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   285 قائمة عدد

، والية زغوان ، والية نابل، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 التومي محمد صالح ميعادي .1 012964-0101 والية أريانة

 منجي بن محمد بن علي الصياري .2 006918-0101 والية أريانة

 الحسين النجار .3 025361-0101 والية أريانة

 هاجر بن عون .4 026047-0101 ية أريانةالو

 المنجي  الهويملي .5 023135-0101 والية أريانة

 لطفي المي .6 001394-0101 والية أريانة

 رياض ورغي .7 005079-0101 والية أريانة

 نور الدين الشابي .8 013031-0101 والية أريانة

 عمار عطافي .9 022875-0101 والية أريانة

 فائزة محرز .10 028371-0101 والية أريانة

 زياد العبيدي .11 028429-0101 والية أريانة

 هاجر بنت محمد بن رابح غويلي .12 001385-0101 والية أريانة

 جليلة بنت الشاذلي بن السنوسي سنوسي .13 001503-0101 والية أريانة

 مفيدة النفزي .14 001623-0101 والية أريانة

 وائل الزريبي .15 001871-0101 والية أريانة

 المختار زغدود .16 002406-0101 ةوالية أريان

 الكامل غربي .17 016231-0101 والية أريانة

 محمد صالح  نني .18 016676-0101 والية أريانة

 منية العلبوشي .19 001212-0101 والية أريانة

 جميلة المسعودي .20 004556-0101 والية أريانة

 طارق العباسي .21 014331-0101 والية أريانة

 ريفد عمحم .22 007243-0101 والية أريانة

 الطيب بن عبيد بن شقرة .23 013186-0101 والية أريانة

 محمد بن علي بن الطاهر العياري .24 016766-0101 والية أريانة

 عادل بن سفيان .25 018975-0101 والية بن عروس

 عمر المناعي .26 009265-0101 والية بن عروس

 عمار دغيمي .27 009293-0101 والية بن عروس

 دليلة  الزيتوني .28 025692-0101 والية بن عروس

 بلقاسم  الماجري .29 025721-0101 والية بن عروس

 حورية  بنجنات .30 024745-0101 والية بن عروس

 منير بن عبد الرحمان .31 030972-0101 والية بن عروس

 محرز الشاوش .32 004901-0101 والية بن عروس

 هيثم الجالصي .33 001938-0101 والية بن عروس

 ر بوشوشةختاالم .34 002425-0101 والية بن عروس

 الوردي بن عمر بن عبيد الطاهري .35 002613-0101 والية بن عروس

 شكري العجيلي .36 002760-0101 والية بن عروس

 الصغيرالبشير   .37 016366-0101 والية بن عروس

 لطفي سعيداوي .38 016803-0101 والية بن عروس

 عبد هللا عوني .39 000359-0101 والية بن عروس
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 لطفي السويبقي .40 000574-0101 والية بن عروس

 محرزي الصديق .41 000659-0101 والية بن عروس

 حدة الطوجاني .42 000716-0101 والية بن عروس

 العزيز بن محمد صالح الكافيرضا بن عبد  .43 001242-0101 والية بن عروس

 توفيق ثابوتي  .44 007529-0101 والية بن عروس

 رضا  بوفارس .45 010101-0101 والية بنزرت

 منصف  الحجري .46 010103-0101 والية بنزرت

 سفيان بن محمد بن الميزوني الخالدي  .47 015321-0101 والية بنزرت

 هيكل طرابلسي .48 001943-0101 والية بنزرت

 سمير االمام .49 027264-0101 بنزرتوالية 

 نجوى بن حسين .50 001961-0101 والية بنزرت

 ثريا بن سعيد .51 002930-0101 والية بنزرت

 خالد بن الهادي بن الحاج محمد الصالح مكي .52 003108-0101 والية بنزرت

 خميس بن موسى بن محمد النفزي .53 000867-1201 والية بنزرت

 البصيري التفاحي .54 000869-1201 والية بنزرت

 محمد الماجري .55 000870-1201 والية بنزرت

 محمد  النفزي .56 016287-0101 والية بنزرت

 عبد العزيز البلومي .57 016563-0101 والية بنزرت

 يوسف بلعيدي .58 016616-0101 والية بنزرت

 عبد الباقي بن علي بن عبد هللا دالي .59 000344-0101 والية بنزرت

 منيرة بنت احمد بن محمد جوادي .60 010085-0101 تونسوالية 

 شكري  طنيش .61 010137-0101 والية تونس

 اكرم  الخياطي .62 025205-0101 والية تونس

 خالد لزعر .63 025310-0101 والية تونس

 محمد  القفسي .64 007210-0101 والية تونس

 فيصل  عبيدي .65 007219-0101 والية تونس

 الصادق  بن أحمد  الهيشري .66 010218-0101 والية تونس

 محمد  عوني  .67 028922-0101 والية تونس

 حاتم  التواتي .68 025861-0101 والية تونس

 البشير بن سعيد بن محمد الصيد .69 026624-0101 والية تونس

 عبد الجليل بن بشير بن أحمد السعيدي .70 012551-0101 تونس والية

 عبد الباسط  الصليعي .71 029691-0101 والية تونس

 عواطف بنت محمد الصالح بكاري .72 031000-0101 والية تونس

 محمد لمجد  بن سدرين .73 031580-0101 والية تونس

 خليفة  مخلوف .74 031634-0101 والية تونس

 الدين بن عرفةي مح .75 008947-0101 والية تونس

 طارق شويخ .76 011961-0101 والية تونس

 فتحى الدزيرى .77 013844-0101 والية تونس

 وليد القايدي .78 016455-0101 والية تونس

 رؤوف خميري .79 001297-0101 والية تونس

 عبد الجليل حرزلي .80 001344-0101 والية تونس

 رجب الرويسي .81 001591-0101 والية تونس

 هشام شارني .82 002001-0101 والية تونس

 بن صالحة محمد .83 002196-0101 والية تونس

 فريد حويجي .84 002415-0101 والية تونس
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 نجاة الحبوبي .85 000753-0501 والية تونس

 ماهر الهاروني .86 016278-0101 والية تونس

 طارق السالمي .87 016654-0101 والية تونس

 صالح خلف هللا .88 016767-0101 والية تونس

 محمد البخاري .89 017609-0101 والية تونس

 الحميد ذويبعبد  .90 000492-0101 والية تونس

 عبد السيد سعودي .91 000540-0101 والية تونس

 هشام مهروش .92 000725-0101 والية تونس

 محمد بن سعد بن احمد الهميسي .93 000785-0101 والية تونس

 محمد الناصر الهاشمي .94 000827-0101 والية تونس

0101-000819 والية تونس   دالعزيز نوار بع .95 

 محمد دربالي .96 000957-0101 والية تونس

 عبد الحميد كريمي .97 019359-0101 والية تونس

 جالل الزغالمي .98 002650-0101 والية تونس

 حمزة بن بوبكر .99 001251-0101 والية تونس

 محمد النجار .100 003185-0101 والية تونس

 الطاهر وسالتي .101 000700-0101 والية تونس

 حلمي بن عاللة بن الطيب  معطى هللا .102 030547-0101 والية زغوان

 األزهر بن سليمان .103 002423-0101 والية زغوان

 عمار بن علي الصغير شافعي .104 007151-0101 والية منوبة

 جالل الدين القرواشي .105 003607-0101 والية منوبة

 صالح خشرومي .106 017481-0101 والية منوبة

 رقاوي طفى بن علي بنزيهة بنت مص .107 028753-0101 والية منوبة

 جمال ماكني .108 001751-0101 والية منوبة

 خميس  الجامي .109 016652-0101 والية منوبة

 نبيل منصري .110 000466-0101 والية منوبة

 إبراهيم نصيب .111 004858-0101 والية منوبة

 منذر بن بشير بن محمد البجاوي .112 008141-0101 والية منوبة

 ونينورالدين حي .113 021703-0101 والية نابل

 نجوى بن محمود .114 012381-0101 والية نابل

 عز الدين  خضري .115 012344-0101 والية نابل

 لطفي بن محمود بن سالم الغربي .116 004346-0101 والية نابل

 سامي بنجمة .117 015545-0101 والية نابل

 محمد باالغة .118 001302-0101 والية نابل

 حبيبة الهميسي .119 003536-0101 والية نابل

 غالب بن محمد ميارة .120 016206-0101 والية نابل

 فتحيةبنت علي بن عمار بن رحومة .121 000776-0101 والية نابل

 محمد علي توايتي .122 004620-0101 والية نابل

 محمد قاللة .123 016264-0101 والية نابل
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862قائمة عدد   

والية القصرين ،والية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 عيسى خضري .124 014763-0101 رينوالية القص

 نزار بن بشير بن حمد بكاري .125 009997-0101 والية القصرين

 رشيد  نصري .126 000020-0401 والية القصرين

 محمد الصغير  الدربالي  .127 001346-0401 والية القصرين

 الهادي  نصرلي .128 032005-0101 والية القصرين

 سميعبد هللا بن محمد بلقا .129 032008-0101 والية القصرين

 أحمد برجي  .130 001098-0101 والية القصرين

 توفيق بن البحري بن رحيم كشبوري .131 005045-0101 والية القصرين

 محمد كشبوري .132 007427-0101 والية القصرين

 النخلي ذواديمحمد  .133 000410-0401 والية القصرين

 االمام شهالوي .134 000433-0401 والية القصرين

 حد قناويالواعبد  .135 000638-0401 والية القصرين

 الزبير الخليفي .136 002845-0101 والية القصرين

 الهادي بن الفالح بن احمد الهاللي .137 003224-0101 والية القصرين

 الحبيب بوعزي .138 000313-0401 والية القصرين

 محمد ايالهي .139 000315-0401 القصرينوالية 

 رابح بن مبارك بن حامد ايالهي .140 000789-0401 والية القصرين

 محمد الميداني  دلهومي .141 000946-0401 رينالقص والية

 مختار  يحياوي .142 001089-0401 والية القصرين

 االزهر بن محمد بن عثمان نصري .143 001664-0401 والية القصرين

 صالح المرازقي .144 002311-0401 والية القصرين

 الحسين  سعيدي .145 002504-0401 والية القصرين

 زرقىالمنجي  .146 002723-0401 والية القصرين

 االزهر   المنصوري .147 002920-0401 والية القصرين

 محي الدين   دشراوي .148 003397-0401 والية القصرين

 منير عمري .149 001504-0401 والية القصرين

 رياض كشبوري .150 004413-0101 والية القصرين

 اسماعيل صميدة .151 014044-0101 والية سيدي بوزيد

 ضو  ميساوي .152 011653-0101 والية سيدي بوزيد

 علي بنجدو .153 007731-0101 والية سيدي بوزيد

 الحسين سعد .154 000300-0301 والية سيدي بوزيد

 محسن نصري .155 000657-0301 والية سيدي بوزيد

 منى شوشان .156 003984-0101 والية سيدي بوزيد

 حسان النوي .157 001602-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد عموري .158 000028-0101 والية سيدي بوزيد

 معمر بن فرح بن يونس بسدوري .159 000717-0101 بوزيدوالية سيدي 

 عبد الرحمان عبد الالوي .160 001243-0101 والية سيدي بوزيد
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872قائمة عدد   

، والية باجة ، والية سليانةوالية الكاف ،والية جندوبة  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 عبد الحميد  مرغني .161 012510-0101 والية الكاف

 محجوب بن علي بن الطيب الخليفي .162 015571-0101 فالكا والية

 نور الدين خليل .163 001289-0101 والية الكاف

 النصريرضا  .164 001670-0101 والية الكاف

 فتحي حرباوي .165 001992-0101 والية الكاف

 عبد هللا نعيمي .166 002304-0101 والية الكاف

 محمد علي سديري .167 000131-0901 والية الكاف

 محمد خميسي .168 023434-0101 والية الكاف

 أحمد ضوافي .169 001440-0101 والية باجة

 السعودي البدري .170 001677-0101 والية باجة

 عمر الحجري .171 002245-0101 والية باجة

 مختار ماكني .172 002656-0101 والية باجة

 نور الدين رويسي .173 004164-0101 والية باجة

 لطفي دريدي .174 002906-1201 والية باجة

 سليم البوعاني .175 005315-1201 والية باجة

 أنيس بن مصطفى بن عبدالحميد الرياحي .176 002968-0101 والية باجة

 عبد هللا  بن محمد بن صالح السعيدي .177 013126-0101 والية جندوبة

 نعمان  القاسمي .178 004712-0101 والية جندوبة

 محمد البلطي .179 004916-0101 والية جندوبة

 يسلمى شيح .180 001324-0101 والية جندوبة

 عمر العبيدي .181 001684-0101 والية جندوبة

 يوسف الجويري .182 002236-0101 والية جندوبة

 رحيم بن محمد بن حسن خميسي .183 000046-1001 جندوبةوالية 

 الفاضل بن بوخالل وشتاتي .184 004767-0101 والية جندوبة

 سمير سلطاني .185 001147-1001 والية جندوبة

 منير مديوني .186 003497-0101 والية جندوبة

 فرج زرقين .187 019548-0101 والية سليانة

 حمادي الزيدي .188 003184-0101 والية سليانة

 جنينة بنت يوسف عرفاوي .189 000185-0101 والية سليانة

 محمد عويساوي .190 004853-0101 والية سليانة
 

 

872قائمة عدد   

، والية المهدية، والية القيروان ، والية سوسةالمنستير والية   

 االسم و اللقب  م الملف رق الوالية 

 احمد  السعيدي .191 014912-0101 والية المنستير

 عادل عمارة .192 004693-0101 المنستيروالية 
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 سكندر  الحمروني .193 001202-0601 والية المنستير

 علي  االزرق .194 022270-0101 والية المنستير

 مبروك ابن علية .195 000125-1201 والية المنستير

 فتحي بن محمد بن محمد الهدار    .196 013146-0101 والية المنستير

 خضرلطفي بن  .197 004699-0101 والية المنستير

 عبد السالم السخيري .198 014620-0101 والية المنستير

 امحمد حدهم .199 017640-0101 والية المنستير

 لطيفة المرواني .200 001739-0101 والية المنستير

 الناصر بوناب .201 002753-0101 والية المنستير

 بو بكر محمد .202 003071-0101 ستيروالية المن

 الفريقيالحبيب  .203 003791-0101 والية المنستير

 جوهر بن علي بن احمد الحاج عمر .204 001457-0601 والية المنستير

 محمد بن قاسم يونب .205 016538-0101 والية المنستير

 رجب حسن .206 007572-0101 والية المنستير

 الناصر الشاهد .207 012513-0101 والية المهدية

 محمد جواد .208 008596-0101 ية المهديةوال

 عثمان نجيم .209 012302-0101 والية المهدية

 رضا بلحارث .210 013862-0101 والية المهدية

 الحبيب علي .211 014796-0101 والية المهدية

 عماد  الحسناوي  .212 001323-0601 والية المهدية

 على بن  فرج  بن عمر بن فرج .213 012933-0101 والية المهدية

 األمجد قادر .214 020401-0101 ديةوالية المه

 كمال بوزيد .215 001307-0601 والية المهدية

 نجيب نصر .216 010993-0101 والية المهدية

 محمد  الحجري .217 016672-0101 والية سوسة

 سالم  بوجناح  .218 000869-0601 والية سوسة

 زهر الدين ابن حسين .219 012010-0101 والية سوسة

 محمد موة .220 013050-0101 والية سوسة

 محمد بلحاج عمار .221 024769-0101 ية سوسةوال

 محمد الهادي العياري .222 001335-0101 والية سوسة

 محمد العيدي الرقوبي .223 000018-0601 والية سوسة

 فريد الزنان .224 000672-0601 والية سوسة

 المنجي ابن عون .225 000903-0601 والية سوسة

 فرج بن محمد حسن .226 000534-0101 والية سوسة

 عبداويكمال بن الصغير بن بوبكر  .227 010374-0101 والية قيروان

 جابر مطيري .228 008904-0101 والية قيروان

 محمد شمانقي .229 001349-0101 والية قيروان

 عبد الستار بن الهادي بن الطيب السبوعي .230 002077-0101 والية قيروان

 نجيب  قدح .231 016878-0101 والية قيروان

 بن المكي الزدام بسمة بنت منصور .232 004479-0101 والية قيروان

 بوبكر زيراوي .233 012161-0101 قيروانوالية 

 صالح عنقود .234 000413-1201 والية قيروان
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882قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 محمد بن صالح .235 013739-0101 والية صفاقس

 جمال  بن حميدة .236 000605-0201 والية صفاقس

 بن  احمودة  محي  الدين .237 000669-0201 والية صفاقس

 البحري السالمي .238 000907-0201 والية صفاقس

 محمد  بن الكراي اسماعلي .239 000009-0101 والية صفاقس

 سامي حريز .240 029308-0101 والية صفاقس

 مثناني  هدى  .241 000274-1201 والية صفاقس

 فتحي زعتور .242 031567-0101 والية صفاقس

 ن بنت الطاهر بن الصادق كريد حنا .243 000035-0201 والية صفاقس

 احمد بن المبروك بن أحمد الزين .244 000039-0201 والية صفاقس

 جميل  وردة .245 000054-0201 والية صفاقس

 محمد  السالمي .246 000148-0201 والية صفاقس

 الصادق بوعزيزي .247 000209-0201 والية صفاقس

 محمد يعيش .248 000361-0201 والية صفاقس

 بنت محمد  كمون  فاطمة .249 000411-0201 والية صفاقس

 محمد كارم المعلول .250 000436-0201 والية صفاقس

 ألفة بنت محمود بن  حليمة .251 000448-0201 والية صفاقس

 الهادي  الحشاني .252 000529-0201 والية صفاقس

 نعمان اللوز .253 000538-0201 والية صفاقس

 الشاذلي الغزيل الجبنياني .254 000561-0201 والية صفاقس

 فتان عبيد .255 000570-0201 سوالية صفاق

 حسن بنسالم .256 008999-0101 والية صفاقس

 فخر الدين الخراط .257 012240-0101 والية صفاقس

 العربي نعمان .258 013780-0101 والية صفاقس

 عبد هللا الشرمي .259 003546-0201 والية صفاقس

 محمد الشطيبلقاسم بن  .260 004413-0201 والية صفاقس

 قضوم عادل .261 001470-0101 والية صفاقس

 صالح مروان .262 002252-0101 والية صفاقس

 بن محمد عيساوي محمد الصغير .263 000287-0501 والية صفاقس

 حبيبة الصويد .264 000500-0101 والية صفاقس

 نجاة الرقيق .265 004826-0101 والية صفاقس

 محمدعدنان ابن الحاج  .266 003949-0201 والية صفاقس
 

892قائمة عدد   

، والية تطاوين والية قبلي، مدنينوالية  ،والية قابس  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 محمد الحامدي  .267 001571-0801 والية تطاوين
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 علي  المدور .268 002002-1201 والية تطاوين

 المهدى المليان .269 002155-0101 والية تطاوين

 محمد الهادي بن محمد جمعة .270 003091-0101 والية تطاوين

 خالد الذوادي .271 012425-0101 والية قابس

 العيادية  منصوريه .272 001350-0701 والية قابس

 عبد هللا  بن محمد بن عبدهللا  مبروك  .273 000008-0701 والية قابس

 عبد العزيز  الحفيان  .274 002350-1201 والية قابس

 المؤدبخالد  .275 000264-0201 والية قابس

 جمال الوحيشي .276 010228-0101 والية قابس

 محمد بن رمضان بن سعيد ابن عمار .277 014953-0101 والية قابس

 ياسين بن سالم .278 018933-0101 والية قابس

 الهادي دغيم .279 000512-0701 والية قابس

 سليم شقره .280 000941-0701 والية قابس

 عادل  الرحماني .281 016200-0101 والية قابس

 مسعود بن علي .282 008575-0101 والية قبلي

 بوبكر مصّدق .283 012718-0101 والية قبلي

 عبد المجيد   لغوان  .284 001140-0801 الية مدنينو

 مصطفى بن عبد هللا بالضياف .285 002801-0101 والية مدنين

 عادل بن خضر .286 016237-0101 والية مدنين

 ناجي باكير .287 000012-0801 والية مدنين

 مراد الزناد .288 001041-0801 مدنينوالية 

 محمد بن بلقاسم النقاز .289 001695-0801 والية مدنين

 البشير بن محمد بن أحمد البكوش .290 002715-1201 ة مدنينوالي

 سالم مشارك .291 003000-1201 والية مدنين

 المنجي  جاءباهلل .292 016735-0101 والية مدنين
 

 

902قائمة عدد   

روالية توز ،فصةوالية ق  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 احمد  بنعبد الحفيظ .293 021341-0101 والية توزر

 جمال الدين الزعباني .294 003271-0101 ية توزروال

 معز البوعبيدي .295 031164-0101 والية توزر

 بلقاسم بريره .296 009184-0101 والية توزر

 بنزعرهعبد الرزاق  .297 016012-0101 والية توزر

 جمال  عيساوي .298 001082-0501 والية قفصة

 حمد داللى .299 016901-0101 والية قفصة

 ح دولهصال .300 007129-0101 والية قفصة

 الياس  قوادر .301 004735-0101 والية قفصة

 ابراهيم  خذير .302 004737-0101 والية قفصة

 عمر  حداد .303 009082-0101 والية قفصة

 يحياويانور  .304 004677-0101 والية قفصة
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 فيلي  احمد .305 010621-0101 والية قفصة

 عبدالكريم  الزرقي .306 010690-0101 والية قفصة

 اعيل العكرميإسم .307 003167-0101 والية قفصة

 قوادر الجمعي .308 003321-0101 والية قفصة

 بالل قوادر .309 003325-0101 والية قفصة

 رفقي قوادر .310 003326-0101 والية قفصة

 ذاكر عكرمي .311 003987-0101 والية قفصة

 نور الدين بن موسى بن المولدي قوادر .312 004588-0101 والية قفصة

 يمينة يحياوية .313 006132-0101 والية قفصة

 هارون الحسني .314 006466-0101 ية قفصةوال

 عادل زيتوني .315 006476-0101 والية قفصة

 لطفي عكرمي .316 006564-0101 والية قفصة

 اسماعيل صليعي .317 006578-0101 والية قفصة

 حمزة عبيدي .318 006643-0101 والية قفصة

 قيس حليمي .319 006820-0101 والية قفصة

 وليد رحيلي .320 006911-0101 والية قفصة

 ياسين عكرمي .321 007598-0101 ةوالية قفص

 رؤوف بن ابراهيم بن محمد سويلمي .322 007838-0101 والية قفصة

 سعيديحاتم  .323 008954-0101 والية قفصة

 الطيب بن الطاهر بن محمد بلخيري .324 011212-0101 والية قفصة

 عمار رحالي .325 012949-0101 والية قفصة

 عز الدين الجريدي .326 015447-0101 والية قفصة

 العباس عكرمي .327 002738-0101 صةوالية قف

 ناصر مبروكي .328 003003-0101 والية قفصة

 سليم روابح .329 000017-0501 والية قفصة

 خالد عباس .330 000295-0501 قفصةوالية 

 نجيب زنائدية .331 000495-0501 والية قفصة

 إسماعيل الجوهري .332 000711-0501 والية قفصة

 زبيدة خليفة .333 001087-0501 والية قفصة

 محمد عانسي .334 001476-0501 ةوالية قفص

 محمد طراد .335 002559-0501 والية قفصة

 حسن الحسين ناصري .336 002728-0501 والية قفصة

 تميم يحياوي .337 003379-0501 والية قفصة

 بوقطف رمضان .338 004303-0501 والية قفصة

 حبيب غوائدية .339 004558-0501 والية قفصة

 هاجرة  شريف .340 016311-0101 والية قفصة

 قليعي  بن  الطاهر بن محمد بوحوش .341 016471-0101 والية قفصة

 فرياني عبد الكريم .342 000049-0501 والية قفصة

 سعاد بنت محمد بن خذيري العبيدي .343 000104-0501 قفصةوالية 
 


