
 345 قائمة عدد

القصرين ، والية سيدي بوزيد والية   

 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية

 فضيلة هيشري .1 002993-0401 والية القصرين

 عبد الرزاق الزبيدي .2 003000-0401 والية القصرين

 حدة هرهوري .3 003143-0401 والية القصرين

 الشعاوريعبد المجيد  .4 003273-0401 والية القصرين

 فطيمة حيوني .5 001808-0401 والية القصرين

 االزهر نصري .6 002222-0401 والية القصرين

 بية حناشيه .7 007430-0101 والية سيدي بوزيد

 المختار بو حاجب .8 007989-0101 والية سيدي بوزيد

 مقداد بن طعم هللا بن امبارك قمودي .9 011692-0101 والية سيدي بوزيد

 رشيدة ربعاوي .10 014357-0101 بوزيدوالية سيدي 

 عبد اللطيف بن علي أم هاني .11 015352-0101 والية سيدي بوزيد

 يمينة عليبي .12 015566-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد الرزاق عياشي .13 016136-0101 والية سيدي بوزيد

 بن الجمعي بن أحمد سليمي المنجي .14 018751-0101 والية سيدي بوزيد

 وسيلة عليبي .15 021366-0101 والية سيدي بوزيد

 األزهر ربعاوي .16 000031-0301 والية سيدي بوزيد

 خاتمة بن علي .17 000047-0301 والية سيدي بوزيد

 خاتمة زويدي .18 000122-0301 والية سيدي بوزيد

 الحرباويفريدة بنت عبد المجيد  .19 000143-0301 والية سيدي بوزيد

 الهادف عوني .20 000150-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد الوهاب ميري .21 000174-0301 والية سيدي بوزيد

 تفاحة ذهبي .22 000203-0301 والية سيدي بوزيد

 احمد البناء عليبي .23 000275-0301 والية سيدي بوزيد

 العربي حمدي .24 000345-0301 والية سيدي بوزيد

 ميمون عليبي .25 000882-0301 والية سيدي بوزيد

 زينب عبد االوي .26 001066-0301 والية سيدي بوزيد

0301-000926 والية سيدي بوزيد   اعناية الصماري .27 

 ربيعة عبد الالوي .28 001094-0301 والية سيدي بوزيد

 رشيدة يوسفية .29 001250-0301 والية سيدي بوزيد

 فوزية حجالوي .30 001373-0301 والية سيدي بوزيد

 عمار اعبيدي .31 001379-0301 والية سيدي بوزيد

 يوسف بسدوري .32 001475-0301 والية سيدي بوزيد

 ربح عبيدي .33 001534-0301 والية سيدي بوزيد

 آمنة عيساوي .34 001706-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد الرزاق منصوري .35 001752-0301 والية سيدي بوزيد

 الفاهممبروكة  .36 016633-0101 والية سيدي بوزيد

 حنان زويدي .37 022644-0101 والية سيدي بوزيد

 حدة عمري .38 000198-0301 والية سيدي بوزيد

 سبيكة غابري .39 000200-0301 والية سيدي بوزيد



 هنية عبد االوي .40 000530-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد علي عبد االوي .41 000531-0301 والية سيدي بوزيد

 نعيمة عبد هللا .42 000699-0301 والية سيدي بوزيد

 جمعية بكري  .43 001183-0301 والية سيدي بوزيد

 هنية الخليفي .44 001377-0301 والية سيدي بوزيد

 سهام جابلي .45 001652-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد الزاهي اعبيدي .46 001653-0301 والية سيدي بوزيد

 هنا كحولي .47 001654-0301 والية سيدي بوزيد

 دليلة بنهنيه .48 001787-0301 سيدي بوزيدوالية 

 رشيدة جاللي .49 001799-0301 والية سيدي بوزيد

 شهيبة حمدي .50 001860-0301 والية سيدي بوزيد

 تونس اجاللي .51 001927-0301 والية سيدي بوزيد
 

 

 346 قائمة عدد 

 

، والية المنستير , والية المهدية , والية القيروان  سوسة والية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 نعمة صويدي .52 025997-0101 والية القيروان

 فوزية بنت محمد الناصر مهني .53 009686-0101 والية المنستير

 آمنة الرياحى .54 017359-0101 والية المنستير

 عبد الباسط بن طه بقة .55 017405-0101 والية المنستير

 جهاد بن طه بقة .56 017406-0101 والية المنستير

 المازري التومي .57 017419-0101 والية المنستير

 مروان رقية .58 017680-0101 والية المنستير

 ثريا القاتي .59 017723-0101 والية المنستير

 المنصف قعليش .60 017904-0101 والية المنستير

 عادل بن المنجي بن محمود قاسم .61 017951-0101 المنستيروالية 

 لطفي قاسم .62 018189-0101 والية المنستير

 عواطف بوزقرو .63 019170-0101 والية المنستير

 حازم بن الشعبان بن حسن نويرة .64 022386-0101 والية المنستير

 نورة بنت محمد بن صالح قريشي  .65 023190-0101 والية المنستير

 سعاد عيدودي .66 001273-0201 والية المنستير

 محرزية بنت الحبيب بن حسن  .67 000602-0601 والية المنستير

 عبد الواحد المصراتي .68 000604-0601 والية المنستير

 امنة الهيشري .69 000951-0601 والية المنستير

 بوغطاسالطاهر  .70 001182-0601 والية المنستير

 جوهر اللوزي .71 001622-0601 والية المنستير

 عادل بن احمد بن صالح الحيزم .72 002163-0601 والية المنستير

 نجاة بن شرادة .73 002831-0601 والية المنستير

 رقية بنت علي الكحال  .74 003164-0601 والية المنستير

 حسن بن سالم بن عثمان ميالد .75 000210-1201 والية المنستير



 ام الخير بنت العروسي عبروق  .76 000214-1201 والية المنستير

 زهير ابراهم .77 000497-1201 والية المنستير

 الناصر ابراهم .78 000498-1201 والية المنستير

 ابراهيم بنبلقاسم .79 017199-0101 والية المنستير

 سارة بنت الصادق  بن سالم  .80 017808-0101 والية المنستير

 الزهرة بنت علي  فريح .81 017810-0101 المنستيروالية 

 سميرة بنت المازري منصور  .82 017811-0101 والية المنستير

 عائشة بودريقة .83 023584-0101 والية المنستير

 محبوبة حريزي .84 025833-0101 والية المنستير

 بن صالح حليمة .85 000944-0601 والية المنستير

 تركية الزوالي .86 000966-0601 والية المنستير

 حبيبة مشيطة .87 001187-0601 والية المنستير

 حبيبة الصيد .88 002681-0601 والية المنستير

 دليلة حدادة .89 002723-0601 والية المنستير

 حياة المسكي .90 003153-0601 والية المنستير

 فرحات بن رحومة .91 000221-0101 والية المهدية

 فضيلة النوري .92 013307-0101 والية المهدية

 فوزيه بنت سالم بن قادر الصغير .93 019098-0101 والية المهدية

 لسعد وناس .94 022246-0101 والية المهدية

 هندة بلقاسم .95 026831-0101 والية المهدية

 فطومة بن سالمة .96 001292-0301 والية المهدية

 منجيه المعالوي .97 001391-0601 والية المهدية

 زهرة حسين .98 001399-0601 المهديةوالية 

 حسونة عياد .99 001416-0601 والية المهدية

 بوزيان الخذيري .100 001428-0601 والية المهدية

 جميلة الخذيري .101 001429-0601 والية المهدية

 سالمة بوعجيلة .102 001526-0601 والية المهدية

 سعاد بن عياد .103 003397-0601 والية المهدية

 نعيمة العايب .104 001103-1201 والية المهدية

 فطومة الشريف .105 001162-1201 والية المهدية

 نورة بنت صالح بن محمد يوسفي .106 001268-1201 والية المهدية

 أحمد وناس .107 006539-0101 والية المهدية

 ءاسية بن تومية .108 029637-0101 والية المهدية

 محمد األزرق .109 001232-0201 والية المهدية

 فضيلة النوري .110 000775-1201 المهديةوالية 

 مبروكة حسين .111 000831-1201 والية المهدية

 هدى بوبكر .112 001061-1201 والية المهدية

 حده يونسي .113 009605-0101 والية سوسة

 بوراوية الباجي .114 014802-0101 والية سوسة

 نور الهدى عياريه .115 016534-0101 والية سوسة

 فطوم بنت حمادي المهذبي .116 017636-0101 والية سوسة

 علي معماش .117 017700-0101 والية سوسة

 منجية ابن الخضرة .118 021408-0101 والية سوسة

 وسيلة العتيري .119 000392-0601 والية سوسة

 حبيبة كميش .120 000886-0601 والية سوسة



 نورهان السويسي .121 000921-0601 والية سوسة

 بوزيديصالح  .122 001191-0601 والية سوسة

 فاطمة بن عبد الغني شعيب .123 001615-0601 والية سوسة

 حبيبة التركي .124 001686-0601 والية سوسة

 فاطمة رويس .125 001720-0601 والية سوسة

 فضيلة بوسريح .126 002358-0601 والية سوسة
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والية باجة ، والية سليانة ، والية جندوبة والية الكاف ,  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عيدة الورتتاني .127 015873-0101 والية الكاف

 عبد الرحمان الشابي .128 017959-0101 والية الكاف

 حدة سليطي .129 017961-0101 والية الكاف

 حفيظة القيزاني .130 017962-0101 والية الكاف

 العائشة الرزقي .131 018308-0101 والية الكاف

 رشدي زغالمي .132 020088-0101 والية الكاف

 السيدة نعيمي .133 021588-0101 والية الكاف

 شهبية الفرشيشي .134 021593-0101 والية الكاف

 آمنة بنت محمود بن صالح الصكلي  .135 023432-0101 والية الكاف

 أحمد بن ببقاسم بن صالح هميلي .136 000030-0901 والية الكاف

 بالل بن احمد الصالح بنمنصور .137 000128-0901 والية الكاف

 راضيه حامدي .138 000308-0901 والية الكاف

 قمرة السلطاني .139 000350-0901 والية الكاف

 عبد الوهاب الشرطاوي .140 000379-0901 والية الكاف

 صالح المناعي .141 000686-0901 والية الكاف

 أحالم بنت صالح المازق  .142 000729-0901 والية الكاف

 ألفة الخليفي .143 000803-0901 والية الكاف

 عواطف الخليفي .144 000805-0901 والية الكاف

 الجزائر العبيدي .145 000898-0901 والية الكاف

 عبد الحميد بن األمين شارني .146 000913-0901 والية الكاف

 عايشة يحياوي  .147 001838-1201 والية الكاف

 روضة الخلفاوي .148 001944-1201 والية الكاف

 بسمه سمعلي .149 019777-0101 والية الكاف

 الحسين جندوبي .150 019778-0101 والية الكاف

 دليلة حنبلي .151 020369-0101 والية الكاف

 محمد العربي السلطاني .152 021245-0101 والية الكاف

 منيرة العبيدي .153 022472-0101 والية الكاف

 أحمد التجاني فاخري .154 025625-0101 والية الكاف

 العبيدي عائشة .155 000109-0901 والية الكاف

 زينة دشراوي .156 000274-0901 والية الكاف



 منيه بنت عبدهللا شارني .157 000727-0901 والية الكاف

 الزهرة السلطاني .158 000858-0901 والية الكاف

 حفيظة عبروقي .159 000869-0901 والية الكاف

 الكاهية الشارني .160 000903-0901 والية الكاف

 وريدة حرم .161 000069-1201 والية الكاف

 شويخة خبوشي .162 001842-1201 والية الكاف

 مباركة فاخري .163 025613-0101 والية الكاف

 محمد الهادي بن الطاهر الطرابلسي .164 022063-0101 والية باجة

 نبيلة بنت عبد العزيز العسكري  .165 023327-0101 والية باجة

 منية جبري .166 026922-0101 والية باجة

 مريم البوغانمي .167 027247-0101 والية باجة

 حسنات مالكي .168 009542-0101 والية باجة

 ميالد العرابي .169 017367-0101 والية باجة

 برنية طوجانية .170 019626-0101 والية باجة

 الغريسيزهرة  .171 025946-0101 والية باجة

 رضا بن حسناوي السعيداني .172 015409-0101 والية جندوبة

 محمد مازني .173 017774-0101 والية جندوبة

 حسنة سدراوي .174 018331-0101 والية جندوبة

 مفيدة عطافي .175 021007-0101 والية جندوبة

 منى الزوابي .176 023569-0101 والية جندوبة

 البارونيوسيلة  .177 026592-0101 والية جندوبة

 حسونة عيادي .178 000687-1001 والية جندوبة

 منجية المناعي .179 001345-1001 والية جندوبة

 سعيدة فوزاعي .180 001376-1001 والية جندوبة

 عايشة العاشوري .181 009706-0101 والية جندوبة

 لطيفة وسالتي .182 001362-1001 والية جندوبة

 مفيدة السليطي .183 013366-0101 والية سليانة

 سعاد السليطي .184 013369-0101 والية سليانة

 نجالء بنت يونس بن الهادي مناعي  .185 017923-0101 والية سليانة

 زينب الحناشي .186 022503-0101 والية سليانة

 عزيزة بن عائشة .187 022860-0101 والية سليانة

 الحبيب اللواتي .188 000562-0901 والية سليانة

 العبيديحسن  .189 000641-0901 والية سليانة

 جميلة زنادي .190 000059-1201 والية سليانة

 كوثر بنت محمد بن عمارة الباللي .191 000080-1201 والية سليانة

 خديجة بنت حسن بن علي العبيدي .192 005121-1201 والية سليانة

 فوزية بنت رشيد الشيحي .193 005124-1201 والية سليانة

 شلبية بوبكريه .194 005372-1201 والية سليانة

 الطيب بن حموده عرفاوي .195 021869-0101 والية سليانة

 رشيدة الجويني .196 023999-0101 والية سليانة
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 والية صفاقس

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 حسين بن عبد الستار المورالي .197 001415-0201 والية صفاقس

 مبروكة بنت العجمي العرفي  .198 001416-0201 والية صفاقس

 مروى ينفرج .199 001527-0201 والية صفاقس

 زينب بن رشيد .200 001615-0201 والية صفاقس

 حسام كمون .201 001915-0201 والية صفاقس

 صديقة بتا عبد المجيد القطي  .202 001916-0201 والية صفاقس

 منير المراكشي .203 002014-0201 والية صفاقس

 المحجوبي الحنشي .204 002083-0201 والية صفاقس

 دليلة العجيلي .205 002765-0201 والية صفاقس

 بن سعيد المختار .206 003023-0201 والية صفاقس

 روضة الكشو .207 003098-0201 والية صفاقس

 علي بن دراه .208 003316-0201 والية صفاقس

 صالحة بنحسن .209 003318-0201 والية صفاقس

 قصارةجميلة  .210 003720-0201 والية صفاقس

 فائزة بنت محمود بن احمد قيدارة  .211 003739-0201 والية صفاقس

 فتحية بنت البشير الخلفاوي  .212 004083-0201 والية صفاقس

 محمد كريشان .213 004089-0201 والية صفاقس

 نزيهة بلحاج .214 004139-0201 والية صفاقس

 الهادي الوكيل .215 004154-0201 والية صفاقس

 فضيلة اللومي .216 004155-0201 والية صفاقس

 هالة المهيري .217 004205-0201 والية صفاقس

 نصير بن حسين .218 004232-0201 والية صفاقس

 ايمان دمق .219 004319-0201 والية صفاقس

 سعيدة بوكثير .220 004367-0201 والية صفاقس

 بسمة الشطي .221 004382-0201 والية صفاقس

 السكرافيغالية  .222 002683-1201 والية صفاقس

 عمر بن مسعود جاء باهلل .223 002684-1201 والية صفاقس

 عرفة كافية .224 005223-1201 والية صفاقس

 فاطمة السالمي .225 000096-0201 والية صفاقس

 فاطمة الصنارة .226 000144-0201 والية صفاقس

 حسام الدين بن مراد الحضري .227 000302-0201 والية صفاقس

 محمد امين قطاطة .228 000813-0201 والية صفاقس

 الشاذلي القلسي .229 001000-0201 والية صفاقس

 عجمية الحمروني .230 001956-0201 والية صفاقس

 هاجر الشعري .231 002854-0201 والية صفاقس

 حميدة الفخفاخ .232 002902-0201 والية صفاقس

 لطيفة بنت أحمد الشريف .233 001680-0201 والية صفاقس



 مبروكة بنت جاءباهلل السمري .234 003207-0201 والية صفاقس

 ناهية قرفية .235 001151-0801 والية صفاقس

 محمد بن محمد الخليفي .236 002537-1201 والية صفاقس

 فاطمة بن محمد بن ضو مذكور .237 002538-1201 والية صفاقس
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تطاوين وقابسوالية   

 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 مريم بنموسى .238 013913-0101 والية تطاوين

 محمد بنموسى .239 016706-0101 والية تطاوين

 مدهلل بنت محمد بن محمد كمنتر .240 021918-0101 والية تطاوين

 نجوى بنت خليفة المقدميني .241 023535-0101 والية تطاوين

 ريم الشامخ .242 023546-0101 والية تطاوين

 زهرة بنعطيه .243 023552-0101 والية تطاوين

 بن خليفة بن عبد هللا الحدادعبد هللا  .244 001395-0801 والية تطاوين

 مباركة بنت محمد بن المبروك الفراق .245 001432-0801 والية تطاوين

 مسعود بن محمد بن عمر .246 001449-0801 والية تطاوين

 مبروكة بنت محمد ناجح التيح .247 001543-0801 والية تطاوين

 سعاد بن محمد الشيباتي بوفلغة  .248 001545-0801 والية تطاوين

 عمر السديري .249 001566-0801 تطاوينوالية 

 زهرة سبطة .250 001612-0801 والية تطاوين

 رقية زنقاح .251 001630-0801 والية تطاوين

 عربيه بنت علي القاسمي  .252 001882-0801 والية تطاوين

 الزهرة بن احمد .253 001894-0801 والية تطاوين

 مبروكة المستيسر .254 002564-1201 والية تطاوين

 رقيه المستيسر .255 004633-1201 والية تطاوين

 خديجة التايب .256 001455-0801 والية تطاوين

 آمنه بنت الحبيب بن الناجح التيح .257 001490-0801 والية تطاوين

 محمد السديري .258 001576-0801 والية تطاوين

 مبروكة النصري .259 001606-0801 والية تطاوين

 هاجر بوعرقوب .260 002274-1201 والية تطاوين

 فاطمة بنت محمد صالح الجحش .261 009578-0101 والية قابس

 دلندة الحزامي .262 011092-0101 والية قابس

 منجية بنت علي بن ابراهيم نابلي  .263 012385-0101 والية قابس

 بشير قائدي .264 012818-0101 والية قابس

 فاطمة عدوني .265 013256-0101 والية قابس

 ابراهيم قاسمي .266 013259-0101 والية قابس

 فارحة رمضان .267 015940-0101 والية قابس

 فاطمة خروف .268 019095-0101 والية قابس

 نزيهة القصري .269 020929-0101 والية قابس

 صباح جبير .270 020941-0101 والية قابس



 فاطمة الرتيميه .271 020952-0101 والية قابس

 راضية جحيدري .272 021034-0101 والية قابس

 مفيدة حسين .273 023505-0101 والية قابس

 مبروكة الغضبان .274 023509-0101 والية قابس

 صالح قفراشي .275 028345-0101 والية قابس

 سماح رصا بن وناس بن صالح حمدي .276 000085-0701 والية قابس

 عمر بن ابراهيم قاسمي .277 000124-0701 والية قابس

 صالح حجاج .278 000227-0701 والية قابس

 حياة جابر .279 000235-0701 والية قابس

 نعيمة نصر هللا .280 000268-0701 والية قابس

 الشتاوية المسعودي .281 000324-0701 والية قابس

 منجيه بوكيه .282 000341-0701 والية قابس

 آمال بكار .283 000504-0701 والية قابس

 منيرة شكيوة .284 000507-0701 والية قابس

 عفيفة صواللة .285 000581-0701 والية قابس

 هللاصعد هللا سعد  .286 000620-0701 والية قابس

 مسعودة بن حمرون .287 000659-0701 والية قابس

 راضية منصور .288 000665-0701 والية قابس

 رحومه رحومه .289 000714-0701 والية قابس

 الهادي الصغير .290 000717-0701 والية قابس

 العيادي منصور .291 000729-0701 والية قابس

 ام السعد عمارية .292 000776-0701 والية قابس

 صحبية الزيتوني .293 000810-0701 والية قابس

 أم السعد زوائدي .294 000960-0701 والية قابس

 منية عزيز  .295 001053-0701 والية قابس

 عويشة بنت امحمد بن رحومة .296 001057-0701 والية قابس

 فاطمة بنعلي .297 001058-0701 والية قابس

 منجية بن حسان .298 001074-0701 والية قابس

 فاطمة صوف الجيل  .299 001112-0701 والية قابس

 نجات بنت الصغير المرابط .300 001127-0701 والية قابس

 منجية الشيخة .301 001207-0701 والية قابس

 منجية الدخلي .302 001212-0701 والية قابس

 مبروكة كانون .303 001218-0701 والية قابس

 الزهرة السمايليه .304 001302-0701 والية قابس

 فطيمة بنت العيادي بركة .305 001424-0701 والية قابس

 مامية بلعيزية .306 001454-0701 والية قابس

 البشير طواعي .307 001456-0701 والية قابس
 


