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 قائمة في المصرحين بمكاسبهم ومصالحهم

 2018 ديسمبر 2 لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حد تاريخ 

 

 

 

 رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه :1فئة 

 
 اللقب اإلسم عدد

1.  
 حسونةمحمد الباجي بن 

 

 قايد السبسي

 

2.  
 محمد سليم بن رضا بن ابراهيم 

 
 

 العزابي

 الشابي االزهر بن القروي بن سعيد  .3

 بن مسعود سيف الدين بن محمد  .4

 النصري محمد يسري معمر  .5

 الهمامي  مروان نجيب العربي  .6

 بن منصور الطيب بن محمد بن الطيب   .7

 : 7 العدد الجملي
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 و رؤساء دواوينهم و مستشاريهم رئيس الحكومة و أعضائها  : 2 فئة

 
 اللقب اإلسم عدد

 الشارني  مجدولين بنت المولدي بن الطاهر   .1

 عظوم أحمد بن الهادي بن أحمد  .2

 رجب سارة بنت الصادق بن الحبيب  .3

 بالل السيد بن خليفة بن محمد  .4

 الفوراتي هشام بن محمد بن الشاذلي  .5

 ابن سالم بن عباس طارق بن الهادي  .6

 العميري خليل بن الصادق بن الحاج الكيالني  .7

 البشوال سمير بن رمضان بن سليمان  .8

 سويسي سنيا بنت محمد الهادي بن منصور  .9

 الجريبي غازي بن على   .10

 الشريف  عبد الرؤوف بن محمد المولدي بن بوبكر   .11

 محفوظ محمد الفاضل بن الهادي  .12

 الهمامي مختار بن محمد   .13

 كرشيد  المبروك بن المختار بن محمود   .14

 قعلول  أحمد بن علي   .15
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 الجربوعي  عادل بن محسن بن عبد هللا   .16

 بن أحمد  هشام بن رشيد بن جعفر   .17

 الدبابي الحبيب بن محمد بن نصر   .18

 سالمي نور الدين بن محمد بن سالم   .19

 الطيّب  سمير بن المنوبي بن عبد هللا   .20

 الماكني الهادي بن السبتي بن حسونة   .21

 بن حسن شكري بن عبد الوهاب بن محمد   .22

 عيارة رضوان بن محمد بن عبد القادر  .23

 الجموسي محمد كريم بن البشير بن محمد  .24

 باش طبجي صبري بن عبد الحميد بن محمد  .25

 الصحراوي هاجر بنت محمد بن حسن  .26

27.  
 رضا بن عاللة بن خميس 

 

 السعيدي

 
28.  

 الحمامي  عماد بن حسين بن علي 

29.  
 التارزي   شكري بن أحمد بن الطاهر

30.  
 الطرابلسي   روني بن بيرص بن أبا

 الحاج ساسي محمد كمال بن صالح بن محمد  .31

 الجمالي عبد القادر بن محمد مهدي بن علي   .32
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 قدور ماهر بن عبد العالي بن حسن  .33

 
 : 33 العدد الجملي
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 نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريهرئيس مجلس   : 3فئة

 اللقب اإلسم عدد

 العياري ياسين بن الطاهر بن حطاب  .1

 بنعمو النذير بن دواد بن محمد األصغر  .2

 سيدهم  محمد بن محمد بن عبد القادر   .3

 بلقاسم هيكل بن أحمد بن وناس  .4

 الجويني يوسف بن عثمان بن عبد القادر  .5

 براق العروسي بن محمدطارق بن محمد   .6

 شامخي فتحي بن التيجاني بن علي  .7

 أوالد جبريل عماد بن ابراهيم بن صالح  .8

 بلعانس  عبد المؤمن بن ابراهيم بن حمودة   .9

 خضر الحبيب بن محمد المولدي بن الطاهر  .10

 الزكاري اميرة بنت محمد المنصف بن الهادي  .11

 الالويعبد  محمد بن عبد هللا بن علي الناجي  .12

 الحمدي  منير بن عبد الرحمان بن صالح   .13

 العتيق  الصحبي بن مسعود بن سالم   .14

 ديلو  سمير بن محمد بن الطاهر   .15
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 القاهري محمود بن عمر بن بوجمعة   .16

 الشنوفي الناصر بن الصادق بن خليفة  .17

 اوالد علي ليلى بنت ميلود بن عمر   .18

 بنمحمد إيمان بن محمد بن علي   .19

 بن عائشة  خولة بنت فتحي بن فرج   .20

 فرج شهيدة بنت محمد بن يوسف  .21

 ادريس الزهرة بنت محمد بن الطيب  .22

 ناصفي حسونة بن فوزي بن حسونة  .23

 ترجمان  محمد نجيب بن الصادق عاللة   .24

 البرقاوي صالح بن الطاهر بن محمد  .25

 العماري نسرين بنت نجيب بن يوسف   .26

 الزحاف ليلى بنت سليمان بن محمد   .27

 زنقر  نادية بنت رضا   .28

 الطرودي محمد بن عبد هللا بن محمد  .29

 ناصف ابراهيم بن محمد بن محمد  .30

 صولة  الهادي بن محمد بن خليفه   .31

 عبيدي فريدة بنت علي بن عبد الرحمان  .32
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 قويعة محمود بن الهادي بن محمود  .33

 زريق محمد بن عبد السالم بن محمد  .34

 الجبالي بسمة بنت حميدة بن سالم   .35

 الرجبي زهير بن خليفة بن محمد  .36

 الخليفي  البشير بن موسى الخليفي بن محمد    .37

 الزغالمي يمينة بنت محمد بن عبد هللا   .38

 بنسعيد ابراهيم بن منصور بن محمد   .39

 الدائمي عماد بن محسن بن محمد  .40

 الحريزي مبروك بن المنصف بن عمار  .41

 حرباوي المنجي بن عبد العزيز بن محمد   .42

 الشواشي  غازي بن محمد بن الهادي   .43

 الشابي  عبد الرؤوف بن بلقاسم بن علي   .44

 كحلول  محمد األمين بن محمد بن سعيد  .45

 الزواري حافظ بن محمد الصغير بن الحاج محمد  .46

 المدني  الطيب بن محمد بن الحاج محمد المازري  .47

 طوبال بن عليسفيان بن توفيق   .48

 عمروسية عمار بن بلقاسم بن عمار   .49
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 الحاجي  عدنان بن عبد هللا بن محمد الصالح   .50

 علي لطفي بن عمار بن محمد  .51

 العش نعمان بن منصور   .52

 حمودة سامية بنت عبد الرزاق   .53

 سعداوي نجالء بنت الهادي بن عبد هللا  .54

 العلويني  سهيل بن محمد بن علي   .55

 العياري  هدى بنت حميدة بن الطاهر   .56

 المرابطي نور الدين بن محمد بن معمر  .57

 بلحاج حميدة بشرى بنت حميده بن أحمد   .58

 الهاللي كريم بن محمد بن رجب  .59

 بن الشيخ أحمد هاجر بنت محمد بن عبد الجليل  .60

 : 60 العدد الجملي
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  رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها : 4فئة

 اللقب اإلسم عدد

 بوعسكر  فاروق بن عبد الرزاق بن غنية    .1

 البصيلي عادل بن المختار بن عمارة    .2

 البفون نبيل بن علوان بن محمد  .3

4.  
 أنيس بن البشير بن علي 

 

 الجربوعي

 
 الحباسي   عماد بن عياشي بن الشاذلي  .5

 ابراهم نجالء بنت الهاشمي بن محمد الصيد  .6

 على بالتصريح قامو ذينال الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة مجلس أعضاء

 المحاسبات دائرة ىلد المكاسب

 الطبيب شوقي بن محمد بن علي   .7

 اللّواتي  علي بن فرج بن صالح   .8

 الهنتاتي سليم بن عبد الحميد بن البشير   .9

 الجيّب لطفي بن محمد بن محمد   .10

 الغالي أمين بن محّمد بن خليفة   .11

 العيّادي محمد بن عبد اللّطيف بن منصور   .12

 حيزاوي عبد الكريم بن صالح  .13
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 جالل رمزي بن الطيّب بن أحمد   .14

 مساهلي األسعد بن علي بن العياشي   .15

 مقداد محّمد الحبيب بن الشريف بن الحاج الطاهر   .16

 جندوبي  مولدي بن عمر   .17

 : 17 العدد الجملي

 

 رئيس المجلس األعلى للقضاء وأعضائه :5 فئة 

 اللقب اإلسم عدد

 الماجري أحمد بن عبد الرحمان بن ابراهيم 1.

 عبد الناظر يسرى بنت جمال بن عمر 2.

 السياري  محمد بن حنيفي بن الطاهر  3.

 الجماعي  ختام بن الكيالني بن الحاج بلقاسم  4.

 الخليفي  ليلى بنت محمد بن الساسي  5.

 القطاري نجيب بن سالم بن قاسم  6.

 مطيمط مفيدة بنت احمد بن عمر 7.

 بوعجيلة سهام بنت محمد بن علي 8.

.9 
 فيصل بن حسين بن محمود

 

 ماني

 
 مطير نسرين بنت محمد الناجي مطير  10.
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 الطريقي الحبيب بن محمد بن محمد 11.

 العياري رياض بن مصطفى العياري 12.

 حمداوي محمد بن الهاديأنيس بن  13.

 : 13 العدد الجملي

 

 رؤساء الجماعات المحلية : 6 فئة

 اللقب اإلسم عدد

 قوبعة الحبيب بن البشير بن محّمد  .1

 زقروبة الفتحي بن المبروك بن الهوش   .2

 الصالحي مبروكة بنت علي بن أحمد   .3

 الشيحي  رضاء بن رشيد بن محمد  .4

 القصير  أمال بنت عبد الكريم بن عمر   .5

 الرياحي  أيمن بن أحمد بن رجب   .6

 بن الحاج صالح راضية بنت عثمان بن حسين  .7

 بوراوي سميحة بنت محمد بن حسن  .8

 الفرجاني فؤاد بن محمد بن عامر  .9

 بن ميم علي بن بلقاسم بن علية  .10

 جليطي محمد بن علي بن محمد   .11



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  12 

 

 الورجيني سالم بن أحمد بن الحاج عمر  .12

 التومي بن أحمديوسف بن رجب   .13

 السوسي  جمال بن المولدي بن العجمي   .14

 إبن الشيخ أحمد  نهى  بنت محي الدين بن مصطفى   .15

 المثلوثي عبد المجيد بن البشير بن علي  .16

 المزوغي عبد هللا بن الصغير بن بلقاسم  .17

 عطية  مكرم بن محمد بن الطيب   .18

 الدريدي فيصل بن حسن بن الطاهر  .19

 جاللي بن عماره طارق بن ربعاني  .20

 شيخاوي حمزه بن مختار بن عباس  .21

 بنت ابراهيم بن يوسف لمية  .22

 عبدالوي  جميلة بنت يوسف بن محمد   .23

 يحياوي االسعد بن علي بن عمار  .24

 قري محمد بن علي بن صالح  .25

 األسطا  فهمي بن حميدة بن معاوية    .26

 بن عمر ابراهيم بن جلول بن ابراهيم  .27

 العمري بن عثمانهناء بنت مولدي   .28
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 العجيمي فيصل بن يوسف بن البشير  .29

 بن  نصر خليفة بن صالح بن الحاج علي  .30

 مسراطي محمد بن بلقاسم بن عبد القادر  .31

 نويرة  رياض بن صادق بن صالح   .32

 المبروك حسن بن بلقاسم بن محمد   .33

 العاشق   نور  الدين بن الهادي بن مبروك    .34

 الميلي  الحبيب بن محمد بن سالم   .35

 بوعنان  نورهان بنت محمد بن محمود   .36

 دبوبة   فتحي بن عبد السالم بن أحمد  .37

 عرفاوي  مروان بن محمد المنذر بن البرني   .38

 بوعصيدة  عدنان بن عبد الحميد بن علي   .39

 
40.  

 دلهومي عبدالقادر بن الهادي بن عبدهللا

41.  
 الفرشيشي  صالح بن الطاهر بن علي

42.  
بن فرجاألزهر بن محمد   القابسي 

43.  
 جراد الحسين بن حميد بن الحاج حسن

44.  
 الحجام لسعد بن الشاذلي بن محمود

45.  
 لغوان شهرزاد بنت محمد بن يونس
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 مرزوقي هشام عبد الحميد عمارة  .46

 الحفيان الحبيب بن محمد بن عبدهللا  .47

 نصرهللا سالم بن خميس بن علي   .48
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 هنية  منية بنت البشير بن محمد   .175

 تريمش المنجي بن حسن بن محمود   .176

 بن تركية  يسرة بنت مصطفى بن الطاهر   .177

 الفقيه  نادر بن المنجي بن مفتاح  .178

 بن حمودة  سيرين بنت خالد بن محمد   .179

 ابراهيم عائشة بنت حسن بن محمد  .180

 القردلي سنية بنت اسماعيل بن احمد  .181

 جماعة  أحالم بنت محمد بن خليفة    .182

 ميالد زهور بنت حمزة بن اسماعيل  .183

 بوشهدة ايناس بنت مختار بن سالم   .184

 شبيل  وئام بنت النصف بن محمد   .185

 سليمان  وهيبة  بنت يوسف بن منصور   .186

 بنعمر وجدي بن محمد بن صالح  .187

 ابراهم عياش بن رشيد بن حسين  .188
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 بلحاج سوسن بنت  عبد العزيز بن حسن  .189

 القطاري نورة بنت منصور بن مفتاح  .190

 نويرة  ناجح بن محمد الصالح بن الهادي   .191

 الجالد عائشة بنت عبد الحكيم بن شبيل  .192

 فتح هللا  الناصر بن منصور بن صالح    .193

 الغالي رباب بنت محمود بن عمر   .194

 االحمر رجاء بنت محمد بن محمد  .195

 عبد الرزاق روضة بنت عبد هللا بن محمد  .196

 الصويد  رؤوف بن الهادي بن حسن   .197

 بن سعيد بنت عبد الرزاق بن محمدسنية   .198

 بلحاج عمر حسام بن مصطفى بن فرج  .199

 القفصي سليمان بن محمد بن محمد  .200

 مرزوق  لطفي بن محمد المنجي بن سعيد   .201

 مرعوي روضة بنت عياد   .202

 الشرفي عويشة بنت عياش بن محمد  .203

 الكحلة  عبد السالم بن مصطفي بن محمد   .204

 النقبي محمود بن أحمد بن محمود  .205
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 الوسالتي كمال بن محمد بن عمر   .206

 ملوكة  منير بن فرج بن سالم   .207

 المرعوي مريم بنت مصطفى بن سالم  .208

 عيوني هشام بن بلقاسم بن العفيف  .209

 المسعدي  محمد بن عمار بن محمد   .210

 الطاهري مروى بنت محمد بن امحمد  .211

 الطاهر ناجح بن عبد هللا بن محمد  .212

 خليفي محمدمنصف بن الهادي بن   .213

 برقوقي مبروك بن محمد البشير بن محمد  .214

 ظاهري  الحبيب بن محمد بن محمد األسود   .215

 دالي منتصر بن الهادي بن محمد  .216

 غربي اسماء بنت احمد بن ابراهيم   .217

 عبدلي حسنة بنت محمد بن حامد  .218

 عكروتي حسيبة بنت علي بن ابراهيم  .219

 نصر فاطمة بنت مختار بن العرابي   .220

 جاللي ريمال بنت علي بن صالح  .221

 قمودي بدر الدين بن عبد العزيز بن علي  .222
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 خصخوصي  برهان بن محمد بن علي    .223

 نصيبي محجوب بن صالح بن بلقاسم   .224

 قادري  حنان بنت الهادي بن الحطاب   .225

 بدراوي محسن بن االزهر بن حسن  .226

 جابلي منى بنت عبد الحفيظ بن عكرمي  .227

 مباركي عبد الوهاب بن عبد السالم بن ابراهيم   .228

 بنحميده الهام بنت محمد بن حميدة   .229

 بوزياني اسالم بنت المنجي بن بشير   .230

 عيوني  عز الدين بن االزهر بن العيد   .231

 جاللي عمار بن الهادي بن عمار  .232

 مباركي  عبد الحليم بن الحسني بن علي   .233

 فالحي  عبد السالم بن المولدي بن محمد   .234

 المسعدي  عبد الحميد بن عمر بن مهذب   .235

 غابري  عبد الحليم بن عمار بن مصباح   .236

 عطية  أسامة بن شكري بن عياد   .237

 يوسفي  سلمي بنت فوزي بن محمد    .238

 الجندوبي منجية بنت يونس بن محمد  .239
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 عبيد منصور بن عثمان بن عبد الرحمان  .240

 رداوي سرحان بن السبتي بن أحمد   .241

 الساسي زهرة بنت محمد بن سويدان   .242

 سعيد ليلى بنت مصطفى بن محمد  .243

 سالمة إيمان بنت خليفة بن محمد   .244

 بوزيدي وعد بنت المولدي بن محمد االسود  .245

 الساحلي  منير بن فرج بن محمد   .246

 إبراهيم  رضاء بن أحمد بن مسعود   .247

 بن سليم محمد بن الخطوي بن علي  .248

 بن صالح بن بوقرةفدوى بنت صالح الدين   .249

 الرقيقي  سمية بنت عبد الستار بن محمد   .250

 رياحي نادرة بنت صالح بن علي   .251

 سعايدي هالة بنت محمد نجيب بن أحمد  .252

 المرزوقي بسمة بنت نور الدين بن صالح   .253

 القروي حسين بن المنوبي بن خميس  .254

 عمراني صابرين بنت عثمان بن الناصر  .255

 بنسليمان شادي بن حافظ بن احمد  .256
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 القابسي سلوى بنت فرج بن الحاج حسن  .257

 العجيلي  ايناس بنت كمال بن محمد   .258

 بوعزيز محمد التيجانيى بن محمد الهاشمي   .259

 شرف الدين أميرة بنت فرج بن عامر  .260

 مولهي مهدي بن حسن بن العيد   .261

262.  
 سيف الدين بن جالل بن احمد

 

 الطرودي

  
263.  

 بوعديلة اشواق بنت الهادي بن عثمان

264.  
 الّزواري  سمير بن محّمد بن علي

265.  
 بن غزالة مجدي بن محمد بن اللطيف

266.  
  الزلطني  سليم بن المبروك بن سالم

267.  
 بوشداخ العربي عبدالرزاق بن عمر بن المكي

268.  
 الفقيلي  الهادي بن صالح بن يحيى

269.  
 دالي  توفيق بن جمعة بن محمد

270.  
 روين الهادي بن عدهللا بن سالم

271.  
بن عماره بن نصرصالح   الودرني  

272.  
 بن حديد مسعود بن احمد بن مسعود

273.  
 الهواري فوزية بنت الهادي بن أحمد
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274.  
 فتاح جمال بن محمد الحسين

275.  
 قالطة منيرة بن جموعي بن يوسف

276.  
 القاللي  ثريا بنت سالم بن شعبان

277.  
 بن ميمون أماني بنت المنجي بن حميدة

278.  
 اليحياوي يوسف بن نصر بن علي

279.  
 المزداري عبد الجليل بن عمر بن سليمان

280.  
  الجاسوستي  األسعد بن مهني  بن ساسي

281.  
 اللواتي نجيب بن محمد بن رمضان

282.  
 جندوبي محمد

283.  
 الباروني عفاف بنت احمد بن قاسم

284.  
  سليماني  منير  بن محمد حمادي 

285.  
 مصلح نائلة بنت علي بن سعد

286.  
 الرياحي سيف الدين بن جلول بن محمد

287.  
  قرفال  محمد بن محمد الهادي بن العياشي

288.  
 يامون سارة بنت صالح بن احمد

289.  
 سحنون  آمنة بنت صالح الدين بن أحمد بن محمد

290.  
 منصور عبدالخالق بن مصطفى بن عمر
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291.  
 حمدي اسكندر بن فيصل بن علي

292.  
  بنعبدهللا  المهدي بن محمد

293.  
 الزريعه  خالد بن محمود بن رمضان

294.  
بن الهذيلي رضاء بن الحبيب   الدريدي  

295.  
  بن قاسم  ليلى بنت حميده بن محمد

296.  
 اليحياوي خديجة بنت عمر بن مصطفى

297.  
 عراد نجاة بنت ساسي بن خليفة

298.  
  مباركي  نجاة بنت ناجي بن المكي

299.  
 عزيزي نوفل بن محمد بن علي

300.  
 غيلب  ريم بنت الحبيب بن محمد

301.  
 البلبالي ألفة بنت عبد المجيد بن الحبيب

302.  
 الزواري لبنى بن علي بن محمد

303.  
 بن محمد محمد علي بن عبد السالم بن سعد

304.  
 الباجي معز بن الهاللي الباجي

305.  
 حفايضية ألفة بنت حسن بن صالح

306.  
 الجالصي ميساء بنت احمد بن محمد

307.  
 دلهومي ألفة بنت سعيد بن محمد
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308.  
 جعفر  الفاضل بن علي بن حسن

309.  
 سعد إحسان بن المعتمد

 قارة علي فاروق بن رضوان بن محمد   .310

 عمارة  سارة بنت محمد الحبيب بن بشير   .311

 بوهجار  عبد العزيز بن محمد بن خليفة   .312

 كمون  طارق بن يوسف بن عبده   .313

 عليات  منال بنت الكيالني بن المنوبي   .314

 فرادي  سلوى بنت الشاذلي بن حسن   .315

 حمزاوي مسلم بن محمد بن سعد  .316

 ارناز أحمد بن محمدفاتن بنت   .317

 عبد الغفار محمد بن المختار   .318

 الداودي محمد المولدي بن إبراهيم بن عياشي  .319

 بن رحومة شيراز بنت أحمد بن بلقاسم  .320

 الوحيشي عبدالعزيز بن حمادي بن الوحيشي  .321

 الدريدي   مروان بن مجيد  بن المكي  .322

 كشريد محمد الهادي بن محمد رضا بن عثمان  .323

 رجببن  امال  .324
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 النجار يسرى بنت الحسين   .325

 حسن إبراهيم عبدالحفيظ حسن  .326

 حيزي حمزة  .327

 القصيّر عبد الرزاق بن محمد  .328

 المهذبي سمية بنت محمد الحبيب بن صالح  .329

 المرايدي بالل بن محمد االشهب بن علي الصالح  .330

 شبيل شاكر بن ابراهيم بن حسين  .331

 حسين أميرة بنت رضا حسين  .332

 حميدة بن حسنوسيم بن محمد   .333

 باني وليد بن عبد القادر بن عبد الكريم  .334

 الساحلي محمد نوفل بن الحبيب بن احمد  .335

 المزداري نعيمة بنت مهني بن سعيد  .336

 الكدري مصطفى بن عمار بن علي  .337

 القلعي غازي بن محمد األصغر بن خليفة   .338

 بوحوال صابر بن امحمد بن صالح  .339

 حميدة رفيق بن حميدة بن يونس  .340

 الشايب األسعد بن الكيالني بن الفرجاني   .341
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 اليزيدي امال بنت محمد بن المولدي  .342

  الفياش بلقاسم بن عبد الرحمان   .343

  عبد المولى رحمة بنت أحمد بن محمد   .344

 بلومي مصطفى بن عبد الرحمان بن عثمان  .345

 الهمامي رباب بنت خميس بن بلقاسم  .346

 الطرابلسي محمد بن مصطفى بن الغربي  .347

 الشرعبي   رمزي بن مصطفى بن البشير  .348

349.  
 فيصل بن الحسين بن رابح

 

 نغموشي

 
سعيدة   .350  عياشي ولدت عوني 

 عون محمد بن علي بن خليفة  .351

 الدرويش بلحسن بن الطيب بن محمد  .352

 الشباح هيثم بن الطاهر بن محمد  .353

 حليلة البشير بن الطاهر بن عبدهللا  .354

 اسماعيل عمر بن فيصل بن عمر    .355

 مراد أميمة بن صبري  .356

 عرايسي نورة بنت علي بن الطاهر  .357

 العيوني مراد بن بنور بن مفتاح  .358
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 الزواوي  عمري بن البرني بن العكرمي  .359

 أبي حسام بن مصطفى بن رجب  .360

 العذاري سهير بنت أحمد بن العجمي   .361

 سعد أسامة بن أحمد بن صالح  .362

 حمودة  شمس الدين بن مبروك بن محمد المبروك  .363

 شعبان كمال بن محمد  .364

 بن شرادة عبد الناصر بن عبد القادر بن الشاذلي  .365

 بوقطف خالد بن محمد بن نصر  .366

 بن االمين مريم بنت عبد الرحمان بن نور الدين  .367

الصالحة بنت غرس هللا     .368  ميساوي  

 مبروك سمر بنت السبتي بن عبد السالم  .369

 خضراوي  محمد الطاهر بن عبد هللا بن عزوزي   .370

 االمام  رفيعة بنت محمد بن قاسم   .371

 النيقرو قيس بن كمال بن محمد   .372

 عكرمي عثمان بن محمد عمار  .373

 منصوري  الميزوني بن الشريف بن صالح   .374

 بنمحمود شمس الدين بن محمود بن أحمد  .375
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 عتوري  فيصل بن محمد الصالح بن األزهر   .376

 زعبي  عبد الرزاق بن العابد بن علي   .377

أحمد بن يونس بن التومي    .378  عمري  

إبراهيم بن علي الصالح بن محمد    .379  شعباني  

 مسعودي عزيزة بنت صالح بن محمد   .380

 نجاحي  شكري بن ااألزهر بن بلقاسم   .381

 رابحي  شادي بن سمير بن الصادق   .382

 نصر ي عبد هللا بن مختار بن رزيق   .383

 بلقاسمي  منجي بن الطاهر بن مسعود   .384

 مرواني  فاطمة بنت ابراهيم بن عبد السالم   .385

 صالحي  كمال بن محمود بن عمارة   .386

 التليلي  سعاد بنت عبد الحميد بن العربي   .387

 البراج سمية بن الصادق البراج  .388

 جدلي  محمد العدناني بن نصر بن الحاج  الهادي   .389

حرم عبد الكريم البناني  -ميساوي  فضيلة بنت محمد بن عبد الحفيظ   .390  

 جدلي  هاني بن الهادي بن محمد الصالح   .391

 بناني اسماعيل بن عمر بن محمد  .392
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 رحيمي  نسرين بنت محسن بن مبارك   .393

 دخيللي  هدى بنت محمد الصغير   .394

 العباسي عز الدين بن سالم بن الشاذلي   .395

 بالدويهش خديجة بنت مختار بن عمر   .396

 أحمد فتحي  .397

 محمدي  فتحي بن نصر بن الحاج الصادق   .398

 بن نصر  محمد الناجح بن محمد   .399

 السعيداوي  منية بنت محمد بن عبد الصمد   .400

 حقي  ماجد بن محمد الهادي بن االخضر   .401

 زنزوري عايدة بنت البشير بن محمد  .402

 الشماخ هالة بنت عبد الستار بن العروسي   .403

 ضيف هللا  جمال بن سعيد بن محمد   .404

 بنبلعيد عبدالحفيظ بن مبارك بن سالم  .405

 البكوش  هاجر سلم عبد هللا   .406

 العريبي رمزي بن كمال بن عبد الرزاق   .407

 عمارة  أمال بنت عبدالوهاب بن أحمد  .408

 القراش  وجدي بن محمد بن عبد حميد   .409
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 عبد اللطيف محمد بن مصطفى بن احمد  .410

 الذيب رضوان بن محمد بن محمد   .411

بن عمررشيد بن محمد   .412  ناشي 

 مرزوقي سعاد بنت سالم  .413

 المهذبي خليفة بن صالح بن سالم  .414

 الجاد فوزي بن حمادي بن الطيب  .415

 قصارة هند  .416

 الصويعي بلحسن بن محمد العقربي   .417

 بن مسعود  أيمن بن الحبيب بن أحمد   .418

 الصالحي صابرة بنت الطاهر بن الطيب  .419

 دغيم سرور بنت علي بن صالح  .420

محمد بن صالحصالح بن   .421  ماني 

 الحدّاد حاتم بن الحسين بن الجيالني  .422

 الزواوي سماح بنت محسن   .423

 الدوزي  سالف بنت عمار بن العوني   .424

 البنزرتي وئام بنت فوزي بن عبد الحميد   .425

 القيزاني  بسمه بنت الجمعي بن أحمد   .426
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 العويتي ياسر سهيل  بن محمد بن محمد   .427

محمد الحبيبمحمد بن عبد الرزاق بن   .428  بن االكانجي 

 الصيادي إيناس بنت عامر بن عمر  .429

 األحمر  عمار  بن عمر بن صالح   .430

 الماجري الفتحي بن صالح بن بلقاسم  .431

 المؤدب مروى بنت رضا بن حمادي  .432

محرصية   عفاف بنت حميد بن رجب  .433  

 الشرفي فاضل بن محمد بن محمد  .434

 حفظ هللا عبير بنت محمد  .435

ابراهيم بن محمدهالة بنت   .436  الزريبي 

خالص  منى بنت منير بن براهيم   .437  

 الصغير عزوز بن محمود بن ابراهيم  .438

 عطية وردة بنت حسن بن محمد   .439

 التكاري  عدنان بن محمد التكاري   .440

 البرجيني فوزي بن محمد بن صالح البرجيني  .441

 خليفة  اشراف بنت عمر بن خليفة   .442

 السالمي  عز الدين  بن الحييب بن الصادق   .443
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 الرقيق  لبنى بنت البشير بن علي   .444

 واردة محمد نجيب بن علي بن محمد  .445

 عزيز  حسام بن محمد بن صحبي   .446

 الشبيل على بن عامر بن علي  .447

 اليوسفي سامية بنت عمار بن بريك   .448

 دلهومي اسماعيل بن محمد الناصر بن االخضر  .449

 بنبلقاسم بولبابة بن محمد بن محمد   .450

 الورفلي سمية بنت حسين بنت محمد  .451

 السميشي إلهام بنت عبد الدائم بن محمد   .452

 السهيلي وليد بن وجدي بن محمد الصادق  .453

 الواعر لطفي بن محمد بن نصر   .454

 يونس ريم بنت رجب  .455

 العيادي كوثر بنت خالد بن محمد   .456

 العامري  منصور بن حمادي بن محمد   .457

 القطي محمد بن المختار بن محمد   .458

 بن فرج  بثينة بنت نور الدين بن محمود   .459

 العامري  صالح بن محمد بن سالم   .460
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 العصادي كمال بن الصادق بن علي  .461

 الرقيق سليم بن االخضر بن المسعودي   .462

 شكري عادل بن عبد الحليم بن محمد الصالح  .463

 الطريقي  محمد بن على بن محمد   .464

 الشعري  زهور بنت محمد بن سعيد   .465

 قاسم سمير بن ناجي  .466

 الحامدي  عادل بن محمد بن بوكثير   .467

 الخنين نبيل بن علي بن محمد   .468

 المصمودي العادل بن محمد بن عبد اللطيف   .469

 البهلول  احمد بن يوسف بن محمود   .470

 الحصايري  ماهر بن الصادق بن الحاج حموده   .471

 بللعج أمنة بنت رضا بن عبد السالم   .472

 العامري  رضا بن صالح بن علي  .473

 ذويب أمل بنت المنجي بن احمد   .474

 شعبان  منصف بن محمود بن رجب  .475

 منصور وحيد بن محمد  .476

 المعزون  لطفي بن محمد بن الحاج محمد   .477
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 شيخ روحه وئام بنت عبد الستار بن عمر  .478

 المطيبع  علي بن المنجي بن علي   .479

 الفخفاخ عواطف بنت الهادي بن محمد  .480

 الغريبي  هنيدة بنت  سالم   .481

 السعيدي هالة بنت توفيق بن أحمد  .482

 بوعصيدة  أمال بنت محمد بن محمد   .483

 بن الكحلة أنيس بن يوسف بن محمد  .484

 القريع  سحر بنت فتحي بن ساسي   .485

 غربال  أسوة بنت محمد بن محمود   .486

 العشي  حمادي بن عمار بن بلقاسم   .487

 كواص رحاب بنت مرشد بن علي   .488

أمنة بنت األخضر بن محمد    .489  المازني  

 الورغمي  محمد الصالح بن ضو بن علي   .490

 بن مراد لمياء بنت رفيق بن علي   .491

 كمون فتحي بن محمد بن الصادق  .492

 السالمي  مالك بن بلقاسم بن علي   .493

 المزوغي المانع بن محمد بن ابراهيم  .494
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 سليمان  نجاح بنت محمد بن سليمان   .495

 اللومي  محمد الفوزي بن الحبيب بن محمد   .496

497.  
حرم ناجح  -سماح بنت نور الدين بن مبارك 

-الطاهري   
 األمين 

 المحجوبي نوال بنت الحسين بن الجيالني  .498

 السالمي  خولة بنت نور الدين بن مفتاح  .499

 بن عبد هللا  علي بن حمده بن علي   .500

علي بن عبيدي عفاف بنت  .501  قاسمي 

 بن سلطانة  رهام بنت منصور بن ناجي   .502

 المرعوي  هاجر بنت قاسم بن على   .503

 نصيري  سهام بنت عبد الواحد بن صالح   .504

 الغيداوي  البشير بن مصطفى بن محمد   .505

 االسيود ربيعة بنت عبد الكريم بن علي   .506

 بن زيد منال بنت عبد هللا بن مصباح   .507

محمد بن بوجمعه عبد القادر بن  .508  عكريمي 

 بنخليفة  عبد القادر بن سالم بن احمد   .509

 الرقيق حنان بنت رجب بن امحمد  .510

 بن حميدة ياسمين بنت محمد سعيد بن حميدة  .511
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 غربي مصطفى بن محمد بن الحاج حسن  .512

 ساليمي مجيدة بنت علي بن عمار  .513

 ساسي إبتسام  .514

 بن حريز لزهر بن مهني بن سالم  .515

 توايتي غادة بنت نورالدين بن عثمان   .516

517.  nejla bent mohamed hariga 

 بن حسانة الصادق بن رضا بن الصادق  .518

 الجبالي األسعد بن محمد الجبالي  .519

 عكريمي تليلي بن محمد بن بوزيان  .520

 المناعي  زينب بنت رحومه بن حسين   .521

 الزواري رائدة بنت احمد بن المكي  .522

المولديمحمد بن احمد بن   .523  الساليمية 

 حماميه الناصر بن محمد بن عبد هللا   .524

 بلقاسم ابراهيم بن جمعه بن ابراهيم   .525

 التواتي نجوى بن مصطفى بن بشير  .526

 وشتاتي مروى بنت حسن بن محمد  .527

 الجالصي نسيبة بن عبد هللا بن الصادق  .528
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 خلف هللا محمد بن سليم بن محمد  .529

 وسالتي نادر بن صالح بن عبد العزيز  .530

 بوغمورة حسين بن عمر بن حسين  .531

 ريحان هدى بنت عمر بن الحاج مسعود  .532

 بالهوشات رابعة ابنة الفاتح بن لخضر  .533

 العياري الحبيب بن الشاذلي بن مسعود  .534

 بومعيزة نور بنت مراد بن المنجي  .535

 الدريدي  عمر بن محمد بن عمر   .536

 العياري يوسف بن علي بن عمار  .537

 الغربي البشير بن عمارةربيعة بنت   .538

 بن عمارة  أسمى بنت عماد بن محمد  .539

 المزوغي  عبد القادر بن رجب بن عمار   .540

 بن مراد امنة بنت صالح الدين   .541

 بعزاوي سناء بنت محمدعبدالوهاب بن الهادي  .542

 السطنبولي كمال بن أحمد بن حسين  .543

 رحالي  رفقة بنت مختار   .544

 الخلفاوي أنوار بنت عزالدين بن محمد  .545



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  48 

 

 بوخاري محمد بن عبدهللا بن عبيدي  .546

 بوزيدي هشام بن بلقاسم بن إبراهيم  .547

 لطيفي محمد الناصر بن محمد بن العايش  .548

 : 548العدد الجملي
 

  رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها : 8فئة

 اللقب اإلسم عدد

 : 0 العدد الجملي
 

  لقضاة ا :9فئة 

 اللقب اإلسم عدد

 المستيري جمال بن الحبيب بن محمد  .1

 الفرشيشي  نسرين بنت سمير   .2

 دربال  لطفي بن البشير بن السحبي  .3

 عمار يسين بن محمد الطاهر بن حسين  .4

 الهاللي  وليد بن محمد بن رجب   .5

 البوغالمي  اية بنت محمود بن صالح   .6

 الشحمي الطاهرالطاهر بن الشاذلي بن   .7
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 وسالتي عبد القادر بن عبد الرحمان بن عاللة  .8

 عيادي انصاف بنت مختار بن الناصر  .9

 ثائري لطفي بن مختار بن مسعود   .10

 المؤدب هاجر بنت ابراهيم بن المكي  .11

 الدريدي انيسة بنت محمد بن الطاهر  .12

 بندريس هالة بنت يوسف بن محجوب  .13

 جريري ماهر بن المنجي بن ابراهيم  .14

 بوصفارة  عادل بن علي بن ابراهيم  .15

 العيادي رفيقة بنت مراد بن الهادي  .16

 الغزي محمد الطيب بن علي بن عمر  .17

 الشورابي  علي المولدي بن محمد بن علي   .18

 فتحي بالل بن محمد بن الطاهر  .19

 بن شعبان سندة بنت محمد سليم بن الشاذلي  .20

 الزيتوني امل  بنت احمد نجيب بن محمد  .21

 القزي حسام الدين بن عبد العزيز بن حسن  .22

 بوليمة رضا بن يونس بن قاسم  .23

 الدعبزي أميرة بنت محمد الهادي    .24
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 بوزيد سفيان بن المنصف بن الهادي  .25

 مرابط  يسرى بن محمد بن ساسي   .26

 الشطي محمد انور بن رشيد بن عثمان   .27

 نعمان أحالم بنت محمد بن عمار   .28

 الحمدوني بن عليشادية بنت البشير   .29

 بن نصر ضحى بنت علي بن عبد الجليل  .30

 بن جماعة  راية بنت محمود بن الهادي  .31

 جرايدي إيمان بنت محمد الطاهر بن ضو  .32

 وشتاتي  نعيم بن مبروك بن طرشون   .33

 وسالتي جاسم بن محمد بن مصطفى   .34

 بن عليج  وسام بن محمد بن سعيد    .35

 صبطه نادية  بنت سعيد بن عبد هللا   .36

 بن شوشان شيماء بنت حالد بن محمد   .37

 الدوب محرز  بن سليمان بن محمد  .38

 الحمراوي هالة بنت خميس بنت بن رابح   .39
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 فطناسي رضوان بن خليفة بن حسن  .245
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 الجازي  زكاة بنت منصف الدين بن جميل   .246

 العرضاوي خليفة بن سالم بن خليفه  .247

 اللوز عامر بن عبد اللطيف   .248

 العياري  الهادي بن عمار بن بلقاسم   .249

 المطاوع ألفة بنت محمد بن الصادق   .250

 عيدودي كوثر بنت محرز بن الطاهر  .251

 الحزي محمد بن حسن بن الطاهر  .252

 ساسي مريم بنت الطاهر بن أحمد   .253

 التركي أحمد بن علي بن محمد  .254

 عاش باهلل وليد بن محمد بن ابراهيم  .255

 غضباني سلمى بنت محمد الميزوني بن علي   .256

 دالي  قيس بن الهادي بن محمد   .257

 الهمامي جمال بن أحمد بن محمد  .258

 المطوي  البشير بن سعيد بن حسن   .259

 الكتاري هندة بنت حامد بن محمد  .260

 الفريقي المهدي بن الحميد بن صالح  .261

 العرعوري حمزة بن رضا بن عمر  .262
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 اليزيدي كوثر بنت عبد الحميد بن محمود  .263

 رياحي الجلولييزيد بن عبد الجبار بن   .264

 بن الحاج محمد  هندة بنت الهادي بن الصادق   .265

 زغالمي  اسكندر بن محمد نجيب بن مسعود  .266

 الجربي سيرين بنت المنذر بن الصادق  .267

 يامون  أمين بن صالح بن أحمد   .268

 عرضاوي عفاف بنت خليفة بن علي النّوي  .269

 البوغانمي مفيدة بنت بوترعه بن عثمان  .270

 جامعي  مروان بن رمضان بن محمد   .271

 عبد اللطيف  منى بنت محمود بن محمد    .272

 التليلي محمد الخامس بن الصادق بن علي  .273

 حسونة  مكرم بن محمد بن علي   .274

 الخالدي قيس بن حسين بن بوبكر  .275

 نويوي محرزية بنت خليفة بن محمد  .276

 اللموشي الشابي مالك بن محمد الطاهر بن محمد   .277

 عالشيخ عفاف بنت حسين بن حميدة   .278

 العرابي  سفيان بن البشير بن بلقاسم    .279
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 الدبابي  سنية بنت حامد   .280

 النقاش محمد نبيل بن منوبي بن عثمان  .281

 بن تميم هالة بنت عاللة بن صالح   .282

 العرضاوي  حفصية بنت إبراهيم  بن علي   .283

 الشابي عبد الرحمان بن مصطفى بن عمر  .284

 عبد اللطيف  عدنان بن سعيد بن نصر   .285

 الماطوسي سمية بنت ابراهيم بن عمر   .286

 الطبجي عفاف بنت عبد هللا   .287

 القرقوري فضيلة بنت الهادي بن محمد   .288

 تيساوي عماد بن المولدي بن حمادي  .289

 السعدي  أيمن بن سليم بن على الزهروني   .290

 الصوابني سيرين بنت فتحي بن يونس  .291

 الجريدي حسن بن الهاشميسنية بنت   .292

 الجالصي مكرم بن عمر بن صالح  .293

 حواشي محرز بن محمد بن العربي   .294

295.  
 عبد الستار بن عمار بن احمد

 

 حرزي

 
296.  

 الحاج امبارك حسين بن محمد بن حسين
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297.  
 الورتتاني عصام حسين علي

298.  
 الملّوح يوسف بن منصور بن عياد

299.  
  القبي نبيل بن محمد االزهري بن عثمان

300.  
 المانع محمد فرج بن محمد الهادي بن حسين

301.  
 بوقرة فيصل بن بوقرة

302.  
 السبوعي منير بن محمود السبوعي

303.  
 بن فطيمة نادرة بنت عبد الحميد بن الحاج عبد هللا

304.  
 بن قياس عبد الرحيم بن جيالني بن علي

305.  
 الخلفي محمد فتحي بن محمد بن احمد

306.  
 بيزيد فرج بن علي بن فرج

307.  
بلقاسم بن أحمدهاجر بنت    القرامي  

308.  
  المجدوب  فاكر بن الناصر بن محمد

309.  
  عزوزي  بهيرة بنت الطاهر بن علي

310.  
 دبيرة  جمال بن محمد بن علي

311.  
 كمون سليم بن حسن بن الشاذلي

312.  
  الزواوي  محمد بن الشريف بن محمد

313.  
 بن جمعة جمال بن الطيب بن صالح
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314.  
 التومي احالم بنت الهادي بن محمد

315.  
 زميت محمد أنس بن عبد الرؤوف بن محمد

316.  
 بن ميالد محمد فتحي بن البشير بن محمد الصالح

317.  
  بوخريص فتحي بن عبد الحميد بن محمد

318.  
  حسين  شذى بنت كمال بن علي 

319.  
 محرزي أروى بن  جمعة بن صالح

320.  
 قميزة مراد بن رجب بن محمد

321.  
 بنراشد أية بنت صالح الدين

322.  
محمد رشيدة بنت البرني بن  زريبي 

323.  
 الهدياوي  صبرين بنت الطيب بن الباهي

324.  
 بن صالح  سميحة بنت عمر بن محمد

325.  
 قريرة رمزي بن الطيب بن بلقاسم

 الطيباوي أحمد بن الكلبوسي بن المولدي  .326

 البحري ماهر  .327

 شرايطي صابرين بن عمارة بن إبراهيم  .328

 مرسني حنان بنت الحبيب بن محمد   .329

 العبيدي  عبد العزيزألفة بنت طارق بن   .330
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 الزواوي  هشام بن عبد السالم بن محمد   .331

 العويني  كمال بن رشيد بن الجيالني   .332

 الشريف وسام بن فوزي بن محمد  .333

 زايدي رضاء بن علي بن يوسف   .334

 زروق سيرين بنت الشاذلي بن بلقاسم  .335

 يعقوبي عبير بنت محمد الطاهر   .336

 بنيوسف رشيدة بنت ميلود بن محمد   .337

 الصريدي هيفاء بنت منير بن الهادي  .338

 بن رمضان  سعيد بن رمضان بن عمر   .339

 قديش بن عامر مريم بنت عبد الفتاح بن حمودة  .340

 لعوج نزار بن نصر بن عبد هللا  .341

 بنبراهيم منى بنت البشير بن صالح بن عمار  .342

 نصر هللا رمزي بن الحبيب بن الجيالني  .343

 الدويري مريم بنت كمال   .344

 الصخري بنت عبد العزيز بن عليتيسير   .345

 عبد الحفيظ  عادل بن الهاشمي بن حسن   .346

 بن حسن حسن بن جمعه بن مسعود  .347
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 بن الحاج البشير مهدي بن محمد بن محمد  .348

 السبعي نبيلة بنت علي بن سليمان  .349

 الساسي ماهر بن علي بن محمد الهادي  .350

 عونلي محمد بن األمين بن عمر   .351

 النفزي     مريم بنت محمد بن الهادي     .352

 الصيادي وليد بن محمد عامر بن احمد  .353

 فرحاتي كمال بن مبروك بن المولدي  .354

 النويصر سامي بن الحبيب بن عبد القادر  .355

 الصيد محمد أمين بن رشيد بن محمد  .356

 بن العربي عادل بن عبد الباقي بن محمد  .357

 رحيمي أنسة بنت خميس بن الصادق  .358

 الدغاري عماد بن محمد بن عبد هللا  .359

 المجريسي المعز بن محمد بن الحاج حسن  .360

 التليلي شراز بنت الحبيب بن مصطفى   .361

 جهيناوي زيدان بن جمعة بن حسونة  .362

 حمودة زكرياء بن محمود بن علي  .363

 كمون مجدي بن رشيدبن محمد  .364
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 الدرويش هاجر بنت الطاهر بن صالح  .365

 عروس سالمزهير بن عبد الكريم بن   .366

 المزوغي حامد بن علي بن ابراهيم  .367

 فاتح  ريم بنت المختار بن محمد   .368

 اليعقوبي سارة بنت مبروك بنت محفوظ  .369

 بنموسى  كوثر بنت مبروك بن علي   .370

 محجوب مفيدة بنت محمد المولدي   .371

 الفراتي هالة بنت محمد بن الطيب  .372

 
 الجوهري عطاء هللا بن سحنون بن محمد   .373

 شطبري بن محمد بن العربيوليد   .374

 اسكندر  نزار بن علي بن محمد الهاشمي   .375

 الشرفي سمير بن الصادق بن حمادي  .376

 العمري عماد بن محسن بن الشافعي  .377

 المصمودي فوزي بن الطاهر بن أحمد  .378

 الحاجي حسن بن محمد الحبيب بن محمد  .379

 بنحسن كمال الدين بن المبروك بن البشير   .380

 العياري كمال بن الطاهر بن عبد هللا   .381
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 الشابي طه بن محمد الناصر بن أحمد  .382

 عقيلي  محمد الحبيب بن بوبكر بن أحمد   .383

 يوسفي  اشرف بن محمد بن بلقاسم   .384

 زيدي  محمد الصالح بن العيد بن ابراهيم   .385

 شهالوي  بالل بن المجاهد بن العباسي   .386

 رحومةبن  صابرة بنت احمد بن بلقاسم  .387

 الرزقي ياسين بن عبد الحفيظ بن مجيد   .388

 محرز وليد بن احمد بن الحاج احمد   .389

 الطريشيلي أنيسة بنت محمد بن علي  .390

 غرس هللا نبيل بن علي بن محمد   .391

 الزرلي  جمال بن الطاهر بن حمودة   .392

 المكي  عبد السالم بن محمد بن سعد   .393

 بوريقة عبد المجيد بن حسين بن امحمد  .394

 الهذيلي المنذر بن خليفة بن محمد  .395

 كنو  ماهر بن محمود بن محمد  .396

 قاسمي  خير الدين بن حسونة بن محمد مرغاد   .397

 الزمني  فاروق بن ماهر بن حميدة   .398
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 المنصوري عائدة بنت المولدي بن النافع  .399

 همامي  أحالم بنت حسونة بن العربي   .400

 العجمي  خولة بنت سليم بن مسعود   .401

 الزنيدي  بنت محمد بن عبد الحميدحياة    .402

 اللموشي  ايناس مروى بنت محمد أحمد حاتم بن محمد  .403

 الهاللي  حليمه بنت على بن صالح   .404

 هواشي  عفاف بنت محمد العيد بن عبد السالم   .405

 بن أحمد سهيلة بنت الشادلي   .406

 محمدي  الشاذلي بن األمين بن علي   .407

 البريكي  سليم بن الجمعي بن البغدادي   .408

 عبيدي  زياد بن عبد هللا بن بوجمعة   .409

 الشيخاوي  نسرين بنت عبد الكريم بن محمد   .410

 بن موسي  خالد بن نور الدين بن الطيب   .411

 برطولي  هاجر بنت محمد صالح   .412

 الصالحي  ادريس بن عبد الحميد   .413

 الداودي  سعيد بن سليمان بن عمر   .414

 قيراط  جمال بن سالم بن الجيالني   .415
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 بوعزي  شوقي بن محمد المجاهد بن أحمد   .416

 الطبلبي ايناس بنت عبد الرزاق بن رمضان   .417

 جوادي سندس بنت مفتاح بن معمر   .418

 بن غالية اية بنت الحبيب بن علي  .419

 ساسي أحمد الهادي بن شبيل بن محمد  .420

 غريبي نزار بن بشير بن محسن  .421

 الرفاوي شيماء بنت حسن بن حسين  .422

 رحماني بن عميرة بن محمدحمادي   .423

 الربيعي الحبيب بن محمد بن عمارة   .424

425.   Mohamed wajdi Shili 

 قنيشي عمارة بن صالح بن منصور   .426

 المسدي منى بنت توفيق   .427

 بن عمار  ماجد بن علي بن المبروك  .428

 خليفي  مهيمن عزيز بن محمد  العربي بن نصر   .429

 جعفر كوثر بنت عبدهللا بن أحمد  .430

 بالساسي بن علي بن محمد الساسيعماد   .431

 شيحه محمد بن الهادي  .432
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 بونوارة شيماء بنت عز الدين بن معاوية  .433

 حفيظ حاتم بن احمد بن الكيالني  .434

 عرفاوي الهام بنت محمد المولدي بن خميس  .435

 بيوض آمال بنت حمدة بن محمد  .436

 العقيلي عبد القادر بن بوبكر بن أحمد  .437

 البحيري فوزي بن فرج بن عبد الرحمان   .438

 العذيبي إلهام بنت عبد العزيز بن خميس  .439

 هميلة  محي الدين بن محمود بن محمد   .440

 العبيدي الطيب بن بلقاسم بن الحاج عبد هللا  .441

 سلطاني يسري بن جلول بن مبروك   .442

  هرماسي ابراهيم بن الطاهر بن ابراهيم    .443

 الحفناوي بن الطاهر عبد الحكيم بن محمد الحسين  .444

 بن محمود نور الدين بن محمود بن احمد  .445

 معتوق محمد بن عاللة بن امحمد  .446

 القطاري سامية بنت رجب بن فرج  .447

  مطيراوي الفتحي بن أحمد بن صالح   .448

 خماخم نوفل بنت علي بن عيسى   .449
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 قيزة رضاء بن امحمد بن الكيالني  .450

 حامدي زياد بن عباس بن المولدي  .451

 الصيادي بن سالم بن محمد طارق  .452

  بنبلقاسم المنذر بن ناجي بن علي   .453

 برقاش كمال بن عمر بن محمد  .454

 الصيادي الشاذلي بن سالم بن محمد  .455

  المبروك رشيد بن عمار بن بوحاجب   .456

457.  
 رفيق بن علي بن أحمد

 عاشور

  الحاج سالم منير بن وناس بن سالم   .458

 الخراط ندى بنت محمد بن عبد هللا   .459

 خميله حمزة بن عمر بن محمود   .460

 بن خضر خالد بن عز الدين بن احمد  .461

 صقر علي بن ابراهيم بن صالح  .462

  عزيزي نزار بن حسين بن الطاهر   .463

 رزق هللا نجوى بنت الطيب بن محمد  .464

 بوزائدة رؤى بنت عامر بن عبد القادر  .465

 الماجري حنان بنت بلقاسم بن صالح  .466



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  76 

 

 بن سعيد محمدلبنى بنت ابراهيم بن   .467

 الرقيق سمير بن الصادق بن سالم  .468

 الجبالي نسرين بنت حافظ بن بلقاسم   .469

  ابن القمير تحية بنت محمد بن سالم   .470

 صحراوي البشير بن عمر  .471

 مشرقي سنية بنت الحسين بن عمارة  .472

 الحمري لطيفة بنت محمد السايح  .473

 الخليفي سعيدة بنت حسونة بن محمد  .474

 العمدوني سهام بنت علي بن عمار   .475

 بن عبد هللا نائلة بنت محمد بن أحمد  .476

 الغرياني مريم بنت التيجاني بن أحمد  .477

 الشريف محمود بن عادل بن محمود  .478

 بن لطيف محمد بن فرج بن محمد  .479

 رزيق أحمد بن علي بن محمود  .480

 االكحل محسن بن احمد بن محمد  .481

  صولة جالل بن ابراهيم بن احمد   .482

 الجالصي نادية بنت علي بن محمد  .483
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 شعبان سحر بنت علي بن المكي  .484

 بوزيد وفاء بنت عبد هللا بن محمد  .485

 بريمه روضة بنت الطيب بن فرج  .486

 الدامي كمال بن عبد هللا بن محمد  .487

 رضوان رشيد بن صالح بن منصور  .488

  سبري شكري بن جلولي بن محمد األشهب   .489

 بوويدة درصاف بنت محمد بن العروسي  .490

 ضيفات فؤاد بن عمار بن صالح  .491

  الخرط سندة بنت محمد بن عبد هللا   .492

 بوعزيز أحمد بن نجيب بن محمد   .493

 بوعصيدة حافظ بن الهادي بن الحاج أحمد   .494

  بن خوجة سناء بنت حسين بن الطاهري   .495

  قويعة وصال بنت محمد بن النوري   .496

  كعنيش مراد بن حسين بن الحاج محمد   .497

  الجلولي رحمة بنت  التوفيق بن عبد الرحمان   .498

  بن الحداد محمد بن عبد القادر   .499

  الفسيش جهان بنت الحبيب بن  إبراهيم   .500
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 الدريدي إيمان بنت علي الدريدي  .501

 قازة ياسين بن محمد الحبيب بن محمود  .502

 عوينات نور الهدى بنت بلقاسم بن محمد  .503

 الواعر محمود بن محمد بن نصر  .504

 بن جويرة كمال بن محمد بن صالح   .505

 بن رجب عماد بن البشير بن أحمد    .506

 حفيظ فاطمة بنت مفتاح   .507

 مقني إقبال بن عبد السالم بن الهادي   .508

 التبرسقي  سيرين بنت كمال بن عبد الجليل   .509

 الجمل  مهدي بن نبيل بن الحبيب   .510

 العرفاوي لطيفة بنت صالح بن عبدلي  .511

 الجمل القادر بن خليفةرياض بن عبد   .512

 واردة حاتم بن الحبيب بن منصور  .513

 يحياوي هيثم بن الطاهر بن يحي   .514

 غريبي نجيب بن الهادي بن البشير   .515

 الدغري آدم بن شكري بن محمود  .516

 بن خالد هشام بن عبد هللا بن محمد  .517
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 الشابي  سفيان بن الطاهر بن مبروك  .518

 جعفر حسان بن محمد بن العربي  .519

 شعبان بنت أحمد بن محمد حياة  .520

 العروسي حاتم بن الهادي بن محمد  .521

 السالمي سامية بنت الهادي بن علي  .522

 شقرون محمد بن قاسم بن محمد  .523

 المهيري أمير بن عامر بن الصادق  .524

 بركات فاخر بن عبد هللا بن خليفة   .525

 قويعة هاجر بنت نصر بن حسونة  .526

 البهلول عبد الحميد بن منصور بن الصادق  .527

 ابن حميد جنات بنت الحاج علي بن محمد  .528

 خليفي عبد الستار بن عبد الملك بن عمر  .529

 النفزي  أنيسة بنت بلقاسم بن حسين   .530

 كمون لمية بنت الحبيب بن عبد الحميد  .531

 المزاري مليكة بنت مصطفى بن صالح  .532

 الركبي  يوسف بن محمد الركبي   .533

 دمق ناجح بن الحبيب بن علي   .534
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 بن صالح ملوكة بنت البشير بن صالح  .535

 السالمي عبد الكريم بن عبد الرحمان بن صالح  .536

 المصمودي سليم بن نجيب بن محمد  .537

 جالل محي الدين بن مبروك بن صالح  .538

 البقلوطي نجالء بنت علي بن حسين  .539

 الصويد الشاذلي بن احمد بن علي  .540

 القارشي السيدة بنت يونس بن يوسف   .541

 بن منصور  هالة بنت محمد بن صالح    .542

 البحري كريم بن فتحي بن حسن  .543

 ابن احمد عامر بن محمد بن مصطفى  .544

 الزواوي  مرشد بن رشيد بن محمد   .545

 مخلوف   نورشان بنت كمال بن محمد الطيب   .546

 عبدمواله سندس بنت محمد بن قاسم  .547

 شلبي  زينب بنت الطاهر بن الحبيب   .548

 الحالوي إقبال بنت يوسف بن محمد   .549

 القالل  سوسن بنت محمود بن محمد   .550

 الغطاسي  أمير بن حمدة بن محمد    .551
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 محجوب  حمزة بن أحمد بن الحاج محمد   .552

 والي فراس بن زهير بن محمد  .553

 القالل محمد الصحبي بن محمد بن محمد  .554

 اللواتي كمال بن أحمد بن سعيد  .555

 شبل سنية بنت محمد بن عياد  .556

 قصارة هاجر بنت المنجي بن الصادق  .557

 بورقعة  صباح بنت عبد المجيد بن محمد  .558

 بن عامر هيثم بن لطفي بن عامر  .559

 والي لسعد بن عبد الحميد بن محمد  .560

 التركي مراد بن المنجي بن علي  .561

 بن عياد المنصف بن الحبيب بن محمد  .562

 خلف هللا  الحبيب بن عبد الرؤوف بن الحبيب   .563

 اليمدي  حنان بنت خميس بن منور    .564

 جبنوني  عزة بنت عبد الرحمان   .565

 الجوة رمزي بن الصادق بن حسن  .566

 العكرمي أم كلثوم بنت العكرمي  .567

 جوابي محمد علي بن عبد هللا بن علي  .568
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 الطويل غسان بن محمود بن صالح  .569

 اليانقي رياض بن المكي بن الحاج علي  .570

 الزواري  يوسف بن صالح بن سالم   .571

 بوصالعة  جمال بن ابراهيم بن احمد   .572

 خريفش  ايمان بنت محمد بن محمد   .573

 السبعي  رشاد بن علي بن سليمان   .574

 النابلي رفيقة بنت جمعة بن منصور  .575

 بوعواجه نورة بنت بلقاسم بن ضو  .576

 البشيني نجاة بنت عز الدين بن محمود  .577

 كمون عبد الكريم بن حسن بن الشاذلي   .578

 بوزويتينة محمد بن المختار بن محمد  .579

 بن جديدية وليد بن الهادي بن نصر  .580

 الغريبي سمير بن الهادي بن عيسى  .581

 بوجلبان امين بن محمد بن محمد  .582

 العش أحمد بن الحبيب بن عبد العزيز  .583

 العش الحبيب بن عبد العزيز بن الحبيب   .584

 الفتوي  سالم بن حمودة بن محمد   .585
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 تريمش شهاب بن الصادق  .586

 عبد المؤمن خليل بن مختار بن عبد المؤمن  .587

 بسباس هشام بن حسن بن علي   .588

 خميسي لبنى بنت الحسين بن محمد   .589

 شاش محمد بن حسين بن بلقاسم  .590

 الشهباني مصطفى بن الشادلي بن عبد المجيد   .591

 زريبي شوقي بن علي المولدي بن الطاهر   .592

 الماجري  رستم بن عبد الحميد بن يوسف   .593

 العجيمي مصطفى بن حميدة   .594

 يعقوبي نعمان بن مختار بن حامد  .595

 بوقرة روضة بنت فرج بن حسن  .596

 ضيفات رمضان بن علي بن الجيالني  .597

 بن عمار ابراهيم بن البرني بن ابراهيم  .598

 سقير  ابو بكر بن راشد بن عبد الرحمان   .599

 السبعي  طارق بن محمد بن سليمان   .600

 العوني رمضان بن عليكريمة بنت   .601

 بكار اميمة بنت يوسف بن محمد  .602



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  84 

 

 بوزيد رؤوف بن العكرمي بن مفتاح  .603

 المقرون وليد بن محمد صالح الدين بن حسن   .604

 الماجري سميحة بنت الهادي بن عمر  .605

 هنان حموده بن محمد بن حموده  .606

 الجويني حلمي بن محرز بن االمين  .607

 النعيري سلسبيل بنت الهادي بن خليفة  .608

 هرابي علي بن إبراهيم بن علي  .609

 بوسالمي عربية بنت عمارة بن ابراهيم   .610

 بن الحاج محمود أسماء بنت األسعد بن حمادي  .611

 العبساوي بسمة بنت عبد الحفيظ بن أحمد  .612

 محفوظ سنية بنت سالم بن حميدة  .613

 الغزواني سماح بن حسن بن بشير  .614

 بعزاوي  الصحبي بن النافعي بعزاوي  .615

 بنعلي خالد بن محمد رشاد بن عبد هللا  .616

 عبد القادر الهادف بن البوصيري عبد القادر  .617

 شيحاوي  صالح بن محمد بن بوخريص   .618

 كريفة  لطفي بن علية بن محمد   .619
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 ابن تركية  الناصر بن يونس بن حسين   .620

 األعشابي  محمد بن األعشابي بن الكيالني   .621

 حليّم الصغيرأميمة بنت الحبيب بن محمد   .622

 النهدي سلوى بنت بلقاسم   .623

 بوكتيف  جالل الدين بن محمد بن محمد صالح   .624

 الماطوسي عدنان بن الهاشمي بن المبروك  .625

 الصغير  عصام بن البشير بن مهذب   .626

 الكراي محمد بن محمد بن البشير   .627

 السلطاني سنا بنت يونس بن الهادي   .628

 سالمي مروى بنت عبد الواحد بن الصغير  .629

 رحائمة علي بن بلقاسم بن المبروك  .630

 بوسعيد رمزي بن مصطفى بن عبد هللا  .631

 فرحات أسماء بنت محمد نور الدين بن عبد هللا  .632

 العياري انصاف بنت صالح بن الحطاب   .633

 الهاني يسين بن الحبيب بن عمار  .634

 الغزواني سماح بن حسن بن بشير  .635

 بعزاوي  الصحبي بن النافعي بعزاوي  .636
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 بنعلي خالد بن محمد رشاد بن عبد هللا  .637

 عبد القادر الهادف بن البوصيري عبد القادر  .638

 شيحاوي  صالح بن محمد بن بوخريص   .639

 كريفة  لطفي بن علية بن محمد   .640

 ابن تركية  الناصر بن يونس بن حسين   .641

 األعشابي  محمد بن األعشابي بن الكيالني   .642

 حليّم أميمة بنت الحبيب بن محمد الصغير  .643

 النهدي سلوى بنت بلقاسم   .644

 بوكتيف  جالل الدين بن محمد بن محمد صالح   .645

 الماطوسي عدنان بن الهاشمي بن المبروك  .646

 الصغير  عصام بن البشير بن مهذب   .647

 الكراي محمد بن محمد بن البشير   .648

 السلطاني سنا بنت يونس بن الهادي   .649

 سالمي مروى بنت عبد الواحد بن الصغير  .650

 رحائمة علي بن بلقاسم بن المبروك  .651

 بوسعيد رمزي بن مصطفى بن عبد هللا  .652

 فرحات أسماء بنت محمد نور الدين بن عبد هللا  .653
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 العياري انصاف بنت صالح بن الحطاب   .654

 الهاني يسين بن الحبيب بن عمار  .655

656.  
 عبدالجليل بن عبد العزيز بن محمد

 

 البكوش

 
 : 656 العدد الجملي

 

  



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  88 

 

  دولةكل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب  :10 فئة 

 اللقب اإلسم عدد

 بوجناح لمياء بنت محمد بن صالح   .1

 الشرفي عبد المجيد بن أحمد بن الطيب  .2

 الخبثاني عادل بن علي بن هالل   .3

 العبيدي نزيهة بنت الطيب بن العابد   .4

 المديوني عزيز رضا الجيالني  .5

 : 5 العدد الجملي
 

عليا طبقا ألحكام األعوان العموميون الذين يشغلون وظائف  :11فئة 

 من الدستور 78الفصل 

 اللقب اإلسم عدد

 الخميري  عبد الحق بن عبد المجيد بن محمد   .1

 قويعة فيصل بن الهادي بن محمد  .2

 خالد أحمد بن ضياء  .3

4.  
 بن األمين   عمار بن محمد الهادي بن عثمان 

5.  
 حسن معز بن محمود بن عثمان

6.  
 عروة   أنيس بن محمد بن علي
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7.  
بنت محمد كعرود سميرة  الشيباني 

8.  
 الضاوي نجيب

9.  
 الشريف  عّزالدّين بن محّمد بن عبد القادر

10.  
 الشريف فتحي بن الطيب بن محرز

11.  
 علولو عاطف بن المنصف بن علي

 شورى سليم بن عامر بن سالم  .12

 الثابت النجار بن النفطي بن النجار  .13

14.  
 رياض بن عثمان بن أحمد 

 

 الدريدي 

 
 بن الكاهية الدين بن عمر كوثربنت نور  .15

 محاجبة منير بن محمد   .16

 قمودي عادل بن بلقاسم بن عبد السالم  .17

 شمام نبراس  .18

 بوثلجة  زياد بن محمد البشير بن علي    .19

 الفياللي سهام بنت مصطفى بن عومار  .20

 الرياحي فاضل بن محمد صالح بن بوجمعة  .21

 بوحجة صالح بن سعد بن صالح  .22

23.  
الحسينسامي بن حسن بن   قاسم  
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24.  
 المنصوري سامي بن يونس بن أحمد

25.  
 قرين هدى بن محمد بن عبد الكريم

26.  
 لشيهب علي بن محمود

27.  
 ميساوي عبد اللطيف بن محمد الصالح بن الهادي

28.  
 خضراوي أيمن بن محمد األزهر بن علي

29.  
 شطورو  عيسى بن محمد بن َمحّمد

30.  
  الطرايدي  سامي بن بلقاسم بن الوصيف

31.  
محمد المولدي رشاد  محجوب  

32.  
 بوراوي نزار بن محّمد بن سعد

33.  
 الزواوي الهاشمي بن محمد بالحاج عمارة

34.  
 بلحسين صليحة بنت حسن بن محمد

35.  
 قطاط  ليلى بنت علي بنت محمد

36.  
 بن بشر محمد كريم بن االسعد

37.  
 بالل  شكيب بن الناصر بن يونس

38.  
 السماوي امال بنت عبد الوهاب بن مبروك

39.  
بنت الطيب بنت الجيالني سندس  غربال 

40.  
 مراد  عماد بن يوسف بن سالم
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41.  
 المصمودي كوثر بنت أحمد بن حسين

42.  
 الخميري منجي بن أحمد بن بشير

43.  
 شيخ روحه  محمد بن المختاربن علي

44.  
 الفضالوي لطفي بن لخضر بن رابح

45.  
 المسعودي أحمد بن الشاذلي المسعودي

46.  
 الكنزاري أيمن بن أحمد بن إبراهيم

47.  
 السليتي حمزة بن محمد الناصر بن عمار

48.  
  الظاهري  حمزة بن فرحات بن محمود

49.  
 القاني  مهدي بن الصادق بن عبد الرحمان

50.  
 ريابي  نوفل بن عمار بن محمد

51.  
 توايتي عماد بن ميمون بن عاللة

52.  
 توايتي عماد بن ميمون بن عاللة

53.  
 نفزاوي خالد بن محمد بن أحمد

54.  
المنجيطارق بن   براجح  

55.  
 رحيم األسعد بن أحمد بن محمد الصالح

56.  
 برهومي زهرة بنت الجموعي

57.  
 رزايقي كمال بن حسن بن عمار
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58.  
 بن خليفة كريمة بن حبيب بن فرج

59.  
 بحر  امال بنت عبد القادر بن حميده

60.  
 المهبرش عماد بن علي بن محمد

61.  
 المالكي زهير بن عمر بن محمد

62.  
رحيم نجم الدين بن منصف بن   جويني  

63.  
 بن قياس أميرة بنت الهاشمي

64.  
 الزواغي  نهاد بنت المنجي بن حمودة

65.  
 البرهومي الفالح بن عبد هللا بن محمد

66.  
 فتح هللا عادل بن الصادق بن خليفة

67.  
 عمايري حكيم بن محمد بن الصادق

الماكني  هندة بنت مصطفى بن السهيلي  .68  

 بن جماعة محمد بن التوفيق بن الطاهر  .69

 مليتي جمال بن عبد العزيز بن بوجمعة  .70

 اليحياوي نبيل بن بشير بن صالح  .71

 الجمداني فتحي بن الطاهر بن عيسى  .72

 مغربي محمد عدنان   .73

 القصاب مراد بن محمد بن ابراهيم  .74
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 غنية  اسكندر بن معاوية بن أحمد   .75

 البجاوي أمنة بنت بشير بن أحمد  .76

 وشير  فريحان بنت محمد بن حسين   .77

 المؤدب  انيس بن محمد بن الطاهر   .78

 العبيدي محمد بن بلقاسم بن محمد  .79

 الشعري حكمة بنت عبد اللطيف  .80

 : 80 العدد الجملي
 

األعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا  :12فئة 

 من الدستور 92ألحكام الفصل 

 اللقب اإلسم عدد

1.  
   نجيب بن مصطفى بن  االخضر

 بلخير

2.  
 عبد اللطيف بن الصادق بن معاوية

 حمام

3.  
 مراد بن ربيعي بن أحمد 

 حزي

4.  
 وجيه بن البشير بن عبد الهادي 

 خليفة

5.  
 سامي بن محمد بن عبد القادر 

 السوفي

6.  
 بدر الدين بن محمد البشير بن محمد 

 الهبيل

7.  
 عفراء بنت عبد الرزاق بن عبد الجليل

 الجويني
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8.  
 إيمان بنت محمد النجار

 بلهادي

9.  
 جمال بن عمر بن بلقاسم 

 الوسالتي

10.  
 قيس بن الزين بن محمد 

 بالضياف

11.  
 سليم بن محمد بن احمد 

جراد بن  

12.  
 طارق بن احمد بن صالح

جازية بن  

13.  
 مصطفى بن علي بن بلقاسم

 ودر

14.  
 ألفة بنت عبد الكريم بن محمد

 الزواوي

15.  
 توفيق بن محمد بن العربي

 المديوني

16.  
 محمد بن محمد بن عبد الواحد  

 العيدودي

17.  
 رضى بن الحبيب  بن إبراهيم  

 بوزواده

18.  
 نزيهة بنت عبد القادر بن يوسف

 الخميري

19.  
 الصادق  بن محمد  المنصف  

 المورالي

20.  
 رضا بن محمد  بن علي 

 حالب

21.  
 فتحي بن سالم بن عيسى

ميمون بن  

22.  
 فؤاد بن عبد الحميد بن بوراوي 

 المستيري

23.  
 عائدة بنت محمد الجيالني بن محمد

 الزهاني

24.  
 خالد  بن المنصر بن المختار 

 الدريدي
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25.  
 خولة بنت  محمد الهادي  

 العبيدي

26.  
 نجيب بن فرح بن بلقاسم

 العرفاوي

27.  
 انيس بن الهادي بن عبد هللا

 وسالتي

28.  
 سعاد بنت محمد بن صالح   

 المسعودي

29.  
 طارق بن محمد بن عثمان

 السعيدي

30.  
 بن بلقاسم بن أحمدرشاد 

 الهرسي

31.  
 عبد المجيد  بن األزعر بن علي  

 بلعيدي

32.  
 كمال بن الهادي بن صالح 

 المزوغي

33.  
 نجالء بنت وناس بن رجب

 السافي

34.  
 طالل بن حمده بن صالح

 محفوظ

35.  
 محمد الفاضل بن محمد الصالح بن حمدة  

 العياري

36.  
 مالك بن محمد بن منصور 

 كشالف

37.  
 محمد بن عبد الوهاب  

 المحجوب

38.  
 الحسين بن عبد المجيد بن بلقاسم 

 عثماني

39.  
 محمد الناصر بن علي بن امحمد 

 ابراهم

40.  
 عائشة بنت ابراهيم  بن مسعود

 مبروكي

41.  
 قيس بن الشاذلي بن محمد 

 ماجري
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42.  
 فوزي بن محمد  المولدي  بن محمد  

حميدة بن  

43.  
 محمد بديع بن محمد بن عبد المجيد 

 القليبي

44.  
 مالك بن الهادي بن محمد 

 الزرلي

45.  
 محمد بن عبد المجيد بن مصطفى

 الفوزي

46.  
 رضا بن مختار بن علي الصالح 

 محمدي

47.  
 أسامة بن محمد بن الشاذلي

 الخريجي

48.  
 سارة بنت محمد رضا 

 الزعفراني

49.  
 وسيلة بنت محسن بن أحمد 

 الحمامي

50.  
 يوسف بن بنعيسى بن محمد 

 نوار

51.  
 محمد بن عبد الرحمان بن عمر 

 مناعي

52.  
 خالد بن محمد بن الحاج علي 

 البكوش

53.  
 أحمد بن البشير بن حمده

 الكامل

54.  
 سعيدة بنت محمد بن علي

 مكشاحة

55.  
 سنية بنت محمد المختار ابن  بنعيسى

 الخياط

56.  
 نور الدين بن األزهاري بن تهامي 

 سليم

57.  
 المولدي بن على بن خليفة 

محمد بن  

58.  
 عبد الحميد بن العجمي بن علي 

 بوقديدة
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59.  
 فؤاد بن محمد المولدي بن صالح

 عثمان

60.  
 لسعد بن إبراهيم بن سعد 

النبي عبد  

61.  
 أحمد بن مصطفى بن محمد

 الغطاس

62.  
 عماد بن رمضان بن الحاج

 عطية

63.  
 فوزي بن محمد الهادي بن مسعود

 غراب

64.  
 خالد بن محمد بن عزيز

 طّروش

65.  
 محمد بوبكر بن الحبيب بن

 الكراي

66.  
 محمد البحري بن عبد الحميد بن عاللة 

 القابسي

67.  
 احمد بن محجوب بن عبد السالم

 عامر

68.  
 اكرم بن بلقاسم بن عبد هللا  

 السبري

69.  
 محمد بن التهامي بن مصطفى 

 سحيّق

70.  
 أيمن بن محمد بن الطيب 

 المكي

71.  
 لطفي بن محمد العيد  بن ضو

 حامدي

72.  
 كمال بن عمر بن بلقاسم 

 بشيني

73.  
 وحيد بن محمد عزوني بن امحمد

 الصغير

74.  
 فيصل بن بشير بن عمر 

 القزاز

75.  
 مالك بن عزوز بن الشادلي 

 الخمسي
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76.  
 محمد شوقي بن عبد الوهاب بن الحاج علي

 بنحموده

77.  
 منذر بن علي بن الشاذلي 

 الخّراط

78.  
 رياض بن علي بن حميدة بنبوبكر 

بنبوبكر حميدة بن علي بن  

79.  
 لطفي بن حمادي بن علي 

 الزعبي

80.  
 زهير بن محمد السنوسي بن الطيب

هللا عطاء  

81.  
 محمد الصغير بن علي بن محمد 

 بنجدو

82.  
 رجاء بنت محمد علي 

سالمة بن  

83.  
 محمد بن صالح بن أحمد

 الجهيناوي

84.  
 حسن   بن محمد بن الطاهر 

 الشابي

85.  
 نجوه بنت الهادي بن الطيب

االمين بن  

86.  
 دلندة بنت محمد الصالح بن مختار 

 قاري

87.  
 خليفة بن المختار بن صالح

 الجوة

88.  
 خالد بن عبد الرحمان بن الطيب 

يوسف بن  

89.  
 سلوى بنت عمار بن محمد  

 الكافي

90.  
 ابراهيم بن عبد السالم بن حسن

 الشبيلي

91.  
 نوال بنت البشير بن بوراوي 

 الجباس

92.  
 سليم بن عبد السالم بن علي 

 الجموسي
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93.  
 جمال بن حسن بن علي 

 الرخيص

94.  
 وسام بن المكي بن الصغير

 المكي

95.  
 توفيق بن خميس بن عبد هللا  

 العلوي

96.  
 الباشا بن محمد بن أحمد 

 الزواري

97.  
 سفيان بن علي بن الهادي 

 سهيلي

98.  
 عبد الرؤوف بن الهادي بن صالح  

 العجيمي

99.  
 لطفي بن مهذب بن منصور 

السالم عبد  

100.  
 بن محمدلطفي بن حسين 

 بوبكر

101.  
 محمد علي بن ابراهيم بن األزهاري

 الخالدي

102.  
 فائزة بنت عبد الجليل 

 القالل

103.  
 حسام عوض بن المنجي بن الصحبي

 حمزة

104.  
 ندير بن رابح بن ابراهيم 

غنجيوة بو  

105.  
 محمد االمين بن عز الدين بن محمد

 زروق

106.  
 مبروك بن المكي بن سعد

 هاللي

107.  
 مالك بن سالم بن محمد 

 مشارك

108.  
 صالح بت بلقاسم بن الحاج حسن

 مطيراوي

 
 الطرابلسي سفيان بن حمدة بن ساسي  .109
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 منصور أنيس بن حسن بن محمد  .110

 القبجي هيثم بن محمد بن جميل   .111

 بومخالء  عبد القادر بن يحي بن علي  .112

 السقا نبيل بم محمد الطاهر بن بوبكر   .113

 باألخضر خولة بنت الهادي بن بلقاسم   .114

 حمودة  عبد المجيد بن الصادق بن محمد   .115

 معتوق  محمد نجيب بن محمد بن أحمد    .116

 البوسالمي سنية بنت عمارة بن الطيب   .117

118.  
 عادل بن محمد بن عمر 

 

 الزرمديني

 
119.  

 نزيهة بنت صالح بن أحمد

 

 الحمايدي

 
 بودن محمد بن احمد بن محمود  .120

 عبيد  منير بن سالم بن محمد   .121

 حمادي  أحمد بن علي بن الحاج ربعاني   .122

 العوادي  سامي  بن مبروك بن الهادي   .123

 بناصر مبارك بن عمر بن محمد  .124

 االكحل علي بن حسين بن علي  .125

 بوعبيدي  ضو بن محمد بن علي   .126
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127.  
 غواري محمد بن عمار بن صالح 

128.  
 السالمي خالد بن خير الدين بن عبد القادر

129.  
 قوتة حسام بن صالح الدين  

130.  
 عاشور لطفي بن حسين بن سالم

131.  
 الزواغي فرحات بن احمد 

132.  
 بن رمضان جيهان بنت عز الدين بن احمد

133.  
 اللواتي حسن بن عمر بن الطيب 

134.  
  سليمان الناصر بن حميد بن محمد

135.  
 االينوبلي محمد الهادي بن عمارة 

136.  
 السعدي نادية بنت الهادي بن محمد الصالح

137.  
سالمسهيل بن الهادي بن   عنان 

138.  
 الشعري إلهام بنت محمد بن محمد

139.  
 بن ناجي محمد بن أحمد بن محمد

140.  
 القطعة رضا بن صالح بن محمد

141.  
 شرفان وليد بن علي بن يوسف

142.  
 الصغاري عائدة بنت الحبيب بن محمد

143.  
 طعم هللا العربي بن حسن بن صالح
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144.  
  مخلوف محمد بن علي بن سعيد 

145.  
 الغنوشي كوثر بنت علي بن محمد

146.  
  القادري علي بن الهادي بن أحمد  

147.  
 بزاينية رمزي بن عماربن سعد

148.  
 الجبالي حليم بن البشير بن محمد 

149.  
 سعداوي كمال بن حسن بن مسعود

150.  
 الّرويسي حافظ بن عمارة 

151.  
 عروم فتحي بن عبد اللطيف بن محمد

152.  
 عمار نبيل بن عبد الحميد بن محمد

153.  
mahmoud ben hichem 

benabdalmajid 

khchimadi 

154.  
 الكحالوي منير  بن  علي  بن  وناس

155.  
  قطاط عادل بن علي بن محمد 

156.  
 العيوني منية بنت العروسي بن عثمان 

157.  
 رزيقة قيس بن علي بن أحمد

158.  
 حسن مصطفى بن احمد بن علي

159.  
 الحزامي محمد بن أحمد بن صاح

160.  
 المحمدي نجيبة بنت الطاهر بن العربي
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 الحوات عامر بن عليعادل بن   .161

الطرابلسي حرم عبد الرحمان  سامية بنت أحمد بن ابراهيم الطرابلسي  .162

 السالمي

 الضوافلي سامي بن محمد الكامل بن بلقاسم  .163

 عصيدي بشير بن الهادي بن أحمد  .164

 : 164 العدد الجملي
 

محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته  : 13فئة 

 ،العاموكاتبه 

 اللقب اإلسم عدد

 : 0 العدد الجملي

 

المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم  :14فئة 

  الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها

 اللقب اإلسم عدد

 القليبي  عبد الرؤوف بن حطاب بن الطاهر   .1

 االحسن محمد الصالح بن محمد بن محمد الصالح  .2

 بن فرج سنية بنت الهاشمي بن بشير  .3

 ابن الحاج عبد هللا جمال الدين بن ابراهيم بن بلقاسم   .4
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 رجيبة أحمد بن محمد بن أحمد  .5

 المجاجي احمد بن مصطفى بن محمد  .6

 بنمبروك سامي بن عبدهللا بن محمد الصياري  .7

 بن عمر هاجر بنت حسين بن محمد الصادق  .8

 : 8 العدد الجملي
 

 مديرو األجهزة اإلدارية للهيئات الدستورية المستقلة :1  5فئة

 اللقب اإلسم عدد

.1 
 عمر بن محمد بن عمر

 

 بوستة

 
 قسومي عادل بن محمد بن مبروك 2.

 : 2 العدد الجملي
 

 رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية : 16فئة

 اللقب اإلسم عدد

 بوعزيز  نرجس بنت عامر بن الطيب  1.

.2 
حرم حافظ  -بن عبد هللا روضة بنت إبراهيم 

 زعفران 
 العبيدي 

 : 2 العدد الجملي
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رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو :  17فئة 

مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في 

 اللقب اإلسم عدد المؤسسات المذكورة

 المسوسي  االمجد بن على بويكر   .1

 العبدلي الشاذلي بن علي بن البشير  .2

 النّين قاسم بن عمران بن بلقاسم  .3

 العبيدي زهير بن محمد بن عبد هللا  .4

 الذوادي حاتم بن جلول بن السالمي   .5

 بن عّمار عماد بن الهادي بن يحي   .6

 سنوسي  الهادي بن حمدة بن أحمد األمين   .7

 الحمدي نور الدين بن الهادي بن بوجمعة  .8

 بن عبد هللا فتحي بن خليفة بن عامر  .9

 الجمل احمد بن التوفيق بن احمد  .10

 البور حميدة بنت صالح بن مبارك   .11

 بالعربي  هانم بنت محمد الحبيب   .12

 روشو الهادي بن محمد بن قودير  .13

 بورقو  المنجي بن سليمان بن علي   .14
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 العبيدي فتحي بن الشريف بن مسعود  .15

 البلدي  عادل بن الطيب بن محمد عرف بوقصه   .16

 فري  حسن بن ناصر بن عثمان   .17

 البوري عبد الفتاح بن صالح بن الحاج محمد   .18

 غربي  رشاد بن بوزيد بن بلقاسم   .19

 برغل محمد سعد بن مسعود بن سعد  .20

 الطبقة زهير بن عبد الرحمان بن محمد  .21

 بن عمار يوسف بن الهادي بن علي  .22

 بلحاج صالح بن علي بن محمدالهادي   .23

 الوصيف شوقي بن خليفة بن محمد  .24

 الجوادي محمد بن يوسف بن التوهامي  .25

 غزواني  رضوان بن حمودة بن خليفة   .26

 نصيبي رضوان بن محمد بن صالح   .27

 الشابي سعاد بنت الشاذلي بن محمد   .28

 بوليلة  غازي بن عبد العزيز بن عمر   .29

 شعبان حمودة نائلة بنت بوبكر محمد حرم  .30

 بن فرج  نبيل بن سالم بن محمد   .31
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 السبوعي فوزي بن الهاشمي بن يونس   .32

 سحنون سنية بنت فتحي بن البشير  .33

34.  
 سالمي عبدالكريم بن علي بن محمد

35.  
  الحشيشة  محمد بن علي بن محمد

36.  
  جلول  الناجي بن محمد بن رمضان

37.  
 بن عبدهللا  أسماء بنت محمد الصالح بن صالح

38.  
 نرجس بن عبد اللطيف بن محمد

 

 الصغير

 
 الجراية محمد بن أحمد بن محمد  .39

 البريني فيصل بن زهير بن الحبيب   .40

 بن صالح نزار بن الميداني بن بوبكر  .41

 سويسي علي بن صالح بن محمد  .42

 الوردي المنتصر بن بوراوي بن محمد  .43

 مليكي أحمد بن محمد بن صغير   .44

 بن منا فهيمة بنت ساسي بن الصادق   .45

 الحمدي شكري بن عباس بن محمد  .46

 الفقي منصف محمد الحبيب  .47

 المكني عبد الواحد بن المختار المكني  .48



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  108 

 

 بسباس كمال بن محمد الهادي  .49

 بن عبدربه محمد عبد المناف بن محمد بن أحمد  .50

 الملولي لطفي بن الطيب بن سالم   .51

 ادريس سليم بن عفيف بن محمد  .52

 المزوغي نادية بنت خميس بن علي   .53

 بنحسين حبيب بن عبد المؤمن  .54

 زروق عزالدين بن محمود بن علي  .55

 المنيف حسان بن الصادق بن حسن  .56

 سوداني ضو بن علي بن صالح  .57

 الحكيم  أحمد بن محمود بن محمد   .58

 مقني هالة بنت امحمد بن محمد  .59

 بنسالم  رضا بن علي بن عبد هللا   .60

 بوزيد  وسيلة  بنت محمد بن محمود    .61

 العلوي اإلمام بن محمد األزهر اإلمام  .62

 بن محفوظ هيكل بن محمد بن الطاهر   .63

 بنصر علي  .64

 بسباس منجي  .65
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 المحضاوي عبد هللا بن أحمد بن رحومة   .66

 : 66 العدد الجملي

 

المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقّررون لنزاعات  : 18فئة

 الّدولة

 اللقب اإلسم عدد

 الهمامي  علي بن السبتي بن جاب هللا    .1

 الشاذلي منير بن سالم بن أحمد   .2

 بسرور  رجب بن عثمان بن رجب   .3

 شطورو  سامي بن يوسف بن عبد السالم   .4

 اسماعيل بن محمد بن عمر   .5

 

 ي سكراف

 
 الذيبي نعيمة بنت عياد بن محمد  .6

 الزغواني  ليلي  بنت علي  بن محمد   .7

 عمارة  األسعد بن مصطفى بن فرج   .8

 رمضان  جالل بن الطاهر بن الجيالني   .9

 الوحيشي حاتم بن خالد بن عمر  .10

 : 10 العدد الجملي
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 لعقاريّةحافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة ا19 : فئة

 اللقب اإلسم عدد

 نجاح هشام بن عامر بن علي  .1

 النقاز جعفر بن بشيرجمال بن   .2

 بوصبيح  إلهام بنت محمود بن محمد    .3

4.  
 بوحوال صالح بن منصور بن صالح

5.  
 لحمر طارق بن عمار بن صالح

6.  
 عبد الالوي عبد السالم بن عبدهللا بن علي المكي

7.  
 البحوري وليد بن محمد بن محمود

8.  
 بوحوال المنجي بن صالح بن علي 

9.  
 ابن شعبان عبد الرزاق بن عبد الحفيظ 

10.  
 التريكي لطفي بن أبو الضياف بن أحمد الصغير

11.  
 دبش ليلى بنت محمد الدالي بن السهيلي

12.  
  زعره أحمد بن الجموعي بن بلقاسم 

 : 12 العدد الجملي
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 المعتمدون األول والمعتمدون والعُمد :20 فئة

 اللقب اإلسم عدد

 بكار  حنان بنت محمد العجمي  .1

 الشيخ  سوسن بنت خميس بن حمادي   .2

 شمام  رشدي بن محمد بن علي  .3

 زازه سمير بن  عبد العزيز بن علي   .4

 قويدر زهير بن محمد بن حسين   .5

 الشوادحي سالم بن الطيب بن محمد  .6

 ديناري رضاء بن المولدي بن بلقاسم   .7

 الصويد زياد بن حسين بن محمد  .8

 العزوزي  محمد ناصف بن عبد الحميد بن الهادي   .9

 الزعبار محمد سالم بن أحمد بن سالم  .10

 اللطيف سامي بن الحبيب بن البشير   .11

 نساج نبيل  بن الهذيلي بن علي   .12

 السويسي عبد المنعم بن محمد بن منصور   .13

 مفتاح محمد بن أحمد بن محمد  .14

 سعيد فتحي بن محمد بن جمعة  .15
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 المخينيني خليفة بن عمر علي شبيل بن  .16

 الساسي  كريم بن عمر بن علي   .17

 طيمومي  رضوان بن علية بن مسعود   .18

 بن علجية  أنيس بن أحمد توفيق    .19

 بالحاج ميالد عادل بن عبد الكريم بن احمد  .20

 جمعاوي نزار بن ابراهيم بن علي   .21

 الماجري سعيد بن علي بن عمر   .22

 عبداوي  رضا بن فرج بن عبد العزيز   .23

 الحطماني سالم بن عبد الرحمان بن بلقاسم  .24

 محجوب  محمد بن كمال بن محمد   .25

 بن جازية حسان بن عبد الحميد بن محمد  .26

 حمدي عادل بن الطيب بن أحمد  .27

 ابن حسين  فتحي بن أحمد بن ونّاس   .28

 القزاح  خالد بن محمد بن محمد    .29

 دودو وسيم بن سالم بن محمد  .30

 الجّمالي  األزهر بن البشير بن محمد   .31

 بلحاج جراد  المعز بن مصطفى بن الحاج أحمد   .32
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 بوزيان  جابر بن المبروك بن الهادي    .33

 رمضان  سمير بن صالح بن محمد    .34

 ارقاز حلمي بن محمد بن يونس  .35

 العذاري فوزي بن الحبيب بن الجيالني  .36

 المبروك احمد بن خليفة بن احمد   .37

 الشارني بن علي بن صالحخميس   .38

 حامدي  كمال بن علي بن عمر   .39

 عبد الدايم رؤوف بن فريد بن علي  .40

 غربال رفيق بن توفيق بن خليفة  .41

 حميدة  نبيل بن عبد العزيز    .42

 حوالة المولدي بن محمد بن حمودة  .43

 بن مسعود الطياري  أحمد بن عمار بن  أحمد   .44

 الصويد ساسي  بن الحبيب بن محمد   .45

 مزالي أحمد بن محمد بن محمد  .46

 النوري ناجح بن عبد الوهاب بن علي  .47

 الصكلي حمدي بن عمر بن يوسف  .48

 العجيمي  الهادي بن سالم بن حسين   .49
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 البكوش طارق بن سالم بن عبد هللا  .50

 المحجوب يوسف بن علي بن فرج  .51

 بوبكر رياض بن محمد بن عبد الرحمان   .52

 بنور  وليد بن عبد المجيد بن محمد   .53

 االشعل وسيم بن علي بن عبد هللا  .54

 سعفي الصادق بن منصور بن محمد الصغير  .55

 السبوعي   محمد بن الحبيب بن محمد   .56

 بنمنصور محي الدين بن حسن بن محمد  .57

 بلحاج صالح سليم بن سالم بن منصور  .58

 الحشاني حمزة بن حسون بن محمد  .59

 الحشاني الرحمان صفاء بنت عبد  .60

 سمشة محمد بن المنجي بن محمد   .61

 الشريف محمد بن الحبيب بن محمد  .62

 عكايشي  فراس بن فرحات بن يوسف   .63

 بن ّجدو محمد بن محمد علي  .64

 غريبي  مدين بن مفتاح   .65

 المبروك عادل بن عبد العزيز المبروك  .66
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 الفندري محمد نور الدين بن الهادي  .67

 تقيه محمودمجدي بن مصطفى بن   .68

 ميساوي  شوقي بن عبد السالم بن حسن   .69

 رابحي علي بن عمار بن االخضر  .70

 قاسمي  أحمد بن األزهر بن فرحات  .71

 طرخاني منى بنت مجيد بن حمودة  .72

 ماكني  الحسين بن أحمد بن محمد  .73

 خذير عبدالرزاق بن سالم  .74

75.  
  ميساوي شوقي بن عبد السالم بن حسن 

76.  
 الزكراوي بن صالح اسمڨربيع بن بل

77.  
 بن خضر بنت علي بن بوجمعة هندة

78.  
 دخيل الرزاق بن العياشي بن ضغير عبد

79.  
 كحلون بن الهادي بن علي محمد

80.  
 الطرابلسي بن محمد بن محمد  نيازي

81.  
 بوعزة سهيل بن عبد المجيد بن محمد محمد

82.  
  العاتي بن محمد البشير بن المكي  المكي

83.  
 العامري بن علي بن حمد  رياض
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84.  
  الوسالتي بن الطيب بن محمد  عصام

85.  
 بن عمارة بن المولدي بن محمد الطاهر

86.  
 الدهماني بن خميس بن صالح محرز

87.  
 بن عمر بن علي انيس

88.  
  البوغديري علي بن رمضان بن عمار  محمد

89.  
 ساسي الخضراوي بن محمد بن محمد المنجي

90.  
  مباركي بن عبد المجيد بن أحمد  نورالدين

91.  
 المهذبي بن محمد بن علي إلياس

92.  
 سلوقي بن محمد بن محمد  الطاهر

93.  
 نصري بن االمين بن ابو الضياف  لطفي

94.  
  نجالوي بن محمد بن اللموشي  بلقاسم

95.  
 بنعريف احمد بن يونس وفاء

96.  
 سالّمي بن علي بن محمد فتحي

97.  
  السمري بن محمد بن عبد السالم  لطفي

98.  
 ابن حمزة بن حسن بن الصغير الياس

99.  
 العرفاوي بن محمد بن عبد الرحمان رياض

100.  
 الحمروني بن الجيالني بن الشيخ علي خالد
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101.  
 الجندوبي بن مسعود بن علي ايمن

102.  
 معط هللا بنت عبد السالم  نادرة

103.  
  الرمضاني بن صالح بن بوجمعة اسكندر

104.  
  مليكي بن محمد الصالح بن أحمد  سامي

105.  
  بنرجب بن علي بن عمر  مراد

106.  
  اللجمي بن الحبيب بن سليم  لطفي

107.  
  ابن عبد هللا بن صالح بن عمر  الحسين

108.  
  دمق بن منصور بن سالم  كمال

109.  
  علولو الستاربن أحمد بن الحبيب  عبد

110.  
  العفاس بن محيي الدين بن الطيب  حلمي

111.  
  الخبو بن عبد الوهاب بن محمود سليم

112.  
  حمودة عبد السالم بن محمد بن الحاج  إبراهيم  

113.  
  الطريقي الحفيظ بن عبد القادر بن سالم  عبد

114.  
 سبوعي بن عبد السالم بن الصغير رضا

115.  
 المعزون بن محمد بن محمد سليم

116.  
  دربال بن محمد بن سالم حافظ

117.  
  عبد الهادي بن الحبيب بن محمد  سليم
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118.  
 حامد بن محمد بن جلول نبيل

119.  
 بن شيده بن الطاهر بن فرج  مصطفى

120.  
 هديدر بن صالح بن براهيم  سالم

121.  
  العش بن محمد بن محمد  محمد

122.  
  ابن حميدة بن علي بن صالح بالل

123.  
 بنيحيى بن محمد بن علي محمد

124.  
  الكراي منير بن الهادي بن  أحمد  

125.  
 المجدوب هللا بن محمد بن سالم عبد

126.  
  النفير بن  الهادي بن صالح  سامي

127.  
 الزواغي بن أحمد بن محمد سالم

128.  
  حفوز بن محمد المنصف بن الطاهر  فؤاد

129.  
 الحيراري العزيزبن علي  عبد

130.  
  نجاحي بن سليمان بن العلمي  أحمد

131.  
 منصور بن علي  منصور

132.  
  بنسعد بن الهادي بن بوكثير  محمد

133.  
 عبيدة بن محمد بن محمود سامي

134.  
  مجيد الرزاق بن صالح بن بلقاسم  عبد
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135.  
 التليلي بن محمد بن أحمد  أحمد

136.  
  كواص بن الصادق بن محمود  عمار

137.  
 الشنيتي بن المبروك بن علي بولبابة

138.  
 عامري بن البشير بن الصويعي الصويعي

139.  
 بنبلقاسم بن الجيالني بن أحمد  علي

140.  
 العفاس بن االنور بن الحبيب محمد

141.  
  المكور بن عبد العزيز بن سالم  رضوان

142.  
 المسدي بن محمد بن محمد  حاتم

143.  
  النوري بن الغالم محمد الجريدي  محمد

144.  
  الخراط بن محمد بن المكي  منير

145.  
 عبدولي بن محمد الصالح بن الهذبي سفيان

146.  
  منصري الباسط بن الطيب بن األخضر  عبد

147.  
  النحالي بن التهامي بن موسي  حاتم

148.  
 عاشور الدين بن نور الدين بن فرحات ضياء

149.  
 بن رابح بن بلقاسم بن محمد فتحي

150.  
  بن علي بن الطيب  شهاب

151.  
 العزعوزي بن شعبان بن علي أنيس
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152.  
 نصري بن عمر بن محمد عبدالقادر

153.  
 بن حسين بن صالح  ناجح

154.  
  الغريبي بن صالح بن الغربي  مالك

155.  
 منصور بن علي بن احمد معز

156.  
 بن خليفة بن الهاشمي بن محمد محمد

157.  
 رجب بن عبد العزيز بن خليفة حافظ

158.  
 حاجي بن الهاشمي بن الجمني عرفات

159.  
 البردعة امين بن النوري بن محمد  محمد

160.  
 بحروني بن رابح بن عمارة الحفصي

161.  
 العياري بن التيجاني بن احمد  المنصف

162.  
 برهومي بن بلقاسم بن محمد  إدريس

163.  
 قزيح بن محمد  منصف

164.  
 كمون بن الفرجاني بن علي سهيل

165.  
 بالحاج نجيب بن عبد الرزاق بن محمد  محمد

166.  
  بن منصور بن محمد الصالح ناجي

167.  
 سويسي مراد بن رحومة بن احمد 

168.  
  جويرة بن مفتاح بن علي فيصل
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169.  
 بنعيسى بن مصطفى بن بلقاسم عادل

170.  
 العريف بن عمار بن عبد الكريم صابر

171.  
  الشرمي بن منصور بن نصر محمد

172.  
 طليبة بن محمد الحبيب بن البشير فرجاني

173.  
 الشابي بن عبد الكريم بن حسن محمد

174.  
  حرزهللا بن محمد الهادي بن محمد  زياد

 بوخاري خير الدين بن عبد العزيز بن خالد  .175

 الجربوعي ابراهيم بن الوصيف بن فرج  .176

 بوعزيزي زهير بن محمد البشير  .177

 جفال مراد بن صالح بن مشري   .178

 يوسفي  علي المكي بن صالح بن عمر    .179

 بلحاج لطيف عبد المجيد بن الصادق بن عمار  .180

 الدريدي الطيب بن أحمد بن العيد  .181

 حمدي الحسن بن أحمد بن األزهر  .182

 الدريدي  محمد بن عبد الحميد بن عمار   .183

 حمدوني علي بن محمد بن عمارة  .184

 البواب بن محمد الصالحغسان بن الهاشمي   .185
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 موسي عيسى بن مادي بن البشير  .186

 : 186 العدد الجملي

 

الكتاب العامون للبلديات والواليات والمديرون التنفيذيون  21 : فئة

 للجهات واألقاليم

 اللقب اإلسم عدد

 الغربي  عبد الفتاح بن سالم بن الحاج مبارك   .1

 ابن علي  مراد بن بوراوي بن عمار   .2

 ابراهيم معز بن خليفة بن ابراهيم  .3

 الحاج مبارك  أحمد بن عمار بن محمد   .4

 بن سالم  محمد بن بنعيسى بن محمد   .5

 الحمدي سامي بن جلول بن الطيب   .6

 بن حسين  رفيع بن أحمد بن محمد األكبر   .7

 الحكيمي سليم بن علي بن زمال   .8

 معط هللا الهادي بن علي بن الحاج امحمد  .9

 البريبري بن الطاهر بن حفيظالناجح   .10

 ميساوي زينب بنت صالح بن الزين  .11

 رقام  الطاهر بن مختار بن الطاهر   .12
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 بن ابراهيم  منير بن يوسف بن حمودة   .13

 هذلي  المنجي  بن جمعة بن  أحمد    .14

 الواعر صابر بن عبد الغني بن محمود  .15

 الدوس  الهاشمي بن محمود بن على   .16

 صميدة  نزار بن حسن بن  محمد   .17

 ابراهيم محسن بن عامر بن الحاج بلقاسم  .18

 الحامدي سمير بن عمر بن االزهر  .19

 الثابت مجدي بن محمد بن عثمان  .20

 المجاهد خميس بن علي بن محمد   .21

 المديمغ  على بن محمد بن على   .22

 بن فطيمة هشام بن حمودة بن عمر  .23

 المصلي  شبيل بن محمد بن أحمد    .24

 الورتاني المعز بن أحمد بن المولدي  .25

 بن جبارة محمد بن المبروك بن محمد  .26

 هالل رمزي بن بلقاسم بن الصادق  .27

 علولو عفيف بن محمد بن حسين   .28

 مسعودي محمود بن احمد بن محمد   .29
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 البعطور امال بنت محمود بن مهني  .30

 بن عمارة المعز بن محمد بن حسن  .31

 ناجي بن كريم بن ناجي   .32

 
 طراش مكرم بن حوسين بن مطار  .33

 رابحي  السحبي بن مصطفى بن محمد البلدي التركي   .34

 البهلول عماد بن عبد العزيز بن سالم  .35

 الملّولشي أنيس بن عبد الوهاب بن بلقاسم  .36

 بينوس ابراهيم بن المبروك بن العرضاوي  .37

 الصكوحي محمد بن عثمان بن عبدهللا  .38

 الخذيري منصور بن محمد بن خذيري   .39

 النويلي خليفة بن عطية بن خليفة  .40

 بلهادي علي بن محمد بن الحسين  .41

 المبروك رضا الهادى بن خليفة بن عمارة  .42

 شيبوب  كمال بن عبد الفتاج بن عثمان   .43

 عوني  الهاشمي بن محمد المولدي بن عبد هللا  .44

 مقني  محمد بن الهادي بن سليم   .45

 المثلوثي البحري بن رحيم بن محمد  .46
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 الجربوعي الساسي بن محمد الجازولي بن عبد هللا  .47

 عثماني طارق  .48

 المالكي حاتم بن عثمان بن الطيب  .49

 بنجازية زهير بن ابراهيم بن محمد  .50

 : 50 العدد الجملي
 

كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل  :22 فئة

 والفني والقطاعي التابعة للوزارات التفقد االداري

 اللقب اإلسم عدد

 سلطاني حمادي بن احمد بن عمار  .1

 بالحسين كريم بن محمد بن أحمد   .2

 الهمامي يوسف بن حسن بن محمد   .3

 عميرة عادل بن صالح بن بوبكر  .4

 شبل علي مقداد بن الشريف بن عزوز  .5

 عبدمواله شكري  بن محمد بن منصور  .6

 بعطوط احمد بن محمد بن احمد   .7

 السطنبولي فيصل بن المنصف بن محمد   .8

 المناعي محمد المولدي بن نصر بن أحمد   .9
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 الباليلي نزار بن ساسي بن الطيب  .10

 القناوي عائشة بنت توفيق بن الذهيبي  .11

 العرابي  لمياء بنت عبد هللا      .12

 محمودي  منير بن الشاذلي بن أحمد   .13

 الهنتاتي الحميد بن بشيرسليم بن   .14

 بوزيدي  عبد هللا بن صالح بن الصادق   .15

 المنصوري  الفتحي بن منصور بن محمد   .16

 عطافي سهام بنت بنعيسى بن معمر  .17

 الفريني  نجيب بن المنجي بن محمد   .18

 حمداني ختام بنت محمد االزهر بن عياشي  .19

 سعيداني الصادق بن صالح بن الضاوي  .20

 قراب  اسكندر بن حسن بن  أحمد    .21

 تليلي هيثم بن حسن بن عباس   .22

 الجربي حمدي بن الحبيب بن محمود  .23

 الوسالتي اسكندر بنى علي بن بنور  .24

 الزياتي وليد بن العيساوي بن الشاذلي  .25

 الماجري الوليد بن حمودة بن محمد  .26
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 الخياري  محمد بن حمادي بن رجب   .27

 السمعلي  علي النفطي بن عمر    .28

 الماطوسي حاتم بن بريك بن عبد الرحمان   .29

 قاسمي كريم بن محمد بن المبروك  .30

 الشملي غادة بنت نور الدين بن عبد السالم  .31

 غزي  عادل بن عثمان بن الطيب   .32

 خليفي وصيف بن االمين محمد بنت عبير  .33

 
 السعداوي رفيقة بنت علي بن ابراهيم  .34

 بوزيد محمد صالحمروان بن محمد الهادي بن   .35

 مصدق نبيل بن محمد بن حسن  .36

 المنصوري  عصام بن محمد بن منصور   .37

 القروي مصطفى بن علي رضا بن مصطفى  .38

 جلولي منير بن عماره بن عبد هللا  .39

 جاءباهلل ماهر بن محمد نجيب بن عبد القادر   .40

 قلي عادل  .41

 خليف يوسف بن محّمد الّطاهر  .42

 المناعي ناصر بن الصغير  .43
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 الجهيناوي خميس بن خليفة بن عمارة   .44

 بن عمارة لمياء بنت المنصف بن الطيب  .45

 عوادي أنور بن أحمد فاروق بن منور  .46

 بن عويان  الواثق بن الهادي بن محمد  .47

 بن رابح ميخائيل بن محسن بن محمد  .48

 ملوحية  سمير بن علي بن البشير   .49

 الطرودي محمد علي بن حطاب بن عثمان  .50

 المرابط أحمد بن أحمد بن محمد   .51

 يحمدي آمال بنت مكي بن الشادلي   .52

 كريم صديق بن حسن بن عمار  .53

 الوسالتي محمد بن عبد السالم بن علي   .54

 بن ميالد منى بنت محمد بن عمار  .55

 منصوري محسن بن مبروك بن الطيب  .56

 مرايدي وسام بن الناصر بن مصطفى  .57

 مفتاح فيصل بن علي بن عبد هللا    .58

 الخراط لطفي بن عبد المجيد بن الصادق  .59

 عالقي عبدالحميد بن يونس بن زمال  .60
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 بوزنبيله محمد بن علي  .61

 لطيفي عبدالحميد بن محمود بن محمد  .62

 السنوسي محمد الهادي بن توفيق بن محمد البشير  .63

 بن مختار المختار بن بلقاسم بن مختار   .64

 طبّابي محمد بن المولدي بن بورقعة  .65

 فريحي مجدي بن منور بن يونس  .66

 برهومي حسن بن أحمد لن محمد الصالح   .67

 بريك نادية بنت عبدالقادر بن الحاج فرحات  .68

 كاهنة عواطف بنت علي بن يوسف  .69

 برهومي  الهادي بن عثمان بن أحمد   .70

 زروق  أحمد بن محمد االمين بن عبد القادر   .71

 العش محمد األمين بن بولبابة بن حسين  .72

 بوزيان عاشور بن الزاهي  .73

 بن حميدة محمد بن قادر بن خميس  .74

 مصدق نورالدين بن عمر بن إمحمد  .75

 بوعزي  البشير بن عمر  .76

 ذياب لطفي بن علي    .77
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 بن المبروك لطفي بن الجيالني بن المختار  .78

 مجدوبي  سفيان بن عمر بن الصادق   .79

 بوزميطة فرحات بن منصور بن سالم  .80

 طرميز بن بكار سفيان بن الطاهر  .81

 بوزيري منيرة بنت علي بن محمد   .82

 بن عامر كمال بن عامر  .83

 بوحامد هندة بنت عبد العزيز بن عامر  .84

 هديدر سنية بنت محمد بن جمعة  .85

 الصالحي إسماعيل بن مبروك بن أحمد  .86

 زريدة  زهير بن محمد بن حسن   .87

 زريبي الصحبي بن الهادي بن ضو  .88

 بن عياد  منعم بن محمد بن الصادق   .89

 خديم هللا الناصربم علي بن منصور  .90

 اللواتي  نجاح بنت سعيد بن الصادق   .91

 العجمي هدى   .92

 شطورو صابر بن يوسف بن امحمد  .93

 موانع كمال بن احمد   .94
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 العلوي  لطيفة بنت بلقاسم   .95

 الذكر خولة بنت محسن بن عيادي   .96

 الصغير محمد علي بن الصغير بن علي  .97

 محمدي علي بن حمودة محمدي  .98

 بنعلي  مباركة بنت محمد بن بوبكر   .99

 بنعبيد جوهر بن الهاشمي بن بلقاسم  .100

 العبيدي نبيهة بنت بلقاسم   .101

 حبالني يمينة بنت الصادق بن محمد  .102

 هميسي البشير بن الحسين بن عمر  .103

 مرائحي بثينة بنت محمد بن يوسف  .104

 دربال عدالن بن أحمد بن قاسم  .105

 محرزي عفاف بنت العيد بن بلقاسم  .106

 دحمان رؤوف بن ناجي بن محمد  .107

 الجد الصحبي بن محمد بن عمارة   .108

 بنسالم  عفاف بنت عمار بن المبروك  .109

 الشريف شكري بن محمد   .110

 الفرشيشي  طارق بن الطاهر بن العبيدي   .111
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 بوعجيلة محمد الهادي بن علي بن بلقاسم بوعجيلة  .112

 القديدي عمار بن حسنمحمد بن   .113

 الماجري محسن بن علي بن محمد الصالح  .114

 سالمة  منى بنت عمار بن محمد   .115

 السعيداني لبنى بن الهادي بن احمد  .116

 الدالل مهدي  بن عبد الحميد  .117

 الصويدي الشاذلي بن الهادي بن الطيب   .118

 : 118 العدد الجملي
 

المركزيون  المديرون العامون المساعدون والمديرون :23فئة 

بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط 

 التكليف واالمتيازات

 اللقب اإلسم عدد

 الحداد معز بن بلحسن بن رمضان   .1

 بنور فتحي بن حسين بن سعيد  .2

 المؤدب نبيل بن محمد الطيب بن خير الدين  .3

 بوغزالة فرح بن علي بن محمد  .4

 بن حميدة المنتصر بن أحمد بن محمود   .5
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 بوعراده سالم بن محمد بن سالم  .6

 الميعاوي  هدى بنت محمد الصالح بن عمر   .7

 بوزيري محمود بن علي بن محمود  .8

 عثمان عادل بن أحمد بن عثمان  .9

 الحيدري المنجي بن صالح بن الشريف  .10

 اليحياوي حازم بن عبد العزيز بن احمد  .11

 العويني عبد هللا محسن بن حسن بن  .12

 الحلوي  رضا بن علي بن علي   .13

 معتوق  خالد بن بوراوي بن فرج   .14

 الفقيه رمضان  نبيل بن غزيل بن الحاج حسن    .15

 زروق نبيل بن الطاّهر بن أحمد   .16

 خصيب  طه بن عبد الرزاق بن أحمد   .17

 اليحياوي حاتم بن علي بن الهذيلي  .18

 طرخاني عبد العزيز بن حمادي بن ابراهيم   .19

 محمودي كريمة بنت محسن بن محمد الصالح   .20

 قوبعة  األزهر بن عامر بن محمود    .21

 بنشعبان  نجيب بن عثمان بن محمد   .22
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 سعيدي المنصف بن محمد بن رابح   .23

 الباجي  خالد بن حمادي بن أحمد   .24

 شّود رياض بن أحمد بن نصر   .25

 النعيجة  مهدي بن محمد محي الدين بن عامر   .26

 غربال سفيان بن عبد الرزاق بن أحمد  .27

 حمودة  درة بنت علي بن خميس   .28

 التليلي المنصف بن صالح بن االخضر  .29

 قلص انولر بن النوري بن علي  .30

 تيرة  ياسين بن محسن بن عبد القادر   .31

 صمود  لمية  بنت مصطفى   .32

 زيدي هشام بن ابراهيم بن علي  .33

 الطوجاني محمد بن حسين بن خميس  .34

 الحذري خباب بن أسامة بن بوبكر  .35

 الغزواني امال بنت نور الدين بن محمد   .36

 قزمير  فهمي بن خالد بن المكي   .37

 البكوش  سلوى بنت محمد بن بلقاسم   .38

 العريبي  الصادق بن المكي بن الصادق   .39
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 الجمل  أحمد بن عبد الستار بن أحمد   .40

 القابسي ميالد بن سالم بن محمد  .41

 العميري محمد بن يوسفشكري بن   .42

 عروس قاسم بن محمد بن قاسم  .43

 نعمان منير بن مختار بن ابراهيم   .44

 الزعيبي محمد بن فرج بن خليفة  .45

 الجندوبي  محمد علي بن خليفة بن مبروك  .46

 مسكيني مصطفى بن خليفة بن صالح  .47

 الطاغوتي عز الدين بن وصيف بن صالح  .48

 العطافي سامي بن بنعيسى  .49

 الشواشي نورالدين بن محمد آمال بنت  .50

 الوسالتي فوزي  .51

 الدخيل عادل بن لخضر بن  سالم  .52

 بن يونس عبد الحق بن سعيد  .53

54.  
 طارق بن محمد بن الحاج شعبان

 

 بن الحاج حسين

 
 سلتان عبدالقادر بن عمر بن عبدالقادر  .55

 صغيري ابراهيم بن محمد الصالح بن عبد الرحمان  .56
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 الشريف سليم  بن عبدالجليل بن محمد    .57

 بالزاوية كمال بن بالزاوية بن بوقطف  .58

 صولي محمد بن الطاهر بن عبد السالم  .59

 صفر  ماجد بن محمد بن جابر   .60

 العمامي األسعد بن نصر بن محمد  .61

 محفوظ فوزي بن أحمد بن محمد   .62

 بوزيان  صالح الدين بن محمد بن حمودة   .63

 الوسالتي عبدالرحمان بن حسنهشام بن   .64

 غدير الحبيب بن محمود بن الكيالني  .65

 بن سعيد  منير بن المنجي بن محمد   .66

 
67.  

 حماد نبيل بن خليفة بن أحمد

68.  
 بوعزيزي جمال بن طاهر بن احمد 

69.  
 بن رمضان األسعد بن العجمي بن رمضان

70.  
 الصيود محمد بن حسن بن سالم 

71.  
 المصباحي كمال بن محمد بن سالم

72.  
 بلقاسم بلقاسم بن علي بن عمار

73.  
  اللجمي محمد بن حسونة بن الصادق
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74.  
 عيادي نورالدين رمضان محمد الحسني

75.  
 األديب بثينة بنت الحبيب بن عبد المجيد

76.  
 مرايحي الهادي بن محمد مزغديش بن عمار 

77.  
 بن عبد هللا محمد بن محمد بن علي

78.  
 السعيدي أنيس بن عيسى بن حسين 

79.  
  بن رحمة ختام بن الحبيب بن الهادي 

80.  
 بلطيفة رضا بن عمر بن محمد

81.  
  حسين مراد بن محمد الصالح 

82.  
  نصيبي ثابت بن الصحبي بن خليفة 

83.  
  هاشم جمال بن محمود بن بلقاسم 

84.  
 األنور عبد المجيد بن عمر بن علي

85.  
 الهاشمى رشا بن على بن العربى

86.  
 الفريني نبيل بن المنجي بن محمد

87.  
 ولها سمير بن توفيق بن محمد

88.  
 حنزولي مبروك بن محسن بن علي

89.  
 العفاس محمد

90.  
 الوسالتي صالح بن أحمد بن بلقاسم
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91.  
  الشابي خالد بن علي بن شعبان

92.  
 بوعالق برهان بن محمد بن البشير

93.  
 العرفاوي سالم بن العروسي بن خليفة

94.  
 السماوي محمد بن محمد بن لطيف

95.  
العابدين بن علي بن محمود محمد زين  البحري 

96.  
 بوعزيز شكري بن الحبيب بن النوري

97.  
  اللومي هشام بن التوفيق بن محمود

98.  
  طالب فوزي بن علي بن عمر 

99.  
  السالمي فاطمة بنت أحمد بن محمد 

100.  
 ابن عمر فتحي بن سالم بن الناجي

101.  
 السيالة رجاء بنت محمود بن محمد

102.  
الطيبعبد الحميد بن محمد بن   الساحلي المساكني 

103.  
  التركي أحمد بن الحبيب بن علي 

104.  
 بلطيف عادل بن حمد بلطيف

105.  
 بنعمارة عبد الرحمان بن الهادي بن عمارة

106.  
  بوصرصار سلوى بنت محمد بن محمد 

107.  
 الشريف فيصل بن حسين بن الطاهر
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108.  
 عنان هشام بن محمد 

109.  
دهمانيغيلوفي حرم محمد لبيب  جيهان بنت أحمد بن علي  

110.  
 المثلوثي الحبيب بن معاوية بن أحمد

111.  
 الرواحي طارق بن رابح بن خميس

112.  
 الخرشاني بلقاسم بن سعد بن مسعود

113.  
  سالمي سمير بن عمار بن مصطفى

114.  
 الحماري علي بن محمد بن محمد

115.  
 تليش فخرالدين بن عبد الوهاب بن يوسف

116.  
 السالمي سامي بن الطاهر بن علي

117.  
 السوسي فتحي بن محمد بن المولدي 

118.  
 العتروس منير بن إبراهيم بن صالح

119.  
 الغربي ايناس بنت البشير بن بريك

120.  
 الراجحي شكري بن رمضان بن بلقاسم

121.  
 الرقيق نزيهة بنت عمر بن سالم

122.  
  الولباني عمر بن يوسف بن عمر 

 خلف هللا عبد المجيد بن عبد السالم بن علي  .123

 : 123 العدد الجملي
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أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية  : 24فئة

وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

واعضاء لجان اسناد التراخيص االدارية وتراخيص ممارسة النشاط 

 مهما كان نوعها وقطاعها

 اللقب اإلسم عدد

 حمدي المنصف بن عباس بن محمد  .1

 الرياحي سامي بن عبد المجيد بن الهادي   .2

 عبد الرحمان  خالد بن علي بن حمزة    .3

 الشريف غازي بن عبد الجليل بن محمد   .4

 جهماني  خالد بن علي بن العربي   .5

 الجبالي حلمي بن عمر بن مصطفى  .6

 العيساوي  مصطفى بن محمد الطيب بن مصطفى   .7

 العبيدي الهام بنت الصادق بن حسن   .8

 بالحاج  شوقي بن عبد هللا بن ابراهيم   .9

 بوراس عادل بن الصادق بن قاسم  .10

 تريمش منتصر بن عبد العزيز بن عامر   .11

 بن منصور انيس بن البشير بن عمر  .12

 الحاج عمر مهدي بن الهادي بن عبد السالم   .13
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 ابراهم جمال بن محمد بن الشاذلي   .14

 الغربي  وديع  بن عيسى بن علي   .15

 بورورو محمد عبد الناصر بن محمد   .16

 الخماسي سكينة بنت الحبيب بن عمر  .17

 التونسي عادل بن محمود بن سالم  .18

 االزغب  صابر بن محمد بن منصور   .19

 الخليفي  منال بنت المنصف بن عمار   .20

 الخترشي  الهاشمي بن محمد بن صالح   .21

 شيخ روحه محمد علي بن المبروك بن محمد  .22

 عبشة عماره بن أحمدعز الدين بن   .23

 بن يحي  شرف الدين بن عمارة بن عبد الرزاق   .24

 شاشية رضا بن عبد العالي بن بوبكر   .25

 البغدادي وجدي بن محمد الصالح بن عمر   .26

 بن مبروك  عرفات بن الطاهر بن على   .27

 المهرى طارق بن حسن  .28

 بن عزيز مروى بنت عبد الحميد ابن محمود  .29

 طاهر عمروسام بن الصادق بن   .30
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 الجالصي  وسيم بن فريد بن الهادي   .31

 حدادي  عصام بن سعيد بن الجيالني   .32

 سويبقي  منية بنت محمد الزاهي بن أحمد   .33

 بن الغالي حلمي  .34

 مقديش عاطف بن توفيق بن محمد  .35

 ساسي سنية بنت الطيب بن عمر  .36

 بن عياد أسماء بنت عبد الستار بن المهني  .37

 الجندوبي الطيب فيصل بن ابراهيم بن  .38

 الرويسي  طالل بن حسن بن موسى   .39

 الدريدي شكري بن بوزيد بن محمد  .40

 كشيم العبدلي نعيمة بنت محمد بن سالم  .41

 العبد الالوي  المهدي بن ابراهيم  بن محمد  .42

 بنمحمد رمزي بن علي بن بشير   .43

 عيادي عبد المؤمن بن حسونة بن احمد  .44

 حرشاني فيصل بن محمد بن علي   .45

 المعالج خليل بن عبد السالم بن الشادلي   .46

 هرشي ماجد بن الصحبي بن محمد الصالح  .47
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 العياري  وليد بن محمود بن األخضر   .48

 المبروك محمد بن صالح الدين بن محمد  .49

 خطاطفي  رؤوف بن محمود خطاطفي  .50

 الطاغوتي زهير بن وصيف بن صالح   .51

 الشوك محمد اية هللا بن رضا بن الجيالني   .52

 شكيربان محسن بن محمد بن ونيس  .53

 العربي الجيالني بن نصر بن الجيالني  .54

 الساسي عبد هللا بن فخر الدين بن عبد هللا  .55

 بن العريبي يسرى بن مصطفى بن محمد  .56

 العلوي منذر بن الصادق بن محمد  .57

 سعيدي فوزي بن جيالني بن حسن  .58

 بن المسعدي عادل بن عمر بن عبيدي   .59

 سعيداني بن حمادي بن أحمدحسين   .60

 االديب منية بنت الحبيب بن عبد المجيد  .61

 الشارني ربيع بن رمضان بن العيفة  .62

 ابن فرج رشيدة بنت الصادق بن عمار  .63

 الفقي احمد  .64
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 اليحياوي ريم بنت احمد بن عبد العزيز  .65

 جدلي  مراد بن محمد بن ابراهيم   .66

 الرباعي محمد أمين بن خميس بن علي  .67

 بلقاسمي  معتز بن العايش بن يونس   .68

 ضو عبد العالي بن مسعود بن بوبكر  .69

 الشاوش سعيدة بنت الساسي الشاوش  .70

 قرمازي  أنيس بن عبد هللا بن يوسف   .71

 بن بريك أحمد بن حمادي ين خميس   .72

 قمودي  عصام  بن البشير بن خليفة   .73

 رحموني  محمد بن االمين بن محمد الصالح   .74

 الثايري  عادل بن حسين بن علي   .75

 الهذيلي المهدي بن علي بن يونس   .76

 عبيدي  محمد بن الورد بن عمار   .77

 زرقي عمر بن بنور بن علي األخضر   .78

 العبيدي  فوزي بن أحمد بن عبد الرحمان   .79

 اسودي مراد بن عبد الجيد بن علي   .80

 البهلول سميرة بنت عبد العزيز بن سالم  .81
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 سعيدي ثابت سعيديقيس بن محمد   .82

 سحنون نبيل بن محمد بن أحمد  .83

 بلحاج حميدة عاطف  .84

 شطورو ايمان بنت محمد نجيب بن يوسف  .85

 النجار عماد بن معاوية بن محمد  .86

 التونسية نسرين بنت محمد بنت خليفة   .87

 زوايدي الهادي بن علي بن عمار  .88

 بن عياد سامي بن محمد بن الصادق  .89

 قادر محمدمحمود بن حسين بن   .90

 وسالتي المنجي بن محمد بن احمد  .91

 الشعبوني حسام بن عزالدين بن عبد اللطيف   .92

 سعيد أمير بن محمد علي بن حسونة  .93

 بن شعبان محمد كريم بن البشير بن صالح   .94

 سهلول سامي بن عبد الكريم بن عمار  .95

 الشفي محمد احمد بن التجاني جمعة بن احمد  .96

 مكرازي محمد بن ابراهيم بن سعيد   .97

 السيالة انور بن حمادي بن الطيب  .98
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 الحسني  فاكيه بنت الغربي بن على   .99

 بن مبارك  محمد بن محمد بن خليفة   .100

 بنعامر وفاء بنت حمزة بن الغربي   .101

 السبوعي  عماد بن علي  بن المبروك   .102

 بوهاها ريم بنت محرز بن حمودة  .103

 بن عمر محمدوجدي بن علي بن   .104

 الفرجاني رضا بن علي بن نصير  .105

 ضيفي عمارة   .106

 الغناي نزار بن خليفة بن صالح  .107

 بن هالل مروة بنت لطفي بن عمارة  .108

 القالل أكرم بن عبد السالم بن عبد القادر  .109

 غربال  كمال بن فتحي بن احمد   .110

 بوزيان جمال  .111

 لنور لسعد بن حبيب بن محمود  .112

 البوبكري بن عثمان محمد علي بن الناصر  .113

 السالمي عبد الرحمان ابن أحمد بن الصغير   .114

 بنعبدالنور نبيل بن محمد بن بلقاسم  .115
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 سحنون عبد الجبار بن حسونة  .116

 البهلول منال بنت المنجي بن محمد  .117

  : 117 العدد الجملي
 

 أعوان قوات األمن الداخلي الّذين لهم صفة الضابطة العدلية : 25فئة 

 اللقب اإلسم عدد

 بالشاوش المهدي بن صالح بن علي  .1

 كشو االسعد بن محمد بن ابراهيم  .2

 الخوالدي  خالد بن طرشون بن بلقاسم   .3

 الناصر سامي بن الحبيب بن رجب الناصر  .4

 الهيشري  سيف هللا بن محمد بن على   .5

 عريض  أحمد بن عماره بن أحمد   .6

 الورتتاني  لطفي بن علي بن عمار   .7

 المشرقي االزهر بن سعيدان   .8

 السالمي مصطفى بن محمد بن علي  .9

 الدريدي فتحي بن احمد بن محمد  .10

 جرابعية  جالل بن ابراهيم بن بلقاسم   .11
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 العجيلي عبد الستار بن محسن بن محمد  .12

 الجويني  الحبيب بن إبراهيم بن الشاذلي   .13

 الميلي  أحمد بن حسن بن عمار   .14

 حسيون منصورمحمد بن حميدة بن   .15

 االسمر  عاطف بن فرحات بن الحاج محمود   .16

 سلمان  فتحي بن علي بن البشير   .17

 خضر  فرحات بن رشيد بن فرحات   .18

 العياشي  مهدي بن مصطفى بن محمد   .19

 السكراني  شوقي بن علي بن عمر   .20

 بن جراد خالد بن علي بن فرج  .21
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 صماط محمد زهير بن طيب بن علي  .33
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 المديوني  مكرم بن أحمد بن صالح   .35
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 العثمني  العربي بن خميس  بن عمر  .46
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 عويديدي منير بن محمد الهادي بن محمد   .53

 بنصر  محجوب بن الهادي بن محمد   .54

 الدّالي مراد بن المكي بن عمر  .55

 سالم عبدهللا بن علي مسعود  .56

 األحمر زياد بن فرج بن محمد   .57
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 األحمر رمزي بن الشاذلي بن الكيالني  .63
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 زبيس يسري ياسين محمد عزالدين   .70
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 االينوبلي  عقبة بن مصباح بن عبد هللا   .73
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 الحشاني ياسين بن احمد بن القارصي  .85
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 المنصر  محمد بن محمد بن محمد   .101

 العربي انور بلحي العربي  .102

 الزبيدي  محرز بن الهادي بن حسن   .103

 صفطة قيصر بن حسن بن مصطفى  .104

 فحيمة نجيب بن مصطفى بن محمد  .105

 هادفي فتحي بن محفوظ بن بلقاسم   .106

 المرداسي عبد الرزاق بن صالح بن محمود  .107

 العرفاوي الياس بن محمد بن البشير   .108

 البوزيدي الحسين بن محّمد بن رحيم   .109

 جفالي  سمير بن مفتاح بن مبروك   .110
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 الطرابلسي بلحسن بن حسين بن علي   .118
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 البكوش أحمد   .121

 الحمادي باسم  .122

 حرزلي  أحمد بن يوسف بن حسين  .123
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 اليحياوي رشدي بن توفيق بن علي   .126
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 العياري مهدي بوبكر صالح  .131
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 التومي كوثر محمد خميس  .134

 الصويدي فوزي محمد بريك  .135

 بوعبسة فائق بن عبدهللا بن بوقصة  .136
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 مبروك غيث بن عمار بن محمد مبروك  .138

 الخياطي محمد الشريف بن عبد القادر بن كيالني  .139
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 بن سالم محمد عمر  .148
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 اليحياوي سامي بن عثمان بن احمد  .159

 الزواغيه العبيدي بن عمارعادل بن   .160

 فناد الحبيب بن محمد بوعزيز  .161

 المثلوثي وليد بن مصطفى بن الحطاب  .162
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 مصباح هيثم أحمد حسن  .165
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 الجبري خليفةمحمد بن عمر بن   .168

 السعدي يوسف بن مهدي بن محمد الصالح  .169

 العباسي محمد علي بن يوسف بن اسماعيل  .170

 الرياحي  سيف الدين  بن حامد بن علي   .171

 الرباعي محمد بن محمد السحبي بن محمد  .172

 المزيطي رمزي بن محمد بن مختار  .173

 العشبوني بالل بن عبد المجيد بن الهادي  .174

 الدريدي الدريدياالسعد عبد القادر   .175

 بخيري شكري بن تليلي بن صالح  .176
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 عبد هللا محمدعماد عبد السالم بن   .207

 الحامدي كمال محمد عمر  .208

 بن عمارة توفيق بلقاسم بن عبد الجليل  .209
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 السبعي محمد حسن خليفة  .211
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 الربيعي وفاء خميس صالح   .223
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 كوكي عماد عبد الستار محمد  .225

 السهيلي سفيان األخضر السهيلي  .226
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 حفيظ بن عبد هللا عثمان عبد الكريم  .669

 الجباهي نور الدين بن مسعود بن ضو  .670

 الميساوي رفقة بنت عبد الحميد بن عثمان  .671

 المشرقي مريم حسونة محمد  .672

 رواحي أحمد بن بومنيجل بن رابح   .673

 ابن لطيفة  قيس بن عامر بن الصادق   .674
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 عويدات عاطف بن عمر بن بوجمعة   .675

 الفاهم بوكثير األزهر بوكثير  .676

 المعروفي الدين بن علي بن الصادق عصام  .677

 أنصاري رضوان زهير العفيف  .678

 الناصر محمد صالح عمار  .679

 بحريني خالد بن مصطفي بن خميس   .680

 جاللي فتحي بن عمر بن محمد  .681

 منصور بلحسن بن الحبيب بن ساسي  .682

 شوبة محمد رضا بن رضا بن عبد السالم  .683

 حمزاوي وليد احمد صالح   .684

 العوسجي بن سالمفرحاني بن صالح   .685

 الجبالي  حاتم بن المولدي بن علي   .686

 الجلولي  مجدي بن أبولبابه بن لحبيب الجلولي   .687

 بن منصور طارق علي  .688

 الماكني مالك بن الهادي بن البشير  .689

 الطاهري عماد مبروك  .690

 عمري محمد نزار بن عبد الجليل   .691
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 عبيدي محمد نعيم أحمد العيفة  .692

 بوكشاطة نبيل احمد محمد  .693

 عامري بوجمعة بن صالح بن عمر  .694

 الصغير محمود بن محمد ناصر بن صالح  .695

 الهمامي نصر الدين بن يوسف بن عزيز  .696

 حمد الهادي بن عبد هللا بن الصويعي  .697

 قوبعة  فتحي بن الحبيب بن محمد   .698

 شورى  غسان بن حبيب بن علي شورى   .699

 الفهس اليوسفي  محمد بن حمده بن احمد   .700

 شنيني رضا محمد الطاهر شنيني  .701

 الجالصي وليد مصطفي أحمد  .702

 الوسالتي ماهر بن رجب بن الشابي  .703

 القايدي عمر بن مربيعي بن مسعود  .704

 النفاتي مكرم بن مصطفى بن عمر  .705

 ترايعية شهاب بن محمد بن طيب  .706

 السلطاني فتحي عبد هللا صالح  .707

 رابحي احمد بن خليفة بن عبد السالم  .708
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 الغنوشي بن محمود بن مختارمصطفى   .709

 ابن علي  سالم بن البشير بن عبد هللا  .710

 عمارة حسني بن علي عمارة  .711

 األندلسي عادل  بن علي بن مختار  .712

 جدي مهدي بن شريف بن الحمودي   .713

 بن الفرجاني محمد رؤوف بن بلقاسم بن سماعيل  .714

 قبزيلي عدنان البشير العروسي  .715

 المغندف خالد بن محمد بن أحمد  .716

 ميره محمد عثمان ميره  .717

 بركة محمد علي بن الشا دلي بن سعيد  .718

 المرواني زياد بلقاسم محمد الصالح  .719

 بن زايد  محمد بن احمد بن التهامي   .720

 المرازقي محمد عيسى علي  .721

 اللواتي مفيد بن علي بن محمد  .722

 سمعني ابراهيم عمار ابراهيم  .723

 بن أحمد عادل الكامل بن أحمد  .724

 لقشيري بالل بن عمار بن بوبكر  .725
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 بركة  عماد بن على بن سالم   .726

 البادري العربي بن سمير بن الهادي  .727

 العبيدي عادل بن عمر بن صالح  .728

 غانمي عادل مختار محمد الطاهر   .729

 بن نصيب مراد محمد بلقاسم  .730

 الحسايني نيزار بن األزهاري بن محمد صالح  .731

 الزعبي  مراد بن عبد هللا   .732

 رواحي سليم بن بومنيجل بن رابح    .733

 العويني  الياس بن سالم بن محمد   .734

 المكي  على بن محمد بن محمد    .735

 التليلي أنيس بن زين العابدين بن الهادي  .736

 العمدوني وليد بن علي بن محمد  .737

 بن عيسى    وجيه بن المنجي بن الطاهر   .738

 بشيني حاتم بوثلجة محمد   .739

 دمق  منيه بنت محمد  بن الشبير   .740

 الهمامي شعيب بن ابراهيم بن بلقاسم  .741

 بن ساسي قيس بن علي بن الحبيب  .742
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 نصري محمد الناجي بن محمد بن بلقاسم   .743

 الشلبي بشير بن عبد العزيز بن حمودة  .744

 صالحي وجدي بن محمد الفاضل بن عبد هللا  .745

 الجربوعي عبد الرؤوف بن العقربي بن معتوق   .746

 الجليلي سامي بن البشير بن سليمان   .747

 الغربي علي بن عبد الستار بن علي  .748

 العرصي حافظ بن عبد الرحمان بن صالح  .749

 الماجري صالح حسن صالح  .750

 عمري انور بن محمد بن احمد  .751

 هرابي اسالم بنت محمد الناصر بن عبد الحفيظ  .752

 العكاري  شهاب بن إدريس بن محمد   .753

 الرياحي  سيف الدين بن علي بن جلول   .754

 الزريبي حسان بن صالح بن محمد  .755

 زخامة  فتحي بن محمد الحبيب بن علي   .756

 عبد النبي عبد الكريم بن منصور بن حسن   .757

 الفرحاني رؤوف بن سعيد بن علي  .758

 العياري رشاد بن محمد العياري  .759
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 بن بوبكر عربي بن عامر بن علي  .760

 الطبوبي كريم بن ذياب بن عبيدي   .761

 الجبالي محجوب بن المختار بن خميس  .762

 الدريدي طارق بن صالح بن محمد  .763

 بن عاشور منذر بن محمد بن يوسف  .764

 بن رمضان محمد بن محسن بن محمد   .765

 خميسي لطفي بن مبروك خميسي  .766

 التاغوتي عماد بن سالم بن بلقاسم  .767

 شبيل بالل بن فتحي بن  جلول  .768

 الذكواني رياض بن خالد الباهي بن منصور    .769

 الكوكي عبدالرؤوف بن حسن بن بوجمعة  .770

 بالحاج جمال محمد بالحاج  .771

 يحياوي عصام بن محجوب يحياوي  .772

 جقيريم هيثم بن الطاهر بن عاشور  .773

 بن عويشة قيس بن علي بن حسن  .774

 الغربي حمدي الفرجاني الغربي    .775

 المؤدب المنذر بن المنوبي بن عمر  .776
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 خليفي المانع بن محمد بن علي  .777

 المنديلي  خميس البحري  .778

 مبروكي طارق توفيق صالح  .779

 الغربي ايمن بن حمادي بن علي  .780

 الذويب لطفي بن العيدي بن صالح  .781

 اليعقوبي جبران بن عبد الكريم بن جابر   .782

 مباركي أيمن بن محمد بن عبيد  .783

 هرماسي صابرين بنت عادل بن عباس  .784

 صالحي حاتم بن بلقاسم بن الحاج عون هللا  .785

 مطار باشا عربي محمد صالح  .786

 بن سالم لطفي بن قاسم بن محمد   .787

 منصوري جهاد الهادي الفاتح  .788

 الجبالي محرز بن رشيد بن بلقاسم  .789

 عروة خميس  .790

 القصعاوي محسن سالم القصعاوي  .791

 الجودي سهيب بن محمد بن عمر  .792

 السعيدي طارق بن بلحسن بن علي  .793
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 العمراني رضا علي العمراني  .794

 منجلي يوسف بن عبد هللا بن حمده  .795

 بن مصطفي نبيل بن مصطفي بن حامد  .796

 بن حمودة معز الدين بن المكي بن حمودة  .797

 السعيدى محمد بن بالحسن بن عاي  .798

 شمام عبد الحميد مسعود شمام  .799

 بوعزي انيس المنجي محمد علي   .800

 عرفاوي ماهر بن علي بن حميدة  .801

 بنطالب حمادي بن المنجي بن عبدالقادر  .802

 بن صالح فيصل عبد المجيد  .803

 الروافي ناصر بن الهادي بن احمد  .804

 الخذيري سيف الدين سالم  .805

 الدرويش احميده محمد احميده   .806

 العكريش توفيق بن فرج بن حسون  .807

 دريدي فتحي بن الهاشمي بن صالح  .808

 السحباني صابر بن الهادي بن عمر  .809

 نوار حمزة علي نوار  .810
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 بلطي رفيق بن محمد بن علي  .811

 عياد كريم بن عزالدين بن عبد هللا  .812

 الفرجاني محمد سيف الدين بن عبالسالم بن عمر  .813

 الدرويش  الهادي بن الشاذلي بن عمر  .814

 جعفر كمال محمد محمد  .815

 الخمير بوبكر التهامي بوبكر  .816

 بن غازي سليم بن اسماعيل بن محمد  .817

 بنحسن بن محمد بن الصادقشكري   .818

 الهذلي العميري صالح الدين بن محمد بن علي   .819

 طاقة المهدي بن مصطفى بن علي  .820

 الحبيب محمد علي عبد الفتاح   .821

 الصغير رياض بن محمد بن خميس  .822

 بن مبروك سفيان بن محمد  بن بوجمعة  .823

 العكاري خالد بلقاسم العكاري  .824

 الجباهي عبد هللا بن عمر بن ضو   .825

 النايلي محمد سامي بن عبد هللا بن أحمد  .826

 غرسالوي عبد آلحميد بن علي صادق  .827
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 البوزيدي  رمزي بن محمد الفالح بن حسونة   .828

 نفزي مروان بن رابح بن الكيالني  .829

 مراد عالء الدين بن عبد الرحمان بن خميس  .830

 الخلفاوي محرز بن عبد الستار بن بلقاسم  .831

 غريبي محمد بن عمر بن برينيس  .832

 بالعربي عادل محمد يوسف  .833

 تريعة  باشر بن الهادي  بن حمادي   .834

 الذيب محمد المكي بن فاروق الذيب  .835

 العايش بدر الدين بن صالح بن الصادق  .836

 أفضال صالح الدين عبد الصمد علي  .837

 بكاري سارة بنت سالم بن الحاج عمر  .838

 مديني رضا بن عبد العزيز بن رابح   .839

 الورديان الفتاح بن محمدوائل بن عبد   .840

 المثلوثي نورالدين بن عمار بن محمد   .841

 المحظي نور الدين بن أحمد بن محمد  .842

 التونسي بيرم حسين الطاهر التونسي   .843

 بحرية محي الدين بن علي بن علي  .844
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 المعالوى منير بن منصور بن سعد   .845

 الخليجيني فاضل يوسف  .846

 بوسعدون محمد سليم بن المختار بوسعدون  .847

 مشيش نائلة بنت بشير بن احمد  .848

 رياحي فوزي يوسف احمد  .849

 الجميعي فوزي بن التيجاني   .850

 البجاوي لمياء محمد خميس  .851

 غابري محمود بن علي بن محمد  .852

 الطرابلسي حمزة بن بشير الطرابلسي  .853

 الوسار طارق بن مسعود بن محمد   .854

 البنهيسي مهران بن العربي بن عمار  .855

 آلزواوي مكرم بن رشيد بن صالح   .856

 عرفاوي مصطفي بن سالم بن محمد عرفاوي  .857

 العياري علي بن محمد بن علي   .858

 العويني ثامر بن يوسف بن حسن  .859

 الورداني انيس بن رشيد بن صالح  .860

 الزواوي وهيبة يوسف الزواوي  .861
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 السالجمي  فتحي بن خميس بن محمد   .862

 الماكني نور بن محمد العادل بن منور   .863

 اليوسفي طارق بن حسن بن محمد  .864

 القرمازي نبيل بن الطاهر بن جعفر القرمازي   .865

 الماجري الحبيب بن صالح بن علي  .866

 الوسالتي عزالدين بن علي بن علي   .867

 صالح بشير بن حسن بن حمادي   .868

 الدبوسي المنجي محمد الطاهر  .869

 الدريدي الطاهر الهادي محمد  .870

 حاجي الحسين بن الطايع بن علي   .871

 الحملية الحبيب بن محمد بن احمد  .872

 الحجري عماد بن ابراهيم بن خميس  .873

 بنرحومة محمد بن عمار بن صالح  .874

 صويدي سهيل محمد علي  .875

 السعيدي عماد بن صالح بن الطيب  .876

 الزوابي محمد محمد الحبيب بن محمود  .877

 بن زينب هيثم حسن   .878
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 الذوادي الذواديتوفيق بن علي   .879

 القاسمي كمال عمارة سالم  .880

 عمري حاتم أحمد بن محمد  عمري   .881

 بنطالب الجميل بن العيادي بن فرج   .882

 الورفلي  المنذر بن محمد الحبيب بن عمر   .883

 الطويهري لطفي الهادي الطويهري  .884

 الهرابي خالد بن االزهر بن صالح   .885

 االمام عماد بن محمد بن عبد القادر  .886

 بثوري محمد علي بن الجموعي بن أحمد  .887

 بن البحري مراد بن عبد هللا بن محمد  .888

 القروي لطفي بن الشريف بن محمد   .889

 الجبالي  محمد الحسين بن نصر الجبالي   .890

 الدريدي حاتم بن محمد بن سعد  .891

 دنقير قيس بن صالح بن الحاج محمد  .892

 دوزي الفتحي بن صالح بن علي  .893

 الكثيري بن عبدةنصر الدين بن صالح   .894

 البرهومي مراد وناس البرهومي  .895
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 الصويدي الهادي بن عمر بن محمد   .896

 الرويسي طارق بن حسن بن احمد  .897

 رزقي  عبد القادر بن الشاذلي بن العيد   .898

 نفاتي نور الدين بن محمد بن الجيالني  .899

 بن رقايه رمزي بن محمد بن البشير  .900

 قانة عبدالسالم بن محمود بن عبدالسالم  .901

 الماجري  نبيل بن أحمد بن بلقاسم  .902

 الهيشري محمود بن البشير بن علي  .903

 البقلوطي حاتم محمد حسونة  .904

 الحامدي منذر حمزة أحمد  .905

 وهيبي خليفة بن عبد الرحمان بن محمد  .906

 عامري محمد بن علي الصغير بن محمد  .907

 الشتوي محمد بن الحبيب بن عبد هللا  .908

 آلهمامي إبراهيمنبيل بن حبيب بن   .909

 بن عامر  حامد  .910

 المعالوي فوزي بن خميس بن عبدهللا  .911

 بوبكر عادل بن عمر بن محمد  .912
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 حقي مسطوري بن عبد الصمد بن علي  .913

 التومي شكيب التومي بن محمود محمد  .914

 النفيسي توفيق بن جيالني بن محمد صالح  .915

 بوغنيمي عبد النبي بن محمد بن الطاهر  .916

 بوذراع بن صالحالعجمي بن علي   .917

 خلف هللا التليلي محمد خلف هللا  .918

 الخميري نبيل سليمان حسن  .919

 الجالصي معز بن الجيالني بن محمد  .920

 عيوني نزار بن المولدي بن التليلي  .921

 العبيدي فرج بن عمارة التهامي  .922

 هرابي مقداد بن محمد بن لزهر  .923

 الطيب اكرم بن سالم بن عمر  .924

 وناسي رامي بن بوبكر بن الصالح   .925

 الحاج حسين محمد رضا بن علي بن العيفة  .926

 شنشح هيثم بن مصطفى بن سالم  .927

 القريتلي خالد بن محمد بن خميس  .928

 بن الشاذلي اسامة بن حسن بن البشير  .929
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 عبسي سمية بن ابراهيم بن يوسف  .930

 المنوبي بديع بدر الدين   .931

 هرمي كمال بن عبد الحميد بن علي   .932

 الحبوبي هيثم بن الفاضل بن خميس  .933

 المقراني  احمد بن علي بن الصادق  .934

935.  Mohamed ben Ritha ben Salah  Bel Haj Harzi 

 المختار وحيد بن علي المختار بن الحاج عمر  .936

 ذيابي رمزي بن العيد بن علي  .937

 المعالوي المنصف عيسى رابح  .938

 مقديش صبري بن محمد بن عامر  .939

 الرمضاني عبدالفتاح  البرنيهيثم   .940

 الفني شكري بن محمد بن عمر  .941

 الكالعي فتحي بن عبد العزيز بن الصادق  .942

 الرهواج سليم بن البشير بن محمد   .943

 اليفرني أوسامة بن عادل بن محمد  .944

 الرزقي محفوظ بن رمضان بن محمد  .945

 حمدون عماد بن إبراهيم بن عمر   .946
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 الطريفي محمد علي حسن الطيب   .947

 قاسمي محمد محمد الطاهر   .948

 حجي عماد محمد الحبيب  .949

 الخميري حياة بنت نورالدين بنت ساسي  .950

 القروي سليم بن الحبيب بن محمد  .951

 المستوري عالء بن عبد الحميد بن عمار  .952

 شالدي محمد بن مفتاح بن عمار  .953

 العابد شكري منير بن عبد الرحمان بن أحمد  .954

 المدوري نورالدين خديم هللا احمد   .955

 المرابط عادل عبد الرحمان حسن  .956

 صويدي شكري عبد الحميد بن حمامة  .957

 الخليفي وجدي بن سعيدان  .958

 منصوري عالء بن مصطفى بن عمار   .959

 قراب نوفل بن عبد القادر بن محمد  .960

 الصحراوي كمال بن الحبيب بن بلقاسم  .961

 المقدميني محمد  بن الصغير بن سالم  .962

 تزليطن بوجمعةوليد بن محمد بن   .963
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 بن عويشة كمال الدين بن حسين بن صالح  .964

 الجويني نبيل مصطفى نصر   .965

 اللواتي بسمة بنت حمودة   .966

 العيساوي عامر بن الهادي بن محمد صالح  .967

 بن ملوكة حسن محمد بن ملوكة  .968

 بن علي فيصل بن الصغير بن احمد  .969

 الرياني  شكري بن محمد جمعة بن محمد  .970

 الحبيبي الصادق بن صالحخليل بن   .971

 بن حسين المولدي بن عمار بن عبد الحميد  .972

 السعيداني محمد بن عبدهللا بن بوجمعة   .973

 النجار النية محمد بن معاوية بن محمد  .974

 الدرويش محمد بن محمد المنجي بن محمد المحسن  .975

 التارقي  األسعد بن عثمان بن الشاذلي   .976

 العايب حمدي بن المنجي بن الصادق  .977

 الهمامي عصام بن محمد علي بن البشير  .978

 البجاوي محرز بن خليفة بن احمد   .979

 بنالمؤدب عبد القادر الصغير بنالهادي  .980
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 الطاهري مراد بن حسين بن محمد  .981

 السوفي أمير بن محرز بن عمر  .982

 الحاج عمر سمير بن محمد الحاج عمر  .983

 العيفي حمزة الهاشمي بن صالح  .984

 بوناب بونابمحمد بن مصطفى   .985

 المملوك سليم بن محمد رضا بن أحمد  .986

 الحسناوي  ماهر بن مصباح بن الهادي   .987

 علوي ضياء الدين بن مراد بن ساسي   .988

 الظاهري محمد الناصر عزيز بن علي  .989

 العربي سامي بن الطيب بن محمود  .990

 الحجاجي أحمد بن عمر بن خميس   .991

 المحجوب عماد بن محمد فرج بن حامد   .992

 مرواني نزار بن محمد الحبيب مرواني  .993

 يوسف  محمد الصالح العروسي عمارة     .994

 الرمضاني نزار بن صالح بن عمر   .995

 شريط عالء الدين بن كمال بن محمد   .996

 المازني انيس بن عمر بن علي  .997
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 البوغانمي مجدي بن عيسي بن الطاهر  .998

 المحمودي  محمد سامي  بن خليفة بن أحمد  .999

 اوالد عمر عاطف بن سالم بن عبدهللا   .1000

 الورفلي توفيق حسونة عبد هللا  .1001

 مرايدي ايمن بن الصغير بن بشير  .1002

 الجديدي فتحي بن محمد بن أحمد  .1003

 العامري معز بن يوسف بن سليمان  .1004

 الخميري مهدي بن محجوب بن حسن  .1005

 خضراوي فادي بن الحسين بن علي  .1006

 الباجي أمين علي الباجي  .1007

 النفطي بن الهادي بن عليرمزي   .1008

 الشابي حمزة بن محمد بن محمد الناصر  .1009

 الطبوبي سعيد بن لمين الطبوبي  .1010

 البرقاوي نصر الدين بن مبروك بن محمد  .1011

 اتكنيت محمد بن علي بن الطيب   .1012

 الزديني  يونس بن احمد بن يونس   .1013

 : 1013العدد الجملي
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 رؤساء الهياكل الرياضيّة :26فئة 

 اللقب اإلسم عدد

 بن بوبكر  سليم بن محمد الهادي بن التيجاني   .1

 القربي حسن بن محمد رضا بن خميس   .2

 حمزة العجيلي أحمد بن صالح بن حمزة  .3

 الجريء وديع بن محمد بن نصر  .4

5.  
 محمد بن عبد العزيز بن الحاج خليفة

 

 عائشة

 
 بن سالم مبروك بن يونس  .6

 : 6 العدد الجملي
 

أعوان المراقبة الجبائية واالستخالص وقبّاض البلديّات  :27 فئة 

 ورؤساء مكاتب البريد

 اللقب اإلسم عدد

 االسود صالح بن عثمان بن ابراهيم   .1

 قرافي نزار بن أبو بكر الصديق بن محمد الهادي   .2

 بوجناح منير بن محمد بن أحمد  .3

 جمعية  محمد بن عبد المجيد بن سعد   .4
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 اليحمدي محمد نعمان بن مختار بن بلقاسم   .5

 بن الشايب  محمد بن العيادي بن غرس هللا   .6

 الحسني ليلى بنت عبد الستار بن رابح  .7

 زائري  نيسان بن الحسين بن أحمد   .8

 العياشي حسن بن مصطفى بن محمد  .9

 بوعلي آمال بنت محمد بن أحمد  .10

 بنعلي جمال بن بشير بن محمد   .11

 الجملي  محرزية  بنت بوبكر بن محمد   .12

 حساينية صبري بن رحماني بن علي   .13

 نقرة ابتسام بنت محمد الناصر بن علي  .14

 بن مشيشي المنذر بن محمد بن يوسف  .15

 النجار  محمد بن صالح سعد بن محمد   .16

 مسعودي  عماد بن العربي بن عمر   .17

 الحبيبي وليد بن الطاهر بن احمد  .18

 رمضان لطفي بن حامد بن عثمان   .19

 نويرة مجدي بن عمارة بن محمود   .20

 جراية سليم بن محسن بن بشير   .21
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 نصايري الزاهي بن خذيري بن عبد الرحمان   .22

 خماري رضا بن سالم بن محمد  .23

 جابر عماد بن الهادي بن علي  .24

 ابن فالح  محمد الصالح بن عبد الكريم بن صالح   .25

 بن نايمة محمدرضا بن شعبان بن   .26

 الوسالتي  فوزي بن يونس بن محمد   .27

 سليم فتحي بن احمد بن شوشان   .28

 الزعرة  محمد بن عبد الفتاح بن وناس قاسم   .29

 بابا النوري بن محمد بن علي  .30

 حدهم سنية بنت عبد الفتاح بن فرح  .31

 ابراهم  لبني بنت المختار   .32

 بديرة روديل بنت محمد بن حسين  .33

 عثمان  صالح بن منصور بن سعيد   .34

 شرميطي  أميرة بنت منصور بن الصادق   .35

 رمضان  حميدة بنت محمد بن محمد  .36

 السطنبولي اسماء بنت جالل بن احمد  .37

 تريمش فاتن بنت محمد فوزي   .38
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 يعقوب سامي بن محمد بن محمد  .39

 بن الحاج محمد  سميرة بنت محمد بن الصادق  .40

 الوسالتي الحسين بن مسعود بن علي   .41

 رزيق منيرة بنت محمود بن سالم  .42

 الشطيطي  مجدي بن حسن بن سالم   .43

 المجريسي زهير بن الهادي بن صالح  .44

 امنصري مكرم بن محمد بن السعيدي  .45

 سالمة ثامر بن محمد بن صالح  .46

 بالضيافي  سلمي بنت عبد اللطيف بن الصغير   .47

 القاسمي  هشام بن الهادي بن الصادق   .48

 رابحي الحبيب بن علي بن عمر  .49

 السويدي لطفي بن عبد المجيد بن محمد   .50

 الجمازي  أمال بنت المنصف   .51

 بوسريح اسامة بنت حسين بن محمد   .52

 بلقاسم   رحمة بنت محمد بن سالم   .53

 بن منصور  الفة بنت عبد العزيز بن على   .54

 تريمش سعاد بنت المنجي بن حسين   .55
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 الشاذلي  بسام بن المبروك بن الجديدي  .56

 عقير كمال بن عمر بن علي   .57

 خليفة كريم بن المنجي بن صالح  .58

 بن عبد الرحمان  فتحي بن عبد الرزاق بن سالم   .59

 نصيرة سامي بن محسن بن سالم  .60

 الهدروق رشدي  بن منصور بن عامر   .61

 بوقرة عمرمفيدة بنت علي بن   .62

 الزناتي  جليلة بنت بنور بن سالم   .63

 مسعود نجوى بنت عبدالقادر   .64

 عثيمني حنان بنت بن يوسف بن الطاهر   .65

 المرموش  لطفي عبد السالم بن محمد   .66

 بن حمودة  زياد بن علي بن الطاهر   .67

 الدرويش جميلة بنت عمر بن خليفة    .68

 بن صالح  مفيدة بنت  أحمد بن عمر   .69
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 حسن شهرزاد بنت أحمد بالحسين  .277

 الجبالي خليل بن محمد الصالح بن أحمد  .278

 الجفالي وليد بن السبتي بن عمر  .279

 سعد صبحي بن عبد المانع بن بلقاسم بن حميدة  .280

 العشاش زبير بن ابراهيم  .281

 شمتوري بدر الدين بن محمد بن كيالني  .282

 مرواني نورالدين بن الحسين بن صالح  .283

 إبراهمي رامي بن محمد بن إبراهيم  .284

 سالمي علي بن صالح  بن علي  .285

286.  
شريفة بنت محمد بن الطاهر حرم نورالدين 

 مرواني
 شبيكي

 قاسمي أحالم بنت رجب بن صالح  .287

 العبيدي سلمى بنت محمد بن عثمان   .288

 اإلمام عبدهللا بن العيساوي بن عبدهللا  .289

 أبي منية بنت حبيب بن صالح  .290

 بن صالح يحيى بن علي  .291

292.  omar kanoun 

 عريبي رشيد بن الجيالني  .293
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 الكوكي حاتم بن سعد بن أحمد  .294

 بن حسن سنية بن مسعود بن حسن  .295

 شقرون انيسة بنت محمد الشريف  .296

 المحفوظي ندى بنت رضا بن بوبكر  .297

 عبيدي محمد الطاهر بن الهادي بن محمد الطاهر  .298

 غرسلّي الوليدبن منّور بن علي  .299

 العياري زهير بن خميس بن علي  .300

 عطية مباركة بنت صالح بن يونس  .301

 الحمدي حسام بن صالح الدين بن صالح  .302

 بالطيب المولدي بن عياد بن عامر  .303

 مرزوقي لطفي بن الهادي بن الطاهر   .304

 سعدوني ناجية بنت الجموعي   .305

 الهادف عواطف بنت أحمد بن عثمان  .306

 بنفيسة هادية بنت العروسي بن احمد  .307

 رورو علي بن الهادي بن حمودة  .308

 الشاوش زهير بن علي بن محمد   .309

 شحيدر أيمن بن المنجي بن يوسف  .310
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 الهدار أمين بن سامي بن الهادي   .311

 شرف الدين محمد بن عبد اللطيف بن محمد  .312

 الغاوي صباح بنت محسن بن علي  .313

 زويتن حمدةمجدي بن منجي بن   .314

 خلف هللا رفيق بن عبد العزيز بن عبدة  .315

 حمزة سنيا بنت محمد بن ساسي   .316

 زروق  عفاف بنت علي بن احمد    .317

 بنحسن امين بن المولدي بن علي  .318

 الخوني هدى بنت الشاذلي بن محمد  .319

 صغراوي عبد الواحد بن حمادي بن فرح  .320

 بنرحومة ليلى بنت المختار بن علي   .321

 شمامة ابراهيم بن محمدمحمد بن   .322

 شورى نرجس بنت الطاهر بن علي  .323

324.  samir ben mohamed ben mohamed hemriti 

 سويلمي الحسين بن االزهربن الحسين  .325

 بنالحاج المولدئ لطيفة بنت الشاذلي  .326

 السخيري  فرجية بنت فرج بن محمد   .327
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 عجم سيدة بنت محمد بن هادي  .328

 الخبو رحاب بنت محمد بن حسن  .329

 بلعانس نجوى بنت عبد الكريم بن محمد   .330

 بنمبروك األزهر بن عبد الكريم بن محمد  .331

 سديرة سلوى بنت امحمد بن عبد السالم  .332

 بتبوت محمد بن محمود   .333

 الجابر رابعة بنت الطيب بن عثمان  .334

 ابراهيم  دنيه بنت عبد الرحمان بن محمد  .335

 مليكة وجيه بن بوراوي بن عبد القادر  .336

 طرابلسي محمد بن خليلعلي بن   .337

 تركية حنان بنت محمد بن الطاهر  .338

 الكراي ليلى بنت أحمد بن الصادق  .339

 طاوس فوزي بن محمد بن بشير   .340

 عبد مواله محمد بن عزالدين  .341

 حاجي عباس بن الصادق بن رابح   .342

 بنفرج فاتن بنت عبد القادر    .343

 دبيش منى بنت محمد بن سويح  .344
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 بوقرة خالد بن الجوادي بن علي   .345

 مسعـود سلوى بنت حسن بن علي  .346

 الصالحي نزيهة بنت عبد هللا ين الطيب  .347

 كريفي طارق بن محمد الحبيب بن عمران  .348

 ميالد وسام بن منصور بن سالم  .349

 سالمة حسن بالهادي بن محمد  .350

 صميدة عفاف بنت عبد الرؤوف   .351

 بوبكر لطفي بن يوسف بن الطاهر  .352

 الحسني  رفيق بن محمد بن على   .353

 بوصرصار مريم بنت عبد العزيز بن الحاج محمد  .354

 ذويب  ماريا  بنت علي المسعودي بن الحاج فرح    .355

 الخوجة محمد الناصر بن محمد الهادي بن محمد   .356

 الفرادي حنان بنت أحمد بن الساسي  .357

 رحال عفاف بنت عمار بن سليمان   .358

 عبيد خميس بن سعد بن احمد  .359

 بن فضل نوال بنت نور الدينبن ااحمد  .360

 زيدي سميح بن العيفة بن رابح  .361
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 الزواوي نورة بنت محمد   .362

 الطريقي  ياسر بن أحمد بن حسين   .363

 بوعزيز  منصور بن حسن بن محمود   .364

 عوف هندة بنت علي بن التومي  .365

 ذويب محمد أمين بن عبد هللا بن رمضان  .366

367.  
حرم منصور  -سعاد بنت الطيب بن امحمد 

  -بوعزيز 
 خشارم 

 الخريصي جيهان بنت عبد الملك بن حمده  .368

 عبيدي األسعد بن بوبكر بن محمد  .369

 الجبالي معز بن مبروك العزيزي  .370

 وديرة لمياء بن المدني بن محمد   .371

 المصمودي  ماهر بن عبد العزيز بن علي   .372

 المقنم ليلى بنت عبد الحميد بن علي  .373

 مشرقي  عبد الحميد بن محمد بن جمعة   .374

 عليله الهادي  بن النوري بن أحمد   .375

 عبيدي  محمد البشير بن محمد االزرق بن علي   .376

 الزواوي نورة بنت محمد  .377

 هرابي رائد بن المولدي بن بشير  .378
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 المجادي  حسن بن شفرود بن محمد   .379

 الهدار مراد بن مصطفى بن محمد   .380

 اليانقي ايناس بنت على   .381

 جابر  لطيفة بنت محمد بن عمر   .382

 هديدر  مها بن عبد هللا بن حسن   .383

 بوراوي نزار بن محمد لطفي بن محمد  .384

 الكسيبي وفاء بنت المنجي بن الصادق   .385

 الزرقي رشدي بن الطاهربن محمد  .386

 بوليله  إيمان بنت رشيد بن عثمان   .387

 شرميطي عبد الحكيم بن مهذب بن بلعيد  .388

 العنابي  محمد بن الحبيب بن إبراهيم   .389

 المحجوب لطفي بن عمر بن بلقاسم  .390

 الغرياني أسامة بن منير بن الهادي  .391

 صعدولي  منى بنت محمد الصغير   .392

 النصيري نجيب بن بلقاسم بن محمد لعبيدي  .393

 الزوش  نبيلة بنت الهادي بن عبد الرحمان  .394

 الخراظ أمين بن عبد العزيز   .395
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 الكشباطي مراد بن حمادي بن عمار  .396

 نصرلي كمال بن الحسناوي بن الميزوني  .397

 الغضاب وليد بن ابراهيم بن سالم  .398

 دمق شهر مليك أنيس بن صالح بن علي  .399

 زارعي حسان بن عمر بن نصر  .400

 همادي وردة بنت العواني بن حسن  .401

 كمون صادق بن أحمد بن محمد  .402

 مباركي فتحي بن محمد بن عثمان   .403

 جابلي فتحي بن عامر بن الصادق  .404

 محمود ثامر بن عمر بن محمد  .405

 حيدوري سالم بن رمضان بن محمد  .406

 ضيف هللا مروان بن علي بن الطيب   .407

 بن حامد عماد بن الحسين بن صالح  .408

 بن علي نورالزمان بنعلي بن عبدهللا  .409

 رابحي عمر بن البرني بن محمد  .410

 التريكي الحبيب بن محمد بن علي  .411

 الشعري ريم بنت منجى  .412
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 كمون سهيرة بنت إعبودة بن احمد   .413

 عبد الناظر آمنة بنت رضا بن عبد اللطيف   .414

 عوينة أحالم بنت محمد  .415

 الطرخاني بثينة بنت مولدي  .416

 بنعبدهللا وهيبة بنت عمر بن حسن  .417

 قيراط هند بنت محّمد الهادي بن عبد القادر  .418

 بوقرة صفاء بنت محمد رشيد بن الشاذلي  .419

 الفراتي عبد المجيد بن محمد بن محمود  .420

 دمق عائدة بنت علي بن الطيب  .421

 بن رحيم  مفيدة بنت يوسف بن عمر   .422

 ناجي رياض بن علي بن صالح  .423

 المؤدب زياد هللا بن حسني بن البشير  .424

 ادريس  سفيان بن على بن علي   .425

 قمودي  عبد العزيز بن الهادي بن عثمان    .426

 القراطي الكريم بن امحمد وفاء بنت عبد  .427

 الجليلي رضى بن مختار بن سالم  .428

 ابن الحاج سالم فاتن بنت عبد القادر بن محمد  .429
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 داود  فيروز بنت عبد العزيز بن أحمد   .430

 بوليلة رمزي بن محمد بن محمد  .431

 الجمل  سجيعة بنت سالم بن محمد   .432

 والي ياسين بن منصف بن أحمد  .433

 شرف الدين المختارمحمد بن المنجي بن   .434

 كردون رامي بن رابح بن عبد القادر  .435

 السعدي بثينة بنت المنجي بن عبد هللا  .436

 مصباح عبد الرؤوف بن عمر بن محمد  .437

 حمدان يوسف بن علي بن عامر  .438

 التومي  نبيهة بنت عبد هللا بن صالح   .439

 الدريسي منى بنت صالح بن أحمد  .440

 عيساوي  فتحية بنت خليفة بن سالم   .441

 ابن حسانه  ايمان بنت نجيب بن علي   .442

 الغضبان محمد بن عبد السالم عبد هللا  .443

 مليك  أميرة بنت محمد بن محمد   .444

 حمدي سناء بنت الطيب بن البشير  .445

 فندولي  حسن بن السبوعي بن صالح   .446
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 بن سليمان الطيب بن علي بن خليفة  .447

 البقلوطي  منال بنت عبد اللطيف   .448

 الشعري  أماني بنت مفهمي بن حسن   .449

 دعاسي بدر الدين بن ابراهيم بن محمد  .450

 الطرابلسي منية بنت على بن الصادق  .451

 عروس وسيلة بنت محمد بن عمر  .452

 مانعي منتصر بن صالح بن صالح  .453

 سفينة عبدالحميد بن عبدهللا بن فرحات  .454

 تواتي  سعاد بنت محمدالوردي بي ابراهيم  .455

 الكحالوي الكحالويسلوى بنت علي   .456

 لبيري منذر بن محمد محسن بن محرز  .457

 دربال  بسام بن محمد المنصف بن الحبيب   .458

 االحمر خليفه بن سليمان بن سالم  .459

 مقني مراد بن الحبيب بن احمد   .460

 شنيور نبيل بن عبد العزيز بن محمد  .461

 الصياذي يسرى بنت الحبيب بن الشاذلي  .462

 عبيد  سهير بنت علي بن محمد   .463
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 بن غنية بثينة بنت حمدة بن صالح  .464

 العباسي ماجدة بنت الفادي بن محمود  .465

 سالم  رضا بن محمود بن لطيف  .466

 كنو  هادية بنت محمد بن محمد   .467

 الشريف اللجمي  أمال بنت محمد بن احمد   .468

 المهذبي علي بن محمد بن ابراهيم   .469

 شبي خديجة بنت محمد السعيد  .470

 الخوني بن محمدحلمي بن الشاذلي   .471

 البجاوي دنيا بنت علي بن تيجاني  .472

 المرابط محمد امين بن محمد النوري بن المرابط  .473

 خشارم سعيد بن محمد بن محمد  .474

 بيوضي سهام بنت محمد بن صالح  .475

 العقاش لطفي بن محمد السالمي  .476

 التليلي هالة بنت ناصر بن محمد  .477

 الحمدي غزالة بنت أحمد بن محمد  .478

 لباوي أحمد  بن علي فريد بن  .479

 الغرياني  منية بنت علي بن محمد   .480
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 العالني علياء بنت الشيخ الطاهر بن حمد  .481

 قمازي  نصر بن سماتي بن ابراهيم   .482

 الجالصي الخرداني  ياسمين بنت أحمد بن الجيالني    .483

 بن ضو  لمياء بنت الهادي بن عمار   .484

 غريسي رمزي بن الطيب بن صالح  .485

 اللوز المختار بن محمدمريم بنت   .486

 لملوم عزالدين بن صالح بن كريم  .487

 بالحاج قاسم وسيم  .488

 ميره  البشير بن خليفة  بن بريك   .489

 مياره  رشيدة بنت محمود بن سعد   .490

 داود سنية بنت المختار بن محمود   .491

 العابدي  عامر بن عامر بن عبد هللا   .492

 كمون  نايلة بنت محمد بن محمد  .493

 الهمامي ايمان بنت الطاهر بن على   .494

 سليماني جميلة بنت الهادي بن عبد هللا  .495

 حامدي جليلة بنت حسن بن محمد  .496

 عبيد سليم بن زهير محمد  .497
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 غربال  لسعد بن أحمد بن محمد   .498

 المهذبي  انور بن  بوزيان   .499

 اليانقي ناجح بن علي بن الهاشمي  .500

 سراط سماح بنت حسين   .501

 بن حراث عبدالملك بن محمد الهاديهندة بنت   .502

 الحاجي  الصالحة بنت محمد بن سالم   .503

 بلهوشات  منير بن خليفة بن محمد   .504

 بنعلي  احمد بن فرحات بن زائد   .505

 بنت عمار بن مسعود الشعلي  .506

 بن سعيد محسن بن صالح  .507

 العبيدي  سميره بنت محمد بن الطيب   .508

 الزواري  امال بنت حامد بن أحمد   .509

 الهاشمي سعاد بنت عزوز بن حسونة  .510

 مليكي صالح بن علي بن صالح   .511

 عرفاوي مصطفى بن محمود بن محمد   .512

 الباش محمد بن علي   .513

 القالل هنيدة بنت أحمد بن حسين  .514
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 الهمامي وفاء بنت عبد الحميد بن صالح   .515

 الصغير هالة بنت محمد بن خميس  .516

 نومة كمال بن المختار بن محمد   .517

 كمون الرباعي  بن منصور بن أحمدماجد   .518

 عيسى رمزي بن مختار بن سالم  .519

 بوشوشة جميل بن خميس بن محمد  .520

 السويسي  نعمان بن عبد الرزاق بن سعيد   .521

 خليفة مبروكة بنت خليفة بن محمود  .522

 الحطابي لمية بنت عبد العزيز بن علي  .523

 الغول شافية بنت علي الصادق بن محمود  .524

 الجموسي أنيسة بنت رشيد بن على   .525

 الضمبري يوسف بن العيد بن صالح  .526

 حيار محمد أمين بن محجوب بن حمدة  .527

 البوعبيدي إشراق بنت حسن بن يوسف  .528

 بنمبارك مبروك بن الصادق بن المبروك  .529

 الغربي محمد بن صالح بن عبدالرحمان  .530

 غابي عبداللطيف بن عمر بن الحاج الهادي   .531
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 بن عامر بن عبد هللا بن عليابراهيم   .532

 الحناشي طارق بن علي بن احمد  .533

 عثمان لزهر بن محمد بن سالم  .534

 األسود محمد البشير بن إبراهيم بن أحمد  .535

 العكرمي خلود بن جالل بن الهادي  .536

 والي عفيفة بنت عمار والي  .537

 دمق محمد بن محمد بن محمد  .538

 بوعزيز محمد بن الهاشمي بن علي   .539

 بن سالم بالل بن السيد بن صالح   .540

 الجريبي محمد أمين بن التيجاني بن محمد  .541

 نصرلي محمد رابح بن حسناوي بن ميزوني  .542

 الكافي امية بنت خالد بن عبد هللا  .543

 عبيدي ماهر بن عمر بن الالفي  .544

 القالل سمير بن الحبيب بن محمد  .545

 زايدي رابح بن علي بن صغير  .546

 األذيب عبدالقادر عبدالقادر بن محمد بن  .547

 مصطفى مكرم بن علي بن صالح  .548
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 السويدي فاطمة بنت علي بن حسن  .549

 البدوي رضى بن حمده بن محمد  .550

 الجويني  وليد بن بوعبيد بن عمر   .551

 الشطي  المنذر بن علي بن بلحي   .552

 الحابورية محمد بن الحبيب بن محمد  .553

 الماجري  نجيب بن بوجمعة بن علي   .554

 بوغديري بلقاسم بن عمرانيس بن   .555

 بن السويح مراد بن محمد بن عمر   .556

 الماجري منذر بن لمجد بن محمد  .557

 عبد الصمد سهام بن الحسين بن خليفة  .558

 الدلي حليمة بنت الناصر بن الحطاب  .559

 الحسيني محمد الحبيب بن مبروك بن عبد هللا  .560

 زقروبة مجدي بن المختار بن الصويعي  .561

 بن عياد رضا بن عبد الرزاق   .562

 الفرجاني محمد علي بن صالح بن  الطاهر  .563

 الوحيشي وجدي بن محمد بن محمد     .564

 البجاوي وناس بن الحسين بن الطاهر  .565
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 بن مسعود فتحي بن المختار بن مسعود  .566

 شعيبي عمر بن بلقاسم بن محمد  .567

 بن بوبكر فوزي بن الحبيب بن الخطوي  .568

569.  Maher Bouchaira 

 عمر الحكيم بن خليفةبسام بن عبد   .570

 السليتي ماهر بن أحمد بن عبد القادر   .571

 عوني  البشير بن عون بن احمد  .572

 السليطي  نائلة بنت الشاذلي    .573

 الدريدي  وليد بن العربي بن بكار   .574

 اللصيص سنية بنت محمد بن الجيالني  .575

 اسكندر سامية بنت كمال اسكندر  .576

 الزهاني العروسيالعادل بن محمد الشاذلي ابن الحاج   .577

 الزهدي طارق بن محمد الطاهر   .578

 الكشو فاطمة بنت احمد بن علي  .579

 حزي عبدالوهاب بن الصادق بن محمد  .580

 العاشوري ايمان بنت عزالدين بن العابد  .581

 العبداوي شاكر بن محمد المنجي بن ساسي  .582
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 السويعي ريم بنت ناصر بن علي  .583

 الجمل شكري بن محمد بن سالم  .584

 بالي علي بن محمد محمد بن  .585

 عباس وسام بن حامد بن محمد  .586

 الغربي مازري بن مختار بن يوسف  .587

 بن عمر بسمة بنت صالح الدين بن محمد  .588

 الفقي ريم بنت رشيد بن محمد  .589

 بن صالح حياة بنت يوسف بن البشير  .590

 الماجري منجي  بن الطيب بن محمد   .591

 بحري محمد طه بن علي بن الحاج علي  .592
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أعوان الديوانة المباشرون الذين ال تقل رتبتهم عن متفقد  : 28فئة

س مكتب أو رئيس مساعد أو مالزم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئي

 فرقة او خطة قابض

 اللقب اإلسم عدد

 علوي فوزي بن الشريف بن محمد الصالح    .1

 الشيخ جوهر بن محمد بن علي   .2
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 العجيلي المهدي بن عبد الفتاح بن علي   .3

 حسني كمال بن محسن بن خميس   .4

 الهذلي بشيرة بنت منصف بن عمر  .5

 عباس سمير بن البشير بن الطيب   .6

 همامي الصادق  بن علي بن أحمد  .7

 النوري المعز بن حسن بن صالح   .8

 الخميري البشير بن حمادي   .9

 غالمي انيسة بنت رشيد بن عمار   .10

 الزغالمي نبيل بن محمد   .11

 الجبري سليم بن يوسف بن محمد   .12

 عزديني عبد العزيز بن التيجاني بن  احمد بوغربال  .13

 السعيدي بشير بن محمد الحبيب بن بنعيسى   .14

 هرمي هيكل بن عبد العزيز بن بلقاسم  .15

 قاسمي وليد بن المختار بن محمد   .16

 بربوش كريم بن عبد العزيز بن البحري  .17

 العرايسي  منتصر بن المولدي بن العاتي    .18

 الفلي  منيرة بنت فرج   .19
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 قعلول  رضا بن ابراهيم بن سليمان   .20

 البشوال االسعد بن محمد بن يحي  .21

 جبير  مهدي بن نجيب بن عامر   .22

 الزعيبي ايناس بنت الهادي بن صالح   .23

 بن صفية نزار بن األخضر بن علي   .24

 الطويهري محمدعبد الحميد بن ابراهيم بن   .25

 الغالي بوهالل بن مصطفى بن الهاشمي  .26

 الصطاف سامي بن عمر بن صالح  .27

 بالصادق  باشر بن محمد التيجاني بن الحسين   .28

 بن فرج كريم بن الهاشمي بن محمد  .29

 القفصاوي  عادل بن أحمد بن نصر    .30

 مليك قيس بن الشاذلي بن علي   .31

 التوسي عماد بن طاهر بن ساسي  .32

 فتوي المختار بن أحمد بن عبد السالم  .33

 بوجردين معز بن احمد بن الصادق   .34

 زريق عصام بن عبد الرحمان بن بلقاسم   .35

 شواط  نزار بن الهادي   .36
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 مرواني مقداد بن ابراهيم بن عبد هللا  .37

 معمر منير بن عبد الكريم بن احمد  .38

 عيّاشي مالك بن محسن بن عمار  .39

 قاسمي الطاهرمنعم بن بوبكر بن   .40

 الشيحي ثريا بنت عمر بن علي   .41

 الرياحي وصفي  .42

 الماجري محمد علي بن محمد صالح بن حمادي  .43

 الشريف عزيز بن محمد بن محمد  .44

 القمري  إسكندر بن محمود بن البشير     .45

 العائش  توفيق بن صالح بن سلطان  .46

 المرابط محمد الصحبي  .47

 
 قوجة  حاتم بن محمد بن الحاج رمضان  .48

 المغربي  محمد بن بنعيسى بن الهادي   .49

 العمراني علي بن مصطفى بن الطيب  .50

 بنمحمد لطفي بن مهذب بن محمد  .51

 الكوكي  مروان بن الصادق بن عمار   .52

 الفلي جميل بن حسين بن علي  .53
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دْ   .54 ٌَ ْد البَِشيْر بن َمَحٌم ٌٌ  العََطاِوي  َساِمي بن ُمَحَم

 سعيدي العربينورالدين بن محمد بن محمد   .55

 قعيب كمال بن الشادلي قعيب  .56

 الكناني عبد السالم بن عبد الحكيم بن عبد السالم   .57

 عمار رضا بن الحسين بن عمار  .58

 عبيده وجدي بن محمد بن محمود  .59

 العابد سعيد بن محمد بن المبروك  .60

 رحموني طارق بن عبد الحكيم بن محمد الجودي  .61

 الدريدي محمد بن ساسي بن الطاهر   .62

 غنينو شعب بن عبد الرحمان بن الحاج شعيب  .63

 المرياح جالل بن محمد بن خميس  .64

 العثماني معز بن علي  بن يوسف  .65

 المديني المولدي بن ابراهيم بن الشريف  .66

 بوعوني  لطفي بن محمد بن عثمان   .67

 شرف الدين  كمال بن محمد بن سعد   .68

 الراجحي  خالد بن محمد بن علي   .69

 السياري بن الطيب بن علي خليفة  .70
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 بن حمد ياسين بن محمد بن سالم  .71

 الوغالني كريم بن حبيب بن يوسف  .72

 المرزوقي أيمن بن محمد بن حامد  .73

 المحجوب عدنان بن مصطفى بن عثمان  .74

 بن حمــّـودة عبدالرزاق بن الشادلي بن يوسف  .75

 الشنيتي  مراد بن محمد الحبيب بن عبد السالم  .76

77.  
محمد الصغير بن محمد العربي بن محمد 

 الصغير 
 بن فاخت 

 الحيزم  فرج بن البشير بن علي  .78

 الرويسي سميح بن حسن بن يوسف  .79

 الورغي محمد مروان بن محمد بن علي   .80

 كثيري  محمد بن بوكثير  .81

 الجالصي أنيس بن أحمد بن بلقاسم  .82

 عباس وداد بنت فرج بن المبروك  .83

 المبروك هيكل بن محمد بن السايح   .84

 بن لطيف عادل بن سالم بن الصغير   .85

 جمايعي محمد بن سليمان بن عبد الحفيظ  .86

 العيادي امين بن محمد بن محمد   .87
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 العمروني ريم بنت الهادي بن محمد األصغر  .88

 عجالني منير بن لزهر  .89

 البراج نعيم بن احمد بن حامد  .90

 الخرداني محمد بن مختار  .91

 قاطري صديق بن حمدة بن بشير   .92

 سالمي سفيان بن مولدي بن مصطفى   .93

 قوجة  حاتم بن محمد بن الحاج رمضان  .94

 سعيدان محمد بن حسن بن امحمد  .95

 بوستة محمد بن علي بن سليم  .96

 ساسي غفران بن جمعة بن يحي  .97

 الجالصي لطفي بن الهادي بن صالح  .98

 النجار فتحي بن البشير بن حسن  .99
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177.  
حرم حمادي  -لمية بنت عبد لقادر بن رجب 

 -الزواري 
 المزغني 

 بن عبد هللا  لطفي بن الطيب  بن عبد القادر   .178
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191.  
حرم نزار  -بثينة بنت الهادي بن محمد 

 -بوراوي 
 عبد الوي 
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194.  
حرم خير الدين  -هاجر بنت حسن بن حسن 

  -هدريش 
 بن جماعة 
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 البقلوطي عارف بن الطيب بن سالم  .203

204.  
قطاية حرم لطفي بو -سهام بنت بوبكر بن علي 

- 
 بن الباي 

 بوزيدي خالد بن محمد بن البشير  .205

 دمق نبيل بن مجيد بن سالم  .206

 الفخفاخ موحد بن الطاهر بن عامر  .207

 بوصباح حسني بنت الحبيب بن محمد  .208

 بن وحيدة سلوى بنت حسن بن علي  .209

 الطرابلسي عبد القادر بن منصور بن محمد  .210

 فريضي امال بنت عبد هللا بن التوهامي  .211

 بوزيان  قليعي بن علي بوجمعة بن عمر   .212

 عبيد أنيس بن المنصف بن علي   .213

 بن زينة  عروسية بنت المختار بن محمد   .214

 تليش صبيحة بنت خليفة بن بلقاسم  .215

 التركي شهر التونسي سندس بنت محمد المنصف بن محمد  .216

 غابري مكي بن حسين بن محمد  .217

 المغربي محمد بن احمد بن علي   .218

219.  
حرم المعز  -هادية بنت محمد بن حسين 

 -بوخريص 
 عماره 
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 األسود راقية بنت العجمي بن محمد  .220
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 خشارم سعاد بنت جمعة بن اسماعيل   .243
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 العش أنور بن التيجاني بن سالم  .246
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 هديرش عبير بنت أحمد بن الحبيب  .249
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 بن بشير سوسن بنت علي بن عبد السالم  .254
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 بن حمد راضية بنت المختار بن محمد   .259

 بوخذير هشام بن محمد بن سالم  .260
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 البنهيسي زينة بنت عبد العزيز بن محمد  .288
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 يحياوي  هدى بنت احمد التيجاني بن علي   .290
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 خليفي  محمد الناصر بن المولدييونس بن   .293
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 مباركي ليلى عبد المجيد علي  .303

 : 303 العدد الجملي
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 العدليةأّهلهم القانون لممارسة صالحيات الضابطة 

 اللقب اإلسم عدد

 اليحياوي  هشام بن مبروك بن خميس    .1

 بنمحرز ليلى بنت محمد بن التومي  .2

 داود لمياء بن عاللة بن محمد   .3

 بن تيتة مروان  بن محمد الهادي بن محمد  .4

 الشريشي ثرية بنت محمد الحبيب بن صالح  .5

 الهمامي  بلقاسم بن سالم بن محمد   .6

 زروق بن جلول االسعد بن المكي  .7

 والي شكري بن البشير بن عبد العزيز  .8

 قّرام محمد بن عبد الكريم بن محمد   .9

 بن اسماعيل حياة بنت اسماعيل بن يوسف  .10

 زموري محمد علي بن الساسي بن محمد  .11

 زمالي المنصف بن مبارك بن سعد  .12

 بالليل كوثر بنت محمد بن عبد الرازق  .13
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 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  268 

 

 عباسي الزهرة بنت علي بنقلش  .16

 قمعون  علي  بن البشير بن علي   .17

 الزواوي  سنية بنت أحمد   .18

 الماجري درصاف بنت مختار بن احمد  .19

 زميط الفة بنت فتحي بن علي  .20

 بن سالم روضة بنت الطاهر بن سالم  .21
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 بالحاج  محمد  ناصر بن فرج بن محمد المكي   .26

 شاوش محمد الهادي بن محمد بن الهادي  .27
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 الحسناوي حفيظ بن حسونة بن محمد   .152
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 الطاجيني حمدي بن علي بن فرحات  .160
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 السعفي احمد هيثم عبد الحميد  .163
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 البنقاجي توفيق بن عباس بن شادلي  .195

 : 195 العدد الجملي
 

كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية  : 31فئة 
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 اللقب اإلسم عدد

 قداس  شوقي بن خالد بن عبد الحكيم   .1
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 أحمدي ألفة بنت صالح بن صغير  .3

 المجيد محمد بن مصطفى بن احمد  .4

 الجالصي مراد بن رمضان بن محمد   .5

 مسعود عاطف  بن رشيد بن صالح  .6

 الشاوش  محمد  بن صالح ساسي    .7

 بوعتور منير بن علي بن أحمد  .8

 بوزيان ذهبية بنت العيدي بن عمارة  .9

 الحافي  ماهر بن أحمد بن المبروك   .10

 الكوكي رضا بن مصطفى بن عبد الرحمان   .11

 حزي سفيان بن عبد هللا بن محمد   .12

 رزقي األمجد بن محمد بن علي   .13

 المدوري مبارك بن محمد بن مبارك   .14

 بن عون سامي بن محمد بن عبد الرحمان  .15

 الجهيناوي بن عمار رجاء بنت خميس  .16

 الشاوش حاتم بن خميس بن أحمد  .17

 الضاوي  المنجي بن صالح بن محمد   .18

 قاسم  زياد بن عمار بن سالم    .19



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  280 

 

 ابن البحاج عبد هللا فاتن بنت خميس بن عثمان   .20

 العيوني محمد نزيه بن بوراوي بن محمد  .21

 المنستيري البشير بن الفوزي بن البشير   .22

 المهذبي نوفل بن محمد بن نصر   .23

 البكوري  فريد بن عمارة بن علي   .24

 حقي  رمزي بن محمد بن بورقعة   .25

 الجباري ايمن بن شعبان بن صالح  .26

 شارني صالح الدين بن االزهر بن الساسي   .27

 سعداوي  محمد ناصر بن صالح بن محمد   .28

 الوسالتي يعقوب بن محمد بن محمود  .29

 البرهومي النويالكامل بن يوسف بن   .30

 بورخيص المنتصر بن علي بن الصادق   .31

 الحميدي  عمر بن محسن  تومي بن بوجمعة   .32

 حمزة زهور بنت محمد بن الدهماني  .33

 حيدوري االزهر بن احمد بن السعيدي  .34

 صميده  نجاة بنت الكيالني بن على   .35

 المستوري عرفات بن ابراهيم بن عبد هللا  .36
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 علي  ناجي بن عبد هللا بن فرج   .37

 الداهش لطفي بن فرج بن المقطوف  .38

 بن عائشة  الناصر بن المحسن بن فرج   .39

 عمر عادل بن محمد بن حسين   .40

 بنتركية  لمية بنت الهادي بن عثمان   .41

 فتح هللا جليلة بنت محمد بن علي  .42

 غزواني  نور الدين بن محمد الميزوني بن رابح   .43

 بزيوش  روضة بنت محمد بن سالم   .44

 بوزقرو  سناء بنت محمد الناصر   .45

 عاشور هيام بنت صالح بن شبيل  .46

 النقبي سامية بنت الهادي بن شعبان  .47

 عطية  أسيا بنت بنور بن عمر   .48

 نابي هادية بنت محمود بن حسن  .49

 الكناني محمد بن سالم بن الطيب   .50

 بسباس  زياد بن محمد بن ناجي   .51

 الرجيشي سناء بنت محمد بن امحمد  .52

 بن حسن محمد بن المازري بن حسن   .53
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 الديماسي نجاح بنت محمد بن احمد  .54

 الغندري نائلة  بنت سعيد بن محمد  .55

 الورفلي  عز الدين بن خليفة بن الطيب   .56

 الغاوي حافظ بن عبد الرازق بن ابراهيم   .57

 الشتوي  منجي بن الصغير بن منصور   .58

 العرفاوي  عادل بن الذهبي بن الحاج بوجمعة   .59

 سعيد ماهر بن محمد بن صالح  .60

 عمراني خالد بن عبد العزيز بن محمد   .61

 عمار عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمان   .62

 زروق الطاهر بن عبد العزيز بن الطاهر   .63

 القاسمي سعيدة بنت سالم بن الصادق   .64

 العوسجي  نيزار بن مصطفى بن علي   .65

 غربال محمود بن عبد العزيز بن محمود  .66

 الهنيد كمال بن حسن بن محمد  .67

 الخضراوي الشافعي بن ابراهيم بن عثمان   .68

 الربيعي  كمال بن محمد الصالح بن احمد  .69

 الهاللي محمد بن عمر بن سالم  .70
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 الحمروني سامي بن محمد بن الشايب  .71

 نصري خولة بنت عبد العزيز بن الالفي  .72

 ثابت عبد الكريم بن حسن بن عبد هللا  .73

 الضوافلي ابراهيم بن عمار بن هالل  .74

 ميالد نبيل بن منصور بن سالم  .75

 العبيدي عبد المنعم بن الشافعي بن عبد الرحمان   .76

 العسكري محمد رياض بن السبتي بن الطاهر  .77

 فليس فوزي بن حمدة بن محمد  .78

 الدزيري مراد بن محمد بن أحمد   .79

 مصدق بن محمد بن محمدمحسن   .80

 غابري  بالل لن الحسيني بن بلقاسم   .81

 الهرابي مراد بن عمر بن سعد  .82

 غودي محمد بن الحبيب بن حسن  .83

 الساسي نجيبة بنت ابراهيم  .84

 المدوري عماد بن المهدي المدوري  .85

 تاغوتي محمد بن عيسى بن محمد  .86
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 باللحاج  محمد بن الطاهر بن عمر    .88

 عبدلي عبدالعزيز بن علي بن الصادق   .89

 الحربي  رضوان بن محمد الحبيب بن عبد السالم   .90

 عالقي كمال بن الهادي بن محمد  .91

 بن  بوبكر  ألفة بنت عبد الكريم بن فرحات   .92

 الشابي إبتسام بنت الهادي  .93

 الزياني صالح بن محمد بن محمد  .94

 آبراهم بوراوي بن فرج فؤاد بن  .95

 جويلي البغدادي بن الهادي بن الشتيوي  .96

 النقاش عمر بن سالم بن عمر  .97

 خــــــــضر المـــــهدي بن عبد الحميد  .98

 الحمروني عبدهللا بن الساسي بن علي  .99

 عبيدي الطاهر بن بوجمهة بن عبدالحفيظ  .100

 صالحي باسم بن محمد  .101

 ديسم هالة بنت المختار بن محمد   .102

 التونسي  قيس بن مصطفى بن الطيب   .103

 اخميم عمر بن عبد الرحمان بن عمر   .104
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 بنحسن مجدي بن محمد  .105

 داود كريم بن التيجاني بن الهاشمي  .106

 غربي  عبد الكريم بن العيفة بن احمد   .107

 شيحي جوهر بن رابح بن محمود  .108

 بالناصر محمد عصام بالعربي  .109

 بن خاطر جالل بن علي بن عثمان  .110

 الخماسي منذر بن مصطفى بن مسعود  .111

 بن صالح علي بن مفتاح بن صالح  .112

 بن صالح المعز بن الجيالني بن العكرمي  .113

 المهذبي المنجي بن سعد بن عمار   .114

 لسود  زهير بن احمد بن محمد  .115

 الحمدي احمد بن علي بن عمار  .116
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 الغول رشيد بن علي بن قاسم  .162

 حّمادي ناجح بن جميّل بن علية حّمادي  .163

 عالقي ونيس بن محمد بن عمر  .164

 بودية محمد أنيس شكري   .165

 كريشح محمد بن محجوب بن إبراهيم   .166

 الحكيري ليلى بنت منجي بن ابراهيم  .167

 بن بريك محمد بن حمدة بن الغربي  .168

 رحومة  عامر ابراهيم بن محمد   .169

 غنيمي نور الدين بن صالح بن محمد   .170

 الفخفاخ ماهر بن محمد بن الصادق   .171

 بالضياف  البشير بن محمد بن عمار   .172



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  289 
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 سعيدان  كمال بن عبد هللا بن الحاج أحمد   .178

 شيخاوي المنذر بن عبد هللا بن محمد   .179

 بوغريبة مراد بن عبد القادر بن ابراهيم  .180
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 العجرود  ياسر بن محمد بن صالح   .186

 المجدوب مهدي بن عبد العزيز بن سالم  .187

 الهمامي  لطفي بن عبده بن صالح   .188

 أحمدي  مسيون بنت حسن بن عمر   .189



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  290 
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 جليطي مونير بن عبد الواحد بن محمد  .241
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 الزغل  فاخر بن عبد اللطيف بن المكي   .250

 العيساوي مراد بن رابح بن محّمد  .251

 اليحياوي عادل بن حمادي بن صالح  .252

 قصدهللا بن عليمنير بن العربي   .253

 : 253 العدد الجملي
 

 

 

 



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  294 

 

كة أعضاء اللجان الجهوية لتصفية األحباس الخاّصة والمشتر :32 فئة 

 ومجالس التصرف في األراضي االشتراكيّة

 اللقب اإلسم عدد

 : 0 العدد الجملي

 

 أو دفوعاتُمسيّرو األحزاب السياسية والجمعيّات  :33فئة 

 اللقب اإلسم عدد

 الورفلي بن عبد العزيز بن عليفتحي   .1
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 الجويني كمال بن عزيز بن علي  .62

 بوزوادة عمر بن الناصر بن عمر  .63

 بن محمود  محمد المعتمد بن عبد العزيز بن محمد   .64

 الخراط عبد الرحمان بن رضوان بن محمد  .65

 ردادي حاتم بن رشيد بن محمد العربي  .66

 حفوظي  المثني بن الوردي بن الطاهر   .67

 زراعي  زياد بن لطفي بن الناصر   .68

 عرفاوي خميس بن محمد بن الصادق   .69

 الشاوش  عادل بن أحمد بن عبد هللا    .70

 فرحاتي نزار بن علي بن احمد  .71

 الفخفاخ راسم بن عبد العزيز بن مختار   .72

 الفيتوري  سيف هللا بن طارق بن عاللة   .73

 بلغيث وهيبه بنت الصادق بن الطيب   .74

 الجبالي هنادي بنت عبد الرحيم بن صالح  .75

 اللطيف ابراهيم بن قاسم بن ابراهيم  .76

 البريني كريمة بنت محمد بن عبد العزيز  .77

 بن نصر المختار بن نصر بن حسن  .78
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 ريزة  راضية بنت أحمد   .79

 بن منصور بثينة بنت عمر بن الهادي  .80

 الالفي  محمد بن عمار بن الهذيلي   .81

 الكحالوي محمد بن رابح بن أحمد  .82

 الوسالتي سعيدة بنت المولدي بن حسن   .83

 شطير لبنة  بنت محمد بن علي   .84

 سنينتين الحميدمحمد لطفي بن عبد   .85

 الدالجي  نبيل بن البشير بن خميس   .86

 بسباس ناجي بن محمد  الصادق بن سالم   .87

 العاللي عجمية بنت سالم بن حامد  .88

 الخماسي عبد الحكيم بن المختار بن محمد الصالح   .89

 الغمراسي عومار بن سالم بن عمر  .90

 مهنة  محمد أمين بن لطفي بن سليمان   .91

 بن غفار  محمد بن حمودة بن محمد   .92

 تقا  بالل بن محمد بن فرج   .93

 شاكر عبد البديع بن المنصف بن ابراهيم   .94

 الكامل  عبد الفتاح بن حمودة بن صالح   .95
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 صغروني عبد الحفيظ بن الهادي بن محمد الصغير  .96

 سبيكة توفيق بن علي بن ضو    .97

 عموري  محمد بن أحمد بن علي   .98

 الفريخة  التيجاني بن لطيف بن محمد   .99

 زغندة نجيب بن محمد الصادق بن الطاهر  .100

 الماجري  يوسف بن يونس بن حسن   .101

 العياري  محمد نزار بن علي بن محمد الناصر   .102

 الجملي  بهاء الدين بن علي بن سالم   .103

 اسكندر  محمد بن المنجي بن محمد   .104

 طرخاني محمد بن هللا بن عبد الرحمان  .105

 عطيه المعز بن محمد بن عبد السالم   .106

 دراويل صابر بن محمد بن ابراهيم  .107

 سيدهم  المنصف بن حمودة    .108

 قروي  المنجي بن الصادق بن خميس  .109

 حسيون المعز بن ميالد بن علي  .110

 الحداد  رياض بن ادريس بن محمد   .111

 بن محمود  منبية بنت محمد العزيز   .112
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 بالعربي بلحسن بن يوسف بن علي   .113

 الفايض رضوان بن محمد بن عمر   .114

 المقنين عبد الرحمان بن عباس بن عبد الرحمان   .115

 الحدري محمد صالح بن محمد بن صالح  .116

 حميدة مجيد بن منصور بن عياد  .117

 مغربي المولدي بن عبد هللا بن عبد القادر  .118

 المعزول  مريم بنت حسن بن محمود   .119

 بن حسين وسيم بن محمد بن عامر  .120

 سالم سنية بنت فضيل بن جمعة  .121

 جمور محمد بن صالح بن عبد الرحمان   .122

 شقواي زهير بن محمد الصالح بن الطاهر  .123

 بالحاج  رضا بن البشير بن محمد   .124

 طهاري عمارة بن البشير بن علي  .125

 الكشو محمد الحبيب بن عبد المجيد بن سالم  .126

 البوبكري  أحمد بن عبد هللا بن محمد    .127

 الحمروني الدين بن اسماعيل بن حامدبدر   .128

 حمو لطيفة بنت محمد السعيد   .129
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 شورابي علي بن أحمد بن محمد الصيفي  .130

 فنيش المنصف بن صالح بن علي  .131

 السليتي المعز بن محمد الطاهر بن محمد الصغير   .132

 االمين اسماء بنت محمود بن محمد   .133

 القصيبي أنور بن رمضان بن ابراهيم  .134

 بن حسن بن عبد المؤمن بن عبد الرحمان عبد الباسط  .135

 عبد الجواد محمد الجنيد بن محمد بن عمر   .136

 البجاوي مهاب  بن عبد الرزاق بن عبد العزيز  .137

 بن عمر  مهيب بن علي بن محمد   .138

 الدراوي علي بن الناصر بن الحاج ابراهيم  .139

 خماخم جمال الدين بن عبد القادر بن الحاج محمود   .140

 القنطري بلقاسم بن محمدسلوى بنت   .141

 الدخلي معطي بن عبد الستار بن عبد العزيز  .142

 عبد القوي  يوسف بن الطاهر بن عبد القوي   .143

 بنمبارك جوهر بن عز الدين بن محمد الحبيب  .144

 عبو محمد المحرزي بن بوجمعة بن محمد عبو  .145

 فاضل  الطاهر بن محمد بن صنديد    .146
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 القنجي هند بنت الصادق بن الحاج محمد  .147

 بنعمار محمد حسن بن العربي بن محمد  .148

 الحلواني رفيق بن محمد علي بن محمد  .149

 الصامت صالح بن عبد الرزاق بن البشير  .150

 الحجاج غيالن بن البشير بن علي نوار  .151

 بازين رشدي بن امحمد  .152

 إدريس ياسمين بنت عبد المجيد بن الحبيب  .153

 الالويعبد  محمدعلي بن محمد الصالح بن علي  .154

 شندول طارق بن الطاهر بن علي  .155

 الخميري معز بن محمد الطاهر  .156

 حمري  نور الدين بن بوترعة بن األخضر   .157

 ابن عمر زياد بن هشام بن المختار  .158

 الشارني  المنذر بن الطاهر بن الحاج عيفة   .159

 عمري وليد بن الوردي بن محمد  .160

 قلنزة محّمد بن عثمان بن علي  .161

 حاجي البشير بن الهاديونيس بن   .162

 عداالت  نورالدين بن منصور بن بلقاسم   .163



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  304 

 

 البراق المعز بن قاسم بن محمد   .164

 البعتي  الهادي بن سعيد بن محمد   .165

 قسومة  سامية بنت عبد السالم بن محمد    .166

 الصغيّر طارق بن عبد الرحمان بن بلقاسم  .167

 بوشعالة محمد بسام   .168

 الدغمان  الفرجاني بن مبروك بن الطاهر    .169

 الحرازي عبد الجواد بن المختار بن محمد  .170

 عبيدي راشد بن علي بن عمار  .171

 الصغير  حمادي بن محمد بوشوشة  بن حمودة   .172

 بوغريو عصام بن أحمد بن منصور  .173

 عبدلي مهدي بن عبد المجيد بن محمد صالح   .174

 التركي  زبير بن عبد الستار بن المختار   .175

 بن موسى نعيمة بنت سالم بن صالح  .176

 ردادي حلمي بن الحسين بن العربي  .177

 بن مقر امال بنت زايد   .178

 ارواي نجوى بنت علي بن يوسف  .179

 قزقز  محمد بن عمر بن محمد الطاهر   .180
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 اليعقوبي  درصاف بنت محمد علي بن عمر   .181

 خضراوي محمد مالك  .182

 الحاج حسين قيس بن الحبيب بن علي  .183

 الجريبي معتز بن عبد هللا بن محمد   .184

 الهمامي أمين بن الهذيلي بن حسن   .185

 بن إبراهيم صابر بن الهادي بن علي  .186

 سعيد  نبيل بن عبد القادر بن محمد   .187

 اللمداني  يوسف بن محمد بن على   .188

 بالضيافي  الفاضل بن الناصر بن محمد   .189

 البوبكري  عبد النور  .190

 الغربي نعيمة  .191

 الشواشي بنت ابراهيم بن علينادية   .192

 دبوسي  محسن بن العبيدي بن أحمد   .193

 بن الصادق  سليم بن محمد الصالح بن عبد هللا  .194

 داود  سليم بن المختار بن عبد القادر   .195

 ابن نجيمة وائل بن الهاشمي بن ابراهيم  .196

 الدربالي أحمد بن الهادي بن محمد   .197
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 هدريش محسن بن الهادي بن سالم  .198

 سويسي صابربن علي بن الحاج يوسف  .199

 الحمروني سلوى بنت محمد بن الطيب  .200

 الساكت منية بنت محمد الصالح بن أحمد   .201

 الراجحي  عصام الدين بن نورالدين بن علي   .202

 بلحاج رفيق بن الهادي بن البغدادي  .203

 القاللي امنة محمد عبد هللا   .204

 الباجي محمد  فهمي بن فتحي بن خميس  .205

 البشراوي بنت نجيب بن عمرخولة   .206

 العلوي علي بن حسن بن علي  .207

 الرواتبي محمد سامي بن عبذ العزيز بن فرج  .208

 حمدي  محمد زهير بن عمر بن سعد  .209

 خميسي سمير  .210

 الدشراوي محمد بن عبد المجيد بن محمد  .211

 السعيدي  نادر بن شفيق بن عبدالقادر  .212

 الغالي خميس بن محمد  .213

 المولهي عادل بن عبيدي  .214
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 قداس خالد ين محمد المولدي بن مختار  .215

 بن سالم فادي بن خالد بن محمد الهادي  .216

 إبراهيم أمير بن الطاهر بن علي  .217

 بن عز الدين  ربيع بن رضا بن الطيب    .218

 بلقاسم ألفة بنت محمد العربي بن بلقاسم  .219

 بن سعيد نيزار بن العلواني بن الصادق  .220

 السالمي  العزيز أيال بنت الشاذلي بن عبد  .221

 الشريف شمس الدين حنبعل بن البشير  .222

 الجعايبي  إيناس بنت عبد اللطيف بن عمر   .223

 عياد الناصر بن ابراهيم بن عبد هللا  .224

 راسيل حسن بن خالد بن حسن  .225

 الرياحي جاسر بن فتحي بن جمعة  .226

 اللوز محمد علي بن عبد الوهاب بن محمود  .227

 ماضي عبد الوهاب  .228

 دباش عزيز بن صالح بن محمدمحمد   .229

 بنصالح عبدالكريم بن علي بن محمد  .230

 الطريقي احمد بن جمال بن احمد  .231
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 الغمام نورالدين بن مصطفى بن محمد  .232

 الرباعي سامح بن المنصف بن الطاهر  .233

 جاللية نسرين بنت الحبيب بن الشاذلي  .234

 يحياوي حسام بن الطاهر بن عبد هللا  .235

 بنعطية حذامي بنت الحسين بن البشير   .236

 الحكيري ماهر بن مصظفى بن سعيد  .237

 حسين عماد بن محمد الحبيب بن محمد  .238

 رحيمي سامي بن محمد المنور بن محمد  الناصر   .239

 الحاجي العيادي محسن بن محمد بن احمد  .240

 علوي  جالل بن صالح بن العياشي   .241

 التليلي مجدي بن عبد الرحمان بن بلقاسم  .242

 قاسمي عمار بن الناصر بن محمد   .243

 سائحي  حمزة بن محمد بن الصادق   .244

 السمعلي  وليد بن عبد الحميد بن على الصغير   .245

 الهرماسي  هشام بن أحمد الصغير بن عثمان   .246

 هيشيري  أحمد بن البشير بن علي    .247

 بناني  محمد الصالح بن الحسين بن زروق   .248
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249.  
هزار بنت البشير بن أحمد حرم أحمد عبد 

 الكافي 
 البلي 

 الكحالوي  جمال بن الحبيب بن عمارة  .250

 شعباني  نبيل بن مصباح بن العبيدي   .251

 مومني فتحي بن الهادي بن مبارك   .252

 القاللي  يسرى بنت عماد بن البحري  .253

 االشهب خالد بن علي بن احمد  .254

 نصري فتحية بنت بونس بن محمد  .255

 غرسلي  عزيزة بنت محمد الصالح  .256

 عيشاوي  أيمن بن على بن عمر   .257

 العياري نجيب بن على الطاهر بن صالح  .258

 الجالصي صابر بن المختار بن العبيدي  .259

 الشبعان انعام بنت محمد الشريف بن حسين  .260

 الرحماني  إسراء بنت أحمد   .261

 عباسي  أيمن بن محمد الصالح بن مسعود   .262

 الجراي بن ضوالحبيب بن علي   .263

 زروق عماد بن وناس بن جلول  .264

 بن ذياب الهادي بن محمد بن الهادي  .265
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 قاهري شاكر بن عبد هللا بن الشافعي   .266

 كلتوم محمد بن رشيد بن محمد  .267

268.  gadbane slim 

 اكريت محمد المنصف بن الشيخ  .269

 الحمامي رانية عبد الحميد محمد  .270

 شواري محمد عادل بن حسن  .271

 الفطناسي محمود بن ضوالسيد بن   .272

 قراصة جمال بن الطاهر بن محمد  .273

 فارسي رضوان   .274

 العياري ياسين بن مولدي بن محمد  .275

 المرصاوي الياس بن محمد المنصف بن محمد العيد  .276

 تبيني سامي بن حسن بن العريبي  .277

 الحرزي سلوى بنت عبد هللا بن سعيد  .278

 قمير محمد المختار بن عبد هللا بن مختار   .279

 بن رمضان علي بن احمد بن علي   .280

281.  abdessalam bin Slim bin Mohamed kaaniche 

 الفوغالي محّمد بن علي بن عثمان  .282
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 عافي محمد أمين بن سعيد بن ابراهيم  .283

 بن تيلي العربي بن الحبيب بن محمد  .284

 عبداوي سهام بنت حميدة بن علي   .285

 شعبان فوزي بن المختار بن محمود  .286

 حبيش  ناظم بن محمد بن بريك   .287

 أيت الناصر   محمد  بن أحمد بن أمحمد   .288

 الوسالتي محمود بن علي بن محمد  .289

 خنفير  رمزي بن التوفيق بن علي   .290

 بوعزي غسان بن عبد العزيز بن منور  .291

 شعباني العربي بن محمد الطيب بن العربي  .292

 جماعي هيثم بن الهادي بن الصحبي  .293

 بن جويرة بن الجيالني أسرار بنت سمير  .294

 نصري حمزة بن محمد الجمعي بن جلولي  .295

 العرف وليد بن رضا بن حسن  .296

 قوبعة ميساء بنت عبدهللا بن محمد   .297

 الشعبوني اسامة   .298

 السنوسي منجي بن علي بن محمد    .299
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 محمدي طارق بن محسن بن الهادي  .300

 السعيدي نجوى بنت بلقاسم بن محمود  .301

 كريم محمودفؤاد بن المهدي بن   .302

 بلوزة محمد الهاشمي بن محي الدين بن علي الصغير  .303

 العريفي بلقاسم بن الكيالني  .304

 بدرالدين وليد بن صالح بن علي  .305

 النوالي حميده بن صالح بن ابراهيم  .306

 معتوق محمد بن المختار بن احمد  .307

 السالمي فتحي بن محمد الحسني بن يونس  .308

 بولعراس مجيد بن عمر   .309

 الزواغي  رحمة بنت محمد بن التهامي   .310

 العش الطاهر بن مختار بن عثمان   .311

 الجندوبي لطفي بن الصادق بن براهيم  .312

 كمون مهدي بن عبد الرزاق بن احمد   .313

 مبروكي  الصادق بن محمد االمين بن عمار   .314

 العموص اخالص بنت رضوان بن الهاذي  .315

 قيدارة  عبد الوهاب بن فرج بن الحاج محمد   .316
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 عطية هللا  وجدي بن صالح بن حسن   .317

 دشري منى بنت احمد الدشري  .318

 جماعة محمد علي بن المختار بن حميدة  .319

 عمامي رضا بن احمد بن علي  .320

 الملولي محمد بن حسن بن محمد   .321

 سيدهم خيرالدين بن الهادي بن عبد هللا  .322

 زير زياد بن محمد بن عامر  .323

 بنعلي  راضة بنت مختار بن الكامل   .324

 التريكي هاجر بنت البشير بن سالم   .325

 كمون سفيان بن أحمد بن ابراهيم   .326

 القبي  محمد بن أحمد بن أحمد   .327

 النوري  المعز بن حامد   .328

 بنعكاشة  بلقاسم بن علي بن بلقاسم   .329

 باسا منير بن محمد بن محمد   .330

 بالحاج الحبيب بن الكيالني بن مبروك  .331

 بسام بسام بن الشادلي بن احمد  .332

 رمضان نادرة بنت محمد الهادي بن المبروك  .333
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 الخبثاني محمد رياض بن علي الهادي   .334

 الفريقي عفيف بن حسين بن أحمد  .335

 الرياحي فاطمة بنت الفرحاني بن علي  .336

 بنسالم محمد بن عبد هللا بن عبد الحفيظ  .337

 خواجه منية بنت محمد بن علي  .338

 خميري رضاء بن صالح بن يوسف  .339

 بلهادي  بوحديد بن محمد بن عبد السالم   .340

 الجويني  مراد بن المختار بن عمارة   .341

 العياري عبد الرزاق بن علي الطاهر بن صالح  .342

 بوعوينة سامي بن محمود بن احمد  .343

 حفناوي  حمدي بن ابراهيم بن الطاهر   .344

 الذويبي شكري بن عبد هللا بن االمين   .345

 براني ياسين بن براهيم الجموعي بن محمد  .346

 سالم  عبد هللا بن محمد الصالح بن عبد هللا   .347

 غضون  حافظ بن محمد بن ساسي  .348

 خماخم عبد المجيد بن عبد العزيز بن الحاج محمود  .349

 كريشان أيوب بن سامي بن محمد  .350
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 الغربي  هالة بنت الهادي بن الصادق   .351

 بكاري المية بنت الحسين بن مصطفى  .352

 الحسناوى  عدنان بن محمد بن بلقاسم   .353

 قاسم هناء بنت فريد بن محمد  .354

 الجالصي  سيف الدين بن بوبكر بن علي  .355

 بن محمد بوبكر بن علي بن بوبكر  .356

 بوشيبه الحسين بن سعد بن محمد   .357

 الشنوفي فتحي بن مصطفى بن الصادق  .358

 المازني  عز الدين بن محمد بن عمر   .359

 العمراوي طارق بن احمد بن عمر   .360

 غربي  سوسن بنت الفاضل بن علي   .361

 عبيدي  آية بنت كمال بن حمده   .362

 الشرقي  واهب بن مختار بن مسعود   .363

 الرباعي  ليليا بنت احمد بن عبد القادر   .364

 األندلسي فاطمة بنت محمد بن سليمان  .365

 التونسي عبد الكريم بن محمد بن محمود  .366

 الحفناوي  مسعود بن احمد بن علي   .367
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 عغية بزيوش بلقاسم بن صالح بن رجب  .368

 غرس هللا وسام بن محمد بن محمد  .369

370.  
حرم محمود  -فوزية بنت حسن بن أحمد 

 -إبراهمي 
 جماعي 

 سائحي لطفي بن الهادي بن سالم   .371

 الحسيني  الحسين بن محمد علي بن الحسين   .372

 خضري العلمي بن محمد بن موسى  .373

 الشابي ليلى بنت األمين بن عمارة   .374

 شعبان سامي بن عباس بن محمد   .375

 الطاهري كريم بن الهادي بن احمد  .376

 الشرفي أمنة بنت محمد المنصف  .377

 بن عياد محمد بن عبد العزيز بن سالم   .378

 الشبلي علي بن محمد بن علي  .379

 السناني عاطف  .380

 إدريس أحمد بن محمد رضا بن أحمد  .381

 ركيوة الطاهر احمد بن يونس   .382

 قميحة نورالدين بن المختار بن رمضان  .383

 شعبان سالي بنت سامي بن عباس  .384
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 عوني ضو علي محمد  .385

 البحري نصر الدين بن نور الدين بن الناجي  .386

 الشقراني  عائدة بنت الرزقي بن الطاهر   .387

 الشاطر  محمد بن أحمد بن الطيب   .388

 عميري خميس بن جلول بن عبد العزيز  .389

 العمري البشير بن العبيدي بن محمد   .390

 مصباح  سعدية بنت المبروك بن علي   .391

 كاسونقا كابايمبا  جوزيف   .392

 بن عمر  رضوان بن المختار بن عمر   .393

 الطريفي بسام بن محمد المختار بن البشير  .394

395.  
حرم كمال  -آمال بنت محمد بن الطاهر 

 -سعيدي 
 عرباوي 

 سعيدان عبد اللطيفمجدي بن المنذر بن   .396

 الهنتاتي مجدي بن ماهر بن بوبكر  .397

 الشاوش منتصر بن عبد الحميد بن غالم  .398

 الزيتوني محجوب بن الحفناوي بن صالح  .399

 : 399 العدد الجملي
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في  وكالء المؤّسسات الخاّصة الُمتعاقدة مع الّدولة للتصرف :34فئة 

 مرفق عمومي بمقابل من الدولة

 اللقب اإلسم عدد

 شقرون رياض بن الطيب بن حسين 1.

 النيفر نجاح بنت محسن بن سليم 2.

 : 2 العدد الجملي
 

أصحاب المؤسسات اإلعالمية والصحفيون وكل من يمارس  : 35فئة 

 نشاطا اعالميا او صحفيا

 اللقب اإلسم عدد

 بوهالل  سعيدة بنت أحمد بن على   .1

 يحمد الهادي بن عبد هللا بن على   .2

 شرميطي بنت منصور بن العيادي نعيمة  .3

 بن الحاج علي امال بنت محمود بن عمار  .4

 معمري محمد بن الصادق بن بلقاسم   .5

 المرعي  شكري بن المختار بن محمد   .6

 الحرباوي أيمن بن المنصف بن عاشور  .7

 شطورو فدوة بن أحمد بن محمد   .8

 بنعمر  أحالم بنت محمد بن خليفة   .9
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 بولكباش الطاهرسوسن بنت محمود بن   .10

 الطرابلسي هدى بنت الهادي بن محمد  .11

 بوكاري صلوحة بنت ابراهيم بن بوزيان   .12

 وذان الحبيب بن الحفيان بن خليفة  .13

 العباسي عبد الجليل بن بوبكر بن محمد  .14

 الشريف هدى بنت بلقاسم بن الحسين  .15

 الرزقي  فاطمة بنت علي بن صالح  .16

 الخضراوي المعز بن العلوي بن أحمد  .17

 العزقالي الهادية بنت حسين بن عبد هللا   .18

 بن الحاج مبارك شذى بنت محمد الصالح بن محمد  .19

 الماجري محرز بن مصطفى بن عثمان  .20

 الناصري مريم بنت خالد بن محمد الصالح    .21

 الماكني لطفي بن احمد بن عمارة  .22

 ناجم يماني بن مصطفى بن علي   .23

 خضري  مبروك بن حسن بن الصغير   .24

 اليوسفي  محمد بن نسير بن عبد المجيد   .25

 جدي مصباح بن محمد بن الطيب  .26
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 بن حميدة سفيان بن محمد بن ابراهيم  .27

 زميت  ألفة بنت محمد بن سالم   .28

 بن بالطيب نور الدين بن سالم بن محمد   .29

 غيلوفي فوزية بنت عماره بن عمر   .30

 الهمامي  حلمي بن الطاهر بن محمد الصالح   .31

 بوعزه رياض بن بوعزه بن التومي  .32

 محمودي االسعد بن محمد االزهر بن علي  .33

 البحري  شريف بن قنديل بن عثمان  .34

 العوادي بشيرة بنت الحبيب بن محمد   .35

 زيتوني  رشيد بن عبد هللا بن علي    .36

 الشعري  ندى بنت فتوح بن عامر   .37

 بوغمادة سناء بنت محمد بن بلقاسم  .38

 قعلول بن الحبيب يسرى بنت شكري  .39

 الراجحي سارة بنت محمد بن صالح  .40

 الّساحلي  نايلة بنت محمد بن عمر   .41

 بلحاج حاتم بن احمد بن حمدة   .42

 عبد الهادي  عّزوز بن علي بن عبد الهادي   .43
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 شوالي  شيراز بنت نور الدين بن حسن   .44

 البجاوي البوعزيزي منا بنت الطاهر بن عمر  .45

 الخلفت ايمان بنت سعيد بن علي   .46

 جاللي محمد المولدي بن الطاهر بن بوجمعة  .47

 جليبي معز بن المولدي بن عمر  .48

 الخترشي مراد بن الطاهر بن ابراهيم  .49

 الزوابي منير بن حسن بن محمد   .50

 جفال لطيفة بنت الطاهر بن ساسي  .51

 مورية كوثر بنت مصطفى بن الحاج علي  .52

 الرحالي  شراز بن حمادي بن بلقاسم    .53

 الماجري كريمة بنت عبد هللا بن علي   .54

 العرفاوي  وفاء بنت علي بن مبروك   .55

 الباشا احالم بنت عز الدين بن حطاب  .56

 سعادة  فتحية بنت حمادي بن المولدي   .57

 التركي فدوى بنت محمد بن محمود  .58

 بن فرحات محمد سفيان بن محمد بن علي  .59

 بن عمر  فاتن بنت السبتي بن خليفة   .60
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 القاسمي رفيق بن مبروك بن سعيد  .61

 نعيمي  تبر بنت الصيفي  بن علي    .62

 زيناوي يحي بن عمر بن علي  .63

 عثماني  لطيفة بنت احمد بن الطيب   .64

 المنصوري وليد بن صالح بن عبد القادر   .65

 بريني نايلة بنت علي بن عمار   .66

 الشارني  خيرة بنت محمد بن علي   .67

 حمداني سالف بنت يوسف بن عيسى  .68

 الجالصي  محمد ياسين بن التيجاني بن محمود   .69

 شابي  لميه بنت محمد بن جليده  .70

 رويسي أسية بنت بلقاسم بن نوار   .71

 بوعود محمد بن الصادق بن الصغير  .72

 يوراوي  سلمي بنت فريد بن محمد صالح   .73

 بن الحاج محمد  نائلة بنت الجمعي بن علي   .74

 عروم مديحة بنت حميد بن محمد  .75

 يونس  رشاد بن علي بن رجب   .76
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 عالق  ثريا بنت امحمد بن علي   .78

 الزناتي رفقة بنت حمدة بن عمر  .79

 ثعلبي قيس بن عبد الحفيظ بن عبد الرحمان  .80

 عويني  فيصل بن حسني بن الصادق   .81

 غانمي شوقي بن محمد بن علي   .82

 سليم أنيسة بنت الشاذلي بن صالح بن محمد  .83

 القطاري  امال بنت عبد الرحمان   .84

 الطرودي هادية بنت خميس بن عمر  .85

 الشائبي  كوثر بنت الجمعي بن محمد    .86

 بن عرعار  مروى بنت الفرجاني بن الكيالني   .87

 اللواتي ريم بنت الهادي  .88

 بنعلي اعمارهزهير بن محمد بن   .89

 الذئب عرفات بن عبد هللا بن سعيد   .90

 احمد توفيق بن الطاهر بن يونس  .91

 االبيض مراد بن حمدة بن نصير  .92

 الهمامي  السيدة بنت خميس    .93
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 بالي  عبد الرؤوف بن محمد بن امحمد   .95

 المنصوري محمد سليم بن حسن بن علي  .96

 سعيدي حسين بن البشيرعبير بنت   .97

 األسود سفيان بن محمد األسود بن بوزيان   .98

 بن سعد ياسين بن الطيب بن فرحات   .99

 بصيلة وصفي بن عمر بن عبد هللا  .100

 االزرق عبد الخالق بن المبروك بن ساسي  .101

 الدريدي روضة بنت عاللة بن سالم  .102

 حفصية فتين بن طاهر بن بلقاسم  .103

 الدسولي الفرجاني نعيمة بنت عبد الكريم بن  .104

 الفرجاني سمية بنت محمد بن سالم  .105

 السالمي بشرى بنت تواتي   .106

 الحناشي خليل بن ابراهيم بن العيد  .107

 العكاري  محمد نجم الدين بن محمد بن على   .108

 عماري  أيمن بن الهادي بن على   .109
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 الهنتاتي حافظ بن الشاذلي بن محمد   .112

 بن رمضان سمير بن محمد بن البشير  .113

 الرياحي اشرف بن العكرمي بن الحرشاني  .114

 زبيدي  عبدالسالم بن عّمار بن سليمان  .115

 عثماني فوزي بن محمد الفاهم بن محمد القلعي  .116

 الزيدي زينا بنت محمد نجيب   .117

 بن مخلوف حسام بن الهادي بن محمد  .118

 الفرشيشي ماهر بن الحبيب بن عيسى  .119

 الساعي  سميرة بنت محمد بن أحمداالمين   .120

 الطربلسي  خليفة بن سالم   .121

 الورغي  ناجي بن الشريف  بن خذيري   .122

 الخوني الطيب بن رياض بن محمد  .123

 قاسمي أحالم بنت علي بن خميس  .124

 الجباري مليكة بنت الهاشمي بن بلحي  .125

 عكروت سالم بن سعيدسعيد بن   .126
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 بن محمد ثريا بن امحمد المبروك  .129

 حاجي بوخضر بن عباس بن محمد الصغير  .130

 السهيلي أحمد بن الشاذلي بن منصور  .131

 خميري عواطف  .132

 زروق خليل بن نورالدين    .133

 الطنباري بشير بن مختار بن الجليدي   .134

 محجوب مروى   .135

 البجاوي    حذامي    .136

 حفصة دنيا بنت رجب بن حسين  .137

 السكرافي فائزة بنت مصباح بن محمد   .138

 الزياني أمينة بنت حسين بن ابراهيم   .139

 بن محجوب  سيف الدين بن محمد بن عبيد   .140

 المحجوبي العربي بن جيالني بن الصادق   .141

 قايدي  ياسين بن حسن بن عمر   .142

 سحبون أسماء بنت خليفة بن العيادي   .143
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 الماجري وليد بن محمد بن بلقاسم   .146
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 طويهري أيمن بن رضى بن محمد  .149

 الطنفوري عماد بن المبروك  .150

 جاب هللا عبد اللطيف بن عمر بن علي   .151

 هنشيري مكرم بن محمد  .152

 سوري  سميرة بنت محمد بن احمد   .153

 قرباية  ابتسام بنت الهادي بن علية   .154

 سلقة هيفاء بنت الهادف بن يوسف  .155

 الطرابلسي  صالح بن يوسف بن أحمد  .156

 بلعزي صبرة بن الطاهر بلعزي  .157

 ضيف هللا محمدعبير بن عبدالعزيز بن   .158

 عميرة عائد محمد الساسي بن أحمد  .159
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 بن مفتاح سعاد بنت الهادي بن مفتاح  .168
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 صالحي حاتم بن سالم بن محمد   .170

 صيّاح محمد بن هالل بن علي  .171

 الجوادي  نجاح بنت حسين  .172

 العجرة  لطفي بن عثمان بن يوسف   .173

 الوسالتي أحمد بن عبد المجيد بن عبد السالم   .174

 بن الشيخ  ليليا بنت الطاهر بن الهادي   .175

 الذوادي محمود بن نويصر بن احمد   .176
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 عامر وئام بنت الحبيب بن البشير   .180
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 سعايدية بسمة بنت سالم بن صالح  .184

 دغاري  أنيس بن محمد علي   .185
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 الهذيلي أمل بنت البحري بن صالح  .187

 العلبوشي أميرة بنت األمين بن التركي  .188

 عكرمي  أميرة بنت عبد العزيز بن العوني   .189

 مالكي غادة بنت أحمد بن صالح  .190

 الهذيلي نبراس بن البحري بن صالح  .191

 بن عبد هللا  رفيق بن عبد هللا   .192

 المرابطي تاجة بنت محمد بن علي حرم هيثم بنعمار  .193

 البوبكري حاتم بن بوجمعة بن بلقاسم  .194

 وناس كريم بن عبد السالم بن المولدي   .195

 بن رجب محمد على بن بورقيبة بن الشاذلي   .196
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 بوربيع حنان بنت نورالدين بن التيجاني  .197

 معالي عبد الجليل بن محمد بن عمر  .198

 رمضاني نسرين بنت صالح الدين بن رمضان  .199

 بولعابة  محمد الهادي بن بوبكر   .200

 دراجي كريم بن علية بن الطاهر  .201

 عيساوي  احمد بن بلقاسم بن علي   .202

 الشريف معاذ بن ناجي بن محمد  .203

 التريشيلي حنان بنت محمد بن علي  .204
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 العرفاوي نسرين بنت محمد بن سالم  .206

 بن احمد فطامة بن بلقاسم بن عمر  .207

 الورفلي  ايمان بنت يونس   .208

 عرقوبي كوثر بنت محمد بن الطيب  .209

 الحمروني مراد    .210

 بن سعيد المنصف بن سعيد بن محمد  .211

 شيخ خولة بنت عبد الحميد بن محمد  .212
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 بنصالح سنية بنت مالك بن احمد   .214

 رازقي امال بنت حسن بن محمد  .215

 السليتي خولة بنت االمين   .216

 الجربي  فدوة بنت عبد الرحمان بن عمر   .217

 طاهري  نوال بنت الوردي بن التومي   .218

 شقشوق آمال بنت الهادي بن علي  .219

 بقة سعيدة بنت علي بن صالح  .220

 بنعمار سنيا بنت الحبيب بن احمد   .221

 زلوزي  فاطمة بنت محمد بن خليفة   .222

 الهمامي سمية بنت المولدي بن براهيم  .223

 عكاشة المنجي بن الصادق بن عزيز    .224

 خنفير زياد بن علي بن عبد هللا   .225

 النفاتي  زهرة بنت خليفة بن علي   .226

 التونسي  أحمد بن منصف بن أحمد  .227

 زعبار محمد بن احمد بن الحبيب  .228

 عبد العزيز  عبد السالم بن علي بن محمد   .229

 خريف حذام عبدالحميد حسن  .230
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 عمارة طارق بن عبد هللا   .231

 عمامو بوبكرمحمد عبد الستار بن عبد الكريم بن   .232

 ناصري نبيلة بنت عزالدين ناصري  .233

 بورويس وليد بن عبد الجليل بن سالم   .234

 عزازة  هنية بنت لطرش بن احمد بن مبروك  .235

 مطيراوي آدم بن الكامل بن بلقاسم  .236

 المزليني محسن بن اسماعيل بن رابح  .237

 الكراي رشيد بن الحبيب بن محمد   .238

 العرف محمد أمين بن أحمد بن علي   .239

 القابسي فيصل   .240

 الورغمي هدى بنت عبد السالم بن محمد  .241

 القارة  قيس بن فتحي بن علي   .242

 البقلوطي حاتم بن الشاذلي بن حسن   .243

 مشي حسام بن االخضر بن صالح  .244

 الجمالي الفة بنت الصحبي بنت عمارة  .245

 زعتور عالء الدين بن فتحي بن جمعة  .246

 الشريف شريفة بنت منصور بن صالح  .247



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة               
  الفسـاد لـمـكـافحة الوطـنـيـة الـهـيـئـة لـدى             

  2018ديسمبر  2 تــــاريخ حــد إلــى             

  
 
 

 

 

2018ديسمبر 2ختاري حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  333 

 

 سنداسني بوبكر بن عكاشة بن بوبكر  .248

 خربوش  احمد بن الجليدي بن خربوش   .249

 بنساسي المنتصر بن صالح بن البشير   .250

 الفاسي راسم بن الطيب بن عبد الكريم  .251

 الحامي حرم عالء الدين زعتور نائلة بنت ابراهيم بن ساسي  .252

 الجندوبي الفة بنت محمد بن حسونة  .253

 بالسنون الربعيعبدالنور بن زيد بن   .254

 المسدّي عبّاس بن محّمد بن عبد القادر  .255

 بوباية  أحمد بن الهادي بن أحمد  .256

 سياري  منية بنت بلقاسم بن محمد   .257

 الحسيني سمير بن محمد بن محمد  .258

 القعلول  هاجر بنت محمد الهادي   .259

 محسني  محمد علي بن محمد الهادي بن علي   .260

 فرجبن  خميس بن الطيب بن الصادق   .261
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 ساسي سمير يوسف ساسي  .265

 : 265 العدد الجملي

 

رؤساء واعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية او الجهوية  : 36فئة

 او القطاعية

 اللقب اإلسم عدد

 مسلمي  محمد بن بلقاسم بن مفتاح   .1

 الطاهري سامي عمر بن عبد المجيد بن عمر  .2

 طرشوني محمد الهادي بن محمد بن البشير  .3

 الجويني النوري بن محمد بن علي   .4

 الربيعي حافظ بن احمد بن بلقاسم   .5

 كوكي  يونس بن أحمد بن عماره   .6

 حباشي  عبد الجليل بن إبراهيم بن حسين   .7

 الغانمي  مصدّق بن كمال بن أحمد   .8

 الرزيقي فتحي بن صالح بن حسين   .9

 عرفاوي الحبيب بن حميد بن الهادي  .10

 الحسناوي فتحي بن محمد بن صالح   .11

 السعيدي  بشير بن مبروك بن أحمد   .12
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 المغراوي رابح بن الطيب بن صالح   .13

 الموسى عاشور بن عمار بن أحمد   .14

 زّمالي  رياض بن بشير بن أحمد   .15

 مرواني محمد علي بن منور بن ساسي  .16

 الدريدي امال بنت خميس بن محمد  .17

 الشريف  عبد الحميد بن عثمان بن عبد الرحمان   .18

 بن عيش محمد بن منور بن ابراهيم   .19

 قروري  وائل بن مجيد بن محمد   .20

 كثيري منير بن مختار بن سعيد   .21

 القطوفي  المنجي بن جابر بن محمد   .22

 بن رمضان المنصف بن محمد بن علي  .23

 بوبكر  علي بن عمارة بن أحمد   .24

 النحالي حمادي بن حسن بن عمر   .25

 شعباني  محمد العتيري بن أحمد بن بلقاسم   .26

 الورفلي رضا بن علي بن عمارة   .27

 نصري صالح بن عمر بن رضا  .28

 محجوب حسام بن عثمان بن حسن  .29
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 الحجري محمد صابر بن عمر بن عمر  .30

 الهمامي محمد بن الضاوي بن عبد هللا   .31

 بن معيز فهمي بن نورالدين بن سالم  .32

 بوعزيزي  محمد علي بن صالح بن نصر   .33

 المهذبي  جمال الدين  بن محمود بن حسين  .34

 اصواب المنجي بن عبد الحفيظ بن الحاج أحمد  .35

 البحري ضحى بنت منجي بن محمود  .36

 كمال حسان بن عامر بن البشير  .37

 محمد بوبكر مختار بن مبروك بن بوبكر  .38

 العرفاوي اسكندر بن منجي بن لخضر   .39

 مسلمي  المنصف بن عمار بن رابح   .40

 المعالوي منيرة بنت يوسف بن العمري  .41

 : 41 العدد الجملي
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بصفة العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية و األمناء :37فئة 

ى عامة كل من تنّص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته عل

 واجب التصريح بالمكاسب والمصالح

 اللقب اإلسم عدد

 الطبوبي  نور الدين بن حميد بن بلقاسم  .1

 علوي  عثمان بن محمد الطاهر بن عثمان   .2

 العمري محمد صالح بن مسعود بن  .3

 الزار عبد المجيد بن عمر بن أحمد  .4

5.  
 نجاة بنت محمد بن امحمد 

 

 الزموري

 
 موالهي  فاطمة الزهراء بنت محمد الصالخ   .6

 بكايري  فتحي بن محمد العيد بن الطيب   .7

 الشابي عمار بن محمد االمين بن محمد  .8

 الطويهري جالل بن المولدي بن عمار  .9

 الجربي راضية بنت عبد السالم بن الحاج محمد   .10

 دربال محمد بن محمد بن محمد  .11

 : 11 العدد الجملي
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 أخرى أصناف : 38فئة

 اللقب اإلسم عدد

1.  
  مسلمي  مفتاح بن بلقاسم بن محمد

2.  
 الطاهري عمر بن المجيد عبد بن عمر سامي

3.  
 طرشوني البشير بن محمد بن الهادي محمد

4.  
 الجويني  علي بن محمد بن النوري

5.  
 الربيعي  بلقاسم بن احمد بن حافظ

6.  
  كوكي  عماره بن أحمد بن يونس

7.  
  حباشي  حسين بن إبراهيم بن الجليل عبد

8.  
  الغانمي  أحمد بن كمال بن مصدّق

9.  
 الرزيقي  حسين بن صالح بن فتحي

10.  
 عرفاوي الهادي بن حميد بن الحبيب

11.  
 الحسناوي  صالح بن محمد بن فتحي

12.  
  السعيدي  أحمد بن مبروك بن بشير

13.  
 المغراوي  صالح بن الطيب بن رابح

14.  
 الموسى  أحمد بن عمار بن عاشور
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15.  
  زّمالي  أحمد بن بشير بن رياض

16.  
 مرواني ساسي بن منور بن علي محمد

17.  
 الدريدي محمد بن خميس بنت امال

18.  
  الشريف  الرحمان عبد بن عثمان بن الحميد عبد

19.  
عيش بن  ابراهيم بن منور بن محمد  

20.  
  قروري  محمد بن مجيد بن وائل

21.  
 كثيري  سعيد بن مختار بن منير

22.  
  القطوفي  محمد بن جابر بن المنجي

23.  
رمضان بن علي بن محمد بن المنصف  

24.  
  بوبكر  أحمد بن عمارة بن علي

25.  
 النحالي  عمر بن حسن بن حمادي

26.  
  شعباني  بلقاسم بن أحمد بن العتيري محمد

27.  
 الورفلي  عمارة بن علي بن رضا

28.  
  نصري  صالح بن عمر بن رضا

29.  
  مسلمي  مفتاح بن بلقاسم بن محمد

30.  
 الطاهري عمر بن المجيد عبد بن عمر سامي

31.  
 طرشوني البشير بن محمد بن الهادي محمد
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32.  
 الجويني  علي بن محمد بن النوري

33.  
 الربيعي  بلقاسم بن احمد بن حافظ

34.  
  كوكي  عماره بن أحمد بن يونس

35.  
  حباشي  حسين بن إبراهيم بن الجليل عبد

36.  
  الغانمي  أحمد بن كمال بن مصدّق

 حميدة عاطف بن علي الصغير  .37

 مالك صباح بنت الصادق بن محمود  .38

 ناجي خالد بن محمد ناجي  .39

 مقريش عادل بن البشير بن رحيم  .40

 العامري لطفي بن يوسف بن محمد  .41

 بن صالح  سامي بن محمد بن عبد هللا   .42

 لوظيف منجي بن عبدالقادر  .43

 ابن غالي  لمياء بن مصطفى ابن غالي  .44

 الدقاشي علي بن ابراهيم بن احمد  .45

 خضراوي فتحي بن صالح بن عباس  .46

 المنصر المنجي بن محمد بن علي  .47

 قداشة صالح بن جالل بن يوسف  .48
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 بن سالم سامي بن البشير بن الصادق  .49

 بن الكيالني الهاشمي بن عمر بن حسن  .50

 بوبكري وحيدة بن عاشور بن بولعابة  .51

 حجيري سندس بنت محمد بن صالح  .52

 عبيدلي محمد النافع بن حسونة بن حمادي  .53

 الجبالي عبير فرحات بن بالقاسم  .54

 الصكلي الهادي بن عمران بن حسين  .55

 لسحم محمد بن محمد   .56

 الورتتاني  محمد عبد المنعم بن عثمان بن الحاج الطيب   .57

 عزوز  الفاضل بن محمد بن عبد هللا   .58

 طالبي  عالء بن مسعود بن احمد   .59

 اليعقوبي سمير بن عاللة بن على    .60

 بن الكيالني الهاشمي بن عمر بن حسن  .61

 المذيوب فائز بن عبد اللطيف بن مختار  .62

 الزواوي مراد بن العروسي بن جمعة  .63

 دمق محمد بن محمد بن محمد  .64

 شويخي الطاهر بن عمر بن محمد  .65
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 شعبان مكرم بن مبروك بن سالم  .66

 بن كريم طارق بن خالد بن احمد  .67

 الساسي محمد بن حسن بن علي  .68

 الجريدي منيرة بنت محمد االزهر   .69

 بنعزيزة انيس بن سالم بن محمد  .70

 بن عكاشة خلود بنت محمد بن عبد هللا  .71

 الهذباوي مروى بنت صالح بن بشير  .72

 شطورو محمد بن التوفيق بن المكي   .73

 فياللي عبد المجيد بن مسعود  .74

 المكشاح انيسة بنت بنعيسى بن احمد  .75

 تليش شهاب  الدين بن عبد الوهاب بن يوسف  .76

 الرزقي لطفية بنت محمد   .77

 بوعالق الشاذلي بن البشير بن األخضر  .78

 زهرة محمد العادل بن صالح بن محمد   .79

 العجيلي منير بلقاسم صالح  .80

 الماكني خالد بن محمد بن عماره  .81

 بنا حميدة عبدالجليل بن الميداني بن العابد بن مصباح  .82
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 الشابي مبارك بن حامد بن مبارك  .83

 عبد الجواد محمد بن محمد بن محمود  .84

 بوصالحي محسن بن عبد المجيد  .85

 الوسالتي الواحدأحمد بن عبد   .86

87.  
بسمة بنت محمد الناصر حرم جمال الدين 

 الجريدي 
 حمادي 

 عيفة  احالم بن محمد بن على   .88

 طنبورة البشير بن فرج بن رجب   .89

 بنالحاج قاسم منصف بن احمد  .90

 عمران هويدة بنت محمد المازري  .91

 الشريف المهدي بن الهادي بن عامر   .92

 العش  محمد بن علي بن الصادق   .93

 النفاخي فارس بن المنجي بن محمد  .94

 بنمفتاح  نجيب بن عبد هللا بن محمد   .95

 بنمنصور  يوسف بن حمزة بن الهادي   .96

 المحجوبي عادل علي المحجوبي  .97

 مسعودي الخامسة بنت عمر بن حسن   .98

 خصيبة صباح بنت صالح بن فرج   .99
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 العابد سالم لزهر العابد  .100

 الغريبي الصادقعبد الكريم بن الطاهر بن   .101

 يوسفي رفيق بن بوزيان بن صالح  .102

 عسكري كريمة بنت خضار بن حسين  .103

 فتح هللا أنيسة بنت محمد المختار   .104

 الذويب منصور بن سعيد بن منصور   .105

 القفصي  عبد العزيز بن خليفة بن القفصي   .106

 الغمراسي كمال بن محمد بن صالح  .107

 جبابلي  أحمد بن محمد علي بن عبد الحميد   .108

 الوكيل العلى بن عبد القادر بن علي  .109

 الوكيل  العالء بن عبد القادر بن علي   .110

 اسحاق محي الدين بن حسون بن عبد القادر  .111

 بن جديدية سناء بنت جمال بن بوبكر  .112

 عبروق لمياء بنت الطاهر بن الهادي  .113

 البادري محمد بن عبد الرزاق بن صالح  .114

 السماوي لسعد بن الهادي بن علي  .115

 الكوري ماهر بن صالح بن عثمان  .116
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 الطرابلسي مروان بن حامد  بن منصف  .117

 بنزعرة حسن بن محمد بن عبد هللا  .118

 الشابي أحمد بن حسن بن بوجمعة  .119

 عبيد وسام بن عبد الكريم  .120

 الالفي رفيق بن يوسف  .121

 قوبعة  ندى بنت نور الدين بن محمد   .122

 باباي فتحي بن عبد الرحمان بن عمر  .123

 البجاوي  سميرة بنت جلول بن أحمد  .124

 النجيلي سالم بنحسين   .125

 لقشيري حنان بنت عمار بن بوبكر  .126

 بكاري آسيا بن إسماعيل بن محمد المهدي  .127

 غليس عبد الخالق بن محمد بن أحمد  .128

 شعبان مراد بن محمود  .129

 العدواني كمال بن عمر بن حامد   .130

 كرومة محمد عي بن علي بن محمد  .131

 المؤدب فاروق بن عبد العزيز بن األمين الجيالني  .132

133.  
 حسان بن الهادي

 

 

 

 بن جماعة
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 حمداوي فايز محمد الطاهر  .134

 عبد الخالق رمزي بن محمد بن محمد   .135

 الحواتي عز الدين رمضان الحواتي  .136

 بوقرة علي بن حمادي بن المكي   .137

 بن عبيد محمد بن محمد الطيب بن محمد  .138

 العبدالالوي  سيف الدين بن محمد محجوب   .139

 العباسي صبيحة بنت عبد هللا العباسي  .140

 الطرابلسي صالح بن عزوز بن خليفة   .141

 صعدولي عبد الحميد بن الهادي بن علي   .142

 عوينة نورهللا بن  محمد  .143

 خماخم منذر بن خليفة بن الصادق   .144

 الشارني نور الدين بن المولدي   .145

 جميعي أحمد محمد عاللة  .146

 كحلون ريم بنت الهادي بن عبد السالم  .147

 الوكيل لبنى بنت محجوب بن محمد  .148

149.  Safouane ben  Abdelhamid ben salah 

150.  lassaad becha 
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 : 150 العدد الجملي
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