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418قائمة عدد   

، والية نابل ، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية 

 كمال  الكثيري .1 013854-0101 والية أريانة

 علي الزوابي .2 017504-0101 والية أريانة

 حاتم  بلحاج عمر .3 018477-0101 والية نابل

 البغدادي سعودي .4 018771-0101 والية بن عروس

 محمد  العالقي .5 018907-0101 والية نابل

0101-008899 والية تونس  خالد مرموش .6 

 رضا  المناعي .7 018992-0101 والية تونس

 محمد صالح  الحدري .8 019047-0101 والية منوبة

 سالم حبوبي .9 019087-0101 والية أريانة

 بلقاسم بن المبروك .10 019180-0101 والية تونس

 محمد  الكريفي .11 019413-0101 والية بنزرت

 المولدي بن الشاذلي بن المولدي ناصف .12 019831-0101 والية نابل

 حسن  البلدي .13 020169-0101 والية تونس

 منير   بن علي بن صالح  الحناشي .14 021320-0101 والية تونس

 ياسين جبارة .15 021617-0101 والية تونس

 أحمد  بنعمارة .16 023613-0101 والية بن عروس

 الشاذلي بن المنوبي بن عثمان النقاش .17 023907-0101 والية تونس

 ابتسام  بنت الطيب بن حسونة بن حسين .18 023909-0101 والية تونس

 عبد هللا  البوغانمي .19 023947-0101 والية تونس

 كمال  محفوظي .20 025446-0101 والية تونس

 الحبيب عمار .21 004476-0101 والية بن عروس

 محمد بن احمد بن الطاهر الحسني .22 010906-0101 والية تونس

 محمد ناصر شويخة .23 019309-0101 والية نابل

 عثمان المحمدي .24 000375-0101 والية بن عروس

 منير بن الهادي بن علي الحكيري .25 017066-0101 والية تونس

 المنصف  سعيد .26 010998-0101 والية بن عروس

 محمد علي  الجويني .27 013253-0101 والية بن عروس

 حبيب بن دبيب .28 013395-0101 والية بن عروس

 المنجي  محجوب .29 015753-0101 والية بن عروس

 عبد الجبار  السعداوي .30 015948-0101 والية بن عروس

 رؤوف بن رابح بن عمار  ثابت .31 018153-0101 والية بن عروس

 سيف الدين  بن عمر الشريف .32 018252-0101 والية بن عروس

0101-002943 والية بنزرت  حسن حكيري  .33 

 سفيان  الخالدي .34 015892-0101 والية بنزرت

 منصور  بنعطية .35 015903-0101 والية بنزرت

 شمس الدين  دالجي .36 015967-0101 والية بنزرت

 علي  ذوادي .37 013677-0101 والية تونس

 عبد المجيد  الرطازي .38 013710-0101 والية تونس

 عبد االطيف  العرفاوي .39 015767-0101 والية تونس



2 | 4 

 

 فيصل  الساحلي .40 016924-0101 والية تونس

 محمد رضا  التباسي .41 018319-0101 والية تونس

 خليل الوشتاتي .42 015866-0101 والية منوبة

 عماد  الماجولي .43 015950-0101 والية منوبة

 سراج  بن عمو .44 011656-0101 والية نابل

 محمد علي  المرنيصي .45 013444-0101 والية نابل

 عبد القادر  الجرادي .46 015841-0101 والية نابل

 محمد  الجازي .47 017839-0101 والية نابل

 بن بوجمعة بن علية فرج هللا محمد .48 018272-0101 والية نابل

 

 

518قائمة عدد   

بوزيدوالية سيدي ، والية القصرين  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 حمزة   سلطاني .49 012369-0101 والية القصرين

 حسن  زروقي .50 014767-0101 والية القصرين

 رجب نومي .51 016736-0101 والية القصرين

 محمد الصالح يوسفي .52 013722-0101 والية سيدي بوزيد

0101-008899 والية سيدي بوزيد   العايش ضيف هللا  .53 

 

 

681قائمة عدد   

، والية سليانة، والية الكاف، والية جندوبةوالية باجة  

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 مراد محجوبي .54 014664-0101 والية الكاف

 االخضر الوسالتي .55 016026-0101 والية الكاف

 مجيد  عطواني .56 018924-0101 والية باجة

 بشير  عرفاوي .57 021061-0101 جندوبةوالية 

 رفيق حسين .58 021133-0101 والية الكاف

 مختار قدري .59 013447-0101 والية جندوبة

 فيصل مسلمي .60 013465-0101 والية جندوبة

 الناوي   جويني .61 013251-0101 والية سليانة

 محمد الهادي الجويني .62 013254-0101 والية سليانة

 شكري  الخليفي .63 014675-0101 والية سليانة
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781قائمة عدد   

، والية القيروان والية المهدية، ، والية سوسةالمنستيروالية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 الحبيب بن أحمد بن حسين  الصغير .64 011640-0101 والية المنستير

 عبد اللطيف  بوغطاس .65 015844-0101 والية المنستير

 جاباهلل  جاباهلل .66 015961-0101 والية المنستير

 فوزي  بن خضر .67 016688-0101 والية المنستير

 طه بقة .68 017403-0101 والية المنستير

 طارق بن محمد بن حسين  مبروك .69 010972-0101 والية المهدية

 عماد  بنمحمد .70 012328-0101 والية المهدية

 خليفهمحمد  .71 012329-0101 والية المهدية

 بلقاسم  الحاج عمر .72 012367-0101 والية المهدية

 محسن  لحمر .73 013305-0101 والية المهدية

 سليم  الزبيدي .74 013322-0101 والية المهدية

 مفتاح جداو .75 018026-0101 والية المهدية

 محمد نجيب  الحزيم .76 018788-0101 والية المنستير

 الورجينيمحمد   .77 019044-0101 والية سوسة

 عبد الستار  بنخليفة .78 020908-0101 والية المهدية

 محمد كريدان .79 003361-0101 والية المنستير

 حافظ  محجوب .80 013268-0101 والية سوسة

 شكري شلبي .81 013517-0101 والية سوسة

 زهير  روماني .82 013824-0101 والية سوسة

 الطاهر  فرادي .83 017393-0101 والية سوسة

 علي  خلفاوي .84 013830-0101 قيروانوالية 

 محمد المثناني .85 015749-0101 والية قيروان

 عيسى  اليعقوبي .86 015769-0101 والية قيروان

 حمودة  الرمضاني .87 016741-0101 والية قيروان
 

 

818قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 التوفيق اللواتينجوى بنت  .88 013721-0101 والية صفاقس

 محمد الجراية .89 013735-0101 والية صفاقس

 فاخر بالي .90 013738-0101 والية صفاقس

 جالل بوعتور .91 013766-0101 والية صفاقس

 منصف الشرمي .92 013774-0101 والية صفاقس

 البشير  لطيف .93 014166-0101 والية صفاقس
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918قائمة عدد   

تطاوينمدنين، والية والية  ،سوالية قاب  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 صالح  التومي .94 018909-0101 والية مدنين

 محمد  لزغب .95 018947-0101 والية قابس

 عبد الرؤوف  رمضان .96 018963-0101 والية قابس

 محمد  الثابتي .97 013641-0101 والية تطاوين

 كمال  نهيدي .98 013249-0101 والية قابس

 علي  الزيتوني .99 013622-0101 والية قابس

 لطفى دمق .100 013902-0101 والية مدنين

 البشير بوجناح .101 015750-0101 والية مدنين
 


