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176قائمة عدد   

، والية زغوان، والية نابل، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 مراد نقة .1 014703-0101 والية أريانة

 مولدي الدريدي .2 000745-0101 والية أريانة

 سيف الدين  البوغانمي .3 000976-0101 والية أريانة

 مصطفى بن إبراهيم بن حمودة العرفاوي .4 000981-0101 والية أريانة

 بوجمعة نعيمي .5 000198-0101 والية أريانة

 محمد  بن شعبان الكيالني .6 000271-0101 والية أريانة

 الطاهر الزغالمي .7 000739-0101 والية أريانة

 إدريس الكرامتي .8 000914-0101 والية أريانة

 عبد العزيز بوغانمي .9 001252-0101 والية أريانة

 بوجمعة زرايبية .10 002374-0101 والية أريانة

 عبد السالم  عمران .11 004952-0101 والية أريانة

   العباسي  زينة .12 026551-0101 والية أريانة

 الكالعي أحمد بن حسن بن الطاهر .13 014608-0101 والية أريانة

 عرفاوي صالح بن احمد بن الصادق .14 002796-0101 والية أريانة

 عبد الحميد  جماعي .15 024890-0101 والية بن عروس

 كلثوم بنت حسين بن الطاهر المديني  .16 018254-0101 والية بن عروس

 محمد الجالصي .17 001731-0101 والية بن عروس

 علي  ضيفلي .18 001957-0101 والية بن عروس

 محمد الناصر الجويني .19 013250-0101 والية بن عروس

 عبد الرحمان ساحلي .20 000339-0101 والية بن عروس

 عماد الكنزاري .21 000498-0101 والية بن عروس

 محمد أبو خليل .22 002372-0101 والية بن عروس

 محمد الصادق العياري .23 004892-0101 والية بن عروس

 الصحبي بن الكيالني بن صالح بنحفيظ .24 004928-0101 والية بن عروس

 محمد الشاذلي ابن الشيخ .25 004945-0101 والية بن عروس

 محمد بن علي بن الجيالني  عبيدي .26 004946-0101 والية بن عروس

 عبد السالم الورغمي .27 004953-0101 والية بن عروس

 الهادي بن علي بن احمد  الطرابلسي .28 004966-0101 والية بن عروس

 الزهير شوشاني .29 005578-0101 والية بن عروس

 رضا  الزباني .30 006967-0101 والية بن عروس

 بلقاسم سويبقي .31 007608-0101 والية بن عروس

 عبد الطيف صميدة .32 006248-0101 والية بنزرت

 البشير  اللواتي .33 015815-0101 والية بنزرت

 االسعد  بورمانه .34 002395-0101 والية بنزرت

 عز الدين  النفزي .35 002963-0101 بنزرتوالية 

 توفيق  البوغانمي .36 024681-0101 والية تونس

 لطفي  الهمامي .37 002516-0101 والية تونس

 حسن الصكوكي .38 000400-0101 والية تونس

 منير   الجويني .39 000742-0101 والية تونس
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 محمد علي الزواوي .40 000991-0101 والية تونس

 محمد الهادي زارعي .41 001173-0101 والية تونس

 عبد الحميد  المديوني .42 002382-0101 والية تونس

 عبدالوهاب اليحياوي .43 002387-0101 والية تونس

 فيصل  الضفالوي .44 013744-0101 والية تونس

 سليم السويح .45 015870-0101 والية تونس

 يونس  بن سليمان .46 004366-1201 والية تونس

 عز الدين العرفاوي .47 000412-0101 والية تونس

 محمد الفرشيشي .48 000586-0101 والية تونس

 محي الدين  خبوشي .49 000772-0101 والية تونس

 عبد الحميد بن ابراهيم بن صالح عزوزي .50 000777-0101 والية تونس

 فؤاد  بن سالم .51 000829-0101 والية تونس

 لطفي رقية .52 000925-0101 والية تونس

 علية الهمامي .53 000984-0101 والية تونس

 المولدي  بن ابراهيم .54 004869-0101 والية تونس

 المنجي  العرفاوي .55 004941-0101 والية تونس

 الغالمي خذيري بن محمد بن فرج .56 007744-0101 والية تونس

 زواغة كمال .57 000710-0101 والية تونس

 العرعوري اسماعيل .58 000422-0101 والية تونس

 رمضاني شعبان بن محمد بن ابراهيم .59 001396-0101 والية تونس

 الجندوبي حسين بن الدين صالح بن بلحسن .60 021228-0101 والية تونس

 محمد بن سلمى .61 024245-0101 والية تونس

 فتحي السيليني .62 020559-0101 والية زغوان

 الزغراط الهمامي .63 005633-0101 والية زغوان

 الناصر  الفطناسي .64 015791-0101 والية منوبة

 فضيلة  نفزي .65 004720-0101 والية منوبة

 محرز الحناشي .66 004915-0101 والية منوبة

 منجية بنت الجيالني بن حميدة  مرهبان .67 031951-0101 والية نابل

 ساسي القماطي .68 000457-0101 والية نابل

 كمال الغماري .69 001880-0101 والية نابل

 حسن  التواتي .70 000424-0101 والية نابل

 عصام حفيظ .71 008611-0101 والية نابل

 

 

771قائمة عدد   

والية توزر ،، والية قفصةوالية القصرين  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 فتحي  بديرة .72 000826-0101 والية القصرين

 الطايع عيشة .73 002388-0101 والية توزر

 الزبير  عبد الحفيظ .74 002389-0101 والية توزر

 جمال حمادي .75 002396-0101 والية توزر

 مصدق وناس .76 000822-0501 والية قفصة
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 آمال وناس .77 000824-0501 والية قفصة

 محمد الصالح  برهومي .78 000838-0501 والية قفصة

 نصر براهمي .79 001024-0501 والية قفصة

 االسعد  كحيلة .80 002908-0501 والية قفصة

 علي  زروق .81 003134-0501 والية قفصة

 محمد  البشير مبارك .82 003286-0501 والية قفصة

 محمود فوزي مسعود .83 003500-0501 والية قفصة

 الحسين  بوعالق .84 003686-0501 والية قفصة

 محمد الزاير .85 004496-0501 والية قفصة

 الهادي الزين .86 002367-0101 والية قفصة

 بغدادي  عبدهللا .87 004338-0501 والية قفصة

 محمد الخامس بن عمر البكوش لسود .88 007159-0101 والية قفصة

 البوخارى عباسى .89 009795-0101 والية قفصة

 علي التيتاي .90 009844-0101 والية قفصة

 

 

178قائمة عدد   

 والية باجة، والية جندوبة 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 عمار  عرفة .91 005219-1201 والية باجة

 جمال  زعيبي .92 018695-0101 والية باجة

 لطفي العسكري .93 009948-0101 والية باجة

 المولدي بت عمار غربي .94 032069-0101 والية جندوبة

 نور الدين الجوادي .95 000491-0101 والية جندوبة

 رفيق  قاسمي .96 003119-0101 والية جندوبة

 توفيق الزائري .97 004715-0101 والية جندوبة

 الغضباني  نيجاوي .98 004913-0101 والية جندوبة
 

 

971قائمة عدد   

، والية القيروان والية المهدية، المنستير، والية سوسة والية   

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 الناصر بيوض .99 001607-0601 والية المنستير

 محمد صالح  الطرابلسي .100 001810-0601 والية المنستير

 فيصل  بلدي .101 002533-0601 والية المنستير

 كمال لطيّف .102 014770-0101 والية المنستير

 محمود الحسين .103 000238-0601 والية المهدية

 الهادي  قشة .104 001120-1201 والية المهدية

 مفيد بن عمر بن محمد  الشباح .105 000367-0601 والية المهدية

 سالم بوركبة .106 004903-0101 المهديةوالية 
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 حافظ شلبية .107 000034-0601 والية سوسة

 زيد بن بوراوى .108 014322-0101 والية سوسة

 فتحي  بن ميالد بن سالم سليمان .109 000077-0601 والية سوسة

 محمد الصالح  نوير .110 000188-0601 والية سوسة

 عبد العزيز المثلوثي .111 000383-0601 والية سوسة

 المهدي  المزوغي .112 000424-0601 سوسةوالية 

 محمد  قرع .113 001356-0601 والية سوسة

 الغازي  الخروبي .114 001377-0601 والية سوسة

 بوكثير بن عمر .115 001736-0601 والية سوسة

 العجمي  معتوق .116 002015-0601 والية سوسة

 البشير  بوجناح .117 018640-0101 والية سوسة

 السالم  معتوقعبد  .118 013528-0101 والية سوسة

 أحمد محمود بن الحاج احمد  سالمة .119 004909-0101 والية سوسة

 محمد السعيدي .120 009339-0101 والية سوسة

 محمد  بن العجوزة .121 000041-0601 والية سوسة

 أحمد  الصغير  حفصي .122 002969-0601 والية سوسة

 كمال  مريزق .123 004320-0101 والية سوسة

 يونس بن صالح بن عبد الرحمان الصالح .124 004907-0101 والية سوسة

 رفيق  الجديدي .125 004986-0101 والية سوسة

 غنام لطفى .126 014928-0101 القيروان والية

 

 

 

180قائمة عدد   

 والية صفاقس، والية سيدي بوزيد

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 محمد السالمي .127 015033-0101 والية صفاقس

 أحمد  بالحيزية .128 013770-0101 صفاقسوالية 

 عكاشة بن عكاشة .129 000494-0101 والية صفاقس

 سعيدي محمد بن المداني بن الزين .130 015787-0101 والية صفاقس

 السالمي عمار بن السالمي بن السالم عبد .131 012207-0101 والية صفاقس

 زيد بن عمر بن عبدهللا بن رشيد .132 005071-0101 والية صفاقس

 عبد الطيف  سالمه .133 005229-0101 والية صفاقس

 بنعلي  عزيزة .134 006650-0101 بوزيد سيدي والية

 

 

 

 

 

181قائمة عدد   
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قبليوالية  والية قابس،  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 علي الفقيه .135 000007-0701 والية قابس

 بنعياد الهادي .136 000091-0701 والية قابس

 صدقي بن الهادي بن عمر  الزهدي .137 000264-0701 والية قابس

 محمد  عمر .138 013265-0101 والية قابس

 المهدي  بوخريص .139 016015-0101 والية قابس

 زهير  العيساوي .140 030114-0101 والية قابس

 رضا بن احمد  قلوي .141 000848-0101 والية قابس

 النوري  رمضان .142 004872-0101 والية قابس

 نجيب  رمضان .143 004876-0101 والية قابس

 بكثير الشعيلي بن الشعيلي عياط .144 004878-0101 والية قابس

 محمد  الذوادي .145 004884-0101 والية قابس

 لزهر  بن خميس بن الصادق مامي .146 004894-0101 والية قابس

 حسن بنعمر .147 003893-0501 والية قبلي

 عمر بن احمد   شود .148 000311-0701 والية قبلي
 


