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 352 قائمة عدد

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

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 مريم بن لطيف .1 016406-0101 والية أريانة

 حيدر بن سعد .2 023987-0101 والية أريانة

 مختار الحرزلي  .3 003830-0101 والية أريانة

 مبروك بن إبراهيم  .4 012869-0101 والية أريانة

 المنصف ذوادي .5 027314-0101 والية بن عروس

 حمزة  بالحاج محمد  .6 020317-0101 والية بن عروس

 المنجي عويني .7 012678-0101 والية بن عروس

 توفيق  القاسمي .8 000397-0101 والية بن عروس

 مبروكة  الطياشي .9 024864-0101 والية بنزرت

 عبد الوهاب السعيدي .10 000866-1201 والية بنزرت

 امال الميموني .11 019573-0101 والية بنزرت

 نور الدين بن النوي بن سعد خيرات .12 000338-0101 والية بنزرت

 محمد الهادي بن سعيد .13 015115-0101 والية بنزرت

 عزيز بن الهادي البجاوي .14 014341-0101 والية بنزرت

 الصدفي مامية .15 019474-0101 والية بنزرت

 ليلى الحناشي .16 018168-0101 والية بنزرت

 صالح مباركي .17 000189-0101 والية بنزرت

 السيدة صالح .18 008385-0101 والية بنزرت

 محمد  السعيداني  .19 019383-0101 والية بنزرت

 الحبيب  بن ميهوب .20 003101-0101 والية بنزرت

 رياض بن مسعود .21 022109-0101 والية بنزرت

 أيمن  حمودة .22 025622-0101 بنزرتوالية 

 شاكر األسود .23 010194-0101 والية تونس

 عماد فاضل .24 025260-0101 والية تونس

 سمير  الصادق .25 012790-0101 والية تونس

 الشاذلي  قطيف .26 021064-0101 والية تونس

 أحمد العياري .27 022460-0101 والية تونس

 عمر المستيري .28 029371-0101 والية تونس

 نجاة قيزة .29 024794-0101 والية تونس

 فريد الشتيتي  .30 028005-0101 والية تونس

 كمال الدين انور  الهنشيري .31 013109-0101 والية تونس

 لطفى  بن على  .32 016590-0101 والية تونس

 وناس بوخالد .33 015783-0101 والية منوبة

 محمد  الحوات .34 004401-0101 والية نابل

 هندة بنت صالح بن يوسف الميساوي  .35 013228-0101 والية نابل

 محمد الفاضل الدراوي .36 022825-0101 والية نابل

 محمد  بولبيار .37 020306-0101 والية نابل

 حافظ  ناشي .38 006387-0101 والية نابل

 علي الحوات .39 019266-0101 والية نابل
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 353قائمة عدد 

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 جمال بن الصادق بن مصطفى الكريمي .40 000381-0101 والية القصرين

 حسني احمد .41 002989-0401 والية القصرين

 احمد  البوعالقي .42 003044-0401 والية القصرين

 عزالدين  نقريشي .43 001437-0401 والية القصرين

 هرماسيفيصل  .44 000127-0401 والية القصرين

 محمد علي بن بلقاسم بن علي سعداوي .45 001851-0401 والية القصرين

 العيد  بناني .46 001853-0401 والية القصرين

 يوسف عجيلي .47 003338-0101 والية القصرين

 الصادق  ميساوي .48 010574-0101 والية القصرين

 بوبكر طالبي .49 002889-0401 والية القصرين

 حافظ رويسي .50 002039-0401 والية القصرين

 حليمة  دخيلي .51 000093-0101 والية القصرين

 عمر  نصري .52 001456-0101 والية القصرين

 مراد  الرطيبي .53 000158-0401 والية القصرين

 عبير  رطيبي .54 001789-0401 والية القصرين

 محسن  فقراوي .55 000152-0101 والية القصرين

 عد الكريم  سالمي  .56 000464-0101 والية القصرين

 زهير  منصري .57 003976-0101 والية القصرين

 عزالدين عجالني .58 000308-0101 والية القصرين

 جيالني عباسي .59 003100-1201 والية القصرين

 محمد الصديق بن عبيد بن مبارك ميساوي .60 014648-0101 والية القصرين

 الرؤوف عائديعبد  .61  008540-0101 والية سيدي بوزيد

 عبد المجيد العليبي .62 003189-0101 والية سيدي بوزيد

 نيزار قاسمي .63 001813-0301 والية سيدي بوزيد

 نصر فالحي .64 013282-0101 والية سيدي بوزيد

 نجاة بنت علي بن عماره الحسيني .65 013510-0101 والية سيدي بوزيد

 حسين جوادي .66 016253-0101 والية سيدي بوزيد

 صدام  عكرمي .67 015334-0101 سيدي بوزيدوالية 

 سليم كدوسي .68 001317-0301 والية سيدي بوزيد

 

 354قائمة عدد 

، والية باجة ، والية الكاف، والية سليانةوالية جندوبة  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 منجي سعيدي .69 001234-0101 والية الكاف

 الصكليالمنجي   .70 023548-0101 والية الكاف

 بوبكر بن محمد بوجمعة قاسمي .71 014127-0101 والية الكاف

 المنجي سعيدي .72 005042-1201 والية جندوبة

 خيري  مرزوقي .73 001162-1001 والية جندوبة
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 محمد عاطف الزائري .74 003134-0101 والية جندوبة

 مهدي غزواني .75 012780-0101 والية جندوبة

 الناجي  المرداسي .76 003203-0101 والية جندوبة

 مفيدة عيادي .77 014238-0101 والية جندوبة

 بسمة بنت الحفصي بن أحمد الكنزاري .78 015500-0101 والية سليانة

 مروان  العياري .79 024544-0101 والية سليانة

 طارق الدهماني .80 024546-0101 والية سليانة

 الشريف ضية .81 021961-0101 والية سليانة

 صالح  القرمزي .82 000030-1201 والية سليانة

 مروان  المباركي .83 014955-0101 والية سليانة

 آدم  بورحلة .84 006115-0101 والية سليانة

 محجوب  حرباوي .85 000010-1201 والية سليانة

 حسونه  السالمي .86 000008-1201 والية سليانة

 شوقي  الصحراوي .87 023287-0101 والية سليانة

 االمين اليهبي .88 023291-0101 والية سليانة

 وليد جاء باهلل .89 000009-1201 والية سليانة

 بدر الدين   الزواغي .90 000013-1201 والية سليانة

 هيفاء محمد .91 014957-0101 والية سليانة

 ايمن البهلي .92 000026-1201 والية سليانة

 المنجي بن خالد .93 000037-1201 والية سليانة

 إبراهيم الضاوي  .94 021397-0101 والية سليانة
 

 

 355قائمة عدد 

، والية المهدية، والية القيروانالمنستير، والية سوسة والية   

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 سليم  الحداد .95 017947-0101 والية المنستير

 المولدي  القربي  .96 006399-0101 والية المنستير

 عبد اللطيف بن محمد الصيفي سايحي .97 014600-0101 والية المنستير

 خالد محمود .98 007194-0101 والية سوسة

 عبد الحميد كمون .99 021045-0101 والية سوسة

 زروق حمدي .100 011862-0101 والية سوسة

 فايدة بنت البشير بن الحاج يوسف .101 002359-0601 والية سوسة

 الحاج منصورالهادي بن حامد  .102 000607-0601 والية سوسة

 عمر بن علي ساعي  .103 000688-0601 والية سوسة

 الحبيب الزرزري  .104 022536-0101 والية سوسة

 رياض صالح بن العيادي الدالل .105 017466-0101 والية سوسة

 ليلى بنت عمار بن المساعدي  .106 020778-0101 والية سوسة 

 علي سالمة .107 009714-0101 والية سوسة 

 الهادي  الحاجي .108 029207-0101 والية قيروان

 عبد الرؤوف  عائدي .109 008540-0101 والية قيروان

 منيرة الظريف .110 016785-0101 والية قيروان
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 356قائمة عدد 

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 بلقاسم الجديدي شهر اليعقوبي .111 000067-1101 والية صفاقس

 اسماعيل الشاوش .112 013764-0101 والية صفاقس

 فؤاد ابن جماعة .113 001312-0201 والية صفاقس

 لطفي السقا  .114 002493-0201 والية صفاقس

 جمال  اللومي .115 012198-0101 والية صفاقس
 

 

 357قائمة عدد 

  ،، والية قبليمدنينوالية  والية قابس 

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 محمد سعيد .116 012944-0101 والية قابس

 عبد الجليل بن الفيتوري بن عطية عطية .117 013621-0101 والية قابس

 محمد  بنمبروك .118 002810-0101 والية قبلي

 مريم بارودي .119 000017-0801 والية مدنين

 عبد اللطيف  باجي  .120 000111-0101 والية مدنين

 نفيسة بنت علي بن عامر بن جمعة  .121 006298-0101 والية مدنين
 

 358قائمة عدد 

رفصة، والية توزوالية ق  

 االسم و اللقب  رقم الملف  الوالية 

 عمر  الزبيدي .122 000588-0501 والية توزر

 محجوب البوعبيدي  .123 008221-0101 والية توزر

 رابح خرفاني .124 004229-0501 والية قفصة

 عيساويمنصور  .125 000521-0501 والية قفصة

 األخضر الجالصي .126 000719-0501 والية قفصة

 علي الفالح .127 029061-0101 والية قفصة

 كمال بن ابراهيم .128 003631-0101 والية قفصة

 علي مبروكي .129 015906-0101 والية قفصة

 محمد هاروني .130 003639-0101 والية قفصة

 فيتوري  الكوك .131 012866-0101 والية قفصة

 عباس طبابي .132 003645-0101 والية قفصة

 طارق أبو الضياف .133 003633-0101 والية قفصة

 ميسر بلقاضي .134 007634-0101 والية قفصة

 عبد اللطيف  بن أحمد .135 003646-0101 والية قفصة

 إسماعيل  بن عبد هللا .136 003641-0101 والية قفصة

 حسين  طرش .137 005615-0101 والية قفصة
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 عبيدينزار  .138 021598-0101 والية قفصة

 هاشم بنرزق .139 003637-0101 والية قفصة

 طارق الجريدي .140 003648-0101 والية قفصة

 مصطفى االشخم .141 003651-0101 والية قفصة

 بو علي خاليفي .142 003654-0101 والية قفصة

 محمود العبيدي .143 003644-0101 والية قفصة

 عبد المجيد  مبروكي .144 001017-0501 والية قفصة

 علي  طبابي .145 003650-0101 والية قفصة

 ابراهيم فجراوي .146 013822-0101 والية قفصة

 وديع  بخائرية  .147 001256-0501 والية قفصة

 أحمد أحمدي .148 003659-0101 والية قفصة

 زهير  سولمي .149 001336-0501 والية قفصة

 سمير  غريسي .150 004197-0501 والية قفصة

 محمد  طبابي .151 003354-0501 والية قفصة

 ايمن بن عامر بن موسى  .152 004229-0101 قفصةوالية 

 فيصل سوري  .153 008153-0101 والية قفصة

 محسن بن مسعود بن سالم  .154 000358-0501 والية قفصة

 علي  خنوسي  .155 013024-0101 والية قفصة
 


