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204قائمة عدد   

 واليات تونس الكبرى ، والية بنزرت ، والية نابل 

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عمر حناشي .1 004655-0101 والية أريانة

 فوزي الشيحي .2 012563-0101 والية أريانة

 أيمن  عيادي .3 001504-0101 والية أريانة

 وسام  الجندوبي .4 000507-0101 والية أريانة

 محمود الشايب .5 000820-0101 والية أريانة

 زياد   بن عماره  بن العربي بوذينة . .6 005184-0101 والية أريانة

0101-005521 والية اريانة  محمد غياضة  .7 

0101-005584 والية اريانة  نجيب الماجري  .8 

 شكري البوغديري .9 015963-0101 والية أريانة

 الفالحعلي   .10 024159-0101 والية أريانة

 خالد  النحالى .11 014282-0101 والية أريانة

 الهادي البجاوي .12 012652-0101 والية أريانة

 علي عامري .13 002700-0101 والية أريانة

 عادل بن محمد بن عمارة  جمعاوي .14 001726-0101 والية بن عروس

 : الياس بن عبدالسالم البوزيدي .15 000584-0101 والية بن عروس

 محمد القادري بن محمد الفاهم بن علي بوزيدي .16 003886-0101 والية بن عروس

 لطيف بن عمارة بن علي  قراوي .17 000583-0101 والية بن عروس

 الياس  الرحيمي .18 008160-0101 والية بن عروس

 طارق بن فقيه علي .19 022278-0101 والية بن عروس

 الزيانيحمدي بن محمد الناصر بن علي  .20 003353-0101 والية بن عروس

 عالء الدين بن محمد بن الكيالني الزيادي .21 015272-0101 والية بن عروس

 بشير بن محمد بن يوسف الجبالي .22 001757-0101 والية بن عروس

0101-027563 والية بن عروس  كمال بنعلي  .23 

 منذر  عليمي .24 017848-0101 والية بن عروس

 شاكر  السياري .25 000003-1101 والية بن عروس

 زهير  اليحياوي .26 018774-0101 والية بن عروس

 محمد  وائل بن صالح بن محمد بومعيزة .27 001959-0101 والية بنزرت

 كريم بن الجيالني بن الجيد  تياهي .28 002843-0101 والية بنزرت

 المولدي بن علي بن الهادي قاسمي .29 010893-0101 والية بنزرت

 المنصرالياس  .30 003669-0101 والية بنزرت

 شكري  عراس .31 014095-0101 والية بنزرت

 المولدي بن ساسي بن صالح الحكيري .32 022082-0101 والية بنزرت

 فارس تريعي .33 018895-0101 والية بنزرت

 محمد  الدريدي .34 002993-0101 والية بنزرت

 يونس  بنالوافي .35 016227-0101 والية تونس

 حمزة بن يحي بن الصادق  الحريزي .36 024861-0101 والية تونس

 فيصل  ساسي .37 006861-0101 والية تونس
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 خالد الحريزي .38 024865-0101 والية تونس

 سفيان بن علي بن رمضان شقيم .39 015703-0101 والية تونس

 طيب بوثوري .40 000341-0101 والية تونس

 سهيل الداودي .41 006726-0101 والية تونس

 جمال بن عبدالوهاب بن علي العباسي .42 016762-0101 والية تونس

 محمد  بن خذيري .43 000337-0101 والية تونس

 بالل بن الحبيب بن بوقطفة العربي .44 004698-0101 والية تونس

 عبد الخالق بن محمد بن علي   الجبالي .45 015337-0101 والية تونس

 عادل بن ابراهيم بن احمد  فتيته .46 017794-0101 والية تونس

 عبدهللا بوالقتاتي .47 019077-0101 والية تونس

 004696-0101 والية تونس

محمد اسكندر بن محمد شرف الدين بن محمد صالح  .48

 بنسويسي

 محرز بن بوبكر بن علي   رجب .49 001442-0101 والية تونس

 طاهر الشريشي .50 000986-0101 والية تونس

 قيس بوزوزية .51 024041-0101 والية تونس

 البشير  الصيد .52 022011-0101 والية تونس

 عز الدين عياري .53 005613-0101 والية تونس

 طارق محمدي .54 014478-0101 والية تونس

 صالح صالح .55 013865-0101 والية تونس

 عبد الكريم دبوسي .56 000964-0101 والية تونس

 عمر  بوصاع .57 001493-0101 والية تونس

 محمد الجندوبي .58 001664-0101 والية تونس

 سفيان بن البشير  البجاوي .59 005060-0101 والية منوبة

 سيف الدين المبروكي .60 020059-0101 والية منوبة

 ادريس  نويوي .61 014209-0101 والية منوبة

 ابراهيم  جميعي .62 006057-0101 والية منوبة

 الهادي الزمزميفتحي بن علي بن  .63 000581-0101 والية منوبة

 سعاد البوغانمي .64 002454-0101 والية منوبة

 عز الدين بن المولدي بن مبروك الساحلي .65 003151-0101 والية نابل

 محمد الهادي  هويسة .66 020496-0101 والية نابل

 الياس سالم .67 006193-0101 والية نابل

 مجدي بن المنصف بن الصادق ابنداود .68 020407-0101 والية نابل

 كمال  بريك .69 024877-0101 والية نابل

 مهاب  الغضباني .70 000902-0101 والية نابل

 

 

205قائمة عدد   

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 وليد  جدي .71 017852-0101 والية القصرين
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 عبد السالم بن محمد األمين بن محمد حامدي .72 001108-0101 والية القصرين

 بالل  عباسي .73 003978-0101 والية القصرين

 فايز سليماني .74 005862-0101 والية القصرين

 محمد  الطاهر  الرحيمي .75 020300-0101 والية القصرين

 محمد الصالح  تليلي .76 000831-0401 والية القصرين

 سفيان  زائري .77 002885-0401 والية القصرين

 هاني  زائري .78 002888-0401 والية القصرين

 ماهر شهالوي .79 003475-0101 والية القصرين

 وسيم  بوثوري .80 012392-0101 والية القصرين

 نزيه  قاهري .81 017838-0101 والية القصرين

 عبد العزيز مباركي .82 002256-0101 والية القصرين

 عز الدين خضراوي .83 000674-0101 والية القصرين

 صابر بن فتحي منصوري .84 000087-0101 والية القصرين

 محمد المحسن بن محمد بن نصر بوعزى .85 000883-0101 والية القصرين

 فتحي نصراوي .86 000885-0101 والية القصرين

 ابراهيم روافي محمد  بن .87 000886-0101 والية القصرين

 محمد الفاضل روافي .88 000887-0101 والية القصرين

 رشيدة محمودي .89 000888-0101 والية القصرين

 ايوب  الغضباني .90 000889-0101 والية القصرين

 البشير عرائسي .91 000891-0101 والية القصرين

 طارق  غضباني .92 000893-0101 والية القصرين

 محمود غضباني .93 000895-0101 والية القصرين

 منى  الغضباني .94 000898-0101 والية القصرين

 حنان العايدي .95 000900-0101 والية القصرين

 راضية  غضباني .96 000901-0101 والية القصرين

 محمد الصالح  عالقي .97 000922-0101 والية القصرين

 نور الدين  بلعابي .98 001007-0101 والية القصرين

 مصطفى  زيدي .99 001042-0101 القصرينوالية 

 عبد الرزاق  الرطيبي .100 001183-0101 والية القصرين

 فيصل  الرحموني .101 001184-0101 والية القصرين

 سالم الرطيبي .102 001185-0101 والية القصرين

 عبد الباسط نصراوي .103 001348-0101 والية القصرين

 العيد  عوادي .104 001357-0101 والية القصرين

 مفتاح الفازعي .105 001360-0101 والية القصرين

 عادل  بنمرزوقة .106 001369-0101 والية القصرين

 غازي    توتي .107 001374-0101 والية القصرين

 فوزي شخاري .108 001417-0101 والية القصرين

 خيري نصراوي .109 001418-0101 والية القصرين

 محمد األمين  نصراوي .110 001419-0101 والية القصرين

 001422-0101 والية القصرين

محمد ضياء بن محمد االمين بن بلقاسم بن  .111

 مختار نصراوي

 ليلى  السالمي .112 001424-0101 والية القصرين

 001425-0101 والية القصرين

سلمى بم محمد االمين بن بلقاسم بن مختار  .113

 نصراوي

 001428-0101 والية القصرين

محمد وضاح بن محمد االمين بن بلقاسم بن  .114

 مختار  نصراوي
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 ابراهيم نصراوي .115 001431-0101 والية القصرين

 عمر نصري .116 001445-0101 والية القصرين

 عيشة نجالوية .117 001455-0101 والية القصرين

 محمد الطاهر عون  هللا .118 001482-0101 والية القصرين

 نجالويرضا  .119 001512-0101 والية القصرين

 صابر  عالقي .120 001515-0101 والية القصرين

 خليل  عالقي  .121 001517-0101 والية القصرين

 سلوى رابحي .122 001522-0101 والية القصرين

 حمزة  نصري .123 001534-0101 والية القصرين

 عمر الفاروق بن محمد ثابت رحيمي .124 001555-0101 والية القصرين

 عبد القادر   نجاحي .125 001562-0101 والية القصرين

 نجاحي  العايش .126 001566-0101 والية القصرين

 اسماعيل حيوني .127 001583-0101 والية القصرين

 مهدي بن بدر الدين بن العزوزي منصري .128 001587-0101 والية القصرين

 خولة  البوحولي .129 001630-0101 والية القصرين

 حياة بنت بلقاسم بن الطيب مساهلي .130 001641-0101 والية القصرين

 فاروق ماليكي .131 001685-0101 والية القصرين

 العربي  خضراوي .132 001794-0101 والية القصرين

 فيصل  رطيبي .133 001923-0101 والية القصرين

 بالل  عجيلي .134 001994-0101 والية القصرين

 بهاء الدين ساهلي .135 001996-0101 والية القصرين

 امل  الحليمي .136 002125-0101 القصرينوالية 

 وليد عسكري .137 002174-0101 والية القصرين

 ايمان  عمري .138 002246-0101 والية القصرين

 وليد  حسني .139 002248-0101 والية القصرين

 خميس نجاحي .140 002258-0101 والية القصرين

 حّسان قرميطي .141 002260-0101 والية القصرين

 حسام حمزاوي .142 002266-0101 والية القصرين

 نعمان  ونيسي .143 002298-0101 والية القصرين

 دليلة حيزي .144 002463-0101 والية القصرين

 منير المنصوري .145 002466-0101 والية القصرين

 فريد حمدي .146 002468-0101 والية القصرين

 جهاد  أبو القاسم .147 002499-0101 والية القصرين

 عيشة رطيبي .148 002507-0101 والية القصرين

 عبد هللا  بلعابي .149 002521-0101 والية القصرين

 صالح نصري .150 002617-0101 والية القصرين

 مبروكة نصري .151 002621-0101 والية القصرين

 طارق  رطيبي .152 002733-0101 والية القصرين

 جمال رطيبي .153 002744-0101 والية القصرين

 فتاح الرطيبي .154 002750-0101 والية القصرين

 سمير حمدي .155 002833-0101 والية القصرين

 رشيد البناني .156 002835-0101 والية القصرين

 رمزي بناني .157 002837-0101 والية القصرين

 محمد المنزلي الطرشي .158 002909-0101 والية القصرين

 محسن  رطيبي .159 002964-0101 والية القصرين
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 عبد العزيز هرماسي .160 002977-0101 والية القصرين

 علي صالحي .161 002979-0101 والية القصرين

 إسراء بنت كمال  بوزيدي .162 003021-0101 والية القصرين

 عبد الحق  بسدوري .163 019748-0101 والية سيدي بوزيد

 زياد بن  محي الدين بن ميداني عباسي .164 001007-0301 والية سيدي بوزيد

 علي بن محمد المختار بوعزيزي .165 001846-0301 والية سيدي بوزيد

 سعيد  تليلي .166 000910-0301 والية سيدي بوزيد

 

 

206قائمة عدد   

، والية الكاف ، والية سليانةوالية باجة  ، والية جندوبة   

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 رأفت اليحياوي .167 001399-0101 والية الكاف

 خالد الرياحي .168 002962-0101 والية باجة

 كمال  بوزيان .169 022539-0101 والية باجة

 محمد قائدي .170 009538-0101 والية باجة

 محمد علي  سمعلي .171 001250-0101 والية جندوبة

0101-001199 والية جندوبة   نادرة مدوري .172 

 رمزي بن  عبد  العزيز   حفصي .173 025328-0101 والية سليانة

 زياد  بن عبد هللا .174 007941-0101 والية سليانة

 

 

 

207قائمة عدد   

، والية القيروان والية المهدية ، المنستير ، والية سوسة  والية   

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 وليد القدي .175 011423-0101 والية المنستير

 فتحى بن محمد  القيزاني .176 004006-0101 والية المنستير

 علي العابد .177 013262-0101 المنستيروالية 

 نزار بن فرج بن الصادق مسعود .178 019737-0101 والية المهدية

 عبد الرزاق  بن ابراهيم .179 000808-1201 والية المهدية

 020386-0101 والية المهدية

فوزي  بن المكي بن مصباح   .180

 بنرحومه

 ناجح  علي .181 000812-1201 والية المهدية

 صالح الدين وناس .182 002770-0101 والية المهدية

 صالح  كشرودي .183 005554-0101 والية سوسة

 ماهر  السنوسي .184 009671-0101 والية سوسة
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 حسين بن المختار بن علي عبود .185 000042-0601 والية سوسة

 مراد  ابن حسن .186 013826-0101 والية سوسة

 كمال القدري .187 007251-0101 والية سوسة

 محمد العادل  ابن ابراهيم .188 020296-0101 والية سوسة

 محمد مختار  عبيد .189 001367-0101 والية سوسة

 منير  دلهومي .190 001683-0101 والية سوسة

 سفيان  مخلوف .191 002353-0101 والية سوسة

 منير غيث .192 005865-0101 والية قيروان

 مختار  عيفاوي .193 002928-0601 والية قيروان

 صالح حبلي .194 028208-0101 والية قيروان

 توفيق  اللواتي .195 005168-0101 والية قيروان

 ياسين مبروكي .196 001154-0101 والية قيروان

 

 

208قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 جمال  بن عبد هللا .197 015494-0101 والية صفاقس

 عبد هللا ثامر  بن .198 015488-0101 والية صفاقس

 نور الدين بن مختار بن راشد بنمفتاح .199 000121-0201 والية صفاقس

 مفتاح مكني .200 030462-0101 والية صفاقس

 خديم هللا كريم .201 001546-0101 والية صفاقس

 معتوق الشاوش .202 001502-0101 والية صفاقس

 

 

920قائمة عدد   

، والية قبليمدنينوالية قابس ،والية   

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 جاسر بنصر .203 013058-0101 والية قابس

 رياض مامي .204 004886-0101 والية قابس

 رضا كبسي .205 016493-0101 والية قابس

 لطفي الذهبي .206 001539-0101 والية قابس

 زياد القفراشي .207 002311-0101 والية قابس

 طارق بن بوبكر بن علي التقاز .208 001905-1201 والية قبلي

 خليل بن ابراهيم بن علي بنمحمد  .209 006199-0101 والية قبلي

 جمال  بن ميمون .210 006767-0101 والية مدنين

 الشماخي بن الصادق  رشيد .211 006099-0101 والية مدنين

 عاطف الصدغياني .212 006098-0101 والية مدنين

 الهاشميالشبلي  .213 002973-0101 والية مدنين

 يوسف بن محمد بن عمارة  المحضي .214 004461-0101 والية مدنين
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 المكي بن الهادي بن ضو مرتاح .215 004463-0101 والية مدنين

 المختار  خرشوفي .216 000767-0801 والية مدنين

 

 

102قائمة عدد   

رفصة ، والية توزوالية ق  

 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 محمد  مصباح .217 003565-0101 والية قفصة

 على  طبابي .218 000106-0501 والية قفصة

 مالك تواتي .219 004839-0101 والية قفصة

 الطاهر بنخليفة .220 008600-0101 والية قفصة

 محمد  طوطة .221 008612-0101 والية قفصة

 شاكر  براهمي .222 006411-0101 والية قفصة

 االمين  بنعلي .223 011781-0101 والية قفصة

 رضا بو معيزة .224 002700-0501 قفصةوالية 

 عز الدين عزازة .225 001481-0501 والية قفصة

 عباده  قوادر .226 021124-0101 والية قفصة

 محمد خليفي .227 009506-0101 والية قفصة

 أسامة بوحوش .228 016473-0101 والية قفصة

 حسن بن محمد الصالح بن بلقاسم حفصيه .229 003875-0101 والية قفصة

 محمد عزازه .230 002798-1201 والية قفصة

 محمد  االشخم .231 009668-0101 والية قفصة

 عبيد  طبابي .232 006908-0101 والية قفصة

 ادريس  البوهالي .233 003773-0501 والية قفصة

 زياني قوادر .234 004580-0101 والية قفصة

 توفيق  قوادر .235 004974-0101 والية قفصة

 عمار عشيري .236 007878-0101 والية قفصة

 بشير هاللي .237 000098-0501 قفصةوالية 

 بالل  رحيلي .238 002484-0501 والية قفصة

 محمد سعيدي .239 000223-0501 والية قفصة

 راشد عزازة .240 003514-0501 والية قفصة

 نجاح  يحياوي .241 006134-0101 والية قفصة

 جابر طبابي .242 003655-0101 والية قفصة

 وسام  البلطي .243 007988-0101 والية قفصة

 بهاء الدين قوادر .244 003994-0101 قفصةوالية 

 صالح  عكرمي .245 003995-0101 والية قفصة

 رمزي  هنشيري .246 006438-0101 والية قفصة

 وليد  عكرمي .247 004090-0101 والية قفصة

 محمد بنسليمان .248 008543-0101 والية قفصة

 عادل سوالمي .249 000910-0501 والية قفصة

 قيس ظاهري .250 000145-0501 والية قفصة
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 حسام  عمروسية .251 021243-0101 والية قفصة

 زهير  زويدي .252 016252-0101 والية قفصة

 التجاني  ثلجاوي .253 002233-0101 والية قفصة

 السعيد  هاللي .254 003495-0501 والية قفصة

 الهادي  بوغرارة .255 010979-0101 والية قفصة

 مقداد رحال .256 000464-0501 والية قفصة

 هيثم بويحيي .257 004738-0101 والية قفصة

 محمد  خليفي .258 018090-0101 والية قفصة

 حلمي  رابح .259 015411-0101 والية قفصة

 بالل  شريطي .260 006910-0101 والية قفصة

 المهدي  التواتي .261 009853-0101 والية قفصة

 األزهر  بنعبد الملك .262 002518-0501 والية قفصة

 ثامر مغزاوي .263 008829-0101 والية قفصة

 الطاهر بن محمد بن علي عياشي .264 000896-0101 والية قفصة

 رانية بنت الطاهر بن محمد بن علي عياشي .265 000897-0101 والية قفصة

 


