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719قائمة عدد   

، والية نابل ، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 علي عامري .1 002700-0101 والية أريانة

 كمال شعيبي .2 003278-0101 والية أريانة

 مختار السليتي .3 004816-0101 والية أريانة

 وليد مقري .4 004963-0101 والية أريانة

 رمزي الناموشي .5 006407-0101 أريانةوالية 

 رياض  الفرشيشي .6 000680-0101 والية أريانة

 فريد براهمي .7 000939-0101 والية أريانة

 محرز  عثماني .8 001626-0101 والية أريانة

 سمير السليطي .9 015755-0101 والية أريانة

 كمال الوسالتي  .10 012553-0101 والية أريانة

 لدزيري نعيمة ا .11 015541-0101 والية أريانة

 وليد  عمري .12 000743-0101 والية بن عروس

 زياد بن قبلي .13 002498-0101 والية بن عروس

 أحمد  روافي .14 004822-0101 والية بن عروس

 طارق الطرابلسي .15 006077-0101 والية بن عروس

 الحسين  عبد اللطيف .16 005476-0101 والية بن عروس

 عبد الحميد  ضاوي .17 011186-0101 والية بن عروس

 محمد  الدريدي .18 002993-0101 والية بنزرت

 أشرف الساحلي .19 003666-0101 والية بنزرت

 نور الدين  الغربي .20 014102-0101 والية بنزرت

 هشام عبدلي .21 004604-0101 والية بنزرت

 هيكل بن الصادق  العياري .22 000073-0101 والية تونس

 عبد الكريم دبوسي .23 000964-0101 والية تونس

0101-001051 س والية تون  حمزة بنعون .24 

 عمر  بوصاع .25 001493-0101 والية تونس

 محمد الجندوبي .26 001664-0101 والية تونس

 حليمة عسيلي .27 004824-0101 والية تونس

 أمين  السالمي .28 006160-0101 والية تونس

 نبيل  حبالني .29 006250-0101 والية تونس

 محمد االمجد بوكراع .30 022022-0101 والية تونس

 هشام العيادي .31 022040-0101 ة تونسيوال

 حمزة بن حمزة .32 025522-0101 والية تونس

 فتحي بوغالمي .33 021597-0101 والية تونس

 سعد هللا غربي .34 018138-0101 والية تونس

 المنجي العبيدي .35 018062-0101 والية تونس

0101-020574 والية تونس   كريم الغزواني  .36 

 مىلطفي سا .37 013864-0101 والية تونس

 رافض حيوني .38 003407-0101 والية تونس

 رؤوف بن عزالدين بن محمد  سالمي .39 020926-0101 والية تونس

 خالد بنعلي .40 001262-0101 والية تونس
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 محمد البشير بن محمد بن صالح خضري .41 014568-0101 والية تونس

 صابر  السليماني .42 011859-0101 تونسوالية 

 اسيمبروك س .43 007476-0101 والية تونس

 الصادق  سمير .44 012787-0101 والية تونس

 مبروك  بنصر .45 019775-0101 والية تونس

 الهادي رزايقي .46 009062-0101 والية تونس

 محمد اللبدي .47 000762-0101 والية تونس

 الهادي درغام .48 021083-0101 والية تونس

 محمد ضريف .49 023905-0101 والية زغوان

 بن زرقةالبشير   .50 000240-0101 والية منوبة

 حمدي جندوبي .51 000317-0101 والية منوبة

 سعاد البوغانمي .52 002454-0101 والية منوبة

 محمد الهادي الفطناسي .53 003794-0101 والية منوبة

 رفيق  رحايمي .54 004706-0101 والية منوبة

 عبد المجيد العوني .55 015104-0101 والية منوبة

 أنيس  بن فرج .56 016695-0101 والية منوبة

 علي  بوزوزية .57 024043-0101 ةمنوب والية

 مهاب  الغضباني .58 000902-0101 والية نابل

 ماهر  الفالح .59 004948-0101 والية نابل

 لطفي  الجالصي .60 015580-0101 والية نابل

 

 

891قائمة عدد   

بوزيدوالية سيدي   

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 فهمي  حمدي .61 006305-0101 والية سيدي بوزيد

 وليد  حمدي .62 006307-0101 والية سيدي بوزيد

 مكرم خليفي .63 007732-0101 والية سيدي بوزيد

 العيد  بسدوري .64 001390-0301 والية سيدي بوزيد

 الزويديعادل   .65 019351-0101 والية سيدي بوزيد

 ناجح  صغروني .66 001712-0301 والية سيدي بوزيد

 االسعد بوعزيزي .67 001710-0301 والية سيدي بوزيد

 

991قائمة عدد   

، والية سليانة، والية الكاف، والية جندوبةوالية باجة  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 جمال  جبالي .68 000693-0101 والية الكاف

 رأفت اليحياوي .69 001399-0101 الكافوالية 

 درة سائحي .70 004143-0101 والية الكاف

 بشير المحجوبي .71 001237-0101 والية الكاف
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 منجي نجالوي .72 001506-0101 ة الكافيوال

 فتحي الجدي .73 009656-0101 والية الكاف

 بالل بن ميزوني بن احمد   العياري .74 000048-0901 والية الكاف

 زياد الجندوبي .75 002359-0101 والية الكاف

 عدنان حيدري .76 002847-0101 والية الكاف

 ميمونة شقطمي .77 020866-0101 والية الكاف

 صبحي الدالي  .78 020044-0101 والية الكاف

 نزار اليحياوي .79 020045-0101 والية الكاف

 وسام  عيادي .80 004682-0101 والية باجة

 إبراهميمروان   .81 004685-0101 والية باجة

 عصام  سدوري .82 004688-0101 والية باجة

 قيس المسعودي .83 004689-0101 والية باجة

 أمين الضيفي .84 013509-0101 والية باجة

 سعاد  هويملي .85 005320-1201 جةوالية با

 محمد علي  سمعلي .86 001250-0101 والية جندوبة

 منصور خزري .87 004230-0101 والية جندوبة

 احمد العبيدي .88 006157-0101 والية جندوبة

 نبيل مرواني .89 007503-0101 والية جندوبة

 احمد  عبيدي .90 007725-0101 والية جندوبة

 داودياحمد  ال .91 007940-0101 والية سليانة

 الصحبي ابراهيم .92 006648-0101 والية سليانة

 الميزوني بوزيد .93 002509-0101 والية سليانة

 الشاذلي الذيب .94 005719-0101 والية سليانة
 

 

 

200قائمة عدد   

، والية القيروان والية المهدية، ، والية سوسةالمنستير والية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 وليد  الكسراوي .95 004051-0101 والية المنستير

 حسان حمودة .96 011117-0101 والية المنستير

 فتحي المدلل .97 001318-0101 والية المنستير

 فوزي مديمغ .98 019155-0101 والية المنستير

 رضا الغندري .99 014639-0101 والية المنستير

 صحبي سعد .100 003171-0601 والية المنستير

 خليفة مبارك .101 013187-0101 والية المنستير

 الهادي بن محمود قدور .102 014241-0101 والية المنستير

 عبد المجيد بن محمد ميالد .103 016545-0101 والية المنستير

 عبدالملك  الناوي .104 000251-1201 والية المنستير

 محمد الهادي  بوسيف .105 012615-0101 والية المهدية

 خالد بن محمد .106 000991-0601 والية المهدية

 رياض  بن محمد .107 000819-1201 ديةوالية المه
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 لطفي  النوي .108 019733-0101 والية المهدية

 راشد  الحسني .109 003318-0101 والية المهدية

 محمد مختار  عبيد .110 001367-0101 والية سوسة

 منير  دلهومي .111 001683-0101 والية سوسة

 سفيان  مخلوف .112 002353-0101 والية سوسة

 زهرة  ذيبي فاطمة ال .113 004792-0101 والية سوسة

 رضا الزلفاني .114 005061-0101 والية سوسة

 صبرين  خميري .115 017632-0101 والية سوسة

 فوزي حامدي .116 000807-0101 والية قيروان

 ياسين مبروكي .117 001154-0101 والية قيروان

 أسامة نصري .118 017524-0101 والية قيروان

 بسام  حراثي .119 030604-0101 والية قيروان

 

 

201قائمة عدد   

ية صفاقس وال  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 مهذب  عبد المومن .120 000437-0101 صفاقسوالية 

 صالح الحاجي .121 003150-0201 والية صفاقس

 بوجمعة الصويدي .122 003290-0201 والية صفاقس

 خليفة بنرباح .123 012154-0101 والية صفاقس

 امنة السالمي .124 014697-0101 والية صفاقس

 مصطفى بنعبد هللا .125 001446-0201 والية صفاقس

 وديع حسين .126 002453-0101 والية صفاقس

 الحبيب  كراتة .127 001346-0101 والية صفاقس

 المنصف بن عمر بن علي  عويشاوي .128 000306-0201 والية صفاقس

 رفيق زغيدي .129 018769-0101 والية صفاقس

0101-018493 والية تونس   الحبيب اللوز  .130 

 غ بوكثيربلي .131 012185-0101 والية صفاقس
 

 

202قائمة عدد   

، والية قبليمدنينوالية  والية قابس  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 لطفي الذهبي .132 001539-0101 والية قابس

 زياد القفراشي .133 002311-0101 والية قابس

 أشرف يحمد .134 004400-0101 والية قابس

 وليد السريديك .135 004402-0101 والية قابس

 هللا اماني  رزق .136 014667-0101 والية قابس

 هيثم  الدربسي .137 005010-0101 والية قابس
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 محمد ارتيمي .138 017796-0101 والية قابس

 المولدي  العياشي .139 005018-0101 والية قبلي

 علي  بن الحاج .140 003883-1201 والية قبلي

 رضا دالي .141 009837-0101 والية مدنين

 محمد الصالح عيدودي .142 001709-0101 والية مدنين

 اسكندر  االعريض .143 000949-0101 والية مدنين

 عبد اللطيف  بروق .144 000004-0801 والية مدنين

 أنيس  بن مختار بن أحمد دربال .145 004462-0101 والية مدنين

 عبدالباسط  العازم .146 017017-0101 والية مدنين

 باسم  المحضي .147 017016-0101 والية مدنين

 امير   عجال .148 003459-0101 والية مدنين

 أنور  ابن حميده .149 006033-0101 مدنينالية و
 

 

203قائمة عدد   

ر، والية توزفصةوالية ق  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 عامر عادل شابي .150 002260-1201 والية توزر

 صابر رحيلي .151 017896-0101 والية توزر

 الطاهر بن محمد بن علي عياشي .152 000896-0101 والية قفصة

 علية  رطيبي .153 003366-0101 والية قفصة

 مرتضى   ميري .154 005259-0101 والية قفصة

 علي مسعود .155 006215-0101 والية قفصة

 محمد الحبيب مبروكي .156 001809-0101 والية قفصة

 عماد السماط .157 016295-0101 والية قفصة

 محمد الصالح مبروكي .158 001287-0101 والية قفصة

 عبيد خليفي  .159  0101-008321 والية قفصة 

 خميس بن محمد طبابي .160 009904-0101 فصةوالية ق

 الحبيب الذيب .161 006258-0101 والية قفصة

 محمد تليلي .162 006408-0101 والية قفصة

 يحي الطبابي .163 002810-0501 والية قفصة

 طارق  معيطي .164 002830-0501 والية قفصة

 مهدي  قوادر .165 003322-0101 والية قفصة

 المولدي قوادر .166 004587-0101 والية قفصة

 اصالح  غويل .167 011356-0101 ية قفصةوال

 بسام  الخنوسي .168 000165-0501 والية قفصة

 محمد  براهمي .169 003507-0101 والية قفصة

 الحسين  الشيحاوي .170 000245-0101 والية قفصة

 مصطفى جراد .171 009874-0101 والية قفصة

 الجريديالحبيب   .172 000239-0501 والية قفصة

 ليمحمود هال .173 015434-0101 والية قفصة

 رضوان  بوزيان .174 003340-0501 والية قفصة
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 صابر  بن  الفاهم  بوعوني .175 012325-0101 والية قفصة

 علي هالل .176 003410-0501 والية قفصة

 ياسين  الهاني .177 000606-0501 والية قفصة

 فتحي  فجراوي .178 006237-0101 والية قفصة

 علي  الطرش .179 006429-0101 والية قفصة

 الزين   سويلمي .180 002622-1201 والية قفصة

 كمال  بن عثمان .181 014177-0101 والية قفصة

 معمر  عميدي .182 000825-0501 والية قفصة

 خالد بنمحمد .183 000826-0501 والية قفصة

 سامي  بناحمد .184 002514-0501 والية قفصة

 القادري عمروصية .185 000918-0501 والية قفصة

 وليد  عمائدية .186 013115-0101 والية قفصة

 محمد ضو .187 004076-0101 والية قفصة

 عبد المجيد  عكرمي .188 006566-0101 والية قفصة

 عصام  قوادر .189 006567-0101 والية قفصة

 فوزي عكرمي .190 002745-0101 والية قفصة

 محمد علي  قوادر .191 003574-0101 والية قفصة

 حامدمروان   .192 007605-0101 والية قفصة

 سمير  قوادر .193 003320-0101 والية قفصة

 فريدة الدزيري .194 015542-0101 والية قفصة

 محسن القفصي .195 015543-0101 والية قفصة

 


