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  298 قائمة عدد

، والية زغوان ، والية نابل، والية بنزرتواليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 ريم بنت صالح بن سالم سلمان  .1 013154-0101 والية أريانة

 قاسمي العربي .2 018492-0101 والية أريانة

 نبيهة النجار .3 018548-0101 والية أريانة

 رضاء بن عبد المجيد بن علي الماجري .4 018871-0101 أريانةوالية 

 عروسية مهني بن يحيى بوشويشة  .5 005624-0101 والية أريانة

 منية بن رحومة .6 016786-0101 والية أريانة

 محمد بنعمارة .7 000694-0101 والية أريانة

 نبيلة الحفصي .8 013155-0101 والية أريانة

 ابراهيم العموري .9 015766-0101 والية أريانة

 االسعد القيزاني .10 016466-0101 والية أريانة

 حسين  مرزوق .11 027733-0101 والية أريانة

 محمد بالغة .12 001629-0101 والية أريانة

 ندوى بنت صالح العيادي .13 026628-0101 والية أريانة

 المهدي  التونكتي .14 010288-0101 والية أريانة

 راضية جالل .15 026475-0101 والية أريانة

 مولدي  الرياحي  .16 028558-0101 انةوالية أري

 هشام عبد الرحمان  بن خليفة  .17 028357-0101 والية أريانة

 الطاهر بن محمد  بن عمر .18 031615-0101 والية أريانة

 جودة بن ضيف هللا .19 027336-0101 والية أريانة

 بن عبد هللا العوني المنجي .20 013809-0101 والية بن عروس

 لمياء زرقي .21 008711-0101 والية بن عروس

 األسعد بن محمد بن محمد العربي شويخة .22 010677-0101 والية بن عروس

 عبد الفتاح قاسومي .23 019489-0101 والية بن عروس

 سميرة شيخ روحه .24 011168-0101 والية بن عروس

 سالم الجباليرضا بن سالم بن  .25 013356-0101 والية بن عروس

 الرياحىعبد العزيز  .26 017611-0101 والية بن عروس

 الفاضل غزواني .27 005561-0101 والية بن عروس

 محسن المناعي .28 009295-0101 والية بن عروس

 عمر الحرباوي .29 006692-0101 والية بن عروس

 الحبيب  العليلي  .30 024449-0101 والية بن عروس

 خالد السعيدي .31 006280-0101 والية بن عروس

 ابيربيع الزمان  الش .32 024959-0101 والية بن عروس

 محمد المنصف ورغى .33 026840-0101 والية بن عروس

 لطفي حمايدي .34 023965-0101 والية بن عروس

 حياة الفرشيشي .35 020528-0101 والية بن عروس

 نيزار الماجري .36 009507-0101 والية بن عروس

 سمير بن محمد الحسين بن عبد القادر .37 005932-0101 والية بن عروس

 ي البجاويلع .38 010104-0101 والية بنزرت

 حمادي الجلجلي .39 018739-0101 والية بنزرت
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 جمعة بوغانمي .40 016552-0101 والية بنزرت

 فتحي بن البشير بن خليفة .41 015823-0101 والية بنزرت

 عمر بن داود عوينة .42 007740-0101 والية بنزرت

 نور الدين الرقيق .43 009828-0101 والية بنزرت

 ر الرياحيعبد القاد .44 010477-0101 والية بنزرت

 امال حجيري .45 014850-0101 والية بنزرت

 نجيب عزوز .46 015222-0101 والية بنزرت

 فوزي المزوغي .47 015876-0101 والية بنزرت

 مصطفى الدبابي .48 003866-0101 والية بنزرت

 محمد  البابوري  .49 019546-0101 والية بنزرت

 فردوس بن عبد الستار  .50 030549-0101 والية بنزرت

 محمد علي بن عبد الواحد بن حسين يجر .51 018185-0101 توالية بنزر

 جميلة  التيزاوي  .52 019449-0101 والية بنزرت

 أكرم  الكامل  .53 020100-0101 والية بنزرت

 محمد مرزوقيربيعة بنت  .54 007641-0101 والية تونس

0101-000461 والية تونس   كمال العرفاوي  .55 

 آمال بوراس .56 010627-0101 والية تونس

 فوزية بنت الهادي بن يوسف مساهلي  .57 012315-0101 نسة تووالي

0101-014547 والية تونس   فيصل الرماح  .58 

 مراد بلقايد .59 012646-0101 والية تونس

 فاطمة بنت عبد هللا بن عمر الوسالتي  .60 012959-0101 والية تونس

 مفيدة بنت عبيد بن سالم محمودي .61 014903-0101 والية تونس

 راضية البراهمي .62 018600-0101 والية تونس

 سعيدة معرف .63 008667-0101 والية تونس

 عبد الجليل بن محمد بن إبراهيم حواشي .64 009267-0101 والية تونس

 الهادي عثماني .65 007589-0101 والية تونس

 فخر الدين الوسالتي .66 007679-0101 والية تونس

 بشير بن محمد بن رمضان الحناشي .67 010498-0101 والية تونس

 حافظ العموشي .68 010550-0101 ة تونسيوال

 لطفي الهريشي .69 011500-0101 والية تونس

 فيصل الجويني .70 012806-0101 والية تونس

 عبد القادر كريم .71 012956-0101 والية تونس

 عبد العزيز المعشاوي .72 014227-0101 والية تونس

 يوسف الجويني .73 015540-0101 والية تونس

 اصفيد نرشي .74 015726-0101 والية تونس

 المنصف بن صالح بن أحمد لموشي .75 018601-0101 والية تونس

 لطفي المرزوقي .76 018887-0101 والية تونس

 عبد الستار جويني .77 008358-0101 والية تونس

 الحبيب محيمدي .78 008538-0101 والية تونس

 الفتحي مادي .79 009070-0101 والية تونس

 الصادق المناعي .80 009292-0101 والية تونس

 عبد الستار الراجحي .81 009480-0101 ة تونسيوال

 لمياء الغضبان .82 016779-0101 والية تونس

 علي بن المولدي بن العربي حسني .83 006691-0101 والية تونس

 توفيق  العياري .84 006127-0101 والية تونس
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0101-015698 والية تونس   رضا بالطيب  .85 

0101-023483 والية تونس   جميلة العياري  .86 

 فوزية بنت عبد القادر بالحاج صالح  .87 020726-0101 ونسوالية ت

 ليليا بنت عمر بن محمد بوزويده الحمروني  .88 026174-0101 والية تونس

 عبد الحميد العمامي .89 030293-0101 والية تونس

 سعيدة شابى .90 014849-0101 والية تونس

 حسين بن عمر بووزرة .91 020402-0101 والية تونس

 نور الدين رمضانى .92 011205-0101 والية تونس

 المولدي  طرابلسي .93 022259-0101 والية تونس

 كمال  الحداد  .94 023959-0101 والية تونس

 سمير  الجوابي  .95 008154-0101 والية تونس

 علي بن  صالح بوراوي .96 022256-0101 والية تونس

 نور الدين بن عبد هللا بن سالم  البحيري .97 025839-0101 والية تونس

 نجيب شلوف .98 030274-0101 تونسوالية 

 تمام  اصبعي .99 017037-0101 والية تونس

 عباس بن محمد بن عباس الشيحي  .100 014776-0101 والية تونس

 المنصف  الشابي  .101 019653-0101 والية تونس

0101-026460 والية تونس   هشام الغربي  .102 

 امال شلوف .103 030276-0101 والية تونس

 فاويخميس  عر .104 016385-0101 والية تونس

 خليفة بن االفي .105 006600-0101 والية تونس

 كمال صغيري .106 027798-0101 والية تونس

 لطفي درويش .107 022636-0101 والية تونس

0101-003242 والية زغوان   ايمن الدريدي .108 

 يوسف بن عبد الدايم .109 016992-0101 والية زغوان

 سالمةعزوز بن  .110 017898-0101 والية زغوان

 وسيلة بنت يوسف بن ابراهيم العرفاوي .111 008176-0101 والية منوبة

 جميلة بنت المعاوي بن حسين الصيد  .112 008614-0101 والية منوبة

 كريم بن الطاهر بن حسين بنسعيد .113 003810-0101 والية منوبة

 توفيق العرفاوي .114 011517-0101 والية منوبة

 الحبيب بنحامد .115 015953-0101 والية منوبة

 فوزي الشعباني .116 008428-0101 والية منوبة

 ريم بنت المولدي بن محمد بنعبيد .117 008481-0101 والية منوبة

 سامي الجميعي .118 011808-0101 والية منوبة

 تليلي القرابسي .119 012301-0101 والية منوبة

 بلقاسم الهمامى  .120 015800-0101 والية منوبة

 محمد البوصيري  العكرمي .121 001038-0101 والية منوبة

 فتحي العوني .122 017381-0101 والية منوبة

 الحبيب الطرابلسي .123 007464-0101 والية منوبة

 زهير الجالصي .124 007444-0101 والية نابل

 أحمد بن عبد القادر بن محمد عبد اللطيف .125 011658-0101 والية نابل

 حسين بالعمري .126 010613-0101 والية نابل

 بوبكر بن محمد بن بوبكر هويدي .127 016239-0101 والية نابل

 بشير مبروك .128 006488-0101 نابل والية

 منى بنت الحسين بن بلقاسم الكريفي .129 007254-0101 والية نابل
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 كمال بن صالح بن الرزقي اليحياوي .130 016333-0101 والية نابل

 روضة الزهروني .131 023163-0101 والية نابل

 الناصر  العريبي  .132 014646-0101 والية نابل

 

 

299قائمة عدد   

ية القصرينوال، والية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية 

 محمد عبيدي .133 012420-0101 والية القصرين

 عبدهللا رحيمي .134 008919-0101 والية القصرين

 حسين بن المومن بن عمارة بناني .135 010391-0101 والية القصرين

 عبدالوهاب عماري .136 010879-0101 والية القصرين

 باركيس ميون .137 014046-0101 والية القصرين

 عبد الواحد مسعودي .138 015176-0101 والية القصرين

 صالح خضراوي .139 015377-0101 والية القصرين

 محمد الطاهر عروسي .140 015775-0101 والية القصرين

0101-010783 والية القصرين   ثامر السعداوي  .141 

 عالء الدين عكروت .142 011959-0101 والية القصرين

 اسيالعبعلي  .143 016205-0101 والية القصرين

 هاجر ايالهي .144 000412-0401 والية القصرين

 001295-0401 والية القصرين
عبد السالم بن عبد الرحمان بن  .145

 اسماعيل  ميساوي

 سعد هللا محمد .146 023430-0101 والية القصرين

 عامر  خضري .147 002859-0401 والية القصرين

 محمد خضري .148 001446-0101 والية القصرين

 اية بنت عبد العزيز نصري .149 001491-0101 والية القصرين

0101-000755 والية القصرين   مختار العسكري  .150 

 عزيزة غرسلي .151 002190-0101 والية القصرين

 وسيلة  حسني .152 002253-0101 والية القصرين

 الحسين الوصيف .153 002564-0101 والية القصرين

0401-000755 والية القصرين   مختار العسكري  .154 

 هيثم نصري .155 002978-0101 والية القصرين

 فتحي رطيبي .156 003382-0101 والية القصرين

 حياة سنيحة .157 006554-0101 والية القصرين

 زعرة رابحية .158 006614-0101 والية القصرين

 خالد نجالوي .159 011927-0101 والية القصرين

 عائدة بنت الطاهر نجالوي .160 011928-0101 والية القصرين

 ل فرشيشيمحمد خلي .161 015902-0101 والية القصرين

 نيسان خضراوي .162 000066-0401 والية القصرين

 لطيفه قرمازي .163 000161-0401 والية القصرين

 جميل نصري .164 000914-0401 والية القصرين

 الهادي رطيبي .165 001716-0401 القصرينوالية 
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 فيصل قاهري .166 002867-0401 والية القصرين

 محمد ريان غرسلي .167 003016-0401 والية القصرين

 باسل غرسلي .168 003020-0401 قصرينوالية ال

 سمير علواني .169 000669-0101 والية القصرين

 صالح  رابحي .170 002508-0101 والية القصرين

 محسن اوالد خليفة .171 010342-0101 والية سيدي بوزيد

 سعاد بنت األزهر بن عمر كدوسي .172 014853-0101 والية سيدي بوزيد

 بوبكر عواني .173 015710-0101 والية سيدي بوزيد

 منصف يوسفي .174 009251-0101 والية سيدي بوزيد

 سليمان الرويسي .175 003180-0101 والية سيدي بوزيد

 العيادي دخائله .176 010344-0101 والية سيدي بوزيد

 منجي سويسي .177 010456-0101 والية سيدي بوزيد

 عمار بلقروي .178 006344-0101 والية سيدي بوزيد

 حسين   حيدري .179 004133-1201 والية سيدي بوزيد

 محمد الناصر التاغوتي .180 030885-0101 والية سيدي بوزيد

 فاطمة بن االمام بن محمد حمدي .181 001532-0301 والية سيدي بوزيد

 الطاهر ام هاني .182 000555-0301 والية سيدي بوزيد

 الحسين زويدي .183 000211-0301 والية سيدي بوزيد

 

 

300قائمة عدد   

، والية باجة ، والية سليانة، والية الكافوالية جندوبة  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية 

 فوزي نعيمي .184 010405-0101 والية الكاف

 رياض السمعلي .185 013095-0101 والية الكاف

 ناجية اللموشي  .186 015371-0101 والية الكاف

 محي الدين العبيدي .187 014569-0101 والية الكاف

 منصف جمال .188 015797-0101 والية الكاف

 كمال شويخي .189 007481-0101 والية الكاف

 021257-0101 والية الكاف
نصري بن محمد الصالح بن مبروك  .190

 المولدي

 نور الدين زعايبي .191 017368-0101 والية باجة

 محسن الخميري .192 002163-0101 والية باجة

 على نعيمى .193 026920-0101 والية باجة

 003035-0101 والية باجة
الطاهر بن بلقاسم بن الحاج صالح  .194

 يالماطوس

 صالح الدريدي .195 010674-0101 والية باجة

 عبد الباقي العرفاوي .196 013448-0101 والية جندوبة

 زهرة بنت الطاهربن مسعود الصولي  .197 017077-0101 والية جندوبة

 سامي غزواني .198 006944-0101 والية جندوبة

 مراد حمدي .199 001371-1001 والية جندوبة

 عادل الدخيلي .200 004537-0101 والية جندوبة

 الناجي حامد .201 011410-0101 والية سليانة
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 فؤاد بن ضياوي .202 014666-0101 والية سليانة

 ايوب ابو االعراس .203 012919-0101 والية سليانة

 عثمان الحناشي .204 006493-0101 والية سليانة

 مراد الوسالتي .205 006834-0101 والية سليانة

 صباح ثابت .206 026484-0101 والية سليانة

 ابراهيم بن الطاهر بن التهامي الجويني .207 013257-0101 والية سليانة

 حاتم  محواشي  .208 021337-0101 والية سليانة

 محمد الهادي بن الطاهر بن عبيدي الخرفي  .209 000086-1201 والية سليانة

 عبد القادر السالمي .210 004851-0101 والية سليانة

 محمد الحبيب المسعودي .211 004852-0101 والية سليانة
 

 

 

103قائمة عدد   

، والية المهدية، والية القيروان ، والية سوسةالمنستير والية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية 

 محمد بنفرج .212 012440-0101 والية المنستير

 سالم ضيف هللا .213 012254-0101 والية المنستير

 خميس تريمش .214 009136-0101 والية المنستير

 شويخصبيحة ال .215 016686-0101 والية المنستير

 مصطفى الكبير .216 006912-0101 والية المنستير

 نادر  خميس  .217 012686-0101 والية المنستير

 سالمة  بن غزيل .218 020265-0101 والية المنستير

 عبد هللا   حريزي   .219 025806-0101 والية المنستير

 لمياء  جبران .220 016684-0101 والية المنستير

 العميريعبد القادر  .221 000908-0601 والية المنستير

 محمد بن غزيل .222 020264-0101 المنستيروالية 

 السيدة عاشور .223 021634-0101 والية المنستير

 الناصر حمودة .224 010238-0101 والية المهدية

 فتحي بن محمد بن محمود فرحات .225 012971-0101 والية المهدية

 فيصل  الواعر .226 000648-0601 والية المهدية

 الحمرونيروني  الحم .227 000568-0201 والية المهدية

 دليلة  ابن عبد هللا .228 000566-0601 والية المهدية

 جمعة بن صالح بن العكلرمي  بن عمر .229 003318-0601 والية المهدية

 هالة بنت حسن بن مولى عباسي  .230 013272-0101 والية سوسة

 كمال مريزق .231 014335-0101 والية سوسة

 نجاة نصيب .232 014881-0101 والية سوسة

 لطفي زالمة .233 017697-0101 والية سوسة

 عمار الطرهوني .234 015995-0101 والية سوسة

 حميدة حمروني .235 006338-0101 والية سوسة

0601-002392 والية سوسة   عماد بوبكر  .236 

 فتيحة بنت الهاشمي بن الصادق باشا  .237 006804-0101 والية سوسة



7 | 9 

 

 بوراوي  السعيدي .238 001449-1201 والية سوسة

 عبد الحميد  بن جواد .239 002052-0601 والية سوسة

 بوراوية بنت صالح بن أحمد إبن العكاري .240 007751-0101 والية سوسة

 أمجد  رضوان .241 003092-0601 والية سوسة

 ايمن الفريقي .242 019305-0101 والية سوسة

 رفيقة بنصالح .243 000551-0601 والية سوسة

 أسماء  القرقني  .244 000836-0601 والية سوسة

 ندة  الشطي ه .245 000860-0601 سوسةوالية 

 نعيمة  اطراد .246 000877-0601 والية سوسة

 رضية  شعبان  .247 000920-0601 والية سوسة

 فاطمة  بن احمد  .248 000514-0601 والية سوسة

 الهادي  الجنيدي .249 015971-0101 والية سوسة

 فريد  الزنان  .250 016518-0101 والية سوسة

  علي بن محمد بن رمضان نصر  بن .251 000358-0601 والية سوسة

 صالح الدين بن الشادلي بن محمد عبد الكافي .252 008287-0101 والية قيروان

 عبد القادر عبداوي .253 013719-0101 والية قيروان

 أمال بنت محمد علي الحجيري .254 015255-0101 والية قيروان

 العبيدي بن احمد بن صالح حاجي .255 015830-0101 والية قيروان

 بن البرني بن علي حباري صالح الدين .256 009080-0101 قيروانوالية 

 المنصف طريفي .257 008337-0101 والية قيروان

 محمود دوح .258 011502-0101 والية قيروان

 عمر غنام .259 014208-0101 والية قيروان

 فريد بعزاوي .260 014916-0101 والية قيروان

 الطاهر غنام .261 015254-0101 والية قيروان

 المنجي محفوظي .262 017795-0101 قيروانوالية 

 فتحي العماري .263 009553-0101 قيروان والية

 شكري بن محمد صالح ين حمودة عابدي .264 015994-0101 والية قيروان

 سفيان بن المانع بن عبد هللا عباسي .265 003766-0101 والية قيروان

 فاطمة  شمانقي .266 000294-1201 والية قيروان

 الزهرة  عيساوي  .267 027544-0101 والية قيروان

 احمد عمارى .268 018374-0101 والية قيروان

 عثمان   قراوي .269 012421-0101 والية قيروان

 علي نوائلي .270 006477-0101 والية قيروان
 

 

230قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية 

 المنصف نعمان .271 016121-0101 والية صفاقس

 يعبد المجيد بن محمد بن أحمد العمين .272 011372-0101 والية صفاقس

 المنصف بن سالم  .273 025605-0101 والية صفاقس

 ثريا  بنت ممحمد بن محمد كمال .274 003803-0201 والية صفاقس
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 منجي مقني .275 031136-0101 والية صفاقس

 محمد غزال .276 001760-0201 والية صفاقس

 فيصل هاني .277 004509-0101 والية صفاقس

 اغالم بن الكراي اسماعلي .278 000007-0101 والية صفاقس

 العبدلي  زيد .279 000048-0301 ة صفاقسوالي

 عبد السالم بن منصور بن علي بن بلقاسم  .280 011895-0101 والية صفاقس

 ءامنة   بحري .281 001644-0201 والية صفاقس

 نعيمة بوعزيز .282 001076-0201 والية صفاقس

 مفيدة بنت محمد بن محمد مالف   .283 000856-0201 والية صفاقس

 يب   الخليفيالحب .284 002550-1201 والية صفاقس

 الصادق بن حسين بن محمد الحاج سالم .285 015804-0101 والية صفاقس
 

 

 

330قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية  ،والية قابس  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية 

 محمد العماري .286 010506-0101 والية تطاوين

 مسعوده بوفهيقه .287 011366-0101 والية تطاوين

 خليفة الكسير  .288 001106-0801 والية تطاوين

 عز الدين محمود .289 016196-0101 والية قابس

 المرزوقي خلفلي .290 009924-0101 والية قابس

 فوزي الفقيري .291 010071-0101 والية قابس

 الشاذلي اإلنكشاري .292 010421-0101 والية قابس

 العيادي المنياوي .293 012597-0101 والية قابس

 نجيبة بنت علي بن محمد الشاوش عون .294 016193-0101 والية قابس

 علي بن امبيه بن عمار العدواني .295 013665-0101 والية قابس

 الحبيب بن الطاهر بنإبراهيم جوابي .296 001640-1201 والية قابس

 عز الدين  محمود .297 022615-0101 والية قابس

 الحبيب بن الكيالني بن محمد اللطيفي  .298 014935-0101 والية قابس

 عز الدين شمام .299 020372-0101 ة قابسوالي

 هشام بن التهامي بن الحاج علي الثابت .300 014932-0101 والية قابس

 عبد اللطيف بن بوبكر بن محمد غرس هللا  .301 016183-0101 والية قابس

0101-029420  قابسوالية   خالد الجوادي  .302 

 محمود  الفقير .303 003099-1201 والية قابس

 بهاء الدين صدقي .304 001602-0701 والية قابس

 ونيسه بنخالد .305 008202-0101 والية قبلي

 صالح بن حسين .306 015853-0101 والية قبلي

 محمد بنمحمد .307 015768-0101 والية قبلي

 عبد هللا مكشر .308 016575-0101 والية قبلي

 مريم  سوف .309 001408-0701 والية قبلي

 عبد القادر بن االخضر الصويعي .310 006128-0101 والية قبلي
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 الفتحي عثمان .311 002218-1201 والية قبلي

 عبد هللا بوقنه .312 006873-0101 قبليوالية 

 سيف الدين  بن محجوب  .313 023842-0101 والية قبلي

 عرفات القالل .314 001632-0101 والية قبلي
 

 

043قائمة عدد   

ر، والية توزفصةوالية ق  

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية 

 ناجيه بنت رابح بن رحال شابي .315 011379-0101 والية توزر

 فوزي بن محمد بن االخضر مبروك .316 016109-0101 والية توزر

 فوزي  بن محمد بن عبد الرحمان النيفر .317 012952-0101 والية توزر

 عائشة  اعجيلي .318 000637-0501 والية توزر

 شرحبيل بن محمد الطاهر العش .319 005092-0101 والية توزر

 فوزي بن البشير الصحبي .320 010820-0101 والية توزر

 محمد احمدي .321 004790-1201 والية توزر

 المنصف  اللموشي .322 002150-1201 والية توزر

 على بن مبروك بن علي شريطي .323 010774-0101 والية قفصة

 عمار طالبي .324 010784-0101 والية قفصة

 عمران جفال .325 009257-0101 والية قفصة

 محمد رحيمي .326 007293-0101 والية قفصة

 حمدي التويتي .327 009203-0101 والية قفصة

 عمر  سعيدي .328 000909-0501 والية قفصة

 البشير سندي .329 000097-0501 والية قفصة

 الشافعي  علياني .330 004368-0501 والية قفصة

 يإبراهيم مبروك .331 030658-0101 والية قفصة

 قربوسينور الدين   .332 020218-0101 والية قفصة

 عبد هللا عيساوي .333 016152-0101 والية قفصة

 كريم  بالضياف .334 011520-0101 والية قفصة

 جالل بن صالح .335 006346-0101 والية قفصة

 مروان بن محمود بوعروج .336 007311-0101 والية قفصة

 رعلي بن  البكوش بن صالح بنعم .337 015857-0101 والية قفصة

 الفجراويحسن  .338 003368-0401 والية قفصة

 خامسة  نصر هللا .339 018439-0101 والية قفصة

 علي بن عمار بن علي سويسي .340 006449-0101 والية قفصة

 طارق بن مبارك بن عيدودي عزازة .341 000496-0501 والية قفصة

 بوجمعة  غوائدية .342 003108-0501 والية قفصة

 هللا حسن  بنعبد .343 000330-0501 والية قفصة

 مرضية سواري .344 008178-0101 والية قفصة
 


