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  652 قائمة عدد

، والية زغوان ، والية نابل، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 الصويعي بن الفرجاني .1 003363-0101 والية أريانة

 الطاهر رابح .2 003649-0101 والية أريانة

 فوزي  الزريبي .3 003743-0101 والية أريانة

 حافظ الفاضل .4 003968-0101 والية أريانة

 حمادي البرواقي .5 006023-0101 والية أريانة

 االسعد بن شلبي .6 009011-0101 والية أريانة

 محمد   بلعيد .7 016904-0101 والية أريانة

 محسن الغديفي .8 017129-0101 والية أريانة

 جميل  الذوادي .9 017681-0101 والية أريانة

 عبد العزيز  مجدوب .10 017845-0101 والية أريانة

 رشاد  بن حميدة .11 018066-0101 والية أريانة

 المنذر القصوري .12 018067-0101 والية أريانة

 محمد الحبيب نصري .13 018315-0101 والية أريانة

 شكري المكور .14 019048-0101 والية أريانة

 الطيب الشابي .15 011597-0101 والية أريانة

 علي عموري .16 020682-0101 والية أريانة

 برهان بوقرة .17 022000-0101 والية أريانة

 السعيد بن صالح الماجري .18 022515-0101 والية أريانة

 المحسن  عوني .19 022666-0101 والية أريانة

 الحبيب  فرج .20 024107-0101 والية أريانة

 التهامي دحمان .21 025360-0101 والية أريانة

 محمد  الرطولي .22 028434-0101 والية أريانة

 وسفيالي صباح .23 018468-0101 والية أريانة

 حاتم الشقراني .24 013674-0101 والية أريانة

 عادل الشارني .25 018036-0101 والية أريانة

 أحمد مزريقي .26 001729-0101 والية أريانة

 محمد المعموري .27 002991-0101 والية أريانة

 الهادي  الطيمومي .28 003422-0101 والية بن عروس

 عبد العزيز الغزالي .29 003662-0101 والية بن عروس

 فتحي بوعديلة .30 006657-0101 والية بن عروس

 اسماعيل دو .31 006658-0101 والية بن عروس

 األسعد الجديدي .32 008067-0101 والية بن عروس

 الهادي  الوصيف .33 008906-0101 والية بن عروس

 كريم بن صالح الدين بن الطاهر  بالرزوقة .34 009264-0101 والية بن عروس

 مي الرياحياس .35 009427-0101 والية بن عروس

 محمد الصالح   بن الطاهر .36 017288-0101 والية بن عروس

 جمال  بوكرومة .37 017537-0101 والية بن عروس

 االسعد  المزوغي .38 018271-0101 والية بن عروس

 منير  بطاش .39 018433-0101 والية بن عروس
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 عمارة  حسياوي .40 018790-0101 والية بن عروس

 عبد الالوي مارا ع .41 009785-0101 والية بن عروس

 عبد الرحيم  حمزة .42 009836-0101 والية بن عروس

 عبد القادر  بنعباس .43 011133-0101 والية بن عروس

 عبد اللطيف البوحلي .44 011489-0101 والية بن عروس

 منصور  السويبقي .45 011492-0101 عروسوالية بن 

 بشير بن الطيب بن علي مسعود .46 012378-0101 والية بن عروس

 سرحان قارة مصلي .47 012929-0101 ن عروسوالية ب

 رامي  بن عزيزة .48 013149-0101 والية بن عروس

 رضا بوشريحة .49 023377-0101 والية بن عروس

 حسام مالكي .50 018994-0101 والية بن عروس

 محرز ذوادي .51 019332-0101 والية بن عروس

 محمد علي بن عمار .52 026363-0101 والية بن عروس

 صالح بن عبد المجيد بن محمد الجالصي .53 001657-0101 والية بن عروس

 وسام صالح .54 019727-0101 والية بن عروس

 ناجي حفيظ .55 014100-0101 والية بن عروس

 الشارنيشعبان  .56 018101-0101 والية بن عروس

 لطفي   بن البشير بن أحمد بن ظافر .57 008380-0101 والية بنزرت

 رؤوف  الكافي .58 008843-0101 والية بنزرت

 عيسى بن محمد بن الحاج مكي   ديلو .59 018632-0101 ة بنزرتيوال

 محمد سامي  الذوادي .60 019390-0101 والية بنزرت

 منجية  خويلدي .61 012569-0101 والية بنزرت

 سليم  بن تيشة .62 020558-0101 بنزرتوالية 

 محمد الحبيب .63 021356-0101 والية بنزرت

 فاطمة   طاوس .64 024886-0101 والية بنزرت

 نصيب بيرم  المهاجر .65 030601-0101 بنزرتية وال

 وليد بن عبد الجليل الجبالي .66 021633-0101 والية بنزرت

 محمد الصحبي عليوة .67 014760-0101 والية بنزرت

 سعاد بنت محمد بن يونس موساوي  .68 003730-0101 والية تونس

 ابراهيم الهمامي .69 006030-0101 والية تونس

 بنت الطاهر  الرواحي  وبةمحج .70 006843-0101 والية تونس

 محمد بن سالم التومي بن احمد التومي .71 006866-0101 والية تونس

 عبد الواحد العياري .72 008401-0101 والية تونس

 كمال قويسم .73 008549-0101 والية تونس

 جالل  مسروحي .74 009043-0101 والية تونس

 محمد العايش  سوداني .75 016953-0101 والية تونس

 محمد العربي القنطاسي .76 017984-0101 والية تونس

 زهرة بنت محمد  الهمامي .77 018084-0101 والية تونس

 الساحليمحمد الهادي   .78 018197-0101 والية تونس

 فتحي ابيش .79 018837-0101 والية تونس

 المنذر الوصيف .80 018910-0101 والية تونس

 إبراهيم بن حامد الوسالتي .81 019054-0101 والية تونس

 عبد الفتاح  القالل .82 019062-0101 والية تونس

 بية بنت احمد بن محمد سلطاني .83 009882-0101 والية تونس

 كمال  بن داللة .84 011594-0101 والية تونس
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 بلقاسم  كردوس .85 011616-0101 والية تونس

 خالد  البحري .86 012467-0101 والية تونس

 اسماعيل السعيدي .87 012550-0101 والية تونس

 سامي العوني .88 012657-0101 والية تونس

 هدى  بكاري .89 012697-0101 والية تونس

 نورالدين بن احمد  دزيري .90 012894-0101 والية تونس

 منير  السباولجي .91 013241-0101 والية تونس

 منير  المرغني .92 014039-0101 والية تونس

 محمد السقا .93 020839-0101 والية تونس

 خديجة  الحواشي .94 020873-0101 والية تونس

 عدنان  الحسناوي .95 021101-0101 ة تونسيوال

 القصراوينصر الدين   .96 021167-0101 والية تونس

 توفيق  الشامخ .97 021501-0101 والية تونس

 محمد العكروت .98 021754-0101 والية تونس

 الزبير  الشحاب .99 022086-0101 والية تونس

 االمجد  عباس .100 022376-0101 والية تونس

 خميس  الفرجاني .101 022478-0101 والية تونس

 الطاهر  العلوي .102 022535-0101 والية تونس

 محرز  العياشي .103 022574-0101 والية تونس

 حافظ  طالب .104 023230-0101 والية تونس

 مراد  الخليفي .105 023295-0101 والية تونس

 محمود  خليفي .106 023560-0101 والية تونس

 وميلطفي بن عبد المجيد بن خالد لمل .107 023927-0101 والية تونس

 مولدي  البلطي .108 024384-0101 والية تونس

 صالح المثلوثي .109 025158-0101 والية تونس

 عبد العزيز دغسني .110 025283-0101 والية تونس

 بالل  الجبالي .111 022653-0101 والية تونس

 محمد علي  الغرزي .112 026877-0101 والية تونس

 حسان  فقراوي .113 027339-0101 والية تونس

 حمدي سمير .114 028766-0101 والية تونس

 نصريمحمد علي  .115 029667-0101 والية تونس

 لطفي الماطري .116 029674-0101 والية تونس

 عماد بن منصور .117 015097-0101 والية تونس

 مراد العبيدي .118 021797-0101 والية تونس

 نور الفالح بن الحاج حسن .119 021800-0101 والية تونس

 صبري روين .120 018719-0101 والية تونس

 فتحي غنجاتي .121 018825-0101 نسوالية تو

 محمد أمين بن عمارة العبيدي .122 019175-0101 والية تونس

 عبد العزيز المزوغي .123 016383-0101 والية تونس

 صفيان بنكريم .124 016572-0101 والية تونس

 ناجي حفيان .125 025734-0101 والية تونس

 عمر العدودي .126 029663-0101 والية تونس

 ينةام عمر .127 019900-0101 والية تونس

 الطيب المؤدب .128 014915-0101 والية تونس

 طارق هويدي .129 015361-0101 والية تونس
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 رضا الجندوبي .130 017623-0101 والية تونس

 البشير  الدريسي .131 018525-0101 والية زغوان

 عبد الكريم بن كريم .132 012881-0101 والية زغوان

 محمد الصالح العرفاوي .133 025428-0101 والية زغوان

 نزار بن ضو .134 018032-0101 وانوالية زغ

 شكري الرياحي .135 022588-0101 والية زغوان

 محمد األسعد  بودبوس .136 003874-0101 والية منوبة

 فتحي بن الجيالني الطرابلسي .137 006842-0101 والية منوبة

 الهيشري   بية .138 017182-0101 والية منوبة

 هشام  الهاشمي .139 011166-0101 والية منوبة

 عبد القادر البجاوي .140 012121-0101 والية منوبة

 رشيد  اليوسفي .141 013507-0101 والية منوبة

 علي  البراهمي .142 020575-0101 والية منوبة

 فخر الدين الزين .143 024930-0101 والية منوبة

 محمد بوغديرى .144 022039-0101 والية منوبة

 احمد بوزياني .145 020568-0101 والية منوبة

 حيمحمد سكو .146 020892-0101 والية منوبة

 جالل  عربي .147 003808-0101 والية نابل

 لطفي المناعي .148 005171-0101 والية نابل

 فتحي الزيادي .149 006742-0101 والية نابل

 نزار الشاوش .150 008007-0101 والية نابل

 نجوى المثلوثي .151 008845-0101 والية نابل

 ذكرى  بركات .152 009056-0101 والية نابل

  يوسف كاهيةصليحة بنت  .153 017707-0101 نابلوالية 

 مراد الشاوش .154 018338-0101 والية نابل

 امنة  بنصالح .155 018727-0101 والية نابل

 محمد  الشاوش .156 018770-0101 والية نابل

 عمر  بنسعيد .157 018916-0101 والية نابل

 المنجي الجنحاني .158 019648-0101 والية نابل

 الشافعي  جباري .159 020106-0101 والية نابل

 منذر  يحي .160 003021-0501 والية نابل

 الحسن المكي .161 011673-0101 والية نابل

 الحبيب  بن حسين بن احمد  بن جازية .162 012123-0101 والية نابل

 رضا حمزة .163 012447-0101 والية نابل

 صابر الباصومي .164 012518-0101 والية نابل

 مكرم  جويدة .165 012681-0101 والية نابل

 نيمحمد رشاد الرحمو .166 013183-0101 والية نابل

 اهاب  بن الهادي بن الكلبوسي البكوشة .167 013216-0101 والية نابل

 أحمد  العشي .168 013233-0101 والية نابل

 محمد الصغير بن محمد بن محمد   البلعي .169 013924-0101 والية نابل

 نورالدين بن الجيالني بن أحمد الجزيري .170 013932-0101 والية نابل

 فنوفل  الشري .171 014070-0101 والية نابل

 كميلية  ابي .172 020553-0101 والية نابل

 دهان مراد .173 021025-0101 والية نابل

 سليم باني .174 021667-0101 والية نابل
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 عبد العزيز  الدراجي .175 021775-0101 والية نابل

 محمد  عبيدي .176 023112-0101 والية نابل

 عماد  منصور .177 025108-0101 والية نابل

 جلالحبيب بنح .178 023365-0101 والية نابل

 ابراهيم النوالي .179 027968-0101 والية نابل

 وسيم  خليل .180 031198-0101 والية نابل

 شاذلي الشيخ .181 024580-0101 والية نابل

 المبروكاسامة بن السيد  .182 023495-0101 والية نابل

 اكرم الشتيوي .183 020493-0101 والية نابل

 سيف الدين الزين .184 022057-0101 والية نابل

 مكرم فرحات .185 022321-0101 والية نابل

 

 

725قائمة عدد   

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 زهير المحفوظي .186 008834-0101 والية القصرين

 محمد علي  خضراوي .187 000768-0401 القصرينوالية 

 سعداوي مبروك  بن  ابراهيم  األسود .188 001401-0401 والية القصرين

 الحفناوي  عيدودي .189 022801-0101 ينوالية القصر

 محمود  برهومي .190 023547-0101 والية القصرين

 الياس  خلف هللا .191 029762-0101 والية القصرين

 حسني قلعية .192 029800-0101 والية القصرين

 المنجي  حيوني .193 029925-0101 والية القصرين

 بوجمعة رطيبي .194 015308-0101 والية القصرين

 سمير فقراوي .195 021004-0101 والية القصرين

 رشيد رحيمي .196 016634-0101 والية القصرين

 ميداني رابحي .197 001995-0101 والية القصرين

 علي  قندوزي .198 003818-0101 والية سيدي بوزيد

 سمير عليبي .199 005599-0101 والية سيدي بوزيد

 نور الدين  عليبي .200 008885-0101 والية سيدي بوزيد

 مصطفى سعدان .201 012714-0101 والية سيدي بوزيد

 علي  بوحاجب .202 013631-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد العزيز  عمر .203 013632-0101 والية سيدي بوزيد

 أحمد السالئمي .204 022710-0101 سيدي بوزيدوالية 

 يوسف عيادي .205 030221-0101 والية سيدي بوزيد

 خالد  احمدي .206 030952-0101 والية سيدي بوزيد

 محسن  ذيابي .207 000385-0201 والية سيدي بوزيد

 محمد الصالح  صالح .208 003711-0201 والية سيدي بوزيد

 عادل عجمي .209 000006-0301 والية سيدي بوزيد

 محي الدين عثماني .210 000023-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد السالم هاني .211 000028-0301 والية سيدي بوزيد
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 الجمعي كحلي .212 000224-0301 والية سيدي بوزيد

 رياض حيدوري .213 000328-0301 والية سيدي بوزيد

 مباركة  ميساوي .214 000452-0301 والية سيدي بوزيد

 نجاة  ميساوي .215 000459-0301 والية سيدي بوزيد

 بوزيد عماري .216 000562-0301 والية سيدي بوزيد

 غسان عبان .217 000577-0301 والية سيدي بوزيد

 الناصر عبدللي .218 000592-0301 والية سيدي بوزيد

 المنصف ضاوي .219 000599-0301 والية سيدي بوزيد

 منذر ناجي .220 000609-0301 والية سيدي بوزيد

 منذر خليفي .221 000616-0301 والية سيدي بوزيد

 خالد مسعودي .222 000620-0301 والية سيدي بوزيد

 خالد خليفي .223 000622-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد المولى  المسعودي .224 000624-0301 والية سيدي بوزيد

 الهادي  عبيدي .225 000625-0301 والية سيدي بوزيد

 عمر  صرخي .226 000627-0301 والية سيدي بوزيد

 العيدي ميساوي .227 000634-0301 بوزيدوالية سيدي 

 حاتم  بن صغير بن تليلي بلقاسم .228 000667-0301 والية سيدي بوزيد

 نزار قاسمي .229 000741-0301 والية سيدي بوزيد

 العربي قادري .230 015336-0101 والية سيدي بوزيد

 فوزي عبيدي .231 000640-0301 ية سيدي بوزيدوال

 تليلي رابحي .232 000656-0301 والية سيدي بوزيد

 

 

825قائمة عدد   

، والية باجة ، والية سليانة، والية الكافوالية جندوبة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 حسونة بن حامد االحمدي .233 003498-0101 والية الكاف

 سعد الرزقياال .234 003671-0101 والية الكاف

 الرويسيجلول   .235 006140-0101 والية الكاف

 مختار  العوادي .236 006644-0101 والية الكاف

 كمال  الخماسي .237 008450-0101 والية الكاف

 فتحي رزقي .238 008606-0101 والية الكاف

 عادل  تبيني .239 018637-0101 والية الكاف

 يوسف رحموني .240 011120-0101 والية الكاف

 توفيق المولهي .241 020741-0101 والية الكاف

 حسين بن رحومة جندوبي .242 024251-0101 والية الكاف

 فاطمة نعيمي .243 019521-0101 والية الكاف

 بالل الفضالوي .244 018740-0101 والية الكاف

 محمد الصالح الزغالمي .245 016304-0101 والية الكاف

 عبد الباقي غانمي .246 008602-0101 والية باجة

 ابح شرقاوير .247 019660-0101 والية باجة

 فائزة بلحي .248 019661-0101 والية باجة
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 الهادي  الهمامي .249 021102-0101 والية باجة

 لطفي الهمامي .250 022186-0101 والية باجة

 حمة  رحيمي .251 023082-0101 والية باجة

 معز زمالي .252 021405-0101 والية باجة

 عبد الكريم العياري .253 011210-0101 والية باجة

 رضا خميري .254 003682-0101 والية جندوبة

 محمد  غزواني .255 008384-0101 والية جندوبة

 فتحية  محيمدي .256 017043-0101 والية جندوبة

 العربي  الوسالتي .257 017161-0101 والية جندوبة

 رضا المازني .258 018069-0101 والية جندوبة

 محسن الجمعي  .259 011494-0101 والية جندوبة

 اهللعبد الحميد جاء ب .260 011699-0101 والية جندوبة

 إدريس محيمدي .261 011876-0101 والية جندوبة

 عبد الستار السعيداني .262 012832-0101 والية جندوبة

 الناجي  عواضي .263 013057-0101 والية جندوبة

 حسين  معيزي .264 020540-0101 والية جندوبة

 النوري معيزي .265 021060-0101 والية جندوبة

 طارق مومنى .266 022071-0101 والية جندوبة

 جالل  كرتلي .267 022297-0101 بةجندووالية 

 فتحي غزواني .268 029676-0101 والية جندوبة

 فوزي  الراجحي .269 008641-0101 والية سليانة

 شكري  الزهاني .270 013586-0101 والية سليانة

 صابر العرقوبي .271 022900-0101 والية سليانة

 

952قائمة عدد   

ية، والية المهد، والية القيروان، والية سوسةالمنستيروالية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 الهادي التاجوري .272 003368-0101 والية المنستير

 محمد السلنقي .273 005651-0101 والية المنستير

 جابر كريفة .274 018785-0101 والية المنستير

 محمد الواد .275 019014-0101 والية المنستير

 علي  حمزاوي .276 019806-0101 والية المنستير

 علي الفقيه رمضان .277 019868-0101 والية المنستير

 فرحات  الهذيلي .278 000167-0601 والية المنستير

 وحيد قريسة .279 000682-0601 والية المنستير

 ماهر  الشريف .280 000948-0601 والية المنستير

 االنور  بن حسين .281 012252-0101 والية المنستير

 فيصل  الشريف .282 020546-0101 المنستيروالية 

 عفيفة الحيزم .283 023084-0101 والية المنستير

 محمد اللطفي  جعيدان .284 023302-0101 والية المنستير

 المهدي الحاج سالم .285 019369-0101 والية المنستير

 محمد الناصر بوسعيد .286 021367-0101 والية المنستير

 محمد بن فرحات فرج هللاحمدي بن  .287 019088-0101 والية المنستير
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 الشتيوي محمد علي .288 019092-0101 والية المنستير

 صالح حويج .289 023361-0101 والية المنستير

 زكية شرفية .290 015153-0101 والية المنستير

 منصور  االحمر .291 005526-0101 والية المهدية

 البشير  حمودة .292 018642-0101 والية المهدية

 ياسين  نجيم .293 019533-0101 والية المهدية

 هشام  الزربوط .294 020398-0101 والية المهدية

 المعز كريفة .295 000099-0601 لمهديةوالية ا

 عبد الرزاق  بوشناق .296 011993-0101 والية المهدية

 سعاد حسن .297 011999-0101 والية المهدية

 ناجح  الدعباك .298 012692-0101 والية المهدية

 محمد  بن عمار .299 012874-0101 والية المهدية

 ابراهيم العايب .300 013239-0101 والية المهدية

 علوان  قادر .301 013309-0101 والية المهدية

 عبد الكريم  كريفة .302 013716-0101 والية المهدية

 محمد الفنشة .303 014161-0101 والية المهدية

 راضية بنت خليفة بن سالم الحاج أحمد  .304 022361-0101 والية المهدية

 رفيقة  البكوش .305 022569-0101 والية المهدية

 الشاذلية  الكسراوي .306 023272-0101 والية المهدية

 جواهر شنة .307 021174-0101 الية المهديةو

 محمد بن محمد بن غنية  بن هنية .308 005954-0101 والية سوسة

 نصر الفاهم .309 006486-0101 والية سوسة

 حسين صكلي .310 008305-0101 والية سوسة

 االنور  بن عمر .311 008326-0101 والية سوسة

 لطفي  بن حسين .312 008333-0101 والية سوسة

 سامي  الجوادي .313 009383-0101 والية سوسة

 المنجي  السعيدي .314 009394-0101 والية سوسة

 خالد  عبداوي .315 009422-0101 والية سوسة

 عبد هللا  سلوم .316 009439-0101 والية سوسة

 ماهر  كشك .317 009444-0101 والية سوسة

 شكري  العقربي .318 009451-0101 والية سوسة

 حمدة  رجب .319 009719-0101 والية سوسة

 عمار الجالصي .320 018206-0101 والية سوسة

 عفيف بن عامر العروسي  الزعنوني .321 020455-0101 والية سوسة

 عمر حمودة .322 020456-0101 والية سوسة

 مطار زالمة .323 020457-0101 والية سوسة

 إلياس ابن حسين .324 020459-0101 والية سوسة

 نوفل عوف .325 020460-0101 والية سوسة

 بوجمعة شعبان .326 000037-0601 والية سوسة

 الفوزي  غزواني .327 000255-0601 ية سوسةوال

 الشاذلي  ميغري .328 000306-0601 والية سوسة

 الحبيب  الزرزري .329 000615-0601 سوسةوالية 

 خليفة  المهذبي .330 000763-0601 والية سوسة

 سالم بن علي بن محمد قعيش .331 000859-0601 والية سوسة

 عثمان  سعيد .332 000912-0601 والية سوسة
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 محمد  دومة .333 001229-0601 والية سوسة

 عز الدين  البحيري .334 012007-0101 والية سوسة

 أيمن بن عثمان بن أحمد األحول .335 029702-0101 والية سوسة

 حامد بوكر .336 018833-0101 والية سوسة

 فوزي عفلي .337 021110-0101 والية سوسة

 وليد ماماي .338 018741-0101 والية سوسة

 منير  ثعالبي .339 008637-0101 والية قيروان

 علي  ميالد .340 008975-0101 والية قيروان

 عبداويعادل   .341 009410-0101 والية قيروان

 محمد الطاهر الحمدي .342 009419-0101 والية قيروان

 حبيب بن الطيب بن أحمد النصراوي .343 017522-0101 والية قيروان

 رياض  بلهادي .344 018527-0101 والية قيروان

 مانىمحمد السيد الر .345 019703-0101 والية قيروان

 مصطفى جباس .346 012450-0101 والية قيروان

 يوسف  غربي .347 013363-0101 والية قيروان

 محمد  خميلي .348 020861-0101 والية قيروان

 سمير  الخماري .349 023117-0101 والية قيروان

 حنان  الفطناسي .350 023532-0101 والية قيروان
 

 

602قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 لقباالسم و ال رقم الملف الوالية

 منير  المعزون .351 008708-0101 والية صفاقس

 حمادي معمر .352 017985-0101 صفاقسوالية 

 الحبيب  بوبطان .353 012071-0101 والية صفاقس

 رضا  التريكي .354 012075-0101 والية صفاقس

 كمال  بوصرصار .355 012080-0101 والية صفاقس

 نجيب بوزيد .356 012151-0101 والية صفاقس

 جلولي ابراهمي .357 012155-0101 والية صفاقس

 النيفرعبوده  .358 012175-0101 والية صفاقس

 عماد الذيب .359 013174-0101 والية صفاقس

 سالف  الميالدي .360 013709-0101 والية صفاقس

 منى بنصالح .361 013711-0101 والية صفاقس

 فتحي بن جمعة بن يوسف  جربي .362 013777-0101 والية صفاقس

 هللاعز الدين  سعد  .363 022568-0101 والية صفاقس

 الدبارماهر  .364 000939-0201 والية صفاقس

 توفيق بن سالم المانع .365 001244-0201 والية صفاقس

 ناصر احسين .366 001339-0201 والية صفاقس

 حسونة  الطويل .367 003953-0201 والية صفاقس
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126قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية  ،والية قابس  

 اللقب االسم و رقم الملف الوالية

 محمد بن عبد هللا بن احمد  التونكتي .368 022921-0101 والية تطاوين

 عبدالقادر الزيتوني .369 008201-0101 والية قابس

 الصادق  حمزه .370 018440-0101 والية قابس

 سعيد  بنفرح .371 018513-0101 والية قابس

 توفيق  شعيرات .372 018930-0101 والية قابس

  لطيفبو عبد هللا .373 018935-0101 والية قابس

 علي  طالبي .374 013277-0101 قابسوالية 

 الحبيب المبروك .375 021481-0101 والية قابس

 عبد العزيز  بوسنينه .376 023002-0101 والية قابس

 فخر الدين  شليق .377 025303-0101 والية قابس

 عبد الرحمان  فلفول .378 020914-0101 والية قبلي

 علي بنفرحات .379 023891-0101 والية قبلي

 علي بن احمد بن الحاج   بنموسى .380 024191-0101 والية قبلي

 عبد هللا بن بلقاسم بنعلي .381 024221-0101 والية قبلي

 سعاد مرشد .382 026578-0101 والية قبلي

 عبد الرزاق مغمودة .383 020081-0101 والية قبلي

 المبروك بنبلحسن .384 022066-0101 والية قبلي

 العربي   شلبة .385 009699-0101 والية مدنين

 الصادق  المالك .386 017068-0101 ينوالية مدن

 فتحي بن محمود بن سعد الحداد .387 017511-0101 والية مدنين

 الهادي  ديبرو .388 018022-0101 والية مدنين

 عز الدين النويري .389 018880-0101 والية مدنين

 المبروك  سعود .390 013904-0101 والية مدنين
 

262قائمة عدد   

روالية توز ،فصةوالية ق  

 االسم و اللقب ملفرقم ال الوالية

 علي  لعميري .391 009138-0101 والية توزر

 محمد شعيب .392 009192-0101 والية توزر

 أحمد سالمة .393 009761-0101 والية توزر

 األخضر بريرة .394 009764-0101 والية توزر

 الياسين  ماني .395 009772-0101 والية توزر

 سليم طاهر .396 009774-0101 والية توزر

 ثابت هويملي .397 012608-0101 والية توزر

 فتحي  بن رجب .398 006090-0101 والية قفصة

 عبد السالم بنعبد هللا .399 006688-0101 والية قفصة

 نور الدين  جمعي .400 000267-0501 والية قفصة

 نبيل  تليجاني .401 000565-0501 والية قفصة
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 الصغير بن مبروك خير الدينمحمد  .402 002542-0501 والية قفصة

 اصر  حاتمبالن .403 002602-0501 والية قفصة

 أنور بن طيب بن يوسف  الحامدي .404 004591-0501 والية قفصة

 عبد الحميد  دربالي .405 004608-0501 والية قفصة

 الطائع الرداوي .406 012429-0101 والية قفصة

 توفيق النفاخ .407 012704-0101 والية قفصة

 فاتن  خليفة .408 030975-0101 والية قفصة

 ويقصعلي الصغير الن .409 015689-0101 والية قفصة
 


