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112قائمة عدد   

 واليات تونس الكبرى ، والية بنزرت ، والية نابل 

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 احمد بن يوسف بن عمر المي .1 001263-0101 والية أريانة

 خالد  قاسمي .2 005213-0101 والية أريانة

 محمد وسيم بن صالح الدين بن محمد بلحاج .3 021628-0101 والية أريانة

 خليل اليونسي .4 025050-0101 والية أريانة

 الناجي السويسي .5 004778-0101 والية أريانة

 المولدي  الفاهم .6 003342-0101 والية بن عروس

 وحيد بن الحبيب بن محمد النصراوي .7 000471-0101 والية بن عروس

 عصام بن علي بن محمد الصالح عمامي .8 003888-0101 والية بن عروس

 منجي   بن علي بن ابراهيم عالوي .9 006734-0101 والية بن عروس

 أنور  الراشدي .10 020974-0101 والية بن عروس

 نضال  بوفحجة .11 001985-0101 والية بنزرت

 محمد بن علي بن محمد الهذلي .12 002999-0101 والية بنزرت

 غيث  عيادي .13 008431-0101 والية بنزرت

 محمد السعيد الغربي .14 020107-0101 والية بنزرت

 فوزي  الصدقاوي .15 030858-0101 والية بنزرت

 ابراهيم  الدريسي .16 007834-0101 والية تونس

 صالح السيارى .17 011200-0101 والية تونس

0101-020275 والية تونس   عاصف يحياوي .18 

 نواروائل  .19 021173-0101 والية تونس

 المعز  بن عثمان .20 023694-0101 والية تونس

 ياسين  الرياحي .21 023722-0101 والية تونس

 صابرين  الراجحي .22 008987-0101 والية تونس

 عبد الرحمان عياري .23 000104-0101 والية تونس

 زهير  معطي هللا .24 021234-0101 والية زغوان

 العربي بن صالح قاسميزكريا بن محمد  .25 022504-0101 والية منوبة

 وليد  المهذبي .26 011022-0101 والية منوبة

 زيد  الدريدي .27 013832-0101 والية منوبة

 عزت خريف .28 030697-0101 والية منوبة

 رفيق حسين .29 003418-0101 والية نابل

 بديل  الجازي .30 009226-0101 والية نابل
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212قائمة عدد   

القصرين، والية والية سيدي بوزيد  

 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 عبد الرحيم بالطيبي .31 009587-0101 والية القصرين

 محمد لباوي .32 020973-0101 والية القصرين

 الصادق ابراهيم .33 000021-0201 والية القصرين

 توفيق  النوني .34 002195-0401 والية القصرين

 الكريميايمن   .35 000378-0101 والية القصرين

 كمال  بوزيد .36 003024-0101 والية القصرين

 زبيدة  سائحي .37 003025-0101 والية القصرين

 فطوم  نصري .38 003045-0101 والية القصرين

 دالل بنت علي بن الهادي بن عمار نصري .39 003046-0101 والية القصرين

 عصام  دلهومى .40 003063-0101 والية القصرين

 محمد  سائحي .41 003102-0101 والية القصرين

 محمد الهادي  بولعابي .42 003250-0101 والية القصرين

 السبتي رطيبي .43 003378-0101 والية القصرين

 سنية   بناني .44 003423-0101 والية القصرين

 فرحات برطولي .45 003559-0101 والية القصرين

 محمد المنصف  جبران .46 003563-0101 والية القصرين

 صليحة برطولي .47 003564-0101 القصرينوالية 

 بلقاسم  جبران .48 003568-0101 والية القصرين

 فتحية  البرطولي .49 003571-0101 والية القصرين

 عقبة عبائدي .50 003573-0101 والية القصرين

 فهيمة الدلهومي .51 003575-0101 والية القصرين

 منجي جنحاوي .52 003806-0101 والية القصرين

 سيف الدين عالقي .53 003865-0101 القصرينوالية 

 عبد الرؤوف  نجاحي .54 003953-0101 والية القصرين

 رياض  بوزيدي .55 003988-0101 والية القصرين

 عبد الخالق سعداوي .56 004178-0101 والية القصرين

 خديجة السائحي .57 004328-0101 والية القصرين

 احمد  رحموني .58 004337-0101 والية القصرين

 علية منصري .59 004353-0101 والية القصرين

 إسكندر قرمازي .60 004389-0101 والية القصرين

 كوثر نمري .61 004391-0101 والية القصرين

 زياد فريضي .62 004525-0101 والية القصرين

 الهادي بناني .63 004565-0101 والية القصرين

 نصر الدين  بنعربية .64 004775-0101 والية القصرين

 صفاء عالقي .65 004794-0101 القصرينوالية 

 حدي  عالقي .66 004796-0101 والية القصرين

 بسمة عالقي .67 004800-0101 والية القصرين
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 عواطف  الزمالي .68 005055-0101 والية القصرين

 كريم  عصيدي .69 005114-0101 والية القصرين

 حسام   عصيدي .70 005115-0101 والية القصرين

 البدالي عسيلي .71 005166-0101 والية القصرين

 رابح   الخليفي .72 005170-0101 والية القصرين

 مختار  حيزي .73 005201-0101 والية القصرين

 النخلي  رطيبي .74 005905-0101 والية القصرين

 مختار عالقي .75 005970-0101 والية القصرين

 سعيدة  الرابحي .76 006021-0101 والية القصرين

 سلوى  نجاحي .77 006022-0101 والية القصرين

 محمود  رابحي .78 006024-0101 والية القصرين

 ناجي  العمري .79 006117-0101 والية القصرين

 سليم  سايحي .80 006152-0101 والية القصرين

 منيرة  عمري .81 006208-0101 والية القصرين

 صالح الدين  سائحي .82 006312-0101 والية القصرين

 كمال  سائحي .83 006321-0101 والية القصرين

 فاكر  خاليفي .84 006341-0101 والية القصرين

 محمد الحبيب  الرطيبي .85 006462-0101 والية القصرين

 حورية  رابحية .86 006611-0101 والية القصرين

 هادية  نورة رابحي .87 006613-0101 والية القصرين

 الواهمة محمدي .88 006713-0101 والية القصرين

 محمد العوني  بناني .89 006846-0101 القصرينوالية 

 محمد أمين بن توفيقبن الطيب بن صالح مساهلي .90 007030-0101 والية القصرين

 ابراهيم بعصوصي .91 007141-0101 والية القصرين

 فاخر  ميساوي .92 007171-0101 والية القصرين

 بشرة  الجرداوي .93 007322-0101 والية القصرين

 زهير  يحياوي .94 007535-0101 والية القصرين

 بهيجة هداوي .95 008040-0101 والية القصرين

 خميس  نصري .96 008186-0101 والية القصرين

 محسن  فقراوي .97 008673-0101 والية القصرين

 ابراهيم نداري .98 008674-0101 والية القصرين

 رياض نداري .99 008676-0101 والية القصرين

 سليم  حسني .100 008923-0101 والية القصرين

 جمال غرسلي .101 002669-0401 والية القصرين

 الوردي دربالي .102 003206-0101 والية القصرين

 الطايع  بوشقره .103 001367-0301 والية سيدي بوزيد

 صابر  حمدوني .104 001410-0301 والية سيدي بوزيد

 مراد  بكاري .105 000615-0301 والية سيدي بوزيد

 مراد  بن جدو .106 001088-0301 والية سيدي بوزيد

 نور الدين بن رمضان بن صالح مصباحي .107 001982-0101 والية سيدي بوزيد
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132قائمة عدد   

، والية الكاف ، والية سليانةوالية باجة    

 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 الشريف بن رابح التليلي االخضر  بن .108 000058-0901 والية الكاف

 عبد الحميد  بن االخضر بن الشريف التليلي .109 000059-0901 والية الكاف

 اسامة  الشارني .110 007884-0101 والية الكاف

 عبد الحميد  العبيدي .111 017631-0101 والية الكاف

 وحيد الرياحي .112 017695-0101 والية باجة

 مكرم الزوابي .113 006727-0101 والية سليانة
 

 

 

142قائمة عدد   

، والية القيروان والية المهدية ، المنستير ، والية سوسة  والية   

 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 علي  بن جبرة .114 009528-0101 والية المنستير

 صبري  بوبكر .115 011988-0101 والية المهدية

 صالح بن عبد الكريم بن مصطفى تاج .116 010246-0101 والية المهدية

 باسم الصيود .117 019856-0101 والية المهدية

 فاتح جعوان .118 001250-1201 والية المهدية

 وليد الحمامي .119 006495-0101 والية سوسة

 علي  حامدي .120 013791-0101 والية سوسة

 مهيمن  هادفي .121 008290-0101 والية سوسة

 محمد انور ستيتة .122 005133-0101 والية سوسة

 هيثم  القمودي .123 020164-0101 والية سوسة

 يوسف  الصالحي .124 000124-0601 والية سوسة

 عمران  خلفة .125 010090-0101 والية سوسة

 يحى  الزين .126 011957-0101 والية سوسة

 محمد علي  زقرني .127 027833-0101 والية سوسة

 نزار  حسني .128 002250-0601 والية سوسة

 محمد علي  دومة .129 023199-0101 والية سوسة

 زياد الشلي .130 008436-0101 والية سوسة

 سمير  طعم هللا .131 006508-0101 والية قيروان

 محمد ابن سالمة .132 012605-0101 والية سوسة 
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215قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 أبوبكر كريشان .133 010628-0101 والية صفاقس

 اللوزأسامة أحمد   .134 009860-0101 والية صفاقس

 لطفي  عبيدة .135 002618-0201 والية صفاقس

 محمد  سوداني .136 021352-0101 والية صفاقس
 

 

162قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية قابس ،والية   

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 الطاهر بن الهادي بن البشير إسماعيل .137 011303-0101 والية قابس

 وليد  الزفزاف .138 001849-1201 والية قبلي

 المختار بن محمد بن فرج بنفرج .139 010023-0101 والية قبلي

 عمر قريره .140 019927-0101 والية قبلي

 خالد  بن حميدة .141 005014-0101 والية مدنين

 شكري البريكي .142 006102-0101 والية مدنين

 الربيع توفيق .143 014577-0101 والية تطاوين

 

 

721قائمة عدد   

فصة والية ق  

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 سامي  طبابي .144 006582-0101 والية قفصة

 جمال  خليفي .145 008318-0101 والية قفصة

 مظر بن جنات .146 008387-0101 والية قفصة

 نعيم  رزوق .147 000625-0501 والية قفصة

 بوبكر  بن بوبكر .148 008423-0101 والية قفصة

 المنجي يحياوي .149 000107-0501 والية قفصة

 محجوب معيطي .150 000108-0501 والية قفصة

 منعم  يحياوي .151 002812-0501 والية قفصة

 عبد السالم  المنصوري .152 013180-0101 والية قفصة

 عبد الوهاب أوالد بالهادي .153 000196-0501 والية قفصة

 سامي  االفضال .154 000491-0501 والية قفصة

 ماهر معامرية .155 003310-0501 والية قفصة
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 الناصر  أحمدي .156 027677-0101 والية قفصة

 حسني بن محمد الطاهر أحمد .157 002530-0501 والية قفصة

 ناظم  عبدلي .158 004210-0501 والية قفصة

 الحبيب جاللي .159 006217-0101 والية قفصة

 عصام عابدي .160 001665-0101 والية قفصة
 


