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   326 قائمة عدد

، والية زغوان ، والية نابل، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 احمد الزين محجوبي .1 011697-0101 والية أريانة

 محمد  نوني .2 012490-0101 والية أريانة

 فتحي  عيساوي .3 012626-0101 والية أريانة

 عزالدين  سرغين .4 013152-0101 والية أريانة

 كعواني  علي .5 003032-0101 والية أريانة

 محمد نفيظ .6 005990-0101 والية أريانة

 المختار العيارى .7 017159-0101 والية أريانة

 منصور الفريقي .8 010799-0101 والية أريانة

 رابح مسعودي .9 000357-0101 والية أريانة

 منير العبيدي .10 007716-0101 والية أريانة

 الحسين بن محمود بن محمد عياري .11 001107-0101 والية أريانة

 منصورة بنت محمود بن حمزة حمزة .12 000784-0101 والية أريانة

 شوقي  الشامخ .13 027657-0101 والية أريانة

 نورالدين معروفي .14 012785-0101 والية بن عروس

 بنت حسن بن عمار دريدي هندة .15 012928-0101 والية بن عروس

 حليمة  منصوري .16 003349-0101 والية بن عروس

 شكري النجار .17 003460-0101 والية بن عروس

 زينب مرزوقي .18 004541-0101 والية بن عروس

 حمادي االحمدي .19 004669-0101 والية بن عروس

 محمد شهاب  زوايدي .20 004846-0101 والية بن عروس

 مجيد  الطرابلسي .21 007710-0101 والية بن عروس

 ابراهيم  المبروك .22 010819-0101 والية بن عروس

 جبار  البرهومي .23 010924-0101 والية بن عروس

 عبد الستار  بوالهمي .24 006252-0101 والية بن عروس

 بية مشرقي .25 006257-0101 والية بن عروس

 بشير  العامري .26 006982-0101 والية بن عروس

 هدى الهمامي .27 002383-0101 عروسوالية بن 

 وحيد مبروكي .28 005659-0101 والية بن عروس

 فاطمة موساوي .29 002381-0101 والية بن عروس

 الحبيب  الشمانقي .30 000789-0101 والية بن عروس

 محمد االمين  عثماني .31 005277-1201 والية بن عروس

 محمد  بن عزوز .32 011792-0101 والية بنزرت

 زهيّر العرفاوي .33 011793-0101 والية بنزرت

 عبدالرزاق  محفوظي .34 012580-0101 والية بنزرت

 احمد مخلوف .35 002997-0101 والية بنزرت

 الحسين  بن عدي .36 003088-0101 والية بنزرت

 العربي الخرباش .37 003090-0101 والية بنزرت

 توفيق الفطناسي .38 003548-0101 والية بنزرت

 عبد الرزاق  بن محمد بن الكيالني بربرية .39 005204-0101 والية بنزرت

 محمد االديب  بو ثلجة .40 010642-0101 والية بنزرت
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 صالح  بالرايس .41 010936-0101 والية بنزرت

 محمود بوثلجة .42 010942-0101 والية بنزرت

 نجاة بنت محمد بن خميس  الزميتري .43 006223-0101 والية بنزرت

 توفيق بن علي بن صالح وديع .44 006227-0101 والية بنزرت

 المولدي جميعي .45 006233-0101 والية بنزرت

 يعقوب محمد بن عبد العزيز الهواري .46 006281-0101 والية بنزرت

 الطاهر   بن احمد بن بوبكر الذوادي .47 006287-0101 والية بنزرت

 داود الكواش .48 011880-0101 والية بنزرت

 معاذ المرزوقي .49 008399-0101 والية بنزرت

 عبد الرؤوف  بن صالح .50 011443-0101 والية تونس

 عبد الوهاب  البراري .51 011979-0101 والية تونس

 محمود الدقي .52 013242-0101 والية تونس

 نادية بنت رابح بن صالح بنمعمر  .53 003070-0101 والية تونس

 محمد بن البشير عياد  ربح  بنت .54 003072-0101 والية تونس

 مراد العبيدي .55 003221-0101 والية تونس

 علي بلحاج سالم .56 003544-0101 والية تونس

 عادل عيادي .57 004467-0101 والية تونس

 كمال   بن الحاج عمار .58 004535-0101 والية تونس

 جالل  الجالصي .59 004866-0101 والية تونس

 الوسارمحمد  .60 004938-0101 والية تونس

 الحبيب  العيساوي .61 005678-0101 والية تونس

 جمال الزيدي .62 006108-0101 والية تونس

 قدور البلهوان .63 006499-0101 والية تونس

 فخرالدين بن علي .64 014610-0101 والية تونس

 عز الدين العياري .65 015469-0101 والية تونس

 الهادي الناجعي .66 015470-0101 والية تونس

 نزار بوراوي .67 001402-0101 تونسوالية 

 رشاد ملوكة .68 006732-0101 والية تونس

 خميس الماجري .69 015005-0101 والية تونس

 نزار الشيحي .70 003413-0101 والية تونس

 جالل بن محمد بن عمر  الشطي .71 019855-0101 والية تونس

 دوجة دندن .72 007142-0101 والية تونس

 عيفةبيرم بن  .73 030481-0101 والية تونس

 عبد المنعم  غزيل .74 024971-0101 والية تونس

 ابراهيم  الغيثي .75 002901-0101 والية زغوان

 فتحي  الماجري .76 012519-0101 والية منوبة

 جالل بن العربي الميساوي .77 002757-0101 والية منوبة

 كمال  النفاتي .78 004818-0101 والية منوبة

 عبد العزيز الحيدري مصطفى  بن .79 007579-0101 والية منوبة

 عائشة بنت عبد هللا البدوي .80 005383-1201 والية منوبة

 مراد  الوهيبي .81 021994-0101 والية منوبة

 كمال  الفاهم .82 012129-0101 والية نابل

 عمر  سقير .83 004485-0101 والية نابل

 الحبيب  سويهي .84 004501-0101 والية نابل

 الخوجةمهدي   .85 006467-0101 والية نابل
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462قائمة عدد   

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 عبد الرحمان  سعداوي .86 006354-0101 والية القصرين

 وليد  بولعابي .87 002613-0401 والية القصرين

 انس  القرميطي .88 002702-0401 والية القصرين

 عرفة  نصري .89 003159-0101 والية سيدي بوزيد

 نصر الدين  منصوري .90 003165-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد القادر  شوكات .91 003415-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد هللا سعدان .92 000036-0301 والية سيدي بوزيد

 ابراهيم  دقاشي .93 000066-0301 والية سيدي بوزيد
 

562قائمة عدد   

، والية باجة ، والية سليانةوالية الكاف ،والية جندوبة  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 فيصل  الورغي .94 012271-0101 والية الكاف

 محسن  مفيد .95 003048-0101 والية الكاف

 محمد  مبروك .96 003312-0101 والية الكاف

 الشاذلي  عيساوي .97 003488-0101 والية الكاف

 رضا الحيدري .98 003490-0101 والية الكاف

 يونس حمداني .99 003617-0101 والية الكاف

 مراد عثماني .100 004295-0101 والية الكاف

 عواطف بنت األخضر بن إبراهيم تليلي .101 004323-0101 والية الكاف

 مهدي بومنجل .102 010937-0101 والية الكاف

 سالم  دشراوي .103 005608-0101 والية الكاف

 محمد الخذيري حمداني .104 005663-0101 والية الكاف

 فتحي  الحاجي .105 006581-0101 والية الكاف

 الناجم الدخالوي .106 006583-0101 والية الكاف

 جنات بنت محمد بن احمد قواسمية  .107 011012-0101 والية الكاف

 عبد الحكيم  هاني  .108 005410-1201 والية الكاف

 حمودة  دخيل .109 000309-0901 والية الكاف

 شكري الشواشي .110 012698-0101 والية باجة

 الرمضاني نجيب .111 005583-0101 والية باجة

 توفيق الرياحي .112 002775-0101 والية باجة

 الطاوس العيادي .113 011591-0101 والية جندوبة

 كريم  البلطي .114 013619-0101 والية جندوبة

 عماد  عيادي .115 003599-0101 والية جندوبة

 عبد الكريم  الجوادي .116 004528-0101 والية جندوبة

 رابح  الحنايني .117 006770-0101 والية جندوبة

 سلوى سويسي .118 007719-0101 والية جندوبة

 زليخة بنت محمد صالح المحجوبي .119 032068-0101 والية جندوبة
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 لطفي عياشي .120 002104-0101 والية جندوبة

 صباح المولهي .121 012303-0101 والية سليانة
 

 

662قائمة عدد   

، والية المهدية، والية القيروان ، والية سوسةالمنستير والية   

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 عبد السالم  ضويمير .122 008347-0101 والية المنستير

 علي  فرحات .123 012003-0101 والية المهدية

 ماهر  محّمد .124 013237-0101 والية المهدية

 صالح بن جمعة بن احمد  مغيث .125 010750-0101 المهديةوالية 

 مهدي الزعفراني .126 005984-0101 والية المهدية

 علي أحمد .127 005994-0101 والية المهدية

 عبد الرزاق  العباسي .128 002891-0601 والية المهدية

 محمد بن عاللة .129 012554-0101 والية سوسة

 ناجح  بن علي .130 012559-0101 والية سوسة

 البشير بن محمد بن الحاج علي قم .131 013269-0101 والية سوسة

 عادل بن عثمان بن محمد   العشاش .132 010751-0101 والية سوسة

 المنصف تواتي .133 006172-0101 والية سوسة

 سمير زويتة .134 006214-0101 والية سوسة

 الجديدي مصطفى بالهادي .135 006528-0101 والية سوسة

 صالح الدين الملولي .136 001716-0601 والية سوسة

 ليلى  كعفار .137 028774-0101 والية سوسة

 عبد اللطيف  عجيلي .138 011394-0101 والية قيروان

 محمد بن عمر بن علي بن عبد الدائم .139 011866-0101 والية قيروان

 بلقاسم ظاهري .140 002894-0101 والية قيروان

 محمد    بحلوس .141 003311-0101 والية قيروان

 نصر الشيحاوي .142 004506-0101 والية قيروان

 مختار لبان .143 007462-0101 والية قيروان
 

 

762قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 علي  اللحياني .144 012052-0101 والية صفاقس

 ابراهيم  الطريشيلي .145 012056-0101 والية صفاقس

 نور الدين  الصافي .146 012066-0101 والية صفاقس

 التوفيق الهويدي .147 012069-0101 والية صفاقس

 سامية المصمودى .148 012128-0101 والية صفاقس

 الحبيب غربال .149 012149-0101 والية صفاقس
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 عبد الحميد القالل .150 012196-0101 والية صفاقس

 جمال  ولها .151 012221-0101 والية صفاقس

 خير الدين  القسنطيني .152 012226-0101 والية صفاقس

 نجيب  الشريف .153 012266-0101 والية صفاقس

 رياض  العفاس .154 012293-0101 والية صفاقس

 سفيان رويس .155 005559-0101 والية صفاقس

 محمد  عباس .156 003813-0201 والية صفاقس

 شكري عبد الكافي .157 000101-0201 والية صفاقس
 

 

826قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية  ،والية قابس  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 محمد  بن سالم بن محمد الخراز .158 013198-0101 والية تطاوين

 صالح غريس .159 011312-0101 والية قابس

 علي  شابير .160 011324-0101 والية قابس

 شابير  المبروك .161 011325-0101 والية قابس

 مصطفى   غريس .162 011328-0101 والية قابس

 عماد  شتاوي .163 011331-0101 والية قابس

 نور الدين  جريدي .164 011332-0101 والية قابس

 محمد الحبيب  غيلوفي .165 011536-0101 والية قابس

 علي  احميدي .166 012087-0101 والية قابس

 برهان  القاسمي .167 012491-0101 والية قابس

 بنكريمحاتم  .168 013275-0101 والية قابس

 علي بن احمد عيفة .169 004437-0101 والية قابس

 عبد الحكيم سعدة .170 010808-0101 والية قابس

 أحمد  العلوي .171 000513-0701 والية قابس

 كلثوم بنت محمد بن علي احبيق .172 011466-0101 والية قبلي

 طارق  الثابت .173 004568-0101 والية قبلي

 الناقوسيالهادي  .174 007474-0101 والية قبلي

 سليمان  بوشويشة .175 006764-0101 والية مدنين

 الهادي  تماله .176 006850-0101 والية مدنين
 

692قائمة عدد   

ر، والية توزفصةوالية ق  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 بدر الدين  شلبية .177 010890-0101 والية قفصة

 محمد الصالح العبيدي .178 000845-0501 والية قفصة

 حبيب بن محمد بن عبدهللا تباسي .179 000915-0501 والية قفصة

 محمد خميلي .180 017786-0101 والية قفصة
 


