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233قائمة عدد   

 واليات تونس الكبرى ، والية بنزرت ، والية نابل 

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 أسامة رشاد السويد .1 002473-0101 والية أريانة

 حامد الهمامي .2 000231-0101 والية أريانة

 ابراهيم المالكي .3 000304-0101 والية أريانة

0101-02569 والية اريانة   الفاضل البلدي  .4 

0101-002776 والية اريانة  نور الدين بالحاج  .5 

 عادل  العياري .6 011129-0101 والية أريانة

 بلحسن بن الشاذلى .7 020582-0101 والية أريانة

 رمزي الرزقي .8 006670-0101 والية أريانة

 محمد السلطاني .9 003668-0101 والية أريانة

 علي محمد  بن .10 011109-0101 والية أريانة

 نجيب  الهيشري .11 008571-0101 والية أريانة

0101-001639 والية بن عروس   عصام بن بريك  .12 

 كمال الحسناوي .13 003754-0101 والية بن عروس

 قيس  الهداجي .14 027870-0101 والية بن عروس

 طارق  الهمامي .15 011082-0101 والية بن عروس

 نجم الدين  الشابي .16 012576-0101 والية بن عروس

 بالل ضيف هللا .17 021377-0101 والية بن عروس

 حمدي  ساعي .18 023359-0101 والية بن عروس

 رمزي الرمضاني .19 027280-0101 والية بن عروس

 واصف العبيدي .20 022846-0101 والية بن عروس

 خبيب  حمايدي .21 003864-0101 والية بن عروس

 عمر برهومي .22 031665-0101 والية بن عروس

 صابر الترمسي .23 009378-0101 والية بن عروس

 عبد هللا  الحمروني .24 015699-0101 والية بن عروس

 كريم بلومي .25 000218-0101 والية بن عروس

 مريم  الزواغي .26 003926-0101 والية بن عروس

 علي  بوجناح .27 025215-0101 والية بن عروس

 حسان مرابط .28 017120-0101 والية بن عروس

 هيثم  العبيدي .29 000319-0101 والية بن عروس

 فريد  التليلي .30 025705-0101 والية بن عروس

 حمدي مناعي .31 000469-0101 والية بن عروس

 مصطفى  القماطي .32 008974-0101 والية بن عروس

 محجوب  الدوزاني .33 015314-0101 والية بنزرت

 عبد الحليم عروة .34 001927-0101 والية بنزرت

 أيمن الدريدي .35 003718-0101 والية بنزرت

 بالل اليفرني .36 006268-0101 والية بنزرت

 صالح  علوشي .37 011804-0101 والية بنزرت
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0101-014579 والية بنزرت    األمينجمال الدين  .38 

0101-001948 والية بنزرت   محسن خليفة  .39 

 صالح بن محمد بن صالح الشلغومي .40 015889-0101 والية بنزرت

 محمد االمين الرحوي .41 010097-0101 والية بنزرت

 بالل الصفاقسي .42 010437-0101 والية بنزرت

 عبد الرزاق العرافة .43 000786-1201 والية بنزرت

 نادر الفرشيشي .44 000793-1201 والية بنزرت

 محمد  العباشي .45 017107-0101 والية بنزرت

 عبد القادر  السعيداني .46 020594-0101 والية بنزرت

 هشام القلعي .47 002878-0101 والية بنزرت

 سامي  شعبان .48 025287-0101 بنزرتوالية 

 احمد  كريشح .49 022824-0101 والية بنزرت

 البشير المهناوي .50 007377-0101 والية بنزرت

 حسني اليفرني .51 022120-0101 والية بنزرت

 البشير الشارني .52 027009-0101 والية بنزرت

 حسن  بن يحي .53 021364-0101 والية بنزرت

 الالفيرفيق   .54 030747-0101 والية بنزرت

 سليم  تراس .55 030180-0101 والية بنزرت

 محمد الالفي .56 020851-0101 والية بنزرت

 شكيب  المحواشي .57 004645-0101 والية بنزرت

 حمزه  الصدقاوي .58 016551-0101 والية بنزرت

 عمر الفنطازي .59 007276-0101 والية بنزرت

 خالد  الدالجي .60 012578-0101 والية بنزرت

 صالح  التعبوري .61 030889-0101 والية بنزرت

 بسام المشرقي .62 022248-0101 والية بنزرت

 مكرم الخشرومي .63 006269-0101 والية بنزرت

 اسكندر البامري .64 017801-0101 والية تونس

 أنيس  حسني .65 018691-0101 والية تونس

 عمار حناشي .66 003157-0101 والية تونس

 عبد الطيف  الرقيقي .67 004836-0101 والية تونس

 محمد علي الفقيه .68 007539-0101 والية تونس

 نزار حسني .69 025374-0101 والية تونس

 محمد علي احمدي .70 001055-0101 والية تونس

 مراد الخميرى .71 002186-0101 والية تونس

 برهان  لواتي .72 022853-0101 والية تونس

 مروان شريط .73 026890-0101 والية تونس

 الدريديمحمد علي  .74 000649-0101 والية تونس

 صالح  فردي .75 006036-0101 والية تونس

 وليد السعيدي .76 000343-0101 والية تونس

 وليد  الخياري .77 005923-0101 والية تونس

 محمد عبد الرؤوف  يانسي .78 015190-0101 والية تونس

 حمزة  الماجري .79 016509-0101 والية تونس

 حسن بن محمد بوجنيح .80 000056-0101 والية تونس

 محمد االكحل .81 020990-0101 تونسوالية 

 أيمن  العبيدي .82 029234-0101 والية تونس
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 أيوب الحبيبي .83 000537-0101 والية تونس

 بالل كوكة .84 002740-0101 والية تونس

 زياد  بن محمود .85 025830-0101 والية تونس

 أيمن الجبالي .86 014274-0101 والية تونس

0101-018710 والية تونس   رشاد بن سعيد  .87 

 أنور مرزوقي .88 006142-0101 والية تونس

 وحيد  بن عثمان .89 021084-0101 والية تونس

 شكري  الماجري .90 007511-0101 والية تونس

 األسعد  بوثوري .91 000468-0101 والية تونس

 أيمن  الحسني .92 000505-0101 والية تونس

 محمد علي  الوسالتي .93 015186-0101 والية تونس

 رمزي  زعتور .94 016790-0101 والية تونس

 عباس الرابح .95 007435-0101 والية تونس

 سيف الدين بن محرز بن احمد  القلعي .96 008377-0101 والية تونس

 عبد الستار  بن جودة .97 008509-0101 والية تونس

 محمد الهادي   المنصوري .98 008946-0101 والية تونس

 المنجي  الشريف .99 008976-0101 والية تونس

 علي قصوري .100 009933-0101 والية تونس

 فؤاد  بوقطف .101 010724-0101 والية زغوان

 عبد الحميد  بن قوتة .102 009490-0101 والية زغوان

 فؤاد بن سالم بن عمر  بو قطف .103 011111-0101 والية زغوان

 رضوان  بن مسعود .104 023944-0101 والية منوبة

 زياد بن عمر عويدات .105 030226-0101 والية منوبة

 صابر  جبري .106 018340-0101 والية منوبة

 عبد الرحمان  ماكني .107 026759-0101 والية منوبة

 سامي البوغانمي .108 004407-0101 والية منوبة

 بسام الظاهري .109 008005-0101 والية نابل

 خليفة بنحسن .110 003656-0101 والية نابل

 عصام زقاد .111 031487-0101 والية نابل

 وليد التواتي .112 003417-0101 والية نابل

 بسام  الدريدى .113 018458-0101 والية نابل

 محمد أمين الديماسي .114 021383-0101 والية نابل

 جالل  بوبكري .115 026044-0101 والية نابل

 عماد  الجمالي .116 007177-0101 والية نابل

 الفرجانى مشرقى .117 014544-0101 والية نابل

 سليم  القنيشي .118 003838-0101 والية نابل

 سامي  القنيشي .119 024507-0101 والية نابل

 محمد  االسود .120 030155-0101 والية نابل

 الطاهر  بوغرمان .121 008469-0101 والية نابل

 

 

 

 



4 | 9 

 

 

 

342قائمة عدد   

 والية سيدي بوزيد

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 جابر بوعالقي .122 017672-0101 والية القصرين

 محمد رضا ذيبي .123 012390-0101 والية القصرين

 فيصل  الحريزي .124 018290-0101 القصرينوالية 

 علي النومي .125 018291-0101 والية القصرين

 عبد الكريم  العبيدي .126 001697-0401 والية القصرين

 محمد الطاهر  جابلي .127 000472-0401 والية القصرين

 شكري خضري .128 014193-0101 والية القصرين

 محمد علي  فرجاني .129 031042-0101 والية القصرين

 فوزي  رطيبي .130 015426-0101 القصرينوالية 

 محمد الصالح قسومي .131 008661-0101 والية القصرين

 زياد سائحي .132 001849-0101 والية القصرين

 رامي سعيدي .133 031870-0101 والية القصرين

 هشام  حمزاوي .134 000476-0401 والية القصرين

 نبيل  رطيبي .135 015425-0101 والية القصرين

 سعيد  عمري .136 001683-0501 والية سيدي بوزيد

 محمد علي  زعفوري .137 000502-0301 والية سيدي بوزيد

 لطفي نصيبي .138 009934-0101 والية سيدي بوزيد

0101-012794 والية سيدي بوزيد   محمد الهادي منصري .139 

 محمد علي حرشاني .140 001458-0301 والية سيدي بوزيد

 رؤوف جوادي .141 001617-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد علي بن الهادي بن محمد علي ام هاني .142 010731-0101 سيدي بوزيدوالية 

 رمزي  أم هاني .143 011639-0101 والية سيدي بوزيد

 لسعد قاسمي .144 000007-0301 والية سيدي بوزيد

 عبد الجليل  علياوي .145 000171-0301 والية سيدي بوزيد

 صبر  عواينية .146 001028-0301 والية سيدي بوزيد

 قيس  يوسفي .147 001218-0301 والية سيدي بوزيد

 خالد بسدوري .148 001615-0301 والية سيدي بوزيد

 شاكر سليماني .149 001760-0301 والية سيدي بوزيد

 تقي الدين  كرمي .150 004132-0101 والية سيدي بوزيد

 وسام  بكري .151 001306-0301 والية سيدي بوزيد

 طاهر  صالحي .152 000892-0301 والية سيدي بوزيد

 وليد صغراوي .153 001613-0301 والية سيدي بوزيد

 حيدر  نصري .154 006525-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد الطاهر  غنيمي .155 010142-0101 والية سيدي بوزيد

 صالح جاللي .156 001576-0301 والية سيدي بوزيد
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 محرز عواني .157 001301-0301 والية سيدي بوزيد

 أحمد عيساوي .158 016024-0101 والية سيدي بوزيد

 زبير هاني .159 005064-0101 والية سيدي بوزيد

 احمد  حرشاني .160 001638-0301 والية سيدي بوزيد
 

235قائمة عدد   

، والية الكاف ، والية سليانةوالية جندوبة   

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 بيرم الحيدري .161 003986-0101 والية الكاف

 يالشارنالحسين بن عبد الحميد بن عبد هللا  .162 010938-0101 والية الكاف

 هيثم سلماني .163 000521-0901 والية الكاف

 العبيدي  عبيدي .164 000282-0901 والية الكاف

 ايمن  الجباري .165 003858-0101 والية الكاف

 فوزي الورغي .166 008617-0101 والية الكاف

 خليل القاسمي .167 032084-0101 والية الكاف

 زكرياء  بوعالق .168 009514-0101 والية الكاف

 عادل  الحناشي .169 004160-0101 والية باجة

 أيمن  الرياحي .170 004497-0101 والية باجة

 مراد  المغراوي .171 020765-0101 والية باجة

 الحسين  طرخاني .172 004327-0101 والية جندوبة

 انور زرايبية .173 001783-0101 والية جندوبة
 

 

 

362قائمة عدد   

، والية القيروان المنستير ، والية سوسة  والية   

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 حمدى الحاج رمضان .174 018400-0101 والية المنستير

 محفوظ  الصيادي .175 015771-0101 والية المنستير

 محمد  بن محمد عبد الوهاب بن الهادي  بن منا .176 002636-0601 والية المنستير

 محمد عبد الرزاق .177 022266-0101 والية المنستير

 سالم  زيردة .178 001362-0601 والية المهدية

 محمد الناصر نافلة .179 011850-0101 والية المهدية

 محمد  الدريدي .180 010549-0101 والية المهدية

0101-013196 والية المهدية   عبداللطيف حسن  .181 

 نزال  الجربوعى .182 014384-0101 والية المهدية

 شكري الجمالي .183 015196-0101 والية المهدية
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 عبد هللاباسم  .184 000803-1201 والية المهدية

 ايمن حسين .185 030369-0101 والية المهدية

 كريم  شلبي .186 001397-0201 والية المهدية

 الشادلي  ابراهم .187 009368-0101 والية المهدية

 علي  حسن .188 001845-0601 والية سوسة

 يحى  بوقديدة .189 011843-0101 والية سوسة

 محمد علي  طالبي .190 018508-0101 والية سوسة

 بلحسن  خليف .191 008712-0101 والية سوسة

 عاطف الطرابلسي .192 000181-0601 والية سوسة

 امين  المحضي .193 001826-0601 والية سوسة

 سفيان  نجيم .194 005438-0101 والية سوسة

 وناس  رجايبي .195 005439-0101 والية سوسة

 لطفي  القنوني .196 009027-0101 والية سوسة

 وليد  الكحالوي .197 014630-0101 والية سوسة

 أنيس  عبيدي .198 000144-0601 سوسة والية

 كمال  البوزيدي .199 000269-0601 والية سوسة

 سهيل  بالريش .200 000289-0601 والية سوسة

 محمد  عطية .201 002902-0601 والية سوسة

 ايمن الكافي .202 001950-0101 والية سوسة

 مبروك بن مصطفى بن محمد عبدالوي .203 004893-0101 والية سوسة

 حمدة  بلحوش .204 005436-0101 والية سوسة

 علي راقوبي .205 005558-0101 والية سوسة

 ماهر  زنداح .206 001715-0601 والية سوسة

 كريم  الهيشري .207 002300-0601 والية سوسة

 ماهر  غفيرة .208 013500-0101 والية سوسة

 محمد وهبي  ابن العربية .209 018089-0101 والية سوسة

 حافظ  عبدالالوي .210 016517-0101 والية سوسة

 رمزي  شكري .211 007969-0101 والية سوسة

 محمد  رحيمي .212 007734-0101 والية سوسة

 علي  رحيمي .213 007733-0101 والية سوسة

 لطفي  السعيدي .214 013504-0101 والية سوسة

 سهيل البدوي .215 018088-0101 والية سوسة

 صالح  نصير .216 002422-0601 والية سوسة

 صالح  عمار .217 009354-0101 والية سوسة

 ناجح  حمودة .218 009361-0101 والية سوسة

 حسين  عبود .219 009372-0101 والية سوسة

 محمد  دردوري .220 009732-0101 والية سوسة

 مراد بن محمد الهادي سعيدي .221 027565-0101 والية قيروان

 محمد التيجاني طراد .222 031626-0101 والية قيروان
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237قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 اللقباالسم و  رقم الملف الوالية

 حافظ  راقوبي .223 002641-0201 والية صفاقس

 هيكل المحمدي .224 009285-0101 والية صفاقس

 مالك قصيعة .225 000562-0201 والية صفاقس

 أمير  العوي .226 000564-0201 والية صفاقس

 ربيع بنعمر .227 003709-0201 والية صفاقس

 غانم  المطبيع .228 003852-0201 والية صفاقس

 أيوب  البحري .229 003891-0201 والية صفاقس

 ناجح بنصالح .230 002165-0101 والية صفاقس

 جمال الدلنسي .231 010510-0101 والية صفاقس

 هاني  العابد .232 003512-0201 والية صفاقس

 فؤاد  االزهري .233 012186-0101 والية صفاقس

 ايوب بنعلي .234 001619-0101 والية صفاقس

 عبد الرزاق  الطرابلسي .235 008555-0101 والية صفاقس
 

 

832قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية قابس ،والية   

 

 االسم و اللقب رقم الملف الوالية

 طارق  سكرافي .236 000131-0201 والية تطاوين

 احمد الفاخم .237 004343-1201 والية تطاوين

 محمد  بنعبد النبي .238 012418-0101 والية قابس

 الهادي  مبارك .239 030976-0101 والية قابس

 نزار الهاني .240 001918-0101 والية قابس

 فيصل  فرح .241 014132-0101 والية قبلي

 شوقي  رحومة .242 012556-0101 والية قبلي

 نصر فرح .243 002256-1201 والية قبلي

 خالد شنينه .244 002205-1201 والية قبلي

 هشام بن بريك بن مفتاح بريك .245 000051-0101 والية قبلي

 المرزوقيأحمد   .246 001432-0701 والية قبلي

 رضا بن راشد .247 030579-0101 والية قبلي

 محمد بن حمد .248 003567-1201 والية قبلي

 محمد  بنمحمد .249 003570-1201 والية قبلي
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 حمزة حمزة .250 011156-0101 والية قبلي

 لطفي   قريرة .251 016919-0101 والية قبلي

 أحمد بنعون .252 003556-1201 والية قبلي

 عبد النبيأنيس بن  .253 003578-1201 والية قبلي

 الحسين مرزوقي .254 016918-0101 والية قبلي

 عماد بن نصر .255 010049-0101 والية قبلي

 بلقاسم  بنكماله .256 010053-0101 والية قبلي

 خالد  جابر .257 001028-0701 والية قبلي

 خليل  بنحمد .258 027189-0101 والية قبلي

 ايمن  بنمنصور .259 008259-0101 والية قبلي

 سالم بنعبد اللطيف .260 003572-1201 والية قبلي

 كمال بنبلقاسم .261 010011-0101 والية قبلي

 محمد بن الهادي بن محمد بنبوبكر .262 010126-0101 والية قبلي

 عمار  نومة .263 006038-0101 والية مدنين

 الفتحي  بن محمد بوعضله .264 001988-0801 والية مدنين

 خالد  المحضي .265 000958-0801 والية مدنين

 عمر  هاللي .266 014998-0101 والية مدنين

 ربيع  مراد .267 001673-0801 والية مدنين

 محمد بن منصور .268 001127-0801 والية مدنين

 يوسف المحمودي .269 028609-0101 والية مدنين

 منير  السعداوي .270 000148-0801 والية مدنين
 

 

923قائمة عدد   

رفصة ، والية توزوالية ق  

 

 االسم و اللقب .271 رقم الملف الوالية

 عماد االحول .272 014246-0101 والية توزر

 منصور  محجوبي .273 016107-0101 والية توزر

 أمين فطوم .274 003878-0101 والية قفصة

 غيث  مكي .275 002704-0101 والية قفصة

 أنور الفرجاني .276 016337-0101 والية قفصة

 منير   وحاده .277 002713-0101 والية قفصة

 نزار يحى .278 009374-0101 والية قفصة

 أمان هللا  ترنجة .279 007845-0101 قفصةوالية 

 كمال  عيساوي .280 000367-0501 والية قفصة

 سمير  ماجدي .281 004418-0501 والية قفصة

 صالح محمود .282 013362-0101 والية قفصة

 قيس   التومي .283 002721-0101 والية قفصة

 سيف  نجماوي .284 018795-0101 والية قفصة

 وجدي  البسكري .285 002099-0501 والية قفصة

 انور  السعيدي .286 000447-0501 والية قفصة
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 نبيل شكري .287 012770-0101 والية قفصة

 علي  سالمي .288 000086-0501 والية قفصة

 منذر طنيش .289 012620-0101 والية قفصة

 منصور  قطوس .290 008927-0101 والية قفصة

 وحادة رامي .291 032086-0101 والية قفصة

 


