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319 قائمة عدد    

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

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 محمد علي بن محمد بن احمد  النيفر .1 000774-0101 والية أريانة

 منية بنت يوسف بن الصادق غرس هللا .2 000935-0101 والية أريانة

 االزهر  الزغالمي .3 001044-0101 والية أريانة

 وليد بن صالح بن محمد الورغي .4 001758-0101 والية أريانة

 الطاهر معطاهلل .5 002786-0101 والية أريانة

  زبير بن سعد بن الحاج محمد اللبيب عقرباوي .6 003979-0101 والية أريانة

 عبد المجيد بن بلقاسم بن الطاهر  النصري .7 004897-0101 والية أريانة

 الحبيب االمام .8 008972-0101 أريانةوالية 

 رضا بن الحبيب بن عمارة قاطري .9 009249-0101 والية أريانة

 رضا الحمدي .10 009323-0101 والية أريانة

 الطاهر  حشاد .11 010815-0101 والية أريانة

 نور الدين  انفيّظ .12 012889-0101 والية أريانة

 علي  الهاشمي .13 013006-0101 والية أريانة

 منور   ين علي بن أحمد  نصري .14 014718-0101 أريانةوالية 

 يوسف  الطرودي .15 016163-0101 والية أريانة

 رجاء بندقة .16 018683-0101 والية أريانة

 حمد  خصخوصي .17 024828-0101 والية أريانة

 نور الدين  براهمي .18 000509-0101 والية أريانة

 رضا بوكادى .19 025411-0101 والية أريانة

 عمار بوكراع .20 027894-0101 والية أريانة

 لطيفة  منصور .21 027056-0101 والية أريانة

 سميرة بنت بلقلسم بن محمد بوزنبيلة  .22 028423-0101 والية أريانة

 محمد علي  الطبيب  .23 028760-0101 والية أريانة

 فاطمة  بو عون  .24 029062-0101 والية أريانة

 سالم  لبيض .25 029197-0101 والية أريانة

 ربيعة بنت احمد بن محمد  الحويوي .26 029275-0101 أريانةوالية 

 الفاضل  الوسالتي .27 030248-0101 والية أريانة

 عبد الرؤوف بن البشير بن محمد  البدوي .28 030508-0101 والية أريانة

 سعيد الحسيني .29 016653-0101 والية أريانة

 الهادي طيمومي .30 028998-0101 والية أريانة

 محمد  صالح   بن سالم طرشاني .31 000050-0101 والية بن عروس

 محمد الحبيب خماسي .32 000497-0101 والية بن عروس

 طاهر بن الصادق بن علي  سليماني .33 000555-0101 والية بن عروس

 عمار الهنشير .34 000892-0101 والية بن عروس

 نبيل بن صالح بن إبرهيم حمداني .35 000963-0101 والية بن عروس

 الجيالني بن محمد بن بلقاسم الوسالتي .36 006109-0101 والية بن عروس

 زهير  بن عمار بن محمد الحسناوي .37 007518-0101 والية بن عروس

 االسعد بن محمد بن الطيب باش حامبة .38 008308-0101 والية بن عروس

 حسن  اللواتي .39 008513-0101 والية بن عروس
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 عبد الحكيم غداس .40 010295-0101 والية بن عروس

 المهدي  بن الالفي .41 010988-0101 بن عروس والية

 محمود  التونكتي .42 012238-0101 والية بن عروس

 بوبكر  القاللي .43 015833-0101 والية بن عروس

 ضو بن المبروك بن الحاج عيسى البارودي .44 016190-0101 والية بن عروس

 محمد الحبيب  حجاجي .45 020611-0101 والية بن عروس

 رشيدة بنت محمد بن الهادي خير الدين  .46 002022-0101 والية بن عروس

 الصحبي قنومة .47 030985-0101 والية بن عروس

 محمد  ضيف هللا .48 026479-0101 والية بن عروس

 سالم  بن حسين الصيود .49 026642-0101 والية بن عروس

 خميس   الجالصي  .50 027043-0101 والية بن عروس

 بنت سالم مرزوقيسعاد   .51 027759-0101 والية بن عروس

 حميدة  الدريدي .52 028068-0101 والية بن عروس

 توحيد العزوزي .53 028744-0101 والية بن عروس

 ياسين قديدي .54 028908-0101 والية بن عروس

 حسن رمضاني .55 030308-0101 والية بن عروس

 عبد الرحمان  الوسالتي .56 030379-0101 والية بن عروس

 بن بلقاسم بن عمار الماجريعلي  .57 000034-0101 والية بن عروس

 محمد صالح بن عمر عالقي .58 014524-0101 والية بن عروس

 جالل بن محمد بن العروسي بالسعدي .59 011803-0101 والية بنزرت

 ثابت  عبد الفتاح  .60 000896-1201 والية بنزرت

 راضية بنت مبروك  بن صالح عبيد الحبشي .61 012574-0101 والية بنزرت

 نادية  المرساني .62 012756-0101 والية بنزرت

 عباس بن مختار الفقير .63 014878-0101 والية بنزرت

 نسيم  تليش .64 015318-0101 والية بنزرت

 محمد  حنيني .65 015883-0101 والية بنزرت

 الهادي  الماجري .66 015887-0101 والية بنزرت

 شكري التبسي .67 015893-0101 والية بنزرت

 البوغانمي مراد  .68 000544-0101 والية تونس

 فوزي  المولهي  .69 001397-0101 والية تونس

 الطاهر مدادة .70 001408-0101 والية تونس

 علي عشي .71 002103-0101 والية تونس

 عبد المنعم عزوز .72 002195-0101 والية تونس

 عز الدين  رحيمي .73 004947-0101 والية تونس

 الهادي بن عباس بن محمد الزمالي .74 005067-0101 والية تونس

 الحبيب  عباسي  .75 007424-0101 والية تونس

 كمال بولحية .76 009951-0101 والية تونس

 عبد الحميد عبد الكريم .77 010837-0101 والية تونس

 الباجي  حمايدي .78 010954-0101 والية تونس

 المعز  الخلفاوى .79 011116-0101 والية تونس

 مراد  بالحاج رمضان .80 018181-0101 والية تونس

 وصفي بن الطاهر بن احمد  الزغالمي .81 018184-0101 والية تونس

 عادل  كربول .82 014099-0101 والية تونس

 سفيان الزلطني .83 014124-0101 والية تونس

 محمد العيد مبروكي .84 015639-0101 والية تونس



3 | 8 

 

 أحمد محمدي .85 015868-0101 والية تونس

 رأفت نور الدين  باي .86 016211-0101 والية تونس

 عبد العزيز  كحالوي  .87 017123-0101 والية تونس

 محي الدين  مسعودي .88 018372-0101 والية تونس

 سمير  ديلو .89 018375-0101 والية تونس

 محمد بن حمدة بن محمد سالم .90 018377-0101 والية تونس

 محمد  بو عبد هللا .91 018988-0101 والية تونس

 عمر  اليحياوي .92 026311-0101 والية تونس

 المختار  بالساسي .93 027456-0101 والية تونس

 نور الدين  بن العباسي بن العربي  عسيلي .94 027483-0101 والية تونس

 خديجة  البركاتي .95 027660-0101 والية تونس

 منجية الطرابلسي .96 027813-0101 والية تونس

 الهادي  الطرابلسي .97 027855-0101 والية تونس

 صفى االخضر .98 028042-0101 والية تونس

 نادية  شيبوب .99 028061-0101 تونسوالية 

 سليمة الثابتي .100 028199-0101 والية تونس

 محمد  باالمين  .101 028313-0101 والية تونس

 محمد الغويل .102 028321-0101 والية تونس

 أحمد  بن نصر  .103 028420-0101 والية تونس

 زياد  الهاني .104 028432-0101 والية تونس

 الهانيعبد الرحمان   .105 028517-0101 والية تونس

 مباركه بنت علي بن األخضر النهدي  .106 029017-0101 والية تونس

 عبدالصمد صغيري .107 029227-0101 والية تونس

 عبد الرحمان بن محمود الشملي .108 029412-0101 والية تونس

 كمال الدين  قرار .109 030249-0101 والية تونس

 لزهر مقداد .110 030263-0101 والية تونس

 كوثر بلحاج .111 030334-0101 والية تونس

 صديق الفرشيشي .112 030488-0101 والية تونس

 سمية  بسرور .113 030653-0101 والية تونس

 نبيل  الصغير  .114 030821-0101 والية تونس

 بلقاسم بنعبد هللا .115 008319-0101 والية تونس

 البشير بن محمد بن الشاذلي الحباشي .116 029827-0101 والية تونس

 مراد دالي محمد رفعت .117 016521-0101 والية تونس

 حسن نجيب عزوز .118 025413-0101 والية تونس

 األمين الحسيني  سلوى بنت صالح الّدين .119 010012-0101 والية تونس

 عبد السالم بن طراد  .120 009807-0101 والية تونس

 سمير الهمامي .121 029664-0101 والية تونس

 المولدي جندوبي .122 025909-0101 والية تونس

 أسماء بن الناصر .123 015089-0101 والية تونس

 سعيد فريضي .124 007566-0101 والية تونس

 مصطفى  الشتيوي .125 000832-0101 والية زغوان

 عبد الحميد بن الجيالني الصولي .126 001326-0101 والية زغوان

 صالح  الحاج سالم  .127 009077-0101 والية زغوان

 رياض  الحامي .128 010275-0101 والية زغوان

 محسن  عزعوزي .129 013829-0101 والية زغوان
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 رشاد بنسعد .130 015965-0101 والية زغوان

 حليمة  الطرابلسي .131 004405-1201 والية زغوان

 مختار الغربي .132 000805-0101 والية منوبة

 محمد العياري .133 000988-0101 والية منوبة

 بلقاسم بنسعد .134 009676-0101 والية منوبة

 المنذر البجاوي .135 012980-0101 والية منوبة

 جمال بن بوبكر كريّم .136 014806-0101 منوبةوالية 

 حمادي  الجالصي .137 015236-0101 والية منوبة

 سعاد  الفرجاني  .138 026735-0101 والية منوبة

 سميرة  النفزي .139 026789-0101 والية منوبة

 عبد العزيز  الهويملي .140 029365-0101 والية منوبة

 حبيبة  التواتي .141 000771-0101 والية نابل

 وليد  حمام .142 001050-0101 والية نابل

 الحبيب بوعفيف .143 005668-0101 والية نابل

 محمد بنرمضان .144 011071-0101 والية نابل

 نوفل  بن ابراهيم  .145 012590-0101 والية نابل

 المولدي  الشمنقي .146 012748-0101 والية نابل

 لطفي مدفعي .147 014013-0101 والية نابل

 الجميلعبد الحكيم   .148 017188-0101 والية نابل

 محمود  قايد .149 018545-0101 والية نابل

 محمد بكارة .150 018146-0101 والية نابل

 زهير العطوشي .151 022360-0101 والية نابل

 سليم  السوسي .152 027609-0101 والية نابل

 حميدة  باك ابراهم  .153 028261-0101 والية نابل

 أحمد عاشوري .154 000181-0101 والية نابل

 

320قائمة عدد   

، والية القصرينسيدي بوزيدوالية   

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 إبراهيم بن احمد االمين بن عمر حمري .155 007186-0101 والية القصرين

 محمد الهاشمي  بن العيدي  اللطيفي .156 010964-0101 والية القصرين

 بوراوي غرسلي .157 012613-0101 والية القصرين

 ميساويسعيدة   .158 002178-0401 والية القصرين

 المسطاري دريهمي  .159 001034-0101 والية القصرين

 صالح سائحي .160 001927-0401 والية القصرين

 ابراهيم بن محمد االخضر رحيمي .161 007433-0101 والية القصرين

 محمد سائحي .162 004334-0101 والية القصرين

 الشاذلي بن ابراهيم شعباني .163 014488-0101 والية القصرين

0101-007433 والية القصرين  رحيمي  إبراهيم .164 

 عبد الكريم خذير .165 003959-0101 والية القصرين

 منور بن زياني عليبي .166 003481-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد الطاهر حمدي .167 008903-0101 والية سيدي بوزيد

 االزهر خليفي .168 011234-0101 والية سيدي بوزيد
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 شهرزاد  ميساوي .169 011380-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد البشير بن الهادي نصري .170 003817-1201 والية سيدي بوزيد

 الشادلي فاهمي .171 000637-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد البشير  بن الحاج صالح البكاكريه .172 028036-0101 والية سيدي بوزيد

 خالد جاللي .173 028460-0101 والية سيدي بوزيد

 منجية ميساوي .174 000458-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد الفتحي بريكي .175 000292-0301 والية سيدي بوزيد

 عمر غابري .176 000603-0301 والية سيدي بوزيد

 االسعد مشي .177 000604-0301 والية سيدي بوزيد

 فهمي رداوي .178 000586-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد شوقي غانمي .179 000602-0301 والية سيدي بوزيد

 

 

321قائمة عدد   

، والية باجة الكاف، والية سليانة، والية والية جندوبة  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 محمد الناصر محجوبى .180 018624-0101 والية الكاف

 عبد الرؤوف عبيدي .181 014011-0101 والية الكاف

 عبد الرزاق  نايلي .182 000847-0101 والية باجة

 محمد  عباس .183 002171-0101 والية باجة

 ناجية بنت محمد الصالح سعدي  .184 007618-0101 والية باجة

 الجيالني  بن الطاهر دريسي .185 012618-0101 والية باجة

 شمسة  نصيري .186 026907-0101 والية باجة

 محمد  ورقلي .187 027985-0101 والية باجة

 منجي  الفزعي  .188 004709-0101 والية جندوبة

 رجاء بنت بوساحة بن صالح سليم  .189 013459-0101 والية جندوبة

 النوري المعموري .190 000696-0101 جندوبةوالية 

 نور الدين الزايري .191 018061-0101 والية جندوبة

 سميرة بنت الشريف بن حمادي العبيدي .192 000512-0101 والية سليانة

 محمد كمال الحداد .193 011573-0101 والية سليانة

 نور الدين  المولهي .194 011624-0101 والية سليانة

 محمد بن مصطفى بن علي الفرشيشي .195 005375-1201 والية سليانة

 العادل الماجري .196 000921-1201 والية سليانة

 فضة  خليفي  .197 028503-0101 والية سليانة

 المنجي حميدي .198 030157-0101 والية سليانة

 رضا  حاجي .199 030786-0101 والية سليانة
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322قائمة عدد   

المهدية، والية ، والية القيروانالمنستير، والية سوسة والية   

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 حسين بن ربح بن محمد  عرفاوى  .200 001444-0101 والية المنستير

 مدثر بقة .201 001732-0101 والية المنستير

 علي العيوني .202 006204-0101 والية المنستير

 حامد  الزمزام .203 013170-0101 والية المنستير

 غديرة محمد   .204 014612-0101 والية المنستير

 ناجح  بن سالم البحرى .205 016030-0101 والية المنستير

 المنصف  مزيو .206 016158-0101 والية المنستير

 خولة  القعليش .207 017822-0101 والية المنستير

 محمد كمال  بسباس .208 018383-0101 والية المنستير

 الهادي جدة .209 017725-0101 والية المنستير

 صلوحة   عجينة .210 028519-0101 والية المنستير

 األزهر بن محمد .211 030590-0101 والية المنستير

 علي سعيد .212 030930-0101 والية المنستير

 المعز الشريف .213 000233-1201 والية المنستير

 عامر عياد .214 020753-0101 والية المنستير

 عبدالستار  الشاوش .215 011900-0101 والية المهدية

 إلياس  بوزيد .216 015499-0101 والية المهدية

 خليفة بن سالم العايب .217 002596-0101 والية المهدية

 علي  جبيلي  .218 002863-0101 والية سوسة

 محمد  كلبوسي .219 005052-0101 والية سوسة

 الحبيب  عمار .220 005197-0101 والية سوسة

 جمال  الدالل .221 005445-0101 والية سوسة

 حسن  بلخيري .222 008628-0101 والية سوسة

 محمد الواعر بن عثمان  الواعر .223 009385-0101 والية سوسة

 نجوى  قعلول  .224 010682-0101 والية سوسة

 محمد  إبن عبيد .225 018511-0101 والية سوسة

 كمال  شبيل .226 021044-0101 والية سوسة

 الحبيب بن حسيونة بن فرج الفضلي .227 014324-0101 والية سوسة

 أحمد خليفة .228 000036-0601 والية سوسة

 سالم  الزقرني .229 027842-0101 والية سوسة

 حمادي  الجبالي .230 028320-0101 والية سوسة

 وحيدة  الطرابلسي .231 028332-0101 والية سوسة

 صفاء الجبالي .232 028430-0101 والية سوسة

 سندس الجبالي .233 028438-0101 والية سوسة

 محمد بن الحاج حميدة عطية .234 026604-0101 والية سوسة

 محمد بن احمد بن عمار مهدواني .235 007728-0101 والية قيروان

 جمال  سالم .236 012642-0101 والية قيروان

 محسن  عجيلي  .237 013302-0101 والية قيروان

 محمد الهادي المنستيري .238 020972-0101 والية قيروان

 حلمي لقرن .239 007282-0101 والية قيروان
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 رحومة مناري .240 006787-0101 والية قيروان

 خديجة بنت السنوسي الحمزاوي  .241 031316-0101 والية قيروان
 

 

 

323قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 عبد هللا بن سعد .242 007592-0101 والية صفاقس

 منجي بن محمد بن الصادق بنحسن .243 012189-0101 والية صفاقس

 محمد  بن صالح .244 012263-0101 والية صفاقس

 المنصف بن عمر بن علي عويشاوي .245 015026-0101 والية صفاقس

 عبد الحميد  الفراتي .246 015474-0101 والية صفاقس

 بوكثير بن علي بن االشهب .247 002336-0201 والية صفاقس

 عزوز الغالي .248 005232-0101 والية صفاقس

 الصالحة بن حسين .249 004231-0201 والية صفاقس

 هندة الهويدي .250 002858-0201 والية صفاقس

 عبد السالم بن سعد .251 002845-0201 والية صفاقس
 

 

324قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية  والية قابس،  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 علي  الخليفي  .252 011342-0101 والية تطاوين

 الطاهر  بن محمد بن عمر  بوصفة .253 013201-0101 والية تطاوين

 سليم  سعد هللا .254 016150-0101 والية تطاوين

 االوحيشي  الفاخم .255 018260-0101 والية تطاوين

 الطاهر حجاج .256 000865-0101 والية قابس

 راويه شائبيه .257 008442-0101 والية قابس

 توفيق السوداني .258 008470-0101 والية قابس

 ناصر الدين  عياد  .259 009970-0101 والية قابس

 مسعود  الحرابي .260 010284-0101 والية قابس

 طارق بن محمد بن علي السوداني .261 011456-0101 والية قابس

 شكري طواعي .262 013276-0101 والية قابس

 مصباح العيادي .263 013326-0101 والية قابس

 عبد اللطيف  بونوارة .264 013625-0101 والية قابس

 هندة  كريط  .265 013783-0101 والية قابس

 بن عبد هللا  زوينخ مفتاح بن  عماره .266 017798-0101 والية قابس

 ياسين  عياد .267 018329-0101 والية قابس

 عبد المجيد سبوعي .268 020740-0101 والية قابس
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 علي علوي .269 030185-0101 والية قابس

 البشيربن محمد   مدس .270 009101-0101 والية قبلي

 صالح  بن احمد  بن محمد بنبلقاسم .271 009113-0101 والية قبلي

 محمد  الشارف .272 009923-0101 والية قبلي

 عبد الحميد عبد القادر .273 010005-0101 والية قبلي

 احمد مرزوق .274 013775-0101 والية قبلي

 محمد  مرزوقي .275 010110-0101 والية قبلي

 ماهر  الدباك  .276 024202-0101 والية قبلي

 منصور التائب .277 003867-1201 والية قبلي

 حافظ  بن زينة .278 005410-0101 والية مدنين

 عبد الناصر   التنزختي .279 005418-0101 مدنينوالية 

 عبد اللطيف   ابن دعدوش .280 005450-0101 والية مدنين

 محمد خالد التائب .281 005458-0101 والية مدنين

 محمد  النصرى .282 013903-0101 والية مدنين

 الصادق  الحاج ابراهيم .283 013979-0101 والية مدنين

 محمد بورقيبةعبد الرزاق بن  .284 015936-0101 والية مدنين

 مصباح لهذيلي .285 000079-0801 والية مدنين

 منى  قرط  .286 027243-0101 والية مدنين

 الحبيب  بن ميمون .287 030463-0101 والية مدنين

 منيرة بنت الشيباني بن بوبكر العماري .288 000005-0801 والية مدنين
 

325قائمة عدد   

رفصة، والية توزوالية ق  

 اللقباالسم و  رقم الملف  الوالية 

 هاني  نفطي .289 004397-0101 والية توزر

 ميلود مبارك .290 010206-0101 والية توزر

 سهير  بادي  .291 018011-0101 والية توزر

 نزار بن الشاذلي بن صوله ضمائري .292 000602-0101 والية قفصة

 شاكر  وصيفي .293 002438-0101 والية قفصة

 كمال مصباح .294 003560-0101 والية قفصة

 رياض قوادر .295 004590-0101 والية قفصة

 عبد السالم السحيمي  .296 006095-0101 والية قفصة

 الخامس بن احمد بن احمد بوليفي .297 006398-0101 والية قفصة

 عبد هللا نجماوي .298 010397-0101 والية قفصة

 محمد برهومي .299 010502-0101 والية قفصة

 عصام  داللي  .300 013503-0101 والية قفصة

 عباس بن عميرة بن احمد زنيدي .301 015132-0101 والية قفصة

 عبد الرحمان  افضال .302 016092-0101 والية قفصة

 فوزي بن عبد هللا  مسعود .303 020666-0101 والية قفصة

 محمد الخامس عمروصيه .304 000922-0501 والية قفصة

 مفيدة بنت السماتي  عواينية  .305 029584-0101 والية قفصة

 عثمان بشاتنية .306 000218-0501 والية قفصة
 


