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241قائمة عدد   

، والية نابل ، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 عماد بوحسين  .1 021740-0101 والية أريانة

 حسن  المقدم .2 022429-0101 والية أريانة

 عبد هللا سعيد .3 023493-0101 والية أريانة

 الظاهري صحبية .4 027480-0101 والية أريانة

 فؤاد  العكرمي .5 019191-0101 والية أريانة

 الهادي بن الناصر بن صالح عبد الالوي .6 004905-0101 والية أريانة

 منير بن الزين بن العربي سالمي .7 020121-0101 والية أريانة

 نور الدين  االسود .8 010625-0101 والية أريانة

 الدين هرميالنوري شهر نور  .9 006920-0101 والية أريانة

 فتحي ساكري .10 001536-0101 والية أريانة

 بوخطيوة  النموشي .11 013160-0101 والية أريانة

 لطفي  الطرابلسي .12 023144-0101 والية أريانة

 محمد الشارني .13 012855-0101 والية أريانة

 عمار  الشابي .14 014564-0101 والية أريانة

 الماكنييوسف   .15 010580-0101 والية أريانة

 منية الباجي .16 027234-0101 والية أريانة

 علي  الحجاجي .17 000946-0101 والية أريانة

 المنصف  بوغديري .18 015834-0101 والية أريانة

 محمد التليلي الميساوي .19 004095-0101 والية أريانة

 عبد الكريم  بولاير .20 021621-0101 والية أريانة

 منير  الفرشيشي .21 006978-0101 والية أريانة

 سامي  الطنوبي .22 016805-0101 والية بن عروس

 محمد  مقيديش .23 016899-0101 والية بن عروس

 محمد حمداني .24 019821-0101 والية بن عروس

 خالد  الصغيري .25 024232-0101 والية بن عروس

 محمد علي  طرخاني .26 004450-0101 والية بن عروس

 عمــاد بن حريز .27 007953-0101 والية بن عروس

 البشير بوشيبه .28 005200-0101 والية بن عروس

 رضوان الحاج صالح .29 005003-0101 والية بن عروس

 جمال الدين  الوشتاتي .30 014060-0101 والية بن عروس

 األمين الحامدي .31 000528-0101 والية بن عروس

 كمال  الفطحلي .32 014101-0101 والية بن عروس

 رمزي بنعمار .33 021586-0101 عروسوالية بن 

 عادل  الجندوبي .34 018708-0101 والية بن عروس

 محمد  مسعود .35 012848-0101 والية بن عروس

 عبد القادر الطرابلسي .36 024254-0101 والية بن عروس

 محمد بن فقيه  علي .37 022287-0101 والية بن عروس

 االسعد  الغندري .38 027606-0101 والية بن عروس

 فتحي  بن رحيم .39 010981-0101 والية بن عروس
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 محمد  الدرعي .40 014728-0101 والية بن عروس

 عبد هللا  الخلفاوي .41 017698-0101 والية بن عروس

 طارق  العجمي .42 021645-0101 والية بن عروس

 محمد اللواتي .43 004783-0101 والية بن عروس

 دراويلعبد الرؤوف  بن  .44 011689-0101 والية بن عروس

 الهادي  السعيدي .45 002106-0101 والية بن عروس

 الصادق  النصراوي .46 023985-0101 والية بن عروس

 سعيد  العجيلي .47 024841-0101 والية بن عروس

 رفيق  الدشراوي .48 010670-0101 والية بن عروس

 مسعود بن علي بن عبد السالم  الشابي .49 021532-0101 والية بن عروس

 خميس بن بوجمعة بن يونس بوغانمي .50 015078-0101 عروسوالية بن 

 رشيد  طرخاني .51 002147-0101 والية بن عروس

 الخموسي قفراشي .52 012826-0101 والية بن عروس

 المنذر بن عبد المجيد بن محمد المكاوي .53 012843-0101 والية بن عروس

 خليل بن عبد هللا ب نصر التومي .54 001479-0101 والية بنزرت

 هشام حمودي .55 015480-0101 والية بنزرت

 عبيد بن مبروك بن بلقاسم الرزقي .56 015572-0101 والية بنزرت

 شكري مجيد .57 022224-0101 والية بنزرت

 العروسي بندرويش .58 022226-0101 والية بنزرت

 حسن بن الهادي  دخيل .59 022841-0101 والية بنزرت

 الجميليمحرز   .60 004681-0101 والية بنزرت

 المسطاري الحسناوي .61 017019-0101 والية بنزرت

 سامي  الدويهش .62 019392-0101 والية بنزرت

 علي صويدق .63 005248-0101 والية بنزرت

 جمال ابن االغة .64 012587-0101 والية بنزرت

 صالح الغرسلى .65 018163-0101 والية بنزرت

 نبيل بن يوسف بن عببد  الطلحاوي .66 014329-0101 والية بنزرت

 عبد الرحمان الخالدي .67 016547-0101 والية بنزرت

 الصادق  زرعي .68 004575-0101 والية بنزرت

 محي الدين  اسحاق .69 007356-0101 والية بنزرت

 محسن جواني .70 004197-0101 والية بنزرت

 مختار بن عمر رمضان المنصف  بن .71 016288-0101 والية بنزرت

 صالح  الذهبي .72 004683-0101 والية بنزرت

 محمد  الرياحي .73 012842-0101 والية بنزرت

 حامد  بنور .74 025701-0101 والية بنزرت

 رياض  البرقاشي .75 017843-0101 والية بنزرت

 صالح  العامري .76 013843-0101 والية بنزرت

 محسن  ميهوب .77 019898-0101 والية بنزرت

 خالد  بن عزوز .78 025242-0101 والية بنزرت

 سمير   بن رمضان بن جبريل الحناشي .79 025346-0101 والية بنزرت

 أحمد بن الغالم بن عمار الجبراني  .80 021786-0101 والية تونس

 جالل بن مسعود القرماسي .81 015809-0101 والية تونس

 المنجي الخضراوي .82 020123-0101 والية تونس

 فؤاد الصالحي .83 021403-0101 والية تونس

 منور  بنجواد .84 022987-0101 والية تونس
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  ماهر مذيوب .85 020062-0101 والية تونس

 عبد العزيز  الخياطي .86 023000-0101 والية تونس

 عيسى بن خليفة بن احمد عامري .87 024407-0101 والية تونس

 محمد   الولهازي .88 026145-0101 والية تونس

 الحسين  الطبوبي .89 029356-0101 والية تونس

 ليلى  الحاج قاسم .90 023456-0101 والية تونس

 عبد الرؤوف العيوني .91 018948-0101 والية تونس

 الطيب  بن سعيد .92 003707-0101 والية تونس

 لطفي الغرياني .93 012538-0101 والية تونس

 مبروك بن الفرجاني .94 026419-0101 والية تونس

 نبيل  القاسمي .95 010759-0101 والية تونس

 كمال بن محمد بن سعد   بلقاسم .96 010889-0101 والية تونس

 عماد عباس .97 007287-0101 والية تونس

 عمر  هرمي .98 000760-0101 والية تونس

 محمد الهادي عياري .99 008126-0101 والية تونس

 عماد  البوغانمي .100 017383-0101 والية تونس

 عبد الرزاق بن محجوب النقيلي .101 009897-0101 والية تونس

 محمد الفاضل شطارة .102 009954-0101 تونسوالية 

 عبد المجيد بوشوشة .103 004140-0101 والية تونس

 قيس  بن سعيد .104 020364-0101 والية تونس

 علي  الزواغي .105 011759-0101 والية تونس

 فوزي الجدي .106 002777-0101 والية تونس

 البشير  المحفوظي .107 024510-0101 والية تونس

 لطفي  اليحياوي .108 008139-0101 والية تونس

 زهير بوعزيز .109 010917-0101 والية تونس

 حاتم بن رمضان .110 012865-0101 والية تونس

 خميس  البحري .111 027930-0101 والية تونس

 محمد  الطرابلسي .112 013941-0101 والية تونس

 سفيان  الجدي .113 010878-0101 والية تونس

 عويساويالمنذر  .114 002616-0101 والية تونس

 حفصية الزغالمى .115 014862-0101 والية تونس

 محمد  طنوش .116 026275-0101 والية تونس

 محمد ثامر سويسي .117 017082-0101 والية تونس

 الجيالني  المثلوثي .118 019060-0101 والية تونس

 منجي العمدوني .119 011596-0101 والية تونس

 يونس  الفازعي .120 014978-0101 والية تونس

 لطفي  قنيشي .121 015930-0101 والية تونس

 احمد  بن خليفة .122 030538-0101 والية تونس

 نور الدين عرباوي .123 030625-0101 والية تونس

 عبد الحميد قاسمي .124 031223-0101 والية تونس

 الطيب  العازم .125 031577-0101 والية تونس

 توهامى علوي .126 015700-0101 والية تونس

 عمر شاطر .127 000293-0101 والية تونس

 محمد كمال الورتاني .128 012555-0101 والية تونس

 كمال  العلوي .129 023093-0101 والية تونس
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 عمران  بن سمير .130 007025-0101 والية تونس

 الهادى حسن .131 016219-0101 والية تونس

 محمد بسرور .132 030571-0101 والية تونس

 فوزي  وسقاوة .133 010913-0101 والية تونس

 الهادي  الطرابلسي .134 013188-0101 والية تونس

 مراد القينوبي .135 014096-0101 والية تونس

 عماد  الزريسي .136 005909-0101 والية تونس

 فاضل الشعبوني .137 020259-0101 والية تونس

 نبيل بن عياد   الحاج فرج .138 006745-0101 والية تونس

 عادل  بوغانمي .139 012793-0101 والية تونس

 منية  البوغانمي .140 010416-0101 والية تونس

 015874-0101 والية زغوان
عبد الحكيم بن حسن بن خليفة  .141

 االفي

 عزوز بالشيخ .142 005026-0101 والية زغوان

 عبد اللطيف بن صالح بن بوزيد .143 005627-0101 والية زغوان

 محمد البوصيري  حمادي .144 010265-0101 والية زغوان

 بن محمد الجميعيمحمد الطاهر   .145 016035-0101 والية منوبة

 خالد  الجبالي .146 017642-0101 والية منوبة

 احمد  النفزي .147 011938-0101 والية منوبة

 عبد الحفيظ  لطرش .148 006868-0101 والية منوبة

 فتحي  الهمامي .149 007512-0101 والية منوبة

 بحرينينصر الدين   .150 025972-0101 والية منوبة

 الهادي  الجبالي .151 022049-0101 والية منوبة

 صابر الحجري .152 016783-0101 والية نابل

 سعاد بنت محمد بن محمد  العويتي  .153 018273-0101 والية نابل

 انيس الكامل .154 020409-0101 والية نابل

 عبد الرحمان  بالشاهد .155 025030-0101 والية نابل

 ميارهفتحي   .156 015277-0101 والية نابل

 الشاذلي  التركي .157 007250-0101 والية نابل

 محمد علي بنحمده .158 015362-0101 والية نابل

 نورالدين بن حمدة بن دعدي .159 019899-0101 والية نابل

 الحبيب  القربي .160 021178-0101 والية نابل

 الشاذلي  فليفل .161 006961-0101 والية نابل

 حمادي ميارة .162 017620-0101 والية نابل

 البشير  جالل .163 005130-0101 والية نابل

 محمد  بن مفتاح .164 004944-0101 والية نابل

 محمد الهادي  التاغوتي .165 023011-0101 والية نابل

 محمد نجيب  عطية .166 014050-0101 والية نابل

 صالح الدين  الحجري .167 021773-0101 والية نابل

 نور الدين  شلبي .168 004879-0101 والية نابل

 الرّمولالسويّح بن الطاهر  .169 017706-0101 نابلوالية 

 الطيب  لمين .170 019815-0101 والية نابل

 رشيد  بن تركية .171 000377-0101 والية نابل

 مفيدة  بالحاج .172 013934-0101 والية نابل

 عبد الرحمان القاسمي .173 000972-0401 والية نابل



5 | 12 

 

 قعمورمحمد بن مصطفى  .174 011877-0101 والية نابل

 خميس  مشماش .175 015148-0101 والية نابل

 رشيد  ورتاني .176 023604-0101 والية نابل

 سالم  بن سليمان زاريف .177 014555-0101 والية نابل

 رضوان  الفايض .178 014016-0101 والية نابل

 

 

422قائمة عدد   

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 ابراهيم  بلقاسمي .179 015648-0101 والية القصرين

 سليمان  السياري .180 016202-0101 والية القصرين

 عبد الحفيظ  خلف هللا .181 000099-0401 والية القصرين

 عبد الباسط  حمري .182 013921-0101 والية القصرين

 هللاظافر خلف  .183 002952-0401 والية القصرين

 المحسن  بثوري .184 014529-0101 والية القصرين

 محمد علي  بن محرز .185 025051-0101 والية القصرين

 الجمايعيعلي بن محمد  .186 010813-0101 والية القصرين

 منير  سمعلي .187 016309-0101 والية القصرين

 ابي الضياف  نصري .188 003930-0101 والية القصرين

 أحمد  نصري .189 001170-0401 والية القصرين

 صالح  سمعلي .190 006381-0101 والية القصرين

 أشرف مباركي .191 001411-0101 والية القصرين

 بوجمعة  جباري .192 000942-0401 والية القصرين

 عبد المنعم  الذويبي .193 015107-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد المجيد  خليفي .194 010786-0101 والية سيدي بوزيد

 الذهبي جاللي .195 012707-0101 بوزيدوالية سيدي 

 عبد الحميد  حمدي .196 005478-0101 والية سيدي بوزيد

 الحسين  سليمي .197 000151-0301 والية سيدي بوزيد

 حاتم   بوزياني .198 004744-0101 والية سيدي بوزيد

 ميالد  عمامي .199 012589-0101 والية سيدي بوزيد

 

 

243قائمة عدد   

، والية باجة ، والية سليانةوالية الكاف ،والية جندوبة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 محمد الثابت  الشارني .200 015581-0101 والية الكاف

 الحبيب  الفرشيشي .201 020864-0101 والية الكاف

 زين العابدين ورتتاني .202 000290-0101 والية الكاف
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 سلطانيتوفيق أبو الكرم  .203 000373-0901 والية الكاف

 محرز الورتتاني .204 004991-0101 والية الكاف

 العبيدي المناعي .205 002830-0101 والية الكاف

 الهادي  الخماسي .206 004290-0101 والية الكاف

 يوسف العرفاوي .207 013847-0101 والية الكاف

 رشيد  الحرباوي .208 002684-0101 والية الكاف

 هدى بنت خميس بن عبد هللا الخماسي  .209 015421-0101 والية باجة

 صالح الدين   طرايدي .210 005725-0101 والية باجة

 يونس كوكي .211 026925-0101 والية باجة

 حسين  همامي .212 014067-0101 والية باجة

 محمد  األندلسي .213 013942-0101 والية باجة

 نجيب النفاتي .214 025951-0101 والية باجة

 يوسف  زوابي .215 018629-0101 والية باجة

 عبد القادر  الشابي .216 004451-0101 والية باجة

 المولدي  القرواشي .217 013945-0101 والية باجة

 كمال بوكحيلي .218 019989-0101 والية جندوبة

 الناصر  فضالوي .219 020887-0101 والية جندوبة

 يونس  فزعي .220 006716-0101 والية جندوبة

 الهادي  منصور .221 017472-0101 والية جندوبة

 الحسين  الوشتاتي .222 006345-0101 والية جندوبة

 فرحات بنجواد .223 001108-1001 والية جندوبة

 سامي السقني .224 015345-0101 والية سليانة

 علي مسعود .225 005876-0101 والية سليانة

 محمد الهادي  خرفي .226 020143-0101 والية سليانة

 جابر العرفاوي .227 006343-0101 والية سليانة

 فوزي  بن سالم بن محمد الدريدي .228 013181-0101 والية سليانة

 علي  الوسالتي .229 015923-0101 والية سليانة
 

 

 

442قائمة عدد   

، والية المهدية، والية القيروان، والية سوسةالمنستير والية   

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

0601-000110 والية سوسة   محمد الشبعان .230 

 المنصف  شاكر .231 017531-0101 المنستيروالية 

 حياة الشايب .232 018232-0101 والية المنستير

 حمادي  الشبيلي .233 018573-0101 والية المنستير

 عبد الرزاق  سوسية .234 028924-0101 والية المنستير

 مراد  معمر .235 010530-0101 والية المنستير

 سمير  بن هندة .236 006700-0101 والية المنستير

 عمر  الصحراوي .237 009810-0101 المنستيروالية 

 حسن  رمضاني .238 017612-0101 والية المنستير
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 نبيل  التومي .239 014135-0101 والية المنستير

 محمد  بلخيرية .240 004692-0101 والية المنستير

 سامي  سعد .241 020649-0101 والية المنستير

 محمد عثمان .242 015390-0101 والية المنستير

 حسن  االزرق .243 014079-0101 المنستيروالية 

 نورالدين منصور .244 000386-0601 والية المنستير

 عبد الخالق شيحة .245 015439-0101 والية المنستير

 محمد  نويرة .246 019010-0101 والية المنستير

 أحمد  حدهم .247 013097-0101 والية المنستير

 المنصف  البريقي .248 000344-0601 والية المنستير

 المنجي  صقعامة .249 000118-1201 المنستيروالية 

 يوسف  الصيادي .250 000859-0101 والية المنستير

 فرج  كربية .251 015086-0101 والية المنستير

 نبيل  التومية .252 019771-0101 والية المنستير

 سعيد  العانس .253 000768-0601 والية المنستير

 العقاب المعز  .254 003151-0601 والية المنستير

 خميس حمزة .255 011552-0101 المنستيروالية 

 توفيق  السوسية .256 016247-0101 والية المنستير

 كمال  ابراهم .257 012837-0101 والية المنستير

 جوهر محجوب .258 014133-0101 والية المنستير

 علي الزبيدي .259 004651-0101 والية المنستير

 محمد المسراطي .260 022182-0101 والية المنستير

 سالم  سكمة .261 003348-0101 المنستيروالية 

 محجوب األزعر .262 015502-0101 والية المهدية

 المنجي حشانة .263 019078-0101 والية المهدية

 محمد  بالفقيه .264 018809-0101 والية المهدية

 الهادي كشو .265 012330-0101 والية المهدية

 محمد  الخميري .266 012412-0101 والية المهدية

 عبد الناصر  الصويد .267 012500-0101 والية المهدية

 سعيدة بن بريك بن أحمد موسى .268 012876-0101 والية المهدية

 محسن بن علي .269 013976-0101 والية المهدية

 الطاهر خليفة .270 013637-0101 والية المهدية

 عبد الرزاق  األزرق .271 001227-0201 والية المهدية

 المولدي  شعبان .272 009560-0101 والية المهدية

 الساسي بن عمر بن البشير  قديدة .273 001140-1201 والية المهدية

 المحسن  بودبسة .274 013823-0101 والية المهدية

 نجيب الكسراوي .275 019848-0101 والية المهدية

 قيس الصيود .276 019534-0101 والية المهدية

 كمال بن عليه بن حسن عمار .277 001958-0601 والية المهدية

 علي  السقا .278 012757-0101 والية المهدية

 لطفي  بنسالمة .279 001201-0301 والية المهدية

 جمعة  زيد .280 002660-0201 والية المهدية

 العلواني سعيد .281 001142-1201 والية المهدية

 محي الدين  االحمر .282 015503-0101 والية المهدية

 السيدة بيوض .283 026525-0101 والية المهدية
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 علي قميدان .284 015917-0101 والية سوسة

 رشيد  قديش .285 017487-0101 والية سوسة

 محمد ماجد الساسي .286 018012-0101 والية سوسة

 محمد  قوتة .287 018150-0101 والية سوسة

 نبيل جراد .288 020030-0101 والية سوسة

 شاكر  الكناني .289 020475-0101 والية سوسة

 المنصف سالم .290 020476-0101 والية سوسة

 نبيل ابن يحي .291 023299-0101 سوسةوالية 

 سامي  ابيض .292 007303-0101 والية سوسة

 صالح  هاشم .293 013175-0101 والية سوسة

 محمد الصالح العبيدي .294 000316-0601 والية سوسة

 طارق  بوغرارة .295 000172-0601 والية سوسة

 لطفي  الحبشي .296 000063-0601 والية سوسة

 خالد  بدر .297 002800-0601 والية سوسة

 المكنيخالد بن محمد الهادي  .298 018892-0101 والية سوسة

 جمال المخينيني .299 012022-0101 والية سوسة

 الجمعي  اليحياوي .300 016394-0101 والية سوسة

 الهاشمي  االخضر .301 014126-0101 والية سوسة

 سالم  بوهالل .302 008303-0101 والية سوسة

 المبروكمحمود   .303 017895-0101 والية سوسة

 علي  السنوسي .304 001605-0601 والية سوسة

 طه بن عمر الساسي .305 011283-0101 والية سوسة

 خميس  إسماعيل .306 000370-0601 والية سوسة

 نوفل  النائم .307 003329-0601 والية سوسة

 األمجد اليزيدي .308 009376-0101 والية سوسة

 خميس القدر .309 008324-0101 والية سوسة

 محمد صالح  لطيفة .310 000687-0601 والية سوسة

 محمد  بن نية .311 009726-0101 والية سوسة

 عبد اللطيف  قاليد .312 002801-0601 والية سوسة

 محمد بن محمد بن صالح  بريري .313 013051-0101 والية سوسة

 حاتم  الساسي .314 000296-0601 والية سوسة

 مراد  بنمصطفى .315 000264-0601 والية سوسة

 شكري بن الهذيلي بن محمد البليش .316 018038-0101 والية قيروان

 نور الدين  منصوري .317 018299-0101 والية قيروان

 عمر  الجهيناوي .318 018593-0101 والية قيروان

 هشام العبيدي .319 019654-0101 والية قيروان

 عبد الرزاق بن عبيد .320 022992-0101 والية قيروان

 العربي  حداد .321 000213-0601 والية قيروان

 عبد اللطيف عبد الالوي .322 014086-0101 والية قيروان

 فوزي عبيدالوي .323 014088-0101 والية قيروان

 محمد القوتي .324 014089-0101 والية قيروان

 علي  قوتي .325 019700-0101 والية قيروان

 محمد شايب .326 006262-0101 والية قيروان

 المنذر  لبيض .327 006785-0101 والية قيروان

 المولدي  عون .328 006788-0101 والية قيروان
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 عمار  األبيض .329 006802-0101 والية قيروان

 الطاهر ساكت .330 006803-0101 والية قيروان

 السيد  فرج هللا .331 006916-0101 والية قيروان

 علي ابيض .332 006800-0101 والية قيروان

 محمود  قويعة .333 018387-0101 والية قيروان

 بن عمر بن محمد عاشورعبد هللا  .334 016826-0101 والية قيروان

 الحسين الفطناسي .335 001925-0601 والية قيروان

 حسين  فرج هللا .336 006480-0101 والية قيروان

 البشير بوزيد .337 006792-0101 والية قيروان

 محمد بن احمد بن صالح  عماري .338 019705-0101 والية قيروان

 المنجي سهيلي .339 007766-0101 والية القيروان
 

 

452قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 الحبيب  قيدارة .340 015472-0101 والية صفاقس

 جمال  الرخيص .341 015473-0101 والية صفاقس

 احمد بنحمودة .342 015477-0101 والية صفاقس

 رضا الشعري .343 015478-0101 والية صفاقس

 غربالعبد العزيز  .344 015481-0101 والية صفاقس

 عبد  الفتاح   الفقي .345 015483-0101 والية صفاقس

 لطفي  القبالوي .346 015486-0101 والية صفاقس

 الهادي  بن عبد الكريم .347 000932-0201 والية صفاقس

 محمد  ادريس .348 009284-0101 والية صفاقس

 عبد  الوهاب  الشريف .349 012072-0101 والية صفاقس

 القرقوري يوسف .350 004087-0201 والية صفاقس

 هيثم  المحجوبي .351 001410-0201 والية صفاقس

 امين عتيق .352 002367-0201 والية صفاقس

 رشيد  الحمروني .353 013727-0101 والية صفاقس

 عبد العزيز الطرابلسي .354 000753-0201 والية صفاقس

 محمد حمزة .355 000129-0201 والية صفاقس

 التريكيرضا بن الطاهر  .356 012239-0101 والية صفاقس

 الرقيق ساميالمعز  .357 010423-0101 والية صفاقس

 علي اللومي .358 012208-0101 والية صفاقس

 خالد  كمون .359 001914-0201 والية صفاقس

 عزيز دمق .360 000022-0201 والية صفاقس

 محمد قدرات .361 000462-0201 والية صفاقس

 عبد الرزاق  الغربي .362 014025-0101 والية صفاقس

 القابسينجاة  بنت بوكثير  .363 000446-0201 والية صفاقس

 المنصف  القالل .364 012298-0101 والية صفاقس

 طارق كريشان .365 002779-0201 والية صفاقس
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 مراد  بن صالح .366 012231-0101 والية صفاقس

 التريكي عادل  العقربي .367 000595-0201 والية صفاقس

 ناجح بالمبروك .368 000399-0201 والية صفاقس

 معاذ  الفخفاخ .369 001906-0201 والية صفاقس

 البشير بن  محمد  الفرجاني .370 002481-0201 والية صفاقس

 الياس خليل .371 002752-0201 والية صفاقس

 نزار اللحياني .372 002778-0201 والية صفاقس

 حميدة  رضا  بن .373 002809-0201 والية صفاقس

 صالح  الهمامي .374 003201-0201 والية صفاقس

 عاطف المطيبع .375 003276-0201 والية صفاقس

 محمد الحديجي .376 003640-0201 والية صفاقس

 الربيعيحمادي بن عمر  .377 004148-0201 والية صفاقس

 شطورومحمد بن الصادق  .378 010885-0101 والية صفاقس

 الهادي الدباشي .379 011891-0101 والية صفاقس

 عمارمحسن بن محمد  .380 012287-0101 والية صفاقس
 

 

462قائمة عدد   

، والية تطاوين، والية قبليمدنينوالية  ،والية قابس  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 بن محمد  جحيدرعبد المجيد   .381 015546-0101 والية تطاوين

 لسعد الحرازي  .382 018725-0101 والية قابس

 الحجيري محمد بن احمد  .383 005952-0101 والية قابس

 محفوظ محمد بن الصحبي  .384 000039-0701 والية قابس

 إلهام  المؤدب الحمروني .385 015697-0101 والية قابس

 محمد  كوني .386 016909-0101 والية قابس

 الحاج بلقاسم فتحى .387 018396-0101 والية قابس

 توفيق  السويسي .388 019018-0101 والية قابس

 حفيظ بن علي العرامي  .389 001817-0701 والية قابس

 محمد العجال .390 001959-0701 والية قابس

 لطفي رحيم .391 013977-0101 والية قابس

 السعيديكمال بن عبد القادر  .392 000680-0701 والية قابس

 الصادق  بوسنينة .393 011433-0101 والية قابس

 بلبابة  يوسف .394 011169-0101 والية قابس

 عبد المجيد   المكدس .395 015761-0101 والية قابس

 عادل  رابح .396 001227-0701 والية قابس

 إبراهيم  بوهالل .397 013899-0101 والية قابس

 محمد الجيالني  بن خليفة .398 001077-0701 والية قابس

 محمد الزيتوني .399 004513-0101 والية قابس

 علي الحوات  شقرة .400 000265-0701 والية قابس

 توفيق  ثابتي .401 013911-0101 والية قابس

 الثابت  هشام بن التهامي .402 011335-0101 والية قابس
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 ذاكر الحارس .403 000917-0701 والية قابس

 صالح  فطناسي .404 010490-0101 والية قابس

 محمد العربي .405 012082-0101 والية قابس

 توفيق  عبد العزيز .406 018915-0101 والية قابس

 صالح  بوقرة .407 009037-0101 والية قابس

 يحيى بنجابر .408 015696-0101 والية قبلي

 المبروك  بن مادي .409 001501-0701 والية قبلي

 بلقاسم  احميد .410 003714-1201 والية قبلي

 القادرعمر بن عبد  .411 024076-0101 والية قبلي

 الطاهر  حبيق .412 010581-0101 والية قبلي

 محمد نجيب   الزاهر .413 002714-0501 والية قبلي

 عبدهللا  الطويل .414 001869-1201 والية قبلي

 محمد  بن محجوب .415 003748-1201 والية قبلي

 الفتحي  بن ابراهيم .416 003406-0601 والية قبلي

 الطاهر الصغير .417 001303-0701 والية قبلي

 هنيد فيصل بن محمد  .418 009205-0101 والية مدنين

 محمد  بوجليده .419 016915-0101 والية مدنين

 صالح  العائب .420 019595-0101 والية مدنين

 ابن تمنصورتعزالدين بن شعبان  .421 009510-0101 والية مدنين

 عادل   الفناني .422 013980-0101 والية مدنين

 بلقاسم بن محمد بن بلقاسم   النقاز .423 001692-0801 والية مدنين

 بن تمروط نور الدين .424 019214-0101 والية مدنين

 الطاهر  كرشيد .425 002184-0801 والية مدنين

 البشير  هالل .426 001698-0801 والية مدنين

 فاضل  دغسن .427 013982-0101 والية مدنين

 جيب هللا عبد السالم  ابن .428 012399-0101 والية مدنين

 العثمانيالهادي بن عثمان  .429 003246-1201 والية مدنين

 المبروك بن محمد بن خليفة  كتار .430 011026-0101 والية مدنين
 

 

 

472قائمة عدد   

ر، والية توزفصةوالية ق  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 ابراهيم بوشارب .431 016862-0101 والية توزر

 الصادق عمري .432 023375-0101 توزروالية 

 محمد الناجي  بوليفة المعروف بغيو .433 009766-0101 والية توزر

 خليلمحمد البشير بن عبد القادر  .434 016861-0101 والية توزر

 أحمد  فدو .435 012962-0101 والية توزر

 فتحي  الصغير .436 014085-0101 والية توزر

 العزيز  التهاميعبد  .437 000921-0501 والية توزر

 محمد  شابي .438 006805-0101 والية توزر
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 سفيان بلعيد .439 004451-1201 والية توزر

 خذيريعلي بن محمد الصالح  .440 008529-0101 والية قفصة

 عمران ميلود بن الطاهر  .441 009905-0101 والية قفصة

 الحبيب بن محمد بن أحمد بنرجب  .442 009903-0101 والية قفصة

 علي  بنسلطان .443 022672-0101 والية قفصة

 منور عبيدي .444 011294-0101 والية قفصة

 ناجح جديدى .445 014376-0101 والية قفصة

 جمال مبروكي .446 000701-0501 والية قفصة

 كمال  حمادي .447 000512-0501 والية قفصة

 شكري شفشر .448 009841-0101 والية قفصة

 محمد العربي بوبكر .449 001777-0101 قفصةوالية 

 رضا  عيسى .450 013185-0101 والية قفصة

 خالد بن علي بن مسعود احمدي .451 024635-0101 والية قفصة

 إبراهيم برهومي .452 012896-0101 والية قفصة

 أحمد نفطي .453 002167-0501 والية قفصة

 محمد  عالقي .454 004390-0101 والية قفصة

 بشير  بوشقرة .455 011812-0101 والية قفصة

 نصر ديناري .456 000059-0501 والية قفصة

 جمال  العكرمي .457 000671-0501 والية قفصة

 نصر الدين  زعبي .458 000686-0501 والية قفصة

 إلياس  بومنجل .459 001653-0501 والية قفصة

 محمد أنيس بوناب .460 002324-1201 والية قفصة
 


