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 االنتهاكات الغير جسيمة والممنهجة

2انتهاك حرمة المسكن  

 291قائمة عدد

، والية زغوان واليات تونس الكبرى، والية بنزرت، والية نابل  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 خولة بن بشير .1 018366-0101 والية أريانة

 فطيمة  الدريدي .2 024090-0101 والية أريانة

 مليحة  الورتاني .3 016444-0101 والية أريانة

 حسنية  نفيظ .4 025186-0101 والية أريانة

 حميدة  بن حميدة .5 002456-0101 والية أريانة

 فتحي  العشي .6 026252-0101 والية أريانة

 عبد القادر  حكيري .7 027282-0101 والية أريانة

 حبيبة  الدريدي .8 016462-0101 والية أريانة

 بنحمزةمحمد  .9 017891-0101 والية أريانة

 عادل  علبوشي .10 017776-0101 والية أريانة

 ألفة  التوايتي .11 002879-0601 والية أريانة

 عزالدين بن البشير الهويملي .12 023134-0101 والية أريانة

 رفيقة بن الحاج  علي .13 026137-0101 والية أريانة

 ابراهيم ابن مسعود   .14 026074-0101 والية أريانة

 هاجر بنت الحسين بن محمد اوالد بوعالق .15 004378-0501 والية أريانة

 نعيمة  بن محمود  .16 030731-0101 والية أريانة

 الهادي  النغموشي .17 022403-0101 والية بن عروس

 حبيبة الرزقي .18 001872-0101 والية بن عروس

 وسيلة  الجبالي .19 020133-0101 والية بن عروس

 مريم  مناشو .20 001698-0101 والية بن عروس

 دليلة  العامري .21 027107-0101 عروس والية بن

 مبروك الراقوبي .22 015847-0101 والية بن عروس

 اسماء  خالف .23 028145-0101 والية بن عروس

 مريم بنت محمد المنصف بن عبدهللا  ورغي .24 027610-0101 والية بن عروس

 السيدة  هداوي .25 024899-0101 والية بن عروس

 ان  ورغيعبد الرحم .26 027627-0101 والية بن عروس

 امنة  ورغي .27 027710-0101 والية بن عروس

 فاطمة  شمانقي .28 016775-0101 والية بن عروس

 فلة بن رحيم .29 022617-0101 والية بن عروس

 فاطمة  الشرقي .30 026749-0101 والية بن عروس

 سلمى  ورغي .31 027731-0101 والية بن عروس

 راضية بن عامر .32 025103-0101 والية بن عروس

 بهيجة  الوذرفي .33 020257-0101 عروس والية بن

 هالة  الباروني .34 025793-0101 والية بن عروس

 مسعودة السبيسي .35 002551-1201 والية بن عروس

 حياة  الخليفي .36 002552-1201 والية بن عروس
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 هاجر  الرويسي .37 023593-0101 والية بن عروس

 رفقة  الرويسي .38 023592-0101 والية بن عروس

 هيثم الطريفي  .39 017944-0101 والية بن عروس

 ربح عمار المحمدي حرم ابو يحىالمغيرى .40 018079-0101 والية بن عروس

 شريفة بنت الطاهر الجويني .41 024003-0101 والية بن عروس

 وسيلة الكراي .42 031460-0101 والية بن عروس

 فاطمة بنت محمد المنصف ورغي  .43 027659-0101 والية بن عروس

 عبد الحميد بن محمد المنصف ورغي  .44 027692-0101 والية بن عروس

 سيف الدين بن عبد العزيز المحواشى .45 016481-0101 والية بن عروس

 سميرة  بنت قاسم بن يحي بوسالمة .46 023441-0101 والية بن عروس

 عبد العزيز ورغي .47 027675-0101 والية بن عروس

 رياض المقراني  .48 026240-0101 والية بن عروس

 عبد هللا ورغي  .49 027574-0101 والية بن عروس

 عائشة  حمداني .50 019822-0101 والية بن عروس

 علي بن قارة .51 026148-0101 والية بنزرت

 محمد الصادق  المشيرقي .52 007983-0101 والية بنزرت

 سامية  البوعشيري .53 016153-0101 والية بنزرت

 عبد الواحد  يجر .54 019545-0101 والية بنزرت

 زهرة  السحباني .55 019561-0101 والية بنزرت

 دلندة الماجري .56 003618-0101 والية بنزرت

 خديجة  السعيداني .57 022837-0101 والية بنزرت

 جميلة  حمودة .58 019424-0101 والية بنزرت

 سنية  السميراني .59 019549-0101 والية بنزرت

 اسماء بنت الحبيب بن المكي الزحاف .60 019550-0101 والية بنزرت

 فاطمة بنت خميس بن محمد بنحميد .61 019417-0101 والية بنزرت

 عفيفة بنت خميس بن محمد بنحميد .62 019420-0101 والية بنزرت

 اسية مؤمن .63 019541-0101 والية بنزرت

 نجيب  الهمامي .64 019425-0101 والية بنزرت

 سعاد  الماجري .65 019436-0101 والية بنزرت

 رمضان  النفاتي .66 019557-0101 والية بنزرت

 منانة الوافي .67 000751-0101 والية بنزرت

 احالم بنعيسى .68 025523-0101 والية بنزرت

 برهان الزالزي .69 021736-0101 والية بنزرت

 سهيل  الجباري .70 024572-0101 والية بنزرت

 منوبية الحكيري .71 027327-0101 والية بنزرت

 منية  بنسالم .72 025779-0101 والية بنزرت

 وريبالل  المنص .73 025296-0101 والية بنزرت

 نعيمة  بن خليفة .74 001553-1201 والية بنزرت

 هشام  كروت .75 001315-1201 والية بنزرت

 عواطف  عوينه .76 001579-1201 والية بنزرت

 الهادي  بالرجب .77 001577-1201 والية بنزرت

 فتحية الدريدي .78 000781-1201 والية بنزرت

 نجاة  الدريدي .79 000799-1201 والية بنزرت

 فطومة المزي .80 000802-1201 والية بنزرت

 محمد عالء الدين بن عمارة .81 001573-1201 والية بنزرت
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 ليلى السعيداني .82 001571-1201 والية بنزرت

 رفقة  الهذلي .83 000902-1201 والية بنزرت

 سارة  الهذلي .84 000903-1201 والية بنزرت

 عفاة طرابلسي .85 000905-1201 والية بنزرت

 وسشهرزاد طا .86 017921-0101 والية بنزرت

 مالك حنيني .87 017930-0101 والية بنزرت

 محمد الهادي  بندرويش .88 020393-0101 والية بنزرت

 زينب  العرفاوي .89 017060-0101 والية بنزرت

 منيرة  الجميعي .90 000879-1201 والية بنزرت

 منيرة مزي .91 015817-0101 والية بنزرت

 ىمريم بنت رضا بن التهامي  الصالح .92 025959-0101 والية بنزرت

 الزهرة البجاوي  .93 023583-0101 والية بنزرت

 حياة  هنان .94 025873-0101 والية بنزرت

 هاجر   المنصوري  .95 025900-0101 والية بنزرت

 روضة بونوح .96 025432-0101 والية تونس

 نعيم  العسكري .97 023222-0101 والية تونس

 سالم بن مذكور .98 002528-1201 والية تونس

 سعاد  الفرشيشي .99 020201-0101 والية تونس

 الفة الربودي .100 020875-0101 والية تونس

 حبيبة  الحمودي .101 005798-0101 والية تونس

 ناجية  بن عمر .102 025334-0101 والية تونس

 علجيةالطبوبي .103 022078-0101 والية تونس

 ايمن الزياتي .104 005907-0101 والية تونس

  ناديه بنت محمد الصديق المولهي .105 014890-0101 والية تونس

 عكروت مروان .106 028182-0101 والية تونس

 فاروق الواد .107 019134-0101 والية تونس

 فاطمة الزهراء الواد .108 019135-0101 والية تونس

 عبد الجبار الواد .109 019136-0101 والية تونس

 حواء الواد .110 019137-0101 والية تونس

 بلقيس الواد .111 019138-0101 والية تونس

 اء حاجىوف .112 016413-0101 والية تونس

 محمد العروسي بن الحبيب  بن  نصر .113 018713-0101 والية تونس

 أحمد  العنابي .114 020840-0101 والية تونس

 كوثر  السلطاني .115 010301-0101 والية تونس

 سلوى  صالح .116 007215-0101 والية تونس

 سعاد بن نتيشه .117 016280-0101 والية تونس

 نورة  حمودة .118 007233-0101 والية تونس

 نجاة  النابلي .119 017208-0101 تونس والية

 لمياء  عبيد .120 016297-0101 والية تونس

 علي  بنسالم .121 022578-0101 والية تونس

 نعيمة  بن الحاج يحي  .122 027197-0101 والية تونس

 زهرة الخماسي .123 023088-0101 والية تونس

 شاذلية جبري .124 020769-0101 والية تونس

 ونيفوزي العمد .125 026272-0101 والية تونس

 ليلى  الهمامي .126 017527-0101 والية تونس
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 محرزيّة  هّمامي .127 017532-0101 والية تونس

 ثابت  السبوعي .128 020295-0101 والية تونس

 هاجر  الحرباوي .129 027845-0101 والية تونس

 هاجر الخليفي .130 002542-1201 والية تونس

 االسعد  الوسالتي .131 017887-0101 والية تونس

 منا الدريدي .132 004387-1201 والية تونس

 عبد هللا  العوني .133 002285-1201 والية تونس

 اسماعيل  العرفاوي .134 021180-0101 والية تونس

 ناجية غيث .135 016966-0101 والية تونس

 أم الهاني  منصور .136 016968-0101 والية تونس

 اسماء  طاهري .137 024476-0101 والية تونس

 مجدي  طهاري .138 024472-0101 والية تونس

 بالل العيفاوي .139 002429-0601 ونسوالية ت

 فاطمة  التومي .140 026310-0101 والية تونس

 ربح حمري .141 030737-0101 والية تونس

 عواطف  المبروك .142 021160-0101 والية تونس

 على خويلدى .143 012570-0101 والية تونس

 مريم خويلدى .144 012571-0101 والية تونس

 منية غرس هللا .145 014888-0101 والية تونس

 محمد خليل بن لطفي الماجري  .146 026707-0101 تونسوالية 

 المرحوم عمارة حزي .147 024288-0101 والية تونس

 عبد الكريم الثابتى .148 022525-0101 والية تونس

 حسن بن سعد التويس .149 024542-0101 والية تونس

 لطيفه بنت الهادي بن محجوب   الطرودي .150 026977-0101 والية تونس

 ريا بنت الطيب ابن عائشة ث .151 028071-0101 والية تونس

 جهاد بن عمر الناوي .152 016529-0101 والية تونس

 هادية بنت عبد المجيد قرط .153 027235-0101 والية تونس

 إيمان بنت علي وسالتي  .154 023953-0101 والية تونس

 سلوى  خباشة .155 032078-0101 والية تونس

 ضحى  الحرباوي .156 027863-0101 والية تونس

 شكري الهمامي .157 021644-0101 والية تونس

 أشرف  الجهيناوي .158 002994-0601 والية تونس

 خالد  العكروت .159 028067-0101 والية تونس

 هندة الجويني .160 027514-0101 والية تونس

 البحري  الولهازي .161 026585-0101 والية تونس

 انور  بالطيبي .162 000237-0401 والية تونس

 يوفاء  محي الدين خبوش .163 017661-0101 والية تونس

 محمد  الخبوشي .164 017663-0101 والية تونس

 نادية الربيع .165 025218-0101 والية تونس

 سنية  الربيع .166 025221-0101 والية تونس

 محجوب  بنخصيب .167 004479-1201 والية زغوان

 محمد  بن دخيل  .168 004494-1201 والية زغوان

 زينب  ادريس .169 004450-1201 والية زغوان

 سنه  بن التوميح .170 004466-1201 والية زغوان

 جميلة  مسعود .171 004200-1201 والية زغوان
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 هبة  شقير .172 024393-0101 والية منوبة

 نجاة  السميري .173 016236-0101 والية منوبة

 نوال  زروق .174 015831-0101 والية منوبة

 ناجية  بديرة .175 017194-0101 والية منوبة

 زيد  عابدي .176 031148-0101 والية منوبة

 عبد المجيد  ماكني .177 031530-0101 والية منوبة

 الصادق حكيري .178 015842-0101 والية منوبة

 حميدة  بالسعد .179 019131-0101 والية منوبة

 عبد هللا  دريدي .180 017195-0101 والية منوبة

 نظال الراجحي .181 020751-0101 والية منوبة

 حياة  الحكيري .182 027293-0101 والية منوبة

 التايبنجم الدين  ب .183 019770-0101 والية منوبة

 سارة  بالتايب .184 019773-0101 والية منوبة

 منير الطرابلسي  .185 027908-0101 والية منوبة

 إدريس  العرفاوي .186 021181-0101 والية منوبة

 كريم  الحيدري .187 015840-0101 والية منوبة

 مبروكة بنت مجيد عبايدي .188 027896-0101 والية منوبة

 بشير بن رحومة خولة بنت محمد ال .189 024104-0101 والية منوبة

 نبيل  الشيحي .190 014774-0101 والية منوبة

 سارة شقير .191 024389-0101 والية منوبة

 منية القرقني .192 025886-0101 والية منوبة

 محمد البلعي .193 017584-0101 والية نابل

 خولة قربوج .194 026177-0101 والية نابل

 نعيمة  مرابط .195 009663-0101 والية نابل

 زينب  الديماسي .196 028592-0101 والية نابل

 سارة  زميت .197 011582-0101 والية نابل

 قارة علي عبد السالم .198 026147-0101 والية نابل

 ضحى  بوربيع .199 018836-0101 والية نابل

 سلمى  خلف هللا .200 024574-0101 والية نابل

 أسامة  بوربيع .201 018841-0101 والية نابل

 زينب  بوربيع .202 018827-0101 والية نابل

 كمال  المولى .203 009813-0101 لوالية ناب

 جواهر  الشيخ .204 018973-0101 والية نابل

 018926-0101 والية نابل
حبيبة بنت الجيالني الصندلي ارملة احمد  .205

 بنسعيد

 فاطمة  الهيشري .206 019618-0101 والية نابل

 تقوى  التركي .207 028301-0101 والية نابل

 الصادق  حمام .208 017328-0101 والية نابل

 محمد  عيسى .209 016737-0101 لوالية ناب

 منى  عيسى .210 016738-0101 والية نابل

 منى  حمام .211 017329-0101 والية نابل

 شفا المثلوثي .212 019341-0101 والية نابل

 منى  العامري .213 017379-0101 والية نابل

 السيدة  بن صالح  .214 015145-0101 والية نابل

 زينب  الشنوفي .215 023993-0101 والية نابل
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 أحمد  حمزة .216 024640-0101 لوالية ناب

 فاطمة  بن عطية  .217 024642-0101 والية نابل

 سيف الدين  السيد .218 021613-0101 والية نابل

 راشد كردغلي .219 024612-0101 والية نابل

 صبري كردغلي .220 024613-0101 والية نابل

 محمد  قربوج .221 017593-0101 والية نابل

 بالقيس  بن عمو  .222 003835-1201 والية نابل

 رحمة الحوات .223 023526-0101 الية نابلو

 حسام الدين  الدقي .224 003769-1201 والية نابل

 مصطفى  الصيفي .225 017587-0101 والية نابل

 وفاء  كردغلي .226 024616-0101 والية نابل

 ياسر عبيدي .227 011290-0101 والية نابل

 نصر الدين  عبيدي .228 011287-0101 والية نابل

 بن لطفي بنسليمانمحمد  .229 024354-0101 والية نابل

 محمد بن أحمد بوجميل .230 021057-0101 والية نابل

 سامية عطاء هللا .231 022965-0101 والية نابل

 028311-0101 والية نابل
مريم بحرون،  هبة هللا بحرون،  زينب  .232

 بحرون

 زياد بنعبد الواحد .233 023635-0101 والية نابل

 مفيدة االهواق .234 023633-0101 والية نابل

 مريم بنت محمد الهادي الدقي .235 003765-1201 لوالية ناب

 براءة بنت فوزي قاره علي .236 008156-0101 والية نابل

 الحبيب بن محمد االزيدي .237 023948-0101 والية نابل

 هندةالداهش .238 021250-0101 والية نابل

 حمزة  االمين .239 019814-0101 والية نابل

 زهرة الباجي .240 019817-0101 والية نابل

 مريم  االمين .241 019819-0101 والية نابل

 

 

 292قائمة عدد 

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 فتحية  منصوري .242 000840-0401 والية القصرين

 رضا منصوري .243 000815-0401 والية القصرين

 هشام  سائحي .244 009091-0101 والية القصرين

 بوجمعة نوميمحمد  .245 000150-0401 والية القصرين

 العائشة  بلقاسمي .246 015651-0101 والية القصرين

 غزالة  خضري .247 001945-0401 والية القصرين

 عبد الباقي  بنمخلوف .248 001523-0401 والية القصرين

 حنين  سعداوي .249 000176-0401 والية القصرين

 عزالدين عيشاوي .250 000023-0401 والية القصرين

 هرهوري زكية  .251 003155-0401 والية القصرين
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 محبوبة  مباركي .252 004628-0501 والية القصرين

 ردينة بالطيبي .253 001950-0401 والية القصرين

 وردة أسودية .254 008621-0101 والية القصرين

 اليامنة عباسي .255 000275-0401 والية القصرين

 الزهرة بنت العيد بن بلقاسم بوعمرة .256 001615-0401 والية القصرين

 عادل سعيدواي .257 001738-0401 والية القصرين

 هيفاء  بناني .258 000180-0401 والية القصرين

 سعيدة الهيشري .259 000306-0401 والية القصرين

 مفيدة الطرفاوي .260 000758-0401 والية القصرين

 علية  الطرفاوي .261 000759-0401 والية القصرين

 عبد الوهاب   بوعزي .262 000312-0401 والية القصرين

 مد محمدياح .263 000317-0401 والية القصرين

 عبد هللا بن محمد الطاهر  مباركي .264 000333-0401 والية القصرين

 مبروكة  ميساوي .265 001904-0401 والية القصرين

 نسيبة  خضراوي .266 001907-0401 والية القصرين

 العائشة خضراوي  .267 001908-0401 والية القصرين

 عمارة  منصوري .268 000827-0401 والية القصرين

 موسى  منصوري .269 000833-0401 والية القصرين

 بوجمعة  منصوري .270 000837-0401 والية القصرين

 عبد الباسط  ذيبي .271 002092-0401 والية القصرين

 الزهرة  غرسلي .272 002831-0401 والية القصرين

 مريم  غرسلي .273 002833-0401 والية القصرين

 مروان ساري .274 000443-0401 والية القصرين

 دنان حمزاويمحمد ع .275 003130-0401 والية القصرين

 زينة    مباركية  .276 002219-0401 والية القصرين

 عبد الوهاب  فقراوي .277 002259-0401 والية القصرين

 حبيبة  قصوري .278 000906-0401 والية القصرين

 نجاة  رحيمي .279 000916-0401 والية القصرين

 سلطان  شعباني .280 001212-0401 والية القصرين

 دليسامي  ج .281 000918-0401 والية القصرين

 صالح  دلهومي .282 000503-0401 والية القصرين

 الزهرة جدلي .283 000920-0401 والية القصرين

 كاملة  جدلي .284 000921-0401 والية القصرين

 عادل  رحموني .285 000924-0401 والية القصرين

 محمد الصالح  خضراوي .286 003201-0401 والية القصرين

 العكريالحرزالي .287 001546-0401 والية القصرين

 محبوبة  غرسلي .288 001638-0401 ة القصرينوالي

 عبد الرزاق  سعيدي .289 001554-0401 والية القصرين

 كريم دلهومي .290 001654-0401 والية القصرين

 جميلة  دلهومي .291 001655-0401 والية القصرين

 زكية  شعباني .292 002356-0401 والية القصرين

 الزهرة شعباني .293 002358-0401 والية القصرين

 منية  شعباني .294 002359-0401 والية القصرين

 كريمة  شعباني .295 002360-0401 والية القصرين

 أحمد  رحيمي .296 011676-0101 والية القصرين



8 | 31 

 

 بية  البوعزي .297 000310-0401 والية القصرين

 حمزة  منصوري .298 001333-0401 والية القصرين

 ربح بن محمد الصالحي .299 000206-0601 والية القصرين

 تقوى طرشي .300 000655-0401 والية القصرين

 شريفة  ونيسي .301 001536-0401 والية القصرين

 عثمان  مناصري .302 002161-0401 والية القصرين

 أحمد   العمري   .303 001028-0401 والية القصرين

 اسماعيل  العمري .304 001029-0401 والية القصرين

 001047-0401 والية القصرين
مروى  بنت المجيد بن عباس  .305

 منصوري

 001024-0401 والية القصرين
سارة بنت محمد الميداني بن عمار  .306

 دلهومي

 عبدهللا بن خشيرة المنصوري  .307 024582-0101 والية القصرين

 اهذيبة بنت علي شويخة .308 000210-0201 والية القصرين

 001060-0401 والية القصرين
نور الهدى بنت بوجمعة بن  .309

 العماري جباري

 001062-0401 والية القصرين
معة بن العماري اسماء بنت بوج .310

 جباري

 001162-0401 والية القصرين
محمد علي بن عبد هللا بن بلقاسم  .311

 حويشي

 صالح الرحموني .312 003223-0401 والية القصرين

 فضة سائحي  .313 000517-0401 والية القصرين

 خديجة  البناني .314 000545-0401 والية القصرين

 رباب  ذيبي .315 000546-0401 والية القصرين

 اسماء  حليم .316 000991-0401 ينوالية القصر

 الهذبه طرشيه .317 003309-0401 والية القصرين

 عرجونة  طرشيه .318 003317-0401 والية القصرين

 001094-0401 والية القصرين
محمد بوزيان بن علي بن بلقاسم   .319

 عميره

 شويخة  نصري .320 002977-0401 والية القصرين

 سعدية  ايالهي .321 002476-0401 والية القصرين

 خبيب العمايري .322 002485-0401 ة القصرينوالي

 المنجيميساوي .323 002503-0401 والية القصرين

 هيثم   ابراهمي .324 001308-0401 والية القصرين

 حسنة   رابحي   .325 002584-0401 والية القصرين

 خالد  مباركي .326 002618-0401 والية القصرين

 001183-0401 والية القصرين
تسنيم بنت الحسين بن محمد   .327

 ضراويالخ

 001188-0401 والية القصرين
نجمة بنت محمد بن أحمد   .328

 الخضراوي

 ايمان  بالطيبي .329 000235-0401 والية القصرين

 منذر  بالطيبي .330 000236-0401 والية القصرين

 حنان  خضري .331 001382-0401 والية القصرين

 خولة  هرهوري .332 002706-0401 والية القصرين

 القادر  بالطيبي   عبد .333 000238-0401 والية القصرين

 عارم  غضباني .334 001407-0401 والية القصرين

 سلوى  خضراوي .335 002767-0401 والية القصرين
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 هاجر  حمزاوي .336 001465-0401 والية القصرين

 محمد العربي  حمزاوي .337 001468-0401 والية القصرين

 اليامنة اوالد عبد هللا .338 001016-0301 والية سيدي بوزيد

 نبيلة ابراهمي .339 001019-0301 والية سيدي بوزيد

 عفاف  ابراهمي .340 001021-0301 والية سيدي بوزيد

 المعتز باهلل  ابراهمي .341 001023-0301 والية سيدي بوزيد

 000304-0301 والية سيدي بوزيد
دليلة بنت علي بن عمر  منصرية  .342

 حرم صالح منصري

 هاجر  قدري .343 001073-0301 والية سيدي بوزيد

 عانس يوسفية .344 001267-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد  الفي .345 001152-0301 والية سيدي بوزيد

 الهادية قاسمي .346 014356-0101 والية سيدي بوزيد

 الهانيةرداوي .347 001691-0301 والية سيدي بوزيد

 سمونة  جوادي .348 014358-0101 والية سيدي بوزيد

 غالية عليبي .349 014346-0101 والية سيدي بوزيد

 بسمة  بنت لزهر ربعاوي .350 014359-0101 والية سيدي بوزيد

 هذيبة غنيمي .351 000176-0301 والية سيدي بوزيد

 فاطمة  سليمان .352 001619-0301 والية سيدي بوزيد

 ابراهيم جاللي .353 001627-0301 والية سيدي بوزيد

 الفالح  عوني .354 001140-0301 والية سيدي بوزيد

 اسامة عوني .355 001143-0301 والية سيدي بوزيد

 سمية  عوني .356 001144-0301 دي بوزيدوالية سي

 سعيدة  وناسية .357 001146-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد الصالح عوني .358 001147-0301 والية سيدي بوزيد

 زهرة  السائبي .359 001167-0301 والية سيدي بوزيد

 فاروق  السائبي .360 001170-0301 والية سيدي بوزيد

 دعبد اللطيف  سع .361 000516-0301 والية سيدي بوزيد

 حسنة  قدري .362 020279-0101 والية سيدي بوزيد

 نجوى عبد الالوي  .363 000528-0301 والية سيدي بوزيد

 فايزة  نصري .364 000556-0301 والية سيدي بوزيد

 منيرة  عبيدي .365 001214-0301 والية سيدي بوزيد

 العوني  يوسفي .366 001217-0301 والية سيدي بوزيد

 وسفيزياد  ي .367 001220-0301 والية سيدي بوزيد

 عصام يوسفي  .368 001221-0301 والية سيدي بوزيد

 منذر عبود .369 000598-0301 والية سيدي بوزيد

 ربح غنيمي .370 000177-0301 والية سيدي بوزيد

 فرحات  بن علي  .371 020064-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد عزيزي .372 014780-0101 والية سيدي بوزيد

 العفيف سعد  .373 000733-0301 والية سيدي بوزيد

 بدر الدين  حمدي .374 000731-0301 والية سيدي بوزيد

 غفران بن جمال قدري  .375 001467-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد الملك  غربي .376 001334-0301 والية سيدي بوزيد

 حبيبة  غربي .377 001335-0301 والية سيدي بوزيد

 قمرة  اعبيدية .378 001380-0301 والية سيدي بوزيد
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 293قائمة عدد 

، والية باجة والية الكاف، والية سليانة ،والية جندوبة  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 العوادي  فاطمة .379 000310-0901 والية الكاف

 حمدي مرايدي .380 000897-0201 والية الكاف

 زمردة شارني .381 014446-0101 والية الكاف

 طرشون  جباري .382 024564-0101 والية الكاف

 بوسحاقي مريم  .383 030921-0101 والية الكاف

 فاطمة  عوني .384 002284-1201 والية الكاف

 ليلى  شقراني .385 002405-1201 والية الكاف

 منير  زيدان .386 011191-0101 والية الكاف

 بلقاسم   دبيش .387 021152-0101 والية الكاف

 براءة  بنضيف .388 021221-0101 والية الكاف

 عزيزة  الشارني .389 000859-0901 والية الكاف

 سمر بنت أحمد مولهي .390 000871-0901 والية الكاف

 نوال بنت أحمد مولهي .391 000872-0901 والية الكاف

 023413-0101 والية الكاف
فطوم بنت الزغالمي   .392

 التليلي

 023416-0101 والية الكاف
شريفة بنت علي بن  .393

 الطاهر  التليلي

 023699-0101 والية الكاف
سكينة بنت بلقاسم  .394

 السبيعي 

 سالم  لموشي .395 000028-0901 والية الكاف

 شيماء  خالف .396 000298-0901 والية الكاف

 يمينة اللموشي .397 000021-0901 والية الكاف

 فريد  الشارني .398 000577-0901 والية الكاف

 حياة  بوكحيلي .399 000801-0901 والية الكاف

 ليله  سدراوي .400 019120-0101 والية جندوبة

 فائزة  غويبي .401 019125-0101 والية جندوبة

 وليد عطافي  .402 021013-0101 بةوالية جندو

 عبد الحفيظ  هرمي .403 030522-0101 والية جندوبة

 هاجر  حليمي .404 020251-0101 والية جندوبة

 راشد كحالني .405 027837-0101 والية جندوبة

 001365-1001 والية جندوبة
وليد بن عبد الملك  بن  .406

 جلول  بشير 

 بسمه  عطافي .407 021011-0101 والية جندوبة

 تونس عشي .408 025804-0101 ةوالية جندوب

 عبد الحفيظ هرمي .409 030741-0101 والية جندوبة

 000091-1001 والية جندوبة
الصالحة بنت علي بن  .410

 أحمد بنيوسف

 الكحالوي  زينة .411 029402-0101 والية جندوبة

 000785-1001 والية جندوبة
رشيدة بنت محمد  .412

 الفرشيشي

 هدى ثابتي .413 000949-1001 والية جندوبة

 فاطمة عبيدي .414 001134-1001 جندوبةوالية 
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 العبيدي  عبد هللا  .415 000369-1201 والية سليانة

 الحسين  المليتي .416 001237-1201 والية سليانة

 محسن  العبيدي .417 000330-1201 والية سليانة

 عاطف  الوسالتي .418 000558-1201 والية سليانة

 هندة  العبيدي .419 000329-1201 والية سليانة

 منيرة  العبيدي .420 000328-1201 والية سليانة

 نعيمة الطالبي  .421 000350-1201 والية سليانة

 عبيد  العبيدي .422 000820-0901 والية سليانة

 محمد الطاهر  العبيدي .423 000822-0901 والية سليانة

 سامي العبيدي  .424 000372-1201 والية سليانة

 عانس العبيدي  .425 000373-1201 والية سليانة

 زينة  العبيدي .426 000375-1201 والية سليانة

 أيوب بن الناوي عجيلي  .427 000709-1201 والية سليانة

 بلقاسم العبيدي  .428 000642-0901 والية سليانة
 

 294قائمة عدد 

، والية المهدية، والية القيروان المنستير، والية سوسة والية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 بشيرة  ابراهم .429 019248-0101 والية المنستير

 عبد الجليل بن محمد بن عبدهللا  زخامة .430 002731-0601 والية المنستير

 بلخير منصورة  .431 002356-0601 والية المنستير

 أحمد  غشام .432 019244-0101 والية المنستير

 حليمة ساسي .433 000375-0601 والية المنستير

 ليلى الزواغي .434 011562-0101 والية المنستير

 لة  قرفةخو .435 014184-0101 والية المنستير

 أم الزين  الفراح .436 022264-0101 والية المنستير

 روضة  الحامي .437 018789-0101 والية المنستير

 نجمة منصور  .438 000387-0601 والية المنستير

 نادية  الجويلي .439 002593-0601 والية المنستير

 سنية عماري .440 000525-0601 والية المنستير

 يصلوحة  حيدر .441 000536-0601 والية المنستير

 فتحية  عزيز .442 021550-0101 والية المنستير

 زبيدة  مسعود .443 017485-0101 والية المنستير

 بالل بالحاج .444 003119-0601 والية المنستير

 نجاة  جبران .445 020269-0101 والية المنستير

 حسن  القردبو .446 001812-0601 والية المنستير

 محمد الناصر  الحيزم .447 002165-0601 والية المنستير

 رفيقة   بو سالم .448 002531-0601 ية المنستيروال

 هدى بلدي .449 002495-0601 والية المنستير

 سعيدة السعيدي .450 017950-0101 والية المنستير

 سالمة المبروك .451 002406-0601 والية المنستير

 عائشة المبروك .452 002410-0601 والية المنستير

 الهاشمي  بشير .453 017809-0101 والية المنستير
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 ربيع  األنور بن فوزي بن محمد  منصور  .454 017814-0101 ستيروالية المن

 الفرجاني  حمودة .455 023582-0101 والية المنستير

 فاطمة  العقاب .456 000501-1201 والية المنستير

 عجمية الرصاص .457 021807-0101 والية المنستير

 مريم  عبد المومن  .458 000670-0601 والية المنستير

 جد الدين عمارة م .459 022166-0101 والية المنستير

 جنات  المشرية .460 003014-0601 والية المنستير

 نورة  بن رجب  .461 001011-0601 والية المنستير

 عبد الفتاح ابراهم .462 004087-1201 والية المنستير

 ناجي  الطرودي .463 002637-0601 والية المنستير

 فاطمة الطرودي .464 002639-0601 والية المنستير

 أحمد ياسين كريم .465 002674-0601 والية المنستير

 سمية  بن بديرة  .466 002726-0601 والية المنستير

 رفيعة  نويرة .467 002739-0601 والية المنستير

 محمد الطاهر  الشايب .468 002828-0601 والية المنستير

 فاطمة بوعزيز .469 002829-0601 والية المنستير

 غالم  القعلول .470 017356-0101 والية المنستير

 مالك سوالمية .471 003263-0601 والية المنستير

 محمد ابراهيم  غديرة .472 000511-1201 والية المنستير

 نور الدين الراشد  غديرة .473 000512-1201 والية المنستير

 كوثر  غديرة .474 000513-1201 والية المنستير

 يحي الزبيدي .475 002738-0601 والية المنستير

 لطيفة  المروعي .476 001171-0601 والية المنستير

 حميدة  قزارة .477 001799-0601 روالية المنستي

 ناجية  المرابط .478 001977-0601 والية المنستير

 صفاء  الشبيلي .479 001978-0601 والية المنستير

 سارة الشبيلي .480 001979-0601 والية المنستير

 المهدي بن الصادق بن احمد  قرفة .481 001986-0601 والية المنستير

 بن احمد قرفة    أمينة بنت الصادق .482 001987-0601 والية المنستير

 مريم  بنحموده .483 002468-0601 والية المنستير

 عواطف بلدي .484 002475-0601 والية المنستير

 اسماء الظريف .485 000478-1201 والية المنستير

 المبروكالمشرية .486 003011-0601 والية المنستير

 راضية  ابراهم .487 000499-1201 والية المنستير

 ة  ابراهمناجي .488 000500-1201 والية المنستير

 خولة  الشاوش .489 001471-0601 والية المنستير

 روفة بنت محمد بن سالم  الشاوش .490 001464-0601 والية المنستير

 لطيفة  بنت علي  بن محمد  غزيل  .491 002661-0601 والية المنستير

 السيدة  بنت البشير  الشمتوري .492 002684-0601 والية المنستير

 ادق  بن حسن الرصاص الص .493 021810-0101 والية المنستير

 الشاوش جنينة  .494 003302-0601 والية المنستير

 بشرى بنت لزهر بن عبدهللا .495 002486-0601 والية المنستير

 سعاد فاطمة بنت أحمد الحيزم .496 002452-0601 والية المنستير

 فطومة بنت محمد  الحيزم .497 002455-0601 والية المنستير

 يمشعمر  تر .498 000915-0601 والية المنستير
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 علية  تريمش .499 000930-0601 والية المنستير

 آمنة  بن جبرة .500 003315-0601 والية المنستير

 حياة  الدبابي .501 018521-0101 والية المنستير

 يسرى بنت محمد بن الصادق  عاشور .502 003287-0601 والية المنستير

 نعيمة  سعيدان .503 002376-0601 والية المنستير

 حياة   المبروك  .504 002412-0601 والية المنستير

 سناء  يوسف .505 003036-0601 والية المنستير

 محمد السايح جمعة .506 001894-0601 والية المنستير

 غزيل   بشريف .507 000824-1201 والية المهدية

 لطيفه بن مذكور .508 002530-1201 والية المهدية

 سارة  الفرجاني .509 001264-1201 والية المهدية

 األزرق  سمية .510 001231-0201 والية المهدية

 خضرة بنت حسن بن مرزوق  .511 007478-0101 والية المهدية

 خولة  خضراوي .512 014744-0101 والية المهدية

 نجاة خليفة  .513 000079-0601 والية المهدية

 حبيبة بن علي  .514 000081-0601 والية المهدية

 علي  بلقاسم .515 026826-0101 والية المهدية

 هللا لطيفة  عبد  .516 000559-0601 والية المهدية

 أسماء  السباعي .517 001296-1201 والية المهدية

 السيدة الزعفراني .518 001309-1201 والية المهدية

 فتحية  فرحات .519 001050-1201 والية المهدية

 أيمن  منصر .520 001052-1201 والية المهدية

 فاطمة  بن مبارك  .521 001261-1201 والية المهدية

 سميه  الفرجاني .522 001262-1201 والية المهدية

 سنية  الفرجاني .523 001263-1201 والية المهدية

 منجية  بن حميدة  .524 001228-0201 والية المهدية

 حمزة  األزرق .525 001229-0201 والية المهدية

 فاطمة االزرق .526 001230-0201 والية المهدية

 نزيهة  الرخيص .527 001069-1201 والية المهدية

 مبروكه  بن علي  .528 001145-1201 والية المهدية

 دليلة  عالية .529 001075-1201 المهدية والية

 سمية  عالية .530 001076-1201 والية المهدية

 علي  عالية .531 001081-1201 والية المهدية

 محمد عالية .532 001082-1201 والية المهدية

 فاطمة  شعبان .533 000838-1201 والية المهدية

 هبيلة بنعبد هللا  .534 000863-1201 والية المهدية

 عفاف مزهود .535 001219-1201 والية المهدية

 عصام الدين  الفرجاني .536 001265-1201 والية المهدية

 جمعة  بريك .537 001282-1201 والية المهدية

 هنا قادر .538 001333-0601 والية المهدية

 محمد قادر .539 001334-0601 والية المهدية

 زهرة سالمة .540 001335-0601 والية المهدية

 حسن الحاج محمد .541 001405-0601 والية المهدية

 صالح  عثمان .542 001536-0601 والية المهدية

 المولدي  بنالعكرمي .543 001975-0601 والية المهدية
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 المرحوم  عبد المجيد  بن رجب .544 001327-0201 والية المهدية

 اكرام البدوي .545 023996-0101 والية المهدية

 اية بنت صالح غرسلي .546 002632-0601 والية المهدية

 ة بنت مبروك قاسم سالم .547 001284-1201 والية المهدية

 حنان  بنت محمد مبارك .548 001336-0601 والية المهدية

 هنا بنت ابراهيم بن حسن  عبدهللا .549 001497-0601 والية المهدية

 سلمى  منصور .550 003037-0601 والية المهدية

 سالمة  النفاتي .551 003048-0601 والية المهدية

 مبروكة  بنحسين .552 000853-1201 والية المهدية

 تفاحة  ساسي .553 001129-1201 لمهديةوالية ا

 رضا حمودة  .554 001531-0601 والية المهدية

 رحاب  العدواني .555 001159-0601 والية سوسة

 فاطمة  بن سالمة .556 017062-0101 والية سوسة

 عادل  الجديدي .557 001616-0601 والية سوسة

 فاطمة  عمارة .558 001789-0601 والية سوسة

 بن عمامةالصادق  إ .559 000163-0601 والية سوسة

 أميمة  بن عمر .560 001740-0601 والية سوسة

 أيوب بن عمر .561 001739-0601 والية سوسة

 الصالحة  الفي .562 000346-0601 والية سوسة

 فاطمة السبري .563 000020-0601 والية سوسة

 سارىالمازق .564 020148-0101 والية سوسة

 تقي  مالسي .565 020150-0101 والية سوسة

 العزيز حراثيعبد  .566 000384-0601 والية سوسة

 سهام  الهذيلي .567 001160-0601 والية سوسة

 إبراهيم  بوفارس .568 001585-0601 والية سوسة

 حياة فرحات .569 000776-0601 والية سوسة

 نبيل ابن ابراهيم .570 002617-0601 والية سوسة

 يحيى  االمين .571 000095-0601 والية سوسة

 جمعة  قدوار .572 000104-0601 والية سوسة

 فاطمة  مثلولي .573 001252-0601 والية سوسة

 راشد  العياري .574 000848-0601 والية سوسة

 فاطمة  بن احمد  .575 000156-0601 والية سوسة

 نزيهة  بن عبد الكريم  .576 000866-0601 والية سوسة

 امنة الحجري .577 001701-0601 والية سوسة

 الهادي  بن الصادق  .578 002686-0601 والية سوسة

 بن الحاج ميالد فاتن  ا .579 002692-0601 والية سوسة

 خدوجة  الواعر .580 001382-1201 والية سوسة

 هند حراثي .581 030842-0101 والية سوسة

 زينب التومي  .582 001823-0601 والية سوسة

 لمياء  بورخيص .583 002263-0601 والية سوسة

 محمد  الزعنوني .584 002534-0601 والية سوسة

 مراد  الزعنوني .585 002545-0601 والية سوسة

 فاطمة الفقيه حسن .586 024790-0101 والية سوسة

 اسامة بن محمود بن محمد  .587 018029-0101 والية سوسة

 رقية  ابن الحاج  .588 000055-0601 والية سوسة
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 بريكة  بن زايد .589 001427-1201 والية سوسة

 سالمة  الغزال .590 002501-0601 والية سوسة

 زهرة  اللطيف .591 001413-1201 والية سوسة

 بة  صولةحبي .592 002193-0601 والية سوسة

 نجالء  ابن الحاج علي  .593 002625-0601 والية سوسة

 لالهمإبن علية  .594 002827-0601 والية سوسة

 ريضىالزعنوني .595 002535-0601 والية سوسة

 عبد المجيد الزعنوني .596 002541-0601 والية سوسة

 حسين الباش .597 003312-0601 والية سوسة

 دنيا الباش .598 003346-0601 والية سوسة

 أسماء بنت صالح الدين االمين .599 000094-0601 والية سوسة

 حامد  بن عائشة  .600 001474-0601 والية سوسة

 أسماء عميمي .601 001905-0601 والية سوسة

 حليمة  عمارة .602 001947-0601 والية سوسة

 سامي  القرقني .603 000837-0601 والية سوسة

 نواز  القرقني .604 000839-0601 والية سوسة

 صحبية  عمارال .605 000853-0601 والية سوسة

 ساسية الشائب .606 020220-0101 والية سوسة

 نوفل بن الطيب بن عائشة  .607 028154-0101 والية سوسة

 عائشة بنت عمر ابن سالم  .608 000045-0601 والية سوسة

 زينب ابن سالم  .609 000047-0601 والية سوسة

 عائشة بنت عماد بن بوبكر  .610 003348-0601 والية سوسة

 نبيلة بنت علي  خليل .611 002386-0601 والية سوسة

 شاكرة  بنت عبد المجيد   .612 001480-0601 والية سوسة

 عبد الحكيم قعلول  .613 024726-0101 والية سوسة

 منجية  التليلي .614 002222-0601 والية سوسة

 عبد الباسط  الباش .615 003059-0601 والية سوسة

 الزهرة  بالواعر .616 003064-0601 والية سوسة

 انيس  الباش .617 003321-0601 والية سوسة

 أمينة  الباش .618 003338-0601 والية سوسة

 نجاح  الباش .619 003360-0601 والية سوسة

 خليفة  بن شلبية  .620 001302-0601 والية سوسة

 خيرة الشمتوري .621 002694-0601 والية سوسة

 هادية  فنيو .622 002845-0601 والية سوسة

 احمد  بوقديدة .623 000891-0601 والية سوسة

 ابراهيم حمودة .624 002707-0601 والية سوسة

 فاطمة  الشهيدي .625 001890-0601 والية سوسة

 عويشة  بنيحي .626 002312-0601 والية سوسة

 مفيدة صولة .627 002315-0601 والية سوسة

 امال القليعي .628 003369-0601 والية سوسة

 مريم  بوميزة .629 002564-0601 والية سوسة

 ابتسام بنت عبدالمجيد  مناد .630 001383-0601 والية سوسة

 عزيزة  محجوب .631 001687-0601 والية سوسة

 عفاف بريري .632 001690-0601 والية سوسة

 كوثر  بريري .633 001692-0601 والية سوسة
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 محمد فوزي  بربري .634 001697-0601 والية سوسة

 سارة  جبيلي .635 001538-0601 والية سوسة

 حنان الكناني .636 002136-0601 والية سوسة

 جيليالهادي ع .637 001680-0801 والية قيروان

 نفيسة  نقرة .638 018107-0101 والية قيروان

 محمد الصادق  بحروني .639 000446-1201 والية قيروان

 هنية  الهمامي .640 018591-0101 والية قيروان

 علي  الغيضاوي .641 017357-0101 والية قيروان

 منى  عماري .642 000530-0601 والية قيروان

 رمزي  الشريف .643 000161-0601 والية قيروان

 عصام  شريقي .644 000162-0601 والية قيروان

 اسماء جهيناوي .645 001284-0601 والية قيروان

 ياسمينة  الكافي .646 000420-1201 والية قيروان

 فاطمة السقني .647 000431-1201 والية قيروان

 سعيدة  حفصاوي .648 000432-1201 والية قيروان

 أسماء  عجيلي .649 000433-1201 والية قيروان

 جليلة  عجيلي .650 000437-1201 والية قيروان

 عبد اللطيف  بحروني .651 000445-1201 والية قيروان

 هنية  يعقوبي .652 000451-1201 والية قيروان

 عائشة مسطور .653 000347-1201 والية قيروان

 كوثر  سعيداني .654 000308-1201 والية قيروان

 فاطمة  وسالتي .655 000303-1201 والية قيروان

 سالتيالمهدي و .656 000302-1201 والية قيروان

 نسرين  عوالي .657 000359-1201 والية قيروان

 زهرة  عوالي .658 000362-1201 والية قيروان

 فضيلة  عامري .659 001836-0601 والية قيروان

 تحية  السبوعي .660 017749-0101 والية قيروان

 فاتن  عيفاوي .661 002330-0601 والية قيروان

 زكيه  نصري .662 023348-0101 والية قيروان

 نجاة  نصري .663 023350-0101 والية قيروان

 خالد رابحي .664 000291-1201 والية قيروان

 وداد  البراق .665 000297-1201 والية قيروان

 منوبية  فقراوي .666 000310-1201 والية قيروان

 حسام الدين الرماح .667 000300-1201 والية قيروان

 إحسان الرماح .668 000299-1201 والية قيروان

 وينيالزهرة العل .669 000298-1201 والية قيروان

 ربح وسالتي .670 000289-1201 والية قيروان

 سامي رابحي .671 000290-1201 والية قيروان

 هدى  رابحي .672 000292-1201 والية قيروان

 الصالحة  الغابي .673 000401-1201 والية قيروان

 فوزية  عيفاوي .674 000409-1201 والية قيروان

 عمار  السهيلي .675 001277-0601 والية قيروان

 أسمى سعيداني .676 000306-1201 والية قيروان

 محمد  بن المنصف بن محمد عبيدالوي .677 000307-0601 والية قيروان

 فاطمة  بنت يوسف بن علي  .678 000308-0601 والية قيروان
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 زكرياء بن المنصف بن محمد عبد االوي  .679 000309-0601 والية قيروان

 مسلم  بن منصف بن محمد عبد الالوي  .680 000310-0601 والية قيروان

 حمزة  بن المنصف بن محمد عبد الالوي .681 000311-0601 ية قيروانوال

 احمد بن محمد بن محمد  جهيناوي .682 003001-0601 والية قيروان

 ابتهال بنت عمر الشامخي .683 000561-1201 والية قيروان

 هنية  عيفاوي .684 002331-0601 والية قيروان

 سالم  النابتي .685 002881-0601 والية قيروان

 خولة  نابتي .686 002883-0601 والية قيروان

 فاطمة نابتي .687 002886-0601 والية قيروان

 رحمة  العيفاوي .688 002428-0601 والية قيروان

 زينة  مباركي .689 002896-0601 والية قيروان

 رقية  نابتية .690 002897-0601 والية قيروان

 هاجر  الرمضاني .691 002988-0601 والية قيروان

 نابتيالصالحة   .692 002899-0601 والية قيروان

 اسيا  الجهيناوي .693 002991-0601 والية قيروان

 أمين الجهيناوي .694 002992-0601 والية قيروان

 مصطفى الجهيناوي .695 002995-0601 والية قيروان

 جليلة  الظاهري .696 001655-0601 والية قيروان

 هنية  الجهيناوي .697 000255-1201 والية قيروان

 الهادي  القريوي .698 000264-1201 والية قيروان

 سالمة  نابتي .699 002935-0601 والية قيروان

 حسيب شويخ .700 000418-1201 والية قيروان
 

 295قائمة عدد 

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 وصيلة  القراطي .701 003960-0201 والية صفاقس

 زينب المنجة .702 003285-0201 والية صفاقس

 محمد  بوصرصار .703 003780-0201 والية صفاقس

 البشير  الشلي .704 000986-0201 الية صفاقسو

 مصطفى  شلبي .705 000844-0201 والية صفاقس

 شمامة شلبي .706 000843-0201 والية صفاقس

 محمد  تقتق .707 000792-0201 والية صفاقس

 ايمن  عبار .708 020781-0101 والية صفاقس

 أمل  الغربي .709 001824-0201 والية صفاقس

 دلطيفة بن راش .710 004661-0201 والية صفاقس

 اسالم بن عمار .711 002720-0201 والية صفاقس

 سالمة بنت محمد الفرجاني .712 002491-0201 والية صفاقس

 منصور عبد الكافي .713 001825-0201 والية صفاقس

 أسامة  دمق .714 000825-0201 والية صفاقس

 محمد الجراية .715 000830-0201 والية صفاقس

 راغب الجراية .716 000831-0201 والية صفاقس

 اماني  اليانقي .717 002968-0201 والية صفاقس
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 زينب بنت الطيب بن محمد   ولهى .718 002750-0201 والية صفاقس

 عائشة بنبوبكر .719 002519-0201 والية صفاقس

 خديجة العماري .720 001823-0201 والية صفاقس

 منى  الورشفاني .721 001740-0201 والية صفاقس

 مريم  الورشفاني .722 001738-0201 والية صفاقس

 احمد بوزيد .723 004207-0201 والية صفاقس

 محمود  السقا .724 002591-0201 والية صفاقس

 مجيدة  غربال .725 003927-0201 والية صفاقس

 هبة هللا  العقربي .726 003171-0201 والية صفاقس

 سعاد مهذب .727 017566-0101 والية صفاقس

 حسين قاسم .728 001196-0201 والية صفاقس

 خولة بن دراه .729 001269-0201 والية صفاقس

 الياس الشريف .730 001686-0201 صفاقسوالية 

 يونس زروق .731 001192-0201 والية صفاقس

 ايناس  زروق .732 001193-0201 والية صفاقس

 منى  قصارة .733 003283-0201 والية صفاقس

 ألفة  المصمودي .734 004673-0201 والية صفاقس

 محمود شيخ روحه .735 004118-0201 والية صفاقس

 ميحسونة  السال .736 004243-0201 والية صفاقس

 حمزة الترعي .737 002564-0201 والية صفاقس

 جمعة قنيدز .738 000949-0201 والية صفاقس

 حبيبة  المكي .739 000950-0201 والية صفاقس

 بنرحومة  البشير .740 001894-0201 والية صفاقس

 الهمامي أمين .741 001884-0201 والية صفاقس

 الحبيب حمزة  .742 002586-0201 والية صفاقس

 السقا ءاسيا .743 002589-0201 والية صفاقس

 الخراط شافية .744 004556-0201 والية صفاقس

 العجيلي يوسف  .745 003961-0201 والية صفاقس

 بوعتور  أمنة .746 003065-0201 والية صفاقس

 القسنطيني محمود .747 003066-0201 والية صفاقس

 الزواري علي  .748 003103-0201 والية صفاقس

 ليياسين بن عبد الطيف المورا .749 001420-0201 والية صفاقس

 القراطي  محمد .750 001679-0201 والية صفاقس

 شاكر  خديجة .751 003930-0201 والية صفاقس

 الشاذلي  السالمي .752 000097-0201 والية صفاقس

 حسنة بن الماشة .753 000300-0201 والية صفاقس

 جميلة  الطريقي .754 001871-0201 والية صفاقس

 نعيمة  مفتاح .755 000305-0201 والية صفاقس

 منال المايل .756 000136-0201 والية صفاقس

 روضة  عمارة .757 000873-0201 والية صفاقس

 خديجة  بو كثير .758 000161-0201 والية صفاقس

 وفاء بن روينة .759 004547-0201 والية صفاقس

 نجاة  بنطاهر .760 000879-0201 والية صفاقس

 زهيرة  الصيد .761 000198-0201 والية صفاقس

 اسالم  الزواري .762 000258-0201 والية صفاقس
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 احمد بن كريم .763 000143-0201 ية صفاقسوال

 اشرف  الزواري .764 000259-0201 والية صفاقس

 اكرم الزواري .765 000260-0201 والية صفاقس

 صفاء  الزواري .766 000261-0201 والية صفاقس

 نعيمة  عبد الكافي .767 000256-0201 والية صفاقس

 نافلة بنت منصور القسمطيني .768 002376-0201 والية صفاقس

 عمار البكوش .769 000395-0201 والية صفاقس

 فضيلة  بوعتور .770 004200-0201 والية صفاقس

 محمد المعالج .771 004261-0201 والية صفاقس

 علي بن األشهب .772 002340-0201 والية صفاقس

 عبد الناصر  بن االشهب  .773 002341-0201 والية صفاقس

 اسامة  بن االشهب  .774 002342-0201 والية صفاقس

 لطفي غربال  .775 002476-0201 والية صفاقس

 سامية بنحسين .776 000530-0201 والية صفاقس

 نجيبة خليف .777 000566-0201 والية صفاقس

 الياس  الدبابي .778 003702-0201 والية صفاقس

 حبيبة  الطرابلسي .779 003335-0201 والية صفاقس

 سنية ذويب .780 003343-0201 والية صفاقس

 فاطمة  ولها .781 003387-0201 والية صفاقس

 جنات  هاليلي .782 005888-0101 والية صفاقس

 وليد الشريف .783 002831-0201 والية صفاقس

 عبد الرحمان األطرش .784 003992-0201 والية صفاقس

 راضية بن روينة .785 004532-0201 والية صفاقس

 أمينة  الرنان .786 004425-0201 والية صفاقس

 رياض بن روينة .787 004542-0201 والية صفاقس

 ف بن سعيد بن محمد  عبد الناظر عبد اللطي .788 000633-0201 والية صفاقس

 أميرة الجراية .789 004558-0201 والية صفاقس

 فاطمة بنت منير بن الحبيب المعزون  .790 004463-0201 والية صفاقس

 هاجر عمار .791 001467-0201 والية صفاقس

 أمينة بنصالح .792 003973-0201 والية صفاقس

 محمد  رميدة .793 014699-0101 والية صفاقس

 فاطمة الرخيص .794 003591-0201 والية صفاقس

 سجيعة  عبد الناظر  .795 000677-0201 والية صفاقس

 عواطف  الشرفي .796 001492-0201 والية صفاقس

 نعيمة دريره .797 004138-0201 والية صفاقس

 زينب الجريبي .798 000689-0201 والية صفاقس

 سلمان  الجريبي .799 000691-0201 والية صفاقس

 لجريبيسيف الدين  ا .800 000692-0201 والية صفاقس

 ابتهال غزيل الجبنياني .801 002865-0201 والية صفاقس

 امنة  الغزياللجبنياني .802 002866-0201 والية صفاقس

 دليلة  بنالتومية .803 000734-0201 والية صفاقس

 سنية الميالدي .804 000746-0201 والية صفاقس

 أحمد امين العجيلي .805 003956-0201 والية صفاقس

 بنرجبصفاء   .806 002989-0201 والية صفاقس

 فاطمة  القشوري .807 003024-0201 والية صفاقس



20 | 31 

 

 محمد بن محسن  شقير .808 003904-0201 والية صفاقس

 عبد الرزاق  الخراط .809 003095-0201 والية صفاقس

 رشيدة بنت لطيف بن امحمدمزيو .810 003113-0201 والية صفاقس

 الزازيةاللهواث .811 003881-0201 والية صفاقس

 ة اللهواثوسيل .812 003885-0201 والية صفاقس

 هاجر اللهواث .813 003886-0201 والية صفاقس

 علياللهواث .814 003890-0201 والية صفاقس

 عفيفة  الحكيم .815 004516-0201 والية صفاقس

 ناجية بلحاج .816 002009-0201 والية صفاقس

 سنية  الملولي .817 004518-0201 والية صفاقس

 نفيسة ولهى  .818 001570-0201 والية صفاقس

 يسرى الصافي .819 001573-0201 والية صفاقس

 مفيدة مالف .820 000857-0201 والية صفاقس

 حبيبة الحزقي .821 003841-0201 والية صفاقس

 عزيزة  بنصير .822 000911-0201 والية صفاقس

 طارق بنيزيد .823 000913-0201 والية صفاقس

 حسين عمار .824 001809-0201 والية صفاقس

 زينب  العامري .825 030835-0101 والية صفاقس

 محمد رؤوف الغربي .826 001077-0201 والية صفاقس

 فهيمة  الغربي .827 001078-0201 والية صفاقس

 حنان الغربي .828 001079-0201 والية صفاقس

 فاطمة  الغربي .829 001080-0201 والية صفاقس

 ياسين  عبيد .830 001097-0201 والية صفاقس

 عزيزة  الشعبوني .831 001100-0201 والية صفاقس

 فيصل بلهوشات .832 001101-0201 والية صفاقس

 عبد الوهاب بلهوشات .833 001103-0201 والية صفاقس

 انتصار  بلهوشات .834 001104-0201 والية صفاقس

 اسيا الشتيوي .835 001137-0201 والية صفاقس

 أسماء الشتيوي .836 001138-0201 والية صفاقس

 وهيبة  الحضري .837 001139-0201 والية صفاقس

 اريج  محجوبي .838 001140-0201 والية صفاقس

 هالة  العش .839 001142-0201 والية صفاقس

 رتيبة  ولها .840 001143-0201 والية صفاقس

 علي  العش .841 001144-0201 والية صفاقس

 محمد  الشريف .842 003706-0201 والية صفاقس

 نعيمة  الشريف .843 003708-0201 والية صفاقس

 فراس الملولي .844 003725-0201 والية صفاقس

 وليد الملولي .845 003727-0201 والية صفاقس

 سارة بنت اغالم  اسماعيل .846 002124-0201 سوالية صفاق

 صهيب بن  اغالم اسماعيل .847 002127-0201 والية صفاقس

 عفيفة  شلبي .848 002129-0201 والية صفاقس

 خديجة  الحمير .849 001951-0201 والية صفاقس

 عبد اللطيف  الزغل .850 001950-0201 والية صفاقس

 نجاة  الفراتي .851 003669-0201 والية صفاقس

 زينب شقير .852 003906-0201 والية صفاقس
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 سعاد شاكر .853 003929-0201 والية صفاقس

 عبد الرزاق الشعري .854 003936-0201 والية صفاقس

 نورهان النيفر .855 004316-0201 والية صفاقس

 سفيان  شقير .856 003898-0201 والية صفاقس

 جميلة السقا .857 003278-0201 والية صفاقس

 منى  عيفاوي .858 002430-0601 والية صفاقس

 المرحوم محمد بن سالم سحنون .859 002297-1201 ة صفاقسوالي

 حسين  القالل .860 002688-0201 والية صفاقس

 فطومة بنت حسين الميالدي .861 003151-0201 والية صفاقس

 ساسية بنت زروق كرويه    .862 002658-1201 والية صفاقس

 مهرية بنت العكرميبلهوشات .863 000910-0201 والية صفاقس

 محمد بن علي عمار   .864 001808-0201 والية صفاقس

 مريم بنت نجيب بن عمر  .865 001316-0201 والية صفاقس

 أحمد بن نجيب بن  عمر .866 001320-0201 والية صفاقس

 أحمد بن علي شواشي .867 003806-0201 والية صفاقس

 نور بنت محمد بن النوري دربال .868 004640-0201 والية صفاقس

 عبير الجراية .869 000834-0201 والية صفاقس

 ربح  الجالصي .870 000333-1201 صفاقسوالية 

 إبراهيم بن محمد الهمامي .871 001882-0201 والية صفاقس

 عفيفة الجّراية .872 000553-0201 والية صفاقس

 المرحوم أسامة بن الهادي الترعي .873 002571-0201 والية صفاقس

 المرحوم عمار بن أحمد الترعي .874 002572-0201 والية صفاقس

 مرحومة امنة بنت بلقاسم الترعيال .875 002573-0201 والية صفاقس

 هناء الطريقي .876 000571-0201 والية صفاقس

 الساسي بن عمارة الثابتي .877 002023-0201 والية صفاقس

 ءامنة  دربال .878 004635-0201 والية صفاقس

 عبد اللطيف اللومي .879 000959-0201 والية صفاقس

 فاخر بن  المختار بن المكي غربال .880 004072-0201 والية صفاقس

 المرحوم الحبيب عبد الكافي  .881 001433-0201 والية صفاقس

 عيشوشة  بن عبد الملك  .882 001162-0201 والية صفاقس

 سيرين بن عبد الكريم بن  دراه .883 001267-0201 والية صفاقس

 صوفية بنت عبد المجيد الحمروني .884 023398-0101 والية صفاقس

 عايشة بنت علي بن خالد .885 001968-0201 والية صفاقس

 المرحومة صالحة بن حمده بن محمد خليل  .886 002914-0201 الية صفاقسو

 قمرة بنت الذهيبي الغزيل  .887 023253-0101 والية صفاقس

 السنوسي  الشعري .888 003985-0201 والية صفاقس

 البيه األطرش .889 002106-0201 والية صفاقس

 الباية  الفقي .890 004196-0201 والية صفاقس

 يةالبوكاديالب .891 000468-0201 والية صفاقس

 لمية  عمار .892 004219-0201 والية صفاقس

 مروى  بكار .893 001702-0201 والية صفاقس

 فاطمة  عبيد .894 004431-0201 والية صفاقس
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 296قائمة عدد 

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية قابس،والية   

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 احمد المستيسر الحبيب بن .895 004653-1201 والية تطاوين

 احمد العيساوي .896 002482-1201 والية تطاوين

 محمد البشير المستيسر .897 002487-1201 والية تطاوين

 عباس  المستيسر .898 002492-1201 والية تطاوين

 مسعودة  الثابتي .899 002517-1201 والية تطاوين

 عمر  بنصميدة .900 002046-0801 والية تطاوين

 ن احمد المستيسرمحمد ب .901 004655-1201 والية تطاوين

 زينب بنسلطان .902 001443-0801 والية تطاوين

 مريم  بن عبد الجليل .903 001632-0801 والية تطاوين

 نبيل  الصالي .904 001530-0801 والية تطاوين

 المبروك  الصالي .905 001516-0801 والية تطاوين

 عائشة  قنيدي .906 004637-1201 والية تطاوين

 توفيق البيوليخولة بنت  .907 001526-0801 والية تطاوين

 امال بنت محمد بن سعيد الثابتي .908 002512-1201 والية تطاوين

 خديجة بنت محمد بن سعيد الثابتي .909 002513-1201 والية تطاوين

 عبد الرحمان بن محمد بن سعيد الثابتي .910 002514-1201 والية تطاوين

 اسماء  المبعوج .911 018884-0101 والية تطاوين

 رشيدة  المبعوج .912 018888-0101 والية تطاوين

 مريم  الخليفي .913 002546-1201 والية تطاوين

 مسعودة  الثابتي .914 002559-1201 والية تطاوين

 سالمه  قنيدي .915 002565-1201 والية تطاوين

 جازية   المستيسر .916 004645-1201 والية تطاوين

 إيمان  الصالي .917 001525-0801 والية تطاوين

 سارة  عوني .918 002295-1201 والية تطاوين

 عبد القادر  عوني .919 002289-1201 والية تطاوين

 ضياء سعد هللا .920 002275-1201 والية تطاوين

 مسعودة  مهداوي .921 002279-1201 والية تطاوين

 عائشة  عوني .922 002287-1201 والية تطاوين

 خديجة  العوني .923 002286-1201 والية تطاوين

 عائشة  الثابتي .924 002471-1201 والية تطاوين

 المنذر صميده .925 001556-0801 والية تطاوين

 نجاة بن محمد مرسيط .926 002003-0801 والية تطاوين

 محمد امين  الفاخم .927 004332-1201 والية تطاوين

 المرحومة فطيمة بنت احمد   أبو النور .928 002298-1201 والية تطاوين

 رقية بنت حسين عوني  .929 002294-1201 والية تطاوين

 عمر لشهب  محمد بن .930 002300-1201 والية تطاوين

 فطيمه العائب .931 002301-1201 والية تطاوين

 بلقاسم بن حسين عوني  .932 002291-1201 والية تطاوين

 غيث بن سليم سعد هللا    .933 002276-1201 والية تطاوين

 أبرار بنت سليم سعد هللا  .934 002277-1201 والية تطاوين



23 | 31 

 

 مريم بنت حسين عوني  .935 002288-1201 والية تطاوين

 احمد بن الكيالني عوني   .936 002281-1201 نوالية تطاوي

 عمر الفاروق  الفاخم .937 001074-0801 والية تطاوين

 محمد بشير بن احمد كريسعان .938 001116-0801 والية تطاوين

 ضو بن سعيد اعجال  .939 000455-0801 والية تطاوين

 االمين بن الهادي خلفه .940 001491-0801 والية تطاوين

 ثابتي  فاطمةال .941 002520-1201 والية تطاوين

 المرحوم احمد بن محمد بن سعيد الثابتي  .942 002521-1201 والية تطاوين

 سالم بن أحمد العيساوي  .943 002472-1201 والية تطاوين

 فضيلة الصيد حرم بلقاسم عبد الجليل  .944 001631-0801 والية تطاوين

 محمد بن حسين عوني  .945 002292-1201 والية تطاوين

 ايمان بن حسين عوني    .946 002293-1201 والية تطاوين

 حليمة الحداد  .947 001397-0801 والية تطاوين

 امنه بنت التهامي بن الحاج البشير صويد .948 023542-0101 والية تطاوين

 فاطمة  الثابتي .949 001057-0801 والية تطاوين

 كلثوم  بوعيش .950 001119-0801 والية تطاوين

 سالمه  كيوه .951 001425-0801 والية تطاوين

 عبد هللا  بن احمد الجاني التونكتي .952 001537-0801 وينوالية تطا

 فتحية  نويجي .953 001538-0801 والية تطاوين

 خولة  صميده .954 001554-0801 والية تطاوين

 امحمد  التايب .955 001461-0801 والية تطاوين

 سالمة  التونكتي .956 001474-0801 والية تطاوين

 عبد الفتاح  السعيدي .957 001586-0801 والية تطاوين

 شتيوية  سويسي .958 001587-0801 والية تطاوين

 غزاله  السبوعي .959 001589-0801 والية تطاوين

 مريم  التيح .960 002050-0801 والية تطاوين

 عبد العزيز  بنقة .961 001595-0801 والية تطاوين

 فاطمة  السعيدي .962 001588-0801 والية تطاوين

 علي المكدس .963 000329-0201 والية قابس

 مريم بن مبارك .964 020937-0101 والية قابس

 نور الهدى  القفراشي .965 000996-0701 والية قابس

 خديجة معيوفي .966 001478-0701 والية قابس

 خالد  الكيال .967 000806-0701 والية قابس

 منيرة  كواص .968 009549-0101 والية قابس

 ايمان  عزوني .969 001829-0701 والية قابس

 حمزة  غريب .970 020495-0101 والية قابس

 محمد الفاتح  نصر هللا .971 018436-0101 والية قابس

 امحمد  بن المبروك بن الجعيدي الزمزام .972 000449-0701 والية قابس

 بلقاسم العصادي .973 001014-0701 والية قابس

 عبد هللا  قايد .974 000273-0701 والية قابس

 جميلة  لمام .975 018957-0101 والية قابس

 هاجر  نقي .976 018959-0101 والية قابس

 راوية  حمدي .977 021438-0101 والية قابس

 ابراهيم  الجاللي .978 020933-0101 والية قابس

 محمد  الصالح  القروي  .979 000748-0201 والية قابس
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 منيرة  الغنوشي .980 011432-0101 والية قابس

 القابسية معالي .981 001157-0701 والية قابس

 خولة  نصر هللا  .982 000270-0701 والية قابس

 الزيتوني     علي .983 001240-0701 والية قابس

 محمد  الزيتوني .984 001247-0701 والية قابس

 البشير  الزيتوني .985 001251-0701 والية قابس

 فوزية زيتوني .986 001252-0701 والية قابس

 حليمة  الشريف .987 001253-0701 والية قابس

 عائشة  زيتوني .988 001256-0701 والية قابس

 حمزه  اللباد .989 000288-0701 والية قابس

 منيرة  حميد .990 018937-0101 والية قابس

 علي  صبيطه .991 000298-0701 والية قابس

 ايوب حجاج .992 001700-0701 والية قابس

 احمد نهيدي .993 001746-1201 والية قابس

 رياض  النهيدي .994 001747-1201 والية قابس

 ماهر  النهيدي .995 001749-1201 والية قابس

 وليد نهيدي .996 001751-1201 والية قابس

 البشير نهيدي .997 001755-1201 والية قابس

 محبوبه  المخ .998 013072-0101 والية قابس

 وريدة   الحاج علي  .999 003195-1201 والية قابس

 حمد  قلوي .1000 001618-1201 والية قابس

 بالل القصير .1001 003124-1201 والية قابس

 سيد  بادر .1002 001727-0701 والية قابس

 فاطمة  الحناشي .1003 001803-0701 والية قابس

 عبد هللا  عتيقة .1004 001808-0701 والية قابس

 المهدي  زيتوني .1005 001756-0701 والية قابس

 سماح  زيتوني .1006 001761-0701 والية قابس

 فاطمة  مساعدي .1007 001884-0701 والية قابس

 علي  العصادي .1008 001942-0701 والية قابس

 جميلة  منصور .1009 001892-0701 والية قابس

 عفاف بن أحمد  .1010 001861-0701 والية قابس

 راضية  الجوالي .1011 001871-0701 ية قابسوال

 خالد عماري  .1012 003413-1201 والية قابس

 فتحية  غريس .1013 003446-1201 والية قابس

 مريم مامي .1014 001105-0701 والية قابس

 آسيه عدوني  .1015 001088-0701 والية قابس

 مبروكهارتيمي .1016 000169-0701 والية قابس

 الهادي  بناحمد .1017 000712-0701 والية قابس

 أحمد  محرز .1018 023174-0101 الية قابسو

 دليلة  مقدم .1019 018431-0101 والية قابس

 صالحة  بنبراهيم .1020 016822-0101 والية قابس

 مريم  عريبي .1021 001870-0701 والية قابس

 فتحية  زعاترة .1022 018427-0101 والية قابس

 فاطمة  سعفي .1023 001603-0701 والية قابس

 نصر عزيزي .1024 001618-0701 والية قابس
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 ابتسام العزيزي .1025 001619-0701 ية قابسوال

 عبير حموده .1026 001660-0701 والية قابس

 محمد الحمروني .1027 001740-0701 والية قابس

 المهدي حمادي  .1028 002011-0701 والية قابس

 زينب بنت محمد حجاج .1029 001706-0701 والية قابس

 شعيرات  نجيب .1030 001712-0701 والية قابس

 دحمان كلثوم .1031 003129-1201 والية قابس

 شادي  بن توفيق شابير .1032 001233-0701 والية قابس

 مصطفى بن البشير ن عمر الزيتوني  .1033 001254-0701 والية قابس

 الزيتونيه  عايشت .1034 001444-0701 والية قابس

 عبد الحميد الجليلي .1035 003443-1201 والية قابس

 نصر هللا أسامة  .1036 018437-0101 والية قابس

 ساسية بنت ابراهيم جابري .1037 001201-0701 والية قابس

 خيرة بنعربية .1038 001220-0701 والية قابس

 ابراهيم الغانمي  .1039 025331-0101 والية قابس

 منيرة بنت احمد بن بوبكر شكيوة .1040 002015-0701 والية قابس

 فطوم بنت محمود كريم  .1041 001598-0701 والية قابس

 ي المهدي بن مصباح بن رحومة العياد .1042 001101-0701 والية قابس

 عبد هللا بن أحمد فضل  .1043 001136-0701 والية قابس

 منير بن الكيالني بنعبدهللا .1044 000661-0701 والية قابس

 علي بن البشير سعفي  .1045 001611-0701 والية قابس

 فاطمة بنت محمد التايب .1046 001627-0701 والية قابس

 منتصر بن الصادق بن حسن بوسنينة .1047 001975-0701 والية قابس

 صديق  بن فريد التركي  .1048 002013-0701 والية قابس

 نبيل بن علي  الصيد .1049 001732-0701 والية قابس

 اسماء بنت علي الصيد .1050 001733-0701 والية قابس

 عالء الدين بنعطية .1051 001785-0701 والية قابس

 زينة بنت سعيد بن ابراهيم مساعدي  .1052 001786-0701 والية قابس

 عمر بن علي بنعطيةانتصار بنت  .1053 001789-0701 والية قابس

 عواطف زيتوني  .1054 001752-0701 والية قابس

 ايمان الزيتوني  .1055 001759-0701 والية قابس

 مؤنسة بنت الكيالني المجدوب .1056 003425-1201 والية قابس

 عبد العزيز بن رجب بن بلقاسم عائدي  .1057 001744-0701 والية قابس

 سفيان بن الحبيب الزيتوني  .1058 001748-0701 والية قابس

 محمد سيف الدين حامد  .1059 001771-0701 والية قابس

 يسرى بنت رضى بن محمد حامد  .1060 001774-0701 والية قابس

 ذكرى بنت رضى بن محمد حامد  .1061 001777-0701 والية قابس

 المعيوفي  صالح الدين  .1062 030814-0101 والية قابس

 دليلة  الزيتوني .1063 001061-0701 والية قابس

 منوبية  الزيتوني .1064 001065-0701 والية قابس

 ايمان  صبيطه .1065 000300-0701 والية قابس

 فوز الحجاج .1066 000768-0701 والية قابس

 سلوى  غزال .1067 000302-0701 والية قابس

 مروى  مجدوب .1068 000794-0701 والية قابس

 ابتهال  مجدوب .1069 000795-0701 والية قابس
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 عبد الباسط  المجدوب .1070 000797-0701 والية قابس

 سميرة  جلول .1071 001268-0701 والية قابس

 عبد المجيد النفوسي .1072 000332-0701 والية قابس

 هندةدعيب .1073 000355-0701 والية قابس

 فاطمة شقراء .1074 001564-0701 والية قابس

 نادرة عثمان .1075 001597-0701 والية قابس

 أسامه  عمر .1076 000887-0701 والية قابس

 امين  ناصفي .1077 000508-0701 والية قابس

 الخموسي بن هندة .1078 001307-0701 والية قابس

 زيد  النويري .1079 000907-0701 والية قابس

 حفصية جلول .1080 000909-0701 والية قابس

 وسيلة حارس .1081 000913-0701 والية قابس

 ايمان غريب .1082 000533-0701 والية قابس

 حامد  حارس .1083 000915-0701 والية قابس

 عائشهالمطماطي .1084 001386-0701 والية قابس

 صالح  الفالح .1085 001392-0701 والية قابس

 مالك  تلمودي .1086 001398-0701 والية قابس

 مصعب  غريب .1087 000537-0701 والية قابس

 العيادية  الغريبي .1088 000538-0701 والية قابس

 جميلة  الجليدي .1089 000600-0701 والية قابس

 ايمان بنت لصمر بن الشتاوي  الحاجي .1090 000612-0701 والية قابس

 اسامه بن لصمر بن الشتاوي الحاجي  .1091 000613-0701 والية قابس

 عمار  بن محمد بن مسعود حارس .1092 000627-0701 والية قابس

 الزهره بنت بلقاسم بن علي   شبيشيب .1093 001137-0701 والية قابس

 عفيفه   بن عبد هللا  .1094 000663-0701 والية قابس

 المولديةالزهمولي .1095 001625-0701 والية قابس

 مد باديس  ناجحمح .1096 001493-0701 والية قابس

 حليمة ونانية .1097 001496-0701 والية قابس

 بسمة زريق .1098 001635-0701 والية قابس

 ريم  بنمحمود .1099 001006-0801 والية قابس

 السيدة  نجيمه .1100 001538-0701 والية قابس

 محمود الجماعي .1101 001541-0701 والية قابس

 توبه  عمر .1102 001546-0701 والية قابس

 العيادية  العقربي .1103 001648-0701 والية قابس

 توبهبوسنينه .1104 001973-0701 والية قابس

 محمد بنبراهيم  .1105 001974-0701 والية قابس

 الخامسة التواتي .1106 002002-0701 والية قابس

 أيمن  بن خليفه  .1107 002012-0701 والية قابس

 جناتحسن .1108 000675-0701 والية قابس

 صبري  محجوب .1109 023836-0101 والية قبلي

 جميلة الزاهر .1110 002716-0501 والية قبلي

 صالح الدين  بن محجوب  .1111 023841-0101 والية قبلي

 مبروكة  بنحميد .1112 024301-0101 والية قبلي

 مريم بنمحمد .1113 023824-0101 والية قبلي

 حدي  المحجوب .1114 004665-0501 والية قبلي
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 بدر  بنحميد .1115 023879-0101 والية قبلي

 ياسر حمادي .1116 002717-0501 والية قبلي

 سلمان  حمادي .1117 002720-0501 ية قبليوال

 اسامة  حمادي .1118 002718-0501 والية قبلي

 زينب  حمادي .1119 002719-0501 والية قبلي

 فتحية نصيب .1120 009926-0101 والية قبلي

 محمد بن حسين .1121 003474-1201 والية قبلي

 عائشة  الجليلي .1122 003473-1201 والية قبلي

 سلوى الكار .1123 010066-0101 والية قبلي

 سياف  بوقنة .1124 024060-0101 ية قبليوال

 يامنة  رحومة .1125 024322-0101 والية قبلي

 صفية  بن علية الشاذلي .1126 024620-0101 والية قبلي

 عبد الحق  بن رحومة  .1127 024091-0101 والية قبلي

 حميدة بنت محمد بن علي بنعمر .1128 001314-0701 والية قبلي

 قازسالمه بنت إبراهيم الت .1129 001907-1201 والية قبلي

 بوبكر بن علي التقاز .1130 001908-1201 والية قبلي

 آمنة بن بريك  .1131 024092-0101 والية قبلي

 عبد الصمد بن محمد البشير بنرحومة .1132 024094-0101 والية قبلي

 حسام الدين بن محمد البشير  بنرحومه .1133 024096-0101 والية قبلي

 سارة بنت محمد البشير بنرحومة .1134 024097-0101 والية قبلي

 منير بن محمد البشير بن رحومة  .1135 024099-0101 والية قبلي

 فاطمة بنت محمد البشير بنرحومة .1136 024100-0101 والية قبلي

 حسناء  يعقوب .1137 024088-0101 والية قبلي

 سمية  بنت فرحات بن البشير خضر .1138 016628-0101 والية مدنين

 عفيفة  عبد الكبير .1139 000560-0801 والية مدنين

 ورثة المرحوم النفطي بن عمارة شواط .1140 000509-0801 والية مدنين

 سمية  بنت عمر بن سعد الجليدي .1141 003238-1201 والية مدنين

 فتحيه بوشنديره .1142 002716-1201 والية مدنين

 عروسيةعبيشو .1143 012530-0101 والية مدنين

 قمر  غنية .1144 000307-0101 والية مدنين

 محمد  غويل .1145 024275-0101 والية مدنين

 نبيهة  صبيطة .1146 000297-0701 نينوالية مد

 البشير  الخليفي .1147 002540-1201 والية مدنين

 خيرية  السكرافي .1148 002667-1201 والية مدنين

 الشوشانةعائشة  الفقيه .1149 000220-0801 والية مدنين

 يونس  غميس .1150 000221-0801 والية مدنين

 احمد  ابن جيب هللا  .1151 002676-1201 والية مدنين

 علي المنصوري  .1152 000247-0801 والية مدنين

 هناء  المنصوري .1153 000248-0801 والية مدنين

 فاطمة  المنصوري .1154 000249-0801 والية مدنين

 عائشهبنحامد .1155 000261-0801 والية مدنين

 سارة  بنت منير بالطيب  .1156 000263-0801 والية مدنين

 الطاهر  الخليفي .1157 002697-1201 والية مدنين

 اهد بن الطيبمج .1158 000264-0801 والية مدنين

 فتحي  غميس .1159 000265-0801 والية مدنين
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 سهام  حتيوش .1160 000388-0801 والية مدنين

 زهرة  جويلي .1161 017777-0101 والية مدنين

 حمزة  الجندلي .1162 000181-0801 والية مدنين

 تسنيم  كسكاس .1163 001034-0801 والية مدنين

 فاطمة بنت أحمد بوبكري  .1164 001146-0801 والية مدنين

 عائشة بنت أحمد  بوبكري .1165 001147-0801 دنينوالية م

 شويخةحدادية .1166 001170-0801 والية مدنين

 محمد بن احمد الفافي  .1167 000701-0801 والية مدنين

 سمعة بنت محمد فافي  .1168 000705-0801 والية مدنين

 جميلة بنت مصباح بوسطارة .1169 000707-0801 والية مدنين

 سعيدة خليفي .1170 002693-1201 والية مدنين

 سمعة بنت محمد جباهية .1171 001501-0801 الية مدنينو

 الطاهر بن محمد كرعود .1172 001502-0801 والية مدنين

 فاطمة بنت محمد كرعود .1173 001507-0801 والية مدنين

 سعاد بنت محمد كرعود .1174 001512-0801 والية مدنين

 ايمن  المدلل .1175 000743-0801 والية مدنين

 لإيمان  المدل .1176 000744-0801 والية مدنين

 سعيد بن الجيالني جليدي .1177 001303-0801 والية مدنين

 الصالحة بنت علي لخضر  .1178 001304-0801 والية مدنين

 أسامة  بن ميمون .1179 001232-0801 والية مدنين

 ايوب صابر   الخليفي .1180 001759-0801 والية مدنين

 الهادي  بلهيبة .1181 001763-0801 والية مدنين

 هيبةخالد  بل .1182 001768-0801 والية مدنين

 منية  بلهيبة .1183 001769-0801 والية مدنين

 عماد بن البشير بن محمد البكوش .1184 002718-1201 والية مدنين

 أحمد الخليفي   .1185 002690-1201 والية مدنين

 عائشة بنت المختار جباهية .1186 000849-0801 والية مدنين

 زهره بنت محمد بن عمر بريك .1187 000923-0801 والية مدنين

 هنية بنت احمد بن عمار بن احمد  القاسمي .1188 001321-0801 والية مدنين

 غاليه بنت سالم الرجباني   .1189 002280-1201 والية مدنين

 001965-0801 والية مدنين
مسعودة بنت سعيد الحاجي حرم محمد بن الشيخ  .1190

 زايد الرقيعي

 الزينة بنت الزيتوني الضاوي  .1191 024541-0101 والية مدنين

 تحية  بنت المبروك بن عبد هللا ف .1192 000496-0801 والية مدنين

 الشحومي  مطيرة .1193 000129-0801 والية مدنين

 شندول  مصطفى .1194 001703-0801 والية مدنين

 روضة بنت محمد المبروك العيساوي .1195 002473-1201 والية مدنين

 محمد بن أحمد بوبكري  .1196 001144-0801 والية مدنين

 دفعائشه بنت إبراهيم ال .1197 000853-0801 والية مدنين

 بريك بن عبد هللا بريك متوفي  .1198 000924-0801 والية مدنين

 الخضراء بنت صميدة بريك  متوفية .1199 000925-0801 والية مدنين

 حسين بن الهادي بريك  .1200 000926-0801 والية مدنين

 مبروكة بنت نصر ربعي .1201 000245-0801 والية مدنين

 حدهم  بوقطاية .1202 000606-0801 والية مدنين

 احمد  المنصوري .1203 000607-0801 والية مدنين
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 فرحات  المنصوري .1204 000610-0801 والية مدنين

 مريم  بوسكاية .1205 001772-0801 والية مدنين

 بلقاسم بن سعد المدلل .1206 001782-0801 والية مدنين

 الدبوني  عائشة .1207 001783-0801 والية مدنين

 تركية  العمراني .1208 001060-0801 والية مدنين

 فائزة  لملومي .1209 001066-0801 والية مدنين

 عفاف  لملومي .1210 001067-0801 والية مدنين

 محمد  بوذينة .1211 001211-0801 والية مدنين

 رقية  الفيتوري .1212 001113-0801 والية مدنين

 سالمه  بارودية .1213 000033-0801 والية مدنين

 محبوبه  بوزكري .1214 001142-0801 والية مدنين

 ي ساره  ابن الحاج عل .1215 000438-0801 والية مدنين

 تركية  صويعي .1216 000456-0801 والية مدنين

 حدهم  الصويعي .1217 000459-0801 والية مدنين

 نور الدين  التومي .1218 001970-0801 والية مدنين

 حياة  القشاري .1219 001729-0801 والية مدنين

 أيمن خليفة  .1220 001757-0801 والية مدنين

 لطيفة  كرعود .1221 001655-0801 والية مدنين

 شويخةبلهيبة .1222 001764-0801 والية مدنين

 محمد  عبد المومن  .1223 001856-0801 والية مدنين

 احمد  الدف .1224 000848-0801 والية مدنين

 مبروكة  الجمل .1225 001857-0801 والية مدنين

 غرسة  حمرون .1226 001696-0801 والية مدنين

 ايمن  الشماخي .1227 001026-0801 والية مدنين

 جميلة  الراقد .1228 001029-0801 والية مدنين

 رياض  كسكاس .1229 001032-0801 ة مدنينوالي

 صالح الدين المعدي .1230 001037-0801 والية مدنين

 فطومة  بنت علي مندر  .1231 001036-0801 والية مدنين

 نجم الدين  المعدي .1232 001038-0801 والية مدنين

 خير الدين  المعدي .1233 001040-0801 والية مدنين

 فاطمة  لعريض .1234 001706-0801 والية مدنين

 مريم  شندول .1235 001708-0801 نوالية مدني
 

 

 297قائمة عدد 

رفصة، والية توزوالية ق  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 ضرار  تواتي .1236 002853-0501 والية توزر

 مختار  السعيدي .1237 016140-0101 والية توزر

 سليم المولى .1238 010835-0101 والية توزر

 المحموديمبروكه بنت عبدهللا    .1239 010836-0101 والية توزر

 لطفي  التواتي .1240 016147-0101 والية توزر
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 عمر الجرادي .1241 016343-0101 والية توزر

 وريدة الحمادي  .1242 002851-0501 والية توزر

 تبر حمادي  .1243 002868-0501 والية توزر

 ناجية سويد .1244 002869-0501 والية توزر

 نجلة حضري  .1245 002871-0501 والية توزر

 الشتوي حليمة .1246 002881-0501 والية توزر

 الزهرة  الشتوي .1247 002884-0501 والية توزر

 مسعودة الشتيوي .1248 002886-0501 والية توزر

 نوره  التيساوي .1249 002931-0501 والية توزر

 محمد  ماجدي .1250 003025-0501 والية توزر

 جالل  السواك .1251 002990-0501 والية توزر

 مبروكة حمادي .1252 003012-0501 والية توزر

 هنية  السواك .1253 004290-0501 والية توزر

 محمد الخامس  بادي .1254 024272-0101 والية توزر

 عائشة دهماني   .1255 003030-0501 والية توزر

 منية بنت عبد العزيز  سويسي .1256 002991-0501 والية توزر

 تونس التويتي .1257 002252-1201 والية توزر

 بشره  شحيمه .1258 016137-0101 والية توزر

 في بن صالحالمؤدب  مصط .1259 001150-0501 والية قفصة

 العايشةعمروسية .1260 003101-0501 والية قفصة

 بشير  عمروسية .1261 003100-0501 والية قفصة

 فجرة  ظاهري .1262 011650-0101 والية قفصة

 الشاذلي  تليش .1263 014621-0101 والية قفصة

 محمد امين  رابح .1264 002153-0501 والية قفصة

 منير  صويلح .1265 002820-0501 والية قفصة

 ناجي  صويلح .1266 002821-0501 والية قفصة

 هنية  جالل .1267 014064-0101 والية قفصة

 حسين ضفولي .1268 026516-0101 والية قفصة

 رفيقة  بلقاسم .1269 021139-0101 والية قفصة

 وسيله  برمكي .1270 003620-0501 والية قفصة

 امين  شعيب .1271 003428-0501 والية قفصة

 سميره جريدي  .1272 003628-0501 والية قفصة

 أسماء بنت الطاهر بن عبدهللا النوي  .1273 003206-0501 والية قفصة

 صفية بنت علي بن محمد الملكي .1274 004279-0501 والية قفصة

 خيرة بنت عبد الكريم بن حسن مالك  .1275 002970-0501 والية قفصة

 معاذ بن الهادي بن محمد زمزمي  .1276 003332-0501 والية قفصة

 محمد بن الهادي بن محمد زمزمي  .1277 003333-0501 والية قفصة

 محمد بن الحسين بن محمد اوالد بوعالق .1278 004278-0501 والية قفصة

 راضية بنت محمد بن ابراهيم ادريس .1279 004280-0501 والية قفصة

 سعيدة بنت محمد بن محمد بوعزيز .1280 004284-0501 والية قفصة

 الرايصةالعكرمي .1281 003130-0501 والية قفصة

 فضيله زرقاني  .1282 003625-0501 والية قفصة

 محمد امين  شرطاني .1283 000789-0501 ةوالية قفص

 لقمان  تلى .1284 000804-0501 والية قفصة

 الناصر  ضو .1285 004018-0501 والية قفصة
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 خالد بن الهادي بن محمد  ضو .1286 004094-0501 والية قفصة

 اسماعيل  برهومي .1287 002117-0501 والية قفصة

 يعقوب  برهومي .1288 002120-0501 والية قفصة
 


