520-0101 والية نابل

 محمد الهادي بن محمد بن أحمد دلهم .252 004647-0101 والية نابل

 محمد بوخزر .253 004784-0101 والية نابل

 محمد علي بن يوسف بن علي فداي .254 005208-0101 والية نابل

 انيعلي  الدهم .255 000288-0101 والية نابل

 

69قائمة عدد   

 والية القصرين

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 عزالدين الخضراوي .1 000655-0101 والية القصرين

 عبد الكريم ذيبي .2 000658-0101 والية القصرين

 الهاشمي حمزاوي .3 000933-0101 والية القصرين
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 محمدعلي عالقي .4 000969-0101 والية القصرين

 محمد تليلي .5 000973-0101 والية القصرين

 توفيق الطرابلسي .6 002950-0101 والية القصرين

 لطفي  زرقي .7 003499-0101 والية القصرين

 البشير النمري .8 003719-0101 والية القصرين

 محمد المنصف  نصري .9 003831-0101 والية القصرين

 الهادي الزوائدي .10 004649-0101 والية القصرين

لقصرينوالية ا  ير  حقيمن .11 0101-005065 

 نورالدين  بنأحمد .12 002712-0501 والية القصرين

 عزالدين  الموالهي .13 004061-0101 والية القصرين

القصرينوالية   محمد عرايسي .14 0401-000888 

 

 

79قائمة عدد   

، والية سليانةوالية الكاف  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 عبد الرحيم  جباري .1 001290-0101 والية الكاف

ية الكافوال  حفصية  الزغالمي .2 0101-001545 

 فتحي  العبيدي .3 002842-0101 والية الكاف

 المولدي  زغالمي .4 002902-0101 والية الكاف

 صابر بالزين .5 003004-0101 والية الكاف

 مختار  عبيدي .6 003008-0101 والية الكاف

 محمود عرفاوي .7 003081-0101 والية الكاف

ية الكافالو  لطفي الورفلي .8 0101-003398 

 زهير بن محمد األخضر بن أحمد علوي .9 003982-0101 والية الكاف

 التهامي حمداني .10 004134-0101 والية الكاف

 بالقاسم بن الهادي  بوغانمي .11 004272-0101 والية الكاف

 لمجد  الشارني .12 004280-0101 والية الكاف

 زيز  عواديععبد ال .13 004291-0101 والية الكاف

فوالية الكا  سنية الجبابلي .14 0101-004294 

 جالل  الجبالي .15 004624-0101 والية الكاف

 خديجة  الينوبلي .16 004716-0101 والية الكاف

 زهير  فريضي .17 004828-0101 والية الكاف

 علي بن عمر بن احمد  ميساوي .18 004902-0101 والية الكاف

 تانيتاألمجد الور .19 004988-0101 والية الكاف

 المنجي  بنسالم .20 004998-0101 والية الكاف

 النعيميجمال بن صالح بن عمار  .21 003947-0101 والية الكاف

 التومي المنصوري .22 013178-0101 والية الكاف

 الحبيب الرزقي .23 000966-0101 والية سليانة

 إبراهيم  العرقوبي .24 002384-0101 والية سليانة

 ستار الجالصيلعبد ا .25 003952-0101 والية سليانة

يانةوالية سل  نور الدين القاسمي .26 0101-004127 



8 | 12 

 

 حيدر  العرفاوي .27 004597-0101 والية سليانة

 حسونه  الحناشي .28 004601-0101 والية سليانة

 محمد بن محمد بن علي بودبوس العرفاوي .29 004619-0101 والية سليانة

 انور  الشابي .30 004653-0101 والية سليانة

 تيخالد  الوسال .31 004657-0101 والية سليانة

 العونيعبد الفتاح  .32 004848-0101 والية سليانة

 فريد الزيدي .33 005007-0101 والية سليانة

 

 

89قائمة عدد   

، والية القيروان ، والية المهديةروالية المنستي ،سوسةوالية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 لاللطفي  الق .1 000049-0101 والية المنستير

 فتحي شنقل .2 000950-0101 والية المنستير

 المولدي  تريمش .3 018520-0101 المنستيروالية 

 عبد هللا حنين .4 002862-0101 والية المهدية

 خليفة  تقية .5 003455-0101 والية المهدية

 عمار منصور .6 005147-0101 والية المهدية

 محمد إبن سعد .7 000718-0101 والية سوسة

 يوسف  الزقناني .8 003360-0101 والية سوسة

 عبد الكريم الشيحي .9 003441-0101 ية سوسةوال

 احمد بن محمود  سالمة .10 004717-0101 والية سوسة

 عماد بن صالح بن عبد هللا حسين .11 005051-0101 والية سوسة

 محمد بن احمد .12 009443-0101 والية سوسة

 محمد نجيب  الخذيري .13 003195-0601 والية سوسة

 اهريالظعبد الملك  .14 004394-0101 نوالية قيروا

 عروسية الهمامي .15 004505-0101 والية قيروان

 عادل ثعلبي  .16 009414-0101 والية قيروان

 خالد بوراوي .17 009420-0101 والية قيروان
 

99قائمة عدد   

، والية جندوبة والية باجة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 دريديلليلى  ا .1 003216-0101 والية باجة

 رضا  عياري .2 004000-0101 والية باجة

 كمال  الماطوسي .3 004001-0101 والية باجة

 حامد مرزوقي .4 004002-0101 والية باجة

 حسن الرياحي .5 004086-0101 والية باجة

 حكيم بن أحمد بن حسونة السوايسية .6 004512-0101 والية باجة

 ليلى المدوري .7 001193-0101 والية جندوبة
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 حسن السالمي .8 001781-0101 دوبةنوالية ج

 نبيل صكوحي .9 002573-0101 والية جندوبة

 أنور حمدي .10 002599-0101 والية جندوبة

 محسن مدفعي .11 002761-0101 والية جندوبة

 قدور النغموشي .12 002821-0101 والية جندوبة

 حسن  غانمي .13 002918-0101 والية جندوبة

 ن علي  حامديبعادل بن عمار  .14 003537-0101 والية جندوبة

 منذر  العوادي .15 003769-0101 والية جندوبة

 شوقي حاجي .16 004309-0101 والية جندوبة

 فوزي  معروفي .17 004357-0101 والية جندوبة

 منير  ثابت .18 004417-0101 والية جندوبة

 صالح بن حسين بن ناجي  سديري .19 004478-0101 والية جندوبة

 ادييالهادي الع .20 004533-0101 والية جندوبة

 محمد علي  السقطني .21 004586-0101 والية جندوبة

 إلياس بن البشير بن محمد رمضان .22 004632-0101 والية جندوبة

 لطفي  حفصوني .23 004710-0101 والية جندوبة

 نورالدين  بنفرج .24 004887-0101 والية جندوبة
 

 

 

010قائمة عدد   

 والية مدنين

 االسم و اللقب الملفرقم  الوالية

 ةالحبيب   عطاو .1 003120-0101 دنينموالية 

 علي بارودي .2 003123-0101 والية مدنين

 عمر  يحياوي .3 003783-0101 والية مدنين

 بلقاسم  بن مغلية .4 003788-0101 والية مدنين

 مصطفى   بن مبروك عطوي .5 003950-0101 والية مدنين

 محمد الزيتوني .6 004426-0101 والية مدنين

 ضو بن محمد بن يحي كراين .7 004435-0101 والية مدنين

 العمارياحمد    .8 004732-0101 ية مدنينوال

 الحسين  الغندري .9 004766-0101 والية مدنين

 صالح  بن عبد هللا .10 004865-0101 والية مدنين

 فوزي بن تعزايت .11 004867-0101 والية مدنين
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  101قائمة عدد

، والية قفصةوالية توزر  

 و اللقب سماال رقم الملف الوالية

 لطفي  حمادي .1 002394-0101 والية توزر

 محمد الطاهر  باي .2 002399-0101 والية توزر

 مقداد  النوي .3 003231-0101 والية توزر

 رضا مبروك .4 003252-0101 والية توزر

 الهادي مبروك .5 003255-0101 والية توزر

 محمد العيد الفرشيشي .6 003256-0101 والية توزر

 محمد  العيفة .7 003258-0101 والية توزر

 السعيد الغزال .8 003262-0101 روالية توز

 محمد الشافعي شلبية .9 003264-0101 والية توزر

 بلقاسم شتوي .10 003267-0101 والية توزر

 صفوان  الداني .11 003277-0101 والية توزر

 محمد األمين  بنصيب .12 004123-0101 والية توزر

 تارزيالمحمد السعيد   .13 004244-0101 والية توزر

 عبد العزيز  الصحراوي .14 005086-0101 والية توزر

 سعد  جبير .15 005087-0101 والية توزر

 إلياس قاسمي .16 000798-0101 والية قفصة

 منير  جوادي .17 003280-0101 والية قفصة

 البشير بن حامد بن محمد عزوز .18 003394-0101 والية قفصة

 محمد برهومي .19 003400-0101 والية قفصة

 علي  عيساوي .20 003410-0101 صةوالية قف

 الزين بريك .21 003776-0101 ية قفصةوال

 وسيم مقدمي .22 004837-0101 والية قفصة

 عبد الرؤوف تليجاني .23 004840-0101 والية قفصة

 علي بنعمار .24 004847-0101 والية قفصة

 علي االسود بن سالم بن البكوش االسود .25 005005-0101 والية قفصة

 كمال  خديم هللا .26 000099-0501 والية قفصة

 محمد العربي كسيرة .27 006699-0101 والية قفصة

 المنجي عطية .28 016955-0101 والية قفصة

 عمار بوزيان .29 009819-0101 والية قفصة
 

210قائمة عدد   

 والية سيدي بوزيد

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية 

 جعفر حسيني .1 000543-0101 والية سيدي بوزيد

 نور الدين االبيض .2 000924-0101 دوالية سيدي بوزي

 جمال  سعيد .3 002667-0101 والية سيدي بوزيد

 علي قاسم .4 002850-0101 والية سيدي بوزيد

 المنصف منصري .5 002853-0101 والية سيدي بوزيد
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 الطيب عمري .6 002870-0101 والية سيدي بوزيد

 بدوليع أحمد  بن الزائر بن عبد الرحمان  .7 003161-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد الصالح هاني .8 003164-0101 والية سيدي بوزيد

 محمود  دالي .9 003214-0101 والية سيدي بوزيد

 صالح  منصري .10 003329-0101 والية سيدي بوزيد

 عزالدين بريكي .11 003331-0101 والية سيدي بوزيد

 علي  ابراهمي .12 003332-0101 والية سيدي بوزيد

 الدين بوزيدي عز .13 003333-0101 والية سيدي بوزيد

 احمد  االطرش .14 003334-0101 يدوالية سيدي بوز

 نبيل الحجالوي .15 003519-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد  براهمي .16 003610-0101 سيدي بوزيدوالية 

 محسن  خليفي .17 003966-0101 والية سيدي بوزيد

 صالح  عبد الالوي .18 003969-0101 والية سيدي بوزيد

 الوردي عبد الالوي .19 003971-0101 والية سيدي بوزيد

 الهادي  عوني .20 003974-0101 ية سيدي بوزيدوال

 الحسين   خليفي .21 003977-0101 والية سيدي بوزيد

 الهادي بوزيدي .22 003980-0101 والية سيدي بوزيد

 االزهر قدري .23 004101-0101 والية سيدي بوزيد

 الخياري صالحي .24 004232-0101 والية سيدي بوزيد

 عادل صالحي .25 004234-0101 وزيدب والية سيدي

 بشير عكريمي .26 004477-0101 والية سيدي بوزيد

 مختار غنيمي .27 004486-0101 والية سيدي بوزيد

 عماره غنيمي .28 004490-0101 والية سيدي بوزيد

 رزاق ابراهمي .29 004753-0101 والية سيدي بوزيد

 حسين  منصري بن محمد بن علي .30 005096-0101 والية سيدي بوزيد
 

 

310قائمة عدد   

 والية صفاقس

 االسم و اللقب رقم الملف واليةال

 بلحسن  الصالحي .1 001495-0101 والية صفاقس

 ثامر  نعمان .2 001533-0101 والية صفاقس

 كمال المستوري .3 001541-0101 والية صفاقس

 عادل السعداوي .4 001553-0101 والية صفاقس

 عبد الكريم عبار .5 002707-0101 والية صفاقس

 بن رمضان هشام  .6 003920-0101 والية صفاقس

 نور الدين بنبلقاسم .7 004920-0101 والية صفاقس
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410قائمة عدد   

قبليوالية  ،سوالية قاب  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عمارة الشريقي .1 002390-0101 والية قابس

 محمد مرشان .2 002799-0101 والية قابس

 ئليالشريف بن ضو بن الجيالني نالي ع .3 003508-0101 والية قابس

 الشريف  عبيد .4 003512-0101 والية قابس

 مسعود زوائدي .5 003521-0101 والية قابس

 محمد نجيب  شكيوة .6 003614-0101 والية قابس

 كلثوم الصغير .7 003681-0101 والية قابس

 منيرة الصغير .8 003683-0101 والية قابس

 هللا فتحي عطية .9 003985-0101 والية قابس

 االسودحمادي  .10 003996-0101 والية قابس

 محمد الصالح رتيمي .11 004144-0101 والية قابس

 توفيق عباس .12 004265-0101 والية قابس

 علي طالبي .13 004350-0101 والية قابس

 العزوزي البلدي .14 004516-0101 والية قابس

 يوسف الشيباني .15 004526-0101 والية قابس

 ك بن علي  التوميبارم .16 004534-0101 والية قابس

 ابراهيم بن مفتاح .17 004539-0101 سوالية قاب

 الهادي  الغرائري .18 004543-0101 والية قابس

 كمال السعيدي .19 004547-0101 والية قابس

 عبد الرزاق بن الحسين شعيرات .20 004743-0101 والية قابس

 علي  عدوني .21 004745-0101 والية قابس

 عديمساصالح   .22 004751-0101 والية قابس

 رضا بن عبد العزيز بن الكيالني الشين .23 004757-0101 والية قابس

 حمدان الربعي .24 004882-0101 والية قابس

 الهادي بن إبراهيم بن إبراهيم حسن .25 004896-0101 والية قابس

 مختار  بالثابت .26 004569-0101 والية قبلي

 عبد هللا  مصدق .27 004857-0101 والية قبلي
 


