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 جبر ضرر مقاوم

375 قائمة عدد  

، والية زغوان واليات تونس الكبرى  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 الطاهربن صالح العمري .1 000023-0101 والية أريانة

 محمد العياشي بن محمود الرطيبي .2 000683-0101 والية أريانة

 محمد االزهر  الشابي .3 028475-0101 والية أريانة

 محمد ميراوي .4 025541-0101 ةوالية أريان

 محمد بن منصور القائدي .5 000302-0101 والية تونس

 محمد  القماطي .6 020897-0101 والية تونس

 نهدي علي بن ابراهيم بنت حليمة .7 017321-0101 والية بنزرت 

 عليبنصالحبنكبيرالجبالي .8 017483-0101 والية بن عروس

 يعبد الرحمان جوين .9 000697-0101 والية تونس

 التيجاني بن صالح بنيوسف .10 000999-0101 والية زغوان

 

376قائمة عدد   

، والية القصرينوالية سيدي بوزيد  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 الحاج سالم بن الحاج محمد   ذويب .11 022284-0101 والية القصرين

 محمد المهدي سويبقي .12 007235-0101 والية القصرين

 يونس   بن بلقاسم البوغديري .13 001912-0401 والية القصرين

 عبد الصمد بن حفيظ قادري .14 001933-0401 والية القصرين

 عبد هللا بن علي بن محمد الخليفي .15 002040-0401 والية القصرين

 االزهر  بن صالح بن محمد الرمضاني .16 002390-0401 والية القصرين

 ح شعبانياالزهر  بن عثمان بن صال .17 002672-0401 والية القصرين

 مختار بن ابراهيم بن محمد  النصراوي .18 002807-0401 والية القصرين

 خلف هللا بن احمد   الرياحي .19 024503-0101 والية القصرين

 األزهر بن محمد بن محمد النصراوي .20 000224-0401 والية القصرين

    محمد االمين حريزي .21 003438-0401 والية القصرين

 بلقاسمبنبوجمعةبليلي .22 008584-0101 والية القصرين

 حسن  بن علي الخاليفي .23 001415-0401 والية القصرين

 نصر الدبابي .24 001586-0401 والية القصرين

 العربي  الكحالوي .25 001791-0401 والية القصرين

 بوبكر بن ضو ضيفي .26 001925-0301 والية سيدي بوزيد

 يبشير بن بنور بن محمد حميد .27 001278-0301 والية سيدي بوزيد

 محمد بن بلقاسم بن صالح  الطيب .28 007985-0101 والية سيدي بوزيد

 محمد بن الفالح بنعمر .29 003874-1201 والية سيدي بوزيد

 الوردي بن عمار بن عليه حمدي .30 000723-0301 والية سيدي بوزيد

 علي الذهبي .31 014203-0101 والية سيدي بوزيد

 السعيدي احمد بن علي بن عبدالرحمان .32 015732-0101 والية سيدي بوزيد
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377قائمة عدد   

، والية الكاف ، والية سليانةوالية جندوبة   

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 الطاهر بن فرحات كوساني .33 004938-1201 والية الكاف

 علي المحمودي .34 023964-0101 والية الكاف

 محمد بن االخضر السماعلي .35 021465-0101 والية الكاف

 صالح بن عباس عثماني  .36 000503-0901 كافوالية ال

 عبد هللا  بن عمار بو علي .37 000112-0901 والية الكاف

 نويوي محمود .38 016829-0101 والية جندوبة

 حمداني الزهاني بن الصالح محمد .39 001839-1201 والية الكاف

 عمر بن خليل بن صالح  الخليلي .40 000300-1001 والية جندوبة

 بلقاسم بن حسن عمراني .41 000059-1001 والية جندوبة

 محمود بن احمد مسلمي .42 000058-1001 والية جندوبة

 فرج  بن محمد الصالح  التليلي .43 002179-0101 والية سليانة

 البرني بن محمد بن عمار السمراني .44 000118-0101 والية سليانة
 

 

378قائمة عدد   

، والية القيروان المنستير ، والية سوسة  والية   

 االسم و اللقب رقم الملف   الوالية

 عبد الحميد بن علي الشتيوي .45 000109-1201 والية المنستير

 الطاهر  بن التوهامي بن غرس هللا .46 005626-0101 والية سوسة

 ابراهيم بن علي السوقي .47 000143-0601 والية سوسة

 صميده عمار بن احمد بن الرحمان عبد .48 015415-0101 والية سوسة

 عمر بن محمد معمر .49 029079-0101 والية قيروان
 

 

379قائمة عدد   

 والية صفاقس 

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 على بن بلقاسم السالمى  .50 020000-0101 والية صفاقس

 علي بن الحاج بوبكر  عبد الكافي .51 003914-0201 والية صفاقس

 محمود محمد علي القروي  .52 001907-0201 والية صفاقس

 محمد بن الحاج السالمي .53 001049-0201 والية صفاقس

 عمر بن حميد .54 002075-1201 والية صفاقس
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380قائمة عدد   

، والية تطاوين ، والية قبليمدنينوالية قابس والية  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 خليفةبن محمد   القارس .55 004384-1201 والية تطاوين

 ليفة بن يحيمحمد بن خ .56 000146-0801 والية تطاوين

 علي بن صالح قويدر .57 000150-0801 والية تطاوين

 سعيد بن عبد هللا بن حمد الثابتي .58 001056-0801 والية تطاوين 

 مسعود بن سعيد الحطاب  .59 013365-0101 والية تطاوين 

 علي  بن محمد النويلي .60 000802-0801 والية تطاوين

 جيمحمد عبد هللا  الحا .61 001178-0801 والية تطاوين

 الشيباني  بن عبد الحميد كس .62 021276-0101 والية تطاوين

 علي بن محمد  قطاع .63 001989-1201 والية تطاوين

 نصر بن محمد العواي .64 002437-1201 والية تطاوين

 محمد بن عمر النويلي .65 021261-0101 والية تطاوين

 سعيد  بن ضو الكار .66 001833-0801 والية تطاوين

 محمد بن عمار  الخراز .67 001830-0801 والية تطاوين

 نصر بن الشيباني بن نصر بنيحي .68 001386-0801 والية تطاوين

 حسين بن نصر بن محمد بوذينة .69 000366-0701 والية قابس

 خديجة بنت الطيف كريم .70 000770-0701 والية قابس

 احمد  سبوعي .71 017244-0101 والية قابس

 سالم بن محمد عجاله .72 019514-0101 والية قابس

 عمر بن الصادق رحالي .73 000696-0701 والية قابس

 حسن  الغنوشي .74 000731-0701 والية قابس

 بلقاسم عياد .75 017290-0101 والية قابس

 صالح  غريبي .76 017310-0101 والية قابس

 العيادي بن حسن بن كريم ظاهري .77 017420-0101 والية قابس

 المبروك بن عمار التريكي .78 017426-0101 والية قابس

 حسن بن علي بن بلقاسم لطيف .79 017427-0101 الية قابسو

 عمر عصادي .80 017428-0101 والية قابس

 ابراهيم بن محمد مبارك .81 017429-0101 والية قابس

 امحمد  الغنوشي .82 000036-0701 والية قابس

 المبروك بن علي عيدودي .83 000269-0701 والية قابس

 يالني الخليفي محمد بن احمد بن الك .84 017442-0101 والية قابس

 سالم األفي .85 011476-0101 والية قابس

 محمد  بن حمودة بن أحمد بو علي .86 002930-1201 والية قابس

 محمد بن حموده بن احمد بو على .87 021888-0101 والية قابس

 ناجي بن علي المحفوظي .88 006425-0101 والية قبلي

 صالح بن باللشهب .89 006426-0101 والية قبلي

 بلقاسم بن بوبكر العياشي .90 006428-0101 والية قبلي

 عبد المجيد بن خليفه الشهباني .91 006430-0101 والية قبلي

 العيادي الداهش .92 006439-0101 والية قبلي

 عبد السالم بن المبروك  بنعبد الكريم .93 006441-0101 والية قبلي

 سالم بن محمد بن مبارك الحويل .94 006443-0101 والية قبلي
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 الجليدي بن محمد بن سالم  الحويل .95 006444-0101 والية قبلي

 علي بن حمد الداهش .96 006446-0101 والية قبلي

 علي بن حمد بن محمد قصد هللا .97 012978-0101 والية قبلي

 محمد النوري بن الهاشمي بن عمر بنحمادي .98 012982-0101 والية قبلي

 محمد بن محمد  التهامي .99 013189-0101 والية قبلي

 ابراهيم  جلولي .100 004521-0501 والية قبلي

 عبد هللا بن عبد الحفيظ بن سيدهم .101 004526-0501 والية قبلي

 محمد  المحفوظي .102 004528-0501 والية قبلي

 هنية  محفوظ .103 004532-0501 والية قبلي

 عمر بن عامر  بنحمد .104 004539-0501 والية قبلي

 مبروك   بوخبيزة .105 004541-0501 والية قبلي

 احمد بن مبروك الزرقان  .106 018801-0101 والية قبلي

 محمد بن علي بن عيسى  المحفوظي .107 018828-0101 والية قبلي

 سعيد بن علي الغيلوفي .108 007857-0101 والية قبلي

 علي بن  محمد بن حمد بن  عبد الملك .109 002344-1201 والية قبلي

 محمد بن إبراهيم بن عبد هللا ميزان .110 012966-0101 والية قبلي

 مسعود  الحرابي .111 021212-0101 والية مدنين

 مختار بن محمد مارس .112 000006-0801 والية مدنين

 منصور  بسيسة .113 013479-0101 والية مدنين

 الحسين بن الكيالني بن محمد مغلية .114 000170-0801 والية مدنين

 سعيد بن محمد غرس هللا .115 000262-0801 والية مدنين

 محمد فرجي .116 000278-0801 والية مدنين

 نصر بن رحومة عون .117 000279-0801 مدنين والية

 الواعر بن احميد الواعر  .118 000292-0801 والية مدنين

 عمار التومي .119 000314-0801 والية مدنين

 المحضاوي ضو بن المبروك .120 013557-0101 والية مدنين

 اهاللي سعيد بن علي بن سعيد .121 001979-0801 والية مدنين

 حميد بالسعود الواعر بن .122 000453-0801 والية مدنين

 الحاج ضو بن ضو زغدود .123 000504-0801 والية مدنين

 عمار بن محمد  بوبنية .124 000720-0801 والية مدنين

 عبد السالم معتوق .125 000857-0801 والية مدنين

 محمد بن الحاج صالح بن الحاج محمد الثابت  .126 013618-0101 والية مدنين 

 عيدةعلي بن عامر  بوس .127 001316-0801 والية مدنين

 علي بن سعيد المسبوب الزين .128 001346-0801 والية مدنين

 عمر بن مسعود جليطي .129 013376-0101 والية مدنين 

 خليفة بن بلقاسم البوعبيدي .130 021263-0101 والية مدنين

 ساسي سعود .131 021271-0101 والية مدنين

 السويسي بوبكري  .132 013584-0101 والية مدنين 

 لكيالني بن محمد ابن مغليه ا .133 000162-0801 والية مدنين 

 خليفة بن محمد بن لزرق  غمادة .134 021294-0101 والية مدنين

 البشير بن مصطفى الزين  .135 013583-0101 والية مدنين 

 عمر بن سعيد السعداوي .136 001670-0801 والية مدنين

 منصور  بنمحمود .137 021253-0101 والية مدنين

 ليطيعمر بن مسعود ج .138 013376-0101 والية مدنين 

 حامد بن علي بن خليفة محضاوي .139 001840-0801 والية مدنين
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 محمد بن كيالني شامخ .140 001976-0801 والية مدنين

 خليفي عمر بن صالح .141 017307-0101 والية قابس

 خليفةعبدلي بن محمد بن حسن .142 017291-0101 والية قابس

 الحمروني بلقاسم بن مصباح بن علي .143 017292-0101 والية قابس

 معتوق نصر بن حسن .144 017301-0101 ة قابسوالي

 محمود بن منصور بن لخضر .145 017413-0101 والية قابس

 الميزوري مسعود بن بلقاسم بن محمد .146 017416-0101 والية قابس

 محمدبنعليبنخالدالحمدي .147 017517-0101 والية قابس

 رجبمحفوظ .148 000116-0701 والية قابس

 التومي مربنع بن الحصحاصي .149 017272-0101 والية قابس

 صهبي عمار بن محمد .150 017293-0101 والية قابس

 بالصالح خميس بن احمد .151 017431-0101 والية قابس

 الظاهري محمد بن الجيالني بن محمد .152 017434-0101 والية قابس

 العجمي الساسي بن علي بن فرج .153 017435-0101 والية قابس

 سعيد محمد بن علي .154 017437-0101 والية قابس

 ميزوري علي بن صالح .155 017439-0101 قابسوالية 

 رمضان بن محمد بن الحاج سعيد جبران .156 019518-0101 والية قابس 

 علي محجوب .157 001027-0701 والية قابس

 زوائدي الصادق .158 011472-0101 والية قابس

 

 

 

381قائمة عدد   

رفصة، والية توزوالية ق  

 االسم و اللقب رقم الملف  الوالية 

 عمر  بن محمد بن محمد فردي .159 003120-0501 والية توزر

 محمد بن صالح بن أحمد محجوبي .160 003122-0501 والية توزر

 محمد الصغير بن محمد محجوبي .161 013312-0101 والية توزر

 علي  عمراني .162 002432-0501 والية توزر

 عبدهللا بن صالح بن بلقاسم  ركروكي .163 008104-0101 والية توزر

 بوجمعة بن مسعود التريكي .164 007694-0101 والية توزر

 مبارك بن مبروك   السعيدي .165 021326-0101 والية توزر

 العائش بن مصباح  لعويني .166 021327-0101 والية توزر

 حدهم بنت علي بنعيسى .167 003070-0501 والية قفصة

 المولدي بن العابد   السويح .168 006347-0101 والية قفصة

 محمد تليجانيمحمد بن نصر بن  .169 003466-0501 والية قفصة

 محمد الصغير بن علي  الشاوش .170 003565-0501 والية قفصة

 صالح السماوي .171 003663-0501 والية قفصة

 محمد  بن مسعود قربوسي .172 004111-0501 والية قفصة

 محمد العيد بوزيان .173 004392-0501 والية قفصة

 محمد  فرح .174 002227-0501 والية قفصة

 مزوري الجليدي بن الصحبي .175 017441-0101 والية قفصة
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 صالح  علي بن عكرميرداوي .176 002636-0501 والية قفصة

 علي بن عكرمي بن عمر حامدي .177 002642-0501 والية قفصة

 صالح بن عبد هللا بن غرس هللا .178 000082-0501 والية قفصة

 محمد اليحياوي .179 011939-0101 والية قفصة

 محمد بن المكي رداوي .180 002659-0501 والية قفصة

 محمد بن محمود ربيع .181 002662-0501 فصةوالية ق

 عبدهللا  بنعاسي .182 002686-0501 والية قفصة

 محمد بن مبروك بن سعد ربيع .183 002688-0501 والية قفصة

 عبد العزيز  بن عثمان  سليمان .184 002971-0501 والية قفصة

 االزعر  بن صالح .185 008366-0101 والية قفصة

 بن علي تليجانيحسونة بن أحمد  .186 000816-0501 والية قفصة

 عامر اشتيوي .187 001388-0201 والية قفصة

 احمد بن صالح بن عثمان الزعيبي .188 009065-0101 والية قفصة

 عبد هللا  بنعثمان .189 007862-0101 والية قفصة

 بوعلي بن صالح  ظاهري .190 002641-0501 والية قفصة

 مقطوفة  بنت بلقاسم النجماوي .191 001237-0501 والية قفصة

0501-001304 والية قفصة   بن عمار العبيدي  األسودالزين بن  .192 

 التيجاني بن محمد  يحياوي .193 000121-0501 والية قفصة

   بلقاسم العبيدي .194 001399-0501 والية قفصة

 العربي بن محمد شريطي .195 004341-0501 والية قفصة

 


