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   312 قائمة عدد

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

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم    

أريانة والية  الغنوشي محمد بن خالد بنت سميرة .1 0101-021605 

أريانة والية   فريحة حميد بن محمد بنت عائدة .2 0101-023477 

أريانة والية  سالم بن منجية .3 0101-024780 

أريانة والية  الرمضاني المولدي .4 0101-000518 

أريانة والية  التليلي  المنصف .5 0101-000945 

أريانة والية  الحبوبي صالح بن ساسي بن منير بنت مروى .6 0101-002460 

أريانة والية  الردادي لقمان .7 0101-003253 

أريانة والية  جبراني وليد .8 0101-003937 

أريانة والية  العمدوني جليلة .9 0101-004631 

أريانة والية  الكيالني بن  عمر .10 0101-006393 

أريانة والية   النهدي  العزيز عبد بن مصطفى بن حمزة .11 0101-012337 

أريانة والية   العابد بن خالد .12 0101-026731 

عروس بن والية  الهاني الدين عز .13 0101-030913 

عروس بن والية  شرقي الدين نور .14 0101-021106 

عروس بن والية   طاهري عبيدي بن عمر بنت ياسمينة .15 0101-021141 

عروس بن والية   عرنوني شريف بن الدين محي بنت سمية .16 0101-023558 

عروس بن والية  الطوزي علي محمد .17 0101-023712 

عروس بن والية  بالنور هنية .18 0101-023719 

عروس بن والية   الجبالي سالم بن صالح بنت نجات .19 0101-024881 

عروس بن والية   العدايلي عدالي أحمد بنت سعيدة .20 0101-025271 

عروس بن والية  عكروتي ابتسام .21 0101-026356 

عروس بن والية  عكروتي منال .22 0101-026362 

عروس بن والية  العربي  رشاد .23 0101-001045 

عروس بن والية  الزياني  أحمد .24 0101-004141 

عروس بن والية   العرفاوي  احمد .25 0101-006997 

عروس بن والية  عمار بن مراد .26 0101-009290 

عروس بن والية  قاسمي  أحمد .27 0101-009763 

عروس بن والية   حمدي محمد .28 0101-019526 

عروس بن والية   متهني غيث .29 0101-030164 

عروس بن والية   موسى رفيق .30 0101-000467 

بنزرت والية  الكافي صالح بن الواحد عبد محمدبن .31 0101-019399 

بنزرت والية  عشي العزيز عبد بن علي بن لطفي .32 0101-019504 

بنزرت والية  البوغانمي محمدالهادي .33 0101-019556 

بنزرت والية  نجمه بن خالد .34 0101-000873 

بنزرت والية  الحزامي المنصف .35 0101-015896 

بنزرت والية  الهيشري لطفي .36 0101-023271 

بنزرت والية   بوطيب الهادي .37 1201-000861 

بنزرت والية   السحباني منور .38 0101-017349 

بنزرت والية   الماجري محمد .39 0101-026204 

تونس والية  السليني حمادي بن توفيق .40 0101-030690 
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تونس والية  وحاده خميس .41 0101-030824 

تونس والية  مطوسي سامية .42 0101-031022 

 يثرب الرمك  .43  1201-005080 والية تونس 

تونس والية  الرابح الهادي .44 0101-019215 

تونس والية  يعقوب جالء محمد .45 0101-019581 

تونس والية  فوراتي سمير .46 0101-024247 

تونس والية  بالدبابيس صبرة .47 0101-024319 

تونس والية  تريكي الدويري علي .48 0101-024800 

تونس والية  معشاوي العزيز عبد .49 0101-024839 

تونس والية  الهمامي خميس .50 0101-026081 

تونس والية  الحمروني توفيق .51 0101-026573 

تونس والية  الباروني رضا .52 0101-026579 

تونس والية  بغداد بن  الياس .53 0101-002660 

تونس والية  المحمدي الحميد عبد .54 0101-003425 

تونس والية  محمودي المقداد محمد .55 0101-003609 

تونس والية  بنسهيلي المنذر .56 0101-004109 

تونس والية  العوجي صديق محمد .57 0101-004755 

تونس والية  بلخير  بلحسن .58 0101-006087 

تونس والية  الراجحي قيس .59 0101-008278 

تونس والية  بولعابي  أنيس .60 0101-009527 

تونس والية  الصولي محمد .61 0101-009776 

تونس والية  العبيدي  صابر .62 0101-010999 

تونس والية  خذر بن شكري .63 0101-019598 

تونس والية  التليلي ثامر .64 0101-022253 

تونس والية  قرافي  وائل .65 0101-029846 

تونس والية  الهاللي  حاتم .66 0101-029872 

تونس والية  حمودي  رشيد .67 0101-032080 

تونس والية  خرشوني  المختار .68 0101-032081 

تونس والية  االخضر  عاطف .69 0101-032082 

تونس والية   الجبالي نجيب .70 0101-025718 

تونس والية   العباسي قيس .71 0101-006535 

تونس والية   عبدالقادر الوسالتي .72 0101-027011 

تونس والية  العزيزي علي .73 0101-001660 

تونس والية   عباس بن مفيدة .74 0101-012311 

تونس والية   العويني عبدهللا .75 0101-008292 

تونس والية   حمدوني سامي .76 0101-000059 

زغوان والية  عروبة الصادق .77 0101-030916 

زغوان والية  دحدوح شكيب .78 0101-025891 

زغوان والية  زينة  الطيب .79 0101-026209 

منوبة والية  الخضراوي محسن .80 0101-020746 

منوبة والية  الوسالتي محمد .81 0101-024994 

منوبة والية  زلفاني محمد .82 0101-002891 

منوبة والية  السكوحي صالح .83 0101-000996 

نابل والية  عبدالوي  الحميد عبد .84 0101-005924 

نابل والية  الشابي   محمد .85 0101-006195 

نابل والية  الميراوي  الطيب بن علي .86 0101-010183 



3 | 13 

 

نابل والية  السميري زبير .87 0101-011976 

نابل والية  هللا غرس بسام .88 0101-018087 

نابل والية  ناشي  نبيل .89 0101-027980 

نابل والية   طرابلسي فهري .90 0101-009521 

تونس والية  الريابي بالل .91 0101-006011 

عروس بن والية  الهميسي أيوب .92 0101-003924 

أريانة والية  التليلي ابراهيم .93 0101-001382 

أريانة والية  العايدي صفوان .94 0101-001423 

بنزرت والية  الحجري الهادي .95 0101-001979 

تونس والية  العياري نجيب .96 0101-003670 

عروس بن والية  مقوري زكريا .97 0101-003934 

أريانة والية  سلطاني رشدي .98 0101-004654 

تونس والية  قماطي الحسين .99 0101-004923 

أريانة والية  اللموشي الشاذلي .100 0101-005670 

عروس بن والية  السلطاني اشرف .101 0101-005889 

تونس والية  حاجي علي بن هللا عبد .102 0101-005918 

عروس بن والية  بوملوقة شوقي .103 0101-006481 

عروس بن والية  القربي علي محمد .104 0101-006758 

تونس والية  حبورية الدين صالح .105 0101-008277 

تونس والية  الخروبي كريم .106 0101-010205 

أريانة والية  عاشور سامي .107 0101-012317 

عروس بن والية  الجريدي منتصر .108 0101-012346 

عروس بن والية  الهمامي زهير .109 0101-012844 

زغوان والية  بوبكر علي .110 0101-013229 

منوبة والية  الجالصي نزار .111 0101-014187 

أريانة والية  المسعودي ياسين .112 0101-014433 

أريانة والية  حليمة بن رضا .113 0101-015207 

عروس بن والية  الهنشيري حمدان بن هيثم .114 0101-016508 

أريانة والية  مرمش االسعد .115 0101-017128 

أريانة والية  قعلول ايمن .116 0101-017469 

عروس بن والية  عمار بن علي محمد .117 0101-017967 

أريانة والية  العلوي صابر .118 0101-018542 

بنزرت والية  الغربي عالء .119 0101-018745 

عروس بن والية  األعور الملك عبد .120 0101-019192 

تونس والية  فتاح بن بشار .121 0101-019313 

نابل والية  بنسويسي سامي .122 0101-019529 

عروس بن والية  العلوي الدين شمس .123 0101-019531 

بنزرت والية  الهمامي طارق .124 0101-019544 

بنزرت والية  هذلي أمين محمد .125 0101-020187 

عروس بن والية  الشلبي أحمد .126 0101-020196 

بنزرت والية  ريحان حسام .127 0101-020379 

عروس بن والية  بلفالح ياسين .128 0101-020956 

تونس والية  هللا عبد بن توفيق محمد .129 0101-021488 

أريانة والية  الحناشي محمد .130 0101-021751 

أريانة والية  علوي نعيم .131 0101-023102 

بنزرت والية  الفزعي رضوان .132 0101-023739 
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نابل والية  السوسي محمد .133 0101-024432 

أريانة والية  بليلي ياسين .134 0101-025741 

أريانة والية  البوغانمي وليد .135 0101-026218 

أريانة والية  الفوغالي انور .136 0101-027034 

عروس بن والية  الساحلي ياسين .137 0101-027804 

تونس والية  بنعاسي صابر .138 0101-030954 

تونس والية  شمام ماهر .139 0101-031439 

بنزرت والية  المالخ محمد بن العزيز عبد بن أحمد .140 1201-000822 

عروس بن والية  تواتي السعيد .141 0101-001605 

بنزرت والية  حميد منذر .142 0101-014098 

تونس والية  شعبان بن مراد .143 0101-021929 

زغوان والية  دخيل سامية .144 1201-004496 

نابل والية  الطرابلسي خميس بن الطاهر .145 0101-019621 

بنزرت والية  الذوادي الفتاح عبد .146 0101-025347 

تونس والية   ابراهيم حسن بن الزائر بنت منية .147 0101-025824 

عروس بن والية  الحناشي  سمير .148 0101-027360 

منوبة والية  بريك  محسن .149 0101-008706 

بنزرت والية  المقداد الرصافي محمد .150 0101-017346 

بنزرت والية  الطرابلسي الحبيب محمد بن عماد .151 0101-017927 

تونس والية  سومري  نجوى .152 1201-005460 

تونس والية  الحمروني نجيبة .153 0101-020153 

منوبة والية  عطافي آمال .154 0101-020312 

تونس والية  بوترعة فتحي .155 0101-020655 

أريانة والية  بنعامر الباقي عبد .156 0101-020662 

أريانة والية  الماجري عمر .157 0101-021713 

أريانة والية  الجبالي مختار .158 0101-021923 

نابل والية  الحجري الساسي .159 0101-022023 

عروس بن والية  الجالصي فوزي .160 0101-022180 

منوبة والية  حرمي محمد بن يونس بنت مفيدة .161 0101-022268 

منوبة والية   بنسعد حمده بنت عواطف .162 0101-022331 

عروس بن والية  عزيزي عمار بنت كلثوم .163 0101-022577 

نابل والية   الساحلي حمودة .164 0101-010583 

زغوان والية   الهمامي ريبش .165 0101-026492 

تونس والية   الفني الحبيب .166 0101-017769 

تونس والية   خلفاوي سعيد .167 0101-002185 

نابل والية   السالمي علي .168 0101-001782 
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313قائمة عدد   

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

الملف رقم الوالية اللقب و االسم    

القصرين والية  الحفيظ عبد تويتي .169 0101-030656 

القصرين والية  النصري الزهرة .170 0401-000079 

القصرين والية  بوعزي حسن .171 0401-000966 

القصرين والية  العباسي عبيد بن خليل .172 0101-000004 

القصرين والية  رطيبي  سعيد .173 0101-000775 

القصرين والية  دريهمي  وائل .174 0101-001036 

القصرين والية  النمري هشام .175 0101-001593 

القصرين والية  بناني  جمال .176 0101-002158 

القصرين والية  قرميطي  عصام .177 0101-002250 

القصرين والية  الغرسلي   حاتم .178 0101-002470 

القصرين والية  حاجي  عزيزة .179 0101-003380 

القصرين والية  دلهومي محسن .180 0101-003583 

القصرين والية  قاهري  الطيب .181 0101-003800 

القصرين والية  منصري  عماد .182 0101-004354 

القصرين والية  بناني  جاسر .183 0101-004564 

القصرين والية  حمدي خديجة .184 0101-004776 

القصرين والية  شعباني  شاكر .185 0101-005539 

القصرين والية  السعدوني  كريم .186 0101-005653 

القصرين والية  رابحي  نجاة .187 0101-006025 

القصرين والية  بولعابي القادر عبد .188 0101-007519 

القصرين والية  قفصاوي  زينة .189 0101-007887 

القصرين والية  هداوي  الستار عبد .190 0101-008030 

القصرين والية  سالمي  سلمان .191 0101-008166 

القصرين والية  بوبكري شيماء .192 0101-009231 

القصرين والية  عبيدي الملك عبد بنت حسناء .193 0101-009234 

القصرين والية  سويلمي  الحسين .194 0101-009262 

القصرين والية  قاسمي سعيدة .195 0101-009409 

القصرين والية  يحياوي المنجي محمد .196 0101-010762 

القصرين والية  نصري  الطاهر محمد .197 0101-011038 

القصرين والية  نصري عادل .198 0101-011039 

القصرين والية  نصري  العيد .199 0101-012309 

القصرين والية  ذيبي  منذر .200 0101-012906 

القصرين والية  منصري الرزاق عبد .201 0101-029589 

القصرين والية  سعد أبو  منير .202 0401-001800 

القصرين والية  نجالوي  ايمن .203 0401-002988 

القصرين والية  عصيدي  خميسة .204 0401-003023 

القصرين والية  علوي بالضياف .205 0401-003232 

القصرين والية  بوعالقي  الدين نور .206 0401-003237 

القصرين والية  جباري  محمد .207 0401-003253 

القصرين والية  سعيدي نجاة .208 0401-003255 

القصرين والية  لباوية  مسعودة .209 0401-003264 

القصرين والية  شعباني الشاذلي .210 0401-003270 
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القصرين والية  سائحي  نبيل .211 0401-003272 

القصرين والية  بوعزي الهادية .212 0401-003274 

القصرين والية  بلقاسمي  االنور .213 0401-003292 

القصرين والية  بلقاسمي أيمن .214 0401-003293 

القصرين والية  دشراوي  المنصف .215 0401-003393 

القصرين والية  حيزي رمزي .216 1201-003091 

القصرين والية  شهالوي  االمجد محمد .217 1201-003148 

القصرين والية  الخلفي  يوسف .218 1201-005384 

القصرين والية  الماجري القدري جمال .219 1201-005450 

القصرين والية   قريري رضا .220 0101-000878 

القصرين والية   السائحي بلقاسم .221 0101-010406 

القصرين والية   رابحي علي .222 0401-003325 

بوزيد سيدي والية  خضراوي رضى .223 0301-000890 

بوزيد سيدي والية  نجعي الجمعي محمد .224 0301-000985 

بوزيد سيدي والية  زارعي المختار الهادي .225 0301-001538 

بوزيد سيدي والية  التليلي  الهادي .226 0101-002651 

بوزيد سيدي والية  نصر أوالد  حاتم .227 0101-005191 

بوزيد سيدي والية  ربيعي  حسان .228 0101-005560 

بوزيد سيدي والية  عبدللي  سالم .229 0101-006125 

بوزيد سيدي والية  عبدلي  رمزي .230 0101-006126 

بوزيد سيدي والية   الجريدي  ياسين .231 0101-015353 

بوزيد سيدي والية  الجوادي صابر .232 0101-016037 

بوزيد سيدي والية  بوعزيزي زهير .233 0301-000125 

بوزيد سيدي والية  حمدوني الدين عالء .234 0301-000133 

بوزيد سيدي والية  بنعلي  حامد .235 0301-000136 

بوزيد سيدي والية  عثماني ثابت .236 0301-000453 

بوزيد سيدي والية  ميساوي  توفيق .237 0301-000461 

بوزيد سيدي والية  برقوقي عماد .238 0301-000534 

بوزيد سيدي والية  حماده  الناعسي محمد بن  صدام .239 0301-000629 

بوزيد سيدي والية  سليمي  بسام .240 0301-000630 

بوزيد سيدي والية  عامري  مراد .241 0301-000665 

بوزيد سيدي والية  نصري  كمال .242 0301-000746 

بوزيد سيدي والية  عليبي العزيز عبد .243 0301-000920 

بوزيد سيدي والية  فاضل امين .244 0301-001056 

بوزيد سيدي والية  صماري نزار .245 1201-004124 

بوزيد سيدي والية  بنعلي  هيثم .246 1201-004202 

بوزيد سيدي والية  ميساوي  حمزة .247 1201-004370 

بوزيد سيدي والية  غبر سفيان .248 1201-005019 

القصرين والية  عبايدي مكرم .249 0101-000831 

القصرين والية  عباسي الدين عصام .250 0101-003902 

القصرين والية  دخيللي منذر .251 0101-005528 

القصرين والية  القسومي الدين نصر .252 0101-008660 

بوزيد سيدي والية  سليماني كريم .253 0101-009936 

القصرين والية  غضباني عصام .254 0101-011748 

القصرين والية  شعباني العزيز عبد .255 0101-014650 

القصرين والية  ذيبي صالح .256 0101-015670 

بوزيد سيدي والية  عيساوي احمد .257 0301-000008 
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بوزيد سيدي والية  شعيبي فوزي .258 0301-001897 

القصرين والية  رحيمي عرفات .259 0401-002378 

القصرين والية  دربالي مراد .260 0401-003063 

بوزيد سيدي والية  رحموني منور .261 0601-001935 

القصرين والية  لطيفي عماد .262 0101-016310 

بوزيد سيدي والية  ابراهمي عمر .263 0301-001353 

بوزيد سيدي والية  بوزيدي  الزاهي .264 0301-000250 

القصرين والية  إيالهي  العالي عبد .265 0401-000887 

القصرين والية  الخضراوي  محمد بن عمارة .266 0401-001849 

بوزيد سيدي والية  عوني  الصالح محمد بن منجي .267 0101-003171 

بوزيد سيدي والية  مبروك اوالد محمد بن الطيف عبد .268 0101-023710 

بوزيد سيدي والية  حامدي احمد .269 0301-000078 

بوزيد سيدي والية  زويدي أحمد .270 0301-000106 

بوزيد سيدي والية  ميري بن بوعلي بن الوهاب عبد .271 0301-000148 

القصرين والية   نصري عمر .272 0101-012345 

بوزيد سيدي والية   ناصري العفيف .273 0101-003824 

 

 

314قائمة عدد   

، والية باجة ، والية الكاف، والية سليانةوالية جندوبة  

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم    

الكاف والية  الرابحي  عمار .274 0901-000430 

الكاف والية   السمعلي  علي محمد .275 0901-000881 

باجة والية  خلفي محمود .276 0101-023753 

جندوبة والية  بوكاري صالح .277 0101-002615 

جندوبة والية  زغدودي محرز .278 0101-019166 

جندوبة والية   االينوبلي رضا .279 0101-023207 

جندوبة والية   البغوري منجي .280 0101-002315 

سليانة والية  الحناشي  اسامة .281 0101-005177 

سليانة والية  التليلي  الحبيب محمد .282 0101-025493 

سليانة والية  الصالح  منعم .283 1201-000172 

سليانة والية  الوسالتي  نادر .284 1201-002731 

الكاف والية  التليلي سامي .285 0101-002673 

الكاف والية  العوادي مبروك بن مروان .286 0101-003663 

الكاف والية  الشارني حسين .287 0101-004500 

الكاف والية  مساعديه رمزي .288 0101-008631 

الكاف والية  جاللي أنيس .289 0101-009632 

الكاف والية  التليلي محمد .290 0101-010941 

باجة والية  الهمامي بلقاسم بن وليد .291 0101-015237 

الكاف والية  مناعي عاطف .292 0101-016353 

جندوبة والية  بنشهلة حمدى .293 0101-018072 

الكاف والية  بالشايب سليم .294 0101-018478 

الكاف والية  السالمي هشام .295 0101-018480 

باجة والية  الجواد عبد محمد بن احمد .296 0101-018085 
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الكاف والية  الجبالي  الدين بدر .297 0901-000813 

الكاف والية  الزغالمي  فيصل .298 0101-001362 

الكاف والية  السليمي  الطيب .299 0101-016800 

الكاف والية  مناعي يوسف بن رياض .300 0101-020346 

سليانة والية   مهتلي علي بن محمود بنت حياة .301 0101-020483 

جندوبة والية   الطبوعي فتحي .302 1001-000764 

باجة والية  العمدوني جالل .303 0101-008934 

 

 

315قائمة عدد   

، والية المهدية، والية القيروانالمنستير، والية سوسة والية   

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم    

القيروان والية  محفوظي محمد .304 0101-000838 

المنستير والية  محرز امحمد .305 0101-031283 

المنستير والية  الماهر محمد .306 0601-002045 

المنستير والية  صالح محمد بن حسين بن المازري .307 0601-002230 
 حسين

المنستير والية  جبيلي محمد .308 0101-019160 

المنستير والية  الشريف البشير .309 0101-021464 

المنستير والية  حراث بن إدريس .310 0101-023566 

المنستير والية  منصور  ناجح .311 0101-001366 

المنستير والية  البكوش مالك .312 0101-004173 

المنستير والية   قريسة نورالدين .313 0101-015821 

المنستير والية   جمع منصور بن علي .314 0101-020042 

المهدية والية  بوزيد الرحمان عبد .315 0601-001288 

سوسة والية  الصخري الرويقي محمد .316 0101-031358 

سوسة والية  فرج سنيا .317 0601-001368 

سوسة والية  الهاني بن الحكيم عبد بن الهاني .318 0101-019268 
 الساسي

سوسة والية  فطوم إبن عادل .319 0101-019599 

0601-000620 والية سوية   كريم بن إبراهيم  .320 

سوسة والية  السنوسي محمد .321 0101-002357 

سوسة والية  رميده  رحاب .322 0101-012387 

سوسة والية  فحيمة رؤوف .323 0601-002130 

قيروان والية  خليفي الهادي .324 0601-000123 

قيروان والية  الفطناسي حمدية .325 0601-001926 

قيروان والية  الهادي بن المنوبي محمد بن اسماعيل .326 0601-003335 
 عطى

قيروان والية  بنسعد عبيدي بن فرج بن صالح .327 0101-019257 

قيروان والية  تاغوتي  الحبيب .328 0101-008352 

قيروان والية  سعدالوي  سمير .329 0101-009094 

قيروان والية  زايدي  حسان .330 0101-011966 

قيروان والية  عويساوي  علي .331 0101-021995 

المنستير والية  بوعزيز هشام .332 0101-004023 

سوسة والية  الدواس محمد .333 0101-008332 
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المنستير والية  بنعياد هيثم .334 0101-011497 

المهدية والية  مبارك بن اسالم .335 0101-012426 

المنستير والية  المصلي رمزي .336 0101-012495 

المنستير والية  شيحي بن المعز .337 0101-012622 

المهدية والية  بوراس محمد .338 0101-012693 

المهدية والية  عمر بن الحبيب .339 0101-012695 

المهدية والية  جدو بن الحبيب .340 0101-012696 

المهدية والية  زرود أيمن .341 0101-012840 

المهدية والية  النوي رشيد .342 0101-014260 

المهدية والية  بوبكر ماهر .343 0101-015587 

سوسة والية  قليم أحمد .344 0101-017136 

سوسة والية  العذاري محمد .345 0101-018014 

القيروان والية  سالمي فرج .346 0101-018238 

المنستير والية  الهنشيري الدين نور .347 0101-021317 

قيروان والية  عامري المنجي .348 0101-025342 

المهدية والية  بوبكر علي .349 0101-027879 

المهدية والية  جربوع حاتم .350 0101-030664 

سوسة والية  ابراهيم بن امين .351 0101-030732 

قيروان والية  الزغدودي الدين سيف .352 0101-031309 

المهدية والية  روين محمد .353 0201-000213 

المهدية والية  الخذيري حمزة .354 0601-001426 

المنستير والية  الحاج احمد .355 0601-001507 

المنستير والية  تركمان رشدي .356 0601-003174 

المهدية والية  قديدة ابن سامي .357 0701-000477 

المنستير والية  الشايب حسان .358 0101-004059 

المهدية والية  المديوني رجب .359 0601-000014 

سوسة والية  المهدوي  الناصر .360 0601-003188 

0101-031489 والية سوسة   عبدالحميد شناق  .361 

المنستير والية  حمودة حامد .362 0101-000828 

سوسة والية  المهيري احمد بن مفتاح بن فوزي .363 0601-002207 

قيروان والية    محمد بن عمر بن الطاهر محمد .364 0101-010298 
 بنمبروك

المهدية والية  مبروك حسين بن محمد بن طارق .365 0101-013238 

المنستير والية  الدندانة  الوهاب عبد .366 0601-000138 

سوسة والية  روين العكرمي بن رمضان بن جمال .367 0101-009424 

سوسة والية   الهرماسي  بلقيس .368 0601-000744 

المهدية والية  عمار ابن  رفيق .369 0601-003281 

المهدية والية  األحمر فتحية .370 0601-001290 

سوسة والية  قدورة  اميرة .371 0101-030438 

المنستير والية  خميس تريمش .372 0101-018516 

سوسة والية  الطرابلسي فرج بن بوراوي .373 0101-019977 

سوسة والية   هاشم هادي .374 0101-020464 

سوسة والية  حصحوص بوراوي .375 0601-002608 

سوسة والية  شلبي حبيب .376 0601-002718 
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316قائمة عدد   

 والية صفاقس 

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم    

صفاقس والية  عجيلي فائزة .377 0201-000251 

صفاقس والية  الشبيلي محمد .378 0201-000379 

صفاقس والية  الشبيلي المولدي .379 0201-000380 

صفاقس والية  عثمان بن الهادي .380 0201-000516 

صفاقس والية  علي بن علي .381 0201-000527 

صفاقس والية  العش الدين صالح .382 0201-000540 

صفاقس والية  خير الدين عماد .383 0201-000579 

صفاقس والية  سليمان رضا .384 0201-000824 

صفاقس والية  العيادي محمد بن الطاهر بنت سنية .385 0201-000835 

صفاقس والية  البيبي نزار .386 0201-000839 

صفاقس والية  الزعيبي دالل .387 0201-001411 

صفاقس والية  بنفرج منصور بنت الرة .388 0201-001525 

صفاقس والية  بنفرج منصور بن محمد .389 0201-001528 

صفاقس والية  فرج بن فائزة .390 0201-001530 

صفاقس والية  الزغيدي دنيا .391 0201-001645 

صفاقس والية  علي حامدي .392 0301-000953 

صفاقس والية  جماعه ابن فؤاد .393 0101-003254 

صفاقس والية  الصامت حاتم .394 0101-003283 

صفاقس والية  الوحيشي قيس .395 0201-001054 

صفاقس والية   كمال عبدالمنعم .396 0101-012306 

صفاقس والية  غربال الدين نجم .397 0201-004108 

صفاقس والية  زعتور الدين عز .398 1201-003887 

صفاقس والية  الفخفاخ مفدى محمد .399 0201-003834 

صفاقس والية  الثابت  ربيع .400 0201-003707 

صفاقس والية  بوهالل بن عمر الحاج بن الصادق .401 0101-012006 

صفاقس والية  لعتر  الدين نور .402 0101-004235 

صفاقس والية  الزيات مختار .403 0201-001988 

صفاقس والية  الغربي محمد .404 0201-002108 

صفاقس والية  الطياري المختار .405 0201-002109 

صفاقس والية  اللومي زهير .406 0201-002510 

صفاقس والية  حليمة بن عزيز بن الحبيب بن وسيم .407 0201-003059 

صفاقس والية   الحصايري محمد بنت إلهام .408 0201-003729 

صفاقس والية  العش حاتم .409 0201-003923 

صفاقس والية  وناس المنجي .410 0201-004283 
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 317قائمة عدد 

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية  والية قابس،  

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم    

تطاوين والية  غباره علي .411 0101-003815 

قابس والية  السويسي الصحبي بن الرزاق عبد .412 0101-030759 

قابس والية  مبارك نجاة .413 0701-000422 

قابس والية  غالي جمعة .414 0101-021554 

قابس والية  لطيفي  مصطفى .415 0101-003587 

قابس والية  الدرويش  جمال .416 0101-003588 

قابس والية  بوشريكه مراد .417 0101-008620 

قابس والية  سميعي  رمزي .418 0101-010679 

قابس والية  حريزي  عادل .419 0101-020054 

قابس والية  السبايطي  الدين جمال .420 0701-000122 

قبلي والية  الفقيه ابراهيم .421 0101-021389 

قبلي والية  نصر براهيم بن .422 0101-025675 

قبلي والية  الدباك حمزة .423 0101-010043 

مدنين والية  الطاهر بن مسعود الجندلي  .424 0101-011510 

مدنين والية  االسود علي بن منصور .425 0101-018122 

مدنين والية  الفلفل الكريم عبد .426 0201-000937 

مدنين والية  بوزنيف ضو .427 0101-005403 

مدنين والية  بنقايد عزالدين .428 0101-009211 

مدنين والية   علي بن بلقاسم بنت سميرة .429 0101-016913 

مدنين والية  بوعلي صالح .430 0101-019145 

مدنين والية  الهاللي سفيان .431 0101-017752 

قبلي والية  بنعلي محمد بن هللا عبد بن عصام .432 0101-007646 

قابس والية  بنعيسى الدين نور .433 0101-012474 

قابس والية  دادي قيس .434 0101-015752 

مدنين والية  عروة أيمن .435 0101-017407 

قبلي والية  حويته زهير .436 0101-023831 

قابس والية  مبارك الحسين .437 0101-030979 

تطاوين والية  التريكي االمين .438 0801-000582 

مدنين والية  الجليدي منير .439 0801-001302 

مدنين والية  عجيلي حسان .440 0801-001675 

قبلي والية  قريرة المبروك .441 1201-003558 

تطاوين والية  كليلة سعيد حق في صميدة بن الحبيب .442 0801-002094 

قبلي والية  صميدة خيرالدين .443 0501-003241 

مدنين والية  غميض العربي .444 0101-018078 

مدنين والية  االشيهب محمد .445 0101-004955 

مدنين والية  نائلي  علي بن الصادق بنت عائشة .446 1201-004239 

مدنين والية  لهيبة  الدين صالح .447 0801-001745 

مدنين والية  اقتات بلقاسم بن نصر بن المبروك .448 0101-020983 

قبلي والية  العجال   علي بن بلقاسم بن حمد .449 0201-003940 

مدنين والية  لغوان عياد بن يونس بن الفتاح عبد .450 0101-006898 



12 | 13 

 

مدنين والية  بارودي   ابولبابة .451 0801-000032 

مدنين والية   بوسعيدة عامر بن علي .452 0801-001314 

قبلي والية  بوشنيبة الصالح محمد بن عامر .453 0101-008367 

مدنين والية  الفافي  الهادي .454 0801-000703 

مدنين والية  السياري   البشير .455 0801-002322 

مدنين والية  حداد محمد بن بلقاسم بن مجيد .456 0101-020377 

قابس والية   عزيز أوالد الدين محي .457 0101-030818 

مدنين والية   األسود عبدالسالم .458 0101-010507 

 

 

318قائمة عدد   

رفصة، والية توزوالية ق  

الملف رقم  الوالية اللقب و االسم    

توزر والية  قراش  الرؤوف عبد .459 0101-024486 

توزر والية  حمادي  الصالح محمد .460 1201-004805 

قفصة والية  سواري حافظ .461 0101-025282 

قفصة والية  عزوز الناجي محمد .462 0501-001813 

قفصة والية  طرنجه  حسان .463 0101-000572 

قفصة والية  سليمان صفيان .464 0101-002933 

قفصة والية  نصيب  رفيعة .465 0101-004770 

قفصة والية  عيسى وضاح .466 0101-004772 

قفصة والية  العماري  سامي .467 0101-005181 

قفصة والية   زيدي صالح بن الصادق بن رامي .468 0101-005354 

قفصة والية  النمصي السهيلي بن الناصر .469 0101-005358 

قفصة والية  عبدهللا وليد .470 0101-005391 

قفصة والية  بشاتنية علي بن محمد بن علي .471 0101-005406 

قفصة والية  قطي  مليكة .472 0101-005435 

قفصة والية  النمصي  االخضر .473 0101-005614 

قفصة والية  نصيب صالح بن احمد بن علي .474 0101-005617 

قفصة والية  معامري خالد .475 0101-005644 

قفصة والية  كنز  الناصر محمد .476 0101-006349 

قفصة والية  مؤمن  هيثم .477 0101-006367 

قفصة والية  منصور الرحمن عبد بن الدين سيف .478 0101-007891 

قفصة والية  الضاوي  ايوب .479 0501-000013 

قفصة والية  رابحي فريد .480 0501-001132 

قفصة والية   عباسي سليمان .481 1201-002364 

قفصة والية   بالجو العيد محمد .482 0501-000131 

قفصة والية  قاسمي حسام .483 0101-002697 

قفصة والية  الكافي الدين نور .484 0101-002702 

قفصة والية  يحياوي الطاهر بن ايمن .485 0101-002719 

قفصة والية  مناعي وائل .486 0101-003877 

توزر والية  محجوبي هللا عبد .487 0101-006333 

قفصة والية  ظاهري الناصر .488 0101-008929 

قفصة والية  منصري عصام .489 0101-031578 
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قفصة والية  التليلي أيمن .490 0501-000177 

قفصة والية  مبروكي هيثم .491 0501-001452 

قفصة والية  عماري ابراهيم .492 1201-002875 

قفصة والية  سعد احسونه .493 0501-001975 

قفصة والية  ذيبي عمار محمد بن الصالح محمد .494 0501-003774 

قفصة والية  قوادر العابدين زين .495 0501-003995 

قفصة والية  فطومي بن العربي بن مهران .496 0501-004219 

قفصة والية  بلقاسم الوهاب عبد .497 0501-004256 

قفصة والية  زغبوطي ضو بن علي بن الفاهم .498 0101-012478 

قفصة والية  صغير  بوحالب .499 0101-009081 

قفصة والية  الجلولي علي .500 0101-007851 

توزر والية  الجمني فاطمة .501 0101-021694 

قفصة والية  السعيدي الطيب .502 0501-002261 

 


