
1 | 17 

 

 351 - 350 - 349عوض القائمات تهذه القائمات تلغي و

 

 349قائمة 

 ملف جماعي  عدد

0101-025258 
 

 محمد علي قرقوبي .1

 عبد العزيز العوني  .2

 محمد عكروتي .3

 حسين الرداوي .4

 مجيب بلغيث .5

 ريم ناصري .6

 راضية نصري  .7

 محمد العمدوني .8

 معز العلوي  .9

 صابر عامر .10

 بدر الدين البونابي .11

 اويعادل صخر .12

 سمير بو زازي .13

 عبد القادر سوداني  .14

 محسن عامري  .15

 علي غانمي .16

 أحمد منصوري  .17

 حنان بن عربية  .18

 رنا العبيدي  .19

 وسام العبيدي .20

 نزيهة مسايحية .21

 وليد عشي  .22

 عالء زواوي  .23

 محمد سعد  .24

 رابعة زواوي  .25

 حسان فاضل  .26

 بسام الهاللي  .27

 أنيس البوسليمي .28

 بسمة بن نجمة  .29

 ياسين فري  .30

 ادل طرابلسي ع .31

 عاصف اليحياوي  .32

 ياسين بوبكري .33

 بليغ حمدي .34

 نبيلة القيتوني .35

 مروان بن سعيد .36



2 | 17 

 

 ألفة بعزاوي .37

 زهر الدين زويدي .38

 حاتم التليلي محمودي .39

 عبد الغني رداوي .40

 غسان محفوظي  .41

 هيثم عبيد .42

 شكري عمروسية .43

 رمضان الدهوثي .44

 جاسم برويل .45

 واصف المحمدي .46

 عماد منصوري .47

 صريرفيقة منت .48

 وليد بن إسماعيل .49

 حسام خلفي .50

 سناء بن نويجي .51

 منير حراث .52

 سامية سليماني .53

 األزهر مسعودي .54

 يونس لطيفي .55

 محمد العربي الحيدوري .56

 صابر بنمبارك .57

 منال سلماوي .58

 أسماء الدقي .59

 مجدي الغالي .60

 نوفل عمروسية .61

 حامد الفقيه .62

 هدى عمروسية .63

 ماهر عمروسية .64

 زهرة نصري .65

 بشرى نصرة .66

 زويدي نبيل .67

 مهران بوعزي .68

 غسان سهيلي .69

 كمال الشهبي .70

 كريمة العذاري .71

 وئام السويسي .72

 سميرة سوري .73

 وليد يعقوبي .74

 حسام الدين حشيشة .75

 مباركة بوبكر .76

 عمار الفطناسي .77

 رشاد شوشان .78

 محمد نجيب الرابحي .79

 عماد عبيد .80

 صالح الفازعي .81



3 | 17 

 

 حسان حاجبي .82

 عدنان السهيلي .83

 مروان مغيري .84

 سعيدة سليماني .85

 أحمد طبابي .86

 أسامة المراسي .87

 لطفي حزي .88

 أحمد بن الفرجاني .89

 علي خليفة .90

 ثامر المشي .91

 مسلم الفرجاني .92

 نبيل سليمان .93

 خالد قاسمي .94

 المنجيالعجيمي .95

 فضيلة ابن الفقي .96

 أنس الجريبي .97

 سلسبيل بوصالحي .98

 زياد الراجحي .99

 إسماعيل الزواي .100

 يسرى سلطاني .101

 سمية الوشتاتي .102

 شكري تشيني .103

 الكعواريشهلة  .104

 رمزي حمداوي .105

 قاسم المقداد .106

 حافظ الفيتوري .107

 أنيس اليعقوبي .108

 عاطف بنسالم .109

 كريم فاضل .110

 رضا غرابي .111

 سوار أبي .112

 حكيم المازني .113

 عادل شنيني .114

 محمد علي عوانية .115

 سارة بن الغول  .116

 نبوي عويني .117

 عبد الرزاق سليماني  .118

 بها حاجبي .119

 رياض المنصري .120

 محمد سليماني .121

 ياسين غرسالوي .122

 محجوب رابحي .123

 أمين التليلي .124

 مروان مجادي .125

 قيس حمدي .126



4 | 17 

 

 محمد نجيب اللوز .127

 صالح الدين العويتي .128

 سهيل عيدودي .129

 رفيق الرحالي .130

 الحسين سليماني .131

 عبد العزيز عبد النبي .132

 ناجح عبيدي .133

 نسرين عيساوي .134

 سناء عبدلي .135

 محرز حيدوري .136

 هاجر زعتور .137

 هدى مصباح .138

 سنية حيدوري .139

 هدى الطريفي .140

 د الجليل يوسفيعب .141

 كمال قاسمي .142

 محمد عسكري .143

 أشرف محمدي .144

 رمزي خميسي .145

 عبد الحكيم البريني .146

 نسيم الرمضاني .147

 نجيب الدعبوب .148

 طارق الخلفاوي .149

 عماد عليمي .150

 توفيق بن علي .151

 أماني ذويب .152

 جاسر عمامي .153

 وحيد عباس .154

 صالح العجمي .155

 أنيس الرياحي .156

 حمزة نصري .157

 صفوان بوعزيز .158

 قيس مزطوري .159

 ل خذيريدال .160

 ربيعة قفصاوي .161

 منجي صالح .162

 نبيل نوار .163

 عليمصابحيه .164

 مهدي دعوثي .165

 وليد صماري .166

 جيهان التائب .167

 وليد الحج عمار .168

 نهى زمالي .169

 أمين بو رقعة .170

 جمال بنسعيد .171



5 | 17 

 

 صبري غالي .172

 الحسين ذويب .173

 هزار زخامة .174

 صابر اللطيفي .175

 محمد التومي .176

 الفاضل المناعي .177

 أمينة بنعمر .178

 خالد البثوري .179

 باب إسماعيلر .180

 شكري القصعاوي .181

 ساره السعيدي .182

 مريم همامي .183

 عادل حسين .184

 وسام السعيداني .185

 رفيق الطوايبي .186

 فؤاد موسى .187

 سعيدة منصور  .188

 زينة محمودي .189

 محمد الطاهر همامي .190

 عادل بدري .191

 عبد الحميد غيلوفي .192

 طه عليبي .193

 محمد  حمادي .194

 اسماء الصمارى .195

 مريم عثمان .196

 وليد بويحي  .197

 يمهدي العوج .198

 مالك الجرادي .199

 خولة الوسواسي .200

 نعمان الجبالي .201

 نسيمة الرمضاني .202

 محمد  الشوشان .203

 مروىصماري .204

 أيوب التليلي  .205

 صفوان حمدي  .206

 وسام زايد  .207

 إبراهيم طعم هللا  .208

 وسام عبدلي .209

 كريمة همامي  .210

 األسعد ناصري  .211

 وليد موسى  .212

 منور عمروسية .213

 عبدهللا الحاجي علي .214

 حمادي الخشناوي .215

 بن نيةعبير  .216



6 | 17 

 

 غسان عمراوي .217

 معمر سعد  .218

 محمد الصغير قاهري .219

 محمد أمين سعد .220

 فتحي بن االطراش .221

 أحكام الكوكي .222

 جمال نصري .223

 مكي الخنجاري .224

 أيمن الدريدي .225

 رامي طرابلسي .226

 عماد بن عبيد .227

 فريد الهمامي .228

 وليد مناصري .229

 عليحوتة .230

 مفتاح العويني .231

 مصطفى المستوري .232

 صالح المبروكي .233

 يمحمد الهان .234

 غسان هنشيري .235

 شمس الدين الهرابي .236

 حسام الحبالني .237

 األسعد القمودي .238

 نسرين الغربي .239

 نسيم عوران .240

 رؤوف الجندوبي .241

 محمد نجيب الدالي .242

 اصغير خالئفية .243

 محمد معمري .244

 محمد يعقوبي .245

 جهاد وج .246

 حسام بن تردايت .247

 حسن شطبوري .248

 سامية عمروسية .249

 صفاء منصور .250

 نضال خضراوي .251

 هشام بوزيدي .252

 راس حمدةف .253

 أمين نهيدي .254

 إيمان السعيدي .255

 زياد خلوفي .256

 وليد طاهري .257

 الزين مناصري .258

 بثينة عبد الالوي .259

 عصام السالمي .260

 أحمد الذوادي .261



7 | 17 

 

 عز الدين محمودي .262

 حسن بن سعيد .263

 بثينة الخليفي .264

 عثمان عمر .265

 أيمن بن عبد هللا .266

 مريم محمودي .267

 منجي الجالصي .268

 طارق السدادي .269

 محمد منجي بكار .270

 الرحمزني أنيس .271

 حاتم التقازي .272

 مروان التفاحي .273

 شادلية محمودي .274

 محمد مكرم خزري .275

 أنس الورايري .276

 ابراهيم المغراوي .277

 محمد العياري .278

 نسرين شوشان .279

 هنية محمودي .280

 طاهر عز الديني .281

 ريم جاء باهلل .282

 لطفي نصري .283

 ماهر مشرفي  .284

 صابر ماجري .285

 فهمي القروي .286

 بالل خزري  .287

 ثامر الجفالي .288

 دوريغسان حي .289

 محمد نجيب الوهيبي .290

 إسكندر الدخلي .291

 محمد الهمامي .292

 طالل بن منصور .293

 صالح العكرمي .294

 نجيب بن احمد .295

 وائل الجديدي .296

 ربيع مرزوق .297

 صالح بن جاب هللا .298

 فوزي حميدات .299

 سامية الحواشي .300

 دليلة هناشرية .301

 منى الوسالتي .302

 بوبكر الشامخ .303

 طارق خنيسي .304

 تركية الشابي .305

 هاشم حمدي .306



8 | 17 

 

 لنوريخديجة ا .307

 منى يوسف .308

 مصطفى نصر .309

 امل الغديري .310

 ناظم العزعوزي .311

 انيس الهمامي .312

 فوزية غيزاوي .313

 وليد عباس .314

 صابرين خميري .315

 وفاء الدريدي .316

 سالمة الخراطي .317

 ناظم الطريفي .318

 حسن المليكي .319

 رضا برابرة .320

 مفيد الزويدي .321

 عادل الحاجي .322

 عبدالقادرالبراهمي .323

 صالح بن مبروك .324

 منجي الغنودي .325

 الدوزي امال .326

 عادل الحيدوري .327

 كمال بوصاع .328

 حسين عايدي .329

 فتحي بالسعود .330

 ايناس المرواني .331

 وائل بن فرج .332

 فريد رحالي .333

 احمد الشواشي .334

 عبدالكريم الماجري .335

 عبدالعزيز الهاشمي .336

 وائل بوزيان .337

 نادرة عونلي .338

 فيصل العلوي .339

 عقيل الخنيفي .340

 سليم السحيري .341

 بويحي مناصري .342

 سالم العياري .343

 دوريبسمة م .344

 علي بن سويسي .345

 انيس قاسمي .346

 محمد ذويب .347

 شكري العياري .348

 رمزي الجبالي .349

 لعروسي شباب .350

 خليل شعبان .351



9 | 17 

 

 منذر حاتمي .352

 خلدون علوي .353

 ضحى المسعودي .354

 محمد لعماري .355

 نزيهة الرياحي .356

 زياد القيزاني .357

 خالد السعدي .358

 شكري الرواب .359

 عادل بلحسن .360

 سفيان طواهرة .361

 شاكر العواضي .362

 عمري الزواري .363

 رندة فحولة .364

 وديع بن مفتاح .365

 محمد الرحيمي .366

 يونس عمامي .367

 علي نصرة .368

 عبدالفتاح رطيب .369

 حاتم بن علي .370

 لطفي مرابط .371

 عثمان بوضياف .372

 نجوى بن عمر .373

 طارق شيخاوي .374

 سامي حمدي .375

 معز مناعي .376

 سنية المهذبي .377

 ضو الصغير .378

 لطفي جابلي .379

 نجيب العكرمي .380

 خالد الحمري .381

 خالد دخيل .382

 حيفا بو يحي .383

 سام خصحوصيب .384

 محمد عبدالالوي .385

 كريم عبيدي .386

 محمد عبدالرحمان .387

 محمد عزيز سليماني .388

 كريم الجودي .389

 بلقاسم شوكات .390

 زهرة العدولي .391

 هاني شهيدي .392

 شريف الزيتوني .393

 عبدالستار المناعي .394

 ناجم الصالحي .395

 عبدالستارثلجاوي .396



10 | 17 

 

 راضية الميساوي .397

 عاطف العكرمي .398

 محمد مرزوقي .399

 حدهم كردي .400

 م بن عمارةعبدالسال .401

 سعيد شامخ .402

 محمد الهوش .403

 لطفي فاضل .404

 محمد محسن عامر .405

 معز الحمراوي .406

 فيصل الشيحي .407

 قليعي عمارة .408

 سمير عمروسية .409

 ام الزين سعيد .410

 عمر التواتي .411

 عائدة لربعي .412

 منور الزويدي .413

 هشام مومني .414

 ياسين بوزيان .415

 محمد غالي .416

 ايمن سويلسي .417

 عدنان سعد الالوي .418

 سامي مسعودي .419

 مهدي سلطاني .420

 خالد السمراني .421

 ريم بن ساسي .422

 سنية عبودي .423

 محمد الشرعبي .424

 عصام المزوغي .425

 منيرة كريفة  .426

 دليلة الخرشوفي .427

 صامد ميعادي .428

 نجيب بن حمودة .429

 محمد خير الدين راجحي .430

 محمد علي الباي .431

 عادل جاللي  .432

 فتحي عوينة .433

 عاللة العيدودي .434

 بوبكر الغزال .435

 سمر السديري .436

 يوليد التليل .437

 إبراهيم سوداني .438

 االمجد العياري .439

 القادري سعد .440

 طارق محمدي .441



11 | 17 

 

 أميرة القاطري .442

 حبيب طعم هللا .443

 صبرة الجامعي .444

 أيمن بن بويكر .445

 أسامة عميدي .446

 بوجمعة حاجي .447

 رشيد الزديري .448

 رحاب التومي .449

 مريم نوري .450

 عماد سليمي .451

 مبروكة  ابن مفتاح .452

 حسناء بن ياقوتة .453

 هزار الرويسي .454

 يزياد الجلول .455

 فتحي ورتاني .456

 أماني الشيحاوي .457

 عادل هيشري .458

 كارم عوني .459

 سناء فرجي .460

 البخاري عبدولي .461

 صابر الدخللي .462

 سليم زاريف .463

 سناء حكيري .464

 صالح مخلبي .465

 لطيفة جويدي .466

 مهران حسني  .467

 حسان جدي  .468

 حمزة الحسناوي  .469

 عفاف عيساوي .470

 فتحية البونابي .471

 مروى الحيدري  .472

 حمدي بالحج يوسف .473

 فتحي خليف .474

 صبرة المسعودي .475

 قيس جوادي .476

 معز جاللي .477

 فوزي لواتي .478

 امال الغربي .479

 لزهر الباني .480

 ريم شعباني .481

 فاطمة المثلوثي .482

 سلمى ورغي .483

 عماد السبليني .484

 بسام العرباوي  .485

 محمد علي الدغبوجي .486



12 | 17 

 

 خالد الضاوي .487

 خالد الرابحي .488

 نزار إبن علي .489

 ناهد منصري .490

 سوار الزياني .491

 مجدي الهمامي .492

 هبة الحاجي .493

 أيمن الغالي .494

 سنوسي دبابي .495

 أيمن الدباغي .496

 إيمان بن االخضر .497

 أيمن كوري  .498

 إنصاف البرهومي .499

 أنور مبروك .500

 مروى المطوي .501

 فريد داللي  .502

 زهرة كواص .503

 نبيل هيشري .504

 مهذب كمون  .505

 الحسين بن مبارك .506

 كمال بن منصور .507

 وسيم عبيدي .508

 أحالم عيدودي .509

 عماد سعد .510

 عفيف الجامعي .511

 فاطمة زيتوني .512

 وليد عافي .513

 نجوى الكوكي .514

 محمد لطفي الحجالوي .515

 هدى زيتوني .516

 مريم زيتوني  .517

 قيس بن موسى .518

 علي شامخ  .519

 االزهر مبروكي  .520

 حليمة عبد االوي .521

 فتحي المعالوي .522

 رمزي اسودي .523

 إيمان المليح .524

 جيالني موالهي .525

 رياض بنعون .526

 إسماعيل التواتي .527

 عمار عيسى .528

 عروسيةعمروسية .529

 شروق سيدهم .530

 لنزةزينب ق .531



13 | 17 

 

 ذاكر الحمران .532

 محمد بن سالم .533

 أيوب بالحاج .534

 عبد الوهاب الحناشي .535

 نبيل الشواشي .536

 لمياء الصويدي .537

 باسم بن عبيد .538

 ياسين النابلي .539

 محمد الصالحي .540

 حسام العبيدي .541

 وليد مرادس .542

 معز مهذبي .543

 شهاب الجبالي .544

 حياة الوصيف .545

 اميمة المزوغي .546

 عبد العزيز مرواني  .547

 خولة ونيسي  .548

 شمانقيحاتم  .549

 مطاع الصمادحي .550

 محمد النعساوي .551

 رمزي ضوافلي .552

 رابح مباركي .553

 سامي عليمي .554

 نوفل الشنوفي .555

 علي صبري .556

 نادر صوادقي .557

 نادية الخليفي  .558

 جهاد براهمي .559

 فيصل العليمي .560

 صابر محمودي .561

 مبروك عسيلي .562

 البخاري عبدولي .563

 ليلى حيدوري .564

 سالم سندي .565

 عفاف عمري .566

 رشيد عثماني .567

 وسيم الجدي .568

 حنان المناعي .569

 العمارينعمان هالة  .570

 نعمان بنعطية .571

 وفاء الجبالي .572

 رفيق بن عمار .573

 عصام عيدودي .574

 يوضياف بن عمر الرحيمي .575

 قيس بنعطية .576



14 | 17 

 

 لمياء الزرقي .577

 نعيم بريك .578

 منى الزوابي .579

 عبدالحق بسدوري .580

 عادل نجعي .581

 محمد بوجالل .582

 احمد شوشان  .583

 ضحى بناني  .584

 صالح الخميسي   .585

 يد شمامة بن سع .586

 عبد الوهاب الزيدي .587

 فردوس الزعيبي .588

 العايش بن عبد الحميد بن علي عمامي .589

 حسن قاسمي .590

 راضية رويسي .591

 يوسف بن خليل  .592

 فؤاد عبد هللا  .593

 يوسف بن رابح شعباني  .594

 سامي بن العايشي األبيض .595

 بدر الدين بن الصادق بن بلقاسم  .596

 غسان بن عبد العزيز بوعزي  .597

 سالم بن عمر بن علي .598

 بنت صالح الذوادي  ويمر .599

 منال عكروتي .600

 الميزوني بوزيد .601

 رمزي عليبي .602

 بشير سياري .603

 هشام بن خالد  .604

 حسين رفيق .605

 هشام الطياري .606

 عبد الرزاق خزري .607

 محمود بن العربي بن نوار بوصالح .608

 ابتسام العجيمي  .609

 منى خليفة .610

 ريم شلباوي شواربي .611

 عبد القادر شوكات  .612

 أماني لطيفي  .613

 

 350قائمة عدد 

 االسم و اللقب رقم الملف

 اسكندر العلواني .614 0101-021684

 عبد العزيز  صوالحيه .615 0101-015735

 ريم  الجندوبي .616 0101-030995



15 | 17 

 

 عادل  زويدي .617 0101-019351

 مبروكة جواد .618 0101-004663

 عبد الناصر  جالصي .619 0101-025212

 ياسين  حمدي .620 0101-030501

 ياسين عطافي .621 0101-007299

 الحوسين بن الكيالني .622 0101-017165

 احمد بلغيث .623 1201-000185

 غسان  عبيدي .624 0101-019416

 أسامة العباسي .625 0101-020329

 بوبكر عبد هللا .626 0101-016949

 بشير  شريطي .627 1201-002628

 الفة  التبان .628 0101-031484

 عثمان  البعزوزي .629 1201-001121

 سمير النفزي .630 0101-021655

 ابرينزار التوك .631 0101-026793

 المولدي  نصري .632 0101-019139

 سعاد  بنبلقاسم .633 0101-020749

 لطفي  الوافي .634 0101-028723

 حسان يونس .635 0101-027705

 زينة  نعمان .636 0601-002145

 محمد علي  اللطيفي .637 0101-020145

 حسن  حاجي .638 0101-026756

 ايمن  البكوش .639 0101-026669

 محمد ماجدي .640 0501-003484

 عيادي رضوان .641 0101-026722

 عفيف  هادفي .642 0101-026771

 احمد  هرهوري .643 0101-010384

 معاذ  الحرباوي .644 0901-000843

 عبد العزيز  عباسي .645 0301-001584

 العربي قاسمي .646 0501-002111

 عماد فاضل .647 0101-025260

 هدى  الشهيدي .648 0101-025261

 بوبكر لطيفي .649 0101-020050

 نادر حمدوني .650 0101-015886

 روان عبيديم .651 0101-019421

 بديع  بن مالك .652 0101-022197

 لمياء  الشارني .653 0101-030318

 الناصر  قريون .654 0101-030335

 فوزية  الهمامي .655 0101-026382

 أميرة  نفزاوي .656 0101-025137

 الزهراء الخماسي .657 0101-022010

 ايمان الطاوني .658 0101-030911

 حافظ بن عمار .659 0101-030467

 طارق  شندول .660 0801-001793

 هيثم  مولهي .661 1201-002125



16 | 17 

 

 لطفي  زايدي .662 0101-027545

 رمزي الحاجي .663 0101-030486

 صباح  الصكلي .664 0201-003295

 فاطمة بنت عد هللا بن علي  المرموري .665 0101-029447

 توفيق  سلطاني .666 0101-012323

 حنان محجوبي .667 1001-001437

 منعم  الجابرى .668 0101-020373

 يد بن الصادق فيالةوليد بن عبد الحم .669 0101-026798

 وصال البعزاوي .670 0101-021172

 محمد الجبالي .671 0101-003137

 ايمن  عمروسية .672 0501-003088

 بسمة الهمامي .673 0101-030420

 عصام  خليفة .674 0601-002833

 زينب  المسعودي .675 0101-025348

 عبد المنعم  الشاذلي .676 0101-030444

 كوثر  العياري .677 0101-016240

 خزريرفيق  .678 0101-030310

 نفيسة عيادي .679 0101-021893

 حسان حمدي .680 0301-000281

 كمال  ازويدي .681 0201-003420

 عبد الرزاق مسكيني .682 0101-030633

 منذر جغام .683 0101-030252

 آمنة  محفوظ .684 0201-003244

 ناجح بن احمد بن علي نفطي  .685 0501-002168

 طارق شابي .686 0101-020091

 أحمد سويسي .687 0201-003907

 احمد  بن الهادي بن عمارالساسي .688 0101-030986

 ماهر بن منصف بن بلقاسم المعالوي  .689 1201-001218

 عفاف  بنت الحبيب  سعيداني  .690 0101-028009

 محمد  مبروك .691 0101-022060

 ابراهيم  الرحيلي .692 1201-003965

 رشاد  محمدي .693 0101-027198

 حمد الفاضل .694 1201-004844

 وليد ميالد .695 0701-001507

 خالد حيدوري .696 0101-017837
 

 

 351قائمة عدد 

 االسم و اللقب رقم الملف

 محمد أمين الزواغي .697 0101-001652

 سامية  فرحاتي .698 0101-016241

 رضا  الناجح .699 0801-001791

 الشريف خرايفي .700 1201-001667
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 البرني  زعفوري .701 0301-001203

 وليد  المرابطي .702 0101-009259

 رمزي  حمدي .703 0301-001869

 فداء  العثمني .704 0101-020842

 أم هاني  عروسي .705 0101-011977

 امير الهمامي .706 0101-020663

 نوفل الدوالمي .707 0101-030850

 نور الدين  حيدوري .708 0101-021368

 غازي  بنعلية .709 0101-021436

 فلة  الرياحي .710 0101-027207

 مجيد نصري .711 0101-012164

 سليم  الحداد .712 0101-017947

 قيس  الجويني .713 0901-000749

 حياة  الطويهري .714 0101-024631

 محرز  الخميسي .715 1201-002318
 

 

 

 


