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225قائمة عدد   

 واليات تونس الكبرى ، والية بنزرت ، والية نابل 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 هشام مجدوب .1 001256-0101 والية بن عروس

 عبد هللا التونكتي .2 009074-0101 والية بن عروس

0101-015002 والية بن عروس   ناجي الزغالمي  .3 

 قيالمشرهشام   .4 015324-0101 والية بنزرت

 مجدي   الغربي .5 022292-0101 والية بنزرت

 نوران  عبد اللوف .6 015891-0101 والية بنزرت

 بسام الشنيني .7 016708-0101 والية بنزرت

 نبيل  مقدم .8 018855-0101 والية بنزرت

 عبد الحكيم المشرقي .9 013561-0101 والية بنزرت

 فاروق  بوجمعة .10 026565-0101 والية بنزرت

 عاطف  الهمامي .11 006276-0101 والية بنزرت

 منتصر خضر .12 000837-0101 والية بنزرت

 محمد علي بن هادية .13 005126-0101 والية بنزرت

 ماهر الدريدي .14 020445-0101 والية بنزرت

 بوبكر الشرادي .15 022285-0101 والية بنزرت

 فتحي الكافي .16 001303-1201 والية بنزرت

 عبد الباري عايب .17 014115-0101 والية بنزرت

 حمزة الصفاقسي .18 010436-0101 والية بنزرت

 حمادي  الدهماني .19 023161-0101 والية بنزرت

 كريم  الحناشي .20 007216-0101 والية بنزرت

 محجوب بن طاهر .21 001179-0101 والية بنزرت

 يسين  سالم .22 020844-0101 والية بنزرت

 احمد بن حسن   العلج .23 000857-1201 والية بنزرت

 محمد أيمن المالخ .24 025702-0101 والية بنزرت

 نجم الدين  الحجري .25 002990-0101 والية بنزرت

 جالل  الكلبوسي .26 006263-0101 والية بنزرت

0101-001840 والية تونس   الهادي الهمامي  .27 

 كمال بلعيد .28 024135-0101 والية تونس

 فؤاد  الشريف .29 028421-0101 والية تونس

 ةايمن  عمار .30 011528-0101 والية تونس

 معز  عمارة .31 026782-0101 والية تونس

 ناجي  زروقي .32 008737-0101 والية تونس

 محجوب محمودي .33 021085-0101 والية تونس

 علي  بنعلي .34 014779-0101 والية تونس

 نزار  عسكري .35 003448-0101 والية تونس

 بن عيسى رضوان بن  محسن .36 021359-0101 والية تونس

 عزوزهيم إبرا .37 009670-0101 والية تونس

 احمد  الحاج .38 030550-0101 والية تونس

 سالم  بنمحمد .39 010953-0101 والية تونس
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 محمد سليم  بن سليم .40 024447-0101 والية تونس

 حسن  العبيدي .41 021039-0101 والية تونس

 محمد أمين  الشعباني .42 001056-0101 والية تونس

 علي  خليفي .43 017160-0101 تونسوالية 

 يحي طرفة .44 011871-0101 والية تونس

 سيف هللا  المحمودي .45 001697-0101 والية تونس

 محمد خليف .46 003462-0101 والية تونس

 محمد  الورغمي .47 003465-0101 والية تونس

 محمد الشيخ عمر .48 003714-0101 والية تونس

 البوغانميعائدة   .49 004554-0101 والية تونس

 المولدي الجبالي .50 005252-0101 والية تونس

 خليفة بن سالم بن خذيري  الطرهوني .51 005912-0101 ة تونسيوال

 الجيالني  بنسعد .52 006164-0101 والية تونس

 بوبكر الشريف .53 006739-0101 والية تونس

 محمد المنجي  العياري .54 006994-0101 والية تونس

 ايمان الطرابلسي .55 017361-0101 والية تونس

 سليمان الحريزي .56 015124-0101 والية تونس

 مراد عروق .57 018307-0101 والية تونس

 االزهر العسكري .58 016621-0101 والية تونس

 فيصل بن علي بن محمد العباسي .59 000790-0101 والية تونس

 الحسين  الديوري .60 019293-0101 والية منوبة

 ماهر يعقوبي .61 011132-0101 والية منوبة

 محمد  بن ضيافي .62 016902-0101 والية منوبة

 حكيم  الطرابلسي .63 016070-0101 والية منوبة

 توفيق  شابي .64 005107-0101 والية منوبة

 نبيل  القروري .65 004780-0101 والية منوبة

 لطفي الوشتاتي .66 000532-0101 والية منوبة

 جمال الدين بن زين العابدين التاهنتي .67 014269-0101 والية منوبة

 حسن  شورابي .68 010792-0101 والية نابل

 محمد وليد  الشواربي .69 010791-0101 والية نابل

 عمر  بنفرج .70 010793-0101 والية نابل

 ماهر  عبد الحميد .71 011505-0101 والية نابل

 مراد الطرابلسي .72 007295-0101 والية نابل

 سفيان  الزيان .73 008605-0101 والية نابل

 محمد فرحات .74 029370-0101 والية نابل

 خالد الخالدي .75 000943-0101 والية نابل

 محمد كمال  العبيدي .76 002784-0101 نابلية وال

 محمد المسعدي  .77 018057-0101 والية نابل

 عبد النبي ابن الشيخ .78 002952-0101 والية نابل

 فريد  القبجي .79 002955-0101 والية نابل
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262قائمة عدد   

 والية سيدي بوزيد

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 طاهر زويدي .80 002669-0101 والية سيدي بوزيد

 رضا زويدي .81 011641-0101 والية سيدي بوزيد

0101-009468 والية سيدي بوزيد   منور موالهي  .82 

 محمد بسدوري .83 001474-0301 والية سيدي بوزيد

 سامي  قدري .84 009941-0101 والية سيدي بوزيد

 فاكر قادري .85 001779-0301 والية سيدي بوزيد

 يام هانماهر   .86 010730-0101 والية سيدي بوزيد

 بسام يوسفي .87 001251-0301 والية سيدي بوزيد

 الجمعي يوسفي .88 001252-0301 والية سيدي بوزيد

 منصر  برقوقي .89 001463-0301 والية سيدي بوزيد

 رمزي  حميدي .90 006810-0101 والية سيدي بوزيد

0101-015002 والية سيدي بوزيد   المنور صالحي  .91 

 يم  هماميالرحعبد  .92 016319-0101 والية سيدي بوزيد

 معز  جمالوي .93 016321-0101 والية سيدي بوزيد

 صالح  يوسفي .94 001419-0301 والية سيدي بوزيد

 هيثم  سليماني .95 001483-0301 سيدي بوزيدوالية 

 نضال صغراوي .96 001825-0301 والية سيدي بوزيد

 كارم  حفصاوي .97 001845-0301 والية سيدي بوزيد

 االمام نصيري .98 000308-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد مسعدي .99 010911-0101 والية سيدي بوزيد

 احمد  حمدي .100 003328-0101 والية سيدي بوزيد

 005968-0101 والية سيدي بوزيد
عادل بن عمر بن غريسي   .101

 الجوادي

 عامر بنجدو .102 006671-0101 والية سيدي بوزيد
 

722قائمة عدد   

، والية الكاف ، والية سليانةوالية جندوبة   

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 نور لدين  السلماني .103 004268-0101 والية الكاف

 خالد  بن الحبيب  ورغي .104 030802-0101 والية جندوبة

 منجية بوزازي .105 002530-0101 والية جندوبة

 نور الدين خذري .106 002006-0101 والية جندوبة

 عبد  القادر  السوالمي .107 001004-0101 والية سليانة

 سفيان  الرزقي .108 003527-0101 سليانةوالية 

 عبد الجليل الجندوبي .109 003268-0101 والية سليانة
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822قائمة عدد   

، والية القيروان المنستير ، والية سوسة  والية   

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 005959-0101 والية المنستير
كمال بن جمعة بن محمد بن رمضان  .110

 بريك

 أيمن  ذويب .111 008686-0101 ةوالية سوس

 بشير  مصباحي .112 000321-0601 والية سوسة

 سالم  مزهود .113 000001-0601 والية سوسة

 ماجد امين  بورورو .114 012021-0101 والية سوسة

 سمير  بكار .115 014632-0101 والية سوسة

 محمد  يونس .116 005513-0101 والية سوسة

 خميس  زيان .117 001679-0601 والية سوسة

 منذر  الجرادي .118 000256-0601 والية سوسة

 رمزي  مخلوف .119 001893-0601 والية سوسة

 الزهروني  باشا .120 008818-0101 سوسةوالية 

 كريم  نصري .121 002056-0601 والية سوسة

 ياسين  التوزاني .122 000742-0601 والية سوسة

 سهيل  القزاح .123 019890-0101 والية سوسة

 سفيان  القرصاع .124 011734-0101 والية سوسة

 عبد المجيد  الفارس .125 009400-0101 ية سوسةوال

 محمد الزغيبي .126 009404-0101 والية سوسة

 محمد   السعيدي .127 009432-0101 والية سوسة

 حمزة  القرصاع .128 014441-0101 والية سوسة

 الحبيب  المهذبي .129 011743-0101 والية سوسة

 وليد  السعيدي .130 009371-0101 والية سوسة

 فيصل  السعيدي .131 009397-0101 والية سوسة

 يوسف   عزديني .132 007803-0101 والية قيروان

 انيس  جبنوني .133 008327-0101 والية قيروان

 خليل  جبنوني .134 008330-0101 والية قيروان

 عبد الرؤوف فريد .135 000921-0101 والية قيروان

 رضوان  الحمايدي .136 005063-0101 والية قيروان

 رمزي  الساكت .137 014137-0101 والية قيروان

 نور الدين  لبان .138 003219-0601 والية قيروان

 محمد ثامر  وحادة .139 017400-0101 والية قيروان

 منير  شريط .140 000613-1201 والية قيروان

 اسامة  سالمي .141 003085-0601 والية قيروان
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922قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب  رقم الملف الوالية 

 محمدي  موسى .142 002617-0201 والية صفاقس

 أمين  البرني .143 012215-0101 والية صفاقس

 عادل  العقربي .144 004039-0201 والية صفاقس

 وليد بن عبد المجيد بن ابراهيم كمون .145 014339-0101 والية صفاقس

 نادر قريع .146 002787-0201 والية صفاقس

 نبيل دحمان .147 003513-0201 والية صفاقس

 سليم واردة .148 000029-0201 والية صفاقس

 شاكر  عروس .149 014674-0101 ية صفاقسوال

 عادل  خليف .150 003510-0201 والية صفاقس

 المعز الصامت .151 002869-0201 والية صفاقس

 محمد علي القاسمي .152 012162-0101 والية صفاقس

 النوري  السويح .153 002739-0201 والية صفاقس

 مهدي دحمان .154 002810-0201 والية صفاقس
 

 

302قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينية والية قابس ،وال  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 فاضل  الغديري .155 002091-0801 والية تطاوين

 المنجي  الصوالحي .156 009296-0101 والية تطاوين

 اسماعيل بلحاج .157 030815-0101 والية قابس

 محمد خروف .158 017622-0101 والية قابس

 ومنيايمن  الم .159 010029-0101 والية قابس

 الهادي يحي .160 003292-0101 والية قابس

 محمد األسود .161 011150-0101 والية قبلي

 رضا  بوعجيلة .162 011154-0101 والية قبلي

 القرماسي صدقي .163 011152-0101 والية قبلي

 حمزة  الخياري .164 003627-1201 والية قبلي

 بوروبةشوقي   .165 024073-0101 والية قبلي

 عابعلي  ك .166 010760-0101 والية قبلي

 الطاهر بن فرج .167 006243-0101 والية قبلي

 الشريف  غرس هللا .168 001690-0801 والية مدنين

 عبد الباسط  جلول .169 001943-0801 والية مدنين
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 مكي   هالل .170 011347-0101 والية مدنين

 صالح  البكاي .171 015123-0101 والية مدنين

 الميلود  مسعودي .172 011343-0101 والية مدنين

 رمزي  شواط .173 017509-0101 والية مدنين

 وليد  الرجيلي .174 000131-0801 والية مدنين

 نبيل  األطرش .175 019677-0101 والية مدنين

 عمار  البوعبيدي .176 012470-0101 والية مدنين

 ابراهيم  الدف .177 000851-0801 والية مدنين

 حسين  بوذينه .178 013881-0101 والية مدنين

 محمد  الدوري .179 005384-0101 والية مدنين

 الصادق بن درمش .180 005447-0101 الية مدنينو

 سمير بركاهلل .181 005448-0101 والية مدنين

 محي الدين  بن جميع .182 005463-0101 والية مدنين

 الطاهر  الغول .183 005465-0101 والية مدنين

 سالم  ابن مولى .184 005481-0101 والية مدنين

 منجي  بسرور .185 005483-0101 والية مدنين

 أحمد البوبكري .186 006181-0101 والية مدنين
 

 

231قائمة عدد   

رفصة ، والية توزوالية ق  

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 شكري  تريك .187 003275-0101 والية توزر

 محمد العروسي الصغير .188 008656-0101 والية توزر

 بلقاسم براني .189 007163-0101 والية توزر

 محمد  مبروكي .190 000137-0501 والية قفصة

 اسماعيل عياري .191 016208-0101 ةوالية قفص

 حيدر  شرطان .192 002717-0101 والية قفصة

 أحمد  ضفولي .193 031974-0101 والية قفصة

 حنين عبيد .194 012502-0101 والية قفصة

 ايمن  رضواني .195 006717-0101 والية قفصة

 مهدي عباده .196 003297-0501 قفصةوالية 

 هالل ملوح .197 002740-0501 والية قفصة

 حباب  علي .198 000889-0501 والية قفصة

 احمد جريدي .199 013729-0101 والية قفصة

 عبد المالك الشابي .200 003491-0101 والية قفصة

 محمد بن رمضان .201 007294-0101 والية قفصة

 مهدي  العكرمي .202 002706-0101 والية قفصة

 جميل  عكرمي .203 002716-0101 والية قفصة

 رستم  خليفة .204 011668-0101 والية قفصة

 عمر قوادر .205 002743-0101 والية قفصة
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 رضوان مرزوقي .206 002607-1201 والية قفصة

 كمال األذياب .207 005612-0101 والية قفصة
 


