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44قائمة عدد   

، والية زغوانواليات تونس الكبرى، والية بنزرت، والية نابل  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 منصف المزوغي .1 011124-0101 والية أريانة

 محمود جاءبابله .2 011159-0101 والية أريانة

 الحبيب بن الطاهر بن بوجمعة  الطرابلسي .3 011282-0101 والية أريانة

 شكري وداي .4 011403-0101 أريانةوالية 

 التهامي  اليتيم .5 011426-0101 والية أريانة

 بوبكر  عرفاوي .6 011646-0101 والية أريانة

 آدم  الناشط .7 011946-0101 والية أريانة

 فائزة قارشي .8 012068-0101 والية أريانة

 أحمد شارني .9 012598-0101 والية أريانة

 الحميد  بوقرهعبد  .10 012702-0101 والية أريانة

 عادل بن الطيب بن علي بن عمر .11 012795-0101 والية أريانة

 سامية  فرحات .12 012797-0101 والية أريانة

 محسن  الشارني .13 012914-0101 والية أريانة

 نور الدين بن محمود .14 012986-0101 والية أريانة

 األسعد النوالي .15 011145-0101 والية بن عروس

 بلقاسم  بن أحمد .16 011270-0101 والية بن عروس

 الحبيب حواشي .17 011501-0101 والية بن عروس

 محمد  المناعي .18 011512-0101 والية بن عروس

 فريد  الدريدي .19 011535-0101 والية بن عروس

 فاروق  الشريف .20 011628-0101 والية بن عروس

 األسعد بنلهاني .21 011701-0101 والية بن عروس

 الشاذلي الناوي .22 011856-0101 والية بن عروس

 عبد الباقي  بن محمد البشير بن الحاج صالح بكاري .23 011971-0101 والية بن عروس

 محسن حبورية .24 012122-0101 والية بن عروس

 اصالح الدين  ناصري .25 012451-0101 والية بن عروس

 الحسين بن رحومة .26 012485-0101 والية بن عروس

 عبد الكريم  الزمني .27 012504-0101 والية بن عروس

 جالل الدين الحيدري .28 012505-0101 والية بن عروس

 الصخيري علي .29 012509-0101 والية بن عروس

 الحبيب  الربعي .30 012561-0101 والية بن عروس

 جالل بن الكيالني بن أحمد الدبشي .31 012670-0101 والية بن عروس

 زهيّر  عشيّش .32 012706-0101 والية بن عروس

 صالح الرحال .33 012791-0101 عروسوالية بن 

 مالك  التريكي .34 012792-0101 والية بن عروس

 ياسر اللطيف .35 012882-0101 والية بن عروس

 نورة الماجري .36 012925-0101 والية بن عروس

 نور الدين زريبي .37 012965-0101 والية بن عروس

 معمر سهيل .38 011099-0101 والية بنزرت

 العمدوني فوزي .39 011104-0101 والية بنزرت

 جمال رحومة .40 011493-0101 والية بنزرت

 محمد عيادي .41 011588-0101 والية بنزرت
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 صبيحة  الطياشي .42 011600-0101 والية بنزرت

 يوسف  البطنيني .43 011761-0101 والية بنزرت

 طارق  السوسي .44 011782-0101 والية بنزرت

 أنور  ونيس .45 011785-0101 والية بنزرت

 محمد مالي جبتو .46 011786-0101 والية بنزرت

 عبد السالم السبوعي .47 011788-0101 والية بنزرت

 محمد الهادي  الشباب .48 011790-0101 والية بنزرت

 طارق  الطياشي .49 011795-0101 والية بنزرت

 نجيب  بلدي .50 011799-0101 والية بنزرت

 طارق  الوشرين .51 011800-0101 والية بنزرت

 فتحي  العلج .52 011886-0101 والية بنزرت

 احمد  كشوط .53 011954-0101 والية بنزرت

 سفيان  الدرويش .54 012351-0101 والية بنزرت

 الشاذلي بالرجب .55 012581-0101 والية بنزرت

 المختار الدريدي .56 012753-0101 والية بنزرت

 كمال  العبيدي .57 012877-0101 والية بنزرت

 لطفي  التواتي .58 011001-0101 والية تونس

 عبد الغني بن العربي بن أحمد بالنّور .59 011051-0101 تونسوالية 

 محمد  الفقي سعيد .60 011085-0101 والية تونس

 نوفل  الساسي .61 011167-0101 والية تونس

 مراد  االرياني .62 011188-0101 والية تونس

 خير الدين  الزديني .63 011258-0101 والية تونس

 أحمد  بن موسى .64 011370-0101 والية تونس

 معز  الخلفاوي .65 011422-0101 والية تونس

 خالد حسني .66 011458-0101 والية تونس

 قاسم  الغربي .67 011481-0101 والية تونس

 جالل  بن شعبان .68 011483-0101 والية تونس

 رمزي الخلصي .69 011541-0101 والية تونس

 فتحي بوعزة .70 011577-0101 والية تونس

 فتحي الناجي .71 011585-0101 والية تونس

 عمر  عويتي .72 011636-0101 والية تونس

 عادل  الثابتي .73 011693-0101 والية تونس

 المنذر  بن مسعود .74 011725-0101 والية تونس

 عبد الرزاق الونيفي .75 011738-0101 والية تونس

 مراد ديسم .76 011755-0101 والية تونس

 عبد هللا الفالح .77 011818-0101 والية تونس

 محمد الرياحي .78 011823-0101 والية تونس

 صالح الجالصي .79 011962-0101 والية تونس

 نبيل  بن عمارة .80 011965-0101 والية تونس

 فاطمة  الجلجلي .81 011975-0101 والية تونس

 حسان الخليع .82 012045-0101 والية تونس

 حسني  الخليع .83 012050-0101 والية تونس

 عليالحناشي .84 012150-0101 والية تونس

 جمال  بن حمودة .85 012223-0101 والية تونس

 ابراهيم  الهمامي .86 012316-0101 والية تونس

 نبيل  بن عز الدين بن محمد الرباعي .87 012432-0101 والية تونس
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 عمر  البركوتي .88 012452-0101 والية تونس

 محمود كرعاني .89 012469-0101 والية تونس

 محمد الهادي  فتحي .90 012484-0101 والية تونس

 عبد العزيز  مطر باشا .91 012503-0101 والية تونس

 بلقاسم جميعي .92 012508-0101 والية تونس

 نبيل  نوري .93 012565-0101 والية تونس

 محمد نجيب  المساحلي .94 012593-0101 والية تونس

 الهادي  بن سليمان .95 012604-0101 والية تونس

 سامي براهم .96 012616-0101 والية تونس

 صالح بن سعيد ماجري حسن بن .97 012629-0101 والية تونس

 محمد الفهري بن سليمة .98 012639-0101 والية تونس

 محمد علي  بنرجب .99 012659-0101 والية تونس

 محسن سعيده .100 012689-0101 والية تونس

 محمد عبداوي .101 012723-0101 والية تونس

 وليد   الرياحي .102 012724-0101 والية تونس

 محمود  الرياحي .103 012725-0101 والية تونس

 نبيل  يعقوب .104 012830-0101 والية تونس

 محي الدين  الفرجاني .105 012831-0101 والية تونس

 سالم المكني .106 012834-0101 والية تونس

 منير ابراهم .107 012864-0101 والية تونس

 لطفي السنوسي .108 012917-0101 والية تونس

 المهدي  بوكثير .109 012920-0101 والية تونس

 المكاوي غازي  .110 013000-0101 والية تونس

 سعيدة بنت حسن بن علي  الشلي .111 013127-0101 والية تونس

 عمار مسغوني .112 013129-0101 والية تونس

 رضوان  قنيشي .113 013147-0101 والية تونس

 جالل  الطرابلسي .114 013167-0101 والية تونس

 علي  المهذبي .115 011183-0101 والية منوبة

 الطاهر الخذري .116 011233-0101 والية منوبة

 االسعد  البحري .117 011256-0101 والية منوبة

 نور  الدين    الهمامي .118 011274-0101 والية منوبة

 محرز  ساسي .119 011446-0101 والية منوبة

 صالح الدين  البحرى .120 011728-0101 والية منوبة

 مصطفى الجميعي .121 011807-0101 والية منوبة

 سمير  بوشوشة .122 011854-0101 والية منوبة

 نبيل  بن ضو .123 011893-0101 والية منوبة

 خالد  العويني .124 012342-0101 والية منوبة

 سامي  فطيس .125 012417-0101 والية منوبة

 حمادي  الجالصي .126 012521-0101 والية منوبة

 عبد اللطيف بن هذيلي بن شيحاوي العمري .127 012523-0101 والية منوبة

 محمد الهادي  الراجحي .128 012672-0101 والية منوبة

 رفيق االخضر .129 012841-0101 منوبةوالية 

 المولدي  بن رابح بن احمد معيزي .130 011027-0101 والية نابل

 كمالبن محمد الشاذلي بن صالح  بنبراهيم .131 011029-0101 والية نابل

 محمد  القاسمي .132 011113-0101 والية نابل

 الحبيب بن امحمد بن محمود عويلي .133 011140-0101 والية نابل
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 سامي شبوح .134 011297-0101 والية نابل

 فؤاد الطمني .135 011369-0101 والية نابل

 نور الدين بن عمر بن محمد حمزة .136 011428-0101 والية نابل

 عبد الوهاب بن فرج بن محمد مشماش .137 011657-0101 والية نابل

 العادل سالمي .138 011664-0101 والية نابل

 نجيب بن علي بن عمار الشريف .139 011706-0101 والية نابل

 محسن  بعطوط .140 011707-0101 والية نابل

 الحبيب بنعلية .141 011906-0101 والية نابل

 عمر  جاللية .142 011914-0101 والية نابل

 حياة  حمام .143 011921-0101 والية نابل

 محمد  عز الدين .144 011922-0101 والية نابل

 عبد الكريم المولدي .145 012106-0101 والية نابل

 بن الطاهر سالمةلطفي  .146 012125-0101 والية نابل

 عبد المجيد   بن محمد بن علي الصيفي .147 012127-0101 والية نابل

 سليم  كردغلي .148 012277-0101 والية نابل

 جالل  مفتاح .149 012595-0101 والية نابل

 الكيالني العميري .150 012786-0101 والية نابل

 عبد  الواحد  رابح .151 012856-0101 والية نابل

 هيكل رجب .152 012873-0101 والية نابل

 محمد الهادي  الدقي .153 012898-0101 والية نابل

 البشير بنعلية .154 013040-0101 والية نابل

 معز بن الجيالني بن محمد  بنمنا .155 013206-0101 والية نابل

 لطفي  بن مصطفى بن محمد جاللية .156 013213-0101 والية نابل

 فتحيالصولي .157 012810-0101 واليةزغوان

 

54قائمة عدد   

القصرينوالية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
   

 محمد الجيالني  فقراوي .1 011622-0101 والية القصرين

 محسن بن العربي ين عبد الرحمان  االهي .2 011690-0101 والية القصرين

 شعبان شعاوري .3 012204-0101 والية القصرين

 الصادق بن محمد بن علي عبيدي .4 012274-0101 والية القصرين

 يوسف قاسمي .5 012318-0101 والية القصرين

 محمد بوضياف  شعباني .6 012661-0101 والية القصرين
 

64قائمة عدد   

 والية الكاف و  والية سليانة

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 فاضل  قدور .1 011400-0101 والية الكاف

 عبد الرزاق  ونيسي .2 011663-0101 والية الكاف

 عادل  النموشي .3 012359-0101 والية الكاف
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 عبد السالم محمودي .4 012548-0101 والية الكاف

 رشيد  الزنادي .5 011034-0101 والية سليانة

 جمال  الكنزاري .6 011249-0101 والية سليانة

 عز الدين الهمامي .7 011250-0101 والية سليانة

 محمود  الدريدي .8 011251-0101 والية سليانة

 غازي البوبكري .9 011261-0101 والية سليانة

 كمال  الجبالي .10 011262-0101 والية سليانة

 بلقاسم الدريدي .11 011298-0101 والية سليانة

 كمال  العربي .12 011840-0101 والية سليانة

 شكري الوسالتي .13 011861-0101 والية سليانة

 صالح  الحمزاوي .14 011907-0101 والية سليانة

 الدين بن عمر بن صالح الفريضيعز  .15 011912-0101 والية سليانة

 الهادي  عاشوري .16 011984-0101 والية سليانة

 معز  الجويني .17 012488-0101 والية سليانة

 نصر العبيدي .18 013027-0101 والية سليانة
 

74قائمة عدد   

 ، والية القيروانوالية سوسة ، والية المهدية ،والية المنستير 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 شكري  لطيف .1 011267-0101 والية المنستير

 عبد الرزاق  القيلوشي .2 011548-0101 والية المنستير

 يونس عبيدي .3 011549-0101 والية المنستير

 لطفي  الشابي .4 011568-0101 والية المنستير

 نصر  عزيز .5 011642-0101 والية المنستير

 منير عبروق .6 011675-0101 والية المنستير

 هنا  بلخيرية .7 011770-0101 المنستيروالية 

 زهير  حدة .8 011873-0101 والية المنستير

 الشاذلي  القرنة .9 011874-0101 والية المنستير

 عادل  صريحة .10 012004-0101 والية المنستير

 السيد  عيسي .11 012247-0101 والية المنستير

 عبد الحميد  قريسة .12 012248-0101 والية المنستير

 عبد الرحمان  سليمان .13 012249-0101 المنستيروالية 

 محمد  الصباغ .14 012250-0101 والية المنستير

 صالح نوار .15 012257-0101 والية المنستير

 المنصف البكوش .16 012258-0101 والية المنستير

 عادل  المبروك .17 012260-0101 والية المنستير

 عبد الكريم  سعيدانة .18 012261-0101 والية المنستير

 محمود  الوسالتي .19 012265-0101 والية المنستير

 محمد اللموشي .20 012267-0101 والية المنستير

 عبد الستار الوسالتي .21 012268-0101 والية المنستير

 المنظر ماني .22 012269-0101 والية المنستير

 سالم  بن حسن بن سالم  القردبو .23 012304-0101 والية المنستير

 فؤاد الشاوش .24 012340-0101 والية المنستير

 الهادي الغالي .25 012354-0101 والية المنستير
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 علي  جراد .26 012442-0101 والية المنستير

 خالد الميلي .27 012444-0101 والية المنستير

 عبد السالم  بنشعبان .28 012536-0101 والية المنستير

 الطاهر  غديرة .29 012679-0101 والية المنستير

 البشير الفحل .30 013028-0101 والية المنستير

 رشيد  الفحل .31 013030-0101 والية المنستير

 فوزي  بوزقرو .32 013034-0101 والية المنستير

 عادل  الهاللي .33 011043-0101 والية المهدية

 فوزي  بن عثمان .34 011244-0101 والية المهدية

 سالم  شيفة .35 011409-0101 والية المهدية

 المنجي  محمود .36 011765-0101 والية المهدية

 الهادي غزيل .37 011849-0101 والية المهدية

 عادل  ابراهيم .38 011855-0101 والية المهدية

 المهدي بن ابراهم الرقوق .39 011989-0101 والية المهدية

 رضا صفر .40 011990-0101 والية المهدية

 عبد الحميد بو بكر .41 011995-0101 والية المهدية

 الخميريمي   .42 012414-0101 والية المهدية

 الجيالني  سقا .43 012512-0101 والية المهدية

 محسن بن الحاج .44 012703-0101 والية المهدية

 منير بن صالح بن حسني عالية .45 012728-0101 والية المهدية

 الحبيب  جعفر .46 012729-0101 والية المهدية

 فتحي  البقلوطي .47 012730-0101 والية المهدية

 العزيز  البكوش عبد .48 012752-0101 والية المهدية

 خليفة  حسن .49 012755-0101 والية المهدية

 محمد بن صالح بن محمد  عبد هللا .50 012760-0101 والية المهدية

 جميلة  الشيخ نقش .51 012762-0101 والية المهدية

 المنذر   محمد .52 012763-0101 والية المهدية

 سمير الخذيري .53 012764-0101 والية المهدية

 محمد موسى .54 012875-0101 والية المهدية

 رضى  فطوم .55 012900-0101 والية المهدية

 امال  الخميري .56 013014-0101 والية المهدية

 عمر  مسعود .57 013033-0101 والية المهدية

 عبد الحميد  أحمد .58 013156-0101 والية المهدية

 نجيب  بن سالم .59 013235-0101 والية المهدية

 بن مباركنبيل  .60 013236-0101 والية المهدية

 الطاهر بن البدوي بن محرز  الفالح .61 011065-0101 والية سوسة

 بوراوي الناعس .62 011269-0101 والية سوسة

 لطفي  بن محمد بن المنجي الكناني .63 011739-0101 والية سوسة

 توفيق سالمة .64 011741-0101 والية سوسة

 حاتم  رزوق .65 011744-0101 والية سوسة

 صالحة  زميط الشطي .66 011769-0101 والية سوسة

 عائشة بنت عبد هللا بن محمد الحمدي جرم هشام اللمطي .67 011772-0101 والية سوسة

 أمال بنت منصور بن بنقاسم  بنور  حرم حافظ ابن شلبية .68 011773-0101 والية سوسة

 علي بن احمد بن علي ميساوي .69 011779-0101 والية سوسة

 حسونة نايلي .70 011817-0101 والية سوسة

 رضا  بن فرح  بن سالم الخليفي .71 011820-0101 والية سوسة
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 علي  بوقديدة .72 011822-0101 والية سوسة

 الطاهر بن قدرية .73 011829-0101 والية سوسة

 محمد كريفة .74 011830-0101 والية سوسة

 عزالدين  الحق .75 011835-0101 والية سوسة

 فرج رقية .76 011837-0101 والية سوسة

 سمير  القمودي .77 011841-0101 والية سوسة

 العربي  حاجي .78 011888-0101 والية سوسة

 محمد  شعرانة .79 012009-0101 والية سوسة

 أحمد الصالح .80 012011-0101 والية سوسة

 محمد  يوسف .81 012013-0101 والية سوسة

 عبد المنعم  عميمي .82 012014-0101 والية سوسة

 العيونيمحمد  الظريف  .83 012016-0101 والية سوسة

 منصور  شبيل .84 012018-0101 والية سوسة

 عماد بن أحمد بن علي هميلة .85 012023-0101 والية سوسة

 سمير الشعري .86 012163-0101 والية سوسة

 حمودة بن عبد العزيز بن بلقاسم  خطاط .87 012660-0101 والية سوسة

 عبد هللا  بالحاج عبد هللا .88 012851-0101 والية سوسة

 علي  الصلبلب .89 013176-0101 والية سوسة

 محمد نابتي .90 011131-0101 والية قيروان

 محسن الجبنوني .91 011391-0101 والية قيروان

 علي  عيفاوي .92 011621-0101 والية قيروان

 ابراهيم  يعقوبي .93 011654-0101 والية قيروان

 صالح  غابي .94 011947-0101 والية قيروان

 بوقرةمحمد علي    .95 011958-0101 والية قيروان

 رشيد فجاري .96 012343-0101 والية قيروان

 رضا  الجوادي .97 012640-0101 والية قيروان

 كمال  الخليفي .98 012644-0101 والية قيروان

 عبد اللطيف بن المولدي بن عبد الرحمان علوي .99 012658-0101 والية قيروان

 هشام بن محمود بن محمد الشوك .100 012735-0101 والية قيروان

 عبد الفتاح  عبداوي .101 012737-0101 قيروانوالية 

 مخلص  كعبي .102 012739-0101 والية قيروان

 عبد اللطيف بن عمار بن أحمد الرابحي .103 012743-0101 والية قيروان

 فوزي بن الحاج محمد الحبيب بن محمد الرماح .104 012745-0101 والية قيروان

 علي  محفوظي .105 012746-0101 والية قيروان

 فوزي  الصدفي .106 012747-0101 والية قيروان

 محمد  الغربي .107 012749-0101 والية قيروان
 

84قائمة عدد   

 والية باجة ، والية جندوبة

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 خليل  الهمامي .1 011217-0101 والية باجة

 الحبيب مناعي .2 011337-0101 والية باجة

 011340-0101 والية باجة
محمد  طرابلسي حرم الحبيب  رفيقة  بنت الحبيب بن .3

 المناعي
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 عز الدين  حسناوي .4 011485-0101 والية باجة

 عمار بن علي بن أحمد المرعي .5 012650-0101 والية باجة

 عبد المنعم  بن عمر  بن محمد بودبوس .6 012651-0101 والية باجة

 محمد بوعلي .7 012771-0101 والية باجة

 ماطوسيصالحة   .8 012812-0101 والية باجة

 منجية البراهمي .9 012819-0101 والية باجة

 نادية الغريبي .10 012820-0101 والية باجة

 يوسف  قواسمي .11 011208-0101 والية جندوبة

 عادل عيادي .12 011593-0101 والية جندوبة

 الطاهر  دبوسي .13 011910-0101 والية جندوبة

 نعيمة  مازني .14 012823-0101 والية جندوبة

 مصطفى  العبيدي .15 012891-0101 والية جندوبة

 نورالدين  مرسني .16 013123-0101 والية جندوبة

 المهدي  عابدي .17 013131-0101 والية جندوبة

 صالح بن عثمان بن محمد الصالح   الحسني .18 013133-0101 والية جندوبة

 كمال الدين  البلدي .19 013134-0101 والية جندوبة

 العياديمنية   .20 013151-0101 والية جندوبة
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94قائمة عدد   

 والية تطاوين ، والية مدنين

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 عثمان بن الجيالني بن مسعود السعيدي .1 011122-0101 والية تطاوين

 البشير  عبد النور .2 011134-0101 والية تطاوين

 المولدي  بنقة .3 011135-0101 والية تطاوين

 يحي  تونكتي .4 011137-0101 تطاوينوالية 

 محمد  بومخالء .5 011929-0101 والية تطاوين

 سالم الحداد .6 011972-0101 والية تطاوين

 التهامي  صويد .7 012095-0101 والية تطاوين

 خالد   المقدميني .8 012097-0101 والية تطاوين

 سعيد  بن عمر .9 012100-0101 والية تطاوين

 فتحي راشد .10 012102-0101 والية تطاوين

 علي  شماللي .11 012117-0101 والية تطاوين

 محمد الحبيب  العربي .12 012119-0101 والية تطاوين

 موسى  بن محمد بن محمد الخليفي .13 012804-0101 والية تطاوين

 الهادي  سحنون .14 012850-0101 والية تطاوين

 بلقاسم أبو النور .15 012870-0101 والية تطاوين

 الحبيب  بن عمر  بن محمد بنصميدة .16 013197-0101 والية تطاوين

 بوبكر  بن األزهر بن محمد  التايب .17 013199-0101 والية تطاوين

 رضا  عامر .18 013207-0101 والية تطاوين

 معتوق بن علي بن عمر برمات .19 013209-0101 والية تطاوين

 أحمد بن الجيالني بن علي خلف هللا .20 013211-0101 والية تطاوين

 عمر قنيدي .21 013217-0101 تطاوين والية

 توفيق  بن محمد عبد الحكيم  البيولي .22 011138-0101 والية مدنين

 الحسين  عطوي .23 011344-0101 والية مدنين

 ساسي  بالطيب .24 011687-0101 والية مدنين

 محمد بوسعيدة .25 012030-0101 والية مدنين

 صابر بن عبد هللا .26 012217-0101 والية مدنين

 عمار لملومي .27 012396-0101 مدنينوالية 

 عمار  سكرافي .28 012401-0101 والية مدنين

 شادليه المرعوب .29 012403-0101 والية مدنين

 عمار  بن محمد المحمودي .30 012497-0101 والية مدنين

 الحوسين  فالح .31 012528-0101 والية مدنين

 محمد  بالحاج .32 012531-0101 والية مدنين

 فتحي   خليفة .33 012535-0101 والية مدنين

 محمد   العرضاوي .34 012631-0101 والية مدنين

 الهادي نورالدين  بن علي بن حسن فارس .35 013046-0101 والية مدنين

 محمد  شندول .36 013080-0101 والية مدنين
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50قائمة عدد   

 والية توزر ، والية قفصة

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 بردوله المنجي .1 012338-0101 والية توزر

 االخضر  الربيعي .2 012941-0101 والية توزر

 محمد الطيب بركانة .3 012946-0101 والية توزر

 سمير  بيوضه .4 012954-0101 والية توزر

 محمد السعيد  بوعقة .5 012955-0101 والية توزر

 أنيس  القفصي .6 013094-0101 والية توزر

 األمين بن احمد عمارنيهسالم بن  .7 011151-0101 والية قفصة

 محمد الصالح  بنعمارة .8 011381-0101 والية قفصة

 الحبيب  داللي .9 011382-0101 والية قفصة

 نجم الدين  شعيب .10 011383-0101 والية قفصة

 بوترعة بن بلقاسم بوترعة صالح .11 011515-0101 والية قفصة

 عادل  حثروب .12 011752-0101 والية قفصة

 فوزي بوعوني .13 012177-0101 والية قفصة

 محمد الشريف .14 012300-0101 والية قفصة

 حمودة عيساوي .15 012327-0101 والية قفصة

 عمر  سعيدي .16 012482-0101 والية قفصة

 حاتم  السعيدي .17 012713-0101 والية قفصة

 محمد االمين  برهومي .18 012897-0101 والية قفصة

 عبد هللا نجماوي .19 013012-0101 والية قفصة

 عادل فرياني .20 013026-0101 والية قفصة

 الهاشمي بن مسعود بن ابراهيم  السحيمي .21 013041-0101 والية قفصة
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51قائمة عدد   

 والية سيدي بوزيد

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 محمد الجموعي بن العيد بن محمد صالح  عامري .1 011087-0101 والية سيدي بوزيد

 بلقاسم العبادي .2 011522-0101 بوزيد والية سيدي

 مختار خصخوصي .3 011634-0101 والية سيدي بوزيد

 خالد حمودي .4 011711-0101 والية سيدي بوزيد

 زبير  عجمي .5 012349-0101 والية سيدي بوزيد

 عكرمي  سليمي .6 012479-0101 والية سيدي بوزيد

 علي  سليمي .7 012480-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد اللطيف  جاللي .8 012709-0101 بوزيدوالية سيدي 

 نبيل  جاللي .9 012710-0101 والية سيدي بوزيد

 فوزي قادري .10 012712-0101 والية سيدي بوزيد

 بشير الشنيني .11 012879-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد رحيمي .12 013107-0101 والية سيدي بوزيد
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52قائمة عدد   

 والية صفاقس

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 وناس بن عبد الرحمان بن عامر   بن صالح .1 011028-0101 والية صفاقس

 عمر شوشان .2 011682-0101 والية صفاقس

 بلقاسم بن محمد بن عمر عكاشة .3 011810-0101 والية صفاقس

 عامر  اليانقي .4 011860-0101 والية صفاقس

 حمدة بن بلقاسم .5 011892-0101 والية صفاقس

 عمر المايل .6 011894-0101 والية صفاقس

 أحمد  بن بلقاسم .7 011896-0101 والية صفاقس

 حبيبة وذيني .8 012041-0101 والية صفاقس

 منية بنت حسين بن محمد قاسم .9 012042-0101 والية صفاقس

 سامية  بنجويدة .10 012044-0101 والية صفاقس

 نبيل  بن علي بن عبد اللطيف  ولها .11 012046-0101 والية صفاقس

 علي اليوسفي .12 012048-0101 والية صفاقس

 أحمد  بوقارش .13 012054-0101 والية صفاقس

 الحسين السيالة .14 012057-0101 والية صفاقس

 طارق  الوكيل .15 012058-0101 والية صفاقس

 محمد نجيب اللواتي .16 012062-0101 والية صفاقس

 نورالدين  الزواري .17 012065-0101 والية صفاقس

 ماهر    بن التوفيق بن عبد اللطيف  ولها .18 012076-0101 والية صفاقس

 محمد بن عبد القادر بن محمد دربال .19 012078-0101 والية صفاقس

 سمير  شرف  الدين .20 012153-0101 والية صفاقس

 الهادي بالغولة .21 012156-0101 والية صفاقس

 خليفة  بن عمار .22 012159-0101 والية صفاقس

 محمد  التريكي .23 012169-0101 والية صفاقس

 منير  زعتور .24 012179-0101 والية صفاقس

 المختار  بن حامد .25 012194-0101 والية صفاقس

 نور الدين المسدى .26 012197-0101 والية صفاقس

 لطفي دريرة .27 012206-0101 والية صفاقس

 معتوق  العشي .28 012219-0101 والية صفاقس

 صالح العيادى .29 012225-0101 والية صفاقس

 فوزي  قوبعة .30 012232-0101 صفاقسوالية 

 نصر  بنسعيد .31 012234-0101 والية صفاقس

 طارق  التريكي .32 012236-0101 والية صفاقس

 الهادي  عليلة .33 012242-0101 والية صفاقس

 الحبيب  دربال .34 012256-0101 والية صفاقس

 كمال بن محمود المهذبي .35 012259-0101 والية صفاقس

 عمار البوحاري .36 012272-0101 والية صفاقس

 محمد بن القنطري بن علي بوقفه .37 012273-0101 والية صفاقس

 محمد العقربي .38 012283-0101 والية صفاقس

 عبد الناصر بن الحبيب بن محمد القشوري .39 012286-0101 والية صفاقس

 ناجي  الطرابلسي .40 012290-0101 والية صفاقس
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 فاخر الرقيق .41 012292-0101 والية صفاقس

 خليل  تقتق .42 012297-0101 صفاقسوالية 

 عبد اللطيف المورالي .43 012419-0101 والية صفاقس
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53قائمة عدد   

 والية قابس ، والية قبلي

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية
 عبد اللطيف بن بوبكر بن محمد غرس هللا .1 011061-0101 والية قابس

 فتحي  بن يحمد .2 011103-0101 والية قابس

 الهادي االزرق .3 011107-0101 قابسوالية 

 الهاشمي النجار .4 011170-0101 والية قابس

 ابراهيم ربعي .5 011171-0101 والية قابس

 المقطوف بن عمر بن علي  بوخشيم .6 011173-0101 والية قابس

 عبد العزيز  الخطوي .7 011175-0101 والية قابس

 عبد هللا بنبكار .8 011254-0101 والية قابس

 فتحي كحلول .9 011286-0101 والية قابس

 ابراهيم  بالزاوية .10 011304-0101 والية قابس

 ابراهيم  بن مبارك .11 011306-0101 والية قابس

 توفيق مكي .12 011307-0101 والية قابس

 محمد  بن عبد هللا غريس .13 011311-0101 والية قابس

 البشير  بن الكيالني بن الكيالني مجدوب .14 011313-0101 والية قابس

 السعودي المجدوب .15 011314-0101 قابس والية

 الهادي  المجدوب .16 011316-0101 والية قابس

 االنور  المجدوب .17 011317-0101 والية قابس

 خميس  سعده .18 011326-0101 والية قابس

 علي فتحي قايد .19 011336-0101 والية قابس

 توفيق بن خليفة بن محمد شابير .20 011338-0101 والية قابس

 محمد بن محمد بن عبد هللا  نان .21 011386-0101 والية قابس

 الحبيب  بن صالح .22 011387-0101 والية قابس

 حسين جماعي .23 011389-0101 والية قابس

 مفتاح بن حسين بن المهدي سبوعي .24 011435-0101 والية قابس

 الهاشمي  مباركي .25 011436-0101 والية قابس

 الحبيب عدوني .26 011437-0101 والية قابس

 عز الدين  بنفرحات .27 011439-0101 قابسوالية 

 محمد الطاهر قاسمي .28 011440-0101 والية قابس

 بلقاسم جماعي .29 011445-0101 والية قابس

 علي  فائدي .30 011450-0101 والية قابس

 األسعد  عيساوي .31 011451-0101 والية قابس

 الصادق  نهيدي .32 011452-0101 والية قابس

 فرحاتعمار   .33 011459-0101 والية قابس

 حسن حسن .34 011490-0101 والية قابس

 محمود ناصر الدين المرزوقي .35 011499-0101 والية قابس

 محمد الهادي  سعودي .36 011534-0101 والية قابس

 علي بن احمد بن سالم  بنسعد هللا .37 011574-0101 والية قابس

 علي بن عبد هللا بن قويدر بن محمود .38 011576-0101 والية قابس

 محمد  اوالد سعيد .39 011615-0101 والية قابس

 الحسين بن المجدوب   الخليلي .40 011620-0101 والية قابس
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 عبد السالم  بن عمر بن محمد النقيلي .41 011688-0101 والية قابس

 البشير العزيزي .42 012083-0101 والية قابس

 محمد بن عمار  العصادي .43 012088-0101 والية قابس

 الجليل  بن زيدعبد  .44 012386-0101 والية قابس

 مصطفى  جحيدري .45 012424-0101 والية قابس

 رضى بن الكيالني بن عبد السالم  بالعيادي .46 012648-0101 والية قابس

 كمال بن الهادي بن حسين  العقربي .47 012733-0101 والية قابس

 بشير  غرب .48 012782-0101 والية قابس

 الطيب  النجار .49 012788-0101 والية قابس

 بوبكر  فارسي .50 012858-0101 والية قابس

 محمود فارسي .51 012861-0101 والية قابس

 خليفة  الزناتي .52 012893-0101 والية قابس

 علي  جمني .53 012927-0101 والية قابس

 عبد الرزاق  الحداد .54 012938-0101 والية قابس

 محمد سالم .55 012992-0101 والية قابس

 عامر علي بن محمد بن منصور .56 013060-0101 والية قابس

 عليبنعون .57 013061-0101 والية قابس

 فريد  بن بوبكر بن عمار  مجيد .58 013064-0101 والية قابس

 الطاهر بن نصر بن الكيالني الداهش .59 013065-0101 والية قابس

 حافظ بن الكيالني بت التوهامي  عبد الجواد .60 013066-0101 والية قابس

 الطاهر  جابر .61 013070-0101 والية قابس

 محمد  حميدي .62 013071-0101 والية قابس

 الحبيب  بن محمد بن عمر بونمشة .63 013075-0101 والية قابس

 لسعد  بن التهامي بن علي باردي .64 013081-0101 والية قابس

 محمد بن محمد الخمار .65 013084-0101 والية قابس

 حسن بن محمد العقربي .66 013086-0101 والية قابس

 عبد الرزاق  عتيقه .67 013088-0101 والية قابس

 محمد سويسي .68 013091-0101 والية قابس

 أبو لبابه  بحار .69 013100-0101 والية قابس

 خليفة  بن محمد بن صالح مرزوق .70 013103-0101 والية قابس

 شهاب عماره .71 013105-0101 والية قابس

 شاكر  الجوالي .72 013108-0101 والية قابس

 خليفيالمبروك   .73 013110-0101 والية قابس

 عمر  بالحاج عبد هللا .74 011030-0101 والية قبلي

 ابراهيم  بن حمد بن إبراهيم فلفول .75 013067-0101 والية قبلي

 محمد الحبيب بم مبروك بن حمد بوخبيزة .76 013079-0101 والية قبلي
 


