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   271 قائمة عدد

، والية زغوان ، والية نابل، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 عماد الطرودي .1 014919-0101 والية أريانة

0101-001390 والية أريانة  احمد خاشع  .2 

 خالد  خضري .3 000329-0101 والية أريانة

0101-024392 والية اريانة   محمد الهادي الزمزمي  .4 

 بوبكر  الدريدي .5 002215-0101 والية أريانة

0101-208500 والية أريانة  الناجي جماعي  .6 

0101-005039 والية أريانة  عثمان مناعي  .7 

 المنصف العوني  .8  0101-000741 والية أريانة

 عبد المجيد اللموشي .9 002563-0101 والية أريانة

 رضا عبيدي .10 009061-0101 أريانةوالية 

 سالم  النومي .11 009608-0101 والية أريانة

 راضية بنت صالح  الشابي .12 009660-0101 والية أريانة

 عاللة جامعى .13 025318-0101 والية أريانة

 سعيدة مالكي .14 025814-0101 والية أريانة

 محمد بن العربي الحمدي سعاد  بنت .15 026387-0101 والية أريانة

 نجاة الزميتري .16 026528-0101 والية أريانة

 المنصف  براهمي .17 016314-0101 والية أريانة

 منير الجوينى .18 017100-0101 والية أريانة

 منير  الشتاوي .19 023306-0101 والية أريانة

 زهير  الفرشيشى .20 014382-0101 والية أريانة

0101-000409 والية اريانة   بالل مديني  .21 

0101-002085 والية أريانة  الناجي جماعي  .22 

 االزهر  سحنوني .23 014736-0101 والية بن عروس

 علي الدريدي .24 015046-0101 والية بن عروس

 الطيّب  جاء باهلل .25 015685-0101 والية بن عروس

 الهادي  هويشي .26 001700-0101 والية بن عروس

 ماهر زيد .27 009054-0101 والية بن عروس

 محمد الهادي  الغربي .28 009057-0101 والية بن عروس

 سفيان  الحجري .29 009085-0101 والية بن عروس

 حياة  برتقيز .30 009266-0101 والية بن عروس

 أنيس العدالي .31 017691-0101 والية بن عروس

 رضا  المساهلي .32 017751-0101 والية بن عروس

 محمد الطرابلسي .33 018139-0101 والية بن عروس

 إيمان بوقرة .34 018481-0101 والية بن عروس

 اميرة  المعزون .35 018528-0101 والية بن عروس

 عادل  المرابط .36 025168-0101 والية بن عروس

 فيصل بن حسن بن الطيب بطيخ .37 025170-0101 والية بن عروس

0101-004802 والية بن عروس  محمد برقاوي  .38 

 لطفي  رزقاني .39 026711-0101 عروسوالية بن 
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 شادية  فاخري .40 015684-0101 والية بن عروس

0101-012637 والية بن عروس   ناجي الزغالمي  .41 

 مراد  بوفايد .42 016074-0101 والية بن عروس

 فيصل  منصري .43 016324-0101 والية بن عروس

 العفيف  بن حميدة .44 016923-0101 والية بن عروس

 عمر مرزوق .45 017371-0101 والية بن عروس

 لطفي بن عز الدين بن الطيب مزاح .46 021122-0101 والية بن عروس

 فوزي بن محمد الشريف الخضراني .47 014338-0101 والية بن عروس

 كمال الغندري .48 027669-0101 والية بن عروس

 منير  العذيبي .49 015436-0101 والية بن عروس

 البجاويمنجي   .50 000790-1201 والية بنزرت

 محمد بن محرز بن عبدهللا زروق .51 001317-1201 والية بنزرت

 هيكل المناعي .52 008707-0101 والية بنزرت

 شرف الدين بن محمد بن علي البحري .53 010098-0101 والية بنزرت

 صالح الدين  ظوايفي .54 018737-0101 والية بنزرت

 لطفي  عباسية .55 019385-0101 والية بنزرت

 خالد الصدقاوي .56 019440-0101 والية بنزرت

 محمد الزغواني .57 019630-0101 والية بنزرت

 محمد فوزي الحوكي .58 019632-0101 والية بنزرت

 الناجي  بن فايزة .59 023857-0101 والية بنزرت

 رضاء بوغانمي .60 016061-0101 والية بنزرت

 نور الدين  مومن .61 016618-0101 والية بنزرت

 محمد  الذوادي .62 021361-0101 والية بنزرت

 محسن   المناعي .63 022084-0101 والية بنزرت

 الشريف المقراني .64 022827-0101 والية بنزرت

 المنذر  العربي .65 014211-0101 والية بنزرت

 طارق  بن يوسف بن الهادي المحواشي .66 015029-0101 والية بنزرت

 أحمد  البليدي .67 015316-0101 والية بنزرت

 منصور جندوبي .68 015466-0101 بنزرتوالية 

 محمد بوعزة .69 014791-0101 والية تونس

 حسن  عامري .70 015164-0101 والية تونس

 معاوية  بن مصطفى .71 016033-0101 والية تونس

0101-020348 والية تونس  ادم علولو  .72 

 زينة سليطي .73 016157-0101 والية تونس

 بن المدانيالطاهر جلول بن محمد  .74 002729-0101 والية تونس

0101-023619 والية تونس   جمال الدين  الهمامي  .75 

0101-011625 والية تونس   علي منجة  .76 

0101-022252 والية تونس   حسني الحمودي  .77 

 الشيحاوي  محسن .78 007968-0101 والية تونس

0101-020500 والية تونس  نبيل زنوني  .79 

0101-017518 والية تونس  زينب قلنزة  .80 

0101-017632 والية تونس  صبرين الخميري  .81 

 عبد القادر  المثلوثي .82 008338-0101 والية تونس

 محمد بن الطاهر بن حمودة  العرضاوي .83 008354-0101 والية تونس

 محمد العربي الهمامي .84 008615-0101 والية تونس
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 محسن  حداد .85 008624-0101 والية تونس

 فتحي  بن حمزة .86 008634-0101 تونسوالية 

 عمارة  شرميطي .87 008690-0101 والية تونس

 خميس  بن سعيد .88 009078-0101 والية تونس

 رضوان  العياري .89 009219-0101 والية تونس

 جمال بنتواتي .90 009524-0101 والية تونس

 عماد  بن رمضان .91 009563-0101 والية تونس

 صويلحرشاد  .92 009889-0101 والية تونس

 جليلة الجندوبي .93 010095-0101 والية تونس

 لطفي  الكوكي .94 010339-0101 والية تونس

0101-020612 والية تونس  مراد عاشوري  .95 

 نائلة  الزاهوي .96 010415-0101 والية تونس

 االسعد دغمان .97 017764-0101 والية تونس

 رضا الماكني .98 018118-0101 والية تونس

 جمال  التليلي .99 018196-0101 والية تونس

 مختار اللبادي .100 018231-0101 والية تونس

 عواطف  القيزاني .101 018540-0101 والية تونس

 محمد عز الدين بنصويلح .102 018945-0101 والية تونس

 ادريس الساسي .103 018967-0101 والية تونس

 محمد بن العيد المرابط الحشاني .104 019357-0101 والية تونس

 احمد  اليحياوي .105 024909-0101 والية تونس

 عادل الصيد الطياري .106 025007-0101 والية تونس

 يوسف  المغراوي .107 025832-0101 والية تونس

 فوزي  كمون .108 026693-0101 والية تونس

 عادل  الطرابلسي .109 016443-0101 والية تونس

 وحيد  الورفلي .110 016604-0101 والية تونس

 الحجاجينبيل   .111 016974-0101 والية تونس

 عبد القادر الهمامي .112 021050-0101 والية تونس

 الطيب ضيفي .113 022793-0101 والية تونس

 عزالدين  الزواغي .114 023179-0101 والية تونس

 فوزية  بالحاج صالح .115 023180-0101 والية تونس

 يوسف النوري .116 023236-0101 والية تونس

 كريم بن الحاج .117 023372-0101 والية تونس

 عقيل  حمدي .118 023379-0101 تونسوالية 

 رضا بنحراث .119 014167-0101 والية تونس

 الصادق  موسى .120 014336-0101 والية تونس

 رضا  التليلي .121 014442-0101 والية تونس

 نبيل  عميمي .122 027857-0101 والية تونس

 سميرة  بن صالح .123 029011-0101 والية تونس

 عادل الورغي .124 015265-0101 والية تونس

 جمال  بالهادى .125 015450-0101 والية تونس

 فتحي بن محمد بن أحمد  ذويب .126 015456-0101 والية تونس

 المنصف زروق .127 005183-1201 والية تونس

 محمد علي الدريسي .128 018524-0101 والية زغوان

 سالم عياري .129 015764-0101 والية زغوان
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 عماد بن احمد الرياحي .130 014562-0101 والية زغوان

 الطيب  مرعي .131 015264-0101 والية منوبة

 جمعة جالصي .132 008479-0101 والية منوبة

 فؤاد  الزواري .133 008900-0101 والية منوبة

 شعبان بن علي بن الدعجي خزامي .134 009531-0101 والية منوبة

0101-011284 والية منوبة   ماهر حمدي  .135 

 عمار العريضي .136 019370-0101 والية منوبة

 عز الدين  الطرابلسي .137 020365-0101 منوبةوالية 

 الناجي المسطوري .138 021217-0101 والية منوبة

 المنجي  الدريدي .139 021744-0101 والية منوبة

 مصطفى المديوني .140 013848-0101 والية منوبة

 االسعد بعزيز .141 014412-0101 والية نابل

 العويزبنبيل بن عبدالقادر  بن علي    .142 015556-0101 والية نابل

 عمر الفرشيشي .143 001737-0101 والية نابل

 علي الفرجاني .144 008704-0101 والية نابل

 صابر  الشايب .145 009870-0101 والية نابل

 فاطمة  سقير .146 017767-0101 والية نابل

 علي بن عبد القادر السالمي .147 018058-0101 والية نابل

 سنية  العميري .148 018628-0101 والية نابل

 سامي بوعنان .149 018904-0101 نابلوالية 

 زهير  القابسي .150 025856-0101 والية نابل

 عبد القادر  مقايز .151 026223-0101 والية نابل

 لطفي  بن رحومة .152 016210-0101 والية نابل

 محمد  العريبي .153 016430-0101 والية نابل

 عماد  الحمامى .154 017327-0101 والية نابل

 المحواشيفتحي  بن المولدي  .155 017574-0101 والية نابل

 الحبيب  الهويدي .156 014554-0101 والية نابل

 كمال  العجيمي .157 014558-0101 والية نابل

 خميس  التريكي .158 028501-0101 والية نابل

 نذير  والي .159 014753-0101 والية نابل

 شهاب مصطفى محمد جاللية .160 015119-0101 والية نابل

 

 

272قائمة عدد   

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 احمد  خضراوي .161 015221-0101 والية القصرين

 بشير  شخاري .162 020497-0101 والية القصرين

0301-000470 والية القصرين   وفاء عباسي  .163 

 البريكي عبد الستار .164 025072-0101 والية القصرين

 ذيبي  محمد العيد .165 013752-0101 والية القصرين

0101-005058 والية القصرين  سعيدة الزمالي  .166 
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 االنور  بنسعيد .167 014768-0101 والية القصرين

 البشير بن علي بن صالح   حاجي .168 016222-0101 والية سيدي بوزيد

 لطفي  حاجبي .169 021094-0101 والية سيدي بوزيد

 

 

 

273قائمة عدد   

، والية باجة ، والية سليانة، والية الكافوالية جندوبة  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 خالد جاللي .170 014192-0101 والية الكاف

 محمد الصالح اإلينوبلي .171 014403-0101 والية الكاف

 اسعيد العباسي .172 015616-0101 والية الكاف

 المولهيالصافي  .173 015980-0101 والية الكاف

 رشاد سحابة .174 000121-0901 والية الكاف

 الحسين  ورغي .175 000146-0901 والية الكاف

 كمال المناعي .176 000471-0901 والية الكاف

 نموشيرمضان بن محمد  .177 000918-0901 والية الكاف

 محمد الناصر بن حسن الكالعي .178 010092-0101 والية الكاف

 محمد الطاهر فرشيشي .179 010468-0101 والية الكاف

 علي  زيدان .180 016951-0101 والية الكاف

 داودي الراجحي .181 005321-1201 والية باجة

 زهير  شاخ .182 018024-0101 والية باجة

 فوزي الريحاني .183 018065-0101 والية باجة

 رضا بن احمد بن حيسون  زمالي .184 019203-0101 والية باجة

 ابراهيم  ماطوسي .185 020367-0101 والية باجة

 المختار بن فرج بن بوبكر .186 025123-0101 والية باجة

 عادل  الشابي .187 026743-0101 والية باجة

 منير البراهمي .188 000994-1001 والية جندوبة

 محمد المختار  خزري .189 001137-1001 والية جندوبة

0101-011192 والية جندوبة   محسن الجديدي  .190 

 محمد سفيان الزنايدي .191 005033-1201 جندوبةوالية 

 لطفي  دريسي .192 005035-1201 والية جندوبة

 محمد بشير   عواضي .193 001893-0101 والية جندوبة

 كمال الخميري .194 002572-0101 والية جندوبة

 علي بن بلقاسم الشريف مازني .195 008343-0101 والية جندوبة

 الحسين  فري .196 017660-0101 والية جندوبة

 علي بن الطاهر  ين التهامي عيادي .197 020419-0101 والية جندوبة

 نبيل الحاجي .198 015220-0101 والية جندوبة

 منصور الخريسي .199 015932-0101 والية سليانة

 سالم مرابط .200 008702-0101 والية سليانة

 محمود المحمدي .201 017684-0101 والية سليانة

 سعد العبيديحمادي بن رابح بن  .202 017743-0101 والية سليانة
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 الزهير الرجبى .203 018376-0101 والية سليانة

 خذيري  العبيدي .204 014414-0101 والية سليانة
 

274قائمة عدد   

، والية المهدية، والية القيروان، والية سوسةالمنستير والية   

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 محمد  سقير .205 014596-0101 والية المنستير

 محمد  صدام .206 014606-0101 والية المنستير

 محمود الشمتوري .207 002594-0601 والية المنستير

 طارق الصحراوي .208 003288-0601 والية المنستير

 عادل معط هللا .209 004218-1201 والية المنستير

 رضا االبلق .210 009327-0101 والية المنستير

 حاتم  مطاوع .211 019006-0101 والية المنستير

 نجيب  بالعانس .212 019012-0101 المنستيروالية 

 المنصف  الحالب .213 019872-0101 والية المنستير

 شاكر  كريم .214 017139-0101 والية المنستير

 علي مراد .215 017358-0101 والية المنستير

 منذر  الشتوي .216 021511-0101 والية المنستير

 الشتوي منذر .217 021512-0101 والية المنستير

 ابراهيم رزيق .218 022873-0101 المنستيروالية 

 الهادي  عزيز .219 022892-0101 والية المنستير

 عباس بالكحال .220 023013-0101 والية المنستير

 يوسف   صعنوني .221 014607-0101 والية المنستير

 حامد سعيد .222 014162-0101 والية المهدية

 علي  الصيود .223 014285-0101 والية المهدية

 رقادسلوى  بنت البشير  .224 015162-0101 والية المهدية

 سالم  بلقاسم .225 015505-0101 والية المهدية

0101-016504 والية لمهدية   عبدالرزاق محمد  .226 

 علي  فرج .227 015664-0101 والية المهدية

 ناجح النفوقي .228 002397-0601 والية المهدية

 أحمد بن خليفة بن علي البشير  بن .229 002500-0601 والية المهدية

 محمد عامر حمزة .230 002799-0601 والية المهدية

 عبد الرزاق بن رجب .231 002600-0101 والية المهدية

 محمد الناصر  الكسراوي .232 020909-0101 والية المهدية

0101-016504 والية المهدية   عبدالرزاق الحاج محمد  .233 

 الهادي التريكي .234 024049-0101 والية المهدية

 الشعيلي  نصير .235 021516-0101 والية المهدية

 شاكر  الشائب .236 014156-0101 والية المهدية

 رشيد جباري .237 014643-0101 والية سوسة

 فتحي  معتوق .238 014798-0101 والية سوسة

 عفيف  ماني .239 014804-0101 والية سوسة

 ادريس بوهالل .240 015269-0101 والية سوسة

 فوزية فاخري .241 015825-0101 والية سوسة
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 حسن  عالية .242 015972-0101 والية سوسة

 محمد شكري المسعدي .243 001485-0601 والية سوسة

 صالح الدين  التليلي .244 001664-0601 والية سوسة

 حامد  بالحاج عمار .245 002114-0601 والية سوسة

 المختار  بن الحاج ميالد .246 002182-0601 والية سوسة

 كمال يوسف .247 003107-0601 والية سوسة

0101-012023 والية سوسة  عماد بن هميلة  .248 

 جمال ابراهم .249 003361-0601 والية سوسة

 احمد  زريق .250 003372-0601 والية سوسة

 عبد الكريم  المحجوب .251 003428-0601 والية سوسة

 فتحي  ابراهم .252 008320-0101 والية سوسة

 محمد احمدي .253 010578-0101 والية سوسة

 حامد  عيسى .254 018313-0101 والية سوسة

 الناصر  السعيدي .255 018455-0101 والية سوسة

 عبيد البشير .256 024749-0101 والية سوسة

 خالد العذاري .257 016505-0101 والية سوسة

 رضا علية بوعبدة .258 015101-0101 والية سوسة

 علي عمر .259 015143-0101 والية سوسة

 عمار الصغير الزريبي .260 015170-0101 والية قيروان

 علي  الهنداوي .261 015904-0101 والية قيروان

 محمد علي  الماجري .262 016113-0101 والية قيروان

 بن المولدي فجاري نور الدين .263 003334-0601 والية قيروان

 توفيق  ابن الطيب .264 000268-1201 والية قيروان

 عواليراقية بنت محمد األزهر  .265 000364-1201 والية قيروان

 المحسن  طيمومي .266 000610-1201 والية قيروان

 البشير  مسعودي .267 019613-0101 والية قيروان

 كمال السبوعي .268 020294-0101 والية قيروان

 انيس  وسالتي .269 016106-0101 والية قيروان

 عماد  الساكت .270 016108-0101 والية قيروان

 الناصر  الشوشاني .271 016533-0101 والية قيروان
 

 

752قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 الحبيب  الغربي .272 014660-0101 والية صفاقس

 عبد هللا  اليوسفي .273 015015-0101 والية صفاقس

 عمر كريم .274 015933-0101 والية صفاقس

 قوبعة  عالء  الدين .275 009484-0101 والية صفاقس

 ليلى  اللجمي .276 017987-0101 والية صفاقس

 مريم الحلواني .277 026810-0101 والية صفاقس

 احمد حمزة .278 013763-0101 والية صفاقس



8 | 9 

 

 منير  المعلول .279 013768-0101 والية صفاقس

 عبد الحكيم  شرميطي .280 014029-0101 والية صفاقس

 عبد اللطيف  البرشاني .281 014679-0101 والية صفاقس

 نجيب بن مصطفى بن محمد  والي .282 014706-0101 والية صفاقس

 المنجي بن سعيد بن سعيد دمق .283 015019-0101 والية صفاقس

 المختار   بن عمار بن ضو المبروك .284 000672-0201 والية صفاقس

 محمد  علولو .285 000930-0201 والية صفاقس

 كريم  زقنده .286 000971-0201 والية صفاقس

 محمد العويديدي .287 000995-0201 والية صفاقس

 سوسن بنت علي بن عثمان  العش .288 001141-0201 والية صفاقس

 منية قاسم .289 001194-0201 والية صفاقس

 نجيب بنمحمد بن محمد بن عمر .290 001305-0201 والية صفاقس

 فيصل العيادي .291 001449-0201 والية صفاقس

 الهادي  بكار .292 001699-0201 والية صفاقس

 أحمد الخراط .293 001718-0201 صفاقسوالية 

 عبد  الرزاق   الرنان .294 001979-0201 والية صفاقس

 عفاف عبد الكافي .295 002471-0201 والية صفاقس

 ليلى  بن عمر .296 002668-0201 والية صفاقس

 نعمان حمزة .297 002842-0201 والية صفاقس
 

762قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية  ،والية قابس  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 حسين  عوني .298 002278-1201 والية تطاوين

 بوبكر  فرح .299 003280-0601 والية قابس

 عبد القادر االعبار .300 000328-0701 والية قابس

 عمر   الحبيب .301 001544-0701 والية قابس

 فرج بن الحاج نصر علوي علي  بن  .302 001788-0701 والية قابس

 ابراهيم  بن محمد عزوني .303 001824-0701 والية قابس

 فتحي بن عبدهللا بن علي الزين .304 003128-1201 والية قابس

 المبروك  كروف .305 001081-0101 والية قابس

 يوسف سويد .306 002598-0101 والية قابس

 فيصل  الهاشمي .307 010236-0101 والية قابس

 بولبابة الجحش .308 010432-0101 والية قابس

 محمد الهادى  بصيد .309 010483-0101 والية قابس

 الجيالني  حمدي .310 010576-0101 والية قابس

 عبد المجيد الغودي .311 017861-0101 والية قابس

 الشاذلي  العكروت .312 018953-0101 والية قابس

 مصطفى عريبي .313 015730-0101 والية قابس

 محمد الصالح منياوي .314 016176-0101 والية قابس

 االمجد بن يحمد بن محمد الشاوش عون .315 016191-0101 والية قابس

 الهادي  حسن .316 016216-0101 والية قابس

 محمد بن بلقاسم بن النفطي يحمد .317 016254-0101 والية قابس
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 الشاذلي  البرني .318 016591-0101 والية قابس

 بوسعيدمحسن   .319 014624-0101 والية قابس

 الكيالني بن احمد بن عمار كبسي .320 028152-0101 والية قابس

 محمد رفيق  العادل .321 015739-0101 والية قبلي

 عزيز  عزيز .322 003455-1201 والية قبلي

 عمر بن عبد اله بن فرج  بنعبد النبي .323 003585-1201 والية قبلي

 بلقاسم  بن عبدهللا .324 003598-1201 والية قبلي

 محيي الدين عزوز .325 003614-1201 والية قبلي

 محمد جابر .326 003629-1201 والية قبلي

 علي فلفول .327 000323-0101 والية قبلي

 بلقاسم بن حمد  .328  0101-018407 والية قبلي 

 األمجد بنسالم .329 009307-0101 والية قبلي

 الحسين  بن منصور .330 010010-0101 والية قبلي

 حمادي تركية  بن .331 020037-0101 والية قبلي

 محمد  بن أحمد بن عمر بنعبد هللا .332 023815-0101 والية قبلي

 ابراهيم بنمحمد .333 023821-0101 والية قبلي

 مسعود بن علي بن سالم العائب .334 023415-0101 والية قبلي

 الفاضل بنبراهيم .335 015219-0101 والية قبلي

 لزهر   بكار .336 000001-0801 والية مدنين

 مصطفى  الطنيش .337 000087-0801 والية مدنين

 محسن  الونيسي .338 001087-0801 والية مدنين

 الطيب  حاجي .339 001935-0801 والية مدنين

 أنور  جويلي .340 017780-0101 والية مدنين

 عبد الوهاب بن المنجي الوليزي .341 018046-0101 والية مدنين

 صالح  التايب .342 016306-0101 والية مدنين

 سالم الفقيه .343 017170-0101 والية مدنين

 محمد  بن عمر .344 021410-0101 والية مدنين

 لطفي  العجيلي .345 021460-0101 والية مدنين
 

772قائمة عدد   

ر، والية توزفصةوالية ق  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 حاتم  الغالي .346 002217-1201 والية توزر

 االخضر جرمونيمحمد االمجد بن  .347 008822-0101 والية توزر

 محمد الحسن  بن عثمان .348 009141-0101 والية توزر

 توفيق  حفيظ .349 009639-0101 والية توزر

 الناجي بن محمد بن الطاهر عروس .350 015180-0101 والية قفصة

 شهلة برهومي .351 015862-0101 والية قفصة

 انور الحامدي .352 000653-0701 والية قفصة

 عبيد  بنمحمد .353 002478-0101 والية قفصة

 عبد القادر  الصويعي .354 009476-0101 والية قفصة

 المعز  بوحوش .355 017972-0101 والية قفصة
 


