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248قائمة عدد  

، والية نابل ، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 سمير خذراوي .1 013720-0101 والية أريانة

 الحسين غانمي .2 006749-0101 والية أريانة

 بدر الدين بن الناصر بدر الدين .3 000660-0101 والية أريانة

 لمزيسليم ا .4 000833-0101 والية أريانة

 محمد علي الجبالي .5 001158-0101 والية أريانة

 محمد حمودي .6 001169-0101 والية أريانة

 قيس غزواني .7 001347-0101 والية أريانة

 عالء القيزاني .8 017385-0101 والية أريانة

 حمزة  حمزة .9 015226-0101 والية أريانة

 الشعيبيالحبيب  .10 004854-0101 والية أريانة

 محمد البدوي .11 014732-0101 والية أريانة

 هادي طعم هللا .12 014020-0101 والية أريانة

 عبد الكريم  الصالحي .13 019881-0101 والية أريانة

 عبد الوهاب العايدي .14 002778-0101 والية أريانة

 نورالدين شفوق .15 005033-0101 والية أريانة

 بنحميدةمحمد  .16 031627-0101 والية أريانة

 عبدالستار بلغيث .17 009331-0101 والية أريانة

 محمد الحنشي .18 006637-0101 والية بن عروس

 محمد الطيب الزين .19 006593-0101 والية بن عروس

 محمد امين زروق .20 017320-0101 والية بن عروس

 بريمةفوزي   .21 011931-0101 والية بن عروس

 لوزتوفيق  ز .22 011648-0101 والية بن عروس

 محمود الصويدي .23 019183-0101 والية بن عروس

 فيصل  المناعي .24 009511-0101 والية بن عروس

 عماد بن البشير بن حسن ماجول .25 017724-0101 والية بن عروس

 صافية  قنوني .26 026427-0101 والية بن عروس

 الدين شمس أحمد بن طارق .27 000071-0101 والية بن عروس

 النصراوي محمد .28 026637-0101 والية بن عروس

 صالح مطيراوي .29 025490-0101 والية بنزرت

 صالح الدين إيرماني .30 011408-0101 والية بنزرت

 هيثم   العيادي .31 000926-0101 والية بنزرت

 خميس  الدريدي .32 003723-0101 والية بنزرت

 رشاد بن حسونة بن حسين بن عبد هللا .33 016289-0101 والية بنزرت

 عمر الصالحي .34 006275-0101 والية بنزرت

 عاللة  الجديدي .35 005253-0101 والية بنزرت

 رضا بن بالقاسم بن حسن الطبرقي .36 001570-1201 والية بنزرت

 محمد بن عبيد .37 014094-0101 والية بنزرت

 الجباليمروان  .38 029662-0101 والية تونس

 مراد بن حمزة .39 014097-0101 والية تونس
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 دويدين البحسام ال .40 014785-0101 والية تونس

 عبد السالم طراد .41 006927-0101 والية تونس

 مراد رطيبي .42 007084-0101 والية تونس

 حسان جبري .43 007365-0101 والية تونس

 وصام ساسي .44 007494-0101 والية تونس

 فؤاد عالئمي .45 000646-0101 والية تونس

 منير السافي .46 000695-0101 والية تونس

 بوسيبالل د .47 000961-0101 والية تونس

 احمد  غزي .48 016266-0101 والية تونس

 محمد يسري علولو .49 020347-0101 والية تونس

 محجوب المعزون .50 029669-0101 والية تونس

 سمير الهمامي .51 024467-0101 والية تونس

 أسامة مغرواي .52 016882-0101 تونسوالية 

 أيمن باشا .53 017333-0101 والية تونس

 لرطلزهير  ا .54 013143-0101 والية تونس

 عبد الستار  معطاهلل .55 024103-0101 والية تونس

 كمال  بوهاشم .56 015786-0101 والية تونس

 محمد الطاهر  الحسومي .57 022433-0101 والية تونس

 محمد الطاهر  منصوري .58 017649-0101 والية تونس

 علي عمار .59 002789-0101 والية تونس

 منير  الشرقي .60 004570-0101 والية تونس

 حافظ  الثابت .61 007612-0101 والية تونس

 الحسين  الصغير .62 016327-0101 والية تونس

 االسعد الطرابلسي .63 022928-0101 والية تونس

 محمد بن إبراهيم الحمديفوزي بن  .64 001167-0101 والية تونس

 فريد بن عمر بن بلقاسم الرزقي .65 001756-0101 والية تونس

 عماد اليزيدي .66 010703-0101 والية تونس

 عباس بن سالم حكيمة .67 025200-0101 نسة تووالي

 مصطفى بالحاج .68 009787-0101 والية تونس

 وليد  هرمي .69 023766-0101 والية تونس

 محمد  بن ابراهيم بن عمر غانمي .70 017738-0101 والية تونس

 االزهاري  الرحموني .71 017376-0101 والية تونس

 المبروك  الطعملي .72 016429-0101 والية زغوان

 فيصل  الجبالي .73 001714-0101 زغوانوالية 

 رضى  بنرجب .74 001717-0101 والية زغوان

 ايمن الشيحي .75 006829-0101 والية منوبة

 منصور النفزي .76 017388-0101 والية منوبة

 خالد الفاطمي .77 000165-0101 والية منوبة

 محمد العروسي .78 026747-0101 والية نابل

 هيكل  خضيرة .79 014012-0101 والية نابل

 محمد بودكيم .80 012525-0101 ية نابلالو

 شكري بن سليمان .81 001780-0101 والية نابل

 نبيل بن محمد بن محمد  فرفرة .82 003489-0101 والية نابل

 محمد  النايلي .83 014557-0101 والية نابل

 ليلي بنت سالم  الحمزاوى  .84 010632-0101 والية نابل
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 الشنوفي حمادي .85 002594-0101 والية نابل

 

 

942عدد مة قائ  

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عبد الرزاق  قفصاوي .86 006322-0101 والية القصرين

 الواثق باهلل عسكري .87 012295-0101 والية القصرين

 جمال غرسلي  .88 013317-0101 والية القصرين

 كمال عيدودي .89 006666-0101 والية القصرين

 الجمعي خضراوي .90 006721-0101 صرينوالية الق

 منيرة حميدي .91 006723-0101 والية القصرين

 رمزي ضيفي .92 007022-0101 والية القصرين

 محمد الصغير الفريضي .93 001283-0401 والية القصرين

 رأفت عصيدي .94 001397-0401 والية القصرين

 الناجي دلهومي .95 001497-0401 والية القصرين

 حمزة يحياوي .96 001517-0401 والية القصرين

 خدوج رطيبي .97 001527-0401 والية القصرين

 فاطمة الزهرة بوعزي .98 001660-0401 والية القصرين

 عبد الجليل دريهمي .99 001820-0401 والية القصرين

 الطاهر بوعلي .100 002194-0401 والية القصرين

 مروشة جملي .101 002198-0401 والية القصرين

 حياويمراد ي .102 002466-0401 والية القصرين

 عصام نجالوي .103 002251-0401 والية القصرين

 عبد الجليل رطيبي .104 000645-0101 والية القصرين

 جهاد الرطيبي .105 000754-0101 والية القصرين

 شكري مسعودي .106 001032-0101 والية القصرين

 وحيد ذيبي .107 010517-0101 والية القصرين

 منذر ذيبي .108 010519-0101 والية القصرين

 حمزة  يحياوي .109 010719-0101 والية القصرين

 بوبكر غرسلي .110 000163-0401 والية القصرين

 منذر عبيدي .111 000508-0401 والية القصرين

 هشام هيشري .112 000515-0401 والية القصرين

 احمد رطيبي .113 000630-0401 والية القصرين

 محمد بثوري .114 000662-0401 والية القصرين

 الزين يحياوياحمد  .115 000896-0401 والية القصرين

 مليكة نجالوي .116 001054-0401 والية القصرين

 بالل يحياوي .117 001134-0401 والية القصرين

 طارق بناني .118 001135-0401 والية القصرين

 محمد  الرطيبي .119 003176-0101 والية القصرين

 هشام العيفي  .120 002035-0101 والية سيدي بوزيد

 سعيد جواديفهمي  .121 007202-0101 دي بوزيدوالية سي
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 زياد جدراوي .122 001535-0301 والية سيدي بوزيد

 ناجي بن صالح ميساوي .123 001564-0301 والية سيدي بوزيد

 ايمن بنعثمان .124 001625-0301 والية سيدي بوزيد

 عمران عبيدي .125 001651-0301 والية سيدي بوزيد

 توفيق عبيدي .126 001683-0301 والية سيدي بوزيد

 نزار بوعزيزي .127 001718-0301 والية سيدي بوزيد

 قيس عجيمي .128 001719-0301 والية سيدي بوزيد

 حمزة نصري .129 001773-0301 والية سيدي بوزيد

 سالم يوسفي .130 001886-0301 والية سيدي بوزيد

 مهدي حرشاني .131 001903-0301 والية سيدي بوزيد

 انيس نصري .132 000745-0301 والية سيدي بوزيد

 ماهر حمدي .133 000749-0301 ي بوزيدوالية سيد

 فؤاد عبيدي .134 000791-0301 والية سيدي بوزيد

 ميالد منافقي .135 000877-0301 والية سيدي بوزيد

 مجدي نصيري .136 000944-0301 والية سيدي بوزيد

 نوفل ميساوي .137 000117-0301 والية سيدي بوزيد

 حمزة نصري .138 012635-0101 والية سيدي بوزيد

 سامي حميدي .139 000076-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد الباسط محفوظي .140 000175-0301 والية سيدي بوزيد

 المولدي حمد .141 001011-0301 والية سيدي بوزيد

 قيس عبيدي .142 001032-0301 والية سيدي بوزيد

 نوة ميساوي .143 001481-0301 والية سيدي بوزيد

 عصام غابري .144 000217-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد الكريم ميساوي .145 000042-0301 بوزيدوالية سيدي 

 علي شوشان .146 004875-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد الهادي السويسي .147 003179-0101 والية سيدي بوزيد

 الحسن  غنيمي .148 004494-0101 والية سيدي بوزيد

 عمار  صخري .149 003341-0101 والية سيدي بوزيد

 جدائدهالجمعي  .150 014204-0101 والية سيدي بوزيد

 فتحي حليمي .151 002133-0101 ينوالية القصر

 مجدي نصري .152 002999-0401 والية القصرين

 

 

250قائمة عدد   

، والية باجة ، والية سليانة، والية الكافوالية جندوبة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 محمود عوادي .153 007304-0101 والية الكاف

 شوقي بن عمار المحفوظي .154 010619-0101 والية الكاف

 عقبة خميس .155 000864-0901 ية الكافوال

 محمد بن محمد  الطرابلسي .156 002899-1201 والية باجة

 محمد  الماجري .157 009981-0101 والية باجة

 معز هذلي .158 006511-0101 والية جندوبة
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 رفيق قاسمي .159 012779-0101 والية جندوبة

 نور الدين بن عمار بن بوعرس  كمتاوي .160 019432-0101 والية جندوبة

 التيجاني شرفي .161 009569-0101 ة جندوبةوالي

 نبيل البوسالمي .162 010598-0101 والية جندوبة

 محمد رياض بن صالح بن شريط قاسمي .163 004711-0101 والية جندوبة

 جالل الحاج .164 016257-0101 والية سليانة
 

512قائمة عدد   

، والية المهدية، والية القيروان ، والية سوسةالمنستير والية   

 االسم و اللقب  رقم الملف  ة الوالي

 اسماعيل بلغيث .165 001215-0601 والية المنستير

 محمد بن خليفه بن علي المبروك .166 019094-0101 والية المنستير

 فتحي  قرين .167 011569-0101 والية المنستير

 عزوز  الشرع .168 000855-0601 والية المنستير

 رابح  مبروكي .169 013520-0101 والية المنستير

 أحمد  العويتي .170 017720-0101 لمنستيروالية ا

 صالح  جمعة .171 002664-0601 والية المنستير

 نافع فريجة .172 019805-0101 والية المنستير

 سامي شبيل .173 014987-0101 والية المنستير

 البشير  بن حمودة .174 011737-0101 والية المنستير

 البشير فرحات .175 002764-0601 والية المهدية

 المهدي صفر .176 001072-1201 والية المهدية

 صالح الدين مفتاح .177 017352-0101 والية المهدية

 الناصر  العارم .178 026107-0101 والية المهدية

 البرني  احمد .179 000159-0601 والية المهدية

 عبد اللطيف   الحفصي .180 012754-0101 والية المهدية

 فرج  بن حسين حمزة .181 018622-0101 والية المهدية

 سمير سعيد .182 000357-0601 والية سوسة

 الناصر الجدي .183 000385-0601 والية سوسة

 زياد بوسالمة .184 001479-0601 والية سوسة

 كريم حمودة .185 001620-0601 والية سوسة

 اسامة  الزغدوديمحمد  .186 001777-0601 والية سوسة

 خالد بن سعد هللا .187 002095-0601 والية سوسة

 نجيب الحويمدي .188 002727-0601 والية سوسة

 وليد برهومي .189 002903-0601 ةوالية سوس

 نصر الدين  عياد .190 000062-0601 والية سوسة

 خميس  الحجاجي .191 000861-0601 والية سوسة

 النائممحمد العربي   .192 003422-0601 والية سوسة

 فرج  زقام .193 020601-0101 والية سوسة

 سامي بوسنة .194 000261-1201 والية قيروان

 شريقيعصام الدين  .195 000564-1201 والية قيروان

 حاتم الهاللي .196 017867-0101 والية قيروان

 العابد فرج هللا .197 006915-0101 والية قيروان
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 الصادق بوزيد .198 006913-0101 والية قيروان

 بوراوي بوزيد .199 006914-0101 قيروانوالية 

 عبد هللا عون .200 006801-0101 والية قيروان
 

 

 

522قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 السم و اللقب ا رقم الملف  الوالية 

 منتصر مانعي .201 031041-0101 والية صفاقس

 خالد البرشاني .202 014022-0101 والية صفاقس

 مريم  اضياف .203 003516-0201 والية صفاقس

 علي هبوع .204 014024-0101 والية صفاقس

 محمد العرقوب .205 014030-0101 والية صفاقس

 عبد الجليل شبيل .206 000697-0201 والية صفاقس

 كمال  الميالدي .207 000744-0201 والية صفاقس

 حسيب  الصافي .208 003068-0201 والية صفاقس

 لطفي  البصير .209 000012-0201 والية صفاقس

 شكري  الجمل .210 012237-0101 والية صفاقس

 الهاشمي رزيق .211 004236-0101 والية صفاقس

 مصطفى القابسي .212 000024-0201 والية صفاقس

 محمد المصمودي .213 012212-0101 والية صفاقس

 خالد البحري .214 015024-0101 ية صفاقسوال

 خليل بوكثير .215 012181-0101 والية صفاقس

 الرقيقمنية   .216 014032-0101 والية صفاقس

 محسن بن سالم الغالي .217 007154-0101 والية صفاقس
 

 

253قائمة عدد   

، والية قبليمدنينوالية  ،والية قابس  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 جمال الدين سبايطي .218 000123-0701 والية قابس

 أمين العربي .219 001082-0701 والية قابس

 عادل حريزي .220 001506-0701 والية قابس

 خالد عون .221 002017-0701 والية قابس

 نور الدين بشري .222 001613-1201 والية قابس

 سالم صميطي .223 001757-1201 والية قابس

 الطيب  بدروشي .224 014948-0101 والية قابس

 عبد الحليم عبد الحليم .225 002265-0801 والية مدنين

 المبروك  الصغير .226 013906-0101 والية مدنين
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 الفافي سعيد بن علي بن احمد .227 000702-0801 والية مدنين

 الزرارعي محمد بن أحمد .228 002937-0501 والية قبلي

 

 

542قائمة عدد   

ر، والية توزفصةوالية ق  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 فيصل  جبنوني .229 008652-0101 زروالية تو

 فخري قمودي .230 007005-0101 والية قفصة

 علي بن محمد الحبيب بن عثمان مطيرة .231 007623-0101 والية قفصة

 عبد الرحمان منصور .232 007890-0101 والية قفصة

 قليعي حاجي .233 012496-0101 والية قفصة

 تليلي ابراهيم .234 003313-0501 والية قفصة

 نور الدين قحيز .235 003407-0501 والية قفصة

 كمال سليمان .236 002367-1201 والية قفصة

 بوبكر  هرشي .237 000348-0501 والية قفصة

 توفيق نصيري .238 008059-0101 والية قفصة

 فاروق  عمروصية .239 001092-0501 والية قفصة

 فطيمة سويد .240 016349-0101 والية قفصة

 لطفي  طبابي .241 006642-0101 والية قفصة

 الصادق  برهومي .242 003282-0501 والية قفصة

 هنشيري حسن .243 000917-0501 والية قفصة

 ناصري عبدهللا .244 000920-0501 قفصةوالية 

 


