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329 قائمة عدد    

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

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 يوسف الخليفي .1 012543-0101 والية أريانة

 الصحبي بن أحمد مصباح هرمي .2 019883-0101 والية أريانة

 القاسمينجوى بنت محمد الطاهر  .3 031867-0101 والية أريانة

 حسن عويشي .4 005682-0101 والية أريانة

 الطاهر  السديرى .5 018731-0101 والية أريانة

 ضريفة  براهمي .6 022629-0101 والية أريانة

 نعيمة بنت العربي بن علي بوعون .7 025284-0101 والية بن عروس

 خالد بن محمد بن علي بن المبروك  .8 000242-0101 والية بن عروس

 أمية بنت محمد الهادي األسود  .9 005444-0101 والية بن عروس

 حسن بنخضر .10 010210-0101 والية بن عروس

 خالد السعيدي .11 022745-0101 والية بن عروس

 االسعد  االسود .12 022996-0101 والية بن عروس

 صباح بنت محمد بن رجب دعاسي  .13 023357-0101 والية بن عروس

 عادل  الجندوبي .14 024477-0101 والية بن عروس

 الهادي  بن ابراهيم بن الحناشي  المقعدي .15 021557-0101 والية بنزرت

 ناجي  خويلدي .16 021722-0101 والية بنزرت

 امال  الدريدي .17 021730-0101 والية بنزرت

 الحبيب  ريحان .18 024233-0101 والية بنزرت

 صالح  الصفاقسي .19 026026-0101 والية بنزرت

 حدى بنت محمد األخضر بن أحمد علوي .20 021706-0101 والية تونس

 كريم بن عمارة .21 003764-0101 والية تونس

 سليمان  مناعي .22 000294-0101 والية تونس

 لطيفة بنت محمد دبوس  .23 023433-0101 والية تونس

 الخونيآدم   .24 030769-0101 والية تونس

 عائشة  مبروكي .25 020554-0101 والية تونس

 عبد اللطيف  التليلي .26 000703-0101 والية تونس

 صالح الدين  بلخيرية .27 031770-0101 والية تونس

 سليم  بوخذير .28 018971-0101 والية تونس

 فرج  عوني .29 023020-0101 والية تونس

 الطيب  القضقاضي .30 005955-0101 والية تونس

1001-001332 والية تونس   فيصل العبيدي  .31 

 رشيد الطرابلسي .32 019861-0101 والية تونس

 فريدة بنت علي  عبيدي  .33 022590-0101 والية تونس

 حسن  ببّو  .34 023311-0101 والية تونس

 عبد العزيز الوحيشي .35 024624-0101 والية تونس

 رشيد  االخضر .36 024843-0101 والية تونس

 النوري الجبالي .37 025989-0101 والية تونس

 دحدوح مكي  .38 025865-0101 والية زغوان

 نورالدين خميري .39 003758-0101 والية منوبة

 رياض بن خميس بن عمار الشعيبي .40 031540-0101 والية منوبة
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 محمد الديماسي .41 024262-0101 والية نابل

 البشير بومالسة .42 002861-0101 والية تونس

 الحبيب  الخليفي .43 000010-1101 والية تونس

 عادل  القلمامي .44 000089-1101 والية منوبة

 محمد علي  السعيدي  .45 004104-1201 والية بن عروس

 علي الوسالتي  .46 003236-0101 والية أريانة

 عمر العبيدي  .47 017799-0101 والية تونس

 نجم الدين بن راضية  .48 008388-0101 والية بنزرت

 صالج الصفاقسي  .49 026026-0101 والية بنزرت

 محجوب السباب   .50 030694-0101 والية بنزرت

 محسن ميهوب  .51 001935-0101 والية بنزرت

 محمد فتحي الفوشالي .52 019388-0101 والية بنزرت

 خالد بوجمعة  .53 016869-0101 والية بنزرت

 العربي القاسمي .54 002441-0101 والية أريانة

1101-000089 والية منوبة   عادل قلمامي  .55 

 محمد  اللواتي .56 001053-0101 والية منوبة

 اركان الجودي .57 018370-0101 والية أريانة

 الطيب بن أحمد السماتي .58 000031-0101 والية منوبة

 ماجدة بنت الهادي بن محمد المؤدب .59 025097-0101 والية أريانة

 التواتي صالح الدين  .60 019555-0101 والية تونس

 الحبيب الزيادي .61 018826-0101 والية بن عروس

0101-021416 والية بن عروس   سميرة الحكيمي  .62 

 عياض فطناسي .63 025516-0101 والية بنزرت

 عبد الستار اليزيدي .64 003792-0101 والية منوبة

 منصف عنابي .65 000140-0101 والية تونس

 

033قائمة عدد   

القصرين، والية والية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 علي مناصري .66 010618-0101 والية القصرين

 عمر بن الزاهي بن عماره  بناني .67 014875-0101 والية القصرين

 وليد  البناني .68 018384-0101 والية القصرين

 االمين بن محمد الضاوي بن الميلود بو عزي .69 000309-0401 والية القصرين

 الطاهر  مدايني .70 002705-0401 القصرينوالية 

 عبد الوهاب  حيدوري .71 006937-0101 والية سيدي بوزيد

 بلقاسم قمودي .72 000355-0301 والية سيدي بوزيد

 غابري القادري .73 009597-0101 والية سيدي بوزيد

 فوزي  عمامي .74 000241-0201 والية سيدي بوزيد

 حرشانيمقداد  .75 000146-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد العربي  زينوبي  .76 000526-0301 والية سيدي بوزيد

 العفيف غانمي .77 001200-0301 والية سيدي بوزيد

 فاروق  الصماري .78 001420-0301 والية سيدي بوزيد

 الطاهر  العامري  .79 002975-0101 والية سيدي بوزيد
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 العكرمي  صخري .80 006485-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد  النايلي .81 001012-0301 بوزيدوالية سيدي 

 حسين ن صالح بن محمد ربعاوي .82 001435-0301 والية سيدي بوزيد

 سعيد  بن الصادق  مصباحي .83 001437-0301 والية سيدي بوزيد

 يوسف مباركي .84 003905-0501 والية القصرين

 رابح  نصري .85 004146-1201 والية سيدي بوزيد

 جمال  قاسمي .86 001331-0301 والية سيدي بوزيد

 منصف رطيبي .87 014793-0101 والية القصرين

 عادل بن العربي الهمامي .88 011097-0101 والية سيدي بوزيد

 فيصل بن نصر شوشان .89 008390-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد الهادي عبد الالوي .90 001093-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد الوهاب حيدوري .91 006937-0101 والية سيدي بوزيد

 

313قائمة عدد   

، والية باجة ، والية الكاف، والية سليانةوالية جندوبة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 محمد بن سليمان بولعابى .92 021015-0101 والية الكاف

 سمير الماجري .93 018358-0101 والية جندوبة

 زكية كريمي .94 022349-0101 والية جندوبة

 روضة بنت أحمد بن عمار خليفي .95 014672-0101 سليانةوالية 

 طارق البركاتي .96 019715-0101 والية سليانة

 محمد صالح بو عبد هللا .97 021755-0101 والية سليانة

 الهادية بنت الباهي المديوني .98 023298-0101 والية سليانة

 بوزيان الفارحي .99 026017-0101 والية سليانة

 فضيلة بنت الصادق بن خميس بيعة .100 001174-1001 والية جندوبة

 حميده قامزي .101 000071-1201 والية سليانة

 بن ميزوني بن عيسى  بلقاسم  .102 000085-1201 والية سليانة

 عمر  الحمزاوي .103 002321-1201 والية الكاف

 محمد الحسين اسماعنية .104 004935-1201 والية الكاف

 الرحمان  اليحمديعبد  .105 005296-1201 والية باجة

 مصطفى الجويني .106 009677-0101 والية سليانة

 بوزيان الفارحي .107 026017-0101 والية سليانة

 

 332قائمة عدد 

، والية المهدية ، والية القيروان المنستير ، والية سوسة  والية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 علي الهداجي .108 019764-0101 والية المنستير

 عبد المجيد  الديماسي  .109 021699-0101 والية المنستير

 الحبيب بن محمد  بن فضل .110 023802-0101 والية المنستير

 عبد الكريم  ثابت .111 031159-0101 والية المنستير

 احمد  صوة .112 031653-0101 والية المنستير
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 فتحية بنت ناجي بن احمد الحيزم  .113 000037-1101 والية المنستير

 الساسي  الحمدي .114 020400-0101 والية المهدية

 محمد  ابن الهادي .115 002360-0601 والية سوسة

 صالح  الجزيري .116 019551-0101 والية سوسة

 عبد القادر  الجبالي .117 020057-0101 والية سوسة

0601-000593 والية سوسة  سعاد مجدوب  .118 

 احمد العش .119 000312-0201 والية سوسة

 البشير الجالصي .120 014280-0101 والية قيروان

 علية  بوزيد  .121 006266-0101 والية قيروان

 محمود  بوزيد .122 006264-0101 والية قيروان

 منية  زميط الشطي .123 000863-0601 والية سوسة

 لطيفة  بن يوسف .124 003270-0601 والية سوسة

 ساسي بن علي بن عبد هللا األسود .125 000117-1201 والية المنستير

 بدر الدين بوزواش .126 000186-0101 والية المنستير

 عمار  بن علي العوني .127 016976-0101 والية سوسة

 محمد حضراوي .128 008026-0101 والية قيروان

 سعاد المجدوب .129 000593-0601 والية سوسة

 اصغير عمروسية .130 021240-0101 والية القيروان
 

333قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 ناجي بن الحبيب بن محمد   القشوري .131 000609-0201 والية صفاقس

 زهير الغربي .132 000250-0201 والية صفاقس

 أيمن  الجعبيري .133 015805-0101 والية صفاقس

 فتحي  الصامت  .134 023290-0101 والية صفاقس

 نجم الدين خشارم .135 000019-0201 والية صفاقس

 الطاهر   بن عمر بن سعيد الورغمي .136 000524-0201 والية صفاقس

 حاتم  الجراية .137 000601-0201 والية صفاقس

 نجيب بن جلول بن محمد بن حليمة .138 000634-0201 والية صفاقس

 رفعت بن محمد بن علي العفاس .139 000727-0201 والية صفاقس

 عبد الرزاق  بن عامر .140 001875-0201 والية صفاقس

 صديقة القّطي .141 001913-0201 والية صفاقس

 بلقاسم الشطي .142 002972-0201 والية صفاقس

 سعيدة  الصامت .143 004144-0201 والية صفاقس

 محمود بوصرصار .144 004546-0201 والية صفاقس

 طه حسين الوحيشي .145 005886-0101 والية صفاقس

 عمر السماوي  .146 002823-0201 والية صفاقس

 هشام قيدارة  .147 004554-0201 والية صفاقس

 عبد الميد الشعري  .148 000327-0201 والية صفاقس

 بشير البحارى  .149 012270-0101 والية صفاقس

 هشام قيدارة  .150 004554-0201 والية صفاقس

 أيمن الجعبيري .151 015805-0101 والية صفاقس
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433قائمة عدد   

  ، والية قبلي مدنين،والية والية قابس 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عبد هللا  فرحات  .152 020421-0101 والية قابس

 الهادي  فضلي .153 017424-0101 والية مدنين

 المبروك بن الطيف .154 016642-0101 والية مدنين

 الفهري بنيعلى .155 019948-0101 والية مدنين

 علي بن مصباح بن علي السبوعي .156 004094-0101 والية قابس

 علي بن محمد بن بلقاسم زروي .157 004107-0101 والية قابس

 فاطمة  بنت محمد  يانس .158 000023-0701 والية قابس

 بوبكر بن بلقاسم بن التهامي خالد .159 003186-1201 والية قابس

 طارق عبد السالم .160 003192-1201 والية قابس

0701-000496 والية قابس  ناديا العربي  .161 

 ط  بعبوره سعبد البا .162 003310-1201 والية مدنين

 مصطفى الجويني .163 009677-0101 والية قبلي 

 علي الصغير .164 006325-0101 والية قبلي
 

533قائمة عدد   

رفصة ، والية توزوالية ق  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 مبروك  عمار .165 000382-0501 والية قفصة

 الحسين  الزعبوطي .166 000470-0501 والية قفصة

 محمد العربي بياضي .167 000695-0501 والية قفصة

 عبد الكافي  بلقاسم .168 001443-0501 والية قفصة

0501-001394 والية قفصة  عمر بن عمار مبروكي  .169 

 مبروك بن البشير بن علي بكير .170 001791-0501 والية قفصة

 بوجمعه شريطي .171 002642-1201 والية قفصة

 ابراهيم عبيدي .172 003193-0101 والية قفصة

 هواري يحياوي .173 003828-0101 والية قفصة
 


