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  530قائمة عدد

، والية زغوان واليات تونس الكبرى، والية بنزرت، والية نابل  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 عبد العزيز نصري .1 003531-0101 والية أريانة

 العربي عبد الرحمان .2 000803-0101 والية أريانة

 عبد الحفيظ التوكابري .3 001740-0101 والية أريانة

 الصادق العرفاوي .4 003756-0101 والية أريانة

 الشريف الحمروني .5 005443-0101 والية أريانة

 فوزي بن التليلي .6 008507-0101 والية أريانة

 صالح الفريقي .7 010798-0101 والية أريانة

 عماد المازوزي .8 011115-0101 والية أريانة

 محمد الناصر الحمدي .9 014045-0101 والية أريانة

 محسن الجوينى .10 017099-0101 والية أريانة

 على بنجمعة .11 017470-0101 والية أريانة

 مبروكة نصيبي .12 020573-0101 والية أريانة

 ليلى النمري .13 021988-0101 والية أريانة

 صالح طرابلسي .14 022286-0101 والية أريانة

 هادية بنت خليفة بن ساسي السالمي .15 025431-0101 والية أريانة

 لجمعي البريكيا .16 025999-0101 والية أريانة

 بشير غريبي .17 004384-0101 والية أريانة

 مصطفى الزيتوني .18 017086-0101 والية أريانة

 قناوي عدنان .19 002045-0101 والية أريانة

 التليلي فوزي .20 008507-0101 والية أريانة

 بنعيدة عادل .21 024526-0101 والية أريانة

 محمدالمسعودي .22 030207-0101 والية أريانة

 إدريس قاسم بن محمود بن المنعم عبد .23 017627-0101 انةوالية أري

 الفوني كلثوم .24 021191-0101 والية أريانة

 الغرايري علي .25 004962-0101 والية بن عروس

 ابراهيم فوزاعي .26 009059-0101 والية بن عروس

 منية بن قيراط .27 016224-0101 والية بن عروس

 ي بن خليفة الحاجيسيف الدين بن مصطف .28 000585-0101 والية بن عروس

 عمر الهمامي .29 000685-0101 والية بن عروس

 الفرجاني غرايري .30 001294-0101 والية بن عروس

 لطفي بن عبد الرحمان بن علي الكثيري .31 001365-0101 والية بن عروس

 عبد العزيز المدوري .32 001874-0101 والية بن عروس

 بن عمارة بوزيد الحسني بن محمد الحبيب .33 001899-0101 والية بن عروس

 عبد القادر بن محمد بن محمد خصيبة .34 003239-0101 والية بن عروس

 حسن الهمامي .35 003494-0101 والية بن عروس

 أمين بن محمد بن األزهر خليفي .36 004742-0101 والية بن عروس

 محمد جمعة البرقاوي .37 004802-0101 والية بن عروس

 لؤي الخمسي .38 005326-0101 والية بن عروس
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 لطفي العمامي .39 006596-0101 والية بن عروس

 عبد الناصر الشابي .40 007603-0101 والية بن عروس

 محمد زنطور .41 008448-0101 والية بن عروس

 محمد عسكري .42 008979-0101 والية بن عروس

 لطفي الدخالوي .43 009725-0101 والية بن عروس

 نور الدين الشوكاني .44 010172-0101 والية بن عروس

 محمد الصالح بن أحمد بن محمد حنبلي .45 010341-0101 عروس والية بن

 العيد بوترعة .46 010514-0101 والية بن عروس

 محمد الوردي برهومي .47 011926-0101 والية بن عروس

 محمد الشنناوي .48 012560-0101 والية بن عروس

 رضا بادي .49 012600-0101 والية بن عروس

 شادية فاخري .50 014199-0101 والية بن عروس

 إلياس بوربيع .51 015253-0101 الية بن عروسو

 ابو يحي المغيري .52 018077-0101 والية بن عروس

 فتحي العفريت .53 020474-0101 والية بن عروس

 ميالد بناني .54 022242-0101 والية بن عروس

 ابراهيم نجار .55 022989-0101 والية بن عروس

 محمد لطفي التقازي .56 025382-0101 والية بن عروس

 فوزي بوخاتم .57 026603-0101 روسوالية بن ع

 بلغوثي علي .58 029232-0101 والية بن عروس

 عمارة الودرني .59 003336-0101 والية بن عروس

 نصري لطفي .60 029076-0101 والية بن عروس

 البيداني مختار .61 007333-0101 والية بن عروس

 والية بن عروس

0101-
018481/0101-

 بوقرة ايمان .62 026495

 نوايري سمير .63 000732-0101 والية بن عروس

 نوايري شكري .64 000736-0101 والية بن عروس

 نصري ليلى .65 023255-0101 والية بن عروس

 بنعمر عادل .66 014582-0101 والية بن عروس

 نبيل عباسية .67 004192-0101 والية بنزرت

 علي الغالي .68 007359-0101 والية بنزرت

 الحبيب الغربي .69 007390-0101 والية بنزرت

 البشيرالدغبوشي .70 021785-0101 رتوالية بنز

 صبيح بو الناجي .71 001903-0101 والية بنزرت

 رمضان الفرادي .72 007391-0101 والية بنزرت

 علي بن رجب .73 007393-0101 والية بنزرت

 فتحي بن حريد .74 010512-0101 والية بنزرت

 محمد بن احمد بن محمد الجلجلي .75 010858-0101 والية بنزرت

 محمد الضمبري .76 012577-0101 والية بنزرت

 التيجاني الساسي .77 012583-0101 والية بنزرت

 رشاد القينوبي .78 014090-0101 والية بنزرت

 إسماعيل المثلوثي .79 014091-0101 والية بنزرت

 شعيب الميهوب .80 015317-0101 والية بنزرت

 شاذلية البوعزيزي .81 017102-0101 والية بنزرت
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 ويدر بن محمد هني الغربيحمادي بن ق .82 017920-0101 والية بنزرت

 شكري بن ابراهيم بن العربي التاقرتي .83 017924-0101 والية بنزرت

 رضى بن قارة علي .84 018164-0101 والية بنزرت

 سيدة بنت عمر بن البشير ادريسية .85 020856-0101 والية بنزرت

 عبد الرزاق الهيشري .86 022152-0101 والية بنزرت

 لسويبيصالح ا .87 022920-0101 والية بنزرت

 قاسمى محمد الهادى .88 030239-0101 والية بنزرت

 كريم بوسالم .89 000328-0101 والية تونس

 نور الدين عزوزي .90 000418-0101 والية تونس

 عبد القادر بحجيج .91 000763-0101 والية تونس

 فراس ميهوبي .92 000955-0101 والية تونس

 حسن بن أحمد بن صالح طبوبي .93 002037-0101 والية تونس

 طارق رجب .94 002280-0101 ية تونسوال

 صالح الدين عوادي .95 002319-0101 والية تونس

 لطفي ملوكي .96 003373-0101 والية تونس

 كمال الحمدي .97 003454-0101 والية تونس

 محسن بن حميدة بن عثمان بنحميدة .98 003749-0101 والية تونس

 البشير بن محمود بن مبارك زيتوني .99 003841-0101 والية تونس

 الضغير كمال .100 027798-0101 ية تونسوال

 نزارعزوز .101 019901-0101 والية تونس

 عبدالمنعمصويعي .102 000068-0101 والية تونس

 عونيالضاوي .103 019057-0101 والية تونس

 حسينالماجري .104 003450-0101 والية تونس

 هيكاللماجري .105 003452-0101 والية تونس

 نبيل السبالوي .106 004158-0101 والية تونس

 خالد مازني .107 004429-0101 تونس والية

 جهاد ذهباوي .108 004574-0101 والية تونس

 محمد كريم الهمامي .109 004843-0101 والية تونس

 عز الدين بن عبد هللا .110 004957-0101 والية تونس

 التوهامي بن الطاهر بن التوهامي بن غرس هللا .111 005628-0101 والية تونس

 صالح حرباوي .112 007403-0101 والية تونس

 طارق بن عمارة .113 007750-0101 والية تونس

 عمر العياري .114 007801-0101 والية تونس

 شكري الخميري .115 007815-0101 والية تونس

 انيس بنعيسى .116 008072-0101 والية تونس

 طارق بن حمادي .117 008425-0101 والية تونس

 محمد علي البسكري .118 009958-0101 والية تونس

 بن رابح بن حسن ماكني عزالدين .119 010157-0101 والية تونس

 عبد الواحد بن عبد الواحد .120 010283-0101 والية تونس

 حسيب التونسي .121 010771-0101 والية تونس

 محمد بن الصغير .122 011373-0101 والية تونس

 رشيد زميطة .123 011660-0101 والية تونس

 فروق بن البرني بن محمد سلطاني .124 011712-0101 والية تونس

 مراد عامري .125 012147-0101 والية تونس

 الحبيب جابر .126 012582-0101 والية تونس
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 النوري الشنيتي .127 012591-0101 والية تونس

 محمد نجيب زيتون .128 012633-0101 والية تونس

 حمادي الوحيشي .129 012769-0101 والية تونس

 الهادي خاليفية .130 014080-0101 والية تونس

 العياشي حمايدي .131 014207-0101 والية تونس

 عبد الحميد بنعمار .132 014465-0101 سوالية تون

 بثينة البوزازى .133 014827-0101 والية تونس

 منية حاجى .134 014837-0101 والية تونس

 فوزية مزهود .135 014861-0101 والية تونس

 سامي الجالصي .136 015168-0101 والية تونس

 علي عفيف .137 016961-0101 والية تونس

 راضية مرابط .138 017318-0101 والية تونس

 شاهيرالمطوى .139 017455-0101 نسوالية تو

 لطفي الفداوي .140 020176-0101 والية تونس

 خديجة الخضراوي .141 020535-0101 والية تونس

 حسين البلدي .142 021062-0101 والية تونس

 انيس بن احمد قويسم .143 023496-0101 والية تونس

 جمال الجليدي .144 027004-0101 والية تونس

 ةالمولدي بنعلي .145 027245-0101 والية تونس

 الفتحي بلدي .146 029314-0101 والية تونس

 ناجي ضيف هللا .147 001762-0101 والية زغوان

 محمد الغيثي .148 001755-0101 والية زغوان

 سامي بن محمد الهاشمي بن عثمان بنحسين .149 012355-0101 والية زغوان

 جليلة الُخمسي .150 012991-0101 والية زغوان

 الهادي برهومي .151 014130-0101 والية زغوان

 شكري بن ونيس .152 004976-0101 الية زغوانو

 سامي العرفاوي .153 012110-0101 والية منوبة

 لطفي عمار .154 000281-0101 والية منوبة

 ناجي بن محمد بن علي الفطناسي .155 003844-0101 والية منوبة

 محمد الجويني .156 012845-0101 والية منوبة

 صالح بن مبارك بن أحمد الدريدي .157 013270-0101 والية منوبة

 آمال التيزاوي .158 018594-0101 والية منوبة

 عائدة البوغانمي .159 026509-0101 والية منوبة

 حمادي رمضان .160 027204-0101 والية منوبة

 نبيل الجويني .161 028135-0101 والية منوبة

 الطيب الدريدي .162 002875-0101 والية منوبة

 محمد ابن لطيفة .163 001745-0101 والية نابل

 المولدي بن الكيالني بن أحمد السماتي .164 004137-0101 والية نابل

 نعمان الزرلي .165 004644-0101 والية نابل

 احمد القابسي .166 006123-0101 والية نابل

 فرج هللا محمد .167 006482-0101 والية نابل

 سعيدة بن محمد بن صالح شريقي .168 010634-0101 والية نابل

 محمد عادل بنطالب .169 010991-0101 والية نابل

 توفيق قديش .170 011185-0101 والية نابل

 سفيان بلهوان .171 011613-0101 والية نابل
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 ناجح بن محمد بن عاللة قربوج .172 011913-0101 والية نابل

 نجوى البلعي .173 012135-0101 والية نابل

 جمال الرياحي .174 012146-0101 والية نابل

 حافظ بوعوينه .175 012522-0101 والية نابل

 سليم الشاوش .176 012854-0101 والية نابل

 رؤوف بن محمد بن احمد بركات .177 013929-0101 والية نابل

 عماد المنعمي .178 015927-0101 والية نابل

 عماد بن علي بن محمد الطاهر الخضراوي .179 018726-0101 والية نابل

 رشيدة السناني .180 020893-0101 والية نابل

 زياد الفرجاني .181 027738-0101 والية نابل

 بوعزيالهادي  .182 017673-0101 والية نابل

 محمد االنقليز .183 002956-0101 والية نابل

 هالة المسعدي .184 013928-0101 والية نابل

 عمارة بن علي بن بوترعة ابن عمار .185 000042-1201 والية نابل

 الصادق بن علي بن بوترعة بن عمار .186 000045-1201 والية نابل

 رشيد بن علي بن بوترعة ابن عمار .187 000046-1201 والية نابل

 

306عدد قائمة   

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 محي الدين غضباني .188 005032-0101 والية القصرين

 عمار بن عمار بن علي ايالهي .189 008622-0101 والية القصرين

 ابراهيم بن عمار بن علي إالهي .190 008625-0101 والية القصرين

 فرانعتوريغ .191 015467-0101 والية القصرين

 محمدحمزةعتوري .192 015468-0101 والية القصرين

 الوصيف الحسين .193 002564-0101 والية القصرين

 المجاهد ايالهي .194 010854-0101 والية القصرين

 كمال بن مرزوق بن الكناني رحيمي .195 010877-0101 والية القصرين

 المنجي حفيظي .196 016161-0101 والية القصرين

 صالح بن بلقاسم بن بلقاسم العباسي .197 016204-0101 والية القصرين

 نجيب فارح .198 019308-0101 والية القصرين

 الهادى بن الطيب نصرلى .199 020399-0101 والية القصرين

 سامي عمري .200 020432-0101 والية القصرين

 بلقاسم بن محمد العبيدي .201 024006-0101 والية القصرين

 محمد الناصر عسكري .202 000383-0401 والية القصرين

 مفيدة الرمضاني .203 000656-0401 الية القصرينو

 محمد الناجم طرشي .204 002753-0401 والية القصرين

 مسعود موالهي .205 004033-0101 والية القصرين

 مبروك موالهي .206 005536-0101 والية القصرين

 محمد وجدي سعداوي .207 006706-0101 والية القصرين

 لطهوريمحمد بن نصر بن عيفة ا .208 016387-0101 والية القصرين

 محمد علي منصوري .209 001013-0401 والية القصرين

 بلقاسم المساهلي .210 002019-0401 والية القصرين
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 عدنان بلعابي .211 003190-1201 والية القصرين

 الجملي رشيد .212 009745-0101 والية القصرين

 محمد االسود بوعزيزي .213 002664-0101 والية سيدي بوزيد

 ي الحفصيناصر .214 000194-0301 والية سيدي بوزيد

 الياس بن بوزيان بن صالح حسيني .215 006169-0101 والية سيدي بوزيد

 السيد قمودي .216 008589-0101 والية سيدي بوزيد

 الوردي حامدي .217 008968-0101 والية سيدي بوزيد

 دليلة بنت محمد بن ابراهيم مسعودي .218 000069-0301 والية سيدي بوزيد

 االزهر بن حسن حمدي بوعزيز بن .219 000296-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد البشير بن ساسي بوعزيزي .220 003817-0101 والية سيدي بوزيد

 العايش عباسي .221 004871-0101 والية سيدي بوزيد

 محجوب بن األزهر خصخوصي .222 009505-0101 والية سيدي بوزيد

 حاتم بن ضو عليبي .223 001392-0301 والية سيدي بوزيد

 ي عياديالجمع .224 010404-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد الرؤوف سلطان .225 012291-0101 والية سيدي بوزيد

 بلقاسمعيساوي .226 025759-0101 والية سيدي بوزيد

 محسنحمدي .227 005223-0101 والية سيدي بوزيد

 طاهربكاري .228 005948-0101 والية سيدي بوزيد

 أحمد عجمي .229 001478-0301 والية سيدي بوزيد

 ويجمال  قرا .230 001829-0301 والية سيدي بوزيد

 

 

307قائمة عدد   

، والية باجة ، والية الكاف، والية سليانةوالية جندوبة  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 علي بن سالم بن نصر عماري .231 007788-0101 والية القيروان

 صالح ميساوي .232 007796-0101 والية القيروان

 عليالجهيناوي .233 018596-0101 والية القيروان

 عمرغنام .234 014208-0101 والية القيروان

 عمادعباسي .235 028685-0101 والية القيروان

 الهادي بزيوش .236 018045-0101 والية المنستير

 المهدي الهذيلي .237 000669-0601 والية المنستير

 صهيب الحداد .238 001682-0601 والية المنستير

 فوزي منصور .239 001194-0101 والية المنستير

 لحدادرؤوف ا .240 001645-0101 والية المنستير

 خميس العميري .241 004697-0101 والية المنستير

 كمال بالحاج .242 006604-0101 والية المنستير

 سالم صالح .243 007209-0101 والية المنستير

 فيصل كرشود .244 008263-0101 والية المنستير

 محمدنجيبالحداد .245 017945-0101 والية المنستير

 عفيف العايب .246 011560-0101 والية المنستير

 سالم تقية .247 011567-0101 منستيروالية ال
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 محمد الصالح بن بديرة .248 013737-0101 والية المنستير

 مصطفى مسعود .249 018599-0101 والية المنستير

 فتحي االسود .250 019869-0101 والية المنستير

 وسام الكشباطي .251 031563-0101 والية المنستير

 كمال النقاز .252 001567-0601 والية المنستير

 مليك نعيري .253 002580-0601 والية المنستير

 المختار غديرة .254 002648-0601 والية المنستير

 زهير بن مزاهي .255 003314-0601 والية المنستير

 قابيل بن محمد زعفران .256 014757-0101 والية المنستير

 علي السوسي .257 005609-0101 والية المنستير

 عبد اللطيف بالحاج .258 010912-0101 والية المنستير

 فيصل عياد .259 010997-0101 والية المنستير

 محمد المحجوب .260 013125-0101 والية المنستير

 ساسي بن الطاهر بن حسين .261 014228-0101 والية المنستير

 فتحي الصلعاوي .262 003779-0101 والية المنستير

 محمود ذويب .263 015209-0101 والية المهدية

 زيادعزوز .264 031801-0101 والية المهدية

 الطاهر حسين .265 008159-0101 والية المهدية

 علي شليف .266 009808-0101 والية المهدية

 ربيع الحطاب .267 010244-0101 والية المهدية

 عز الدين المصراطى .268 011521-0101 والية المهدية

 محمد عزالدين جراد .269 011587-0101 والية المهدية

 حبيبة بنت خليفة منصور  .270 014854-0101 والية المهدية

 ناجي الحاج أحمد .271 014985-0101 والية المهدية

 كمال قسومة .272 023539-0101 والية المهدية

 حسن بن صالح محمد .273 002257-0601 والية المهدية

 رفيق الخميري .274 001198-1201 والية المهدية

 سالم بن علي بن بلقاسم الهوام .275 002485-0101 والية سوسة

 لطفي بن الهادي بن محمدالدهماني .276 006173-0101 والية سوسة

 الحبيب بن حمده بن قاسم بوعوينة .277 006682-0101 ةوالية سوس

 محمد المنصف نصر .278 006697-0101 والية سوسة

 جالل القريتلي .279 007962-0101 والية سوسة

 المنصف قن .280 008328-0101 والية سوسة

 ثابت السعيدي .281 009343-0101 والية سوسة

 السيد بن فرج .282 009366-0101 والية سوسة

 بد الدائم النوميع .283 013177-0101 والية سوسة

 يوسف دعوثي .284 013633-0101 والية سوسة

 رشيد عوني .285 016023-0101 والية سوسة

 عمر خنيتش .286 018998-0101 والية سوسة

 رابح حرزي .287 019725-0101 والية سوسة

 الحبيب الجديدي .288 020140-0101 والية سوسة

 إلياس الزبيدي .289 020627-0101 والية سوسة

 راد القرويم .290 000541-0601 والية سوسة

 المنصف بن محمد بن علي ايالهي .291 001438-0601 والية سوسة

 عبد هللا الفالح .292 001796-0601 والية سوسة
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 لطفي السويسي .293 002308-0601 والية سوسة

 شرهان حمودة .294 002678-0601 والية سوسة

 العجمي بن حسين .295 002745-0601 والية سوسة

 لعبد الحميد الطوي .296 002963-0601 والية سوسة

 عادل عريفة .297 002984-0601 والية سوسة

 حمدي الطرابلسي .298 003341-0601 والية سوسة

 الحفناوي بنعثمان .299 013141-0101 والية سوسة

 عبد هللا سويسي .300 000482-0101 والية قيروان

 العيادي عوالي .301 007013-0101 والية قيروان

 الطاهر األقرن .302 007278-0101 والية قيروان

 حمادي عبود .303 007449-0101 والية قيروان

 صابر بن االمين بن محمد بوزيد .304 007461-0101 والية قيروان

 ادريس الساكت .305 008471-0101 والية قيروان

 فتحي قداح .306 009532-0101 والية قيروان

 فرج العابدي .307 010593-0101 والية قيروان

 محمد نجيب عباسي .308 022303-0101 والية قيروان

 نصف بن محمد ضيفاويم .309 002944-0601 والية قيروان
 

308قائمة عدد   

الكاف, والية باجة، والية جندوبة، والية سليانة والية   

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 البرني رزقي .310 003007-0101 والية الكاف

 كمال شارني .311 001316-0101 والية الكاف

 فريد يعقوبي .312 003493-0101 والية الكاف

 كمال العبيدي .313 004288-0101 والية الكاف

 حبيبة عمري .314 004904-0101 والية الكاف

 الحسين الحاجي .315 006586-0101 والية الكاف

 مهدي منصوري .316 007122-0101 والية الكاف

 نصرالدين فراحتي .317 008275-0101 والية الكاف

 عمار بالسعود .318 015584-0101 والية الكاف

 جميل عبد هللا .319 000557-0901 والية الكاف

 توفيق الفرشيشي .320 001947-1201 والية الكاف

 سالم نهدي .321 002644-0101 والية باجة

 العادل المديني .322 006599-0101 والية باجة

 كمال الشريف .323 014065-0101 والية باجة

 عبد الكريم حكاري .324 026655-0101 والية باجة

 ابراهيم بن بشير بن احمد المحواشي .325 002904-1201 والية باجة

 فيصل الماكني .326 010907-0101 والية باجة

 محمودالرياحي .327 002434-0101 والية باجة

 حماديالنفاتي .328 002249-0101 والية باجة

 المنجي حمدي .329 003386-0101 والية جندوبة

 محمد صالح ورهاني .330 004495-0101 والية جندوبة

 فريد بن إبراهيم بن حسن بلدي .331 010592-0101 والية جندوبة
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 الصكوحيرشيد  .332 010594-0101 والية جندوبة

 وحيدة بنت أحمد بن محمد خميري .333 010595-0101 والية جندوبة

 ليلى بنت هالل بن ابراهيم مازني  .334 011617-0101 والية جندوبة

 عبد المجيد مسلمي .335 013880-0101 والية جندوبة

 المولديالزوابي .336 018921-0101 واليةجندوبة

 قدور الشعابي .337 018502-0101 والية جندوبة

 بالل المحجوبي .338 019604-0101 والية جندوبة

 عفيف العلوي .339 020175-0101 والية سليانة

 صابر الخروبي .340 009133-0101 والية سليانة

 أنيس الساحلي .341 009613-0101 والية سليانة

 محمد علي بن ناوي .342 014129-0101 والية سليانة

 عادل ميموني .343 015849-0101 والية سليانة

 لرزقيمحمد ا .344 004877-0101 والية سليانة

 فتحي الشلبي .345 013590-0101 والية سليانة
 

 

309قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 كمال عمروسيه .346 003242-0201 والية صفاقس

 خالد الربعي .347 012079-0101 والية صفاقس

 سعيدة خشارم .348 012130-0101 والية صفاقس

 ربح بنعلوان .349 012131-0101 والية صفاقس

 عبد الفتاح العود .350 012157-0101 والية صفاقس

 عبد الكريم بن حليمة .351 012160-0101 والية صفاقس

 فتحيبنالتومية .352 004052-0201 والية صفاقس

 عواطفالشرفي .353 012126-0101 والية صفاقس

 محمد االسعد بن محمود الجلولي .354 012209-0101 والية صفاقس

 ن محمد كمونرضى بن محمد ب .355 012211-0101 والية صفاقس

 سمير الفقي .356 012241-0101 والية صفاقس

 محمد بوقرة حمداوي .357 012276-0101 والية صفاقس

 الطاهر بنيحي .358 012278-0101 والية صفاقس

 محمد عبد الكافي .359 013741-0101 والية صفاقس

 عبد السالم بن عمران شبشوب .360 013771-0101 والية صفاقس

 موسى جمال الدين .361 014027-0101 والية صفاقس

 محمد بوعزيز .362 014168-0101 والية صفاقس

 صالح الدين الوحيشي الرقيق .363 014235-0101 والية صفاقس

 خيرية العود .364 014690-0101 والية صفاقس

 هشام الجراية .365 014883-0101 والية صفاقس

 مداني خليفي .366 015030-0101 والية صفاقس

 محمد الرقيق .367 000542-0201 والية صفاقس

 شكري بوخريص .368 000618-0201 والية صفاقس
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 صابر كريشان .369 000620-0201 والية صفاقس

 فتحي بنعمار .370 000671-0201 والية صفاقس

 عادل بنصر .371 000696-0201 والية صفاقس

 مبروكة الشعري .372 001034-0201 والية صفاقس

 محمد زكري .373 001468-0201 والية صفاقس

 المختار المبروك .374 001695-0201 والية صفاقس

 الحاج صالح اسماعيل .375 001953-0201 فاقسوالية ص

 عبد العزيز حمزة .376 002030-0201 والية صفاقس

 نور الدين حمزة .377 002031-0201 والية صفاقس

 رياض القالل .378 002153-0201 والية صفاقس

 نادر الحصايري .379 002764-0201 والية صفاقس

 عبد الحميد قوبعة .380 002983-0201 والية صفاقس

 جالل عزيز .381 003037-0201 والية صفاقس

 أحمد النيفر .382 003067-0201 والية صفاقس

 حمادي الربيعي .383 003071-0201 والية صفاقس

 نعمان الشعري .384 003075-0201 والية صفاقس

 نعمان قصاره .385 003082-0201 والية صفاقس

 محمد بن حميدة .386 003099-0201 والية صفاقس

 عمار بن عبد هللا .387 003241-0201 والية صفاقس

 محمد الميالدي .388 003251-0201 قسوالية صفا

 عماد عمار .389 003631-0201 والية صفاقس

 محمد هشام الفقي .390 003718-0201 والية صفاقس

 حسين المكور .391 004284-0201 والية صفاقس

 فرج النفير .392 004312-0201 والية صفاقس

 جالل بودبوس .393 004496-0201 والية صفاقس

 وحيد وردة .394 000053-0201 والية صفاقس

 نبيل بكار .395 002494-0201 صفاقس والية

 علي بن حسن بن محمد سحبي .396 004231-0101 والية صفاقس

 عادل بوغرارة .397 010915-0101 والية صفاقس

 المولدي بن سعيد .398 015806-0101 والية صفاقس
 

310قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية قابس،والية   

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 الهادي بن سعد الخريشاني .399 006421-0101 والية تطاوين

 المختار عبد الواحد .400 008846-0101 والية تطاوين

 المنجي الونيسي .401 012103-0101 والية تطاوين

 المبروك بوروحه .402 012105-0101 والية تطاوين

 عليبورويص .403 012112-0101 والية تطاوين

 لطفي العرضاوي .404 013162-0101 والية تطاوين

 أحمد مستيسر .405 013205-0101 الية تطاوينو

 علي صميدة .406 014570-0101 والية تطاوين

 الهاشمي المدني .407 019110-0101 والية تطاوين
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 الهادي شبيشيب .408 011320-0101 والية قابس

 عبد هللا الحوار .409 002715-0101 والية قابس

 فريد العودي .410 004891-0101 والية قابس

 لي شعيريالشاذ .411 010165-0101 والية قابس

 محمد اجاللي .412 010169-0101 والية قابس

 الحبيب بن الشير بن صويلح البليدي .413 010809-0101 والية قابس

 توفيق الباجي .414 012828-0101 والية قابس

 شكري الهاشمي .415 012829-0101 والية قابس

 محمد عزيز .416 014942-0101 والية قابس

 رضا حامد .417 015070-0101 والية قابس

 محمد علي شعيرات .418 018421-0101 والية قابس

 المهدى بوخريص .419 020189-0101 والية قابس

 سفيان يوسفي .420 030621-0101 والية قابس

 عبد السالم عماره .421 000195-0701 والية قابس

 حسن االسود .422 000354-0701 والية قابس

 بولبابة بن عمار العصادي .423 000985-0701 والية قابس

 ضانصالح رم .424 001331-0701 والية قابس

 عادل بوكريبه .425 001448-0701 والية قابس

 رضاء الجماعي .426 001537-0701 والية قابس

 محمد علي مخيني شائبي .427 001820-0701 والية قابس

 المنجي العزي .428 012492-0101 والية قابس

 محمد بن مبارك القابسي .429 014908-0101 والية قابس

 عبد الكريم سالم .430 001477-0701 والية قابس

 رياض البدوي .431 008422-0101 يوالية قبل

 علي بن ابراهيم .432 009995-0101 والية قبلي

 المختار بنعمار .433 010130-0101 والية قبلي

 اسماعيل بن سعيد بن علي بن صالح .434 011007-0101 والية قبلي

 إسماعيل الكوت .435 028470-0101 والية قبلي

 رضا رجب .436 031097-0101 والية قبلي

 يق المجنونتوف .437 031612-0101 والية قبلي

 علي الصغير بنمحمد .438 003454-1201 والية قبلي

 الطاهر بنحمد .439 023826-0101 والية قبلي

 لسعد كيالني .440 016589-0101 والية مدنين

 الحبيب المعدي .441 007147-0101 والية مدنين

 مخلوف بن جمعه .442 011390-0101 والية مدنين

 عبدالسالمشواط .443 013983-0101 والية مدنين

 عبد الرزاق بن علي خليفة .444 014538-0101 والية مدنين

 فتحي بوقربه .445 015052-0101 والية مدنين

 حمزة النافلة .446 016889-0101 والية مدنين

 فاروق بن مصطفى بن عيسى .447 018689-0101 والية مدنين

 محمد بريكي .448 019939-0101 والية مدنين

 الهادي بريك .449 000586-0801 والية مدنين

 عبد الرحمان بالحاج علي .450 001077-0801 والية مدنين

 فوزية القابسي .451 001328-0801 والية مدنين

 حسيبه بنت الطيب بن علي الشريف .452 002143-0801 والية مدنين
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 سمير الورغمي .453 002258-0801 والية مدنين

 خميله الهنتاش .454 002332-0801 والية مدنين
 

 

311قائمة عدد   

رفصة، والية توزوالية ق  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 009145-0101 والية توزر
الهاشمي بن ابراهيم بن الهاشمي  .455

 زكري

 محمد الصغير السعيدي .456 009748-0101 والية توزر

 حاتم الغالى .457 012958-0101 والية توزر

 ابراهيم جريدي .458 021455-0101 والية توزر

 محمد الهادي السعيدي .459 003106-0501 والية توزر

 محمد الهادي براني .460 003383-0501 والية توزر

 فوزي النمصي .461 009151-0101 والية توزر

 أحمد خليفي .462 009504-0101 والية توزر

 الهاشمي زكري .463 009756-0101 والية توزر

 محمد الهاشمي الشريف .464 009762-0101 والية توزر

 أحمد الصغير الدويري .465 012339-0101 والية توزر

 ليمحمد الناصر عجي .466 018763-0101 والية توزر

 التركي بوساحة .467 000155-0501 والية قفصة

 محمود يحياوي .468 000618-0501 والية قفصة

 002054-0501 والية قفصة
محمود بن محمد بن بلقاسم بن علي  .469

 يحياوي.

 عمار البحري .470 003502-0101 والية قفصة

 العربي قرباية .471 006159-0101 والية قفصة

 ياسين عمامي .472 008004-0101 والية قفصة

 الحبيب شنوف .473 012599-0101 ة قفصةوالي

 أحمد خوالدية .474 013122-0101 والية قفصة

 جعفر يحياوي .475 013279-0101 والية قفصة

 عبد القادر بنمسعود .476 014419-0101 والية قفصة

 الطاهر الهاشمي .477 014777-0101 والية قفصة

 رمزي سواعي .478 015493-0101 والية قفصة

 000119-0501 والية قفصة
 بن القادر د بن عبدمحمد بن احم .479

 مبروك

 عمر تلي .480 000740-0501 والية قفصة

 موساوي محمد الناصر .481 002864-0501 والية قفصة

 سليم عمار .482 002910-0101 والية قفصة

 مروان العكرمي .483 003570-0101 والية قفصة

 نور الدين سالم .484 003991-0101 والية قفصة

 زياني عكرمي .485 003997-0101 والية قفصة

 عبد هللا طالب .486 004040-0101 صةوالية قف

 نوفل عكرمي .487 004073-0101 والية قفصة
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 اشرف موسى .488 004079-0101 والية قفصة

 بوبكر عكرمي .489 004081-0101 والية قفصة

 محمد العكارمة .490 004087-0101 والية قفصة

 عثمان قوادر .491 004583-0101 والية قفصة

 عصام قوادر .492 004973-0101 والية قفصة

 علي بن الطاهر حمادي .493 005196-0101 والية قفصة

 يوسف معيطي .494 006129-0101 والية قفصة

 محمد بويحي .495 006396-0101 والية قفصة

 غالب كرامتي .496 006397-0101 والية قفصة

 منجي عبد هللا .497 006573-0101 والية قفصة

 حكيم سويدي .498 006575-0101 والية قفصة

 ابراهيم دبيسي .499 006579-0101 والية قفصة

 سامي رحيلي .500 006818-0101 فصةوالية ق

 عماد يحياوي .501 006894-0101 والية قفصة

 محمد الطبابي .502 007345-0101 والية قفصة

 حاتم قريون .503 007718-0101 والية قفصة

 وجدي قريون .504 007720-0101 والية قفصة

 نسيم قريوني .505 007876-0101 والية قفصة

 يحيا بنمسعود .506 007987-0101 والية قفصة

 أنور عبيدي .507 008113-0101 والية قفصة

 نزار شبيل .508 008420-0101 والية قفصة

 المولدي الطرشاق .509 008894-0101 والية قفصة

 محمد نجيب بالضياف .510 009079-0101 والية قفصة

 عبد الرزاق الشرفي .511 010452-0101 والية قفصة

 بوبكر هاروني .512 010974-0101 والية قفصة

 بنمحمد ابراهيم بن يوسف .513 011814-0101 والية قفصة

 نورالدين بن عبد هللا خلف .514 014264-0101 والية قفصة

 معز العماري .515 015592-0101 والية قفصة

 جمال خرفاني .516 015620-0101 والية قفصة

 هيكل الحاج بوزيان .517 015982-0101 والية قفصة

 محمد ماجدي .518 016303-0101 والية قفصة

 صغير بن عبد هللا عمارة .519 016580-0101 والية قفصة

 طارق اماسيه .520 021125-0101 ية قفصةوال

 بشير بنحمد .521 000066-0501 والية قفصة

 سعيد بخائرية .522 000079-0501 والية قفصة

 أمين خوالدية .523 000171-0501 والية قفصة

 زهير رحاحلية .524 000213-0501 والية قفصة

 عمامي المكي .525 000238-0501 والية قفصة

 األسعد بكوري .526 000325-0501 والية قفصة

 صالح زيباق .527 000500-0501 ية قفصةوال

 محمود زنايدية .528 000577-0501 والية قفصة

 صالح موسى .529 001073-0501 والية قفصة

 محمد بيه .530 001590-0501 والية قفصة
 


