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ي191 وج638*****عبد اللطيف بن محمد بن علي الغرب  ز ابشةة -مت  078300041251500581572*****وسيلة بنت سعيد بن علي شر

ي192
ز
وج516*****الطاهر بن محمد المختار الزحاف ز ية -مت 

093300041241500531572*****سنية بنت محمد بن العيادي الحمروبز

300031031000511565ة-مطلق288*****بسمة بنت محمود بن علي السليطي1263

30151431000531564ة-مطلق869*****بسمة بنت الهادي بن عمار بن الحاج علي2024

وج030*****محمود بن جمعة بن أحمد بن سعيد2615 ز 16530002631000591561*****بهيجة بنت أحمد بن نرصة -مت 

وج178*****المنصف بن رابح بن أحمد العياري2615 ز 2983015262500521561*****صالحة بنت عبد الرحمان الزكراوية -مت 

3015142500461559ة-مطلق050*****ياسمينة بنت التوهامي عياري4747

ي حكيمي4747 وج373*****وناس سفيان بن المنوب  ز 92430001431000411559*****حنان بنت البشتر بن عبلة الحكيمية -مت 

ي5907
ي بن منصور الحمروبز

3000262500491556ة-مطلق593*****عّز بنت الكيالبز

ي9278 3000142500551554ة-مطلق275*****جميلة بنت محمد بن صالح الجندوب 

ة بنت مصطفز خذايرية11509 100041251500541552ة-أرمل418*****سمتر

30000031000691050ة-مفارق586*****فاطمة بنت رابح بن أحمد العياري144510

30000031000691050ة-أرمل956*****الزهرة بنت محمد بن محمد الصيد144510

3000002500541550ة-مفارق955*****دليلة بنت محمد الغاوي144510

ي144510
3000002500451550ة-أرمل955*****كريمة بنت محمد الهادي المازبز

3000002500571550ة-أرمل011*****زينب بنت سالم بن محمد الساسي144510

 بن علي المناعي144510
ز وج251*****خالد بن الحسير ز ية -مت 

0023000002500511550*****درصاف بنت العيد بن علي قارسر

وج226*****منذر بن بشتر بن علي العياري144510 ز 6053000002500501550*****سامية بنت أحمد بن الصادق مسعودية -مت 

20001431000571549ة-أرمل642*****هدى بنت محمد بن محمد الخياري176417

3000001315631048ة-مطلق652*****حكيمة بنت عاللة بن خليل العبايدي187018

ي187018
3000001300441548ة-مطلق485*****هندة بنت الطاهر بن أحمد الشعبابز

3000001300451548ة-مطلق978*****ريم بنت حسونة بن حميدة بن رحيم187018

ي187018 3000001300441548ة-مطلق863*****رب  ح بنت الشاذلي بن ضو الذويب 

وج873*****محسن بن صالح بن محمد بن عبد هللا بلعزي208122 ز ية -مت  5872000262500591546*****لمياء بنت بوجمعة بن عمار الشعنب 

3000000000551545ة-مطلق036*****صباح بنت المولدي بن علي حمادي223123

ي بن مبارك همامي223124
بز وج231*****نور الدين بن الت  ز 7413000002500621045*****منوبية بنت بوجمعة المكناسية -مت 

ي223124
وج147*****محسن بن المكي بن عثمان النفاخز ز ية -مت 

ز الشاربز 7353000002500661045*****راضية بنت اصادق بن حسير

وج388*****فتحية بنت صالح بن حسناوي الجامعي223124 ز ية -مت 
7163000000000511545*****األخرصز بن محمد بن بلقاسم مرسبز

3000000000511545حالة أخرى 239*****كلثوم بنت خليفة بن حسونة كريم223124

ي223124
ي رحموبز 3000002500611045ة-أرمل517*****صفية بنت محمد بن الشاب 

ي264429
وج621*****فتحي بن محمد بن عاللة الفرشيشر ز ية -مت 

22120001431000611044*****أنس بنت فتحي بن محمد الفرشيشر
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وج886*****حياة بنت خليفة فرحات264429 ز 0792000142500441544*****حمدان بن محمد عباسة -مت 

301500130078543ة-أرمل334*****جميلة بنت إبراهيم زروق272631

3000001300341043ة-أرمل867*****سمية بنت محمد بن عمر بن منصور272631

ي272631
3000001300631043ة-أرمل659*****السيدة بنت محمد بن فرج التواب 

وج446*****بسمة بنت محمد بن بوبكر الحاج سالم293034 ز ية -مت 
ي بن خرصز بن صالح محفوظز 57210002631000481541*****الصحب 

وج588*****محمد الحبيب بن عبد هللا بن الطيب الحمادي293034 ز 8772000262500681041*****رب  ح بنت محمد بن علي الجالصية -مت 

وج698*****خالد بن رفيق بن عز الدين الثغري301436 ز 9843000000000391040*****دنيا بنت علي بن العيفة نفزية -مت 

3000000000611040عزباء-أعزب678*****برنية بنت محمد بن بلقاسم الكالعي301436

ي301436
ز
2000002500551540ة-أرمل750*****سامية بنت عمارة بن علي الكاف

وج460*****علي بن يوسف النوري301436 ز 2903000000000661040*****زينة بنت الصادق بن محمد الكالعية -مت 

ي331940
وج926*****رجب بن خليفة بن صالح عمرابز ز ية -مت 

1432000001300431538*****حياة بنت عبد الواحد بن أحمد عمرابز

وك343041 وج858*****مراد بن علي مت  ز ية -مت 
3901000262500501536*****وهيبة بنت بلقاسم العويبز

 بن عمر بن علي الذوادي 354542
ز وج450*****الحسير ز 9692000000000551535*****السيدة بنت الهادي بن سعيد شفت ة -مت 

وج995*****ايمان بنت الحبيب بن محمد الخياري354542 ز 0432000002500381035*****رياض بن الهادي بن سالم العبيدية -مت 

ي389044
2000000000401030عزباء-أعزب509*****بالل بن رمضان بن عمار المازبز

وج036*****علي بن الطيب الماجري402145 ز ية -مت 
ي الفرشيشر

512201500130082028*****وسيلة بنت الجيالبز

1000000000561525عزباء-أعزب753*****لطيفة بنت عبد الرحمان بن الزين بوعزيزي409846

1000000000461525عزباء-أعزب288*****عبد العزيز بن علي بن الطيب ماجري409846

وج209*****رضا بن محمد بن علي العياري421148 ز 0231000001300391023*****لطيفة بنت محمد بن عمر بن منصورة -مت 

1000000000321020عزباء-أعزب902*****محمد فوزي بن منصور البغدادي تايب424549
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ي 31
 
وج376*****ليىل بنت سعيد المعروف 508301541241500541577*****عبد الحميد بن المكي معالوي ة -مت  

وج253*****هدى بنت الخازن عبيدي62 963301531041500441575*****فاضل بن بوجمعة العبيدية -مت  

ي 62
وج425*****عائشة بنت الهادي الزيان  8533000515111500471575*****أحمد بن محمد الغلقاوي ة -مت  

وج866*****توفيق بن عبد هللا الشيحي62 767301531061500591575*****دنيا بنت قدور بن عبد هللا ة -مت  

ي 195
وج214*****عادل بن محمد التوان  294300041251500521572*****ليلة بنت الصادق بن خليفة ة -مت  

وج887*****المنذر بن عمار الدريدي195 755300041241500591572*****عواطف بنت محمد بن عبد هللا القابسي ة -مت  

وج352*****رفيقة بنت محمد العاشوري 195 655300041241500551572*****عبد العزيز بن صغتر بن عبد هللا ة -مت  

ي 195 وج280*****عبد الحميد بن محمد الصالح الذهب  113300041241500561572*****لطيفة بنت محمد الزين السالمي ة -مت  

وج660*****فاطمة بنت حمودة النهدي 195 576300041241500591572*****علية بن عىلي الهمامي ة -مت  

وج299*****حمادي بن الهادي الكالعي 195 747300041241500471572*****لطيفة بنت عمر الجبالي ة -مت  

ي 195
ي الوسالن 

وج824*****صالح بن الجيالن  098300041291500551572*****نادية بنت عمر الطريور ة -مت  

300041241500561572ة-مطلق302*****رفيقة بنت محمد قناوية 195

وج691*****عبد الحميد بن حسير  النفزي 195 هومي ة -مت   128300041241500601572*****هادية بنت بلقاسم الت 

ي هويمىلي 3914
وج889*****هويمل بن التيجان  71030152641500511571*****نجاة بنت عمر قروري ة -مت  

ي3914
وج181*****حنان بنت محمد عويب  509302102641500391071*****عبد الحفيظ بن عىلي عوينهة -مت  

اوي 4716 وج070*****عثمان بن األمير  الخض  582300031041500451570*****عربية بنت محمد ساسي ة -مت  

يكي4716 300031031015471570ة-مطلق305*****فاطمة بنت داود الت 

وج956*****ناجية بنت الصادق العرفاوي 4716 240301531031000601570*****األزهر بن بلقاسم العرفاوي ة -مت  

ي4716
 
وج730*****رب  ح بنت عمر الرزف ي ة -مت  

 
147300031051500491570*****سامي بن أحمد المرزوف

وج716****محمد الهادي  السائحي 4716 810301531031000541570*****ضح بنت حسن السايحي ة -مت  

ي العصفوري 4716 وج559*****منية بنت المنون  620300031051500481570*****محمد بن أحمد البجاوي ة -مت  

وج360*****نجيبة بنت عىلي البوغانمي 7222 857302101431000541569*****عادل بن عبد الكريم النوايمي ة -مت  

وج559*****حبيبة بنت الهادي النوري 7222 ي ة -مت  
09030151451500551569*****يوسف بن أحمد الماكب 

ي 7222
وج915*****عيدة بنت محمد خليف  ية -مت  

22530151441500481569*****عبد المجيد بن محمد الغضبان 

ي 7222 302101441500621069ة-أرمل739*****لطيفة بنت عىلي اليهب 

ي 7926
وج803*****عزالدين بن الحسير  عون  وكة بنت محمد القاسمي ة -مت   422300041251500611067*****مت 

300041241500391067ة-مطلق660*****لطيفة بنت أحمد حامدي 7926

30002671500541566زهتر بن محمد محفوظة-مفارق186*****سعيدة بنت عبد هللا بن حسير  8628
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ي 8628 30002641500411566ة-مطلق636*****سماح بنت عمر الطبون 

وج710*****نورالدين بن الهادي الرياحي8628 ة بنت محمد النبية ة -مت   04130152631000521566*****منتر

وج823*****توفيق بن عبد هللا المخزومي 8628 ي ة -مت  
60430152631000501566*****فائزة بنت عيس سلطان 

وكي 8628 وج969*****حميدة بن عىلي المت  ية -مت   66330002641500591566*****فوزية بنت حمادي العريب 

ي بن عىلي البلطي 8628 وج051*****العرن  51930152631000441566*****هندة بنت عبد المجيد الدريدية -مت  

وج966*****صالح بن محمد برهومي 8628 هومي ة -مت   63230002641500441566*****نبيهة بنت الصادق الت 

30002641500461566ة-مطلق604*****ليىل بنت عىلي عباس 8628

ي 8628
وج499*****جنات بنت المولدي النفان  79430002641500581566*****عمر بن يونس العرفاوي ة -مت  

ي 8628
30002631015471566ة-مفارق724*****نايلة بنت محمد الورتان 

ة بنت عبد هللا النضي 8628 30002641500521566ة-مفارق718*****منتر

300031031000451565ة-مطلق078*****شاذلية بنت حمادي الميىلي12639

وج195*****منور بن إبراهيم بن الحاج عبد هللا جاد 12639 358300031031000541565*****علية بنت الطيب نتشاوي ة -مت  

وج590*****فوزي بن سعد حدادي 12639 666300031031000481565*****حياة بنت عمار عامر ة -مت  

اهمي 12639 وج846*****محمد المنصف بن وناس الت  ي ة -مت  
560300031031000571565*****رجيحة بنت إبراهيم العمدون 

وج478*****عمار بن عمارة عاشوري 12639 959300031031000471565*****لطيفة بنت محمد عاشوري ة -مت  

وج275*****الطاهر بن عبد هللا العوادي 12639 ة بنت يوسف الماجري ة -مت   054300031031000571565*****منتر

وج710*****سنية بنت منور الحمزاوي 12639 787300031031000411565*****رضا بن أحمد الحسنس ة -مت  

ي12639
300031031000531565ة-مفارق328*****دليلة بنت حسونة الجويب 

300031031000451565ة-أرمل373*****حبيبة بنت يوسف ماليكي12639

وج501*****لطيفة بنت حسن الرياحي 12639 290300031031000501565*****النوري بن صالح غزالن ة -مت  

ي 12639
 

وج316*****رشيدة بنت مفتاح المزوع 321300031031000601565*****أحمد بن حسن الصولي ة -مت  

ي 12639
وج871*****محمد العيد بن أحمد الحمران  482300031031000551565*****ريم بنت عبد الستار بن إبراهيم ة -مت  

ي 12639
300031031000531565ة-أرمل080*****لطيفة بنت عبد هللا السمران 

وج033*****ياسمينة بنت المنصف بن محفوظ12639 774300031031000561565*****فريد بن المختار بن بلقاسم األسودة -مت  

وج406*****فاطمة بنت أحمد حمادة 20253 ي ة -مت  
11430151431000601564*****يوسف بن خليفة الهان 

وكي 20253 38030001441500571564*****ة-أرمل380*****مفيدة بنت األزهر المت 

وكة بنت يونس مباركي 20253 وج107*****مت  61730001441500541564*****سالم بن محمد عىلي مباركي ة -مت  

ي 20253
وج489*****دليلة بنت الطاهر الميمون  ي ة -مت  

50530001441500491564*****الحسير  بن عمر الميمون 

ي الجمىلي 20253 وج163*****دليلة بنت العرن  85130001441500531564*****شكري بن محسن الربعاوي ة -مت  

30151431000591564ة-م طلق623*****شاذلية بنت بشتر لملوم20253

ي 20253 30001441500591564ة-أرمل675*****صلوحة بنت صالح الحاح 

ي 20253
30001461500571564حالة أخرى 945*****يمينة بنت عىلي الزيان 

وج116*****مختار بن األمير  رحيمي20253 94830151451500611064*****فضيلة بنت العيد الرحيمية ة -مت  

وج054*****بلقاسم بن الزاير بن مصباح 20253 اط ة -مت   01830001441500521564*****سهام بنت عمر قت 

وج547*****عىلي بن محمد المحرزي 20253 35530001441500551564*****محبوبة بنت عمار عبد الالوي ة -مت  

وج504*****عبد الحميد بن محمد عاشوري 20253 04530001441500581564*****نعيمة بنت التومي عاشورية -مت  

ي 20253 ي الباح  وج485*****فريد بن المنح  ي ة -مت   35730151431000511564*****لطيفة بنت أحمد الشان 

30151431000561564حالة أخرى 253*****فتحي بن التوهامي الرياحي20253

يف بوقطفة 25367 وج125*****سامية بنت الشر ي بن محمد فضالوي ة -مت   169200041241500471562*****الناح 

ي 25367
وج756*****مصباح بن الصادق ودرن  ة بنت أحمد سباعي ة -مت   695200041241500581562*****منتر

وج017*****رضا بن الصغتر ختر الدين 25367 885200041241500501562*****مىه بنت الفتوري العوي ة -مت  

ي 25367
166200041251500561562*****ة-أرمل166*****السيدة بنت محمد العان 

30002631000481561ة-أرمل883*****مب  بنت حمدة الرياحي 26171

ي 26171 ي بن عىلي الكعب 
وج786*****لطف  29430002631000541561*****جميلة بنت عمر السالمي ة -مت  

ي 26171
وج785*****صالح بن الطيب الوسالن  45230002631000441561*****فاطمة بنت البشتر المملوك ة -مت  

08730002631000531561*****ة-أرمل087*****لطيفة بنت محمود العامري 26171

وج936*****خالد بن محمد الجبالي 26171 ي ة -مت  
3833015262500581561*****سالمة بنت خذيري الميمون 

ي 26171
وج907*****سمتر بن حسن حناسر ة بنت عىلي المنجىلي ة -مت   29530002631000541561*****سمتر

وج527*****عقيلة بنت محمد الصادق عبيدي26171 ي ة -مت  
70730002631000461561*****عبد الوهاب بن الطيب القان 

وج841*****ريم بنت محمد الصغتر مسكير  26171 ودي ة -مت   08330002631000441561*****رضا بن سالم الشر

يفة بنت سالم السعيدي26171 30002631000431561ة-مطلق683*****شر

وج632*****فتحي بن منور بوعىلي 26171 1353015262500531561*****لطيفة بنت البشتر ة -مت  
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وج739*****حمة بن عمر عامري 26171 ي ة -مت  
12430002631000521561*****نورة بنت حسن الرمضان 

30002631000431561ة-مطلق013*****عزيزة بنت محمد رشاد زركونة 26171

3015262500541561ة-أرمل154*****سنية بنت حمادي الطرابلسي 26171

وج436*****عبد العزيز بن عبد الحفيظ الصويعي26171 64730002631000521561*****عائشة بنت محمد الهادي الصويعية -مت  

وج561*****هندة بنت حسونة القروي 26171 08430002631000511561*****محمد بن عمار المناعي ة -مت  

ي الرحيمي26171 وج725*****شلبية بنت الصحب  86230002631000451561*****عمر بن أحمد الرحيمية -مت  

ي 26171
وج254*****المنصف بن محمد الفرشيسر 63930002631000491561*****هادية بنت حسن الخزري ة -مت  

وج946*****ناجية بنت الشاذلي السياري 26171 2593015262500541561*****رضا بن عمر بن حمزة ة -مت  

وج268*****لمية بنت حسن بوخريص 26171 15930002641500381061*****لسعد بن الكامل زروق ة -مت  

30002631000511561ة-مفارق984*****صبيحة بنت محمود عجيىلي26171

ي 26171
 
وف وج284*****محرزبن محمد عىلي عت  ية -مت  

11630002631000411561*****حليمة بنت عبد العزيز المعيب 

وج829*****الحبيب بن محمد أبو مسعد 26171 7483015262500601561*****حدة بنت صالح البجاوي ة -مت  

وج588*****مكرم بن البشتر بوعزيز 26171 98630002631000421561*****مفيدة بنت محمد البوكادي ة -مت  

وج424*****الهادي بن محمود العياري 26171 ي بن عىلي ة -مت  
99830002631000451561*****نجوى بنت الجيالن 

ي 26171
3015262500601561حالة أخرى 126*****منجية بنت الصغتر الحناسر

وج105*****المعز بن بلقاسم بوغانم 26171 938300026310001561*****لطيفة بنت عمر البجاوي ة -مت  

ي 26171 وج777*****عىلي بن بلقاسم الدجب  20830002641500631061*****راضية بنت عثمان الجبالي ة -مت  

ي 26171
وج981*****ليىل بنت حمدة الماكب  04730002631000501561******األزهر بن الطاهر السعيدية -مت  

وج275*****سلوى بنت صالح القاسمي 26171 05630002631000431561*****األسعد بن محمد الجميىلي ة -مت  

وج908*****توفيق بن محمد محفوظ 26171 56030002631000571561*****وسيلة بنت محمد العرفاوي ة -مت  

30002631000431561ة-مطلق557*****ريم بنت يوسف ماليكي26171

ي 26171
ة بنت صالح الوسالن  30002631000561561ة-أرمل709*****منتر

ي 26171
وج472*****عبد الواحد بن خميس الماكب  71630002641500381061*****سامية بنت العروسي العرفاوية -مت  

وكة بنت مصباح خلفاوي 26171 وج896*****مت  ي ة -مت  
74430002631000551561*****يونس ين أحمد محسب 

ي 26171
ي الغزوان  وج685*****محسن بن أحمد الناح  41830002631000541561*****عروسية بنت سلطان خليىلي ة -مت  

3015262500511561ة-مفارق873*****عزيزة بنت محمد التهامي الدرويش 26171

ي 26171
وج940*****المنذر بن محمد الطاهر الحسب  8953015262500511561*****حكيمة بنت محمد سليمان ة -مت  

ي 26171
وج285*****توفيق بن خميس العمدون  ي ة -مت  

16530002631000591561*****رابحة اليوسف 

وج569*****عىلي بن بوبكر بن عىلي نضاوي26171 89330002661500631061*****ريحانة بنت العبيدي الحمداوية -مت  

وج235*****محسن بن قدور الهمامي26171  الهمامية -مت  
18430002631000531561*****عزيزة بنت حسير 

ي الجالصي26171
30002631000551561ة-مطلق859*****هدى بنت الزهان 

وج075*****زينة بنت عمار بالحاج محمود 399112 30150031000551560محي الدين بن عىلي بالحاج يونس ة -مت  

30000041500551560ة-مطلق126*****حاميدة بنت أحمد بن لطيف 399112

30000041500521560ة-أرمل348*****هندة بنت عمار العبيدي399112

30150041500631060ة-أرمل125*****نعيمة بنت حسونة البجاوي 399112

ي 399112
30150031000571560ة-مطلق544*****نعيمة بنت عبد الرحمان الوشتان 

وج330*****رشيد بن عمار الزعقاري 399112 69130000041500601560*****ليىل بنت عىلي الزعقاري ة -مت  

وج140*****هشام بن سالم بن حسير  399112 83430210002500591560*****كريمة بنت رجب سماطة -مت  

ي 399112 وج563*****حميدة بنت يوسف العرقون  036300031031000351060*****هويمل بن رابح برهومي ة -مت  

ي 399112
 
ف 302100031000651060ة-مطلق409*****شادلية بنت ساسي مشر

ي 399112 وج974*****فريد بن الشاذلي الخصيب  347201531031000551560*****بسمة بنت بلقاسم عامري ة -مت  

300031031000401060ة-أرمل843*****سعاد بنت محمد مداحي399112

وج709*****سمتر بن محمد الجبالي 399112 89630150031000521560*****لطيفة بنت الهادي النفزية -مت  

ي بن عمارة العاشوري 399112
وج262*****الكنان  262300031031000611060*****زينة بنت عمر عوينة ة -مت  

وج418*****نجاة بنت التومي عاشوري 399112 ي ة -مت   51730000041500411560*****األسعد بن الطاهر الطبون 

ي 399112
ة بنت مصطف  اللوان  وج084*****كت   78030000071500591560*****صالح بن عبد هللا بنوري ة -مت  

ي399112
وج183*****صالح الدين بن مبارك قنون  ي ة -مت  

624200031041500551560*****نورة بنت المولدي القنون 

وج887*****سمتر بن عيس عديىلي399112 ي ة -مت  
584200031041500541560*****منية بنت مبارك الحناسر

وج824*****عزالدين بن عامر بن عباس 399112 ي الالوية -مت   372200031041500581560*****رشيدة بنت الناح 

30150031000581560ة-مطلق508*****جميلة بنت سالم الرحيمي399112

30001431000581559ة-مطلق349*****فضيلة بنت إبراهيم النهدي 474131

ي الهمامي 474131
وج923*****محمد الصيد بن الجيالن  9513015142500591559*****السيدة بنت حمدة النوالي ة -مت  

وج844*****محمد الصالح بن محمد أمير  خض  474131 26030001431000591559*****حورية بنت مصطف  عبيدية -مت  

ي 474131
30001431000561559ة-مطلق845*****حبيبة بنت عمر العمران 
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ي 474131
30001431000521559ة-أرمل390*****سهام بنت عمر العمدون 

ي 474131 30001431000531559ة-مطلق928*****ربيعة بنت أحمد الركائب 

وج526*****سالم بن بوبكر بن عمر 474131 02330001431000551559*****فتحية بنت محمد مرابط ة -مت  

ي 474131
يفة بنت الهادي الزيان  30001431000431559ة-مفارق012*****شر

30001431000551559ة-مطلق258*****دليلة بنت سعيد الزغالمي 474131

ي474131
وج908*****خديجة بنت محمد الشعبان  46830151431000621059*****عبد الرحمان بن الهادي بن ضياف ة -مت  

وج085*****نجيب مخزومي 474131 02730001431000571559*****نجاة بنت محمد الهادي المخزومية -مت  

وج632*****النقازي بن عمر السبوعي474131 ية -مت   08330001441500641059*****منوبية بنت الكامل المطتر

ي 474131
 

وج790*****نعيمة بنت أحمد المزوع 74130001431000451559*****نبيل بن حمادي حامدية -مت  

ي 474131
63530001431000581559*****ة-أرمل635*****راضية بنت محمد الصغتر اللموسر

30001441500381059ة-مفارق633*****عواطف بنت عمار بوخريص 474131

ي 474131
وج018*****صالح بن محمد مازن  ي ة -مت  

وكة بنت صالح العريض  67530001431000601559*****مت 

30001431000581559ة-مطلق859*****راضية بنت موس الطيف 474131

3015142500581559ة-مطلق892*****فتحي بن أحمد المليكي474131

وج563*****وسيلة بنت حسن الدريدي474131 ي ة -مت  
ي العون   بن الضمتر

11930001431000441559*****مصطف 

ي 474131 عب 
وج882*****محمد بن البشتر الشر ي ة -مت   عب 

29530001431000421559*****دالل بنت رمضان الشر

ي 474131 وج609*****فوزي بن العايش الطالب  ي ة -مت   42530001431000491559*****فتحية بنت محمود الطالب 

ي474131
 

20430001431000491559*****ة-أرمل204***** نسيمة بنت عبد الستار الزواع

اوي 474131 وج278*****رضا بن عبد الحفيظ الدشر ي ة -مت  
2963015142500591559*****زكية بنت أحمد الجمب 

وج668*****شفيق بن تيستر بن محمد راغب474131 ية -مت  
ي  العمدون 

08330001431000501559*****كلثوم بنت صالح بن كيالن 

وج832*****عادل بن عبد هللا المنضي474131 ية -مت  
ة بنت البشتر السليب  33930001431000541559*****سمتر

وج321*****هندة بنت الصادق التابعي474131 ي ة -مت   24230001431000531559*****خميس بن عىلي الغرن 

ي474131
30001441500621059ة-أرمل788*****حبيبة بنت عبد هللا الشارن 

ي474131 وج843*****مراد بن عيس غرن  19930001431000471559*****دليلة عبيدية -مت  

وج869*****محمد الهادي بن عمر الخذري 578159 ية -مت  
0883015141300581557*****ليىل بنت عبد المجيد المديب 

ي578159
3015141300511557ة-مفارق946*****تونس بنت الحفناوي الميمون 

ي بن عزيز الحمراوي 578159
وج667*****لطف  9873000141315441557*****مب  بنت الصغتر الكوكي ة -مت  

ي578159 وج977*****الطاهر بن الهادي الحبيب  317200041241500651057*****حسنية بنت خميس الدريدية -مت  

ي 590163 3000262500441556ة-مطلق461*****ألفة بنت نورالدين الجندون 

ي 590163
وج143*****أحمد بن إبراهيم العمدون  3443015262500621056*****جميلة بنت الحسير  البوسالمي ة -مت  

وج998*****عادل بن عبد المجيد الدريدي590163 3923000262500471556*****منية بنت الصادق الماجري ة -مت  

ي بن الحسير  بن محمد الصغتر 590163
وج972*****لطف  ي العياري ة -مت   9993000262500521556*****السيدة بنت ناح 

وج469*****ريم بنت يوسف بجاوي 590163 وك الساحىلي ة -مت   0363000262500451556*****منذر بن مت 

ي 590163
وج174*****محمد النارص بن رابح العمدون  ي ة -مت  

3063015262500611056*****جميلة بنت البشتر يفرن 

وج291*****صالح بن يوسف المجدوب590163 وك السالمي ة -مت   9893015260000551556*****سنية بنت مت 

وج969*****محمد عزيز بن بوذراع بوغديري590163 ية -مت  
27730002631000621056*****نزي  هة بنت الحبيب الجويب 

3000262500591556ة-أرمل850*****عيشة بنت الحسير  الجالصي 590163

ي 590163
 
3000262500511556ة-أرمل619*****عبد الرزاق بن الطيب الرزف

 التابعي 590163
30002631000401056ة-مطلق916*****سلوى بنت الحسير 

وج995*****محمد الهادي بن جمعة العفري 590163 2053000262500421556*****عائدة بنت الحبيب الدريدية -مت  

وج463*****فيصل بن األمير  العبيدي590163 4413000262500491556*****منية بنت إبراهيم عامري ة -مت  

وج484*****لطيفة بنت الشاذلي برينسي 590163 9763000262500521556*****حسن بن عىلي برانصية ة -مت  

ي 590163 3000262500491556ة-أرمل430*****سعاد بنت محمد الصالح الجندون 

وكة بنت بلقاسم لجنف590163 وج711*****مت  ي ة -مت  
19220002641500471556*****مسعود بن منصور عون 

وج146*****محسن بن محمد البوغانمي 590163 9443000262500491556*****منية بنت خميس الحرباوي ة -مت  

3000262500461556ة-مطلق079*****سلوى بنت محسن الدريدي590163

وج524*****عادل بن حمدة بن راشد 590163 2883000262500491556*****عواطف بنت عمار بن يوسف ة -مت  

ي بن رحومة 590163 وج913*****فضيلة بنت العرن  ي بن طالب ة -مت   ي بن العرن 
2553000262500441556*****لطف 

وج005*****بسمة بنت لزهر المشاطي 590163 ي ة -مت   0753000262500441556*****كمال بن عبد الوهاب الشان 

وج354*****رياض بن عبد الستار الكوكي 590163 1803000262500471556*****حسناء بنت يوسف الكوكي ة -مت  

ي590163 وج498*****بلقاسم بن أحمد الغريب  ي ة -مت  
5373000262500561556*****رقية بنت صالح المومب 

وج749*****كوثر بنت عبد الجليل الرحيمي590163 19030002631000401056*****األسعد بن أحمد الرحيمية -مت  

وج025*****سامية بنت محمد عطية 590163 ي قاسمي ة -مت  
29530002631000401056*****سامي بن التيجان 

ي 590163 وج117*****رياض بن الطاهر الحبيب  ي ة -مت  
0173000262500531556*****ناجية بنت الزين الوشتان 
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وج560*****رجاء بنت عبد العزيز بوعىلي 590163 ي ة -مت  
2533000262500411556*****عادل بن عبد العزيز الزقارن 

وج658*****آمال بنت الحطاب الصمعي 590163 2633000262500451556*****محمد بن حمادي حمام ة -مت  

3000262500591556ة-أرمل048*****مريم بنت عباس عامري590163

وج186*****شكري بن عاللة القاسمي590163 8893000262500461556*****عائشة بنت عمر بوسليمية -مت  

ي بن المختار حرشة 590163
وج662*****لطف  ية -مت  

7033000262500451556*****وسيلة بنت بوجمعة البحريب 

وج945*****محمد بن عمارة بن صميدة 590163 ي ة -مت  
1673000262500511556*****سعاد بنت عزالدين بن عبد هللا الماكب 

ي 590163 ي بن حمادي غريب 
وج721*****السبب  ية -مت   8053000262500531556*****نورة بنت عبد الرشاد غريب 

ي 590163
وج436*****لبب  بنت عمار ورهان  20230002631000371056*****جمال بن مختار المنصوري ة -مت  

3000262500511556ة-مطلق801*****حياة بنت مصطف  الطرابلسي 590163

وج051*****ألفة بنت عىلي النوالي 590163 ي ة -مت  
 
ف ي بن الحسير  المشر

1613000262500411556*****لطف 

وج050*****الصادق بن صالح بنوري 590163 4173000262500521556*****شاذلية بنت محمد المحمدي ة -مت  

وج331*****محمد الهادي بن عبد الستار الماجري 590163 1023000262500451556*****عريبة بنت عمارة الماجري  ة -مت  

ي 590163 وج829*****عروسية بنت فرج الخرون  ية -مت   61820152631000521556*****  عبد الستار بن الطاهر الخرون 

ي بن إبراهيم الجبالي 590163
وج083*****السبب  9443000262500581556*****منية بنت محمد الهمامي ة -مت  

وج503*****نجمة بنت محمد حامد 590163 ي ة -مت  
ي بن أحمد الريحان  0403000262500441556*****العرن 

3000262500461556ة-مفارق780*****نجوى بنت عىلي بولكباش 590163

وج561*****فتحي بن عبد الستار الماجري 590163 28620002641500561556*****حياة بنت محمد الصالح الشوالي ة -مت  

وج320*****عماد بن صالح الكالعي 590163 0133000262500441556*****منية بنت بلقاسم بن فرحات ة -مت  

وج220*****المنصف بن بوجمعة الضيفالوي 590163 ي بنخديم هللا ة -مت   55820002631015501556*****أحالم بنت النون 

ي بن محمد العكروت 590163 وج671*****الصحب  ة بنت عبد الرحمان ثابت ة -مت   8843000262500551556*****سمتر

وج807*****خالد بن عبد هللا الرحيمي 590163 6993000262500511556*****مريم بنت مختار الرحيمية -مت  

وج005*****الحبيب بن عبد هللا الهمامي590163 2663000262500521556*****هدى بنت رابح الهمامية -مت  

ي 590163 وج765*****ساسي بن مسعود الحران  ة بنت أحمد دغسنة -مت   3323000262500471556*****سمتر

وج477*****سمتر بن عبد الحفيظ معتر 590163 ية -مت   ح  52620002641500541556*****زهرة بنت سالم الت 

وج221*****محرز بن إبراهيم بن منصور590163 6663000262500501556*****هادية بنت بلقاسم بوزيانة -مت  

وج958*****عمار بن الحبيب هميسي 770214 724200031031000581555*****مريم بنت الحبيب عيساوي ة -مت  

ي 770214
 
30000031000481555ة-مفارق914*****يمينة بنت عبدة الرزف

ي بن الحبيب الماجري 770214 وج003*****المنح  222200031031000541555*****دليلة بنت عمر الرياحي ة -مت  

وج680*****عيس بن محمود الرخيضي 770214 481200031031000541555*****فضيلة بنت العايش كريمية -مت  

وج754*****نادية بنت المولدي البجاوي 770214 34130000031000421555*****وليد بن عىلي الحريزية -مت  

يدي770214 وج398*****عادل بن محمد التر  97830000031000501555*****نعيمة بنت الطاهر الطوي  هري ة -مت  

وج112*****محبوبة بنت الطاهر الجبىلي 770214 03630000031000521555*****رضا بن صالح الجبالي ة -مت  

ي 770214
30000031000601555ة-أرمل965*****السيدة بنت عمر العويب 

ي 770214
وج618*****حاتم بن صالح التنازفب  6303000002515481555*****عبتر بنت محمد العياري ة -مت  

وج487*****محمد كريم بن محسن الربعاوي 770214 ية -مت  
97130000031000411555*****هاجر بنت محمد الجويب 

ي 770214
ي الفرشيسر

وج053*****نادية بنت الجيالن  ي بن حمادي سالم ة -مت  
43630000031000551555*****لطف 

30000041500631055ة-مطلق843*****دليلة بنت سعد البوزازي 770214

يكي770214 وج826*****جمال بن داود الت  879200031031000511555*****حدة بنت صالح النكوع ة -مت  

ي 770214
30000041500621055ة-أرمل769*****جنات بنت صالح الفرشيسر

ي 770214
وج403*****المنصف بن عبد العزيز قنون  ي ة -مت  

9613015002500481555*****صبيحة بنت محمد إبراهيم قنون 

وج358*****بوجمعة بن حمد الولهازي 770214 70230000031000601555*****زكية بنت عمر بن عبد هللا عمارة ة -مت  

3015002500551555ة-أرمل223*****الناجية بنت عمر الزاوي 770214

30000031000601555ة-أرمل346*****حبيبة بنت فرحات الطرابلسي 770214

8153015000015461555*****ة-أرمل815*****نورة بنت الطيب الفضالوي 770214

ي بن الطاهر المسعودي 770214 وج657*****منح  3283015002500561555*****سعاد بنت أحمد بن يوسف ة -مت  

200031031000531555ة-مطلق677*****فاطمة بنت إبراهيم الوشام 770214

30000051500621055ة-أرمل396*****صالحة بنت عىلي القاسمي 770214

ي 770214 وج135*****خميس بن شعبان اليعقون  865200031031000551555*****ليىل بنت الطاهر العبيدية -مت  

3015000015491555حالة أخرى 195*****فتحية بنت محمد الهادي بن طولي 770214

وج965*****ليىل بنت الحسير  البوسالمي 770214 ي ة -مت  
 

03530000031000571555*****أحمد بن صالح المزوع

ي 770214
وج252*****عمار بن محمد الفرشيسر ي ة -مت   47330000031000561555*****هدى بنت البشتر الغرن 

3015000015441555حالة أخرى 313*****الحبيب بن عىلي الخياري 770214

ي 770214
30150031000661055ة-أرمل118*****حبيبة بنت كامل ورتان 

ي 770214
وج407*****عبد المجيد بن يونس الكبلون  92130000031000591555*****سعاد بنت رجب الرياحي ة -مت  
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ي 770214 0000000030000031000591555ة-مطلق655*****رضا بن محمد الهادي دغبوح 

وج619*****نبيل بن سعيد الحمراوي 770214 ي ة -مت   ة بنت عمر الطبون  204100051581500431555*****سمتر

30000031000601555ة-أرمل397*****نعيمة بنت األخض  عزيزي770214

وج052*****آمال بنت حمادي األسود770214 ية -مت  
 

38830000031000511555*****محمد بن جلول الورع

ي 770214
وج486*****فتحية بنت حمادي الشعبان  97430000031000561555*****عبد الرزاق النوية -مت  

ي 9272481
وج743*****أنور بن عبد العزيز عمران  0823000142500491554*****فاتن بنت عىلي السباعي ة -مت  

وج667*****وليد بن معمر الماجري 9272481 ي ة -مت  
فب  3123000142515371054*****هالة بنت يوسف الت  

ي 9272481 ي الشايب 
ن  ي بن الت  وج407*****الناح  0263000142500491554*****الزازية بنت إبراهيم العمري ة -مت  

3000142500581554ة-مطلق169*****نجاة بنت عىلي رحالي 9272481

ي 9272481
 
ف وج329*****جمال بن بيشتر المشر ي ة -مت  

 
ف 3153000142500471554*****نزي  هة بنت سالم المشر

وج950*****أنور بن المولدي الهمامي 9272481 8673000142500421554*****نائلة بنت عبد العزيز األحيو ة -مت  

30001431000631054ة-أرمل657*****علجية بنت مبارك الدريدي9272481

وج376*****سماح بنت محمد الهادي الماجري 9272481 ي ة -مت  
ي العثمان 

يف بن العياسر 24430001431000381054*****الشر

ي 9272481
وج215*****هشام بن عمار العون  ي ة -مت  

 
5593000142500481554*****وفاء بنت عمر القرف

وج078*****منية بنت فرج النهدي 9272481 8293000142500481554*****األمجد بن إبراهيم المناعي ة -مت  

ي 9272481
وج035*****العادل بن عاللة علبوسر 1363000142500601554*****نعمة بنت الحبيب النارصي ة -مت  

وج639*****محمود بن عىلي الرياحي 9272481 2553000142500521554*****ألفة بنت الحبيب السالمي ة -مت  

وج154*****رشاد بن عثمان الدريدي9272481 2343000142500541554*****السيدة بنت حمودة المدوري ة -مت  

30001431000691054ة-مطلق604*****محمد الهادي بن الهادي موس 9272481

ي9272481
وج380*****عبد اللطيف بن عبد هللا السلطان  ية -مت   1873000142500571554*****حياة بنت بلقاسم الحبيب 

ي9272481
وج864*****الهادي بن محمد الشعبان  4113000142500571554*****رب  ح بنت عبد الحميد الجبالية -مت  

3000142500491554ة-مطلق559*****هندة بنت محمد الصالح الجبالي 9272481

3000142500441554ة-مطلق145*****إسمهان بنت عىلي البلطي 9272481

وج935*****مسعود بن محمد الخماسي 9272481 1453000142500491554*****عيشة بنت عمار بوبكر ة -مت  

3000142500481554ة-أرمل556*****نزي  هة بنت محمد الهمامي 9272481

ي 9272481
3015143100071554ة-مطلق202*****السيدة بنت أحمد عسر

ي الشوابنية 9272481
20001451500551554ة-أرمل004*****جنات بنت العياسر

ي 9272481
وج628*****سامي بن عىلي الماكب  ي ة -مت  

7673000142500461554*****عواطف بنت الصادق الحسب 

وج565*****مكرم بن محمد الجليل الطرفاوي9272481 ي ة -مت  
ي العون 

0683000142500441554*****جيهان بن العياسر

ي العبيدي9272481 وج498*****فوزي بن العرن  4143015142500611054*****فائزة بنت الهادي األكحل ة -مت  

وج513*****عائشة بنت بوجمعة بن يوسف 9272481 28230001431000631054*****الهادي بن محمد السبتاوي ة -مت  

ي 9272481
 

3000142500431554ة-أرمل774*****العكري بنت عباس الورع

وج707*****المولدي بن محمد بن عبد هللا العوينة9272481 ية -مت  
4913000142500571554*****نجاة بنت سعيد عوايب 

ي 9272481
وج419*****الحسير  بن محمد دبيسر ي ة -مت  

6783000142500491554*****مليكة بنت حسن دبيسر

وج313*****قيس بن عىلي العايجية 9272481 7973000142500411554*****حميدة بنت ميالد براهمي ة -مت  

30001431000321054ة-مفارق389*****إيمان بنت يوسف مالئكي 9272481

وج160*****عادل بن صالح الجعيدي 9272481 3873000142500451554*****حنان بنت بلقاسم الهمامي ة -مت  

وج817*****خميس بن صالح سعودي 9272481 ي ة -مت  
1853000142500441554*****جميلة بنت عمر القنوان 

وج184*****كريم بن عمر المنتضي 9272481 7053000142500451554*****سامية بنت عبد المجيد المناعي ة -مت  

ي 9272481 وج344*****عىلي بن البشتر الشان  ي ة -مت   1243000142500441554*****نادية بنت عبد العزيز الشان 

وج316*****فاطمة بنت عىلي الطرودي 9272481 22430001431000631054*****محمد بن شفرود الفتوي ة -مت  

وج233*****حاتم بن صالح السمعىلي 9272481 ة بنت عبد السالم السمعىلي ة -مت   4763000142500441554*****سمتر

وج249*****محمد بن عبد العزيز الخالد 9272481 72630001431000681054*****ثالجة بنت العيد مناعي ة -مت  

ي 9272481
وك السعيدان  وج274*****البشتر بن مت  ي بن محمد ة -مت  

9633015143100071554*****وردة بنت السبب 

وج342*****سليم بن الطاهر القشوري9272481 ة بنت رابح الثامرية -مت   5863000142500491554*****منتر

ي السعايدي9272481 وج678*****كمال بن محمد العرن  9563000142500481554*****سهام بنت محمد الهادي الخلفاوية -مت  

وج719*****المعز بن التليىلي بن عمارة9272481 5883000142500471554*****بثينة السليطية -مت  

وج283*****هندة بنت صالح العرفاوي9272481 ية -مت  
 

4963000142500551554*****يحي بن عىلي الورع

ي 113029144
ي بن محمد الحشاسر وج395*****محمد العرن  6143015001315631053*****عربية بنت البشتر البكوش ة -مت  

وج030*****محرز بن الطاهر الدرعي 113029144 ية -مت   6713000001315441553*****آمنة بنت الحبيب الخمتر

3015001300451553ة-مطلق376*****جيهان بنت عىلي النوارصي 113029144

3015001300581553ة-مطلق764*****مباركة بنت عمر عياري 113029144

وج139*****حاتم بن عبد القادر بن حسير  113029144 ي ة -مت  
4403015001300481553*****لطيفة بنت األزهر المشان 

ي 115029649
وج930*****فريد بن رشيد الوسالن  4583000141300441552*****بختة بنت أحمد القاسمي ة -مت  
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وج285*****فريد بن محمد الماجري 115029649 4213000141300421552*****ألفة بنت عىلي بن عبد هللا بن محمد ة -مت  

وج519*****سعاد بنت حسن الحداد 115029649 ي ة -مت   3563000141315611052*****عمر بن محجوب الدالح 

3000141315631052ة-مطلق766*****السيدة بنت محمد سعد هللا 115029649

3000141300491552ة-أرمل303*****نعيمة بنت محمود العياري 115029649

وج658*****عزالدين بن عاللة الروابح 115029649 2843000141300591552*****فاطمة بنت حسن عمراوي ة -مت  

3000141300461552ة-مطلق721*****جودة بنت عثمان الطرابلسي 115029649

وج975*****رفيقة بنت محمد التليىلي115029649 ي ة -مت  
1463000141300491552*****توفيق بن خليفة عكرون 

3000141300431552ة-مطلق329*****عواطف بنت عثمان البلطي 115029649

3000141300491552ة-مطلق442*****راضية بنت الحسير  النجار 115029649

3000141300431552ة-أرمل479*****كوثر بنت عىلي حمودة 115029649

وج054*****محمد بن رمضان منتر 115029649 8423000141300581552*****سعاد بنت الحبيب الظاهري ة -مت  

وج317*****هاجر بنت عبد العزيز بن عبد هللا حمدي 115029649 1223000141300411552*****خالد بن عبد الستار الدريدية -مت  

وج512*****منية بنت عيس الماجري 115029649 4183000141300531552*****جمال بن محمود السالمي ة -مت  

وج643*****صالح بن عىلي بن عبد هللا رجب 115029649 ي بن عمر ة -مت  
167100041241500571552*****عائدة بنت العلوان 

3000141300571552ة-مطلق959*****آمال بنت يوسف الشافعي 115029649

ي 115029649 وج434*****حاتم بن مختار الدجب  8763000141300531552*****فاطمة بنت محمد العمامي ة -مت  

ي الرياحي 115029649
وج070*****األسعد بن الجيالن  ي ة -مت  

 
ف 8073000141300541552*****حواء بنت صالح مشر

3000141300551552ة-مطلق425*****خديجة بنت الناوي عرفة 115029649

ي 115029649
وج855*****رضا بن رابح الغزوان  وك الفطناسي ة -مت   2623000141300481552*****هندة بنت مت 

ي عوادي 115029649
وج526*****منصف بن السبب  3793000141300601552*****فتحية بنت محمد العوادي ة -مت  

وج712*****يسمينة بنت عبد الرحمان العرفاوي115029649 1433000141300491552*****عثمان بن بلقاسم عرفاوي ة -مت  

وج308*****خديجة بنت يوسف حرش 115029649 0723000141300551552*****عبد العزيز بن مسعود بالرحومة ة -مت  

وج630*****نجاة بنت بوعالق بوعالق 115029649 ي بن محمد الصالح البجاوي ة -مت   7993000141300581552*****منح 

وج706*****عبد العزيز بن أحمد بنفطوم 115029649 0363000141321073552*****حليمة بنت محمد الهادي الصحراوي ة -مت  

وج036*****جميلة بنت عبد السالم العويمري115029649 1983000141300541552*****المختار بن محمد األسودة -مت  

ي 115029649
3000141300491552ة-مطلق440*****سعيدة بنت صغتر الشارن 

ي الجبالي 115029649 3000141300411552ة-مطلق808*****روضة بنت المنح 

ي 115029649
ي المسغون  وج729*****عمر بن العرن  522100041241500561552*****نجمة بنت صالح العمري ة -مت  

3000141300461552ة-مطلق216*****نائلة بنت العبيدي الهداوي 115029649

وج364*****جالل بن الصادق اإلينوبىلي 115029649 ي ة -مت  
ان  3473000141300501552*****دليلة بنت الحسير  القتر 

وج090*****محمد عىلي بن جمعة العزوزي 115029649 4973000141300411552*****مالك بنت الطاهر عزعوزي ة -مت  

ي 115029649
3000141300501552ة-مطلق598*****بسمة بنت عىلي الخليف 

3015141300381052ة-أرمل543*****وفاء بنت الهادي الجالصي 115029649

وج277*****نائلة بنت عيس التونسي 115029649 7153000141300581552*****فيصل بن المحجوب الشايب ة -مت  

ي 115029649
ة بنت سالم النفان  3000141300461552ة-مطلق413*****سمتر

3000141300561552ة-مطلق957*****لطيفة بنت عبد هللا المولىهي 115029649

ي115029649
وج751*****صابر بن المولدي القنون  ية -مت   7573015141300381052*****عربية بنت عبد الرحمان الخمتر

وج942*****وسيلة بنت محمد السمعىلي115029649 5693000141300541552*****عبد الرزاق بن محمد السمعىلية -مت  

ي115029649
3000141300511552ة-مطلق014*****عواطف البشب 

ي115029649
3000141300461552ة-مطلق460*****ليىل بنت الهادي الحناسر

3000262500351051ة-مطلق793*****مب  بنت الطاهر الدف 129833790

وج200*****حياة بنت محمود بن عمر 129833790 ية -مت  
9223000262500371051*****صابر بن محمد األزهر الجويب 

وج904*****محمد بن العبيدي العسكري 129833790 68820002631000551551*****فضيلة بنت سالم الدريدية -مت  

وش 129833790 وج920*****عىلي بن الطاهر خت  87220002631000581551*****الخامسة بنت عبد هللا بن محمود ة -مت  

وج414*****عماد بن عمار برينيس 129833790 7862015262500471551*****ريم بنت محمد الخذيري ة -مت  

وج749*****باسم بن محمد نجيب الغزي 129833790 9953000262500381051*****عربية بنت البشتر القديدية -مت  

وج937*****إبراهيم بن محمد عبيد 129833790 ي ة -مت   0643000262500631051*****جميلة بنت خميس العوسح 

ي 129833790
3000262500381051ة-مطلق888*****منال بنت عزالدين الخليف 

وج386*****عبد الجواد بن قدور بن سعيد 129833790 1812015262500501551*****ناجية بنت محمد األخض  بن سعيد ة -مت  

وج807*****رضا بن ساسي الدالعي 129833790 ة بنت مختار هويمىلية -مت   7713000262500401051*****سمتر

وج783*****سمتر بن حسير  بن عبد هللا كحيىلي129833790 01420002631000471551*****سندة بنت عمارة الدريدية -مت  

وج068*****محرز بن األمير  العبيدي129833790 33520002631000421551*****هدى بنت حمادي الحفضي ة -مت  

ي 129833790
وج888*****محّمد بن الفارس بن صالح  فرجان  يف ة -مت   يفة بنت عبد هللا الشر 5243000263100071551*****الشر

وج146*****العيد بن حسن الفيتوري 129833790 ي ة -مت  
7013000262500671051*****سنية بنت محمد المزليب 
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وك الهمامي129833790 وج759*****عادل بن مت  96420002631000521551*****الزهرة بنت النارص العرفاوي ة -مت  

3000262500651051ة-مطلق111*****مباركة بنت غريسي سالك129833790

ي 129833790
 
وف وج913*****بلقاسم بن سعد العت  ي ة -مت  

 
وف 7413000262500691051*****يمينة بنت الهادي عت 

ي129833790
ي الجويب  وج521*****محمد بن ال عرن  ية بنت عمار خالدية -مت   3043000262500661051*****حض 

ي 129833790
وج464*****فيصل بن صالح البكوسر ي ة -مت  

2773000262500641051*****ناجية بنت ميالد الرمضان 

وج448*****هشام بن عبد الحميد بحري 129833790 7403000262500401051*****ليىل بنت سالم بن العويديدية -مت  

3000262500361051ة-مطلق294*****ثريا بنت الطاهر الرحالي129833790

وج375*****محمد الصالح بن سعيد بن سعيد 129833790 ي ة -مت  
87120002631000481551*****السيدة بنت الهادي العون 

وج490*****عىلي بن محمود ماجري 129833790 ي ة -مت   2483000262500621051*****مدللة بنت محمود الطالب 

ي129833790
وج765*****كمال بن يونس بن عبد هللا التبيب  76120002631000461551*****هادية بنت بلقاسم هرمي ة -مت  

3000262500381051ة-مطلق516*****عربية بنت عامر بوقرين129833790

وج876*****عبد اللطيف بن عىلي النوالي 1445362115 5873000002500461550*****هاجر بنت مصطف  بالعوايد ة -مت  

ي 1445362115 وج191*****محمد بن بوبكر الدجب  ي ة -مت   4493015000000501550*****نهلة بنت عىلي الدجب 

وج061*****الفاضل بن صالح المناعي 1445362115 6623000002500461550*****هند بنت صالح عاشوري ة -مت  

وج298*****عائشة بنت عىلي العجيمي1445362115 2273000002500531550*****توفيق بن عىلي الحامي ة -مت  

30000031000611050حالة أخرى 083*****حبيبة بنت الدريزي البوغانمي 1445362115

3000002500561550ة-مطلق012*****حياة بنت أحمد الماجري 1445362115

3015000000521550حالة أخرى 745*****هنونة بنت الهادي برهومي 1445362115

3000002500601550ة-أرمل518*****ناجية بنت إبراهيم بن خالد 1445362115

وج806*****توفيق بن أحمد القروي1445362115 ي ة -مت   4223000000015561550*****نجاة بنت محمد الكعب 

وج619*****محرز بن عبد هللا العرفاوي 1445362115 ي ة -مت   50530000000210321050*****عبتر بنت عىلي الشان 

ي1445362115
3015000000521550ة-مطلق509*****فاطمة بنت حسن الجويب 

3000002500511550ة-مطلق435*****نجوى بنت مسعود المولىهي 1445362115

ي 1445362115
 

3000002500531550ة-مطلق415*****صباح بنت عباس الورع

30000031000681050ة-أرمل099*****رب  ح بنت األمير  المسعودي 1445362115

ي 1445362115
 

3000002500501550ة-مطلق246*****جميلة بنت محمد المزوع

3000002500461550ة-مطلق277*****سامية بنت أحمد الجبالي 1445362115

وج772*****الطاهر بن ميالد موس 1445362115 83030000031000661050*****زينة بنت محمد الصالح الموسي ة -مت  

وج155*****خالد بن النارص بن الحاج عبد هللا 1445362115 83630000031000621050*****سنية بنت عمار العبيدية -مت  

وج190*****عاشور بن محمد الماجري 1445362115 52130000031000611050*****منجية بنت وناس القسومي ة -مت  

وج542*****يوسف بن عىلي السويعدي 1445362115 ية -مت  
0813015000000511550*****راضية بنت الهادي العويب 

وكة بنت خليفة الشائب 1445362115 30210003100083050ة-أرمل025*****مت 

يف الزواوي1445362115 وج778*****عادل بن الشر 2813000002500511550*****وفاء بنت خميس الورزلي ة -مت  

ي 1445362115 وج698*****منصور بن محمد الهيشر 27530000031000691050*****فاطمة بنت إبراهيم النهدي ة -مت  

ي 1445362115
وج766*****حمدة بن عاللة الحناسر ي ة -مت  

8283000004150071550*****خميسة بنت أحمد الحناسر

ي 1445362115
3000002500551550ة-مطلق130*****خديجة بنت الصادق البوعان 

30000031000691050ة-أرمل992*****نبيهة بنت عجمي الشوشان 1445362115

3015000000601550ة-مطلق601*****مختار بن صالح الرياحي1445362115

3000000015601550حالة أخرى 182*****تركية بنت حمد علوي زكري 1445362115

3000002500511550ة-مطلق674*****حنان بنت عبد القادر المهذب 1445362115

اوي 1445362115 30000031000371050حالة أخرى 805*****روضة بنت األمير  الخض 

ي1445362115
وج729*****محمد بن عباس الفرشيسر ي ة -مت  

0723000002500601550*****مسعودة بنت حسن الحسب 

ي1445362115
وج666*****فطيمة بنت سعد الوذيب  0443000000015461550*****بلحسن بن عبد المجيد السهيىلية -مت  

وج741*****عمر بن رمضان بن عىلي عمر 1445362115 ي ة -مت  
6203000000015491550*****يمينة بنت محمد بن صالح اللوان 

3000000015581550عزباء-أعزب213*****نزي  هة بنت الهادي حمرون 1445362115

ي 1445362115
وج406*****ال بشتر بن الهادي الميمون  793100031041500541550*****وسيلة بنت الطاهر الماجري ة -مت  

وج092*****بثينة بنت الهادي المنيديىلي1445362115 415200031031000361050*****محرز بن عبد الرزاق الطرابلسي ة -مت  

ي 1445362115
 
وج663*****منصف بن محمد بخوش عطاف 1753000002500451550*****سعيدة بنت ميلود الجزايرية -مت  

وج328*****ناجية بنت التوهامي بودريقة1445362115 1283000002500501550*****رشيد بن الحبيب الدريدية -مت  

30000031000701050ة-مطلق001*****أحمد الفاروق بن محمد بوحجر 1445362115

30000031000651050ة-مطلق071*****علجية بنت الطاهر الهمامي 1445362115

ي 1445362115
وج420*****المهدي بن عبد الرحمان السبب  ي ة -مت   17020210002500471550*****سهام بنت بلقاسم خمتر

ي 1445362115
3000002500551550ة-مطلق530*****خديجة بنت عىلي الميمون 

3015000000471550حالة أخرى 285*****كمال بن محمد بن عبد هللا عجرودي 1445362115
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وج195*****محمد بن عبد العالم العبيدي1445362115  العبدلية -مت  
7153000002500431550*****نعيمة بنت الحسير 

30000031000621050ة-أرمل937*****إمهنية بنت التهامي العرفاوي 1445362115

ي 1445362115 3015002500611050ة-أرمل521*****شاذلية بنت محمد الخرون 

وج311*****األسعد بن بلقاسم الجالصي 1445362115 2973000002500431550*****صبيحة بنت محمد السهيىلي ة -مت  

ي الطاغوطي 1445362115
3015000000441550حالة أخرى 027*****لمياء بنت السبب 

ي 1445362115 3000002500541550ة-مفارق379*****لطيفة بنت عاللة الجندون 

وج103*****عىلي بن عبد هللا خليفة 1445362115 3023015002500661050*****أم الختر بن محمد خليفة ة -مت  

3015004150081050ة-أرمل894*****أم الختر بنت عثمان ساسي 1445362115

ي 1445362115
وج278*****عادل بن رشيد الورتان  835101531031000471550*****لمياء بنت محمد الرياحي ة -مت  

ي 1445362115
وج300*****حسن بن صالح البخب  3203000000015421550*****ليلة بنت الجلولي القاسمي ة -مت  

وج928*****رمضانة بنت داود المي 1445362115 ي ة -مت  
9103000002500481550*****االزهر بن حمادي الشعبان 

وج254*****عبد المجيد بن بلقاسم النايىلي 1445362115 ية -مت  
7103015000000591550*****رفيقة بنت خميس رمضان 

ي 1445362115
وج538*****حمادي بن حسونة الخليف  9873015002500701050*****رفيقة بنت عبد العزيز البلطي ة -مت  

ي1445362115
3000002500441550ة-مطلق072*****بسمة بنت محمود خليف 

ي 1445362115 وج503*****علية بن رمضان الجرن  3873000002500581550*****طارق بن الهادي بن مريد ة -مت  

30000031000621050ة-مطلق878*****حسير  بن محمد العسكري 1445362115

ي 1445362115
وج690*****جالل بن محمد الجويب  ي براك ة -مت  

0223015000000591550*****آسية بنت محمد العويب 

وج628*****يوسف  بن الطاهر بن عىلي المقعدي1445362115 6633015002500691050*****لطيفة بنت عمار بن سديرة الدريدية -مت  

وج315*****محّمد بن عبد القادر بن صالح العنيت 1445362115 ية -مت  
45030000031000671050*****سنية بنت حسير  بن مبارك  السعيدان 

ي 1445362115 3015000000431550حالة أخرى 491*****سلوى بنت ضو المخلب 

وج248*****صالح بن عمارة الهمامي1445362115 ية -مت  
 
379200031031000611050*****دلندة المعروف

3000142500611049ة-مطلق231*****نورة بنت محمد األندلسي 1764426179

ي 1764426179
 
ي بن يوسف الكاف

وج705*****لطف  ي ة -مت   9453000142500381049*****شاذلية بنت الحبيب العرقون 

ي1764426179
وج188*****المنصف بن محمد الجويب  ي ة -مت  

7983000142500641049*****سعاد بنت محمد عبد هللا النفان 

وج226*****مختار بن عبد هللا الجباري 1764426179 ي ة -مت  
1463000142500691049*****منجية بنت حسن الخالف 

وج797*****حمدة بن عىلي بلفالح 1764426179 76820151431000611049*****مريم بنت عىلي جالصي ة -مت  

وج305*****فوزية بنت عبد هللا المناعي 1764426179 3103000142500401049*****فوزي بن خليفة العماري ة -مت  

وج519*****آمال بنت حامد الجدي 1764426179 44920001431000531549*****محمد فوزي بن عاشور العرفاوية -مت  

وج969*****محمد العادل بن العادل الكالعي 1764426179 ة بنت يوسف بن حسن ة -مت   6442000142515521549*****منتر

وج321*****أحالم بنت حسن الهمامي 1764426179 1513000142500401049*****العروسي بن سعيد الهمامي ة -مت  

وكة بنت عبد العزيز النفزي1764426179 3000143100077549ة-أرمل077*****مت 

وج350*****الهادي بن عمار حرش 1764426179 8783000142500701049*****فاطمة بنت صالح الجالصي ة -مت  

ي 1764426179 20001431000581549ة-أرمل911*****ياسمينة بنت محمد الشان 

وج889*****أمل بنت حسن المناعي 1764426179 ي ة -مت  
2043000142500341049*****نورالدين لعتطان 

ي 1764426179
وج793*****ليىل بنت خليفة الغزوان  ي بن سليمان ة -مت   71020001431000551549*****سعد بن الناح 

ي 1764426179
ي اللوان  وج316*****أيمن بن منح   الجبالي ة -مت  

1233000142500311049*****حياة بنت األخض 

ي النفزي 1764426179
وج583*****عىلي بن الكيالن  ي ة -مت  

0933000142500681049*****جميلة بنت عاللة الماكب 

ي1764426179
وج809*****محمد بن حسن النغموسر 00520001431000551549*****منية بنت محمد البلهوانة -مت  

ي 1870443196
3000001300511548ة-مطلق647*****حياة بنت الطاهر شفرن 

ي 1870443196
وج828*****حمادي بن أحمد الحمرون  ي ة -مت  

ى عسر 7503000001300421548*****يشى بنت بشر

وج822*****نجيبة بنت المختار بن عيس 1870443196 ي ة -مت   وك الدراح  4303000001300451548*****الحبيب بن مت 

3000001300591548ة-أرمل770*****جميلة بنت حمادي الهمامي 1870443196

وج462*****إبراهيم بن مصطف  عبيدي1870443196 2313000001300501548*****سالمة بنت بوبكر مناعي ة -مت  

وج719*****سعاد بنت الطاهر المسعودي 1870443196 3000001300601548محمد نارص بن صفوت البديوية -مت  

وج552*****خميس بن الهادي مسبق 1870443196 ي ة -مت  
0283000001300481548*****يشى بنت مسعود العكرون 

وج529*****المولدي بن سليمان اليحياوي1870443196 ية -مت  
4743000001300431548*****آمال بنت محمد عىلي الزديب 

ي 1870443196
3000001300581548ة-أرمل264*****نجمة بنت عبد الملك المديون 

وج696*****عادل بن أحمد التومي 1870443196 2923000001300431548*****نورة بنت بلقاسم منصور ة -مت  

ي 1870443196
3000001300581548ة-مطلق208*****نبيهة بنت عبد السالم الجيالن 

ي 1870443196
 

وج898*****أحمد بن عاللة الورع 5583000001300481548*****سلوى بنت ميالد أحمدي ة -مت  

وج553*****نادية بنت الصادق الدريدي1870443196 1473000001300421548*****عىلي بن محمود العسكري ة -مت  

وج785*****محسن بن عىلي بولعراس 1870443196 ي ة -مت  
8283000001300461548*****أسماء بنت عبد الحكيم الحناسر

وكة بنت الشاذلي منصورية 1870443196 3015001300631048ة-أرمل862*****مت 

وج455*****نورالدين بن نض الماجري 1870443196 ي ة -مت   6723015001300631048*****هادية بنت عمر الهيشر
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ي الطالب 1870443196 3015001300651048ة-مطلق108*****محمد بن العرن 

ي1870443196
3000001300531548ة-مطلق542*****نعيمة بنت محمد الزيان 

3000001300561548ة-مطلق412*****عائشة بنت سالم عيساوي 1870443196

وج870*****رضا بن خليفة المساوي 1870443196 5143000001300411548*****لمياء بنت رابح الجاليىلية -مت  

ي 1870443196 3000001300541548ة-مطلق728*****مباركة بنت سمتر السمتر

وج751*****ناجية بنت محمد شوشان 1870443196 ي ة -مت  
4493000001300501548*****صالح بن عمر الحمرون 

ة بنت محمد البوغانمي 1870443196 3000001300551548ة-مطلق908*****منتر

وج756*****مهنية بنت رمضان السعدالوي1870443196 1703000001300561548*****نورالدين بن إبراهيم المروكية -مت  

ي 2017467220 وج537*****الميلود بن محمود الخمتر 4123000141300681047*****ليىل بنت مصطف  بن عبد الملكة -مت  

3000141300311047ة-مطلق180*****صوفية بنت عىلي بن عبد هللا محمد 2017467220

ي همامي 2017467220
ن  وج786*****عادل بن الت  5353000141300371047*****عبتر بنت إبراهيم برعومي ة -مت  

3000141300651047ة-أرمل853*****نونة بنت الساسي النجالوي 2017467220

وج524*****سلم بنت المختارالدريدي2017467220 1622015141300411547*****شكري بن األخض  العبيدية -مت  

ارة 2017467220 3000141300381047ة-مطلق419*****زينب بنت المنصف بوشر

3000141300351047ة-مطلق200*****هدى بنت كمال البسكري 2017467220

وج457*****زياد بن توفيق السياري2017467220 اف بنت محمد عىلي خلف هللا ة -مت   8773000141300371047*****إشر

ي 2017467220
3000141300391047ة-مطلق989*****مفيدة بنت محمد جبنون 

3000141300611047ة-مفارق24*****نعيمة بنت بلقاسم عديىلي2017467220

3000141300641047ة-أرمل290*****جميلة بنت بلقاسم النقازي 2017467220

ي 2017467220
ة بنت إبراهيم المرسب  3000141300361047ة-مطلق423*****أمتر

3000141300361047ة-مطلق068*****كريمة بنت ساسي الرياحي 2017467220

ي 2081480233 وج113*****حمادي بن بلقاسم بن العرن  3372000262500451546*****لمياء بنت بوبكر العوماري ة -مت  

وج070*****فيصل بن إبراهيم شوشان 2081480233 0362000262500471546*****منية بنت عبد الكريم الثمالوي ة -مت  

وج882*****أحمد بن عبد هللا البوغانمي 2081480233 6902000262500511546*****حفصية بنت عثمان رياض ة -مت  

وج971*****رضا بن سالم عازق 2081480233 3612000262500571546*****نجاة بنت عمر رمضان ة -مت  

وج450*****بسمة بنت ساسي الطرودي 2081480233 50010002631015501546*****محمد بن أحمد العيارية -مت  

2000262500481546ة-مطلق054*****سنية بنت عزالدين الخذري 2081480233

وج878*****محمد بن أحمد الشلواطي 2081480233 6702000262500601546*****محرزية بنت منور بن الطاهر سالمي ة -مت  

وج069*****رضا بن الطيب الرياحي 2081480233 ي ة -مت  
5192000262500521546*****روضة بنت عبد الرحمان السلطان 

ي 2081480233
ي العويسر

 
وج346*****المنذر بن الرزف 0852000262500461546*****حنان بنت عزوز الصغتر ة -مت  

300026250071546ة-مطلق891*****يمينة بنت العقون 2081480233

ي 2081480233
وج073*****حّمودة بن العيد بن عمار الغنجان  ي ة -مت  

 
552300026250072546*****عزيزة بنت األخض  المرزوف

اهمي 2081480233 وج851*****نبيل بن جعفر الت  9792000262500501546*****حياة بنت سليمان طبوعي ة -مت  

وج879*****المنصف بن الهادي الرياحي 2081480233 89910210262500511546*****سعدية بنت عباس البدراوي ة -مت  

وج666*****هاجر بنت سالم السويسي 2081480233 7762000262500441546*****رضا بن الجموعي الرياحي ة -مت  

وج821*****زهتر بن حمادي الرياحي 2081480233 ي الرياحي ة -مت  
3542000262500441546*****نزي  هة بنت الجيالن 

ي 2081480233
وج454*****محسن بن الهادي قنون  2822000262500521546*****جميلة بنت حمدة الجماعي ة -مت  

ي 2081480233
وج170*****الحبيب بن بلقاسم العمدون  0082000262500551546*****بسمة بنت عبد الستار الماجري ة -مت  

وج114*****رياض بن عمار النفزي 2081480233 7622000262500461546*****مفيدة بنت محمد ماجري ة -مت  

وج119*****هندة بنت حمادي الماجري 2081480233 6862000262500541546*****كمال بن مختار مسعودي ة -مت  

ي 2081480233
وج899*****األسعد بن الحبيب الزيتون  80710152631000491546*****منجية بنت صالح صوان ة -مت  

وج223*****جمال الدين بن الصادق تردايت2081480233 3412000262500541546*****مفيدة بنت بوعيش القنفودة -مت  

وج641*****عّزوز بن األسمر بن البشتر الغة 2081480233 9632000262500481546*****مب  بنت مهذب بن البشتر الغةة -مت  

وج459*****عبد العزيز بن الهادي الحيدوسي2081480233 0962000262500511546*****بريزة التوكابرية -مت  

وج254*****عزالدين بن صالح بن عىلي الصولي2081480233 65010152631000491546*****فاطمة الجبالي ة -مت  

ي2081480233
وج094*****عبد الكريم العواص  2972000262500451546*****عزيزة بنت حمادي الهمامية -مت  

2000262500511546ة-أرمل488*****شاذلية بنت عمار عناية2081480233

3015000000641045حالة أخرى 111*****مهنية بنت محمد بن صالح العياري2231506259

وج473*****رشاد بن محمد سعيدي2231506259 ي ة -مت   ي الجندون  5083000002500701045*****سالمة بنت العرن 

3000000000571545ة-أرمل996*****عىلي بن صالح القائدي 2231506259

3000000000601545ة-مطلق949*****فاطمة بنت محمود السوسي 2231506259

3000003100072545ة-أرمل475*****عمر بن عمار اللقطي 2231506259

3000002500651045ة-مطلق654*****فضيلة بنت رابح بن عبد هللا بن شقرة 2231506259

ي2231506259
3000000000511545عزباء-أعزب470*****مفيدة بنت محمد المشيسر

مسكن جماعي 10/16   معتمدية الحرايرية



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية الحرايرية

3000000000531545ة-مطلق705*****زكية بنت مبارك الرحيمي2231506259

وج922*****خالد بن صالح الهمامي 2231506259 4932015000015551545*****وحيدة بنت الطاهر طوبان ة -مت  

ي 2231506259
3000000000601545ة-أرمل585*****الجازية بنت الجمعي الزيان 

ي 2231506259 وج896*****مصطف  بن خميس الجندون  ي ة -مت  
 

5473000002500691045*****فاطمة بنت عىلي الورع

وج731*****عثمان بن بوبكر مناعي 2231506259 ي ة -مت  
3203000000000411545*****هاجر بنت الحسير  عمدون 

3015000000311045حالة أخرى 759*****عبد القادر بن محمد حوة 2231506259

3000000000491545عزباء-أعزب617*****زبيدة بنت الساسي النجالوي 2231506259

وج494*****إيمان بنت معمر النوايمية 2231506259 ي ة -مت   8083000000015331045*****عبد الرحمان بن مكي بن شلب 

3000000000451545ة-مطلق039*****جميلة بنت العيفة الشيحي 2231506259

وج762*****نزار بن عبد الحميد قطوسي 2231506259 ي بلدي ة -مت  
 
2563000002500351045*****إنتظار بنت عبد الباف

3000000000581545عزباء-أعزب012*****منجية بنت صالح الجديدي2231506259

3021000250081045ة-مطلق400*****صالحة بنت صالح الجالصي 2231506259

3000000000581545ة-مطلق556*****جميلة بنت الطيب الشاطر 2231506259

وج181*****نعيمة بنت حميدة العجيىلي 2231506259 4063000002500611045*****محمد بن ساسي الساسي ة -مت  

ي بن محمد بالرزيق 2231506259
وج489*****الجيالن  ي ة -مت  

1393000003100074545*****خدوجة بنت عىلي اللوان 

ي 2231506259
3000000000511545عزباء-أعزب556*****حياة بنت محمد الوسالن 

وج287*****محمد بن الهادي الماجري 2231506259 ي بنت عىلي العبيدية -مت  
021100031031000591545*****أم هان 

ي 2231506259
وج600*****مراد بن البشتر الحسب  ي ة -مت  

653100031031000481545*****فائزة بنت محمد الحسب 

ي 2231506259 3000000000541545عزباء-أعزب783*****آسية بنت عبد العزيز الغرن 

3000003100073545ة-مطلق461*****ياقوتة بنت البشتر بن سعد 2231506259

3000002500361045ة-مفارق367*****ليلية بنت حمادي بن بلقاسم 2231506259

وكة بنت المختار دجبية 2231506259 "149*****مت  وج ة-مت   ي " 
1453000002500611045*****محمد بن محمد النارص المأمون 

ي2231506259
وج537*****عبد العزيز بن المولدي حسب  ي ة -مت  

86920000041500611045*****خديجة بنت الحبيب السليب 

وج803*****عىلي بن البشتر الساسي 2231506259 ي ة -مت  
8993000000000481545*****عيشة ينت عمار زرقان 

3000000000521545ة-مطلق482*****بسمة بنت المولدي االخض  2231506259

وج512*****عبد الفتاح بن عىلي الشلواطي 2231506259 5993000000000491545*****منية بنت محمد قائدي ة -مت  

ي 2231506259
ي بن بلقاسم الشارن  وج648*****المنح  7453000000000551545*****حبيبة بنت عىلي المناعي ة -مت  

وج684*****مراد بن عىلي الهمامي 2231506259 ي ة -مت  
3133000000000461545*****جميلة بنت عبد هللا المروان 

ي 2231506259
3000002500691045ة-أرمل418*****السيدة بنت الفرحي زعلون 

وج100*****بهيجة بنت أحمد العلوي 2231506259 8683000000000551545*****عاللة بن مالك علوي ة -مت  

3000000000491545ة-مطلق325*****حليمة بنت يوسف العسكري 2231506259

3000000000561545حالة أخرى 302*****نعمة بنت عبد السالم الصويىلي2231506259

ي 2231506259
وج285*****حمدة بن الطيب المازن  6913000000000581545*****نجوى بنت حير  النفزي ة -مت  

ي 2231506259 وج128*****عبد العزيز بن عىلي الخمتر ي ة -مت  
27020000031000571545*****سلوى بنت البشتر قنون 

وج256*****عىلي بن عمارة الهمامي 2231506259 يفة بنت منصور العرفاوية -مت   6213000003100078545*****شر

ي2231506259
3000000000471545حالة أخرى 338*****حياة بنت صالح الفرشيسر

وج817*****أحمد بن حمدة بن خليفة 2231506259 ي ة -مت   1763000002500611045*****دعدعةبنت أحمد الجندون 

ة بنت البشتر بن محمد نعمان 2231506259 3000002500621045ة-أرمل510*****منتر

3000000000541545ة-مطلق112*****راضية بنت رمضان عمر 2231506259

وج737*****عبدة بنت الطاهر بن صالح 2231506259 190301500250071545*****النارص بن بلعيد بن يوسف ة -مت  

ي 2231506259
301500250073545حالة أخرى 480*****شهلة بنت بلقاسم حناسر

وج047*****يشى بنت حمادي الرياحي 2231506259 0933000000015311045*****ماهر بن الحبيب بالريش ة -مت  

3000002500691045ة-أرمل229*****حبيبة بنت سليمان الظاهري 2231506259

3000000000521545ة-أرمل462*****نزي  هة بنت خليفة الذيب 2231506259

3000000000591545عزباء-أعزب961*****رقية بنت بلعيد القنطاسي 2231506259

ي 2231506259
وج445*****لطيفة بنت محمد الزين العمدون  ي المرداسي ة -مت   361100031031000551545*****حسن بن الصحب 

وج938*****حياة بنت عىلي عباس 2231506259 85120000031000481545*****أحمد بن بوجمعة العبيدية -مت  

ي 2231506259 وج022*****رب  ح بنت الحسير  الحجتر 7673015000000611045*****العجمي بن أحمد بن يوسف ة -مت  

ي 2231506259
وج685*****محمد الصالح بن صالح أبيض  وكة بنت الهادي بوكحيلبية ة -مت   5063000003100071545*****مت 

يفة بنت عبد العزيز سياري 2231506259 وج499*****شر ي العدايسي ة -مت  
63220000031000601545*****حامد بن الكيالن 

وج430*****صابر بن محمد الطاهر الماجري 2231506259 ي ة -مت  
 
241100031031000531545*****هاجر بنت محمود الكاف

3000002500621045ة-مطلق595*****عامر بن محمد كالعي 2231506259

ي 2231506259
وج671*****أحمد بن محمد فرجان  ي ة -مت  

ي بن فرجان 
0693000003100080545*****فطيمة بنت التيجان 

وج577*****ألفة بنت يوسف ملوكي 2231506259 1153000002500341045*****محمود بن األزهر همامي ة -مت  
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3000000000511545ة-مطلق467*****عبد الوهاب بن أحمد خذري 2231506259

ود 2231506259 وج638*****كمال بن محمد الخطوي كشر 0963000000000491545*****الهادية بنت محمد محرزي ة -مت  

وج506*****أحمد بن عمارة الجبالي  2231506259 355100031031000561545*****هادية بنت الهادي العياري ة -مت  

وج650*****حميد بن أحمد الهقاري 2231506259 1823000003100073545*****سيدة بنت العروسي بنخالد ة -مت  

ي 2231506259 وج957*****فاطمة بنت يوسف اليعقون  ي ة -مت  
4073000003100074545*****محمود بن محمد الصغتر السليمان 

وج650*****منية بنت العبيدي الصكوحي2231506259 ية -مت  
7303000000000531545*****الطاهر بن محجوب حسايب 

وج860*****رضا بن رجب بن خميس الّرياحي 2231506259 1463000000000461545*****مباركة بنت عروسي بن نض الهمامية -مت  

وج777*****كمال بن جمعة الحداد 2644574327 5332000142500491544*****كوثر بنت عبد الرحمان الزمالي ة -مت  

وج580*****عمر بن نض العداسي 2644574327 469300014250071544*****محجوبة بنت حمدة صدقاوية -مت  

وج539*****توفيق بن وناس عبد هللا 2644574327 4652000142500541544*****زمردة بنت البشتر تاج ة -مت  

وج663*****سمتر بن محمد الهادي الماجري 2644574327 1032000142500421544*****صالحة بنت الهادي السليطية -مت  

 بن الحسير  العماري 2644574327
وج526*****مصطف  ي ة -مت   وك المهذن  5222000142500501544*****منية بنت مت 

ي2644574327 وج176*****حمادي بن عبد الحميد غريب  6482000142500441544*****سناء بنت الهادي رياحي ة -مت  

وج453*****فيصل بن محمد الهمامي 2644574327 وكة بنت محمد السعدي ة -مت   2062000142500551544*****مت 

وج446*****آمال بنت محمد بن سالم بن عثمان 2644574327 ي ة -مت  
62210001441500451544*****عىلي بن الطاهر قريسر

وج356*****لمياء بنت حسن العياري2644574327 8792000142500431544*****محمد بن بشتر العمدون ة -مت  

ي2644574327
وج179*****رشيد بن أحمد عثيمب  1792000142500471544*****كريمة بنت عبد العزيز برينضي ة -مت  

ي2644574327 وج735*****شاذلية بنت عبد القادر السمتر ي بن عبد هللا بريكة -مت   89020001431000631044*****العرن 

ي 2644574327
وج549*****الطيب بن محمد الحسب  ي ة -مت  

55420001431000661044*****جميلة بنت صالح الحسب 

3000001300611043ة-مطلق616*****زهو بنت عباس العبيدي2726586339

وج196*****وليد بن الصادق الشيحي 2726586339 0313000001300351043*****مروة بنت الحبيب األرقط ة -مت  

3000001300621043ة-أرمل722*****نعيمة بنت أحمد وادة 2726586339

وج594*****حسان بن محسن عباس 2726586339 ي ة -مت   7463000001300391043*****نجاة بنت أحمد الشان 

وج771*****شاكر بن محرز الجالصي 2726586339 ي ة -مت   3153000001300391043*****زينة بنت محمد الصالح الشان 

3000001300621043ة-أرمل859*****عائشة بنت يوسف بن عبد هللا بلعابية 2726586339

ي 2726586339
 

ي الزواع وج616*****أنيس بن المنح  ي ة -مت   4573000001300311043*****حنان بنت الهادي الحبيب 

هومي 2726586339 وج194*****خالد بن مختار الت  ي ة -مت  
8813000001300351043*****ألفة بنت محمد الزيان 

وج916*****المنصف بن عىلي نضي 2726586339 وك النضي ة -مت   6603000001300651043*****صبيحة بنت مت 

3000001300651043ة-أرمل744*****حدة بنت األخض  بن خلف هللا العامري 2726586339

وج836*****المهدي بن أحمد العجيىلي 2726586339 2763000001300361043*****إيمان بنت مسعد فتح هللا ة -مت  

ي 2726586339
3000001300621043ة-مطلق315*****عيشة بنت الحسير  الوسالن 

3000001300631043ة-أرمل571*****منجية بنت حميدة طوي  هري 2726586339

يكي2726586339 3000001300331043ة-مفارق061*****شذلية بنت أحمد الت 

3000001300691043ة-مطلق250*****جميلة بنت الحسير  جالل 2726586339

وج474*****عادل بن محمد األخض  البوغانمي2726586339 ي ة -مت   2013000001300351043*****مب  بنت أحمد بن عبد هللا الحاح 

وج016*****عبد الباسط بن محمد الخياري 2726586339 5382015001300431543*****عواطف بنت حكيمي األجيدل ة -مت  

وج709*****يوسف بن صالح الراجحي 2726586339 ي ة -مت  
522301500130072543*****صلوحة بنت عىلي المساكب 

3000001300661043ة-مطلق704*****الزاهية بنت الطيب العيادي2726586339

ي 2726586339
وج592*****ماجد بن محمد األخض  الفرحان  0443000001300391043*****ريم بنت يوسف بوعىلي ة -مت  

يفة بنت محمد بن باشا 2726586339 3000001300651043ة-أرمل120*****شر

وج293*****عمر بن محمد مانسي 2726586339 5723000001300401043*****هندة بنت يوسف الزارعي ة -مت  

ي 2726586339
 
ي الرزف

وج205*****دلندة بنت لطف  8723000001300341043*****محمد بن عىلي بن دولة ة -مت  

3000001300641043ة-مطلق925*****يامينة بنت محمد البوغانمي 2726586339

وج820*****محمد بن صالح فزعي 2726586339 7683000001300621043*****مريم بنت عىلي الجالصي ة -مت  

وج453*****ريم بنت حمادي الساسي2726586339 3933000001300341043*****معز بن عىلي بوزيانة -مت  

وكي2726586339 3000001300311043ة-مطلق250*****سندس بنت نورالدين مت 

وج245*****أم الزين بنت صالح عاشوري 2869613366 5562000141300431542*****محمود بن عبد الستار الحوي    ج ة -مت  

وج806*****فوزي بن أحمد حميدي2869613366 9442000141300411542*****زكية بنت مسعود حمودة ة -مت  

ي 2869613366
 
ف وج456*****عيس بن إبراهيم المشر ي ة -مت  

5072000141300601542*****سعاد بنت حمد العون 

اهمي 2869613366 وج140*****المنصف بن خليفة الت  ي ة -مت   2842000141300581542*****فوزية بنت إبراهيم العرقون 

وج974*****المنصف بن محمد العاشوري 2869613366 ي ة -مت  
5282000141300601542*****صبيحة بنت عبد هللا القنون 

وج542*****عمار بن الطيب الرياحي 2869613366 967300014130073542*****حياة بنت عىلي البجاوي ة -مت  

وج534*****هشام بن مصطف  الخياري 2869613366 0802000141300511542*****محبوبة بنت محمود الخذري ة -مت  

وج206*****نعيمة بنت خميس بن عمارة 2869613366 5532000141300521542*****حسام الدين بن البشتر الرياحي ة -مت  
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وج338*****شكري بن عثمان بن عبد هللا السالمي 2869613366 8382000141300501542*****لطيفة بنت غبيش السعيدي ة -مت  

1000262515591541ة-أرمل344*****زينة بنت عىلي الجالصي 2930622375

وج527*****خميس بن العادل البوعىلي 2930622375 67310002631000501541*****هنية بنت مسعود خليفة ة -مت  

وج744*****محمد بن الشاذلي باشا 2930622375 ي النفزي ة -مت   95110002631000561541*****علياء بنت المنون 

وج874*****زهتر بن عىلي الرياحي 2930622375 6551015262500461541*****محبوبة بنت صالح البنوري ة -مت  

وج515*****نبيل بن محمد الخياري 2930622375 يف بنميلود ة -مت   31010002631000481541*****حبيبة بنت الشر

ي 2930622375
2000262500401041ة-مطلق264*****نورة بنت جلول الحباسر

ي 2930622375 وج423*****نزار بن عىلي بن عبد هللا الباح  63610002631000441541*****إيمان بنت الشادلي الربودي ة -مت  

وج646*****إبراهيم بن بلقاسم بن محمد بوعزيز 2930622375 3911015262500481541*****مفيدة بنت عىلي الرياحي ة -مت  

ي 2930622375 وج846*****نجاح بنت إبراهيم بلعان  0792000262500381041*****حسن بن محمد العلوش ة -مت  

وج990*****سمتر بن يوسف فرايحي2930622375 4631015262500431541*****ليىل بنت حمادي الجميعية -مت  

ي 2930622375
وج366*****كمال بن منور عويسر 10010002631000581541*****وسيلة بنت عبد العزيز البلطي ة -مت  

ي 2930622375 ي الغرن 
وج598*****أحالم بنت جيالن  ي ة -مت  

 
9951015262500431541*****المهدي بن جلول الورع

وج794*****تركية بنت سليمان حامدي2930622375 79310002631000501541*****فريد بن عمار الحامدي ة -مت  

وج624*****عىلي بن صالح الماجري 2930622375 ي ة -مت   8382000262500621041*****محرزية بنت عمار الجندون 

وج796*****محمد بن أحمد الطاهري2930622375 33310002631000461541*****يش بن حسن السايحي ة -مت  

وج286*****مختارة بنت مصطف  فضالوي2930622375 ية -مت  
56310002631000501541*****مخلوف بن عمر بن محمود النغموسر

ي 3014638391 وج901*****سهام بنت خميس غرن  1702000002500421540*****الحسير  بن مصطف  المحمدي ة -مت  

2015000000421540حالة أخرى 582*****حلمي بن صالح حسير 3014638391

2000002500571540ة-مطلق538*****نعيمة بنت صالح الرياحي 3014638391

وج833*****محمد الحبيب بن الحسناوي السديري 3014638391 وك عيادية -مت   6493000000000611040*****مباركة بنت مت 

وج378*****عىلي بن الطاهر العباسي 3014638391 2003000000000651040*****شلبية بنت محمد بن ت فتاق ة -مت  

ي 3014638391 3000000000351040عزباء-أعزب354*****عماد بن حمادي الشان 

300000250076540ة-أرمل117*****محبوبة بنت محمد عبيدي3014638391

ي 3014638391
ي الشارن 

 
3000000000621040عزباء-أعزب535*****رفيقة بنت الرزف

3000000000631040ة-أرمل199*****حدة بنت خليفة عبدلي 3014638391

10315000000411540حالة أخرى 663*****سعاد بنت سلطان رويسي 3014638391

وج405*****مبارك بن المولدي الساحىلي 3014638391 767300000250071540*****حليمة بنت محمد الساحىلي ة -مت  

ي3014638391
3000000000401040ة-مطلق576*****لبب  بنت الحبيب الفرشيسر

ي 3014638391
سر وج244*****هدى بنت عبيد الخت  3683000000000371040*****رضا الطرابلسي ة -مت  

ي 3014638391 وج898*****أيمن بن عبد الواحد جوان  ي ة -مت  
 

0233000000000331040*****إيناس بنت منصور الزواع

ي بن محمد عباس 3014638391
وج251*****رضا بن الحناسر ي ة -مت  

6803000000000611040*****ناجية بنت بوجمعة الشارن 

3000000000621040ة-أرمل022*****فجرية بنت حسونة بجاوية 3014638391

2000002500491540ة-مطلق435*****نعيمة بنت الطيب القبايىلي3014638391

وج226*****رمضان بن عمار المناعي 3014638391 8092000002500601540*****فوزية بنت عىلي السهايىلية -مت  

وج272*****الطاهر بن مسعود الجالصي 3014638391 8993000000000621040*****محبوبة بنت صالح بن عىلي ة -مت  

3000000000671040ة-مطلق521*****جميلة بنت الدزيدي البوغانمي 3014638391

ي 3014638391
وك عواص  وج606*****عماد بن مت  0903000000000321040*****نادية بنت رشيد غول ة -مت  

وج740*****عبد السالم بن عمر زيتون 3014638391 3132015000000471540*****حليمة بنت الجموعي الجواد ة -مت  

وج454*****حسونة بن محمد برهومي 3014638391 0673000000000341040*****حدة بنت عبد هللا عبد الالوي ة -مت  

ي3014638391
وج822*****محمد عىلي بن األمير  المديب  5363000000000381040*****نادية همامي بنت رشيد بن حسير  ة -مت  

وج010*****منسية بنت محمد الصالح الدريدي3014638391 096300000250071540*****عىلي بن أحمد السياري ة -مت  

ي 3014638391
وج927*****حسن بن صالح المثلون  ة بنت عىلي الجريدية -مت   41620000031000631040*****زهتر

ي بن محمد الهمامي 3014638391
ن  وج476*****الت  يف علية ة -مت   41120000031000611040*****راضية بنت الشر

وكي 3014638391 وج144*****محمد بن عمار مت  94620000031000611040*****لطيفة بنت عزالدين مرايدية -مت  

ي الدريدي3014638391
ون  300000250074540ة-أرمل471*****حبيبة بنت متر 

وج056*****صالح بن عىلي النوالي 3014638391 37620000031000621040*****ساسية بنت خليفة عوايسية ة -مت  

وج365*****بشتر بن إبراهيم البجاوي 3014638391 6053000000000661040*****منجية غانمية -مت  

وج065*****عبد السالم بن محمد خلفه3014638391 8132000002500541540*****دليلة بنت محمد بوكحيىلية -مت  

3000000000321040عزباء-أعزب397*****إسالم بن عمر العبيدي3014638391

وج910*****سمتر بن محمود الشوالي 3014638391 4723000000000361040*****عيدة بنت الحبيب الشوالي ة -مت  

ي الفطناسي3014638391
 
وج093*****فرج بن الغلوف ية -مت  

ي الماكب  ة بنت العرن  2183000000000671040*****ختر

وج041*****حّمادي بن عىلي بن محمد العبيدي3014638391 ية -مت   وكه بنت أحمد  بن نض اليعقون  7562000004150072540*****مت 

ي3014638391
وج806*****الهذبة بنت الهادي الماكب  3562000000015541540*****صالح بن عمارة العيارية -مت  
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ي الحسناوي 3264675428
ة بنت السبب  وج977*****أمتر ي بن إبراهيم بن عبد هللا السعايدي ة -مت   2362000142500351039*****العرن 

وج007*****محمد النارص بن عمارة قرامي 3264675428 8962000142500381039*****ألفة بنت عبد الكريم القاسمي ة -مت  

وج686*****وحيد بن الطاهر العايدي3264675428 ي ة -مت  
2272000142500391039*****فوزية بنت حسن العسر

وج090*****ساسية بنت البحري بن محمد صميدة 3264675428 48310001431000551539*****البشتر بن هذيىلي محمود ة -مت  

ي بن عىلي السبيعي3264675428
وج979*****العياسر 948300014250084039*****نزي  هة بنت صالح الصكوحي ة -مت  

ي بن حمودة بلدي 3264675428
 
وج107*****عبد الباف 0622000142500641039*****نعيمة بنت الطاهر بوزيدية -مت  

وج255*****بدرالدين بن عىلي بن صالح 3264675428 2202000142500401039*****ليىل بنت محمد النفطي السبوعي ة -مت  

وج949*****عائدة بنت البشتر األحمر 3264675428 2402000142500401039*****النارص بن مصطف  حمدي ة -مت  

ي 3264675428
وج272*****فتحي بن محمد الحباسر 11710001431000471539*****عائدة بنت عبد الرزاق البدوي ة -مت  

وج534*****سامي بن العروسي العرفاوي 3264675428 1022000142500381039*****آمال بنت محمد العكرمي ة -مت  

وق 3319685438 وج579*****المنصف بن محمد عت  1422000001300581538*****نجوى بنت بوبكر جبالي ة -مت  

300000130074538ة-أرمل108*****نجمة بنت الهمامي 3319685438

وج723*****أم السعد بنت يوسف العبيدي3319685438 ي ة -مت  
 بن عىلي المديون 

558300000130071538*****األمير 

وج840*****سمتر بن محمد خلف هللا 3319685438 4542000001300471538*****أحالم بنت المختار الحبوزي ة -مت  

وج309*****عبد الرزاق بن عبد الرحمان نويض 3319685438 5052000001300441538*****راوية بنت محمد البلطي ة -مت  

وج438*****المنصف بن أحمد العامري 3319685438 2592000001300411538*****جميلة بنت الساسي الحمزاوي ة -مت  

 السالمي 3319685438
وج508*****محمد بن مصطف  6822000001300491538*****ذكريات بنت أحمد السالمي ة -مت  

وج521*****طارق بن العيد غنية 3319685438 ي ة -مت   4212000001300471538*****ناجية بنت إبراهيم الذهب 

وج646*****منانة بنت عىلي الهمامي 3319685438 984300000130078538*****األخض  بن حسن بن األخض  ة -مت  

ي 3319685438
وج877*****عىلي بن محمد قنون  ي ة -مت  

3532000001300481538*****منجية بنت المولدي قنون 

ي3319685438
300000130078538ة-أرمل480*****عيدة بنت أحمد الزاير الصيف 

ي بن محمد بوغديري3319685438
وج694*****لطف  2462000001300451538*****سنية بنت صالح الحسناوية -مت  

ة بنت محمد القايدي3402697450 1015141300421537ة-مطلق860*****سمتر

ي 3402697450
2000141300301037ة-مطلق6702*****مرى بنت الحبيب شعبان 

وج524*****عبد الوهاب بن عىلي المباركي 3402697450 1702000141300391037*****حسنة بنت الصادق غزي ة -مت  

وج188*****محمد الهادي بن الهادي بن فرج3402697450 ي ة -مت  
4992000141300631037*****مليكة بنت محمد الشارن 

وج077*****سفيان بن عمر بوعقود 3402697450 ي ة -مت   8552000141300401037*****هادية بنت مبارك الكعب 

وج801*****نادر بن عىلي الخماسي 3402697450 ية -مت   0622000141300341037*****إبتسام بنت هويدي الحبيب 

وج495*****عبد الكريم بن الهادي النفطي 3402697450 0911015141300481537*****هنية بنت البشتر الجماعي ة -مت  

ي3430704457
وج962*****زهتر بن عىلي المديب  9051000262500411536*****هاجر بنت حبيب رياحي ة -مت  

وج776*****رضا بن محمد بن شمام 3430704457 ي ة -مت  
2491000262500441536*****نجاة بنت رمضان الصامب 

وج646*****ألفة بنت عبد الحميد البوراوي 3430704457 8491000262500441536*****شكري بن صالح الفضالوي ة -مت  

وج573*****عىلي بن صالح السياري 3430704457 9341000262500601536*****صباح بنت صالح السياري ة -مت  

وج062*****محمد العادل بن فرج بن السعد 3430704457 ي ة -مت  
3241000262500561536*****عواطف بنت حسن التوايب 

وج454*****سعيد بن عمار المناعي 3430704457 0601000262500531536*****فتحية بنت أحمد بن حسن ة -مت  

ي 3430704457
 
وج598*****بشتر بن محمد الرزف 7881000262500571536*****الزهرة بنت األمير  الدبوسي ة -مت  

وج635*****ليىل بنت حفيظ الخماسي 3430704457 ي ة -مت  
ي بن محمد الطرخان  1391000262500511536*****الصحب 

وج383*****عبد الستار بن عثمان الهمامي 3430704457 73510002631000401036*****زكية بنت عبد العزيز األبيض ة -مت  

ي 3430704457 وج841*****عادل بن الهادي الخرون  ية -مت  
 
6691000262500491536*****سنية بنت المولدي الزناف

ي كوكي 3430704457 وج370*****كمال بن الصحب  ي ة -مت   6311000262500561536*****نزي  هة بنت عىلي الجندون 

وج169*****سليم المكناسي 3430704457 ي العدايسي ة -مت  
0781000262500501536*****عيدة بنت الكيالن 

ي 3430704457 ي الشان  1000262500581536ة-أرمل997*****راضية بنت العرن 

وج978*****عىلي الهادي بن الغة عبد الالوي3430704457 ي ة -مت  
1341000262500571536*****دراهم بن حسونة بنغموسر

ي 3430704457 وج144*****معز بن المولدي غرن  5601000262500441536*****حنان بنت أحمد خذر ة -مت  

ي 3430704457
وج031*****محمد بن حسن الوسالن  3921000262500461536*****ساسية بنت مختار بن حسن ة -مت  

ي 3430704457 ان 
ّ
وج412*****شكري بن الرابح بن عىلي الش ية -مت   7011000262500461536*****هندة بنت يوسف بن عىلي الشان 

وج050*****نجوى بنت محمد الطاهر المناعي3430704457 ية -مت  
 
 بن عىلي الالف

4141000262500501536*****الرائسير 

وج426*****منجية بنت التهامي البوغانمي3430704457 3661000262500501536*****رضا بن محمد الماجرية -مت  

وج496*****راضية بنت محمد الرياحي3430704457 1381000262500541536*****رضا بن مختار القرامية -مت  

ي 3545724477
وج028*****صلوحة بنت الهادي ميمون  ي ة -مت  

785300000000071535*****مصطف  بن الحفناوي ميمون 

ي 3545724477
وج867*****حسير  بن محمد الفرشيسر ي ة -مت  

4982000000000511535*****سعاد بنت عىلي مسكيب 

وج257*****كلثوم بنت إبراهيم حباسي 3545724477 3662000000000441535*****جمال بن الصادق العيسي ة -مت  

وك الطعمىلي 3545724477 وج016*****صالح بن مت  ي ة -مت  
9712000000000521535*****يمينة بنت عمر عمران 

وج003*****لطيفة بنت المبارك بن سعيد 3545724477 8382000000000441535*****جالل بن أحمد العرفاوي ة -مت  
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ي 3545724477
300000000080535ة-أرمل217*****جميلة بنت عثمان قان 

ي 3545724477
ي بنت سلطان دايح 

300000250083035حالة أخرى 341*****أم الهان 

وج430*****ميالد بن عمر أحمد 3545724477 الدين المفتاحي ة -مت   690300000000072535*****دليلة بنت ختر

300000000076535ة-أرمل689*****السيدة بنت عىلي الخنشولي 3545724477

ي 3545724477 وج298*****حمادي بن عمارة الجندون  ي ة -مت   5362000002500691035*****حدة بنت الطاهر كثتر

وج580*****عىلي بن الحسير  رحومة 3545724477 992300000250083035*****السيدة بنت رمضان الخماسي ة -مت  

ي بن محمد المرداسي 3545724477 300000000079535عزباء-أعزب362*****العرن 

وج028*****محمد بن محمد الماجري 3545724477 613300000000072535*****شهيبة بنت عبيد الرياحي ة -مت  

ي بن محمد الصالح قوارب 3545724477
وج423*****لطف  6242000000000541535*****بريزة بنت رمضان عمدون ة -مت  

وج052*****عبد المجيد بن عبد السالم بوهاللي 3545724477 ية -مت   7802000000000591535*****مهرية بنت بلقاسم الحبيب 

وج401*****محّمد الهادي بن هذيىلي بن صالح  محمود 3545724477 ي القرامي ة -مت  
ن  ة بنت الت  2362000000000521535*****سمتر

ي 3545724477 وج789*****سلوى بنت محمد الغرن  3952000000000481535*****منور بن عبد الحميد الجبالي ة -مت  

وج166*****مراد ساسي 3545724477 3142000002500401035*****دليلة بنت بشتر بن سالم ة -مت  

ي 3545724477 وج681*****محمد التوهامي بن حميدة الشان  3582000000000591535*****سعيدة بنت مختار قرمان ة -مت  

ي 3545724477
 
ف 2000000000561535عزباء-أعزب942*****عيس بن صالح المشر

ي 3545724477 ي الهداح  وج986*****حسن بن ناح  9122000000000431535*****علية بن محجمد الجالصي ة -مت  

300000000076535ة-أرمل855*****فطيمة بنت صالح الماجري3545724477

ي3545724477
2000000000551535ة-مطلق571*****راضية بنت حسير  بدرون 

2000000000571535عزباء-أعزب953*****آسية بنت عىلي العجمي3545724477

وج633*****فيصل بن سعد السويسي3545724477 ية -مت  
5642000000000451535*****نعيمة بنت خميس التبيب 

وج913*****نورالدين بن محمد فاضل 3714749502 0871000142500521534*****كريمة بنت أسماعيل ساسي ة -مت  

ي بن عبد هللا العرفاوي 3714749502
وج717*****لطف  0101000142500481534*****وسيلة بنت محمد موس ة -مت  

وج905*****رضا بن نوار عكريمي3714749502 5441000142500531534*****شهلة بنت محمد منضي ة -مت  

وج053*****أحمد بن محمد السليطي3714749502 2011000142500471534*****سنية بنت محمد محجوبة -مت  

وج371*****فتحي بن عمر الربعي 3714749502 1521015142500611034*****مليكة بنت عامر بن عياد ة -مت  

وج145*****مراد بن حسونة الدرعي 3714749502 5391000142500431534*****كوثر بنت ساسي البازي ة -مت  

وج976*****عادل بن محمد الطاهر الماجري 3714749502 ية -مت  
5301000142500471534*****راضية بنت عمارة الجويب 

وج764*****عىلي بن الصادق بن عثمان الكردي3714749502 8801000142500411534*****حنان بنت ميالد موسة -مت  

300000130082033ة-أرمل173*****بية بنت بلقاسم الساسي 3767757510

2000001300701033ة-أرمل864*****علجية بنت هداج الحجري 3767757510

300000130087033ة-أرمل678*****أم الزين بنت محمد السبتاوي 3767757510

ي 3767757510
201500130073533ة-مفارق291*****محمد بن محمد الزمب 

2000001300661033ة-أرمل336*****ناجية بنت عمارة الماجري 3767757510

ي3767757510 وج218*****منصور بن حسن الخمتر 6952000001300391033*****جهان بنت كمال العبسية -مت  

ي بن يوسف بن عىلي الحاج حمد 3823763516
وج157*****اللطف  4721000141300521532*****حفيظة بنت أحمد الحاج أحمد ة -مت  

وج157*****ناجية بنت الطيب المقايدي3823763516 ية -مت   7791000141300501532*****الحبيب بن حسونة الخمتر

وج340*****فيصل بن محمد الطرابلسي 3823763516 9371000141300441532*****منال بنت حسن الجبالي ة -مت  

ي 3823763516 ي بولعان 
وج771*****فوزي بن محمد العياسر 1781000141300521532*****ألفة بنت عبد هللا الجمىلي ة -مت  

وج155*****محمد بن محسن شعبان 3823763516 7941000141300451532*****سنية بنت محمد بوكادي ة -مت  

1000141300481532ة-مطلق900*****ليلة بنت عبد هللا بالغارق 3823763516

وج316*****فتحي بن محمد الصالح الرحيمي3823763516 ة بنت رابح العباسي ة -مت   4071000141300451532*****سمتر

وج348*****مجدي بن الشاذلي الكشوندي3823763516 اوية -مت   8481000141300571532*****نبيهة بنت الطاهر تتر 

وج600*****رضا بن عىلي المولىهي 3823763516 7171000141300591532*****السيدة بنت قاسم بوطار ة -مت  

وج210*****محمد بن صالح دربال 3823763516 ة بنت محمد الماجرية -مت   6531000141300561532*****سمتر

ي 3872773526 وج964*****حمدي بن أحمد الكعب  8161000262500401031*****هالة بنت عبد العزيز مسعود ة -مت  

ي 3872773526
وج106*****أحمد بن محمد الزمب  ي الرابحية -مت  

ن  9151000262500331031*****حوة بنت الت 

وج883*****نورة بنت محمد الخياري3872773526 2161000262500361031*****محمد بن سالم الساسي ة -مت  

هومي 3872773526 1000262500391031حالة أخرى 763*****حنان بنت مختار الت 

وج953*****عبد الوهاب بن محمد المنور حمادي 3890777530 7032000000000311030*****إبتسام بنت عىلي الحلفاوي ة -مت  

ي 3890777530 300000000089030ة-أرمل505*****وناسة بنت محمد البوعت  

وج723*****فرج بن الهادي الغرايري 3890777530 قاوي ة -مت   016200000250077530*****نورة بنت محمد األمجد الت 

وج850*****مصطف  بن إبراهيم الدزيري 3890777530 65010000031000691030*****العايشة بنت أحمد بن الحاج عباس ة -مت  

1000000015581530حالة أخرى 712*****سلوى بنت عمران الشايب 3890777530

ي بن محمد الرياحي 3890777530
وج574*****فرجان  202200000250073530*****دليلة بنت الحبيب عورية ة -مت  
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1000000015441530ة-مطلق856*****سالم بن حسن السبالوي 3890777530

وج255*****سندس بنت عىلي بولكباش 3890777530 6892000000000401030*****أكرم بن عىلي صفر ة -مت  

ي3890777530 300000000082030ة-أرمل914*****عمره بنت بلقاسم الحبيب 

ي3890777530
وج495*****عىلي بن محمد الفرشيسر 2991000002500591530*****بديعة بنت محمد بن مباركة -مت  

وج772*****عىلي بن األزهر الخلفاوي3890777530 ي ة -مت  
 
5332000000000301030*****حنان بنت مراد الصواف

1000000015561530عزباء-أعزب784*****فتحي بن مصطف  العباسي 3890777530

201500000072530ة-أرمل814*****عربية بنت النارص بن محمد 3890777530

وج798*****المختار بن صغتر بن ناجح3890777530 ي ة -مت  
695201500000076530*****ناجية بنت الهادي الحناسر

وج035*****السيدة بنت بلقاسم همامي 3890777530 ي ة -مت  
5681015002500611030*****عبد الكريم بن الحطاب العويب 

ي 4010792545
ي بن عىلي اللوان  وج832*****منح  6041000143100072529*****آسية بنت البشتر بن أحمد ة -مت  

ي4010792545
وج048*****لطيفة بنت المكي الماكب  9391000142500401029*****محمد الهادي منجىلية -مت  

ي 4021794547
 
وج898*****محمد الهادي بن محمد الصالح الزروف 1181015001300641028*****نزي  هة بنت صالح صكوحي ة -مت  

وج184*****إسكندر بن الطاهر البجاوي 4021794547 ية -مت  
3301000001300501528*****لمياء بنت محمد االريان 

وج700*****نسيم بن التوفيق السيالة 4021794547 5381000001300421528*****سنيا بنت المنصف الرقيق ة -مت  

ي 4021794547
ي الوسالن  وج095*****معز بن المنون  7721000001300461528*****سامية بنت حسن الزغالمي ة -مت  

ي 4021794547
201500130085028ة-أرمل219*****بوزيان بن يوسف الميمون 

وج270*****أحمد بن صالح الرياحي 4021794547 400200000130080528*****رب  ح بنت إبراهيم بن فضيلة ة -مت  

ي 4021794547
وجعادل بن البشتر العسر اوية -مت   1151000001300461528*****فاطمة بنت عىلي الخض 

ي 4021794547
وج984*****الحبيب بن عمارة الميمون  870200000130071528*****حدة بنت بلقاسم المسعي ة -مت  

وج722*****نكتل بن صالح الحفضي 4079802555 ي ة -مت  
7421000141300371027*****إنتصار بنت عبد هللا السبب 

وج331*****صابر بن محمد عكرمي 4079802555 2031000141300361027*****ريم بنت عبدة الفطناسي ة -مت  

وج451*****فتحي بن عمار الدريدي4079802555 2711000141300621027*****دليلة بنت أحمد الذيب ة -مت  

وج278*****سعيدة بنت عىلي فالح 4079802555 ي ة -مت   7281000141300621027*****عبد العزيز بن محمد الصالح الحجان 

ي4098806559 1000000000461525عزباء-أعزب416*****المعز بن الحبيب الحبيب 

ي 4098806559
وج070*****كريم بن محمد الطريف  0671000000000441525*****نبيهة بنت رمضان يدعس ة -مت  

ي بن الحبيب بن عىلي 4098806559 وج660*****ناح  8271000000000551525*****ناجية بنت علية فرجان ة -مت  

ي 4098806559 وج558*****إسماعيل بن محمد عىلي الخمتر ي ة -مت  
 

4961000002500361025*****هندة بنت عىلي الورع

1000000000461525عزباء-أعزب874*****سهام بنت صالح فضالوي 4098806559

200000250087025ة-أرمل640*****خميسة بنت حسن الهداوي 4098806559

ي4098806559
1000000000521525ة-أرمل016*****هادية بنت حسونة الجويب 

وج573*****عيدة بنت عمار العراكي4098806559 1571000000000411525*****شكري بن عبد الرحمان جرودية -مت  

وج077*****ليىل بنت خميس الهمامي4098806559 6421000000000441525*****مراد بن عىلي يوسفة -مت  

ي الرياحي 4211815568 وج143*****مهدي بن الصحب  ي ة -مت  
0581000001300401023*****بسمة بنت عىلي بوهان 

وج465*****المختار بن أحمد خلف هللا 4211815568 6711000001300661023*****نزي  هة بنت فرج دعبوبة -مت  

وج665*****وليد بن األزهر ساطع 4211815568 ي ة -مت  
0131000001300361023*****لطيفة بنت الطيب الفرشيسر

ي 4211815568
وج648*****إيمان بنت عرفة الدهمان  4741000001300361023*****عصام بن أحمد حسير ة -مت  

ي 4211815568
وج007*****مروى بنت الهاشمي اللوان  163200000130029023*****نزار بن عبد الرحمان السعيدية -مت  

وج690*****صالح بن عىلي البلطي 4211815568 8481000001300371023*****حياة بنت خالد الجبالي ة -مت  

وج054*****محمد الحبيب بن عىلي الدريدي4245821574 ي ة -مت  
301100000250074520*****سعاد بنت محمد الشارن 

وج450*****عىلي بن حسن الدخىلي 4245821574 5701000000000371020*****محرزية بنت مصطف  العياري ة -مت  

وج113*****ماهر بن حسن الجبالي 4245821574 ي ة -مت  
ي اللوان  9021000000000381020*****شيماء بنت منح 

ي 4245821574
1000000000341020عزباء-أعزب885*****عصام بن محمد الهادي الماكب 

ي 4245821574 وج833*****هشام بن حمادي الدغبوح  7151000000000371020*****أحالم بنت عمار بن نض ة -مت  

ي 4245821574
وج034*****أكرم بن األسعد عواص  8861000000000351020*****وداد بنت يوسف مناعي ة -مت  

ي 4245821574 وج933*****عبد الحميد بن محمد محجون  995200000000081020*****فضة بنت محمد كالعي ة -مت  

1000000000401020عزباء-أعزب030*****وليد بن سعيدة 4245821574

وج050*****ريم بنت راشد القالعي4245821574 ية -مت   694200000000029020*****سليم بن الصادق الخريح 
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ي791 وج911*****عزالدين بن مختار العمير ز ة بنت مسعود المقرية -مي  575201541241500581567*****سمير

وج231*****فتحي بن عمر الدريدي862 ز ية -مي  اف بنت عبد الجواد الركايب  06530152631000561566*****إشر

وج607*****رضا بن العروسي طليبة2613 ز وك بن حمزةة -مي  4213015262500571561*****كوثر بنت مي 

ي2613
وج954*****المعز بن علي الهانز ز 28430002631000461561*****إكرام بنت الحبيب اللطيفة -مي 

ي4745
30001441500691059ة-مفارق635*****عائشة بنت الطاهر المديبز

ي4745 وج964*****بلقاسم بن محمد اليعقون  ز 72030001431000571559*****نجاة بنت علي الوجة -مي 

30001431000531559ة-مطلق668*****ناجية بنت إبراهيم النويوي4745

وج303*****فهمي بن صالح الحويشات5788 ز 2173015141300551557*****ريم بنت عمر العبيدية -مي 

وج961*****بلقاسم بن الحفصي الحفصي5909 ز 92330002631000611056*****بسمة بنت محمود الماجرية -مي 

وج696*****جمال بن بلقاسم عرعوري5909 ز 8013000262500501556*****ألفة بنت عزوز مموة -مي 

وج182*****ليل بنت الطيب الدريدي5909 ز 2133000262500511556*****البشير بن أحمد بن عمرة -مي 

ي5909 3000262500471556ة-مفارق323*****إلهام بنت محمد الجندون 

ي77013
 
وج922*****عاللة بن الطيب الرزق ز وكة بنت خميس الجبالية -مي  21220315005150076555*****مي 

وج216*****فاطمة بنت صالح الكراي92714 ز 2873000142500541554*****منذر بن عمر بن الطيبة -مي 

ي92714 ي بن محمد حاج 
وج360*****لطفز ز 67830001431000621054*****صالحة بنت خليفة جامية -مي 

وج114*****علي بن عثمان بوغانمي 129816 ز ة بنت علي البوغانمي ة -مي  08920002631000491551*****منير

9932015262500531551*****ة-أرمل993*****فاطمة بنت محمد حمدي129816

وج863*****كريم بن الصادق قديدة 129816 ز ية -مي   الهادي الغرن 
ز 9992000262515511551*****روضة بنت 

30000000210341050عزباء-أعزب742*****هيثم بن محمد البحري144519

اهمي144519 وج073*****محمد البشير بن إبراهيم الي  ز 3203000002500451550*****لمياء بنت مصطفز الشفريدية -مي 

ة176421 وج015*****عبد الحميد بن محمد بن حتير ز 40520001431000551549*****اسية بنت عبدهللا ونيسة -مي 

وج377*****خميس بن الطيب البوغانمي176421 ز 19020001431000601549*****رجاء بنت بلقاسم زواغةة -مي 

3000001300551548ة-مطلق910*****نادية بنت سعيد دربال187023

يف القسوري187023 وج198*****نعيمة بنت ضز ز ية -مي 
0793000001300601548*****عز الدين بن عمار مروانز

2015141300531547ة-مفارق546*****آمنة بنت محمد بالخير201725

ز البوغانمي 201725 وج288*****جيهان بنت الحستر ز ية -مي 
3473000141300391047*****نبيل بن محمد الورتانز

وج602*****وحيد بن عثمان سالمة208127 ز ي الطبيبة -مي 
7062000262500551546*****ريم بنت الكيالنز

ي 223128 3000000000481545عزباء-أعزب823*****لطيفة بنت الهادي الزريب 

3015000000651045حالة أخرى 779*****علي بن عمارة بن علي223128

3000003100074545ة-أرمل289*****فرجانية بنت محمد الجالصي223128

وج002*****محمد بن احمد قليب264431 ز 478300014250074544*****ناجية بنت عمرة -مي 

3000001300661043ة-مطلق037*****دليلة بنت عبد العزيز األحمر272632

ز قاسم 286933 وج651*****الهادي بن حستر ز 402300014130072542*****فاطمة بنت عمر قاسمة -مي 

وج547*****مراد بن عبد الرحمان بن الطيب293034 ز ية -مي 
24810002631000481541*****ليل بنت حسونة اللوان 

ي 301435
3000000000611040ة-مطلق387*****جمال الدين القرقبز

ة بنت مصطفز بن دخيلة301435 3000000000641040ة-مفارق980*****منير

وج725*****فيصل بن حسن البوسليمي301435 ز 5713000000000361040*****سلوى بنت علي الجبالية -مي 

ة بنت الشادلي الخذيري326438 ز 2000142500641039ة-أرمل724*****حفير

ي بن رجب326438
وج196*****عمر بن الجيالنز ز 74710001441500641039*****فاطمة بنت الحبيب البوزيدية -مي 

2000001300541538ة-أرمل269*****نزي  هة بنت العبيدي الراجحي331940

وج028*****عبد هللا بن معمر العرفاوي331940 ز ارية -مي  ز وكة بنت عمارة كيز 076300000130073538*****مي 

وج878*****الطاهر بن يوسف العياري343042 ز 3491000262500541536*****جيهان ينت حمادي المناعية -مي 

وج601*****العروسي بن بلقاسم يونس343042 ز 5461000262500541536*****حنان بنت محمد قارةة -مي 

ي بن الصغير القطاري343042
وج236*****لطفز ز 3461000262500551536*****حياة بن يوسف الماجرية -مي 

وج800*****احالم بنت محمد البوسالمي354545 ز 8812000000000521535*****عماد بن عبد المجيد شكيوهة -مي 

ي354545
300000000071535ة-مطلق597*****زنيخة بنت محمد النفان 

ي371447
وج038*****عبد الفتاح بن االزهر الزلفانز ز ية -مي 

7451000142500501534*****فتحية بنت المختار الخونز

ي371447
وج575*****المعز بن حسن الفرشيشر ز ية -مي 

0531000142500451534*****هادية بنت الطاهر المحواسر

وج907*****األسعد بن علي الحداد376749 ز 5161015001300491533*****سمية بنت المختار الرتيمية -مي 

2000000000351030عزباء-أعزب346*****محمد علي بن عبد هللا صويد389050

وج096*****علي بن يوسف العياري402151 ز 6651000001300441528*****عواطف بن محمد الجالصية -مي 

وج060*****مسعود بن محمد الغول402151 ز 106200000130074528*****راضية بنت الهادي العكارية -مي 

1000000000371020عزباء-أعزب787*****نبيل بن عبد المجيد العايدي424553

ي424553 ي الجرن  1000000000691020ة-مطلق937*****مريم بنت العرن 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي61
300051551500551575ة-أرمل319*****السيدة بنت ابراهيم بن علي قنون 

وج495*****عادل  بن محمد بن الصادق بن الحبيب 181 538300071581500501575***** بسمة بنت خميس القاسمي ة -مت  

ي193
وج622*****مكرم بن علي بن عثمان الفرشيش  801300041241500441572*****حلومة بنت خميس بن الخزامي ة -مت  

300031081500561570ة-أرمل920*****حياة بنت سعد الجبالي474

وج446*****محمد الهادي بن صالح مغراوي865 53430002661500591566*****زهيدة بنت عمار بن عبدة هللا الدريدية -مت  

وج582*****عبد الحفيظ بن محمدعبد الحفيظ رجب865 5763015262515531566*****نبيهة بنت بلقاسم المرمورية -مت  

ي1267
وكة بنت الطاهر الشارن  وج051*****متر ية -مت  

 
080302100000210591565*****محرز بن أحمد السوف

وج438*****محمد علي بن علي القاسمي1267 ة بنت محمد الحبيب السايحة -مت   870201531051500571565*****سمتر

وج696*****الزهرة بنت بريك بن محمد الطرابلشي1267 ية -مت   49330150041500601565*****علي بن حامد بن مسعود العت 

وج775*****بوزيان بن الهادي بن بوجمعة البوزيدي 1267 ي ة -مت   699300031031000541565*****حبيبة بنت سليمان بن عمار النصيبر

ي1267
وج560*****منجية بنت خميس بن محمد الجويب  ية -مت  

307300031031000501565*****علي بن عبد الجليل السعيدان 

وج354*****عبد الستار  بن الهادي بن محمد الخياري1267 ية -مت  
162300031031000531565*****راضية بنت بوبكر بن محمد الفرشيش 

ي 1267
679300031031000481565*****ة-أرمل679*****لمياء بنت صالح  ليوان 

300031031000471565ة-أرمل725*****نجوى بن محمد السنوسي 1267

 بن عاللة الكالعي1267
وج161*****فاطمة بنت مصطف  288300031041500651065*****الهادي بن احمد بن صالح كالعية -مت  

وج058*****حبيبة بنت محمد بن حسن الدهمول1267 770300031031000451565*****نوالدين بن محمد بن فرج بن سالمة -مت  

وج195*****المنصف بن إبراهيم بن يونس بن حمزة1267 327300031031000441565*****هدى بنت عمار بن صالح الغلقاوية -مت  

ي 1267
ين بن عمر السبيشي الخليف 

ّ
وج330*****نور الد ية -مت  

059300031031000521565*****كوثر بنت خليفة بن سالم الخليف 

وج637*****رب  ح بنت حميدة بن بوترعة العبيدي20219 ية -مت   55030151431000501564*****رشيد بن عبد العزيز بن عمر عرنر

وج090*****دليلة بنت علي بن يونس الخالدي20219 77030001441500601564*****رابح بن الطاهر بن بلقاسم القرماعية -مت  

وج139*****هشام  بن جمعة بن قاسم حداد20219 69730001441500521564*****شهناز بنت نرص الدين بن علي االخرص ة -مت  

30001441500551564ة-مطلق302*****رضا بن جلول بن محمد بن عيش20219

ي26123 وج162*****تفاحة بنت محمد الطيب الكثتر 67330002631000421561*****رضا بن صالح بن محمد العبيدية -مت  

30002631000561561حالة أخرى 961*****حسنة بنت صالح بن سعد الماجري26123

يف26123 وج239*****االمجد بن عمران بن احمد الش  يفة -مت   91930002631000511561*****حسنة بنت ابراهيم بن حسن الش 

وج182*****بلقاسم بن خليفة بن الطاهر خزري26123 23530002631000541561*****جمعة بن صالح بن حامد سديرية -مت  

وج385*****فرحات بن أحمد بن محمد الضغتر بالصغتر26123 وكة -مت   92030002641500651061*****مب  بنت علي بن بلقاسم المتر

30002631000441561ة-مطلق120*****سكينة بنت عمار بن صالح الغلقاوي26123

30002631000481561ة-مفارق359*****سلوى بنت جعفر بن محمد عيادي26123

3015262500571561ة-مطلق190*****منية بنت محمد بن صميدة الماجري26123

ي 26123 وج552*****حنان بنت منصور الزريبر ي ة -مت  
39930152631000381061*****سعيد بن حسير  النغموس 

30002631000481561ة-مفارق819*****منية بنت صالح قسومة 26123

وج199*****سالف بنت محمد بن الفالح المناعي26123 3573015262500431561*****سفيان بن بولبابة بن علي بوستةة -مت  

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي26123
وج513*****فتحي بن نورالدين السمران   الهذلي ة -مت  

71930002641500621061*****فاطمة بنت الحسير 

وج195*****أحالم بنت محمد بن إبراهيم  القاسمي 26123 35830002631000511561*****ماهر بن علي بن محمد  الفخفاخ الصفاقشية -مت  

وج743*****سعيدة بنت علي بن صالح عبيدي39936 21430000051500601560*****حمادي بن الصادق بن أحمد عبيدية -مت  

30000031015571560ة-مطلق678*****لطيفة بنت صالح بن محمد القديدي39936

ي39936 30000041500591560ة-أرمل474*****صبيحة بنت المولدي بن محمد الجندونر

ي47439
وج066*****نورالدين بن محمد العماري الجويب  ية -مت  

4013015142500581559*****تركية بنت المولدي بن زروق الجويب 

 تومي47439
ي بن حسير  وج229*****عادل بن العرنر ية -مت  

1193015142500501559*****حنان بنت البشتر وسالن 

ي47439
وج657*****عبد السالم بن بوبكر بن سعيد السودان  84830001431015651059*****نعيمة بنت عمار بن عثمان قاسمية -مت  

 بن عمر بن محمد الجبالي47439
وج292*****مصطف  12930001441500661059*****حبيبة بنت حمد بلدية -مت  

وج723*****أم الختر بنت علية بن محمد بن سليمان47439 87330001451500621059*****المنذر بن محمد بن محمد الصمعية -مت  

ي 47439
59330001441500661059*****ة-أرمل593***** كافية بنت ابراهيم الخليف 

وج745*****نارص بن الصادق بن رحومة47439 97130001431000501559*****مفيدة بنت البشتر بن محمد وداعةة -مت  

وج459*****فؤاد بن الحسير  بن بوجمعة بن سالمة59046 وك العيارية -مت   وكة بنت حسن بن متر 1403000262500481556*****متر

ي59046
يف  ة بنت صالح بن عبد هللا بن ش  3000262500501556ة-مطلق282*****منتر

وج352*****معز بن عبد السالم بن محمد المعالج59046 5653000262500451556*****ليلب بنت فرج بن صالح بن علية -مت  

وج933*****االزهر بن صالح بن محمد حمايدية59046 97430002631000671056*****فاطمة بنت سالم بن محمد بن احمدة -مت  

وج584*****لطيفة بنت إبراهيم العبيدي59046 1713000262500531556*****المنصف بن عبد هللا بن خليفةة -مت  

ي 59046
3000262500501556ة-مفارق115*****شاذلية بنت محمد الحمرون 

ي 59046
وج631*****محبوبة بنت المولدي الورتتان  ي ة -مت  

9733000262500521556*****حمة بن الحبيب الرمضان 

0083000262500501556*****ة-أرمل008*****الحسير  بن لمير  بن عبد الرحمان عيساوي59046

وج320*****الهادي بن محمد بن علي الفايدي59046 2133000262500471556*****نجاة بنت يونس بن محمد العبيدية -مت  

وج531*****محمد االمير  العروسي 59046 4033000264150076556*****جميلة بنت محمد العباسية ة -مت  

وج821*****دليلة بنت محمد بن علي العبيدي59046 ي بن الطيب لسودة -مت  
 
4573000262500581556*****عبد الرؤوف بن الحاج محمد الشاف

3000262500491556ة-مطلق722*****لمياء بنت النارص معالج59046

3000262500541556ة-مطلق614*****شاذلية بنت محمد علي الهمامي59046

ي77059
وج770*****بختة بنت الطاهر المثلون  ية -مت  

9783015002500571555*****محمد الصالح بن عمر السمان 

وج164*****حاتم بن نورالدين الحريزي77059 94330000031000511555*****كوثر بنت حسناوية -مت  

وج398*****عبد المؤمن بن محمد بنمحمد77059 ية -مت  
94930000041500671055*****ناجية بنت خضار بن صغتر ورتان 

وج502*****عبد هللا بن الحبيب بن محمود بشاينية77059 631200031031000421555*****عربية بنت بلقاسم الرحيمية -مت  

ي77059
30000041500661055ة-أرمل732*****زكية بنت حسن الشواس 

ي بن الهادي بن عثمان قلمامي77059 وج255*****الذهبر 71030000041500671055*****حورية بنت عمار بن عثمان خزري بوزيدية -مت  

30001431000631054ة-أرمل190*****فاطمة بنت علي مساهلي92760

وج098*****جليلة بنت عمر بدر92760 31820001441500591554*****عبد الحميد بن محمد ساهلية -مت  

ي92760
ي الوسالن 

ن  وك بن علي التر ي بن متر
وج673*****لطف  6473015142500381054*****حنان بنت نرصبن بلقاسم بن بلقاسمة -مت  

وج983*****مسعود بن أحمد وبن مسعود بنعطية92760 6893000142500411554*****نزي  هو بنت مسعود بن أحمد بنعطيةة -مت  

ي92760
وك سعيدان  ي بن الصادق بن متر

وج332*****لطف  4303000142500471554*****لمياء بنت الحسير  بن محمد عيادية -مت  

3000142500511554ة-مطلق529*****زكية بنت الشاذلي بن سالم شايفة92760

ي92760
وج269*****فتحي بن لطيف بن عبد هللا اللطايف  ية -مت   28420001441500551554*****فائزة بنت حمدة بن بلقاسم الجندونر

ي92760
 بن علي مزغب 

3000142500531554ة-أرمل633*****آسيا بنت االمير 

ي بن محمد بن محمد الشوك92760 وج920*****العرنر 2383000142500591554*****جميلة بنت سالم بن محمد غانمية -مت  

وج816*****عواطف بنت الهادي بن حسن بوزيد92760 ية -مت  
 
17130001431000371054*****عثمان بن مسعود بن عثمان الرزف

ي الرياحي92760
وج633*****نعيمة بنت بلقاسم بن خليف  9573000142500491554*****توفيق بن ابراهيم بن عبد هللا حمدية -مت  

وج042*****هشام بن المولدي بن علي الدريدي92760 6983000142500481554*****كريمة بنت بوبكر بن فرج الرياحية -مت  

هومي92760 ة بصالح بن محمد الصالح التر 4513000142500441554*****ة-أرمل451*****منتر

وج170*****كمال بن صالح السكار 92760 ي ة -مت   1783000142500511554*****وحيدة بنت الهاشم اليعقونر

وج448*****عبد القادر بن عبد هللا بن يحي بن حسن92760 0503000142500411554*****نوة بنت الهادي بن إبراهيمة -مت  

وج023*****سامية بنت حسير  بن يونس اليحياوي92760 5373000142500451554*****محمد فوزي بن حمادي بن الشيحية -مت  

وج564*****فاطمة بنت عرفة الماجري92760 3473000142500431554*****عبد الجليل بن الشيحي بنعمرة -مت  

ي92760
ي حناس  وج813*****وليد  بن يوسف بن الذهبر 9523000142500601554*****فضيلة بنت صالح بن حسونه  مناعية -مت  

30001431000621054ة-مفارق729*****الهذبة بنت حمودة بن محمد قماطي92760

  بن مختار بن محمد الصالح الجبابلي 92760
ّ
3000142500601554ة-مطلق253*****عبد الحق

3000001315431553ة-أرمل039*****صبيحة بنت محمد بن فرحات السهالوي113080

30000013210321053حالة أخرى 766*****اسالم بن عبد الجليل بن شيخة113080

ي115082 وج735*****بية بنت علي بن عمار كاتبر ية -مت  
5293000141300591552*****عباس بن محمد بن عباس المحفوط 

ي115082
يف بن سعد فرشيش  3000141300531552ة-مطلق687*****نبيهة بنت الش 

ي115082
 
وج288*****ميالد بن صالح بن نرص العطاف 2763000141300491552*****حياة بنت محمد نةر الدين كريمة -مت  

وك بن احمد بن الصادق حزي115082 وج149*****متر 7703000141300491552*****حلومة بنت صالح بن بوبكر حزية -مت  
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3000141300511552ة-مطلق311*****آمال بنت الطاهر الحمالوي 115082

3000141300571552ة-أرمل418*****مفيدة بنت عاللة بن محمد بن مفتاح115082

ي115082  شانر
3000141300561552ة-مطلق179*****دليلة بنت محمد بن االخرص 

وك بن عمر االجنف115082 وج752*****لبب  بنت المتر 5123000141300421552*****تيستر بن حبيب بن عبد اللطيف العيادية -مت  

يف115082 وج295*****مصطف  بن إبراهيم بن حسن الش  9553000141300491552*****عروسية بنت عمران بن حمدة -مت  

ي بن محمد بن أحمد العياري129891
وج377*****لطف  84420002631000571551*****بسمة بنت سعد بن بلقاسم الساسية -مت  

3000262500311051ة-مطلق697*****إيمان بنت محمد بن صالح السماطي129891

يف129891 وج400*****كوثر بنت محمد بن الهذيلي الش  ي لعرامية -مت  
ي بن صالح بن الفرجان 

0153000262500361051*****لطف 

3000262500351051ة-مطلق751*****حنان بنت محمد الحبيب الجالصي129891

وج886*****رب  ح بنت ميالد بن عمارة العزيزي129891 19220002631000581551*****خميس بن محمد بن صالح ساحلية -مت  

ي129891
 
وج77*****عبد القادر بن أحمد بن المولدي دف 9303000262500631051*****روضة بنت حسير  بن محمود العبيدية -مت  

ي129891
وج628*****الحبيب بن فرج بن صادق الحنش  ي بن محمد االسودة -مت  

33820002631000481551*****حياة بنت الجيالن 

وك الحكيم129891 وج160*****محمد بن متر 37420002631000591551*****آمنة بنت محمد الهادي الحكيمة -مت  

جالوي 129891
ّ
وج786*****عبد الّرؤوف بن يوسف بن محمد الطاهر  الن ي بن علي  النجالوي ة -مت  

69720002631000581551*****راضية بنت الصيف 

20000041500561550ة-أرمل310*****نائلة بنت حمودة اليحياوي1445100

3015000000571550حالة أخرى 019*****جليلة بنت الطاهر طراد1445100

وج563*****ليل بنت محمد الماجري1445100 3633000002500521550*****عبد العزيز بن عبده بن عمار الهاشمية -مت  

وج290*****نجيبة بنت رحيم الحكيمي1445100 ي الجنسيةعبد الرحيم بن محمد الدغرية -مت   3000002500481550مغرنر

ي1445100
وج676*****إبراهيم بن أحمد بن مرزوق ماكب  7093015002500391050*****حياة بنت صالح بن العايش القادرية -مت  

3000002500581550ة-مطلق631*****فريدة بنت بلقاسم بن حفيظ الخلفاوي1445100

ي الحداد1445100
وج228*****سمتر بن الجيالن  410200031031000621050*****دلندة بنت محرز شعبانة -مت  

ي1445100 وج818*****الحسير  بن صالح بن العايش الخمتر 264200031031000611050*****علياء بنت محمد بن صالح قايدية -مت  

ي1445100 3015002500621050ة-مطلق434*****صباح بنت بلقاسم بن عمر البلطاحر

ي بن محمود بن بريك العقيلي1445100
وج031*****الفرجان  12820000031015581550*****وسيلة بنت خميس بن علي بن بريكة -مت  

وج921*****صالح بن علي بن صالح السديري1445100 ية -مت  
25130000031000631050*****زكية بنت محمد بن بلقاسم السلطان 

101531041500391050ة-مطلق219*****هاجر بنت عمار بن صالح الغلقاوي 1445100

ة بنت محمد بن عمار الجمل1445100 وج604*****سمتر 0453000002500451550*****كمال بن محمد بن سالم الشايفةة -مت  

وج958*****فتحية بنت احمد بن رمضان بن محمد 1445100 45130210000000401050*****فتحي بن احمد بن خميس الهاشمي ة -مت  

وج002*****طارق بن الطاهر بن بشتر الدرعي1445100 1403000002500411550*****ألفة بنت محمد بن عبد هللا بوعيش ة -مت  

وكة بنت علي بن رابح الزمازي1445100 3000002500561550حالة أخرى 830*****متر

ومي 1445100
ّ
ي بن حسير  الت وج766*****محرزّية بنت العرنر ي ة -مت  

وك بن بلقاسم العياس  44230000031000401050*****أحمد بن متر

وج662*****ياسمينة بنت حمد بوغديري1764117 ية -مت   1703000142500651049*****الحبيب بن صالح الطبونر

وج423*****نبيل بن خميس بوترعة1764117 ية -مت  
0162015142500511549*****نجاح بنت عبد العزيز الشواس 

ي بن عياد لملوم1764117
وج687*****عياد بن الكيالن  27120001431000521549*****منية بنت محمد بن صالح الجالصية -مت  

ي1764117
وج415*****فتحي بن الحبيب بن علي العوان  0883000142500361049*****لمياء بنت نورالدين بن محمود الكحالوية -مت  

3000143100071549ة-أرمل192*****بية بنت محمد بن مسعود رويشي1764117

وكة بنت خليفة بن الحسير  الحرشة1764117 3000142500641049ة-مطلق591*****متر

اهمي1764117 وج308*****زهتر بن أحمد بن محمد التر 05020001431000421549*****سعيدة بنت العجيمي بن يوسفة -مت  

وج137*****عثمان بن صالح بن عبد هللا عبيدي1764117 3683000142500641049*****شاذلية بنت خميس بن حسن وناسة -مت  

وج732*****ابراهيم بن احمد الهذيلي1870125 6433000001300461548*****نورة بنت عبد العزيز الهمامية -مت  

3000001300581548ة-مفارق948*****السيدة بنت الهادي الشايب1870125

وج243*****طارق بن الطاهر بن محمد أصبعي1870125 5313000001300451548*****سناء بنت أحمد بن علي بوقرةة -مت  

ي1870125
وج140*****عبد الوهاب بن محمد بن بلقاسم حسائب  3543000001300511548*****زهرة بنت المولدي بن عبد هللا حسناوية -مت  

وج311*****باديس بن مولدي بن سعيد الخزامي1870125 ية -مت  
5643000001300411548*****جميلة بنت محمد بن يونس العمدون 

ي1870125
3000001300601548ة-مطلق012*****ناجية بنت البشتر بن محمد النفان 

وج536*****دليلة بنت خليفة بن علي ساسي1870125 ية -مت  
3833000001300501548*****عمر بن محمد بن نرص الحمرون 

ي1870125
وج955*****محمد بن فرج بن الصادق الحنش  ي بن علي مرغمية -مت  

 
6393000001300421548*****نجوى بنت الرزف

ي1870125
وج935*****قيس بن أحمد بن هذيلي الحرشان  9483000001300421548*****أحالم بنت محسن بن محمد حولية -مت  

وج894*****عبد الكريم بن محمد بن عثمان قري1870125 2653000001300571548*****فايزة بنت صالح بن عثمان المحرصية -مت  

3000001300511548ة-مطلق124*****وسيلة بنت الهادي بن عاشور بوساحة1870125

ي1870125
يف بن سعد فرشيش  وج830*****نبيهة بنت الش  3000001300511548ة -مت  

ي1870125
وج549*****رمزي ابن إبراهيم بن احمد لجويب  ي ة -مت   ي الحبونر  بن العرنر

9913015001300381048*****هدى بنت مصطف 

3000001300561548ة-مطلق888*****جمعة بنت محمد بن بن يوسف الكوكي1870125

3000141300401047ة-مطلق576*****فاطمة بنت محمد بن أحمد العلوش2017139

ي بن سلطان الحكيمي2017139 3000141300391047ة-مطلق590*****سهام بنت ناحر

وج865*****محمد بن محمد الحبيب2081141 39410002641500571546*****ناجية بنت عمر بن بلقاسمة -مت  

وج932*****سامية بنت بوبر النرصاوي2081141 6752000262500461546*****المختار بن اطاهر بن رمضانة -مت  
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20002631000371046ة-أرمل870*****حنان بنت محمد بن حمودة العوادي2081141

وج4820*****كمال بن الطاهر بن حسن النفزي2081141 ية -مت  
71210152631000561546*****سعاد بنت ابراهيم بن عامر ثابب 

ي2081141
118300026250072546*****ة-أرمل118*****نورالدين بن بشتر الخويب 

ي2081141
وج414*****عربية بنت محمد بن محمد العياس  ية -مت   ي بن العرنر

3222000262500451546*****المنصف بن الجيالن 

وج6874*****الحبيب بن علي بن محمد بالقروي2081141 ية -مت  
1392000262500571546*****زينة بنت الهادي بن محمد زديب 

ي2081141
وج846*****فاطمة بنت صالح حسب  ية -مت   9742000262500491546*****محمود بن محمد بن علي الباحر

وج492*****عماد بن احمد بن عمر بن ذهبية2081141 ية -مت   56210152631000491546*****سناء بنت عبد الرزاق الجندونر

ي2081141 وج735*****عبد الستار بن الشاذلي بن صالح الجندونر 2742000262500531546*****سامية بنت صميدة بن فرج صميدةة -مت  

 بن بلقاسم بن لقاسم الربيعي2081141
وج978*****مصطف  835300026250080546*****راضية بنت علي بن بلقاسم القابشية -مت  

ي2081141
وج802*****منجية بنت بلقاسم بن محمد مازن  ية -مت  

1482000262500551546*****عزالدين بن عثمان بن صالح غزوان 

ي2081141
وج219*****فتحي بن الصيفيير  محمد الصالح بن عل الحسب  7572000262500491546*****محرزية بنت علي بن الطيب الحرباوية -مت  

وج792*****محمود بن حيسون العمدون  2081141 ي ة -مت  
1632000262500501546*****منية بنت حسن الفرشيش 

ي2081141
يف بن الحسير  لمزيليب  2000262500511546ة-مطلق151*****نجاة ابنت الش 

وج337*****سعاد  بنت الحسير  بن رابح براهمي2081141 3092000262500461546*****طارق بن علي بن لطيف الحمدية -مت  

3000000000521545عزباء-أعزب363*****خالد بن صالح القديدي2231157

ي2231157
وج292*****سنية بنت صالح اليفرن  9023000000000421545*****رمزي بن علي العبيدية -مت  

ي بن محمد سعودي2231157 وج540*****المولدي بن محمد العرنر 8503000000000421545*****ليل بنت غبد الملك بن يوسفة -مت  

ي بن عمارالخموري2231157 وج491*****سلوى بنت المنحر 9693000000000531545*****خالد بن علي بن عمر العيارية -مت  

وج370*****عمر بن الهادي بن عمر الزروي2231157 0413000000000521545*****زمردة بنت صالح بن محمد بن ابراهيم نرصلية -مت  

وج706*****كمال الدين بن المولدي بن بوزيان العبيدي2231157 7063000000000581545*****عيادة بنت الهادي بن حسير  بريكة -مت  

ي2231157
وج487*****المولدي بن حمزة بن عمارة الجويب  3083000002500681045*****دليلة بنت عثمان بن سليمان بلطية -مت  

3000002500331045ة-مطلق196*****درة بنت محمد بن خميس الجبالي2231157

ي بن احمد العياري2231157
3000002500611045ة-مطلق537*****عائشة بنت الجيالن 

ي2231157
وج737*****البشتر بن بلقاسم بن الحاج حسير  شعبان  77520003103100073545*****حياة بنت علي بن الطيب حرباوية -مت  

ي2231157
ي بن القارس 

 
وج733*****مجيد بن الكاف ة بنت ابراهيم بن محمد مناعية -مت   8843000003100073545*****سمتر

3000000015321045عزباء-أعزب863*****كريم بن عبد السالم بن عمر القردوحي2231157

وج541*****أنيس بن رابح بن الطاهر القرماعي2231157 4613000002500351045*****فاطمة بنت عمر بن مصطف  بوقرةة -مت  

ي2231157
وج415*****االزعر بن محمد بن االخرص  عش  0283000003100074545*****جميلة بنت عمار بن صالح برينصة -مت  

ي بن أحمد العياري2231157
3000000000591545حالة أخرى 019*****منية بنت الجيالن 

3000000000581545عزباء-أعزب186*****حبيبة بنت حمد بن عاللة الزغالمي2231157

 بن مختار همامي2231157
3000000000531545ة-أرمل853*****نجوى بنت مصطف 

وج740*****محمد بن عبد هللا بن محمد ساسي2231157 ية -مت  
وكة بنت الحطاب بن محمد العويب  05620000041500631045*****متر

وج799*****بلقاسم بن الهادي بن علي همامي2231157 26220000031000591545*****فوزية بنت محمد صالح العبدلية -مت  

وج274*****أحالم بنت احمد بن عثمان عبيدي2231157 ية -مت  
2143000000000471545*****خالد بن الهادي بن بلقاسم ثابون 

3000002500651045ة-أرمل204*****زكّية بنت سعد بن علي  الّسديري2231157

ي 2231157 وج452*****محّمد  بن عبد الجليل بن حمودة الغرنر 1353000003100071545*****ليل بنت محمد بن البشتر بن مصباح ة -مت  

ي2231157
3000003100072545ة-أرمل957*****جميلة بنت الشاذلي العون 

وج763*****صالح بن أحمد بن سعيد كرير 2231157 3643000002500701045*****زهرة بنت الهادي بن الصادق الجالصي ة -مت  

3000000000521545عزباء-أعزب341*****شاذلية بنت سالم بن علي الجالصي 2231157

3000000000531545عزباء-أعزب140*****ليل بنت أحمد بن صليحة الّرياحي 2231157

وج846*****نجيب بن محمد بن بلقاسم القديري2644183 9952000142500541544*****لمياء بنت حمد بن ببلقاسم قديرية -مت  

وج009*****حنان بنت احمد بن عبد هللا الّجوادي 2644183 8802015142500391044*****كمال بن ابراهيم بن محمد صالح المحمودي ة -مت  

وج593*****ذهبية بنت عمارة بن ناوي العرفاوي2726185 1373000001300661043*****عبد المجيد بن صالح قطيفة -مت  

ي جمازي2726185 وج707*****عزيزة بنت عبد الحميد بن العرنر 4243000001300391043*****رضا بن عثمان بن الطيب البلدية -مت  

3000001300661043ة-أرمل324*****منجية بنت المولدي بوزيان بن الطاهر العبيدي2726185

ي2726185
ي بن صالح بن محمد الكعباس  وج255*****العرنر ة بنت علي بن عبد السالم صالحية -مت   9213000001300661043*****منتر

يك بالحاج حسن 2726185 وج115*****حبيبة بنت حسن بن التر ي المعاوية -مت  
ي بن فرجان 

5553000001300631043*****رضا بن الجيالن 

كي2869190
2000141300561542ة-مطلق945*****هادية بنت عمارة الت 

300014130079542ة-أرمل135*****جميلة بنت الحسينير  أحمد مولهي2869190

وج342*****الرشيد بن الهامل بن محمد خزري2869190 ية -مت   280300014130077542*****بهيجة بنت الطاهر بن عاللة كثتر

10002631000581541ة-أرمل347*****نجوى بنت محمد بن بوقرة بن غنية2930193

ي2930193 وكشلبر وج469*****حياة بنت علي بن المتر  بن التومية -مت  
ي بن حسير  ي بن العرنر

8492000262500331041*****لطف 

وج533*****كمال بن نورالدين الكحالوي3014195 61220000031000401040*****رب  ح بنت علي المعزولية -مت  

ي بن عمار الغلقاوي3014195
2000002500531540ة-مطلق517*****لطف 

وج341*****فتاح بن محمود الخنتوري3014195 1392000002500581540*****سنية بنت عبد الحميد القسيسة -مت  

301500250087040ة-أرمل429*****عائشة بنت العدل بن أحمد بن نرص3014195

ي بن الهادي صولي3014195 وج286*****الشايبر 9002000002500421540*****هدى بنت محمد ناجحية -مت  

مسكن جماعي 4/6   معتمدية الزهور



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية الزهور

وج707*****عبد الكريم بن محمد بلعربية3014195 0313000000000661040*****سعاد بنت عبد هللا بلعربيةة -مت  

وج043*****خميس بن محمد بن سعيد المرشد3014195 0942000002500521540*****زينة بنت سعيد بن علي المرشدة -مت  

ي الجالصي3014195
وج994*****منجية بنت الجيالن  1503000000000371040*****سامي بن عباس بوعبانةة -مت  

300000250078540ة-أرمل810*****تونس بنت صالح بن عمار3014195

وكة بنت الطاهر بن احمد الدريدي3014195 وج846*****متر 6803000000000641040*****فتحي بن عبد السالم الهيفة -مت  

ي3014195
وج344*****سامي بن بلقاسم ين إبراهيم خليف  ية -مت  

7902000002500451540*****جميلة بنت علي بن الصالحي المثلون 

3000000000611040عزباء-أعزب063*****بية بنت بشتر بن محمد العياري3014195

وج043*****خديجة بنت أحمد بن صالح مناعية3014195 ية -مت  
10000041500591540الحسير  بن محمد سلطان 

2000002500581540ة-أرمل922*****الزهرة بنت العبيدي البوغالمي3014195

 بن علي الهمامي3014195
3000000000341040عزباء-أعزب880*****سعيدة بنت حسير 

3000000000341040عزباء-أعزب005*****محمد سليم بن يوسف بن رحومة3014195

ي 3014195
اس 
ّ
3000000000351040عزباء-أعزب147*****صابر بن عبد الحكيم بن محمد الصالح الحن

موش3014195
ّ
وج940*****الّصادق بن عبد هللا بن علي  الل يدي ة -مت   3543000000000621040*****لطيفة بنت سالم بن محمد التر 

وج231*****عربية بنت الهادي بن صالح بن نعمان 3014195 ية -مت  
ي بن حفناوي المثلون  0003000000000631040*****حسن بن ناحر

ي 3014195
ّ
وج926*****حميدة  بن بشتر بن محمد شانر ية -مت   الشانر

6413000000000691040*****منجية بنت محمد بن األخرص 

ي بن المنصف بن علي بن صمهود3264215 وج401*****منحر ية -مت  
 

73010001431000571539*****محرزية بنت علي بن الطاهر الورع

وج237*****مراد بن علي بن بلقاسم بركاوي3264215 9572000142500351039*****نبيهة بنت احمد بن علي منصورةة -مت  

ي3264215
وج286*****هادية بنت البشتر بن عبد هللا الوسالن  569300014250026039*****مكرم بن محمد بن بلقاسم  بوزيان ة -مت  

وج055*****مهدي بن بلقاسم المرموري3319218 0732000001300541538*****حياة بنت محمود بن مومنة -مت  

300000130073538ة-أرمل194*****مباركة بنت بلقاسم قاسمي3319218

وج997*****احمد بن محمد الصالح العسكري3319218 497300000130073538*****فاطمة بنت عمار بن محمد سعيدة -مت  

2000001300561538ة-أرمل885*****حنان بنت صالح بن الساسي بوسالمي3319218

300000130078538ة-أرمل562*****حليمة بنت عيش بن احمد عياري3319218

ريدي3319218
ّ
وج847*****إبراهيم بن محمد بن عمر الد ي عثمان ة -مت  

ن  4502000001300531538*****كريمة بنت عباس بن التر

ي 3319218 300000130076538ة-مطلق050*****فاطمة بنت الحبيب بن أحمد المش 

ي3402225 وج590*****خميس بن صالح بن بلقاسم الجندونر ي القاسمية -مت  
2661015141300481537*****رفيعة بنت الكيالن 

ي3402225 وج898*****جمال بن الهادي بن ابراهيم اليعقونر ية -مت  
ي فرشيش  7611015141300551537*****لطيفة بنت صالح بن العرنر

وج451*****عبد الحميد بن فرج بوستة3430227 9701000262500541536*****ليل بنت رابح الغانمية -مت  

ي3430227
1000262500551536ة-مطلق297*****خميسة بنت ابراهيم بن محمد محفوط 

وج399*****محرزية بنت البشتر بن احمد الهمامي3430227 3971000262500501536*****فوزي بن خليفة بن بلقاسم عيدودية -مت  

ي 3430227  شانر
وج746*****نورالدين بن العبيدي بن االخرص  ي بودريقةة -مت  

ن  6031000262500551536*****شاذلية بنت التر

وج969*****خميس بن محمد توفيق بن عبد العزيز3430227 3401000262500521536*****نورة بنت البشتر بن علي دبوسية -مت  

ي3430227 وج894*****عبد العزيز بن حمادي غرنر 15810002631000621036*****فاطمة بنت الطيب بن كردةة -مت  

ي3545233
 

وج318*****عبد الحميد بن احمد الونوع ية -مت   67910150031000701035*****رشيدة بنت عمر الغرنر

ي3545233
وج005*****لطيفة بنت حميدة بن عمار خنش  27910000031000551535*****عبد الرؤوف بن بلقاسم العيارية -مت  

وج442*****الحبيب بن محمد بن سعيد المرشد3545233 5222000000000451535*****صفية بنت أحمد بن مهذب سليمية -مت  

300000000073535ة-أرمل984*****عزيزة بنت أحمد بن حسن البجاوي3545233

2000000000561535حالة أخرى 876*****جليلة بنت احمد بن صليحة الرياحي3545233

2000002500671035ة-مطلق430*****عزالدين بن خالد بن حسن الربيعي3545233

وج500*****هادية بنت محمد بن صميدة االينوبلي3545233 6112000000000491535*****عبد الحفيظ بن موحمد بن الطاهر ستورية -مت  

ي بن الطاهر بن محمد الهمامي3545233
وج576*****التيجان  373300000000076535*****عيشة بنت محمد بن بلقاسم الهمامية -مت  

ي 3545233
وج078*****الهادي بن محمد بن محمد المدايب  989300000250081035*****ملوكة بنت عمر الساحلي ة -مت  

وج276*****السيدة بنت الطيب البجاوي 3545233 77810000031000581535*****المنصف بن محمد شايفة ة -مت  

2000000000411535عزباء-أعزب417*****أنيس بن المختار بن محمد الزاهي3545233

300000250081035ة-أرمل018*****منوبية بنت الطاهر بن محمد الهمامي3545233

ين بن المولدي بن محمد   بالّصادق 3545233
ّ
وج676*****نور الد ة ابنت محمد الفاضل لقاسمي ة -مت   2412000003100071535*****سمتر

ي3714246
وج429*****زكية بنت محمد بن مبارك السلطان  9571000142500561534*****محمد صالح بن عامر بن محمد النفطية -مت  

300000130028033عزباء-أعزب299*****ابتسام بنت عبد الحميد بن فرج بن مفتاح3767247

وج355*****عادل بن علي بن يوسف بن إبراهيم 3767247 2872000001300381033*****سامية دريدية -مت  

وج628*****عماد بن خليفة البجاوي3823249 3331000141300541532*****آمال بنت الحبيب عويدةة -مت  

ي3823249
وج144*****جميلة بنت الحسير  بن محمد أبيض  ي بن صالح العياري ة -مت   9991000141300411532***** مراد بن الذهبر

وج197*****أنيسة بنت محرز جاموعي3872251 1781000262500371031*****أنيس بن محمد العابدة -مت  

وج865*****علي بن صالح الجالصي3890252 وكة بنت االخرص  البغورية -مت   7731015002500661030*****متر

وج641*****نورالدين بن حسن العياري3890252 ية -مت  
2292000000000641030*****فاطمة بنت محمد الغزالن 

وج512*****عبد الحميد بن محمد صالح3890252 603300000000084030*****حبارة بنت الطيب صلعاوية -مت  

وج270*****الهادي بن أحمد بن صليحة بن فرج3890252 8391000002500471530*****قمر بنت حسن بن علي الهدياوية -مت  

2000000000341030عزباء-أعزب974*****زياد بن صالح بن بللقاسم عزازي3890252
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وج714*****محمد الهادي بن المختار بن علي العياري3890252 يفة -مت   ي الش 
7461000002500431530*****وداد بنت خليفة بن محمد الغنوس 

ي3890252
ي الطرهون  300000000081030ة-أرمل413*****بية بنت العرنر

2000000000361030عزباء-أعزب559*****عبد الّرزاق بن محمد بن حسن  قّراب3890252

وج902*****أحمد بن محمد بن نرص الزغالمي4010260 6991000142500381029*****ألفة بنت عمار بن موس الرياحية -مت  

ي4021261
 

وج435*****بليغ بن عبد الحميد الونوع ة بنت بلقاسم الدعداعة -مت   4761000001300411528*****أمتر

1000001300571528ة-مطلق720*****نورة بنت علي بن عبد الرحمان فليس4021261

وج804*****عماد بن يوسف بن علي بالضياف4021261 3541000001300461528*****ليليا بنت محسن بن محمد الجريدية -مت  

وج205*****فوزي بن عبد العزيز بن بوبكر الهمامي4021261 ية -مت  
1721000001300421528*****نادية بنت محمد بن علي بن العياس 

وج277*****احمد بن الطاهر بن احمد الدريدي4021261 ية -مت  
1461015001300611028*****لطيفة بنت المولدي العمدون 

وج815*****نور الدين بن محمد سبعي 4021261 0361000001300551528*****سميحة بنت محمد صالح الجبارى ة -مت  

وج051*****محمد علي فياللي4098267 8211000000000481525*****نوال بنت اسماعيل الماطوسية -مت  

ي4098267
وج022*****هاجر بنت محمد بن عمر الحمرون  ية -مت  

 
8921000000000471525*****الحسير  بن احمد بن محمد الورع

وج969*****راوي بن بوجمعة بن يوسف بوكاري4098267 0401000002500361025*****ايمان بنت الهاشمي بن التهامي بن سعدة -مت  

وج429*****عبد السالم بن محمد بن علي العبيدي4098267 4871000000000601525*****منية بنت األزهر البوعلية -مت  

ي4098267
وج322*****محسن بن الصادق بن علي الفرشيش  5991000000000591525*****أم الختر بنت البشتر مناعية -مت  

الجغيل4098267 ي  بن الحبيب بن محمد الصغتر وج310*****ناحر 897200000250081025*****حبيبة بنت علي بن صالح  بن الطيب ة -مت  

وج702*****عماد بن بلقاسم بن عمار الفطناسي4211273 ية -مت  
ة بنت محمد البشتر بن عبد الحق القنون  2931000001300331023*****سمتر

ي4211273
وج892*****سفيان بن رشيد بن الهامل الخليف  ية -مت   9721000001300351023*****فاتن بنت المنصف بن خميس الكثتر

ي بن علي المناعي4245275
وج898*****سامي بن العياس  ي بن حمد البوغانمية -مت   ة بنت ناحر 8811000000000381020*****سمتر

ي4245275
1000000000361020عزباء-أعزب918*****ياسير  بن حسير  بن عبد هللا القنون 

ي4305277
100000001528015عزباء-أعزب382*****بالل بن االمجد بن مصباح الشعبان 
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5

مجموع 

النقاط

وج399*****وسيلة بنت محمد الخذري 11 ز 015301551561500521580*****المنذر بن عبد القادر تيوةة -مت 

وج915*****احمد بن عللي الميساوي42 ز 096302102641500481576*****زينة بنت سعد همامية -مت 

301531041500591575ة-أرمل266*****علجية بنت عمار بن احمد الهمامي63

ز63 وج526*****أحالم بنت محسن بن حسن بن حسي  ز ية -مت 
ز بن حسن المعوانز 4763021031031000411575*****مراد بن حسي 

ة بنت خليفة المحمودي 395 وج881*****سمت  ز ي ة -مت  14830152641500491571*****مصباح بن بلقاسم اليعقون 

302102631000581571ة-مفارق307*****رب  ح بنت الطاهر بن محمد السليطي395

وج700*****فضيلة بنت علي بن صالح العابد477 ز ية -مت 
970300031041500571570*****عمر بن احمد بن محمد مانز

300031051500451570ة-مفارق544*****نادية بنت التوهامي الجبالي 477

750300031041500411570*****ة-أرمل750*****منجية بنت محمد الصغت  الضويوي477

وج720*****علي بن محمد السديري 7910 ز ي ة -مت 
929300041251500661067*****نزي  هة بنت محمد عوانز

وج589*****علي بن حسن بن مفتاح الحاج بلقاسم7910 ز 084300041251500631067*****روضة بنت سعيد فطيمية -مت 

30002641500451566ة-أرمل027*****حبيبة بنت محمد الميساوي 8612

ي بدر الدين8612
وج642*****عبد الحميد بن الجيالنز ز ة بنت المولدي بوقرين ة -مت  27630002641500581566*****سمت 

وج211*****محمد بن بلقاسم الرعاش12614 ز 230201531041500531565*****زهرة بن منصور الرعاشة -مت 

وج304*****زبيدة بنت عمار العبيدي12614 ز ية -مت 
800300031031000541565*****يوسف بن صالح ورهانز

وج611*****حدة بنت صالح محيمد 12614 ز ي بن محمد المؤمن ة -مت 
167300031031000461565*****لطفز

وج891*****خليل بن سالم النجار 12614 ز 189300031031000571565*****عربية بنت إبراهيم العبيدية -مت 

ي12614
ز
وج838*****عادل بن عبد العزيز السوف ز ية -مت 

 
217300031031000451565*****غالية بنت محمود الرزف

30150041500551565ة-مطلق287*****سعاد بنت محمد الهادي بن خشانة12614

وج021*****كمال بن الطاهر المناعي 20220 ز 06430151431000591564*****سنية بنت رمضان ميمون ة -مت 

06730151431000531564*****ة-أرمل067*****محرزية بنت عمار النرصي 20220

وج360*****درصاف بنت محرز شقواي26122 ز 25230002631000431561*****عادل بن محمد الهادي كنشبورةة -مت 

ي بن علي باش شاوش 26122 وج870*****كمال بالعرن  ز 26020002641515491561*****فضيلة بنت حمد خليفة ة -مت 

ي26122
وج535*****هدى بنت العلمي الرمضانز ز 2223015262500461561*****جمال بن ةمحمد الطالبة -مت 

وك بن علي26122 وج960*****مت  ز 20930002631000581561*****سعاد بنت ساسي بن حمد عثمانة -مت 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن جماعي 1/8  معتمدية السيجومي



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية السيجومي

وك بن سعد 26122 30002641500651061ة-أرمل221*****فاطمة بنت مت 

وج147*****حسنة بنت عبد السالم برهومي39927 ز 95930000051500571560*****الهادي بن محمد بثورية -مت 

اوي39927 ي الخرصز
وج787*****عبد الستار بن العياس  ز ية -مت  يف الكريب  998200031041500471560*****بهيجة بنت الش 

ي 39927
30150031000601560ة-أرمل759*****أم السعد بنت العايش فريضز

30150031000581560ة-مطلق238*****فتحي بن الطيب العياري39927

ي 39927
وج203*****صباح بنت بلقاسم الوسالن  ز 844200031041500491560*****فتحي بن أحمد اليحياوي ة -مت 

وج627*****حكيم بن قعيد ونيس 39927 ز 908200031041500571560*****راضية بنت محمد بوجمعة  ة -مت 

وج075*****محمد بن الهادي بن بشت  البجاوي39927 ز 22230150041500681060*****شاذلية بنت محمد المكاوية -مت 

ي39927 وج731*****رضا بن خميس بن حمد الباج  ز  بن حفيظ الزغالمية -مت 
ز 56330150031000591560*****نبيلة بنت الحسي 

وج087*****رمضان بن بلقاسم بن العيفة محمدي 39927 ز 199300031031000661060*****عيشة بنت محمد بن عمر بنورية -مت 

ين بن محمد بن بوجمعة شوشان 39927
ّ
 الد

ّ
وج770*****عز ز 520200031041500581560*****ليل بنت علي بن عمار بنورية -مت 

وج963*****نجالء بنت محمد صالح السنوسي 47437 ز 06330001431000441559*****منصف بن البشت  المسعودي ة -مت 

وج881*****انتظار بنت محمد الحبيب المساهلي47437 ز 40130001431000511559*****الهادي بن بوجمعة صولية -مت 

وج288*****عماد بن الطاهر قنومة47437 ز زة -مت  ية بنت بومدين الشواني  031200014310210451559*****خت 

وج402*****عبد الفتاح بن محمد بن حسن شعيب47437 ز 3033015142500541559*****سامية بنت مصباح بن عمار بوعوينةة -مت 

وج972*****مجيد بن محمد بن هالل الجبالي57841 ز ية -مت 
582200041251500631057*****نجاة بنت رابح بن حسن ماكبز

3000262500511556ة-مطلق713*****منية بنت الهادي القاسمي59042

30002631000611056ة-أرمل814*****دليلة بنت االخرصز المسعودي59042

ي 59042 وج061*****محمد علي بن بلقاسم الدبان  ز ي ة -مت  ي الدبان 
88620152641500651056*****سعاد بنت الكونز

20002641500511556ة-مطلق599*****الجازية بنت محمد الرابحي59042

ي59042
ز
وج971*****عبد الستار بن الطاهر خلوف ز 6993000262500601556*****حبيبة بنت عبد الرحمان الجالصية -مت 

3000262500431556ة-مطلق404*****سعيدة بنت عبد المجيد المسعودي59042

وج919*****عبد هللا بن محمد البنوري59042 ز 2053000262500571556*****زكية بنت احمد عمرية -مت 

وج942*****الفاضل بن علي بن صالح الغويلي59042 ز ية -مت  4093000262500531556*****فاطمة بنت حسناوي بن الطيب الجندون 

ي59042
وك حواس  وج382*****منية بنت مت  ز 1313000262500511556*****علي بن حمد الدبة -مت 

وج004*****علي بن خليفة بن خميس 59042 ز ية -مت  18120002641500491556*****زهرة بنت محمد الخرصز

ي59042
وج870*****نجوى بنت علي العونز ز 3000262500501556زهت  بن االشهبة -مت 

ي بن حسونة الحمودي59042
وج175*****الشاذلي بن الشارنز ز 0313000262500451556*****دليلة بنت محمد بن الطيب الكحيلي ة -مت 

30000041500611055ة-مطلق690*****جميلة بنت محمد الفاسي 77054

وج110*****جودة بنت المختار بن نرص77054 ز 219200031031000531555*****عبد السالم بن محمد بن هاديةة -مت 

30000031000581555حالة أخرى 160*****راضية بنت محمد الباشا77054

وج013*****خليفة بن محمد العماري 77054 ز 426200031031000441555*****مريم بنت عبد الحميد المباركي ة -مت 

وج293*****سعاد بنت حمادي الجبالي 77054 ز 366200031031000501555*****حسونة بن حسن المناعي ة -مت 

وج055*****جميلة بنت حمد بالصادق المكي 77054 ز 69130000031000541555*****محمد بن عمارة بالصادق المكية -مت 

ي ميساوي 77054 30000031000561555ة-مفارق743*****رب  ح بنت العرن 

30000031000461555ة-مطلق536*****جميلة بنت احمد بوجمعة77054

ي77054
ز
30000041500661055ة-أرمل305*****خديجة بنت علي السوف

3015002500591555ة-أرمل720*****جليلة بنت بلقاسم بن بلقاسم77054

ي77054
وج317*****حبيبة بنت بشت  قنونز ز 39230000031000551555*****محمد بن بلقاسم العليوية -مت 

وج190*****نعيمة بنت حمد بن يونس العيساوي77054 ز ية -مت 
69630000031000571555*****بوجمعة بن عمار بن بوخاري الجويبز

وج698*****النارص بن علي سليمان77054 ز 22730000041500641055*****عمرة بنت مصطفز سليمانة -مت 

ي 92755
وج266*****حاتم بن الحبيب العمدونز ز 7183000142500451554*****آمال بنت سعيد العلوية -مت 

3000142500531554ة-مطلق725*****نجاة بنت رابح الفطناسي 92755

وج726*****رضا بن بلقاسم النجالوي92755 ز 7263000142500521554*****سعاد بنت علي بلحاجة -مت 

20001441500591554ة-مفارق810*****حليمة بنت الطيب الهمامي92755

وج620*****العانس بنت محمد الطيب العبودي 92755 ز ي ة -مت  ي بن علي طبون 
7013000142500431554*****لطفز

ي92755
وج612*****عبد السالم بن محمد الدهمانز ز 0153000142500441554*****عائدة بنت صالح الحمودية -مت 
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وج066*****عبد الوهاب بن الهادي بدر92755 ز 32630001431000651054*****رشيدة بنت الدالي الهزبرية -مت 

وج913*****ألفة بنت الصادق العياري92755 ز 4943000142500421554*****فيصل بن محمد صالحية -مت 

3015142500351054ة-مطلق098*****رجاء بنت  محمد صولي92755

وج204*****عبد الرحمان بن محمد بن محمد 92755 ز ية بنت بلقاسم غالب ة -مت  1803000142500531554*****حرصز

3000142500461554ة-مطلق873*****خديجة بنت البشت  العبيدي92755

3000142500511554ة-مطلق010*****نجلة بنت إبراهيم فتيتة 92755

ي92755
30001431000701054ة-أرمل508*****حليمة بنت بلقاسم بن منصور الحناس 

وج542*****علي بن محمد بن علي الظاهري92755 ز وكة بنت سعد بن بلقاسم بركةة -مت  50830001431000701054*****مت 

ي92755
وج475*****حاتم بن محمد بن علي الورتانز ز 2473000142500441554*****نوال بنت عبد العزيز بن عثمان دبكية -مت 

3000142500521554ة-مطلق291*****سلوى بنت الطاهر الحمزاوي92755

وج002*****فتحي بن عبد هللا بن مفتاح الجبالي92755 ز 65920001441500511554*****سامية بنت حسن بن خميس بوكارية -مت 

ين بنت نبيل الصادق92755 30001431000321054ة-مطلق878*****صت 

ي 113073 3015001300481553ة-مفارق162*****راضية بنت محمد بالطيب 

وج223*****محمد علي بن هذيلي المرادي113073 ز 1183015001300481553*****رشيدة بنت خميس الضاوية -مت 

ي 115075
100041241500601552ة-مفارق486*****اليامنة بنت أحمد معوانز

وج676*****ليل بنت محمد العرفاوي115075 ز 2263000141300581552*****فتحي بن العفيف العرفاوية -مت 

ي115075 وج257*****لمياء بنت علي بن ابراهيم الباج  ز 427100041241500501552*****نور الدين بن رجب المطماطية -مت 

ز 115075 ي حسي 
وج048*****يوسف بن الكيالنز ز ز بن محمد ة -مت  6303000141300481552*****عائدة بنت الحسي 

ي115075
وج626*****شكري بن محمد العمدونز ز 726100041241500471552*****نجمة بنت جمعي السعاسفيةة -مت 

3000141300511552ة-مطلق725*****نجاة بنت رابح بن صالح الفطناسي115075

ي115075 وج164*****فتحي بن محمد بن صالح الخمت  ز ة بنت عبد المجيد موسة -مت  4893000141300451552*****هجت 

وج958*****صابر بن محمد مرزوق115075 ز 6923000141300461552*****وسيلة بنت عمارة الدخلية -مت 

3000141300581552ة-أرمل249*****حياة بنت خذر بن عبد هللا الضاوي115075

ي115075
وج927*****رصز بن صالح بن الفضيل يوسفز ز 978100041241500541552*****أم الخت  بن بلقاسم بن عمارة  خرصزة -مت 

وج015*****أنيس بن محمد بن إبراهيم البلطي 115075 ز ية -مت 
ز

5153000141315371052*****سمية بنت محمد بن علي  الورع

وج898*****كريم بن محمد الجالصي129886 ز 3003000262500401051*****هالة بنت حسونة عطاء هللاة -مت 

ة بنت محمد صالح السنوسي129886 وج380*****منت  ز 2412015262500421551*****محرز بن اسماعيل الباهي الكوكية -مت 

وج424*****سمت  بن محمد الجالصي129886 ز 14520002631000511551*****مرزوقة بنت عبد الحفيظ العامرية -مت 

ي 129886 وج986*****وفاء بنت محمد الحبيب الخرون  ز 13920002641500351051*****أيمن بن محمد الرحيمية -مت 

3063000262500661051*****ة-أرمل306*****النارص بن البديري بازي129886

وج381*****عادل بن محمود الموسي 129886 ز 63020002631000481551*****فوزية بنت بشت  الحمراوي ة -مت 

ي 129886
 
وج039*****إدريس بن صالح الرزف ز ي ة -مت 

21320002631000501551*****سعاد بنت المستوري الورتانز

ي 129886
وج669*****وليد بن المولدي الوسالن  ز ي العالوي ة -مت  8133000262500371051*****عربية بنت الذهب 

ي 129886 وج574*****الحبيب بن حسن الخمت  ز 73310152641500571551*****الهذبة بنت الطيب عيادي ة -مت 

ي 129886
20002641500611051ة-أرمل145*****دزيرية بنت محمود العثمانز

وج233*****محسن بن محمد السعودي 129886 ز ي ة -مت 
47120002631000601551*****منوبية بنت يوسف قنونز

وج091*****ضح بنت عمر الغزال129886 ز 0093000262500351051*****عبد الرحمان بوقرينة -مت 

ي129886
وج203*****نعيمة بنت محمد الشارنز ز ية -مت 

52120002631000511551*****عادل بن احمد الجويبز

3000262500321051حالة أخرى 771*****هاجر بنت أحمد بن علي التوهامي129886

3000262500331051ة-مطلق834*****فائزة بنت حسن بن خميس بوكاري129886

ي بن الطاهر بن محمد البلطي129886
وج238*****لطفز ز 39420002631000571551*****السيدة بنت المولدي بن عياد العيارية -مت 

ي129886
ز

وج269*****رب  ح بنت االزعر ورع ز 8413000262500381051*****علي بن الهامل حمايدية -مت 

ي1445103 3000002500541550ة-أرمل849*****الزازية بنت عمار المش 

وج119*****حليمة بنت التليلي عوادي 1445103 ز 396100031041500591550*****األزهر بن محمد العلوي ة -مت 

وج383*****فتحي بن محمد خذري1445103 ز ية -مت 
ة بنت رضا السكرانز 1163000002500461550*****سمت 

ي 1445103 100031041500561550ة-مطلق580*****راضية بنت صالح الجندون 

ي1445103
وج038*****حفيظ بن بلقاسم الشارنز ز ية -مت 

078200031031000651050*****فاطمة بنت الطاهر الشارنز
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وج987*****مراد بن الهادي بن احمد1445103 ز ية -مت 
ز الماكبز 695100031041500461550*****عربية بنت لمي 

3000002500551550ة-أرمل813*****جميلة بنت التهامي العكاري1445103

30000031000621050ة-مطلق286*****منصف بن محمد الدخيلي1445103

وج756*****حاتم بن خليفة بن عبد هللا 1445103 ز 12530000031000371050*****إبتسام بنت الطاهر بن حمودة  ة -مت 

وج689*****وريدة بنت الطيب المرابطي 1445103 ز 9533000002500591550*****محمد الصالح بن إبراهيم بزويش ة -مت 

وج198*****الحبيب بن الصادق المطماطي1445103 ز 24630000031000611050*****مباركة بنت عمر محموديةة -مت 

وج870*****رضا بن صالح الجالصي1445103 ز ية -مت  33783000002500511550*****فتحية بنت صالح هداج 

وج667*****وسيلة بنت البشت  بن عمارة العلوي1445103 ز 8223000002500571550*****بوثلجة بن الرابح بن رمضان القاسمية -مت 

وج298*****حمادي بن حسونة بن علي عبيد1445103 ز 08230000031000611050*****زهرة بنت الطيب بن محمد العيارية -مت 

ي1445103 وج794*****علجية بنت محمد محجون  ز 8063015002500651050*****خميس بن الطيب العيارية -مت 

3000002500581550ة-أرمل065*****سعيدة بنت بو جمعة بن محمد بوزويتة1445103

وج490*****مراد بن بشت  زغيبة1764119 ز 46620001431000521549*****حنان بن محمد علي حمدةة -مت 

وج135*****فتحي بن محمد االزعر1764119 ز ي الراجحية -مت  13520001431000591549*****فائزة بنت العرن 

وج691*****مصطفز بن بلقاسم طهاري 1764119 ز 79420001451500621049*****سالمة بنت حسن البلطي ة -مت 

ي1764119
وج782*****بوبكر بن الطيب الشارنز ز ية -مت 

ز قطائفز ة بنت حسي  53520001431000421549*****منت 

ز 1764119 وج421*****محمد الصغت  بن عبد هللا بالطيب حسي  ز ي ة -مت 
ز
3493000142500621049*****عزيزة بنت بالعال معروف

وج621*****العيد بن محمد بن الشاذلي العيادي1764119 ز ية -مت 
ز
ز بن محمد الكاف 36220001441500681049*****وحيدة بنت االمي 

ي1764119
وج472*****حياة بنت صالح الوسالن  ز ية -مت 

40520001431000571549*****محمد النارص الحسبز

وج381*****فاطمة بنت مبارك نويرة 1870126 ز ي ة -مت 
7383000001300431548*****جمال الدين بن بلقاسم الطرخانز

ي1870126
3000001300571548ة-مطلق451*****دليلة بنت محمد الفرشيش 

وج848*****سعيد بن محسن العياري 1870126 ز 5733000001300471548*****شهرزاد بنت عبد الواحد طرادة -مت 

3000001300581548ة-أرمل211*****حبيبة بنت محمد بوشفة1870126

ي 1870126 3000001300591548إة-أرمل674*****اليامنة بنت رابح زوان 

3000001300581548ة-أرمل802*****منية بنت عمارة الباهي1870126

وج902*****فريد بن الطاهر بن علي مفتاجي1870126 ز از بنت حسن بن مختار سحنونة -مت  4963000001300501548*****ش 

وج251*****الشتاوي بن صالح بن إبراهيم العبيدي1870126 ز ية -مت 
ي عثمانز

0663000001300431548*****هاجر بنت نور الدين بن الكيالنز

وج932*****حسن بن محمد البلطي 2017134 ز 5103000141300621047*****نجوى بنت المختار القادري ة -مت 

ي 2017134 وج930*****جابر بن عبد هللا النصت  ز 6443000141300381047*****آمنة بنت سعيد العبيدية -مت 

وج859*****سالم بن عمار بن عمر سالم2017134 ز ية -مت  2003000141300401047*****آمال بنت علي بن خميس الخمت 

ي تينسة2081137
وج148*****زهت  بن الدهمانز ز 8992000262500511546*****ريم بنت حمادي العبدلية -مت 

ي2081137
وج431*****ريم بنت محمد رفايف  ز يف عراكية -مت  05720002631000381046*****علي بن الش 

وج235*****سامية بنت صالح البجاوي2081137 ز 5342000262500471546*****ميالد بن محمد محرزية -مت 

وج212*****حسن بن علي الجبابلي2081137 ز 2732000262500551546*****آمال بنت محمد الجمالية -مت 

وج149*****فتحي بن علي بن صالح اليحمدي2081137 ز 51910002641500501546*****مفيدة بن العادل بن محمد اليحمدية -مت 

ز بن حمودة بن جويد2081137 وجسامية بنت حسي  ز ية -مت 
5772000262500451546******خميس بن عباس بن صالح السليب 

وج487*****عماد بن الهادي احمد2081137 ز 0912000262500421546*****لمياء بنت محمد النقاطية -مت 

ي2081137
وج584*****مسعود بن فرج الحمرونز ز 97542000262500521546*****خديجة بنت التهامي بن سعدة -مت 

وج581*****آمال بنت صالح بن عمر المذكور2081137 ز 97520002631000361046*****عاطف بن عمار بن مكي الكشاوية -مت 

وج247*****عبد الستار بن التومي ماجري2081137 ز ية -مت 
8792000262500441546*****نادية بنت علي مثلون 

ي بن الطيب بن عمار الحمدي2081137
وج496*****لطفز ز 9512000262500521546*****ناجية بنت عمار بن إبراهيم قاسمية -مت 

اوي2081137 وج285*****محمد بن بلقاسم بن حمد خرصز ز 1182000262500461546*****سهام بنت عبد الجليل بن حمد عثمانة -مت 

ي2081137
ز

ي بن علي بن محمد المزوع وج142*****المنح  ز 7152000262500541546*****صالحة بنت علي بن صالح العابدة -مت 

ي2081137
وج971*****مهرّية بنت عيفة بن قاسم العواس  ز ي  محيمدية -مت 

2862000262500491546*****عبد العزيز بن عثمان بن الرحمانز

3000000000601545ة-مطلق540*****نورالدين بن عبد الرحمان البلطي 2231151

ي 2231151 وج986*****محمد بن عبد العزيز الصحب  ز ي ة -مت  6693000000000531545*****سهام بنت عبد هللا الخمت 

ي الكامل 2231151 وج531*****الصادق بن العران  ز ز ة -مت  7873000002500651045*****إليامنة بنت بلقاسم حسي 

ي2231151 وج541*****بية بنت صالح الخمت  ز 9383000002500641045*****يوسف بن محمد العيادية -مت 
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ز رابحي2231151 وج868*****علي بن االمي  ز 9463000000000481545*****سعاد بنت الهادي النفزية -مت 

ي2231151
وج565*****مهدي بن حسن العويبز ز 4583000000000471545*****ابتسام بنت علية نرصية -مت 

ي2231151
ز
3000000000491545عزباء-أعزب356*****عبد الرؤوف بن محمد الكاف

وج582*****رضا بن مبارك بادي2231151 ز 9513000000000511545*****عواطف بنت خميس الرياجية -مت 

ي2231151
كي علبوس 

3000000000561545عزباء-أعزب089*****رضا بن الت 

ي2231151
وج768*****ألفة بنت مصطفز الورتانز ز ز بن محمد الجالصية -مت  358100031031000411545*****ياسي 

3000002500641045ة-أرمل356*****خدوجة بنت صالح مالكي2231151

وكة بنت حمد مفيد2231151 3000000000491545عزباء-أعزب756*****مت 

وج927*****محمد بن سليمان الحمودي 2231151 ز وكي ة -مت  927100031031000551545*****محبوبة بنت رمضان المت 

ي 2231151
 
وج977*****أم الخت  بنت خذيري السعسوف ز 669100031031000451545*****محمد الحبيب بن الطاهر الجمعاوي ة -مت 

وج716*****منية بنت بلقاسم بورقعة 2231151 ز 700100031031000501545*****فيصل بن بن جمعة الجالصي ة -مت 

وج726*****لطيفة بنت حسن بن إسماعيل 2231151 ز 5703000000000461545*****رفيق بن سعد الجعيدية -مت 

3000002500611045ة-أرمل724*****دليلة بنت الحبيب بن عبدة صميدة2231151

 بن علي الماجري2231151
وج643*****وريدة بنت مصطفز ز ية -مت 

126100031031000441545*****األسعد بن حمد بن صالح الريعز

ي بن الهادي حنش2231151 وج360*****العرن  ز 810100031031000601545*****مليكة بنت عمارة الدخلية -مت 

وج480*****محمد بن عبد الحميد بن عمر العرفاوي2231151 ز ي العبدلية -مت  9203000000015381045*****كوثر بنت منصور بن العرن 

3000000000571545ة-مطلق506*****منية بن محمد بن عياد2231151

وج012*****مفيدة بن رابح بن الصادق2231151 ز 4343000000000561545*****المولدي بن عبد هللا الشيحية -مت 

وج393*****االسعد بن المولدي بن المحمد بلحاج2231151 ز ية -مت 
5073000000000451545*****مروى بنت صالح بن عمارة الجويبز

3000000000581545ة-مطلق719*****وسيلة بنت الطاهر بالشافعي الحمزاوي2231151

وج033*****محرز بن مختار بن عبد هللا حزامي 2231151 ز 591100031031000511545*****منية بنت عبدة بن محمد العبيدي ة -مت 

ي2231151
وج164*****السيدة بن صالح العويبز ز ية -مت 

ي بن محمد الزعلونز
4733000000000411545*****لطفز

ي بن خليفة بن بلقاسم نوير2231151
وج086*****لطفز ز 7243000000000541545*****نور بنت الصادق بن السعد مفتاجي ة -مت 

ي2644178
وج693*****اسماعيل بن محمد العمدونز ز ية -مت 

804300014250079544*****فاطمة بنت صالح اللوان 

وج815*****احمد بن الهادي الشواري2644178 ز 9042000142500491544*****احالم بنت بوجمعة الجريدية -مت 

ي2644178
وج123*****سعاد بنت صالح الجويبز ز ية -مت 

41310001451500551544*****محمد بن صالح جويبز

3000001300631043ة-أرمل785*****ناجية بنت أحمد منصور2726181

3000001300651043حالة أخرى 094*****ريم بنت عمر الشايب2726181

وج718*****نجيبة بنت جلول الوحش2726181 ز 5922015001300571543*****حسن بن عمر بالنورية -مت 

وج682*****محمد علي بن فرحات بن عبد هللا النفزي 2726181 ز 6673000001300631043*****مهرية بنت التوهامي عرفاوي ة -مت 

اوي 2726181 ز ي حت  وج672*****عبد الكريم بن الذهب  ز 046301500130072543*****عزيزة بنت يونس العرفاوي ة -مت 

3000001300391043ة-مطلق603*****سنية بنت الطاهر الكوكي2726181

وج935*****عماد بن محمد العبيدي الخشيمي2869187 ز 33222000141300451542*****فاطمة بنت حامد الغريلية -مت 

ز بن مختار بولعراس2869187 وج273*****ياسي  ز 0152000141300441542*****سلوى بنت بوجمعة الهذلية -مت 

وج071*****صالح بن عمر الفطناسي 2869187 ز 8292000141300601542*****منية بنت عمار الفطناسي ة -مت 

وج164*****رضوان بن الطاهر جمايعية 2869187 ز 2000141300421542مريم عواضة -مت 

2000141300551542ة-أرمل441*****حورية بنت الشاذلي الغويلي2869187

300014130076542ة-مطلق494*****جميلة بنت علي بن محمد صالح بن خلف هللا2869187

وج048*****حبيبة بن يوسف العياري2930193 ز ية -مت  74510002631000521541*****عبد الحميد الطبون 

ي بن عاللة الفطحلي2930193
وج710*****لطفز ز ية -مت 

ة بنت محمد خليفز 69010002631000531541*****سمت 

وج910*****راضية بنت عبد العزيز المنصوري2930193 ز 37510002631000531541*****محمد النارص بن الوصيف عابدية -مت 

وج328*****فاطمة بنت مختار الجبالي2930193 ز 30410002631000481541*****يوسف بن حسن الدريدية -مت 

وج000*****رفيق بن إبراهيم النفزي 2930193 ز ي ة -مت  97110002631000461541*****سلوى بنت محمد الطبون 

وج267*****نجوى بنت عمار الكشاوي 2930193 ز 6432000262500401041*****خليفة بن أحمد الجزائري ة -مت 

وج431*****رياض بن محمد رشيد السنوسي 2930193 ز ي ة -مت  7081015262500481541*****حياة بنت علي العوسح 

وج007*****نور الدين بن محمد بن إبراهيم السهيلي2930193 ز 13810002631000501541*****شادية بنت مختار بن عمر النرصاوية -مت 

وج435*****حمادي بن البشت  بن علي البجاوي2930193 ز ي غناية -مت 
68310002631000541541*****فارحة بنت العيادي بن الجيالنز
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وك بن منور منصوري 3014202 300000250078540ة-أرمل375*****مت 

ي3014202
وج804*****فاطمة بنت صالح الللوان  ز ية -مت 

6933000000000671040*****اسماعيل بن محمد العمدونز

2000002500591540       ة-أرمل648*****فريدة بنت محمد الهمامي3014202

ي3014202
2000000015441540عزباء-أعزب383*****محرز بن عمار العونز

وج733*****محمد صالح بن سعد3014202 ز ية -مت 
6863000000000651040*****سعاد بنت محمد النفان 

ي 3014202
 
وج109*****مختار بن الهادي الرزف ز ي ة -مت  ة بنت إبراهيم الشان  485300000250074540*****خت 

وج146*****نجاة بنت محمد الساسي3014202 ز 411100031031000401040*****مهدي بن علي يحياوية -مت 

وج876*****الصالحة بنت إبراهيم سعد 3014202 ز 4973000000000661040*****علي بن عبد الرحمان جليل ة -مت 

3000000000651040ة-مطلق930*****فوزية بنت بلقاسم صويلح3014202

وج741*****مسعودة بنت عمر بن الطاهر الشيحاوي3014202 ز 5783000000000631040*****علي الصالح بن حسن بن الصغت  الشيحاوية -مت 

ي3014202
10150041500611040ة-مفارق320*****دليلة بنت ميمون خليفز

ي3014202
ز
10000041500471540حالة أخرى 512*****نزي  هة بنت محمد القطواف

3000000000331040حالة أخرى 978*****زياد بن عمر بن الهادي الزينات 3014202

ي3014202
يبز 3000000000361040عزباء-أعزب948*****عفاف بنت عبد السالم الت 

وج534*****حامد بن الصغت  بن عمارة  العياري3014202 ز 8322000002500581540*****اجية بنت الحبيب بن حمد ريدان ة -مت 

وج425*****المعز بن الجلولي عبد الصمد3264217 ز ية -مت 
6382000142500401039*****سناء بنت يوسف ازديف 

وج615*****طارق بن علي بوغدير 3264217 ز 6832000142500371039*****وفاء بنت الهادي بن زربة -مت 

ي 3264217 وج972*****نجالء بنت صالح الطبون  ز 2662000142500381039*****عادل بن علي المحمودي ة -مت 

وج140*****سارة مراد 3264217 ز 647300014250025039*****رمزي بن محمد الساسي ة -مت 

ي 3264217
وج169*****الصالحة بنت عبد الرحمان حناس  ز ي ة -مت 

93510001431000581539*****محمد بن الهادي حناس 

ي3264217
وج433*****محمد بن خميس العمدونز ز 13810001431000411539*****سنية بنت الطاهر صولية -مت 

وج376*****الزهرة بنت سالم عناية3264217 ز 17810001431000541539*****احمد بن الهادي نرصية -مت 

وج703*****ناجية بنت مراد عامر3319224 ز 2822000001300521538*****سالم بن فرحات الظاهرية -مت 

وج226*****نائلة بنت خالد المرابط3319224 ز ي ة -مت 
2000001300411538محمد أسامة بن قطانز

ي 3319224
ي بن الهادي الزعلونز

وج264*****لطفز ز 4882000001300461538*****سعاد بنت حسونة الزعلولي ة -مت 

وك تركية3319224 301500130028038ة-مفارق319*****نور الهدى بنت مت 

وج997*****نزار بن محجوب زكري3402228 ز ي معمرة -مت  5532000141300371037*****سماح بنت الذهب 

وج333*****منية بنت النارص بن علي سليمان3402228 ز 2622000141300361037*****صالح بن علي بن عبد الرحمان عبدلية -مت 

وج083*****بشت  بن محفوظ بلحسن3430230 ز 9771000262500411536*****حياة بنت بوجمعة مالكية -مت 

وج327*****محرز بن عبد القادر غانمي 3430230 ز 02210002631000381036*****هنيدة بنت أحمد عمارة ة -مت 

وج872*****سيف هللا بن سعيد جعوان3430230 ز 5121000262500441536*****ريما بنت ابو القاسم سالمة -مت 

ي3430230 وج976*****ريم بن احمد الجندون  ز ية -مت  1241000262500501536*****احمد بن محمد علي الجندون 

ي خويلدي3430230
وج012*****صالح بن علي الصيفز ز ية -مت 

ز
0571000262500461536*****سناء بنت بلقاسم عطاف

وج145*****حسن بن عبد اللطيف العلوي 3430230 ز 3011000262500461536*****السيدة بنت محمد العياري ة -مت 

وج330*****خمبس بن سعيد بن يحي3430230 ز ية -مت 
1621000262500541536*****اسمهان بنت محمد الزديبز

ي بن إبراهيم الرميكي3430230 وج412*****العرن  ز ي ة -مت  1851000262500541536*****نورة بنت خميس الجندون 

وج388*****ربيعة بنت محمد الخماسي 3430230 ز  بن علي بن عمر ة -مت 
1541000262500571536*****مصطفز

وج005*****نورة بنت الهادي المفتاجي 3430230 ز 0051000262500571536*****محرز بن معمر شواطي ة -مت 

وج952*****رشيدة بنت سالم النجار 3430230 ز 8051000262500491536*****مكرم بن صالح الدريدي ة -مت 

وج242*****وليد بن علي بن أحمد الشبار3430230 ز ية -مت 
0541000262500411536*****فريدة بنت كمال التواجبز

وج498*****علي بن خليفة الهمامي3430230 ز 5361000262500571536*****فاطمة بنت ابراهيم البجاوية -مت 

1000262500521536ة-مطلق363*****نعيمة بنت علي بن جعفر السياري3430230

وج764*****كمال بن عبد المجيد مرزوق3430230 ز 4191000262500501536*****وداد بنت علي عاشورية -مت 

ي3430230
 
وج357*****احالم بنت الهادي المرناف ز 1000262500451536سالم محمد الباقرة -مت 

وج017*****شكري بن التومي ماجري 3430230 ز 7781000262500531536*****ريم بنت صالح الماجرية -مت 

وج847*****المنصف بن حسونة بن علي بن عبيد3430230 ز 9631000262500551536*****ناجية بنت عمار بن عمر العيارية -مت 

وج257*****إلهام بنت غنم الطرابلشي3430230 ز 9621000262500481536*****مصطفز كمال بن محمد الطرابلشية -مت 
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وج116*****المنصف بن المهري بن حمد الكوكي 3430230 ز 8481000262500521536*****صليحة بنت محمد بن بلقاسم  بغورية -مت 

وج248*****محمد علي الغفاري 3545250 ز 9912000000000411535*****خولة بنت الحبيب الصغت ة -مت 

وقة3545250 وج990*****خديجة بنت عمر عت  ز 967300000000077535*****محمد بن علي العبدالوي ة -مت 

ي 3545250
ي الفرجانز

وج014*****فتحي بن جيالنز ز 7102000002500611035*****محبوبة بنت النارص الزائر ة -مت 

ي بن علي محمود3545250
وج217*****لطفز ز 2172000000000421535*****فاتن بنت حاتم بلقايدة -مت 

وج355*****حميدة بن بوجمعة رحالي3545250 ز 671300000000076535*****جنينة بنت احمد بن حسونة بالضيافة -مت 

ز بن عبد الحميد سلمان3545250 وج560*****ياسي  ز 6342000000000531535*****نجالء بنت عمار العامرية -مت 

وج186*****الجموعي بن عثمان ملكي3545250 ز 605301500000091035*****ريحانة بنت محمد بن رجبة -مت 

ي 3545250
وج975*****صالح بن عمر الماكبز ز 4622000002500671035*****فطيمة بنت عمارة الجبالي ة -مت 

300000000077535ة-أرمل978*****غزالن بنت عبد هللا مزيان3545250

وج800*****ريم بنت عبد الستار البلطي3545250 ز  بن علية -مت 
ز 2192000002500371035*****محمد أمي 

ي 3545250
وج044*****آسية بنت عمار محفوطز ز 0132000000000481535*****رشيد بن خميس الشيحاوي ة -مت 

ي 3545250
وج409*****صالح بن حسن بن حمد معوانز ز اوية -مت  وكة بنت بلقاسم بن حمد خرصز 9452000000000441535*****مت 

10000000210421535عزباء-أعزب492*****نزار بن حسن بن الطيب العياري3545250

وج590*****قيس بن عمر الزينات3545250 ز 6752000000000441535*****محرزية بنت ساسي شيحاوية -مت 

ي3545250
وج553*****عبد الرزاق بن عمر الماكبز ز ز الجالصية -مت  3292000000000511535*****سعيدة بنت حسي 

ز بن بلقاسم رقية3545250 وج093*****الحسي  ز 8262000000000551535*****جليلة بنت محمد عامرية -مت 

ي بن زمال بن علي خمالوي3545250
وج762*****لطفز ز ية -مت 

4602000002500341035*****صبيحة بنت سالم بن يونس شارنز

ي 3714267
وج983*****نورالدين بن حسن العمدونز ز 7821000142500491534*****نادية بنت عمار النفزية -مت 

وج262*****المنصف بن عمار قطفاوي3714267 ز 4531000142500591534*****مباركة بنت البشت  خيمية -مت 

ي 3714267 وج368*****فتحي بن بلقاسم الصخت  ز 8021000142500541534*****صيفية بنت عمار العرع اري ة -مت 

وج495*****يامنة بنت كريم الداهش3714267 ز 1581000142500431534*****عبد هللا بن صالح الداهشة -مت 

وج933*****محمد عبد المجيد بن الطيب الهمامي 3714267 ز 5881000142500501534*****نعيمة بنت محمد الرحيمي ة -مت 

وج382*****شكري بن محمد بنعياد 3714267 ز 4831000142500481534*****إبتسام بنت علي الجالصي ة -مت 

ي3714267 1000142500531534ة-مطلق672*****حياة بنت مبارك الخمت 

ي3714267
وج950*****الربيعي بن إبراهيم بن سالم السعاسف  ز ية -مت 

 
7951000142500451534*****عربية بنت بلقاسم بن عمامو السعسوف

وج503*****حسن بن الطيب بن حمد البحري3714267 ز ية -مت 
8081000142500431534*****ألفة بنت محمد بن مفتاح حسيبز

وج711*****زهت  بن عمار عامري3714267 ز 9091000142500461534*****كريمة بنت محمد الخذرية -مت 

ي بن حميدة3714267 1000142500451534ة-مطلق538*****لطيفة بنت محمد العرن 

ي 3714267
وج725*****نبيل بن عبد الكريم بن سعد الحمرونز ز ز محمد طوال ة -مت  2391000142500481534*****أنيسة بنت الحبيب ني 

300000130028033ة-أرمل055*****خولة بنت عبد الفتاح بالرابح3767279

ي3767279 وج426*****علي بن رشيد الخمت  ز 2352000001300331033*****ألفة بنت عبد الفتاح برابحة -مت 

وج912*****يوسف بن رمضان القاسمي 3767279 ز 5662000001300311033*****فردوس بنت عبد الرحمان بن عمر ة -مت 

وج962*****عصام بن سعيد بن الطيب لعلوي3767279 ز وكة -مت  1572000001300331033*****سندس بنت سالم بالشيحي المت 

ي3767279
وج217*****صابر بن علي بن محمد الطرهونز ز اوية -مت  ي الخرصز 1102000001300401033*****تونس بنت بوبكر بن الباج 

300000130083033ة-أرمل758*****زينة بنت عثمان العياري3767279

وج898*****سهام بنت محمد السهيلي3767279 ز ية -مت 
4972000001300391033*****محمد الهادي بن حمادي الوسالن 

ي3823286
1000141300551532حالة أخرى 189*****رضا بن علي العونز

وج090*****محرز بن المولدي الشلواطي 3823286 ز ية -مت 
ز الفرشيش  9581000141300471532*****شادية بنت محمد األمي 

وج435*****هندة بنت عمار بوغولة 3823286 ز 9861000141300521532*****كمال بن الحبيب بن عبد هللا ة -مت 

ي بن محمد غولة 3872289 وج660*****العرن  ز 7801000262500381031*****حياة بنت سعد بن محمد الغفاري ة -مت 

ي3890290
وج670*****عبد هللا بن علي الفرشيش  ز 4441000002500471530*****سامية بنت بوبكر الهذلي ة -مت 

ي3890290
2000000000661030عزباء-أعزب810*****رجب بن منصورالجويبز

ي3890290 2000000000371030عزباء-أعزب648*****أمت  بن جلول خمت 

وج720*****احمد بن مجيد عبيدي3890290 ز 9732000000000371030*****خولة بنت بوجمعة الكالعية -مت 

يف بن الشاذلي الصلوجي3890290 وج982*****فوزي بن الش  ز  بن محمد التليلية -مت 
ز 9912000000000401030*****رحاب بنت الحسي 

وج525*****نبيل بن عبد الرحمان الكلبوسي3890290 ز ة بنت محمد الحفضي القفضية -مت  7572000000000351030*****سمت 

مسكن جماعي 7/8  معتمدية السيجومي



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية السيجومي

وج032*****محمد علي بن خليفة االبرق3890290 ز 291300000000027030*****عويشة بنت صالح مسلمة -مت 

وج196*****شاكر بن الهادي بن محمد 4010297 ز  الجبالي ة -مت 
ز 3211000142500391029*****عارم بنت الحسي 

ي 4021298 وج647*****محمد بن علي الغرن  ز ي ة -مت 
وكة بنت سعيد الزعلونز 922200000130072528*****مت 

وج286*****بسمة بنت الهادي الرحالي4021298 ز 4291000001300411528*****نجيب بن حمادي المحمودية -مت 

وج587*****محمد الجموعي بن عمر4021298 ز 291200000130080528*****وردة بنت الصغت  العاشورية -مت 

ي4021298 وج448*****كمال بن سالم بن حمادي جت  ز 0111000001300511528*****حياة بنت رابح بن حمادي علوية -مت 

ي4021298
ي بن محمد صالح العمدونز ي بن المنح 

وج408*****لطفز ز 6601000001300491528*****نجاة بنت بوجمعة بن عثمان الصحراوية -مت 

1000000000451525عزباء-أعزب915*****صفية بنت العيساوي الدوقاري4098303

وج522*****دليلة بنت محمد الرحيمي4098303 ز 5631000000000451525*****عادل بن محمد المناعية -مت 

ي4098303 وج237*****عادل بن سليمان الخمت  ز 9671000002500391025*****ثريا بنت يونس بلعيدية -مت 

1000000000561525ة-مطلق263*****السيدة بنت محمد عاشوري4098303

ي4098303
وج024*****فتحية بنت علي الشيبونز ز 8751000000000541525*****فتحي بن عبد هللا عديلي ة -مت 

وج189*****الحبيب بن علي العياري4098303 ز 1891000000000541525*****بسمة بنت العبيدي البوغانمية -مت 

ي 4098303
ي عواصز 1000000000541525عزباء-أعزب782*****جالل بن الذهب 

وك بن عبد هللا4098303 وج463*****خليفة بن مت  ز 733200000000077525*****جميلة بنت رمضان ثائرية -مت 

ز بن بشت  العوادي 4098303 1000000000411525عزباء-أعزب984*****ياسي 

وج048*****المنصف بن بلقاسم عامري 4098303 ز 3391000000000601525*****هندة بنت أبراهيم التومي ة -مت 

وج274*****الهادي بن علي بن احمد4098303 ز 0811000003100074525*****السيدة بنت عمار قادري ة -مت 

هومي 4098303 1000000015401025عزباء-أعزب997*****هارون بن قدور الت 

1000000015311025عزباء-أعزب843*****رجاء بنت محمد علي بن بلقاسم محمدي4098303

وج939*****محمد بن حسن النايلي4098303 ز 8051000000000441525*****روضة بنت محمد الحدادة -مت 

1000000000431525عزباء-أعزب573*****سندس بنت حسونة بن محمد الطوي  هري4098303

ة بنت الشاذلي بن رحيم ثمالوي4098303 1000000000521525ة-أرمل644*****سمت 

ي4211319
وج816*****طارق بن سمت  بن حسن العواصز ز يفة -مت  794200000130028023*****فاتن بنت عادل بن عبد الرزاق الش 

ي4245320
1000000000391020عزباء-أعزب294*****فتح الدين بن خميس العياس 

ي 4245320
 
وج219*****كوثر بنت نورالدين الزناف ز ية -مت  0931000000000401020*****مراد بن أحمد الشهيب 

1000000000351020عزباء-أعزب500*****منت  بن بوبكر جباهي4245320

ي 4245320
1000000000321020عزباء-أعزب027*****مراد بن خميس العياس 

1000000000311020عزباء-أعزب251*****عصام بن العيد عيادي4245320

ي4245320
1000000021029020عزباء-أعزب972*****إيمان بنت محمد اتلحبيب العونز

ي4245320
1000000000351020عزباء-أعزب536*****منترص بن التوهامي العياس 

200000000029020عزباء-أعزب698*****محمد بن صالح منصوري 4245320

ة4245320 1000000000331020عزباء-أعزب127*****هشام بن سليمان خمت 

وج623*****سعيد بن علي الغريشي4303329 ز ية -مت 
647100014250086019*****سنية بنت الطاهر الجويبز

ي4305330 وج212*****صالح بن إسماعيل الخمت  ز ية -مت  902100000000077515*****فطيمة بنت صالح كثت 

وج376*****ذكرى بنت مهري الزينات4310331 ز ية -مت 
716100000130028013*****محمد علي بن حسن العش 
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 
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المتحصل 

4_عليها

شح سن المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

وج454*****نور الدين بن محمد البوسالمي861 ز 42030152641500671066*****لطيفة بنت عمار عيادية -مت 

وج913*****محسن بن خليفة مالكي1262 ز 996201531041500561565*****منية بنت إبراهيم الجبالية -مت 

وج355*****علي بن محمد المكي1262 ز 268300031041500611065*****منجية بنت العكرمي بن سالمة -مت 

وج093*****عمر بن عمارة العلوي1262 ز 222300031031000501565*****زبيدة بنت علي الزيدية -مت 

ي1262
300031031000481565ة-مطلق339*****نادية بنت سعد بالكيالنز

وج698*****ربيعة بنت عبد العزيز الخرزي1262 ز 573300031031000461565*****جوهر بن محمد عرفاوية -مت 

يف حمايدية2027 وج8047*****محمد بن الشر ز 78030151431000591564*****مليكة بنت عمار العيارية -مت 

وج289*****هندة بنت خميس بن العابد2027 ز ية -مت 
ز

ز بن صالح المزوغ 03530151431000521564*****حسي 

وج830*****فتحية بنت الحبيب زمزمي2027 ز ي ة -مت 
15530001441500581564*****عبد العزيز بن سالم غنوشر

ي26110
وج177*****آمال بنت محمد الفرشيفز ز ية -مت 

91530002631000471561*****رضوان بن علي حمدانز

ي26110
وج160*****محمود بن صالح الخليفز ز ية -مت 

78430152631000651061*****شادية بنت محمد اللحيانز

ي26110
وج448*****فتحي بن حسن الزدينز ز ية -مت 

ز
73330002631000521561*****سنية بنت حسن ورغ

وج072*****الزهرة بنت البشت  بوعجيلة39913 ز 362201531031000531560*****مصطفز بن صالح المطماطية -مت 

ي39913
وج517*****عمر بن خليفة تف  ز ية -مت 

65030150031000591560*****عارم بنت صالح محسنز

ي39913 وج781*****البشت  بن بوجمعة غرن  ز ية -مت  يفة بنت حسن الدراج  778200031041500581560*****شر

30000041500561560ة-أرمل438*****بية بنت أحمد خالدي39913

30000041500601560ة-أرمل549*****نوبة بنت حمودة الجالصي39913

ي39913
وج6057*****الهادي بن ربيعي عشر ز ية -مت 

415200031041500481560*****منوبية بنت االخضز العشر

ي39913 30000061500531560ة-مطلق172*****زكية بنت محمد النارص عرن 

وج817*****عثمان بن علي المطوي47420 ز 26330151431000661059*****يامنة بنت الصادق الحمدانة -مت 

وج602*****نزي  هة بنت مسعود بن مسعود47420 ز ية -مت 
ي بن سالم العونز

87730001431000571559*****اطفز

وج732*****فائزة بنت سعد بكار47420 ز 28530001431000561559*****عمار بن محمد خلفاوية -مت 

ي المؤدب47420
 
وج134*****عبد القادر بن عبد الباق ز 29030001431000511559*****مفيدة بنت كمال جدية -مت 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي بن شعبان57824
وج207*****الحسومي بن الجيالنز ز 9763015141300521557*****جليلة بنت عزالدين الخماشية -مت 

ي57824
 
وج68*****محرز بن أحمد الرزق ز 747200041241500611057*****نورة بنت خميس الدريدية -مت 

وج865*****محمد بن بلقاسم احمدي59026 ز ية -مت  2323000262500591556*****راضية بنت ابراهيم اليعقون 

وج164*****محمود بن عبد الحفيظ الهاشمي59026 ز 3333000262500601556*****صبيحة بنت يوسف بن ساشية -مت 

وج534*****دليلة بنت علي القماطي59026 ز ية -مت 
8783000262500521556*****علي بن مختار سيالنز

وج380*****الهادي بن محمد عوينات59026 ز 1013000262500531556*****أحالم بنت حسن بن بوبكرة -مت 

وج612*****نادر بن الهادي بالليل59026 ز ية -مت 
0243000262500431556*****سلوى بنت محمد النفان 

وج513*****ريم بنت بوجمعة بن حسن59026 ز 3033000262500431556*****زهت  بن أحمد ولهازية -مت 

ي59026
 
وج613*****راضية بنت محمد الصالح الدق ز 16920002641500491556*****رضا بن رشيد البلطية -مت 

وج391*****عبد الرزاق بن صالح رابعي59026 ز ية -مت 
5903000262500551556*****فتحية بنت عبد الحميد شارنز

3000262500481556ة-مطلق527*****السيدة بنت محمد الجالصي59026

وج189*****صالح بن عمر دبوشي77035 ز ية -مت 
ز

12430150031000641055*****حدة بنت محمد الورغ

ي77035
100051571500511555ة-مطلق592*****ليل بنت عبد هللا غنوشر

ي77035 ون 
وج040*****رضا بن إبراهيم الحتر ز 2383015002500521555*****هاجر بنت عبد القادر درغامة -مت 

وكة بنت مسعود العكاري77035 30000041500671055ة-أرمل780*****مت 

وج318*****بسمة بنت العيد الدريدي77035 ز 6563015002500431555*****ابرهيم بن علي العيارية -مت 

30000031000421555ة-مطلق039*****هادية بنت علي الجبالي77035

وج567*****سالم بن بلقاسم العياري77035 ز 23130000041500661055*****دليلة بنت علي الرياجية -مت 

وج728*****علي بن مسعود ديونة77035 ز 66230150031000621055*****فطوم بنت محمد الصخرية -مت 

ي77035 وج778*****عزالدين بن الهادي الجت  ز 403200031031000571555*****فاطمة بنت مجيد حيدرية -مت 

ز بن محمد صالح مسعود77035 وج637*****حسي  ز 49430000061500691055*****وريدة بنت محمد الهمامية -مت 

30000031000601555ة-مطلق915*****نجاة بنت عبد المجيد بن محمد77035

ي77035 وج775*****عبد الستار بن الطيب العرن  ز ية -مت  78130000031000581555*****يمينة بنت حفناوي العرقون 

200031031000501555ة-أرمل284*****سلوى بنت الهاشمي بن كريم 77035

ي 77035
3015000015601555حالة أخرى 676*****خديجة بنت حسن الكداشر

وج830*****فتحي بن حسونة الحاج الشاذلي92736 ز 7503000142500471554*****ليل بنت أحمد النضية -مت 

وج596*****عبد الرؤوف بنالمولدي الجريدي92736 ز ي البجاوية -مت 
3603000142500491554*****عربية بنت الجيالنز

وج389*****سمت  بن الحطاب الماجري92736 ز ية -مت 
ز
6643000142500481554*****حنان بنت بوجمعة الشنوق

وج157*****ليل بنت علي الشيحي92736 ز 58920001441500421554*****صالح الدين بن محمد المهدية -مت 

ي113040
3015001300521553حالة أخرى 920*****فضيلة بنت محمد الفرشيشر

وج869*****فتحي بن محمد العبيدي115041 ز 9653000141300531552*****سمحة بنت علي المرداشية -مت 

وج982*****توفيق بن بوبكر الماجري115041 ز ية -مت 
ز

133100041241500511552*****سعيدة بنت مصطفز الزواغ

ي115041
وج901*****أنور بن محمد العونز ز 459100041241500491552*****هالة بنت عبد المجيد دشيشة -مت 

وج607*****فاطمة بنت بوزيد الحرباوي115041 ز ية -مت 
2793000141300581552*****علي بن ابراهيم الحناشر

3015141300361052حالة أخرى 646*****حسنة بنت عبد الجبار عالم115041

3000141300471552ة-أرمل455*****نورهان بنت الجمعي الخماشي115041

وج450*****محمد علي بن عبد الحفيظ المرابط129847 ز 3652015262500551551*****نورهان بنت محمد القابشية -مت 

وج176*****يامنة بنت علي مشوجي129847 ز 4982015262500571551*****سعيد بن علي بن ناعسة -مت 

وج994*****افتكار بنت صالح الساشي129847 ز ية -مت  81820002631000451551*****صالح بن احمد عنت 

ي129847
ز

وج897*****الزهرة بنت صالح المزوغ ز 92520002631000431551*****البشت  بن عثمان الهمامية -مت 

وج463*****دليلة بنت الصغت  الحكيمي129847 ز 72720002631000571551*****فتحي بن النوري الكوكية -مت 

ي144552
3000004150071550ة-أرمل292*****الزهرة بنت علي سليمانز

وج604*****جمعة بنت محمود بن عبيد144552 ز ي بن علي البوغديرية -مت 
04120000041500591550*****لطفز

وج460*****الطيب بن عزوز المهداوي144552 ز 96230000031000611050*****ليل بنت علي الزواوية -مت 

3000002500561550حالة أخرى 759*****هادية بنت البشت  المجدوب144552
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وج042*****عبد العزيز بن عمارة خلفاوي144552 ز 4033000004150077550*****حبيبة بنت صالح الخلفاوية -مت 

ي بن الهادي الماجري144552 وج013*****العرن  ز 5673015002500651050*****خديجة بنت محمد المناغية -مت 

ي144552
وج934*****ليل بنت بلقاسم الورتتانز ز 4583000002500551550*****رشاد بن الهادي عيلوشة -مت 

ي144552
3000002500541550ة-مطلق908*****مريم بنت محمد الفرشيشر

وج574*****لطيفة بنت ناجح ناجح144552 ز ز ساشية -مت  8753015002500661050*****صالح بن الحسي 

ي144552 وج550*****حبيبة بنت صالح الشعان  ز 3913000002500541550*****النوري بن رشيد سالمية -مت 

ي144552 ي الغرن 
30000031000681050ة-أرمل795*****حبيبة بنت الكيالنز

وج215*****خيار الدين بن مختار الماجري144552 ز ية -مت 
 
390100051551500621050*****غزالة بنت محمد غرنوق

ي144552  الشعين 
وج295*****ناجية بنت االخضز ز ية -مت  5883000002500501550*****االزهر بن ابراهيم محجون 

ي144552
ي عشر

وج299*****مصطفز بن السبن  ز ية -مت 
4713000002500551550*****كلثوم بنت حمد الرودانز

 بن احمد التابعي144552
ز 3000002500531550ة-أرمل785*****الحسي 

وج668*****رضا بن صالح الشوشان144552 ز 7883000002500581550*****ناجية بنت عبد الحفيظ الهاشمي ة -مت 

وج408*****سالم بن عبد هللا مباركي144552 ز 76020150031000601550*****حورية بنت أحمد الهاشمية -مت 

وش176469 وج477*****فاطمة بنت الطاهر خت  ز ية -مت 
76820001431000521549*****الهادي بن محمد عزونز

وج522*****الفاضل بن عبد الحميد زغالمي176469 ز 68820001431000541549*****امال بنت محمد الصالح نضاوية -مت 

وج861*****قيس بن عثمان البوغانمي176469 ز 04420001431000421549*****حياة بنت رحال الدريدية -مت 

20001431000571549ة-أرمل872*****منية بنت علي الخرباش176469

ي176469 وج702*****فوزي بن عثمان عرن  ز ة بنت االخضز العيارية -مت  2743000142500391049*****منت 

وج427*****ليل بنت الحبيب الذوادي176469 ز 08020001431000511549*****عثمان بن الصادق العيارية -مت 

3000142500631049ة-مطلق078*****نزي  هة بنت محمد سهيلي176469

3000001300581548ة-مطلق469*****مليكة بنت عبد هللا القزبور187076

3000001300561548ة-أرمل692*****الزهرة بنت جلول الزائر187076

3000001300521548ة-مطلق565*****حياة بنت الهادي الطرودي187076

3000001300541548ة-مطلق842*****فائزة بنت محمد الصالح الدباش187076

3000001300501548ة-مطلق148*****جميلة بنت يوسف نضاوي187076

3000001300481548ة-مطلق780*****ليليا بنت منيجل العياري187076

ز بن عيش المطماطي201782 وج658*****الحسي  ز 12720210141300631047*****مباركة بنت عمر بنعمرة -مت 

وج119*****توفيق بن عبد السالم الحيدري208183 ز 0292000262500441546*****سناء بنت محمد البوخاتمية -مت 

وج554*****الشاذلي بن مسعود التليلي208183 ز 85010002641500431546*****علجية بنت محمد زايدية -مت 

2000262500491546ة-مطلق715*****مباركة بنت يوسف السعيدي208183

وج168*****عبد اللطيف بن عمر بن عمار208183 ز 8052000262500571546*****وحيدة بنت خميس البجاوية -مت 

وج707*****مراد بن الصغت  بن شعبان208183 ز يفة بنت بلقاسم الصيدة -مت  7472000262500471546*****شر

وج246*****بلقاسم بن عبد العزيز اليحياوي208183 ز 54320002631000631046*****فضيلة بنت محمد بن هويشاتة -مت 

يكي208183
وج687*****محمد الصالح بن التومي الت  ز ية -مت 

014300026250080546*****صلوحة بنت البشت  الونيفز

و208183 وج697*****الحبيب بن محمد البنتت  ز ية -مت 
9342000262500561546*****ليل بنت حميدة بحرينز

وج815*****عبد الرؤوف بن عمار الخماشي208183 ز 2152000262500491546*****لبنز بنت يونس تيساوية -مت 

ي208183
وج641*****الزين بن عمار عواصز ز ية -مت 

3422000262500541546*****سنية بنت حسن ريانز

3000000000571545عزباء-أعزب295*****حبيبة بنت خميس الفيتوري223193

وج393*****عربية بنت البشت  بن سميدة223193 ز 3293015000000671045*****المولدي بن عبد العزيز العباشية -مت 

3015000000651045ة-مطلق080*****عثمان بن الصادق العياري223193

وج948*****حسن بن مصطفز القبالوي223193 ز ية -مت  3423000002500301045*****رحمة بنت رمضان الغرن 

وكة بنت محمد الكوكي223193 3000002500631045ة-مطلق812*****مت 

ي223193
وج864*****نزي  هة بنت محمد الشواشر ز 1292015002500501545*****عمر بن عثمان الصولية -مت 

3000000000491545ة-مطلق496*****وناسة بنت محمد حمدي223193

ي223193
ي بن صالح الطرخانز وج058*****المنح  ز ية -مت  7583000000000461545*****محرزية بنت محمد العقرن 
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ي223193 وج335*****العلمي بن العبيدي ضبانن  ز ز العيارية -مت  388100031031000471545*****لطيفة بنت االمي 

ي223193
وج989*****محمد بن أحمد السعيدانز ز 6683015000000631045*****نزي  هة بنت احمد الغانمية -مت 

وج664*****خليفة بن محمد الطرابلشي223193 ز 7963000002500631045*****فضة بنت مصطفز عامرة -مت 

وج692*****منت  بن عمارة الحيدري223193 ز ية -مت  4553000000000521545*****لطيفة بنت ابراهيم العوج 

301500250071545ة-أرمل770*****سعيدة بنت صالح العياري223193

ي223193  اليعقون 
ز وج632*****شكري بن حسي  ز 0053000000000491545*****فوزية بنت الهادي البجاوية -مت 

اوي223193 وج038*****رمضان بن بلقاسم خضز ز 950100031031000551545*****وهيبة بنت احمد التابعية -مت 

3000000000581545ة-مطلق270*****مفيدة بنت عمر الحامدي223193

 بن عمر الجامعي223193
وج057*****عنت  ز 43020000031000421545*****نورة بنت رجب صميدةة -مت 

وج206*****حسن بن الهادي العياري223193 ز 0433000002500621045*****فائزة بنت رشيد الكوكية -مت 

وج214*****نزار بن محرز قاسمي223193 ز 0193000002500361045*****ربيعة بنت محمد بالقادرة -مت 

3000002500681045ة-مطلق639*****محمد رضا بن حسن بن عرفة223193

وج317*****عمر بن عمر مورو223193 ز 3883000002500611045*****جازية بنت علي بن موشة -مت 

وج022*****عزيزة بنت عبد هللا بن عمارة2644114 ز 0472000142500511544*****نورالدين بن الطاهر العيارية -مت 

ي2644114
ز

وج066*****سفيان بن حسن ورغ ز ية -مت 
 
9892000142500421544*****عفيفة بنت حسن رازق

وج883*****رضوان بن عمر النوي2644114 ز 62920001431000361044*****هدى بنت حبيب حمودةة -مت 

وج113*****الطاهر بن محمد المولهي2644114 ز 9422000142500451544*****مريم بنت حفيظ كوكية -مت 

وج147*****المولدي بن الحبيب العبيدي2644114 ز 3452000142500431544*****سعاد بنت محمد علي سبعية -مت 

وج797*****لطيفة بنت احمد حمدي2644114 ز ية -مت  0862000142500501544*****صالح بن عبد العزيز العرين 

وج466*****مراد بن محمد العياري2644114 ز ز المقصودية -مت  ة بنت حسي  14010001441500541544*****منت 

وج381*****مراد بن عبد العزيز الخلفاوي2644114 ز 8192000142500491544*****حسنة بنت محمد الهمامية -مت 

3000001300621043ة-مطلق003*****فضيلة بنت عبد هللا العبيدي2726122

ي2726122 وج552*****فاطمة بنت بلقاسم العمت  ز ية -مت 
0023000001300681043*****عمار بن الطاهر حجون 

هومي2726122 وج052*****نزار بن محمد علي الت  ز ية -مت 
ز
9383000001300341043*****خولة بنت الطيب شارق

3000001300621043ة-أرمل555*****مليكة بنت محمد مسعودي2726122

وج240*****خميس بن حمة بوثمنة2726122 ز ي الماجرية -مت  3493000001300371043*****وحيدة بنت العرن 

وج179*****عربية بنت سالم العاجل2726122 ز وك الساشية -مت  3503000001300371043*****نجم الدين بن مت 

3000001300641043ة-أرمل157*****جنات بنت محمد بن عمر 2726122

301500131587043ة-أرمل131*****مسعودة بنت محمد سعيد2726122

3000001300611043ة-مطلق846*****سهام بنت البشت  العياري2726122

3000001300621043ة-مطلق945*****تركية بنت صغت  طبوعية2726122

301500131587043ة-أرمل131*****مسعودة بنت محمد سعيد2726122

وج036*****الهادي بن الشاذلي البجاوي2869132 ز 732300014130073542*****لطيفة بنت حمادي الطرودية -مت 

2000141300551542ة-مطلق420*****جالل بن بوجمعة بوشيبة2869132

وج616*****زياد بن عمر العبيدي2869132 ز 1902000141300481542*****هندة بنت محمد الصالح العبيدية -مت 

وج843*****محرز بن االزهر البوعلي2869132 ز 8452000141300411542*****سارة بنت خليفة الهمامية -مت 

2000141300481542ة-مطلق896*****خديجة بنت صالح الطرودي2869132

وج632*****محمد الطاهر بن أحمد جابر2930137 ز 2502000262500651041*****رفيقة بنت العيد التابعية -مت 

وج324*****سليم بن محمد بن حامد2930137 ز ية -مت 
3531015262500501541*****حياة بنت يوسف بن توان 

وج792*****رضا بن مسعود الجبالي2930137 ز 31010002631000581541*****دليلة بنت خميس الجديدية -مت 

وج925*****فوزي بن أحمد بن سالم3014140 ز ية -مت 
71810210000015521540*****منز بنت محرز القينونز

ي 3014140 300000001579540عزباء-أعزب332*****سميحة بنت  محمد بالعرن 

هومي3014140 وج304*****عبد القادر بن علي الت  ز 9552000002500451540*****خولة بنت عبد العزيز سالمية -مت 

300000250079540ة-أرمل770*****السيدة بنت سالم بن عمار3014140

10150031000551540ة-مطلق204*****زهرة بنت عبد الرحمان الطرابلشي3014140
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وج833*****شاذلية بنت الزاهي المولهي3014140 ز ية -مت 
5393000000000631040*****محمد بن حسن الزغوانز

ي3014140
وك غزوانز 3000000000641040ة-أرمل474*****مهنية بنت مت 

ي3014140 2000002500541540ة-مطلق981*****لطيفة بنت بلقاسم الخمت 

وج397*****محمد بن حميدة األحمر 3014140 ز 4862000002500491540*****فضيلة بنت محمد منصورة -مت 

ي3014140
وج474*****سلوى بنت عزيز المازنز ز ية -مت 

ي الجوينز 9552000002500531540*****توفيق بن العرن 

يفة بنت عباس الوغانمي3014140 3000000000611040ة-مطلق530*****شر

ي3014140
3000000000621040عزباء-أعزب921*****زينة بنت عبد الحفيظ يوسفز

ي3014140 2000002500531540ة-مطلق184*****نعيمة بنت محمد نصت 

وج654*****موش بن الصغت  بن شعبان3014140 ز 3972000000015481540*****وحيدة بنت صالح قدورةة -مت 

 بوحلي3014140
ز وج515*****نزار بن الحسي  ز يةة -مت  3273000000000341040*****أسماء بنت محمد العيد عبت 

وج017*****محمد بن رمضان سليمي3014140 ز 5272000002500521540*****نورة بنت عثمان الحرزية -مت 

ي3264156
وج931*****لطيفة بنت محمد الطاهر عونز ز ية -مت 

2422000142500391039*****محمد الطاهر بن صالح عونز

300000130076538ة-مطلق135*****هنية بنت عمار بن مسعي3319157

وج037*****منية بنت عبد الرحمان العرفاوي3319157 ز 7892000001300531538*****ساشي بن محمد جبالية -مت 

وج674*****البشت  بن الطاهر الحرباوي3319157 ز ية بنت الطاهر السهيلية -مت  782300000130073538*****حضز

وك بن احمد الولهازي3402160 2000141300401037ة-مطلق182*****حياة بنت مت 

300014130028037ة-مطلق866*****زينة بنت الطاهر العياري3402160

ي3402160
 
وج984*****محمد علي بن علي الرزق ز ية -مت  ي نصت  6041015141300601537*****سعاد بنت المشر

ي3402160 وج475*****ميالد بن عبشة الجندون  ز ية -مت  7792000141300611037*****فضيلة بنت عمر الفقت 

ي3430164
وج400*****صباح بنت حبيب قانز ز ية -مت 

4251000262500591536*****مقداد مازنز

وج666*****حميدة بنت صالخ بوغانمي3430164 ز 0831000262500491536*****مراد بن الحبيب النفزية -مت 

وج575*****حسن بن عبد هللا بن سليمان3430164 ز 9981000262500571536*****صباح بنت فرج العيارية -مت 

وج424*****فاطمة بنت المةلدي الساشي3430164 ز 9691000262500461536*****نور الدين شوشانة -مت 

وج561*****علي بن محمد الجالصي3430164 ز 7021000262500491536*****زينة بنت محمد حرشة -مت 

ي3430164
وج902*****احالم بنت صالحة الحباشر ز 5991000262500461536*****قيس بن محمد الولهازية -مت 

كي3430164
وج365*****فوزية بنت محمد الت  ز ية -مت 

 
6211000262500521536*****محمد سمت  بن الطاهر قاق

وج188*****حسن بن احمد النفزي3430164 ز 7601000262500521536*****السيدة بنت حسن المعمورية -مت 

وج829*****مليكة بنت عمر العامري3430164 ز ية -مت  6751000262500491536*****علي بن حسن الزعين 

ي قادري3545173 وج081*****محمد بن العرن  ز ي ة -مت 
ز
637300000000071535*****السيدة بنت محمد الكاق

ي3545173
وج334*****بشت  بن بلقاسم الطرخانز ز ية -مت  63610000041500661035*****محبوبة بنت التليبلي الشاين 

ي3545173 2000000000601535ة-مطلق461*****جمعة بنت عاللة الحبين 

ي3545173
وج606*****عمار بن صالح حباشر ز 2242000002500401035*****سعاد بنت صالح الشيحية -مت 

وج596*****عبد القادر بن محمد مباركي3545173 ز ية -مت  ي الوهان 
5862000002500381035*****راضية بنت جيالنز

ي3545173
وج147*****علياء بنت بلقاسم الورتتانز ز 6622000002500351035*****نبيل بن الهادي وناسة -مت 

ي بن محمد الصالح نضاوي3545173
وج924*****ميدانز ز 3892000000000471535*****نائلة بنت الناجم العيارية -مت 

2000000000591535ة-أرمل454*****نزي  هة بنت خالد خوالدية3545173

ي3545173
2000002500381035ة-أرمل986*****هدى بنت مسعود الوسالن 

وج569*****وسام بن األزهر غرسة3714182 ز ية -مت  8781000142500431534*****سنية بنت يوسف خمت 

ي3714182
وج114*****فاطمة بنت المختار لطيفز ز 8211000142500481534*****علي بن الحبيب الرياجية -مت 

وكة بنت محمد عكرمي3714182 وج701*****مت  ز ية -مت  9441000142500511534*****عبد الرحمان بن علي غرن 

وج094*****محرز بن احمد بن سالم3714182 ز از بن عمار الدريدية -مت  0621000142500501534*****شر

ي3714182 وج097*****االسعد بن صغت  الجندون  ز ية -مت 
9801000142500481534*****عفاف بنت الشاذلي الوسالن 

يب3714182 ة بنت عمر شر وج992*****سمت  ز ولي ة -مت 
ز 0791000142500571534*****احمد بن علي الحتز

ي3714182
وك العونز وج557*****سمت  بن مت  ز ية -مت 

7261000142500511534*****محرزية بنت محمد الفرشيشر

وج253*****عبد الحق بن عمار المناغي3767189 ز ية -مت 
ز
يف الكاق 3402000001300621033*****زكية بنت الشر
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وج684*****عماد بن عمر العامري3767189 ز 7681015001300511533*****حياة بنت محمد شيخاوية -مت 

ي3767189
وج315*****فضيلة بنت عبد الحفيظ مازنز ز ية -مت  3252000001300621033*****االسعد بن خميس العقرن 

ي3823192
 
وج318*****احمد بن صالح الرزق ز ية -مت 

9231000141300541532*****بختة بنت الطاهر حسنز

1000141300451532ة-مطلق607*****ريم بنت عمار الجالصي3823192

وج670*****ليل بنت النوي الدريدي3823192 ز 36110001413005532*****عبد هللا بن مبارك الدريدية -مت 

وج222*****عماد بن مجيد بن الصغت 3823192 ز ية -مت  8541000141300441532*****كريمة بنت صالح العرن 

وج152*****عبد هللا بن بوخريص ميساوي3823192 ز ية -مت 
 
ق 7521000141300461532*****منية بنت حسن مشر

1000141300561532ة-مفارق623*****لطيفة بنت محمد المكي3823192

وج088*****رضا بن الطاهر الدريدي3872198 ز ية -مت 
1211000262500611031*****لطيفة بنت علي برينز

وج004*****سهت  بنت خليفة الدريدي3872198 ز 5351000262500371031*****عاطف بن إسماعيل الدريدية -مت 

وج545*****توفيق بن المختار البجاوي3872198 ز 7921000262500631031*****جميلة بنت مسعود موالهمة -مت 

وج723*****عبد هللا بن العلمي محمدي3872198 ز ي المباركية -مت 
نز 3231000262500631031*****زمردة بنت الت 

وج167*****عمارة بن يونس العبيدي3890202 ز ية -مت 
 
0161000002500481530*****أمان بنت أحمد الرزق

وج679*****سعدية بنت علي المحرزي3890202 ز ية -مت 
7401000002500561530*****خضار بن يوسف حمرانز

ز البحري3890202 وج601*****محمد بن حسي  ز 46010000031000691030*****السيدة بنت محمد الصغت ة -مت 

ي3890202
وج935*****محرزية بنت منصور الجواشر ز 3991000002500551530*****خميس بن محمد الجبالية -مت 

وك الشعيلي3890202 وج583*****محمد صالح بن مت  ز 0901000002500451530*****إلهام بنت علي الطرابلشية -مت 

1000002500561530ة-مطلق788*****نجوى بنت ابراهيم العكاري3890202

وج793*****عيش بن نض سالمة3890202 ز ية -مت   طالن 
8421000002500431530*****دليلة بنت مصطفز

وج808*****محمد بن حسن الزواوي3890202 ز 1322000000000631030*****نفيسة بنت مختار الجبالية -مت 

وج245*****ماهر بن صالح الرياجي4021210 ز 1861000001300421528*****أحالم بنت رضا الخلواوية -مت 

ي بن أحمد قادري4021210
وج677*****التيجانز ز 0081000001300471528*****سهام بنت عبد العزيز الغيطانة -مت 

وج668*****محمد علي بن الحطاب غضون4021210 ز 2001000001300411528*****ليليا بنت الهادي المباركية -مت 

ي4021210
ي بن خميس التوان  وج796*****العرن  ز ية -مت 

8141000001300481528*****هدى بنت المكي الحمرونز

وج353*****أحمد رمزي بن محمد دلهومي4021210 ز 0361000001300411528*****نجالء بنت محمد القراوشة -مت 

ي4021210
ز
وج538*****عبد القادر بن عيش القرق ز 9501000001300461528*****اليامنة بنت البشت  رويشية -مت 

ز4098216 وج128*****فرحات بن حسي  ز 1431000000000531525*****روضة بنت احمد زمالة -مت 

وج346*****أنيس بن عباس الزرقاوي4098216 ز 2891000000000421525*****سناء بنت الطاهر ميساوية -مت 

ز بن السيد يحي4098216 وج691*****ياسي  ز ى بنت عبد العزيز حيدرية -مت  4031000002500391025*****بشر

ي4098216
وج265*****يوسف بن ابراهيم طرخانز ز ية -مت 

8161000000000431525*****فاطمة بنت حمادي الحمرانز

وج662*****عادل بن علي الحمراوي4098216 ز 7901000000000441525*****حدة بنت ربيعي جميلية -مت 

وج263*****سعاد بنت محمد المولدي الزاير4098216 ز 2781000000000541525*****نورالدين بن خميس الطروطية -مت 

ي4098216
ي بن صالح الحسنز

وج896*****لطفز ز 6911000000000511525*****هادية بنت بلقاسم الشاوشة -مت 

وج194*****محمد بن بوبكر نضاوي4208223 ز 101100014250075524*****جمعة بنت عمار بلقاسمية -مت 

وج549*****مروى بنت عاغدل سلول4211224 ز 629200000130025023*****هيثم بن الهادي العرفاوية -مت 

ي4305225
ي عشر

وج075*****حمادي بن العشر ز ية -مت 
909100000000071515*****الغنجة بنت حسن عشر
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مجموع 

النقاط

ي 471
ي بن الوصيف خليف 

وج060*****لطف  745300031041500511570*****فتحية بنت سالم بالعوايد ة -مت  

وج259*****فتحي بن محمد مطاوع 471 329300031051500541570*****روضة بنت عبد العزيز الجبالي ة -مت  

وج413*****دليلة بنت خليفة بن علي471 ية -مت  
626300031051500491570*****الشاذلي بن خميس العجنف 

وج534*****الباشتر بن علي شنيب794 ية -مت   92130151441500601569*****فاطمة بمن سالم التائب 

ي 795
وج813*****فضيلة بنت حسونة عطوان  131201541241500561567*****الجالء بن بلقاسم البلطي ة -مت  

وج205*****محمد علي بن عمر بن عمار ذهباوي865 ية -مت  
36530210141315461567*****منجية بنت صالح المديون 

ي 867
وج906*****نورة بنت عمر الدائح  53230002651500451566*****خالد بن محمد البجاوي ة -مت  

ي867
وج506*****هشام بن عمارة الجويب  ي ة -مت  

51830152631000531566*****سلوى بنت محمد السمان 

30002641500561566ة-مطلق697*****لطيفة بن زايد الطويلي867

هومي 12610 وج184*****عمارة بن صالح الت  310300031031000531565*****هاجر بنت محمد المحسن الكالعية -مت  

ة بنت محمد العياري  12610 30315002500501565ة-أرمل383***** بشتر

وج440*****وسيلة بنت محمد العالم بن سعادة12610 892300031031000541565*****خميس بن حسان بن عمر مولهية -مت  

وج462*****دليلة بنت عبد هللا بن أحمد12610 ية -مت   676302100031000561565*****كمال بن عمر القرن 

وج543*****سلوى بنت الهادي بن حسير  الجالصي12610 ية -مت   884300031031000421565*****مراد بن سليمان الجندون 

ي ضاهري أحمد 12610
وج268*****الفرجان  478201531041500571565*****محرزية بنت إسماعيل الخماسية -مت  

وج467*****الطاهر بن عبد هللا الماجري12610 ية -مت  
219300031031000531565*****فاتن بنت الصابر خشايب 

وج151*****ناجية بنت األمير  العبيدي20217 ي ة -مت  
27830151431000601564*****مسعود بن عبد الرحمان يوسف 

ي 20217
وج414*****كمال بن الشاذلي الوسالن  85630001441500521564*****هدى بنت محمد الزازي ة -مت  

ي 20217 وج767*****فوزي بن العبيدي الجندون  64930151431000601564*****آسية بنت بوجمعة العرفاوي ة -مت  

وج147*****سمتر بن عمر الجالصي 26120 60330002631000511561*****فائزة بنت عبد العزيز العويدية -مت  

وج931*****دلندة بنت عبد المجيد بوزيدي26120 75330002631000441561*****مراد بن عبد القادر القروي ة -مت  

ي 26120
30002631000421561ة-مطلق886*****صبيحة بنت لمير  الحباس 

وج793*****نورالدين بن عمر الهمامي 26120 18930002631000501561*****وداد بنت الطاهر فرج هللا ة -مت  

وج248*****سندس بنت علي األشهب 26120 ي ة -مت  
18730002631000461561*****واصف بن خليفة بن عياس 

وج456*****فتحي بن الهادي المناعي 26120 از بنت صالح سناقرية ة -مت   91730002631000521561*****شتر

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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وج355*****علي بن عمر صالح 26120 3973015262500541561*****حليمة بنت يونس حمايدية ة -مت  

وج129*****الحبيب بن بلقاسم منصور 26120 30830002631000541561*****راضية بنت صالح الماجري ة -مت  

وج960*****راضية بنت صالح الرياحي26120 ي بن عاشور الرياحي ة -مت   28430002631000501561*****المنح 

ي26120
وج719*****بسمة بنت محسن الماكب  ية -مت   0833015262500511561*****عادل بن إبراهيم الجندون 

30002631000581561ة-مطلق323*****نزي  هة بنت عثمان بن محمد الدخالوي26120

ي26120 وج239*****حسن بن صالح اليعقون  ية -مت   27130152631000611061*****سعاد بنت محمد الدعبوح 

وج264*****عز الدين بن بوبكر الماجري26120 09230002631000551561*****حياة بنت بلقاسم خشيمية -مت  

ي26120
وج861*****محمد الهادي بن عيىس الدندان  61330002631000461561*****ألفة بنت عمر بن محمدال المناعية -مت  

ي 39934
300031031000391060ة-أرمل785*****عائدة بنت محمد الدهمان 

30000041500601560ة-أرمل033*****ناجية بنت عمر البوغانمي 39934

30000031015581560ة-مطلق079*****عيادة بنت الماجري بن الطيب 39934

وك بن محمد 39934 وج959*****محرز بن المت  20130000041500491560*****حنان بنت محمد التابعي ة -مت  

وج829*****نجاة بنت محمد المولدي فتح هللا 39934 61630150031000511560*****زهتر بن محمد كريفة ة -مت  

30150051500701060ة-مطلقعبد الرحمان بن علي رداوي39934

وج822*****الطاهر بن عمار بن الطاهر محمد39934 ية -مت  
2653015002515601560*****نعيمة بنت مفتاح بن البحري العون 

ي 47441
ي الطوجان 

وج545*****علي بن عمر الماكب  ي ة -مت  
 
63330001431000551559*****وريدة بنت خليفة الرزق

وج342*****محمود بن حمادي عامر 47441 61430001431000581559*****ليل بنت عبد السالم الخذري ة -مت  

30001431000581559ة-مطلق136*****زهرة بنت علي العيدودي47441

30001431000471559ة-مطلق526*****سنية بنت صالح الرياحي 47441

وج188*****إبراهيم بن خالد بن إبراهيم يحياوي47441 85230001431000511559*****عواطف بنت صالح بن العيد البوسالمية -مت  

ي47441 وج844*****تت  بنت إبراهيم بن صالح محجون  ية -مت   84230001431000561559*****الطيب بن محمد محجون 

وج532*****نبيل بن دريدي اليحياوي47441 ية -مت  
6013000142515491559*****حكيمة بنت حسونة كنان 

وك العجاوي47441 وج328*****جمعة بنت أحمد بن مت  ية -مت   35430001441500611059*****العيفة بن علي بن عثمان يعقون 

وج613*****عز الدين بن علي بن محمد بن الصادق47441 72830001431000551559*****السيدة بنت محمد بن سعد الساسية -مت  

ي بن علي بن خميلة الجالصي47441 وج760*****المنح  71230001431000591559*****منجية بنت جاء باهلل الحيدرية -مت  

وج517*****نجيب بن مسعود المسعي 59051 3753000262500451556*****منية بنت فرج المسلمي ة -مت  

3000262500441556ة-أرمل076*****فضيلة بنت خميس البجاوي 59051

وج950*****سهام بنت عبد القادر الجالصي 59051 ي ة -مت  
8743000262500431556*****محمد بن صالح الجويب 

ي 59051
 
3000262500581556ة-مطلق638*****دليلة بنت الزاهي معيوق

ي بن محمد الحبيب بنجدو59051
وج894*****تون  ية -مت  

4143000262500581556*****فاطمة بنت حسن سليمان 

وج070*****صابر بن محمد المناعي59051 79520210262500541556*****الزهرة بنت محمد المولدي الطاهرية -مت  

30002631000621056حالة أخرى 103*****محمد بن فرج بن صالح المسلمي59051

3000262500451556ة-أرمل277*****صبيحة بنت بوبكر بوبكر59051

3000262500481556ة-مطلق025*****رفيقة بنت فرج المسلمي59051

30002631000611056ة-مطلق827*****بية بنت المناعي59051

30000041500621055ة-أرمل293*****منوبية بنت الهادي زروية 77061

30000031015681055ة-أرمل735*****غزالة بنت حمادي اليحياوي77061

30000031000561555ة-مطلق253*****عبد الرزاق بن أحمد بوغانمي 77061

ي بن أحمد الصولي 77061
وج064*****لطف  100200031031000551555*****سلوى بنت عمار الناجعي ة -مت  

وج139*****نبيل بن العيفة الكوكي 77061 269200031031000471555*****فوزية بنت سعيد الدغازي ة -مت  

30000031000601555ة-مطلق130*****نبيهة بنت إبراهيم البجاوي 77061

وك بن عمار محمد 77061 وج031*****مت  332100031041515521555*****ثريا بنت الساسي بن سعيدة -مت  

ي77061
3015002500461555ة-مطلق030*****السيدة بنت بلقاسم توايب 

وج757*****الفاضل بن علي شواري77061 ة بنت عبد العزيز معادية -مت   44230000051500621055*****زهتر

ي77061
30000031000551555ة-مفارق469*****دليلة بنت محمد العمدون 

وج479*****عزالدين بن محمد الرايس 92771 ي ة -مت   65220001441500571554*****هدى بنت مراد القرح 

وج714*****الطيب بن حمادي عبيدي92771 9453000142500551554*****سلوى بنت الطاهر الحمزاوي ة -مت  
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وج147*****فوزي بن محمد بن سعد 92771 7263000142500581554*****نجاة بنت النوري اللبدي ة -مت  

ي بن عبد الرزاق الدريدي92771
وج577*****لطف  3063000142500471554*****إبتسام بنت المنصف العلوي ة -مت  

ي بن محمد العياري 92771
وج255*****لطف  8273000142500431554*****نادية بنت محمد علي المناعي ة -مت  

وج522*****عبد هللا بن عبد هللا البجاوي 92771 ة بنت سالم العرفاوي ة -مت   36920001441500581554*****ختر

وج672*****نورالدين بن بوزيد الحرباوي 92771 53530001431000621054*****راضية بنت عبد الحفيظ مرابط ة -مت  

وج476*****فتحي بن حمودة ساسي 92771 64520151431000541554*****سنية بنت منيجل بن علي ة -مت  

وج106*****معز بن حسن الحمراوي92771 5963000142500451554*****نادية بنت أحمد الطرابلىسية -مت  

ي بن نرص بن محمد92771 وج533*****مكرم بن العرن  70920001441500471554*****ألفة بنت منصور العبيدية -مت  

3000142500561554ة-مفارق510*****راضية بنت خميس البجاوي92771

وج860*****رب  ح بنت يونس بن الصولي نيجاوي92771 3423015142500611054*****محسن بن البشتر بن محمد الصالح الدريدية -مت  

وج041*****فاطمة بنت محمد بن عمر الشيحي92771 3213000142500541554*****يوسف بن أحمد بن يوسف جبالية -مت  

ي ساليمي92771 وج420*****منتر بن الطايع بن الباح  0533000142500461554*****درصاف بنت التهامي العبيدية -مت  

ي92771 20001441500491554ة-مفارق856*****رشيدة بنت الخطوي بن المكي الجندون 

وج455*****مصطف  بن صالح بن رمضان بن فرج92771 1753000142500561554*****فاطمة بنت محمد بن محمود الذيبة -مت  

ي92771 وج252*****عبد الجليل بن رابح بن رحيم الحجاح  3113000142500451554*****لبب  بنت محمد بن األخرص  األسودة -مت  

وج362*****المنصف بن مصباح بن سالم92771 62920151431015671054*****صلوحة بنت علي الصالحية -مت  

ي92771
 
3000142500511554ة-مطلق035*****نجوى بنت بشتر الرزق

ة بنت محمد بن حسير 92771 3000142500511554ة-أرمل797*****منتر

ي92771  غرن 
وج236*****محمد بن الحسير  ية -مت  

4533000142500441554*****نورة بنت المولدي السليب 

ي بن المولدي بن عمار البوعلي113092 وج971*****العرن  2343015001300511553*****صالحة بنت بوجمعة مسعية -مت  

ي 115093
3000141315371052حالة أخرى 778*****حبيبة بنت صالح الحناس 

ي 115093
3000141300501552ة-مطلق965*****كمال بن النافع العون 

3000141300511552ة-أرمل626*****دلندة بنت الصادق إبن الشيخ115093

وج791*****معز بن رابح الجبالي 115093 7813000141300431552*****فاطمة بنت األخرص  عزيزية -مت  

وج851*****عمار بن فرج المسلمي115093 وكة -مت   9093000141300551552*****التومية بنت البشتر المت 

وج087*****فتحي بن محمد بن بريك المسلمي115093 214100041241500511552*****ليل بنت أحمد منصورة -مت  

يفة بنت فرحات بن احمد دالعية115093 3000141300551552ة-أرمل438*****ش 

ي115093
وج636*****شكري بن الصادق بن محمد الشارن  9583000141300481552*****سناء بنت نور الدين الرياحية -مت  

3000141300431552ة-مفارق230*****سالف بنت بلقاسم عبد الالوي115093

ي115093 3000141300431552ة-مطلق070*****مب  بنت فرج الشان 

ي115093
3000141300451552ة-مطلق597*****سنية بنت عبد المجيد القنون 

ي1298104
ي بن المختار اللطيف 

وج656*****لطف  79720002631000541551*****سعاد بنت سالم الطرابلىسية -مت  

وج743*****نائلة بنت عبد هللا العياري1298104 76220002641500381051*****محمد علي بن الطاهر جبالية -مت  

كي1298104
ي بن علي بن إبراهيم الت  وج190*****المنح  9402015262500511551*****سلوى بنت حسن بن خليفة سالمةة -مت  

3000262500381051ة-مطلق561*****نايلة بنت الهادي عدال1298104

وج247*****مكرم بن محمد بن شبيبة1298104 ية -مت  
 
23920002631000461551*****شاذلية بنت محمد المرزوق

وج774*****العروسي بن حسير  بن عابد 1298104 86020002631000581551*****نجاح بنت سعيد بن احمد اليحياوية -مت  

ي1298104 ون 
وج100*****نعيمة بنت عمار الحتر 33320002631000551551*****عبد الحميد بن أحمد الضيفة -مت  

وج984*****الهادي بن علي مفتاحي1298104 ة بنت بشتر توالية -مت   54320002631000441551*****زهتر

وج543*****أحالم بنت بو جمعة الراجحي1298104 37520002631000431551*****زهتر بن حسن الجباسية -مت  

ي 1445113
وج726*****نبيل بن منور الطوجان  8973000002500421550*****جليلة بنت المنصف الدريدية -مت  

وج362*****ليل بنت األمير  العبيدي1445113 5243000002500481550*****نورالدين بن محمد البوغانمي ة -مت  

وج929*****البشتر بن أحمد البجاوي 1445113 0613000002500451550*****سندة بنت محمد عزوزة -مت  

وج091*****شكري بن بلقاسم العمري 1445113 ي نرص ة -مت  
7003000002500451550*****راضية بنت المزون 

هومي 1445113 3000002500561550ة-أرمل815*****آمال بنت محمد األزهر الت 

ي 1445113
وج610*****سلوى بنت حمادي حسب  ية -مت  

45530000031000391050*****علي بن محمد الفرشيىس 

ي 1445113
 
وج993*****جمال بن حسن بن الدق ي ة -مت  

وك الحسب  9753015000000541550*****سلوى بوبكر بن كت 
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وج204*****فوزي بن علي ساسي 1445113 ي ة -مت  
8553000002500461550*****نادية بنت عبد العزيز الشواس 

3000002500461550ة-مطلق258*****فاطمة بنت صالح الماجري 1445113

وك1445113 3015000000491550ة-مطلق994*****عبد الستار بن عثمان بن مت 

ي 1445113 وج722*****منجية بنت الربيعي اليعقون  ية -مت  
8643015000000591550*****محمد بن صالح الفرشيىس 

وج743*****محسن بن حمدان بلدي 1445113 5743015000000411550*****مفيدة بنت عمارالعيارية -مت  

ي 1445113
وج031*****عبد الكريم بن حسير  المديون  ي ة -مت   0383000002500541550*****خدوجة بنت محمد الزوان 

ي 1445113
وج297*****زهرة بنت محمد عثمان  62930000031000611050*****مختار بن محمد محيمدية -مت  

3000002500501550ة-مطلق860*****سلوى بنت صالح الرياحي 1445113

وج336*****عبد الرحمان بن أحمد الصولي 1445113 يكي ة -مت  
88520000041500561550*****لطيفة بنت علي الت 

وج414*****علي بن األزعر عثيمي1445113 ي الشيحاوي ة -مت   12020000041500541550*****هندة بنت العرن 

وج347*****سامي بن العروسي الحبيب 1445113 07320000041500421550*****مها بنت علي التابعي ة -مت  

ي العياري1445113 30000000210341050عزباء-أعزب967*****نرص الدين بن محمد المنح 

3000002500581550ة-مطلق412*****سعيدة بنت صالح بن سعيدة1445113

ي1445113
3015000000591550حالة أخرى 710*****فرحات بن الطاهر بن محمد الفرشيىس 

3000002500481550ة-مطلق827*****لطيفة بنت الحبيب بن أحمد قسومة1445113

ي بن الهادي بن صالح العياري1445113 30000031000671050ة-أرمل367*****محمد المنح 

ي1445113
وج276*****صليحة بنت أحمد بن حمودة الوشتان  ية -مت   53320000041500521550*****صالح بن البشتر بن حسير  الحكتر

وج098*****زهرة بنت محمد الصالح مصباح1445113 ية -مت  
1623000002500501550*****فوزي بن محمد بن عبد السالم السليمان 

ي1445113 وج816*****عبد الحميد بن الهادي العران  ية -مت   ي العران 
2573000000015501550*****نجاة بنت الجيالن 

وج530*****هادية بنت رابح الجبالي1445113 2383000002500561550*****فوزي بن علي العيارية -مت  

وج553*****عز الدين بن محمد ميلود1445113 5843015002500651050*****خديجة بنت بلقاسم الشيحاوية -مت  

وج036*****الشاذلي بن خليفة بن عبد هللا1445113 ية -مت  
6073000002500511550*****عواطف بنت الصادق حسب 

3000002500491550ة-مطلق991*****فوزية بنت عبد هللا بن سليمان1445113

ي1445113
وج168*****الحبيب بن التهامي الجويب  ية -مت  

1683015002500621050*****دليلة بنت صالح الويب 

ي1445113
3015000000511550حالة أخرى 418*****رؤوف بن محمد بن الرقيق الجويب 

ي الدغيمي1445113
 
وج446*****محرز بن عبد الباق 1683000002500441550*****سماح بنت حميدة الطرابلىسية -مت  

3000002515681050ة-أرمل707*****رب  ح بنت صالح الطويلي1445113

وكة بنت محمد الدريدي1445113 3000002500601550ة-أرمل771*****مت 

ي العياري  1764148
3000142500671049ة-أرمل308*****السيدة بنت الجيالن 

ة بنت الطيب الفداوي 1764148 وج747*****نصتر 98210151441500461549*****األسعد بن الهادي العياري ة -مت  

وج824*****لمية بنت النوري المنصوري 1764148 ي ة -مت  
14320001431000451549*****الحسير  بن محمد عدوان 

20001431015641049ة-مطلق758*****عبد الحميد بن محمد الشيخاوي 1764148

وج276*****المولدي بن عبد السالم الجالصي 1764148 23620001431000551549*****منية بنت محمد الجالصي ة -مت  

وج911*****رفيق بن الصادق ردادي 1764148 56820001431000551549*****هنا بنت أحمد بوحجر ة -مت  

ي1764148
وج546*****الحبيب بن عباس المليب  ة بنت عمار السوي  هية -مت   46220001431000601549*****سمتر

وك السوي  هي1764148 3000142500371049ة-مطلق812*****آمال بنت مت 

ة بنت محمد العبيدي1764148 3000142500611049ة-مطلق489*****سمتر

وج445*****سبات بن العيد الدزيري1764148 ية -مت   6253000142500321049*****رجاء بنت عبد هللا الطبون 

ي الصغتر1764148 وج222*****جميلة بنت عمار بن العرن  ية -مت   ي الربان  1943000142500351049*****زياد بن العرن 

ي1764148 وكة بنت محمد علي ظهتر 20001431000601549ة-مفارق914*****مت 

وج242*****محمد بن مصطف  العياري1870160 4473000001300431548*****السيدة بنت عبد اللطيف العياري ة -مت  

وج810*****عبد القادر بن الطيب الورفلي 1870160 5023000001300461548*****رشيدة بنت حمودة بن سعد ة -مت  

ي 1870160 وج705*****علي بن الحبيب المنون  6403000001300421548*****فتحية بنت بلعيد العلوي ة -مت  

وج350*****محمد بن عبد الكريم األنصاري 1870160 ي ة -مت   0693000001300511548*****سامية بنت محمد العمتر

وج062*****ليليا بنت الهادي الدريدي 1870160 2113000001300561548*****عبد الحميد بن محمد النارص التلي ة -مت  

3000001300561548ة-مطلق730*****زبيدة بنت الحبيب شيحية 1870160

3000001300491548ة-مطلق839*****آمال بنت محمد ذوادي1870160
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3000001300591548ة-أرمل886*****عيشة بنت إبراهيم بن علي العياري1870160

ي1870160
وج171*****فتحي بن حمة بن علي الفرشيىس  اتة -مت   2673000001300411548*****رحمة بنت محمد بركة بن صالح بلختر

ي1870160 ة بنت الطاهر جت  3000001315621048ة-مطلق378*****منتر

ي1870160
وج137*****عبد الكريم بن أحمد الحباس  ية -مت  

 
3000001300431548عزيزة بنت بلقاسم رزق

ي الجبالي1870160
 
وج359*****تركية بنت الكاق ي بن عمارة خماسية -مت   5373015001300621048*****المنح 

وج537*****سارة بنت عبد المجيد حرباوي 2017172 ي بن عمر العوادي ة -مت  
8202000141315431547*****الفرجان 

وج918*****المنذر بن محمد عزوز 2017172 7593000141300361047*****نجوى بنت عبد المجيد العياري ة -مت  

وج682*****رياض بن محمد علي التومي 2017172 ي ة -مت  
 
2023000141300391047*****عواطف بنت رابح رزق

وج534*****نرجس بنت األزهر جوادي2017172 9813000141300381047*****الهادي غراييبيةة -مت  

3000141300381047ة-مطلق951*****حنان بنت محمد المنصف المسعودي2017172

وج592*****عماد بن الهادي الطرابلىسي2017172 79710151413210491547*****منية بنت عبد هللا العديلية -مت  

وج314*****عربية بنت علي بن رابح منصوري2017172 9073000141300361047*****محمد عماد بن الحسير  العدايىسية -مت  

وج139*****جمال عبد النارص بوعالق2017172 3583000141300611047*****منية بنت محمد الزغالمية -مت  

ي 2081180
رن  ة بنت عمر البت   وج409*****منتر 3012000262500461546*****عادل بن مختار بضيوف ة -مت  

ي 2081180
ي الوسالن  وج260*****لطيفة بنت العرن  3092000262500451546*****حاتم بن محمد العياري ة -مت  

وج142*****كريم بن محمد بن مهذب 2081180 وكة بوساحة ة -مت   7042000262500541546*****فاطمة بنت المت 

وج007*****المهدي بن علي بن عبد هللا الجالصي 2081180 53520002631000401046*****بوراوية بنت إبراهيم مباركي ة -مت  

ي بن محمد بن علي الولهازي 2081180
وج532*****لطف  7132000262500511546*****درصاف بنت محمود شقرون ة -مت  

ي2081180
ي المرسان 

وج523*****العروسي بن الجيالن  ي الزائرية -مت  
ون  38010002641500541546*****نرجس بنت المتر 

وج778*****نرجس بنت خليفة بن عمار2081180 3772000262500531546*****ماهر بن البشتر بن حمودة المية -مت  

وج146*****عماد بن عبد الحفيظ نرصي2081180 13610002625210451546*****لبب  بنت أحمد النحالية -مت  

ي2081180
وك الغزوان  وج743*****سفيان بن أحمد بن مت  4052000262500431546*****فاطمة بنت علي بجاوية -مت  

وك2081180 وك بن فرج بن مت  وج451*****مت  4162000262500451546*****سامية بنت محمود المنياوية -مت  

وج840*****محمد الصالح بن الصغتر بن مسعود مسعودي2081180 7912000262500571546*****رفيقة بنت الطاهر بن رمضان الفضالوية -مت  

وج633*****فتحي بن محمد الطاهر بن المولدي العياري2081180 1292000262500581546*****حياة بنت يونس بن بلقاسم الجامعية -مت  

ي2081180 2000262500481546ة-مطلق100*****منية بنت رمضان بن محمد صالح العرن 

وج930*****المعز بن محمود بن عبد الرحمان بلعابد2081180 0992000262500441546*****آمال بنت محمود بن العيد عيودية -مت  

2000262500461546ة-مطلق386*****سعاد بنت محمود الناوي2081180

وج941*****العروسي بن بشتر المسلمي2081180 50120002631000611046*****هندة بنت محمد المس لمية -مت  

وج229*****الطيب بن بلقاسم بن مصباح التومي2081180 1612000262500551546*****لطيفة بنت بشتر بن خميس الفزاعية -مت  

وج502*****حمادي بن محمد العياري 2081180 ية -مت   6902000262500561546*****امال بنت الطاهر بن محمد عريب 

وج259*****فيصل بن المولدي الزدام2081180 1432000262500481546*****راضية بنت علي النفزية -مت  

ي بن احمد بكار2231199 وج326*****الصحب  699100031031000501545*****زمردة بنت العيفة الكوكية -مت  

3000000000431545عزباء-أعزب351*****عبد اللطيف بن المولدي لخرص  2231199

وج264*****الحسير  بن محمد بوترعة 2231199 اهمي ة -مت   133100031031000551545*****زعرة بنت محمد الت 

وج434*****أيمن بن محمد مولهي 2231199 7933000002500351045*****هادية بنت علي قويدرة -مت  

وج791*****أحمد بن محمد ويىسي 2231199 ي ة -مت  
4883000003100075545*****شمامة بنت علي المثلونر

ي بن الطيب العرفاوي 2231199
وج345*****لطف  ي ة -مت  

239100031031000591545*****وسيلة بنت السنوسي الكريف 

ي2231199
ي الفرشيىس 

وج414*****حسن بن العياس  ي ة -مت  
6603000000000531545*****بسمة بنت عبد الحميد الغنجان 

3000000000531545عزباء-أعزب042*****نورالدين بن بوجمعة الزايدي2231199

وج941*****الحسير  بن رابح الحسناوي 2231199 ي ة -مت  
579100031031000521545*****ليل بنت المولدي حباس 

وج210*****عبد الستار بن محمد شعبان 2231199 1533000002500631045*****العكري بنت الحسير  بن خليفة ة -مت  

ي2231199
3000002500621045ة-مطلق342*****مهنية بنت سلطان الميمون 

وج014*****سناء بنت الصادق سقا2231199 ي ة -مت  
5643000002500391045*****خالد بن بوبكر عون 

يف بن يوسف البدوي 2231199 وج271*****الش  12220000041500681045*****مهنية بنت الطاهر رزقية ة -مت  

ي 2231199
 
وج274*****عبد الرزاق بن محمد الزناق ي ة -مت  

7803000000000561545*****مفيدة بنت إبراهيم محفوظ 

3015000000641045ة-أرمل003*****مفيدة بنت علي العبيدي2231199
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ي 2231199
3000002500691045ة-أرمل452*****منسية بنت صالح الزغوان 

وكة بنت حسن الصغتر 2231199 3000000000581545ة-مطلق368*****مت 

يدي 2231199 3000002500611045ة-أرمل746*****السيدة بنت الهادي التر 

ي 2231199
وج313*****نبيل بن محمد المثلونر 4863000000000451545*****وفاء بنت المختار عبد هللا ة -مت  

وج274*****علي بن عمار مصطف  2231199 7833000000000581545*****وسيلة بنت محمد الهادي عمامي ة -مت  

ي 2231199 3000000000581545عزباء-أعزب871*****حكيمة بنت أحمد عقون 

3000000000491545حالة أخرى 837*****توفيق بن محمد المختار بنصميدة 2231199

ي2231199
وج840*****محمد علي بن عبد الستار المديب  1093000002500391045*****عواطف بنت عبد هللا الماجرية -مت  

3000002500681045ة-أرمل256*****مهنية بنت عباس المناعي2231199

3000000000571545ة-مطلق309*****منوبية بنت الصالح الغالمي2231199

وج506*****العبيدي بن محمد بودربالة2231199 ية -مت   6783021000250081045*****خدوجة بنت علي شان 

ي الميساوي2231199
ن  3000000000471545ة-مطلق4753393نورة بنت الت 

ي 2231199
3015000000331045حالة أخرى 744*****ايمن بن خميس الفرشيىس 

وج176*****خميس بن صالح بن علية2231199 0243000000000551545*****مهنية بنت الطاهر الرقشةة -مت  

وج123*****هندة بنت إبراهيم بن سالم بودبوس2231199 28720000031000521545*****عبد الحي بن محمود الطرابلىسية -مت  

ي2231199
وج842*****عبد القادر بن كريم الحسب  2253000002500641045*****ناجية بنت رمضان الغمورية -مت  

وج290*****عبد الستار بن الحسير  سالمي2231199 848100031031000501545*****راضية بنت عاللة السليطية -مت  

ي2231199
ة بنت مصطف  الجويب  3000000000531545ة-مطلق946*****سمتر

ي2231199
ي بن رمضان فرشيىس 

3000000000561545عزباء-أعزب956*****جليلة بنت عياس 

3000000000521545ة-مطلق929*****منتر بن إبراهيم الساليمي2231199

ي بن بلقاسم2231199 وج206*****رمزي بن الصغتر بن الغرن  9933000000000411545*****شيماء بنت المنصف الروينة -مت  

وج544*****خميس بن حسن بن عبد الكريم البونارصي2231199 ية -مت   131100031031000571545*****أحالم بنت نرص بن علي الباح 

3000000000491545عزباء-أعزب402*****خديجة بنت الحسير  بن محمد الفداوي2231199

3000002500651045ة-أرمل403*****نعيمة بنت الطاهر جوينية2231199

وج630*****عبد الحميد بن حمة البجاوي2231199 4933000000000501545*****فتحية بنت علي التليلية -مت  

وج232*****حمزة بن محمد عصيدي2231199 وكة الشيخاوية -مت   892100031031000591545*****نعيمة بنت مت 

ي2231199
وج781*****رمضان مجيد ارحمومة السلمان  ية -مت  

0263000002500611045*****ضح بنت محمد المولدي اللموس 

وج527*****آسية بنت حمادي بجاوي2231199 55620000031000461545*****محمد بن حمدة البجاوية -مت  

ي2231199
وج244*****سامي بن حسير  الماكب  ة بنت سالم عبايدية -مت   0583000002500391045*****ختر

وك2231199 3000000000451545عزباء-أعزب041*****فتحي بن علي بن المت 

وج823*****نور الدين بن حسن2231199 ية -مت  
7772015002500421545*****حنان بنت بوسف حسب 

وج604*****محمود بن عمارة بن مرزوق حكيمي2231199 4363000002500651045*****وسيلة بنت عمار البوغانمية -مت  

وج093*****أنور بن الطاهر الحمزاوي 2644246 3192000142500481544*****منجية بنت علي لبنواري ة -مت  

وج893*****مبارك بن إبراهيم الدبوسي 2644246 5932000142500471544*****محرزية بنت محمد هالل ة -مت  

وج976*****األسعد بن عمار األخرص  2644246 8712000142500531544*****سهام بنت يوسف المنصوري ة -مت  

وج606*****الهادي بن عبد العزيز بالغة 2644246 1192000142500581544*****بثينة بنت عبد العزيز منوبهة -مت  

ي 2644246
ان  2000142500481544ة-أرمل877*****فاطمة بنت محمد القتر 

وج287*****هدى بنت علي عامري2644246 2212000142500481544*****محرز بن الهادي الورفلية -مت  

ي2644246
وج122*****سامية بنت حمة الحناس  ية -مت  

2062000142500421544*****خالد بن محمد المثلونر

ي2644246
ي بن إبراهيم عون  وج518*****نور الدين بن العرن  4572000142500491544*****سعيدة بنت الهادي العيارية -مت  

وج100*****عبد القادر بن محمود بن ذياب2644246 5182000142500451544*****حنان بنت النارص بن عمارة عبيدية -مت  

وج190*****منتر بن حفيص شيخاوي2644246 ي شيخاوية -مت  
 
5722000142500541544*****شهلة بنت عبد الباق

ي رحومة2644246 وج330*****خالد بن العرن  5092000142500481544*****سنية بنت الهذيلي بن حسنة -مت  

301500130072543ة-أرمل994*****محبوبة بنت بلقاسم بالحاج سعد 2726257

3000001300641043ة-أرمل165*****جمعة بنت حمزة فضالوي 2726257

وج785*****محمد بن الصادق الجزيري2726257 7673000001300321043*****سندة بنت محمد العيادية -مت  

وج088*****عبد اللطيف بن عبد المجيد روايحي2726257 9033000001300401043*****السيدة بنت عاللة الدريدية -مت  
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3000001300661043ة-أرمل708*****خديجة بنت عمار بن الطاهر الناجعي2726257

وج039*****وليد بن محمد الصالح حيدري2726257 9783000001300361043*****محرزية بنت التومي القبلي ة -مت  

وج732*****عامر بن صالح بن محمود جويري2726257 ية -مت   8963000001300671043*****جميلة بنت احمد الجرن 

ي2726257
3000001300671043ة-مطلق813*****بية بنت أحمد المومب 

2000141300511542ة-أرمل278*****سلوى بنت الشاذلي دمي 2869265

وج282*****المنترص بن الحبيب الفاسي 2869265 0742000141300511542*****سماح بنت بلقاسم الغرايرية -مت  

وك بن صالح الحسناوي2869265 وج805*****مت  ية -مت  
6282000141300541542*****هدى بنت محمد الفرجان 

وج332*****منتر بن عمر بن أحمد نرصاوي2869265 ية -مت  
5922000141300531542*****مليكة بنت إبراهيم عون 

وج068*****طارق بن جمعة الماجري2869265 1292000141300501542*****ليل بنت التهامي المسعودية -مت  

وك2869265 2000141300511542ة-مطلق913*****ليل بنت علي بن مت 

ي2869265
وج706*****سهام بنت صالح مهدوان  5792000141300531542*****المولدي بن الحسير  الطويلة -مت  

2000141300561542ة-مطلق598*****فوزية بنت التونىسي المغراوي2869265

وج776*****عبد المجيد بن خليفة بن رجب 2930273 5161000262515541541*****هاجر بنت محمد الهادي الزغالمي ة -مت  

ي 2930273 وج641*****رضا بن الطيب الخمتر 42310002631000521541*****نور الهدى بنت البشتر العرفاوي ة -مت  

2000262500351041ة-مطلق382*****هيفاء بنت عزالدين باللود2930273

وج994*****الفة بنت حسن بن صالح بن غريب 2930273 5152000262500371041*****األسعد بن عبد الرحمان بن صالحة -مت  

وج352*****مباركة بنت مرزوق بالالغة2930273 ية -مت  
4221015262500591541*****الهادي بن محمد السودان 

وج279*****أحالم بنت علي بن بلقاسم البوغانمي2930273 00710002631000491541*****هشام بن المختار بن علي الطرودية -مت  

وج555*****منية بنت عبد الحميد الرياحي2930273 ية -مت   71210002631000521541*****عبد الرزاق بن أحمد بن علي العرن 

وج243*****فرج بن علي الدريدي2930273 ية -مت  
86210002631000601541*****ليل بنت محمد الفرشيىس 

ي بن صالح البجاوي2930273 وج699*****عرن  77110002631000431541*****آمال بنت مسعود الكوكية -مت  

20000031000611040ة-أرمل770*****زينة بنت عمار حيدري 3014282

وج706*****أحمد بن علي الطرابلىسي 3014282 424300000250071540*****أم الختر بن صالح الهذيلية -مت  

وج831*****سليم بن عبد العزيز ربيحة 3014282 7173000000000401040*****هدى بنت عمر التارزي ة -مت  

3000000000641040ة-مطلق463*****فاطمة بنت علي جندوبية 3014282

وج916*****عماد بن خميس بن الشاوش صالح 3014282 0692000002500421540*****ثريا بنت الطيب الحجري ة -مت  

ي 3014282
وج529*****حافظ بن مبارك الوسالن  ي ة -مت   9882000002500441540*****سامية بنت محمد اليعقون 

وج983*****النارص بن الهادي العبيدي3014282 ي ة -مت  
1892000002500561540*****حياة بنت عبد الرحمان الكريف 

ي 3014282
وج676*****طارق بن حسن العون  8933000000000301040*****نائلة بنت حسن بوعت   ة -مت  

وج837*****شامة بنت أحمد الشاوش 3014282 8182000002500591540*****عبيد بن العيد يحية -مت  

3000000000401040حالة أخرى 696*****سناء بنت محمد بوجابر 3014282

وج973*****حسن بن سالم بن علي غانم3014282 2893000000000611040*****صباح بنت محمد المرابطة -مت  

وج624*****منوبية بنت محمد الفرشيىس  3014282 7873000000000651040*****جليل بن محمد يعقون  ة -مت  

وج880*****منذر بن خليفة بن عبيد عيادي3014282 ية -مت  
1433000000000371040*****سالمة بنت مختار بن الطاهر زوان 

وج996*****إسماعيل بن الهادي بن إبراهيم العامري3014282 8632000002500551540*****راضية بنت الحبيب بن منصور مسلمية -مت  

ي3014282
3000000000631040ة-مطلق919*****مريم بنت الطاهر بن محمد الفرشيىس 

وج219*****محمد بن الطاهر بن بوجمعة الراجحي3014282 9313000000000301040*****هاجرالجريدية -مت  

3000000000321040عزباء-أعزب367*****رحمة بنت الطاهر الراجحي3014282

ي بن عبد العزيز الطيب3014282 ي بن منح  3000000021028040عزباء-أعزب054*****وهب 

ي بن بلقاسم3014282 ي بن الصغتر بن الغرن 
3000000000381040عزباء-أعزب036*****لطف 

يف بن خليفة البجاوي3014282 وج228*****محمد بن الش  ية -مت   يف غرن  4942000002500461540*****ناجية بنت الصادق بن الش 

وج726*****محمد بن خذيري الزغالمي3014282  الزغالمية -مت  
2693000000000651040*****حدى بنت حسير 

10000041500551540ة-مطلق266*****عيشة بنت سالم عناية3014282

وج339*****كمال بن الحسير  المؤدب3014282 1052000002500541540*****سلوى بنت علي سبعية -مت  

ي3014282
3000000000641040عزباء-أعزب226*****دليلة بنت صالح الورتان 

ي بن نرص محمدي3014282 3000000000401040ة-أرمل499*****سلوى بنت محمد العرن 

وج639*****الطاهر بن عثمان الموسي3014282 ية -مت  
5933000000000691040*****وحيدة بنت صالح الورتان 
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3000000000351040عزباء-أعزب970*****وليد بن المنصف العوادي3014282

ي 3014282
وج520*****حياة بنت جلول الريحان  3593000000000641040*****محمد علي السبعية -مت  

وج199*****مريم بنت الحبيب سالم 3264310 71910001431000481539*****مكرم بن حسن بن غزيل ة -مت  

وج470*****نرص الدين بن الحسير  العياري 3264310 89610001431000561539*****حياة بنت أحمد الجالصي ة -مت  

10001431000551539ة-مطلق267*****رضا بن إبراهيم الجالصي 3264310

وج660*****عبد الرزاق بن عمر بن منصور3264310 ية -مت   04810001461500611039*****مريم راضية بنت حسن الباح 

ي3264310
وج290*****فتحي بن الوصف الخليف  01610001431000551539*****حياة بنت محسن بلعوايدة -مت  

ي3264310 وج415*****محمد بن الطاهر الصغتر 9002000142500351039*****وسيلة بنت عمارة الصباحية -مت  

ي بلقاسم 3319316
وج813*****عبد الجليل بن الجيالن  9862000001300431538*****كوثر بنت محمد منرصي ة -مت  

وج258*****راضية بنت الهادي طعم هللا3319316 7502000001300521538*****نور الدين بن محمد الطاهر طعم هللاة -مت  

دي3319316 وج277*****عماد بن الحبيب بن ساسي إبتر  4762000001300421538*****حنان بنت حسن معلمية -مت  

وج300*****أحمد بن إبراهيم بن حمودة البوغانمي3319316 959300000130071538*****غزالة بنت علي العبيدية -مت  

2000141300331037ة-مطلق354*****زينب بنت الطاهر العياري 3402320

وج663*****بلقاسم بن سعيد بن مسعود الطنفوري3402320 7572000141300691037*****عائشة بنت عمر الحدادة -مت  

1000262500461536ة-أرمل661*****فاطمة بنت عبد هللا الدريدي3430322

وج473*****جمال بن رابح الجبالي 3430322 3251000262500481536*****عائدة بنت النارص عيادي ة -مت  

وج904*****رشيدة بنت الطاهر بوزيان 3430322 ي ة -مت  
4041000262500431536*****جمال بن صالح بن الهان 

ي3430322
وج533*****رفيق بن عمر دبيىس  4791000262500461536*****نشين بنت عامر جويرية -مت  

اهمي3430322 وج164*****محمد الصادق بن هالل الت  1761000262500501536*****نبيهة بنت الزين العلوية -مت  

وج534*****نور الدين بن علي بن رجب بوسعدة3430322 ية -مت  
0011000262500571536*****نورة بنت صالح بن بلقاسم مشيىس 

وج776*****هشام بن أحمد بن علي الجبالي3430322 0391000262500501536*****نزي  هة بنت محمد النفزية -مت  

وج865*****راضية بنت رابح الجبالي3430322  بن الهادي بن بشتر العبيدية -مت  
3361000262500531536*****عنت 

ي3430322
وج951*****معز بن المولدي الحناس  8751000262500531536*****حنان بنت علي الهادف ة -مت  

وج983*****حسن بن فرحات الماجري 3545331 716300000000073535*****فاطمة بنت محمد الجبالي ة -مت  

وج239*****زهتر بن الزين العلوي3545331 0672000002500401035*****فوزية بنت المنصف نويرص ة -مت  

وج162*****إلياس بن أحمد الدريدي3545331 يف ة -مت   3142000000000441535*****كوثر بنت محمد التمتام الش 

ي3545331 وج561*****رابعية بنت عبد هللا بهتر ية -مت  
ي بن الصادق الصيف  5122000002500331035*****العرن 

2000000000551535ة-مطلق221*****سعاد بنت منور علوي3545331

وج341*****األمير  بن محمد بن بلقاسم السعيدي3545331 6322000002500631035*****فريدة بن عثمان بن عمارةة -مت  

وج653*****صالح بن محمد العلمي نرصاوي3545331 ية -مت   9422000000000471535*****فوزية بنت صالح الغرن 

وج850*****ريم بنت مصطف  عمري3545331 3222000002500351035*****أنيس بن عبد هللا العبيدية -مت  

ي بن ميالد الكوكي3545331
وج735*****الشاذلي بن الفرجان  457300000000076535*****آمال بنت البشتر بن محمد بورقبةة -مت  

ي3545331
وج193*****أحمد بن قاسم الشعالن  59810000025210391035*****سميحة بنت يوسف يوسفة -مت  

وج189*****عادل بن إبراهيم رحومة3545331 ية -مت  
66110000000210471535*****كريمة بنت عبد العزيز الورتان 

وج410*****حنيفة بنت خميس خفيض3545331 9422000002500611035*****محمد الهادي قارسية -مت  

ي 3714343
 
1000142500551534ة-مطلق169*****ليل بنت البشتر الرزق

وج059*****خالد بن علي حميتوش 3714343 0421000142500481534*****آمال بنت بشتر عيادي ة -مت  

وج432*****كمال بن محمد القمري 3714343 وك الفتوحي ة -مت   7921000142500411534*****حليمة بنت مت 

وج149*****نجوى بنت عبد هللا قزبور 3714343 2471000142500521534*****أحمد بن عبد الرحمان النفطي ة -مت  

ي3714343 وج149*****عبد الرزاق بن بلقاسم بن خليفة عمتر ية -مت  
4051000142500601534*****ليل بنت الهادي بن عمار الجويب 

300000130029033ة-مطلق744*****مروى بنت سالم النوي 3767348

وج645*****أنيس بن محمد الشالي البوسالمي 3767348 6022000001300401033*****حنان بنت عمر مسلمي ة -مت  

وج866*****إبراهيم بن علي جويري 3767348 5102000001300401033*****فاطمة بنت عبد هللا عوينة ة -مت  

وج069*****سامي بن عبد هللا عرفاوي3767348 4862000001300381033*****ناجية بنت محمد جرابةة -مت  

وج007*****مجدي بن صالح القرامي3767348 ية -مت  
3502000001300371033*****إلهام بنت حسن بن محمد فرشيىس 

وج967*****بالل بن محمد بن إبراهيم حامدي3767348 5151015001315351033*****سعاد بنت سالم بن علي حامدية -مت  

وج785*****إبراهيم بن محمود صحرة3767348 ية بنت صالح التيتوحية -مت   1832000001300701033*****حتر 
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وج785*****رابح بن عمار بن بلقاسم الونيىسي3823355 7071000141300581532*****محبوبة بنت محمد بن قويدر بن منصور بن محمدة -مت  

وج135*****نورة بنت أحمد السالمي3872356 2731000262500391031*****رمزي بن محمد الطاهر بالغرقة -مت  

ي3890357
وج421*****عمارة بن محمد الجويب  120300000000090030*****زمردة بنت عمر الهاشمي ة -مت  

ي 3890357
 

ة بنت محمد الورع وج027*****منتر 1831000002500471530*****عبد الرزاق بن إبراهيم قديش ة -مت  

وج523*****علي بن خميس البجاوي 3890357 131200000250071530*****رب  ح بنت عمار البجاوي ة -مت  

وج884*****نبيل بن محمد عاشور 3890357 8582000000000401030*****سعاد بنت محمد الزرزورةة -مت  

2000000000351030عزباء-أعزب854*****فاخر بن محمد الحفصي 3890357

ي بن عبد الحميد العبيدي3890357 وج067*****محمد العرن  18310000031000691030*****زكية بنت محمد العبيدية -مت  

ي3890357 وج806*****محمد رضوان بن الشاذلي الحبيب  4011000002500431530*****روضة بنت إبراهيم مموة -مت  

وج044*****إبراهيم بن محمد بالفالح3890357 0142000000000331030*****مب  بنت بلقاسم بن عمرة -مت  

وج604*****صابر بن محمد األزهر العبيدي3890357 5242000000000391030*****ثريا بنت رشيد سالمية -مت  

ي3890357 وك الشان  300000000028030عزباء-أعزب985*****عبتر بنت محمد بن مت 

وج996*****أنيس بن حير  بن خميس الهمامي3890357 اتة -مت   47810000000210351030*****رحيلة بنت أحمد بن علي ختر

ي اليحياوي3890357 وج526*****رضا بن العرن  7861015000000461530*****عائشة بنت الفالح العيارية -مت  

وج145*****ليل بنت محمد زنقتر 4010369 4121000142500371029*****أنيس بن عبد الحميد التلي ة -مت  

ي 4021370 وج854*****نبيل بن الطوي الجندون  ي ة -مت   4891000001300491528*****نبيهة بنت المختار المهذن 

وج725*****زهتر بن صالح بن حسن 4021370 3621000001300491528*****حنان بنت رشيد بوعلي ة -مت  

ي 4021370
وج746*****عاطف بن المولدي الكيالن  ي ة -مت   ة بنت العزيز الزعيب  9521000001300421528*****سمتر

وج070*****دليلة بنت الطاهر حلف هللا4021370 ي الطرابلىسي ة -مت  
3471000001300571528*****عمر بن فرجان 

ي بن علي العلمي 4021370
وج958*****لطف  5311000001300471528*****ناجية بنت رابح زعائمية ة -مت  

وج649*****عبد القادر بن الهادي الدريدي4021370 4541000001300431528*****هاجر مسلمية -مت  

ي4021370
وج953*****نجمة بنت الطيب خليف  ية -مت  

027200000130073528*****الهادي بن يونس الصيف 

وج060*****أحمد بن محمد الجالصي4021370 5801000001300441528*****كوثر بنت الزين العلوية -مت  

ي4079378
وج785*****حياة بنت المنصف الجويب  ي ة -مت   5011000141300371027*****محمد علي بن محمد الصالح الناح 

وج948*****مروى بنت عبد الكريم بن صغتر4079378 ية -مت  
5621000141300311027*****ياسير  بن عبد الحميد العون 

ي 4098380
وكة بنت علي الغزوان  وج645*****مت  ية -مت  

7441000000000561525*****خالد بن مصطف  الفرشيىس 

وج434*****ليل بنت عمران بن أحمد 4098380 3591000000000581525*****األسعد بن الهادي العياري ة -مت  

1000000000411525عزباء-أعزب725*****نبيل بن الكامل ونيىسي 4098380

1000000000471525ة-مطلق171*****فاطمة بنت الكامل ونيىسي4098380

ي4098380
ي بن محمد الجويب 

1000000000541525عزباء-أعزب296*****لطف 

وك فطحلي4098380 وج723*****البشتر بن مت  4201000000000491525*****فوزية بنت عبدة الكالعية -مت  

ة بنت علي الجالصي4098380 وج414*****منتر 7461000000000521525*****المختار بن الهادي بن جنيفةة -مت  

ي4098380
 
1000000000511525ة-أرمل915*****كلثوم بنت بلقاسم الالق

وج004*****صالح بن الهادي بن عمر الجبالي4098380 ة بنت محمد البشتر ترابة -مت   8801000000000441525*****سمتر

وج821*****نور الدين بن عاللة بن محمد خذراوي4098380 ية -مت  
7391000000000571525*****سعاد بنت حسونة بن بلقاسم رزايب 

وج992*****حسن بن عبد الستار بن حميدة4098380 0911015000000341025*****أميمة بنت محسن بن الصادق العكرمية -مت  

ي4098380
وج897*****جمال بن الطاهر السليب  ية -مت  

2991000002500341025*****محبوبة بنت علي عىس 

وج691*****علي بن الهادي عزيزي4098380 اظية -مت   3161000000000421525*****وفاء بنت علي القتر

وج403*****الهذيلي بن سالم بن الحاج طياش4098380 8731000002500641025*****آمال بنت احمد بن بلقاسمة -مت  

وج913*****حليمي بن محمد خياري 4211394 1801000001300351023*****إنتصار بنت العايش محمد ة -مت  

وج166*****كمال بن علي بن إبراهيم جويري4211394 0101000001300401023*****مريم بنت عبد المجيد بن تيلية -مت  

ي 4245396 1000000000331020عزباء-أعزب534*****سيف هللا بن محمد الخمتر

ي4245396
 

وج853*****نور الدين بن المنصف بن محمد الورع 6741000000000381020*****يمينة بنت حمودة بن أحمد طيمومية -مت  
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع
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5

مجموع 

النقاط

وج826*****عبد هللا بن عبد الرحمان سعيدي41 ز ي ة -مت 
ي البخت  595305152651500621076*****رفيقة بنت الصنهاج 

وج557*****رمضانة بنت عبد هللا عدالي 62 ز 503300051551500501575*****الفالح بوثوري ة -مت 

ي 193
وج555*****جالل بن الهادي الزيانز ز ي ة -مت 

49230151461515561574*****نعيمة بنت الطاهر الزيانز

وج707*****محمد بن نرص األندلسي 194 ز 025300041241500431572*****آمال بنت البشتر المرعي ة -مت 

وج346*****عبد المجيد بن محّمد النارص بن إبراهيم شعلية394 ز 284300041241500481572*****حنيفة بنت وناس العمروسي ة -مت 

وج638*****هندة بنت رابح خضاروية 396 ز 92330152651500461571*****علي بن محمد توفيق الطيب ة -مت 

وج725*****رشيد بن محمد الصالح التومي 476 ز ي ة -مت  631302102631000541571*****سامية بنت البشتر الوهيت 

وج310*****حسن بن المولدي العبسي478 ز 469301531031000481570*****نزي  هة بنت عمار الكوكي ة -مت 

ي 478
ي بن احمد فرحان 

ّ
وج725*****حد ز ي ة -مت 

ز بن العروسي فرحان  976300031041500571570*****فتحي بن االمير

30151441500571569ة-مطلق765*****قوتة بنت محمد الساسي السالمي 7210

ي بن أحمد بن علي 8611
وج321*****لطفز ز ز المعاوي ة -مت  92930002641500501566*****نورة بنت الحسير

ي 8611
30002641500561566ة-مفارق470*****البهجة بنت بلقاسم اللموس 

وج426*****التهامي بن محمد النرصاوي 8611 ز 17130152641500641066*****كلثوم بنت عبد العزيز النرصاوي ة -مت 

وج071*****حسن بن محمد الشتيوي 8611 ز ة بنت مصطفز الهناوي ة -مت  83230152631000491566*****سمتر

ي 8611
وج495*****لطيفة بنت محمد حواس  ز 23730002641500571566*****شعبان بن علي بن عمار ة -مت 

وج720*****نورالدين بن عمر بن بلقاسم 8611 ز ي ة -مت 
 
93630002641500541566*****فاطمة بنت خليفة الرزق

وج079*****علجية بنت فرحات الرحالي 8611 ز 41630152631000541566*****كمال بن األخرصز العمري ة -مت 

وج774*****رشيدة بنت محمد المنصف المفتاجي 8611 ز اوي ة -مت  ي خرصز
ونز ز 715202102641500471566*****الطاهر بن متر

ي8611
وج300*****ناجية بنت جالل الفرحان  ز ية -مت 

65430152631000411566*****الهادي فرحان 

ز بن رابحة 8611 30002641500511566ة-أرمل550*****ثريا بنت االمير

ي12611
وج017*****صالح بن محمد بن األخرصز الجويتز ز 17530002631015521566*****رشيدة بنت بلقاسم  الماجرية -مت 

300031031000521565ة-مطلق218*****لطيفة بنت محمد العيادي 12622

ي 12622
300031031000481565ة-أرمل323*****سالمة بنت حسن الفرشيس 

ي حجاج 12622 وج070*****محمد بن محمد الذهت  ز 585300031031000541565*****مباركة بنت محمد المدوري ة -مت 

300031031000531565 ة-أرمل217*****لطيفة بنت حمودة العرفاوي 12622

300031031000441565ة-مطلق486*****مفيدة بنت علي عوالي 12622

ي بن محمد الفاهم 12622
وج576*****حسيبة بنت الكيالنز ز 560300031031000501565*****محمد بن علي العزعوزي ة -مت 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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يفة بنت محمد المختار الحرباوي 12622 وج400*****ش  ز وك فجاري  ة -مت  702300031041500361065*****محمد علي بن مت 

وج901*****سيدة  بنت يوسف المرنيصي 12622 ز ي عبد الرحيم ة -مت 
16730315002500551565*****حمدانز

وج617*****سليم بن صالح بن علي برهون12622 ز 015300031031000501565*****الزهرة بنت عمر الرويسية -مت 

30001441500431564ة-أرمل136*****مباركة الزغدودي 20231

وج707*****صالح الدين المهدي هاللي 20231 ز  الجبالي ة -مت 
59730001441500431564*****سنية بنت األخرصز

ي 20231
وج745*****المنصف بن محمد الحمرونز ز ة بنت محمد األسود ة -مت  66730001425210501564*****زهتر

30001441500541564ة-مطلق446*****مفيدة بنت أحمد الجالصي 20231

ي 20231 وكة بنت محمد راقون  30001461500601564ة-أرمل052*****مت 

ي 20231
وج556*****حسن بن أحمد السكتز ز ي ة -مت  12830001441500601564*****محرزية بنت محمد اليعقون 

وج516*****نورة بنت سالم الغرغاري 25337 ز 698200041251500431562*****نورالدين بن مصباح الغرايري ة -مت 

وج722*****مليكة بنت علي الدريدي26138 ز 24830002631000421561*****مصطفز بن عمر الطرابلسي ة -مت 

اوي 26138 30002631000541561ة-مطلق689*****نجاة بنت علي خرصز

وج986*****عبد المجيد بن علي المباركي 26138 ز 31830002641500611061*****نعيمة بنت عمارة العيساوي ة -مت 

وج176*****منتر بن محمد السمعلي 26138 ز ي ة -مت 
32830002631000501561*****نجود بنت محمد الطيب ضيفز

وج005*****محرزية بنت عمر حمودة 26138 ز ي ة -مت 
09630002651500621061*****بومدين بن الشاذلي برشوس 

ي 26138 ي الشان 
وج496*****فضيلة بنت الجيالنز ز ي ة -مت 

ز
ق 78530002631000461561*****عبد الستار بن عمار الش 

ي 26138
وج297*****عبد الفتاح بن العابد الرحمانز ز 83630002641500701061*****سعاد بنت بلقاسم النجيمي ة -مت 

وج333*****محمد بن صالح العياري 26138 ز ي ة -مت  90030002631000561561*****سعيدة بنت الحفناوي الشعيت 

ي 26138
وج227*****خميس بن عمار الزيانز ز ي ة -مت  33030002631000561561*****مفيدة بنت محمد العقت 

ة 26138 وج787*****ألفة بنت محمد حرحتر ز 74130002631000461561*****نجيب بن عبد هللا عاشور ة -مت 

وج344*****صالح بن العبيدي النعيمي 26138 ز ي ة -مت 
04830002631000471561*****سنية بنت محمد السعدونز

ي الميساوي 26138
وج361*****عزالدين بن العياس  ز 23430002631000531561*****نجوى بنت األخرصز الرحيمية -مت 

ز بن خليفة الماجري 26138 وج439*****الحسير ز ز ة -مت  0263000262515531561*****نجوى بنت معمر بن حسير

ي 26138
ز
30002631000451561ة-أرمل938*****حياة بنت صالح هادق

وج887*****عمار بن فرج زروق26138 ز ية -مت 
83730002631000561561*****منوبية العياصز

وج069*****عبد الوهاب بن أحمد الفاصح26138 ز 06830002631000511561*****لطيفة عبداوية -مت 

ي 26138 وج088*****محّمد علي بن بستر بن الطاهر الخرصز ز ي ة -مت 
05430002631000461561*****حسنة بنت الحطاب بن سعد العويتز

وج296*****فتحية بنت حسن بن حمد الموات 26138 ز 79530002631000501561*****عبد الواحد بن عمر بن عبد هللا الروسية -مت 

ي 39956 وج558*****يحتر بن الصادق الطالت  ز 851200031051500451560*****خديجة بنت بوبكر الرحيمي ة -مت 

ي بن صالح المحمدي 39956
وج915*****لطفز ز 618200031041500481560*****ليل بنت عبد الحميد دباش ة -مت 

ي 39956
وج424*****كمال بن البشتر الشارنز ز ي ة -مت 

ز الشارنز 93230000071500551560*****لطيفة بنت الحسير

ي بن عاللة الطرابلسي 39956
وج075*****لطفز ز ي ة -مت 

ة بنت محمد بن عبد هللا العويتز 27630150031000481560*****بشتر

ي 39956
وج260*****سعيدة بنت عبد الرحمان حبالنز ز 68230000051500521560*****الهادي بن فرحات ماجري ة -مت 

ي 39956
وج397*****نادية بنت علي الفرشيس  ز 15930000041500441560*****رياض بن الهادي العباسي ة -مت 

ز العامري 39956 وج134*****عبد الرحمان بن الحسير ز ي ة -مت 
ز
313200031051500601560*****آمال بنت عبد الحميد الساق

وك39956 وج777*****محمود بن الطاهر مت  ز 555200031061500531560*****سعاد سالمة -مت 

ي بن محمد الساسي سوالمي39956 وج405*****العرن  ز 48230000031015551560*****علياء بنت عبد المجيد بن حامد الجبالية -مت 

50130001431000561559*****ة-أرمل501*****سارة بنت الهادي الساحلي 47465

وج241*****سفيان بن محمد النارص الجدي 47465 ز ي ة -مت  98630001431000551559*****نعيمة بنت بوجمعة الغرن 

ي 47465 ي اليعقون  30001431000431559ة-مفارق013*****الطاوس بنت الدراج 

ي 47465 30001431000571559ة-مطلق781*****نجاة بنت حمودة حبيت 

ي 47465
ز
ي بن بلقاسم هادق

وج237*****محمد الحرشانز ز 55130001441500671059*****ناجية بنت الطيب نرصاوي ة -مت 

ي 47465
30001431000571559ة-مفارق806*****حبيبة بنت صالح الناصفز

وج563*****أحمد بن نرص بن احمد عكاري 47465 ز ي ة -مت  04430151431000661059*****الّسيدة بنت حمندة بن احمد عوج 

ي47465
ي بن حسن السحبانز

وج084*****وليد بن الكيالنز ز 45830001431000411559*****ساسية بنت البشتر القاسمية -مت 

وج884*****هندة بنت عمر السالمي 57873 ز 591200041241500391057*****حافظ بن علي بن بلقاسم  ة -مت 

3000262500501556ة-مفارق043*****محبوبة بنت عمار بوليلة 59074

ي بن رشيد الماجري 59074
وج792*****لطفز ز وك الورغمي ة -مت  7553000262500511556*****زينة بنت مت 

وج688*****بلقاسم بن يوسف القاسمي 59074 ز ي ة -مت 
0733000262500451556*****سهام بنت محمد الشارنز

وج333*****سامية بنت صالح البجاوي 59074 ز 2753000262500451556*****أحمد بن محمد الطاهر الرابحية -مت 
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3000262500531556ة-مفارق725*****منية بنت رمضان بن يوسف 59074

وج611*****عثمان بن عمر نجالوي 59074 ز 6533000262500561556*****محبوبة بنت عمار القفصاوي ة -مت 

وج238*****األسعد بن بوجمعة بونوالة 59074 ز 5383000262500571556*****زكية بنت فرحات الدريدية -مت 

وج490*****زبيدة بنت حفيظ الشيخاوي 59074 ز 71430002631000631056*****نورالدين بن الصادق بن أحمد ة -مت 

ي حامد 59074
ي بن غريانز وج718*****محمد البوصتر ز ي ة -مت 

4043000262500431556*****لطيفة بنت اللبدي عثمانز

وج399*****زهرالدين بن محمد العبيدي59074 ز 5853000262500531556*****آسيا بنت محمد العبيدية -مت 

وج267*****شكري بن صميدة حيدري 59074 ز ي ة -مت  2353000262500431556*****لطيفة بنت محمد الدجت 

وج378*****آمنة بنت عبد السالم السعدي 59074 ز 1953015262500321056*****عبد الجليل بن رمضان الحميدية -مت 

وج895*****رضا بن حمودة قطيطي 59074 ز ي ة -مت  2623000262500601556*****نورة بنت محمد اليعقون 

وج979*****هادية بنت إبراهيم الحامدي 59074 ز 7953000262500441556*****سامي بن البشتر بن رزيق ة -مت 

وج241*****رضا بن محمد مليكي 59074 ز ة بنت الطاهر اليتيمي ة -مت  3173000262500551556*****سمتر

3000262500441556ة-مطلق945*****سمية بنت عبد العزيز النمري 59074

ي 59074
وج475*****هانية بنت محمد الشمانف  ز 31730002631000401056*****توفيق بن علي المناعي ة -مت 

وج960*****محمد بن عبد السالم الصعدلي 59074 ز 8733000262500511556*****فائزة بنت محمد المالكي الكرتلي ة -مت 

ي 59074
وج990*****فاطمة بنت عاللة الجويتز ز 9713000262500451556*****عمار بن صالح الهمامي ة -مت 

وج336*****عبد القادر بن عبد السالم نرصي 59074 ز 4813000262500571556*****دليلة بنت العيد البوغانمي ة -مت 

ي 59074
وج505*****نبيل بن صالح الخلفز ز 1463000262500491556*****يقوتة بنت محمد بن صالح قاسمية -مت 

وج314*****سهيلة بنت علي العياري59074 ز ية -مت  8853000262500421556*****البشتر الغرن 

وج021*****حمودة بن بلقاسم الماجري59074 ز 5553000262500531556*****ساسية كعامةة -مت 

ي59074
ي الشارنز

3000262500591556ة-مطلق969*****حياة بنت الجيالنز

وج877*****صالح بن محمد بن صالح طراد59074 ز 56720002641500521556*****متز بنت عثمان بن خليفة مليكة -مت 

30000031000551555ة-مفارق724*****سعيدة بنت محمد المرابطي 77099

وج815*****سامي بن عبد الوهاب بن سعيد 77099 ز 57030150031000391055*****مهدية بنت الهادي الذوادي ة -مت 

وج550*****المنصف بن حمودة  الحاج الطاهر 77099 ز 847200031051500611055*****ياقوتة بنت العروسي التوهامي ة -مت 

30000051500651055ة-أرمل651*****ملوكة بنت الكامل العلوي 77099

3015002500601555ة-أرمل981*****زكية بنت الطاهر سعدي 77099

وكة بنت أحمد الشيخاوي 77099 3015004150080555ة-أرمل685*****مت 

ي 77099
 
وج557*****محمد بن صالح الرزق ز ة بنت نرص مدوري ة -مت  3593031500250075555*****ختر

 بن علي السعيدي77099
ز وج199*****الحسير ز 36130000041500661055*****حدة بنت بوبكر السعيدية -مت 

ي 77099  الشعيت 
ز وج851*****عمار بن الحسير ز 5253015002500601555*****ناجية بنت محمد الضاوي مالكي ة -مت 

ي 77099
وج158*****ليل بنت محمود الطرخانز ز 909200031031000471555*****مجدي بن معاوي الدريدية -مت 

ي بن عائشة 77099
وج943*****منية بنت العياس  ز ية -مت 

 
ي الرزق

544200031031000531555*****التيجانز

وج710*****المولدي بن أحمد البوغانمي 77099 ز 62330000031000601555*****السيدة بنت البشتر النفزي ة -مت 

 بن سليمان الهمامي 77099
ز وج323*****الحسير ز 976200031031000551555*****السيدة بنت بلقاسم بن أحمد ة -مت 

وج437*****محمد علي بن شعبان الهمامي 77099 ز 0473000002515501555*****أحالم بنت علي الصابري ة -مت 

ز الماجري 77099 وج176*****كريمة بنت األمير ز 220200031031000481555*****عمار بن فتحي بن عصمان ة -مت 

وج933*****عبد هللا بن سالم الحسناوي 77099 ز 0493015006150077555*****فاطمة بنت محمد الفضالوي ة -مت 

ي 77099
وج231*****حمادي بعون بن محمد النفان  ز 11830000031000591555*****نجيبة بنت أحمد الدريسي ة -مت 

ي 77099
 
وج051*****عامر بن إسماعيل رزق ز 85430000031000491555*****إسمهان بنت عبد الرزاق الورغمي ة -مت 

ي 77099
ز
30000031000601555ة-أرمل271*****فاطمة بنت عبد العزيز الكاق

30000031000581555ة-مطلق597*****نورالدين بن عبد هللا الواعر 77099

اذلي بن علي الرياجي77099
ّ
وج785*****محّمد حسن بن الش ز 784200031031000551555*****سعدّية بنت صالح البقالي ة -مت 

ز بن عبد هللا جاري77099 وج230*****حسير ز 90430000031000491555*****ريم عمارة -مت 

وج080*****محمد الساسي بن علي القاسمي77099 ز 4913015002500491555*****مفيدة عمارة -مت 

ة بنت ضيف هللا بالحاج بلقاسم77099 وج946*****بشتر ز ية -مت 
49530150031000671055*****ابراهيم بن محمد البشتر بن ابراهيم حافطز

30000031000591555ة-أرمل066*****مفيدة بنت علي بن حمودة مناعي77099

3000142500541554ة-مطلق481*****نجوى بنت علي البجاوي 927124

ي 927124
ز
وج856*****الصالحة بنت الهادي معروق ز ي ة -مت 

0383000142500491554*****طارق الريانز

ي بن يوسف بن محمد 927124 وج615*****المنح  ز ي ة -مت 
65430001431000611054*****سعيدة بنت السهيلي السويبف 

ي 927124
30001431000691054ة-أرمل796*****سعاد بنت إبراهيم الشارنز

مسكن جماعي 3/10  معتمدية الكبارية 



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية الكبارية

ي 927124
ز فرحانز وج113*****لطيفة بنت حسير ز 2963000142500571554*****المنصف بن عاللة الهمامي ة -مت 

وج427*****صبيحة بنت معتوق الذوادي 927124 ز ي بن حسن بنعون ة -مت 
1523000142500571554*****لطفز

وج162*****فتحية بنت الضاوي سماعيلي 927124 ز 1053000142500421554*****وناس بن الطيب بريك ة -مت 

3000261300551554ة-مطلق269*****آسية بنت محمد القابسي 927124

وج516*****درصاف بنت عمر الهمامي 927124 ز ي ة -مت 
7393015142500391054*****عبد الحميد بن حسونة االريانز

وج402*****صالح بن محمد اليحياوي 927124 ز 42630001431000631054*****حليمة بنت علي اليحياوي ة -مت 

ي المناعي 927124 3000142500511554ة-مطلق821*****كريمة بنت المنح 

ي البوثوري 927124
وج290*****رمضان بن العياس  ز 54930001431000631054*****مريم بنت سلطان محمدي ة -مت 

ي 927124
ي السبت 

وج948*****رضا بن السبت  ز 27030001431000631054*****حليمة بنت عمر مرزوق ة -مت 

ي 927124
يفز وج837*****صابر الش  ز 7423000142500511554*****فوزية بنت محمد غزغازي ة -مت 

20001441500541554ة-أرمل385*****صابرة بنت محمد كرادغ 927124

وج793*****صالح بن عبد هللا الثامري 927124 ز 35420151431000531554*****زكية بنت خليفة الثامري ة -مت 

ي927124
ي الفرجانز

3000142500561554ة-أرمل815*****حياة بنت الجيالنز

ي بن عي بن صالح أحمد 927124
 
وج191*****الرزق ز ي ة -مت 

09430001431000621054*****سعاد بنت الهادي الصامت 

3000001315551553ة-أرمل136*****راضية بنت عبد هللا المناعي 1130142

3000001315551553حالة أخرى 058*****فطوم بنت عبد الواحد المحمدي 1130142

3015001300501553ة-مطلق687*****سعيدة بنت محمد القابسي 1130142

30210001300391053ة-مطلق984*****آمال بنت عبد العزيز بالحاج 1130142

3015001300491553ة-أرمل028*****هادية بنت علي فارسي 1130142

وج369*****محسن بن إبراهيم بن احمد مروش 1130142 ز وك الحفصي ة -مت  2183015001300581553*****هاديه بنت محمد بن مت 

ي المولهي 1150148
نز 3000141300441552ة-مطلق251*****ربيعة بنت الت 

3000141300491552ة-مطلق871*****فتحية بنت سعد الميساوي 1150148

3000141300521552ة-مطلق236*****برنية بنت حمد بوزيد 1150148

وج139*****سمتر بن علي الهمامي 1150148 ز ي ة -مت 
8753000141300471552*****ليل بنت عبد العزيز العونز

ي 1150148
وج294*****بوجمعة بن عمر الغزوانز ز 011100041241500521552*****نادية بنت عاشور الرياجي ة -مت 

ي بن شامخ 1150148
3000141300511552ة-مطلق247*****نزي  هة بنت الكيالنز

وج307*****شكري بن علي البوغانمي 1150148 ز 0843000141300441552*****سعيدة بنت محمد البوغانمي ة -مت 

وج091*****ريم بنت الصادق بالشاذلي 1150148 ز ي ة -مت  ز 231100041241500561552*****عماد باألزهاري بن صالح حتر

وج024*****عبد السالم بن الهادي الجريدي1150148 ز 3023000141300561552*****ليل بنت محمد شوشان ة -مت 

3000141300451552ة-أرمل145*****فريدة بنت رابح بوالهمي 1150148

ي 1150148 ز الخمتر 3000141300471552ة-أرمل542*****عربية بنت الحسير

وج323*****حبيبة بنت محمد الجبالي 1150148 ز ي ة -مت  وك الشان  7903000141300411552*****شكري بن المت 

ي بن العيد القفصاوي 1150148
وج785*****العياس  ز ي القفصاوي ة -مت 

نز 0923000141300581552*****الهذبة بنت الت 

وج331*****عبد الحكيم بن محمد الطاهر الرحيمي1150148 ز 3063000141300461552*****دليلة بنت حامد رحيمي ة -مت 

وج630*****المختار بن محجمد بن علي العياري 1150148 ز 0943000141300541552*****منيا بنت محمد الهادي بن األخرصز السعيدي ة -مت 

ي 1298163
3000262500301051ة-مفارق145*****كوثر بنت محمد السلطانز

وج923*****وحيد بن حسن قديش 1298163 ز 97820002631000601551*****ردينة بنت إبراهيم عكروت ة -مت 

وج721*****إيمان بنت عثمان العباسي 1298163 ز 2053000262500381051*****يوسف بن حمادي الورغمي ة -مت 

وج086*****حميدة بنت عبد هللا البثوري 1298163 ز 8433000262500361051*****محمد الهادي بن حسن الرحيمي ة -مت 

ي 1298163
وج806*****عمارة بن محمد غياصز ز 99320002631000501551*****سعاد بنت صالح غيضاوي ة -مت 

وك السعيدي1298163 وج383*****نجيبة بنت مت  ز ي القروي ة -مت 
59220002631000421551*****محمد بن الجيالنز

ي 1298163
وج990*****محجوب بن إبراهيم المروانز ز ة بنت محمود الشيحي ة -مت  16410002641515521551*****سمتر

2015262500521551ة-مطلق348*****وهيبة بنت الطاهر النفزي 1298163

وك 1298163 وج036*****عماد بن حسن بن مت  ز 14220002631000471551*****راضية بنت صالح بن علي سهلول ة -مت 

وج161*****كمال بن علي الطرابلسي 1298163 ز 33820002631000481551*****عزيزة بنت حميدة الطرابلسي ة -مت 

3000262500371051ة-مطلق834*****منية بنت حامد النمري 1298163

ي 1298163
3000262500361051ة-مطلق238*****حنان بنت محمد الطاهر العريصز

وج728*****عبد الحميد بن عمارة كالعي 1298163 ز ي ة -مت  9893000262500661051*****ليل بنت الطاهر الوهيت 

ي 1298163 وج864*****الطاهر بن محمد البورج  ز ي ة -مت  0163000262500641051*****السيدة بنت مصطفز الهيش 

ريدي  1298163
ّ
 بن علي الد

ز 3000262500681051ة-أرمل630*****فاطمة بنت حسير
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وج994*****رضا بن علي بن القروي حرباوي1298163 ز 45220002631000591551*****نزي  هة بنت حمد بن البشتر حرباوية -مت 

وج805*****الشاذلي بن الزاهي المباركي1298163 ز 57920002631000541551*****نعيمة الزيناوية -مت 

3000000015571550عزباء-أعزب313*****الفاضل بن عبد الرحمان الجملي 1445180

3015000000531550ة-مطلق535*****نجاة بنت الفاهم زقندة 1445180

ي 1445180
وج747*****خديجة بنت عبد الرحمان العونز ز ي ة -مت 

9893000002500541550*****عبد الرحمان بن محمد العونز

30000000210391050حالة أخرى 953*****رشيد بن عمر بوعالق 1445180

وكة بنت محمد عمامري 1445180 3015002500621050ة-مطلق712*****مت 

ي 1445180
ز
وج729*****عبد القادر بن هادق ز 0993015000000491550*****عتاب بنت المختار الهمامي ة -مت 

20000025210531550ة-أرمل039*****سعيدة بنت أحمد عباسي 1445180

3000002500581550ة-مطلق828*****توفيق بن مصطفز الدريدي1445180

قاوي 1445180 3000000015561550عزباء-أعزب119*****جميلة بنت الكامل الش 

ة بنت علي العياري 1445180 30000000210371050عزباء-أعزب656*****منتر

3015000021071550حالة أخرى 718*****حمادي بن األخرصز العلوي 1445180

وكي 1445180 وج257*****شلبية بنت عمر مت  ز  بن محمد باللي ة -مت 
ز 277100031041500461550*****الحسير

وج581*****عمار بن الطاهر ضفاوي 1445180 ز 81430000031000661050*****مباركة بنت مبارك ضيف ة -مت 

ي 1445180
ز
ز هادق وج739*****هدية بنت حسير ز 2563015002500661050*****فاطمة بنت محمد الجالصي ة -مت 

وكة بنت الهادي الحمراوي 1445180 3015002500651050ة-أرمل826*****مت 

وج893*****عيش بن محمد قماطي 1445180 ز 01330000031000391050*****سارة بنت علي الرياجي ة -مت 

وج833*****فاطمة بنت الحبيب بلعزي 1445180 ز 5033000002500481550*****عبد الوهاب بن ناجم بن محمد ة -مت 

ي الهمامي 1445180 وج986*****قيس بن المنح  ز ي ة -مت  78230000031000391050*****رجاء بنت رشيد حبيت 

ي 1445180
ز
وج087*****طارق بن صالح الهادق ز 8443000002500421550*****هاجر بنت الهادي الشيحي ة -مت 

 اإلينوبلي 1445180
وج764*****الهادي بن األخرصز ز ي صبيحي ة -مت  58830000031000661050*****فتحية بنت العرن 

ي 1445180
وج863*****سنية بنت محمد المثلون  ز 4083015002500371050*****األسعد بن محمد بن سعد ة -مت 

وج133*****توفيق بن المولدي شلفواطي 1445180 ز ي ة -مت  6223000002500541550*****وسيلة بنت خميس الدغبوج 

وج386*****نبيل بن محمد قفصاوي 1445180 ز ي القفصاوي ة -مت 
9393000002500411550*****مريم بنت العياس 

وج019*****صليحة بنت بلقاسم السالمي 1445180 ز 102100031041500471550*****شكري بن لوح القفصاوي ة -مت 

ي 1445180
وج630*****الطاهر بن صالح السلطانز ز 6123015000000561550*****ليل بنت رمضان السمعلي ة -مت 

30000031000651050ة-أرمل134*****فاطمة الزينة بنت الهادي الجبالي 1445180

3015000000601550ة-مطلق108*****دولة بنت عمر الماجري 1445180

وج172*****المنصف بن عمر الفارسي 1445180 ز 4803000002500461550*****سناء بنت عمار الفارسي ة -مت 

ي 1445180
وج488*****الحبيب بن حسن الريحانز ز ي رمضان ة -مت  وكة بنت العرن  8373000002500581550*****مت 

3015002500641050ة-أرمل984*****محمد الصالح بن محمد البوغانمي 1445180

3000002500451550ة-مطلق885*****نجاح بنت األزهر الرهومي 1445180

ي1445180
وج289*****عبد الحميد بن حمادي العويتز ز ز العلوي ة -مت  7193000002500561550*****سعاد بنت الحسير

وج307*****فهمي بن عبد العزيز الجبالي 1445180 ز ي ة -مت  ز 3703000002515341050*****هاجر بنت محمد صالح بن عبد هللا معتر

ي1445180
وج503*****السيد المولدي بن شيخاوي خميتز ز 8853015002500631050*****غالية بنت أحمد السويدية -مت 

ة بنت التوهامي الشلواطي1445180 وج374*****منتر ز 916100031051500461550*****الفاضل الشلواطية -مت 

ي1445180
انز ز ي بن عثمان القتر

وج911*****حستز ز ية -مت 
4053000002500421550*****سهتر العونز

وج882*****عادل بن األخرصز الرحيمي1445180 ز 7703000002500451550*****منية البوثورية -مت 

وج795*****صالح الدين بن يونس هوايدية 1764217 ز 00520001431000531549*****الزايدة بنت عثمان النرصاوي ة -مت 

ي 1764217 وج226*****سهام بنت حسن اليعقون  ز 58210151441500501549*****فتحي بن العلمي البوسالمي ة -مت 

وج040*****عزالدين بن علي الدريدي1764217 ز ي ة -مت 
3303000142500401049*****ليل بنت ساسي غزوانز

وج281*****حاتم بن محرز الزرعي 1764217 ز 6312015142500451549*****وردة بنت الصغتر زرعي ة -مت 

3000142500651049ة-أرمل444*****زهرة بنت رابح الزغالمي 1764217

وج942*****بديع بن عمار الضفاوي 1764217 ز 4733000142500351049*****مريم بنت البشتر الطرابلسي ة -مت 

وج471*****عصام بن علي النرصي 1764217 ز ي ة -مت 
ي السلطانز ة بنت محمد العرن  6663000142500391049*****أمتر

ي المولهي 1764217
وج412*****الجمعي بن حركان  ز 485101514415005249*****روضة بنت محمد مسعودي ة -مت 

وج245*****محرز بن محمد بن عمر مرابطي 1764217 ز ز بن عمار العوايسي ة -مت  1853000142500631049*****شاذلية بنت حسير

وج634*****ريقة بنت األخرصز الميساوي 1870226 ز 4753000001300571548*****نورالدين بن بوعروج عبيدي ة -مت 

وج101*****عمر بن أحمد بن عمر 1870226 ز 4193000001300491548*****الهادية بنت صالح البجاوي ة -مت 
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وج888*****بالل بن عبد المجيد الورفلي 1870226 ز ي ة -مت  5763000001300461548*****فتحية بنت محمد الشان 

ي 1870226
ز
وج311*****علي بن حمودة الهادق ز 2153000001300471548*****ألفة بنت عبد العزيز الرحالي ة -مت 

وج097*****ريم بنت العروسي السعيدي 1870226 ز 4303000001300411548*****عبيد بن بوزيد بن محمد عبيدي ة -مت 

ي 1870226
ز الوشتان  وج957*****عبد المجيد بن األمير ز 8243000001300521548*****وسيلة بنت محمد الوعلي ة -مت 

وج968*****زينب بنت بلقاسم بوثور 1870226 ز 8333000001300481548*****المختار بن محمد القاسمي ة -مت 

وج830*****فوزي بن علي البوغانمي1870226 ز 7013000001300461548*****آمال الماجرية -مت 

وج995*****محمد فوزي بن حمادي العبيدي1870226 ز ية -مت 
3313000001300541548*****حميدة الطرهونز

ي بن علي المناعي1870226 وج179*****فيصل بن العرن  ز ي العوادية -مت 
وك بن الجيالنز 9553000001300451548*****زهرة بنت مت 

وج776*****زينة بنت محمد العابدي 2017236 ز 9023000141300661047*****صالح بن الطاهر الطرابلسي ة -مت 

2015141300501547ة-مطلق183*****ليل بنت العشاري الرحيمي2017236

3000141300401047ة-مفارق360*****سهام بنت عياد جاء هللا 2017236

وج038*****المنصف بن حسونة الدخالوي 2017236 ز 4773000141300631047*****بية بنت أحمد دخايلية ة -مت 

وج943*****عبد المجيد بن محمد علي الرائس 2017236 ز 9193000141300371047*****ريم بنت الصادق الطياري ة -مت 

3000141300661047ة-مطلق869*****رمضان بن محمد المولدي العيدي 2017236

وج978*****توفيق بن محمد الشطي 2081242 ز ي ة -مت 
ز
5142000262500491546*****فاطمة بنت محمد الكاق

2000262500511546ة-مطلق001*****نبيهة بنت محمد بن الحاج محمود 2081242

هم 2081242 وج303*****محمد بن إبراهيم الت  ز 6742000262500491546*****سمية بنت حسن السالمي ة -مت 

وج367*****فاطمة بنت محمد الصغتر المسعودي 2081242 ز 7812000262500431546*****أحمد بن التوهامي المسعودي ة -مت 

ي 2081242
وج738*****رب  ح بنت عيس الشمانف  ز ي ة -مت 

ي شمانف 
81210002641500501546*****الحبيب بن العونز

ي 2081242
وج032*****جنات بنت حمودة عثمانز ز 1132000262500411546*****معز بن عمر بن عبد هللا واسطي ة -مت 

وج935*****خالد بن علي التنفوري 2081242 ز 0782000262500531546*****لمياء بنت عثمان خليفة ة -مت 

ز بن محمد بن عثمان2081242 وج141*****ياسير ز 6552000262500491546*****محرزية النفزية -مت 

ي2081242
وج733*****محسن بن خميس بن أحمد البشيتز ز ي ة -مت 

7152000262500451546*****حبيبة بنت الطاهر بن صالح خلفز

وج408*****ريم بنت حفناوي بن محفوظ الّرحيمي 2081242 ز 66120002631000361046*****مراد بن احمد بن رمضان رحيمية -مت 

ي 2231252
ز
ي هادق 3000000000481545حالة أخرى 893*****زينب بنت العرن 

3000002500651045ة-أرمل595*****فطيمة بنت محمد عسكري 2231252

ي 2231252
 
3000000000571545عزباء-أعزب878*****أم الختر بنت عبد المجيد البوعالق

ي2231252
3000000000541545عزباء-أعزب845*****حسونة بن محمد العويتز

ي2231252
3000000000551545ة-مطلق381*****هادية بنت صالح الجويتز

3000000000411545عزباء-أعزب679*****األسعد بن عبد هللا النرصي 2231252

ي 2231252
ز
3000000000441545عزباء-أعزب910*****جمال بن محمد المعيوق

3000000000571545ة-مطلق087*****سعيدة بنت عبد الوهاب الحرزالي 2231252

3000000015351045عزباء-أعزب664*****محمد بن الشاذلي الجبالي 2231252

ي2231252
3000000000591545عزباء-أعزب505*****نعيمة بنت محمد العويتز

3000000000461545عزباء-أعزب396*****رياض بن الحبيب الجبالي 2231252

3000002500691045ة-مطلق295*****رمضانة بنت العيدي بن مرزوق 2231252

وج048*****الطاهر بن مختار البوغانمي 2231252 ز 0353000002500681045*****برنية بنت العيد كمتاوي ة -مت 

وج849*****عادل بن علي بن الطيب 2231252 ز 938100031031000451545*****نادية بنت الطاهر القابسي ة -مت 

ة بنت محمد حمودة 2231252 20000031000511545ة-أرمل409*****منتر

وج350*****محمد بن إبراهيم عسكري 2231252 ز 2763000002500371045*****سلوى بنت صالح عسكري ة -مت 

وج625*****توفيق بن أحمد الطرابلسي 2231252 ز ي ة -مت 
608100031031000511545*****سعيدة بنت حميدة العونز

ي 2231252
 
وج926*****يوسف بن الهادي الرزق ز ي ة -مت  4473000000000521545*****فاطمة بنت مختار وهيت 

وج597*****عزيزة بنت صالح الماجري 2231252 ز 4483000000000561545*****عبد هللا بن سعد القاسمي ة -مت 

ي 2231252 وج233*****كمال بن محمد الطاهر الطبون  ز 308100031031000531545*****منتر بن محمد عمر العياري ة -مت 

وعي 2231252 وج443*****فضيلة بنت بوخاتم الت  ز ي بن علي المناعي ة  -مت  3893000002500651045*****العرن 

وج227*****حفيظ بن الصادق اليحياوي 2231252 ز 645100031031000541545*****زمردة بنت محمد زغالمي ة -مت 

وج598*****علي بن الفاضل بن حسونة 2231252 ز 9313000000000441545*****عفاف بنت كمال فقراوي ة -مت 

وج628*****الهادي بن صالح المريدي2231252 ز 321301500250075545*****مريم بنت علية همامي ة -مت 

وج078*****الزازية بنت محمد السباعي 2231252 ز 50120000031000591545*****محسن بن عثمان كوكي ة -مت 

3000003100071545ة-أرمل881*****فاطمة بنت مسعود البوغانمي 2231252
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ي 2231252
وج270*****مصطفز بن الحفناوي البنانز ز ي ة -مت 

 
5333000002500621045*****بسمة بنت نورالدين الرزق

وج867*****الشاذلية بنت عثمان الملولي 2231252 ز 5713000000000441545*****المنصف بن الصغتر الجالصي ة -مت 

3000002500631045ة-مطلق810*****تونس بنت عمار نور 2231252

وج049*****طارق بن محمد المولدي ونيسي 2231252 ز ي ة -مت  1143000002500381045*****أحالم بنت محمد الشوران 

وج823*****منجية بنت حسن الضاوي2231252 ز 4983000002500361045*****محمد بن علي الشلواطي ة -مت 

وج171*****مريم بنت علي السعيدي2231252 ز ي ة -مت  1043000002500381045*****محمد بن صالح الجت 

يف بن عماة بن عمار عمارة 2231252 وج538*****الش  ز ة بنت االزعر بن الهادي المنصوري ة -مت  058100031031000561545*****سمتر

وج498*****محّمد نجيب بن الّصادق بن محمذد قرين 2231252 ز 852100031031000591545*****فريدة بنت العروسي قرينة -مت 

وج318*****األسعد بن علي بن محمد بن حمودة2231252 ز 652100031031000521545***** منية بنت أحمد بن رابح السعودية -مت 

وج918*****منتر بن محمد االزهر بن علي السباعي 2231252 ز 804100031031000511545*****فتحّية بنت التليلي بن الطاهر حّسان  ة -مت 

اب بن طاهر الميلي 2231252
ّ
وج754*****سمتر بن الحط ز ي ة -مت 

28020000031000601545*****الّسيدة بنت حّمودة عثمانز

وج858*****عمر بن صالح بن محّمد العياري 2231252 ز 71520000031000591545*****لطيفة بنت الجمعي بن محّمد الماجري ة -مت 

ي بن عبد هللا الرحيمي2231252
وج133*****محمد بن عياس  ز 1343000004150092045*****حليمة بنت سالم الرحيميةة -مت 

ي2231252
 
وج862*****عبد الفتاح بن األخرصز الرزق ز 0613000000000591545*****لطيفة الشلواطية -مت 

وج417*****نجيب بن المنصف خزندار2231252 ز 57410150025210461545*****نرهان العيارية -مت 

وج062*****كمال بن سالم بن حسن2231252 ز 3813000000000441545*****وفاء بياشة -مت 

ي2231252
وج776*****حدي بنت عاللة بن صالح الحشانز ز 6063000000000421545*****عبد المجيد بن بوبكر بن منصور علوي ة -مت 

ي 2231252
ز

وج556*****الشاذلي بن رحيم بن محمد الورع ز ة بنت خميس بن أحمد السعيدي ة -مت  1293000002500631045*****سمتر

ي بن مرزوق الصعدلي2231252
وك بن سمان  وج655*****مت  ز 0543000003100071545*****مباركة بنت عمر الصعدلية -مت 

2000142500591544ة-أرمل293*****نورة بنت محمد المالكي 2644297

ز العابد 2644297 وج219*****محسن بن الحسير ز 5722000142500511544*****فاطمة بنت الشافعي الهدياوي ة -مت 

وج107*****سامية بنت عامر بكار 2644297 ز  بن محمد الجبالي ة -مت 
ز 50610151431000581544*****األمير

وج140*****فتحية بنت محمد الصالح هداوية 2644297 ز 11310151431000571544*****عمارة بن محمد الغطاس السنوسي ة -مت 

وج827*****عبد هللا بن علي بن عبد هللا فاسي 2644297 ز ي ة -مت 
2432000142500481544*****ألفة بنت خليفة الحمرونز

وج060*****محمد بن مبارك بن محمد الرياجي2644297 ز 0412000145150080544*****جنات بنت ابراهيم بن أحمد بن عمرة -مت 

وج371*****فيصل بن عبد الرزاق بن منصور بن ابراهيم2644297 ز 3632000142500421544*****بسمة بنت محمد بن عياد االشعل ة -مت 

ي 2726304
3000001300641043ة-مفارق887*****فطيمة بنت حسن الفرجانز

3000001321028043ة-مطلق932*****متز بنت عمارة صعدلي 2726304

3000001300621043ة-مطلق044*****وريدة بنت عبد العزيز لقطي 2726304

ي 2726304 وج575*****قيس بن مفتاح الحطان  ز وك الصعدلي ة -مت  7373000001300361043*****فتحية بنت مت 

وج535*****نور الدين بن الطاهر مجدوب 2726304 ز 6323000001300371043*****السيدة بنت المختار بالسعودة -مت 

3000001300701043ة-أرمل504*****تهامية بنت محمد بن جابر 2726304

وك التلمودي 2726304 3000001300361043ة-أرمل093*****مفيدة بنت المت 

وج264*****أنور بن عمارة الدريسي 2726304 ز 9113000001300391043*****حياة بنت محمد القماطي ة -مت 

3000001300651043ة-مطلق278*****شاذلية بنت حريز البنهيسي 2726304

ي 2726304
ز
وج630*****محمد بن عمر الهادق ز ية -مت 

ز
6063000001300691043*****هنية  هادق

ي 2726304
 
وج593*****سماح بنت صالح زروق ز ي ة -مت 

0233000001300341043*****محرز بن محمد الحمرونز

ز بن وناس الظاهرية 2726304 وج500*****حسير ز 0823000001300361043*****إيناس بنت محمد البوغانمي ة -مت 

ي 2726304
ي الحمرونز

وج498*****سنية بنت فرجانز ز ي ة -مت 
3173000001300331043*****وليد حركان 

وج727*****علي بن حراث رحيمي 2726304 ز 2822015001300601543*****فضة بنت محمد الزيدي ة -مت 

ي 2726304
وكة بنت ضو الخليفز وج921*****مت  ز ي ة -مت 

ي بن حسن الخليفز
0163000001300351043*****لطفز

301500130080543ة-أرمل346*****حسنة بنت أحمد علوي 2726304

ة بنت محمد مسعودي 2726304 وج246*****سمتر ز 7033000001300301043*****أنيس بن محفوظ حسن ة -مت 

وج740*****منتر بن محمد الفالح2726304 ز ية -مت 
5783000001300381043*****وداد بنت علي العونز

ز النارصي2726304 وج780*****سامي بن الحسير ز 9343000001300361043*****متز بنارصة -مت 

وج849*****محمد راغب بن تيستر بن محمد راغب تلو2726304 ز 5743000001300631043*****مليكة بنت فرج بن أحمد زروقة -مت 

ي 2869324 وج173*****مراد بن يوسف الخرصز ز 3272000141315401042*****حنان بنت كمال الدين العبيدية -مت 

وج398*****محبوبة بنت طراد الماجري 2869324 ز 9782000141300581542*****بلقاسم بن صالح السالمي ة -مت 

ي2869324
ز
وج791*****نور الدين بن عمار بن بلقاسم عطاق ز 6042000141300451542*****حميدة بنت علي بن محمد سطارة -مت 

ي 2930327 وج330*****المكي بن رابح الشان  ز ي ة -مت  يف الشان  50710002631000531541*****رشيدة بنت الرصز
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وج826*****عزالدين بن حسونة بلعيد 2930327 ز 7002000262500611041*****ليليا بنت محمد بن جدو ة -مت 

ي 2930327
وج190*****محمد بن بوجمعة الحباس  ز 7452000262500401041*****أنا قولفدة ة -مت 

ة بنت بوقصة العلوي 2930327 وج494*****سمتر ز 16510002641500391041*****أحمد بن الهادي المساهلي ة -مت 

وج952*****عمر بن علي الهدياوي 2930327 ز 4011015262500511541*****وسيلة بنت العيد محرز ة -مت 

ة بنت عبد هللا عيادي2930327 وج815*****خرصز ز ي ة -مت 
 
65910002631000561541*****رضا بن قدور المرزوق

وج047*****علي بن عماره بن عبد هللا رحيمي2930327 ز 60810002651500661041*****حفصية بنت الهادي محمدي ة -مت 

ي2930327
وج275*****حسان بن حسن بن علي الطريفز ز 73810002631000441541*****عزيزة بنت رابح بن عبيدي المسطورية -مت 

ي 3014335
وج600*****وليد بن الصادق الرمضانز ز ي ة -مت 

4183000000000371040*****سامية بنت عبد الرحمان الفرشيس 

300000250074540ة-أرمل111*****حفصة بنت التوهامي غيالنية 3014335

ي بن محمد 3014335 300000250076540ة-أرمل197*****فاطمة بنت النون 

20000031000641040ة-مطلق520*****جميلة بنت الهادي القرامي 3014335

3000000000381040عزباء-أعزب233*****ثريا بنت عبيدي جاري 3014335

3000000000671040ة-أرمل563*****عائشة بنت صالح الميلي3014335

ي 3014335
3000000000401040عزباء-أعزب206*****عبد الباسط بن سالم اللوان 

20000000210391040عزباء-أعزب605*****محمد بن عزالدين جليلب 3014335

2000000015551540عزباء-أعزب106*****العكري بنت الطيب الخلصي 3014335

ي 3014335 وج710*****محمد عبد المجيد بن نرص الجوان  ز 5952000000015431540*****فاطمة بنت أحمد الحداد ة -مت 

وج049*****الهادي بن مصطفز الرياجي 3014335 ز ي ة -مت 
5563000000000611040*****ناجية بنت بوجمعة الشارنز

وج370*****راضية بنت سالم بن جمعة 3014335 ز 52010150041500381040*****محمد بن بلقاسم شلواطي ة -مت 

ي الحمدي 3014335
ي بن الكيالنز

 
وج569*****شوق ز 4213000000000331040*****سناء بنت علي بن عمارة ة -مت 

وج794*****فيصل بن يونس الصالحي 3014335 ز 20310000025210491540*****آمنة بنت حمدة عيدية -مت 

وج593*****مهنية بنت محمد الصالح السليطي 3014335 ز 2773000000000611040*****قمر الزمان بن محمد الدريدي ة -مت 

وج353*****األسعد بن أحمد الطرابلسي 3014335 ز 8292000002500431540*****سنية بنت صالح الجلجلي ة -مت 

وج170*****بسمة بنت محمد صالح عديلي 3014335 ز 2353000000000351040*****أكرم بن نرص خلف ة -مت 

ي بن العيدي العياري 3014335 3000000000621040ة-مطلق002*****ناج 

3000000000671040ة-أرمل029*****صالحة بنت مختار بن محمد مالكي3014335

ي3014335 وج209*****رضا بن عمر بن علي الوهيت  ز ي ة -مت  8463000000000381040*****مباركة بنت الحبيب بن محمد وهايت 

ي3264355
300014250029039ة-أرمل654*****إيناس بنت عبد الجليل الزيانز

وج895*****سامية بنت سالم العويصي  3264355 ز 28210001431000421539*****هشام بن عبد العزيز الرياجي ة -مت 

ي 3264355 وج049*****رضا بن يوسف غرن  ز 66210001431000561539*****دلندة بنت حسونة العبيدية -مت 

وج160*****محرز بن فضيلي بن بلقاسم 3264355 ز 0591015142500441539*****نجوى بنت محمد بوثوري ة -مت 

وك بن صالح 3264355 وج331*****أحمد بن سعيد بن المت  ز 97810001431000551539*****زهرة بنت سعيد بن صالح المكرازية -مت 

وج956*****حاتم بن مبارك قرفة 3319360 ز ي ة -مت 
9632000001300471538*****سعيدة بنت محمد عس 

ي الهمامي 3319360
وج870*****المعز بن الجيالنز ز ي ة -مت  2152000001300421538*****أحالم بنت الحبيب المنون 

ي3319360
وج307*****موفيد بن عمر الريانز ز ي ة -مت  9602000001300551538*****الزهرة بنت علي الشان 

وج976*****شعبان بن سليمان همامي 3319360 ز 000300000130073538*****حفصية بنت بلقاسم كردي ة -مت 

وج198*****األسعد بن الهادي سنينة 3319360 ز 0852000001300521538*****أحالم بنت علي محمدي ة -مت 

301500130085038ة-مطلق912*****خميسة بنت محمد عبدلية 3319360

ي 3319360
300000130078538ة-أرمل515*****عزيزة بنت أحمد الحستز

300000130078538ة-أرمل263*****محمد بن صالح الهمامي 3319360

ي 3319360
وك الفرشيس  301500130094038ة-أرمل716*****خدوجة بنت عمر بن المت 

وج334*****عماد بن عمر بن علي مرزوق3319360 ز 8172000001300501538*****حنان بنت البشتر بن ابراهيم الشعلي ة -مت 

وج659*****علي بن محمد بن عمار خذري3319360 ز ي عامريةة -مت 
ونز ز وكة بنت محمد بن متر 322300000130072538*****مت 

وج899*****رضا بن أحمد الشلواطي3402371 ز 5562000141300631037*****روضة الشلواطية -مت 

وج057*****نرص بن الحبيب السديري 3402371 ز يفة ريالة -مت  1442000141300621037*****ش 

وج546*****شهتر بن أحمد الحمامي 3430373 ز 2951000262500521536*****راضية بنت عبد العزيز السعيدية -مت 

1000262500411536ة-مطلق302*****سناء بنت الهادي سنينة3430373

ي 3430373
وج792*****سعد هللا بن بلقاسم مزيليتز ز 5181000262500481536*****عواطف بنت إبراهيم النفطي ة -مت 

وج386*****الطاهر بن علي الهمامي 3430373 ز 7751000262500471536*****سعيدة بنت محي الدين حميدة ة -مت 

ي 3430373
وج546*****عبد الحميد بن عمر الدائحز ز ي ة -مت 

3531000262500521536*****لطيفة بنت عبد هللا الدائحز
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ز الخماسي 3430373 وج290*****فوزي بن األمير ز 5611000262500531536*****فوزية بنت عبد العزيز الخماسي ة -مت 

ي 3430373
وج524*****محمد محرز بن عبد الرحمان العمدونز ز ة بنت عبيد المانسي ة -مت  7271000262500471536*****سمتر

ي3430373
وج658*****عبد الحفيظ بن مختار السلمانز ز 9011000262500601536*****خديجة الحيدرية -مت 

ي ضيفلي 3545381
300000000072535ة-مطلق299*****حدة بنت السلطانز

300000000071535ة-مطلق604*****الوردي بن محمد الطاهري 3545381

2000003100073535ة-أرمل531*****فطيمة بنت صالح المرابطي 3545381

ي 3545381
وج226*****الجنيدي بن ضيف هللا حافطز ز ي ة -مت 

247300000000074535*****حبيبة بنت يونس ضايفز

2000000000441535عزباء-أعزب074*****حاتم بن حسن عزيزي 3545381

وج013*****سامي بن عمارة الهاشمي 3545381 ز 19910000031000441535*****فاتن بنت عبد هللا الحيحي ة -مت 

ي 3545381 وج109*****فاطمة بنت العايش الجندون  ز ي بن األزهر الدغيمية -مت 
55210000031000561535*****راصز

ي 3545381 وج950*****مريم بنت عبد المجيد العرن  ز ي ة -مت 
70710150031000351035*****محمد النارص قضقاصز

وج742*****نجيبة بنت محمد بن كريم 3545381 ز 7312000000000561535*****عماد بن محمد جحة ة -مت 

وج736*****األسعد بن عبد هللا الجبالي 3545381 ز 6801015002500461535*****لطيفة بنت محمد بوزيدي ة -مت 

وج516*****مصطفز بن عمار الهالئلية 3545381 ز 4962000000000551535*****نادية بنت عامر بن عبد هللا الماجرية -مت 

وج700*****فضيلة بنت عبد الحميد حمدي 3545381 ز 89910000031000591535*****العيد بن عمر الخماسي ة -مت 

ي 3545381
انز ز وج872*****عبد الستار بن أحمد القتر ز 9442000000000521535*****حميدة بنت بلقاسم فرج ة -مت 

10000031000551535ة-مطلق319*****قمر الزمان بنت محمد الطاهر منصوري 3545381

وج794*****عبد المجيد بن علي بوعيشة 3545381 ز 03310000031000571535*****عبلة بنت أحمد العياري ة -مت 

وك المناعي 3545381 وج686*****مختار بن مت  ز ية -مت 
689201500250071535*****محبوبة السليت 

ز العبيدي3545381 وك بن الحسير وج683*****مت  ز 7042000002500351035*****متز بنت أحمد عمار ة -مت 

وج530*****محمد الحبيب بن معتوق الذوادي 3545381 ز 3141015002500561535*****آمال بنت الطاهر العرفاوي ة -مت 

وج835*****محمد المنذر بن الطاهر الشطي 3545381 ز 26610000031000531535*****درصاف بنت رجب شوشان ة -مت 

وك بن الهادي بن حفيظ رحايمي3545381 وج642*****مت  ز ي بن محمد المالكي ة -مت 
نز 67810000051500691035*****حفصية بنت الت 

ي3545381
وج794*****هشام بن الطاهر كمايت  ز 4732000002500341035*****بسمة جاء باهللة -مت 

وج932*****فكرية بنت عبد الهادي الطروش3545381 ز ي بن عثمانة -مت  5362000002500401035*****العرن 

ي 3714403
وج124*****عمر بن الهادي رمضانز ز 2351000142500581534*****راضية بنت ميالد عامري ة -مت 

ي 3714403
ز
وج929*****العبيد بن سعد بن صالح هادق ز 5761000142500591534*****راضية بنت احمد بن بلقاسم بوعلي ة -مت 

2000001300651033ة-مطلق351*****وسيلة بنت عمر بن عمر 3767405

ي 3767405
 
وج021*****سالم بن عبد الحميد الزروق ز 1161000001315471533*****أحالم بنت عامر الخماسي ة -مت 

وج196*****آسية بنت عمر األشعل 3767405 ز 4402000001300381033*****عياد بن أحمد الداهش ة -مت 

وج446*****محمود بن إبراهيم الميساوي 3767405 ز 1722000001300641033*****سعاد بنت حميدة الجبالي ة -مت 

ز بوعالق 3767405 وج693*****راضية بنت الحسير ز ي ة -مت 
ز
ي الهادق

ز
0602000001300361033*****األسعد بن الهادق

ي3767405
201500130071533ة-أرمل681*****محبوبة بنت صالح بن محمد العويتز

وج682*****راوية بنت البشتر الرمالي3767405 ز ية -مت  6942000001300311033*****رياض الغرن 

وج704*****حفناوي بن الحبيب المساهلي 3767405 ز ة النرصاوية -مت  6801015001300411533*****سمتر

وك العبيدي3823413 1000141300431532ة-أرمل028*****لطيفة بنت مت 

وج080*****نايلة بنت الشاذلي الزغالمي 3823413 ز 5601000141300541532*****المنصف بن صالح السعيدية -مت 

 بن علي السعيدي3823413
ز وج226*****الحسير ز ي ة -مت 

9241000141300541532*****نزي  هة بنت علي الخرباس 

ة بنت محمد الصابري 3823413 وج407*****سمتر ز ي ة -مت 
1461000141300491532*****حسان بن العايش وسالن 

ز بن عبد هللا البثوري 3872417 وج352*****توفيق بن الحسير ز 1601000262500401031*****شافية بنت الجمعي الرحيمي ة -مت 

ي 3890418
2000000000661030ة-مطلق105*****إبراهيم بن الهادي سعيدانز

10000000210301030عزباء-أعزب803*****إسالم بنت المنصف الهمامي 3890418

ي 3890418
2000000000311030عزباء-أعزب728*****كمال بن محمد عالنز

وج593*****توفيق بن فرج الطرابلسي 3890418 ز 1811000002500461530*****لطيفة بنت الطيب الطرابلسي ة -مت 

ي 3890418 وج557*****معز بن عبد المجيد الخمتر ز ي ة -مت 
4381000002500461530*****كريمة بنت رمضان الغزوانز

وك بن أحمد الفارسي 3890418 وج313*****المت  ز ي ة -مت 
7701000002500481530*****فائزة بنت منصور العمرانز

ي 3890418 2000000000301030عزباء-أعزب022*****األسعد بن حامد السمتر

وك  صعدلي3890418 وج849*****محرز بن مت  ز ية -مت 
2072000000000371030*****كريمة السنيت 

وج669*****البشتر بن الطيب بن خميس الجراجي3890418 ز 3352000000000621030*****رحمة بنت ابراهيم بن محمد المناعية -مت 

1000142500611029ة-مطلق669*****عزيزة بنت صالح الماجري 4010427
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ي 4010427
وج858*****الطاهر بن محمد غضبانز ز 4381000142500631029*****نجاة بنت مصطفز الدريدية -مت 

ي 4021429
ي العليانز

وج961*****علي بن المازونز ز 2421000001315371028*****سلوى بنت محمود الصغتر ة -مت 

وج915*****معز بن رابح الراهمي 4021429 ز وكة بنت عباس المغراوي ة -مت  2621000001300461528*****مت 

ز بن حسونة بالعيد 4021429 وج405*****الحسير ز 1711000001300551528*****عزيزة بنت عبد المجيد بن عبيد ة -مت 

ي 4021429 وج132*****حمودة بن أحمد الدبان  ز ي ة -مت 
7881015001300641028*****سيدة بنت أحمد قنونز

وك المغراوي4021429 وج741*****قيس بن علي بن المت  ز هومي ة -مت  6431000001300451528*****سعاد بنت صالح بن مبارك الت 

ي 4079434
وج803*****محمد الهادي بن بوبكر السكرانز ز ي ة -مت 

ز
2241000141300611027*****فريدة بنت محمد المزوع

ي 4079434
وج709*****بوبكر بن مختار جعوانز ز ي ة -مت 

 
ة بنت علي الصغتر الرزق 5481000141300351027*****سمتر

ة بنت الشافعي بلعلمي 4079434 وج118*****صغتر ز ي ة -مت 
5461000141300611027*****عبد القادر بن محّمد بن حّمودة المحواس 

وج319*****صالح بن محمد حامدي 4097437 ز 430100026250079526*****مباركة بنت رابح الحوامد ة -مت 

1000000000481525عزباء-أعزب345*****الهادي بن عمر السالمي 4098438

200000000079525ة-أرمل505*****مسعودة بنت الصادق رحيمية 4098438

وعي 4098438 10000000001525عزباء-أعزب128*****توفيق بن بوخاتم الت 

وج515*****عمر بن عبد هللا الرعاش 4098438 ز 5371000002500401025*****عربية بنت الحبيب بن عمارة ة -مت 

ي 4098438
وج305*****نعيمة بنت محمد سقتز ز ز مليح ة -مت  7341000000000531525*****السيدة بنت الحسير

ي 4098438
وج630*****أنيس بن عبد هللا السليت  ز 1081000000000421525*****بسمة بنت يوسف الربعاوي ة -مت 

ي الزاير 4098438
وج264*****عبد الواحد بن الوسالن  ز 7651000000000511525*****فاطمة بنت عبيد المناعي ة -مت 

وعي 4098438 وج345*****كوثر بنت بوخاتم الت  ز 2181000002500381025*****مراد بن علي السويسي ة -مت 

وج260*****عثمان بن محمد الكوكي 4098438 ز ي البهري ة -مت  4121000000000441525*****منية بنت الناج 

وج240*****خليفة بن محمد السوي  هي 4208447 ز ي ة -مت 
547100014250075524*****هادية بنت بوجمعة عثمانز

ي 4211448
وج268*****الهادي بن حسن يوسفز ز ي النفزي ة -مت  0031000001300381023*****ذكرى بنت الدغباج 

ي 4211448
وج113*****أنور بن حسن الطريفز ز 8051000001300351023*****ماجدة بنت المولدي الدريدي ة -مت 

ي 4211448
وج878*****عثمان بن مبارك الحستز ز ي ة -مت 

0681000001300651023*****محبوبة بنت علي الحستز

ي4211448
وج420*****نجيب بن علي الوسالن  ز ية -مت 

ة الوسالن  0001000001300401023*****منتر

ي 4245452
 
1000000000321020عزباء-أعزب126*****حسان بن نورالدين الصادق

1000000000611020عزباء-أعزب183*****صالحة بنت األخرصز العبيدي4245452

وج931*****محمد بن عمر الزيدي4245452 ز 8871000000000391020*****هندة بنت إبراهيم بن محمد الحمل ة -مت 

وج856*****منذر بن أحمد الغانمي 4245452 ز 0931000000000401020*****زينة بنت عباس الكوكي ة -مت 

ي4245452 وج449*****عائدة بنت علي بن ابراهيم الخرصز ز وك بن محمد الغزية -مت  2011000000000381020*****شكري بن مت 

ي4304457
وج015*****علي بن حميدة بن علي سعفز ز 560100000130071518*****تونس بنت محمد بن علي البوغانمية -مت 

ي 4305458 وج994*****خولة بنت فوزي الغرن  ز ي ة -مت  838100000250029015*****وليد بن يوسف الدعح 

مسكن جماعي 10/10  معتمدية الكبارية 



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية الكرم

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

ن عدد المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

األصول 

ي 
ن
ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

شح سن المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

ي 2611 وج904*****نجوى بنت عمر العقرب  ز 08030002631000501561*****خميس بن إبراهيم جعفرية -مت 

3000002500541550ة-أرمل961*****نجاة بنت علي بلقاسمية14452

ي20813
وج538*****الصادق بن محمد اليوسفز ز 5112000262500571546*****منية بنت محمد القريتلية -مت 

ي 22314 وج740*****بلقاسم بن علي الزغب  ز ي ة -مت  وك زغب  4883000000000541545*****آمال بنت المت 

3000000000561545عزباء-أعزب060*****نجاة بنت خمس بن غرس22314

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن جماعي 1/1   معتمدية الكرم



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية المرىس

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

عدد 
ن المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

شح سن المتر

النقاط 

المتحص

ل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

وج218*****إدريس بن محمد بن علي بودية61 ز 266301531051500461575*****سنية بنت أحمد بن محمد بن مسعودة -مت 

ي192
300041241500491572ة-مطلق449*****ياقوة بنت محمد المروانز

ي393
وج708*****هيثم بن إبراهيم الوشتان  ز ية -مت 

75630152641500531571*****ليل بنت محمد وسالن 

ز474 وج738*****هادية بنت عبد هللا بن حسي  ز 153301531031000451570*****فوزي بن محمد بن عمارةة -مت 

يف865 وج158*****ليل بنت محمد جمال الدين الشر ز 11730152631000521566*****محمد بن مهذب بوقرةة -مت 

وج065*****عمر بن محمد عمري1266 ز 468300031031000461565*****فوزية بنت بوبكر مسعودية -مت 

ي2027
ز
وج795*****يونس بن علي كاف ز 54230151441500691064*****نورة بنت مجيد بن األخضز العزيزية -مت 

ي2027 وج692*****توفيق بن خليفة الغرن  ز 29630001441500561564*****خميسة بنت عبيد صولية -مت 

وج076*****نادية بنت داود نابلي2619 ز 3753015262500421561*****الحبيب بن بوزيان عوادية -مت 

ي بن الهادي المقعدي الجبالي2619 وج082*****العرن  ز 02430002631000481561*****رشيدة بنت ابراهيم البجاوية -مت 

وج588*****جالل بن بوراوي السديري39911 ز 29830000041500561560*****زينة بنت الزين بن عوادي صخرية -مت 

ي التمري39911 وج015*****عبد السالم بن الباج  ز 12330210002500561560*****ثريا بنت علي البهلولية -مت 

30150000210431560حالة أخرى 461*****مصباح بن إشتهر يوسف الزغالمي39911

ي47414
وج593*****ريم بنت صالح الونيفز ز ي المسعودية -مت  86930001431000421559*****زهت  بن العرن 

ة بنت أحمد بوقطفة47414 30001431000561559ة-مفارق898*****سمت 

وج919*****سفيان بن يوسف بن نض57516 ز 43330000013210411558*****أحالم بنت علية الجالصية -مت 

وج268*****فوزي بن عبد العزيز بن محمد عمروسي59017 ز 9943000262500521556*****رب  ح بنت الشاذلي بن علي الرويسية -مت 

ز البلطي59017 3000262500521556حالة أخرى 093*****سنية بنت الشمسي بن األمي 

وج940*****نجاة بنت محمد بن صالح عبيدي59017 ز ية -مت  5753000262500471556*****الطاهر بن عبد الرحمان بن أحمد نصيب 

3000262500421556ة-مطلق973*****لطيفة بنت الطاهر سالمي59017

3000262500461556ة-مفارق987*****مليكة بنت األزعر البوزازي59017

ودي59017 وج972*****محمد الهادي بن محمد الشر ز  الدالية -مت 
ز 88020002681500521556*****فائزة بنت حسي 

وج191*****االسعد بن محمد بوزناد59017 ز 3453000262500551556*****عروسية بنت محمد بن الهادفة -مت 

ي77024 وج727*****عبد الكريم بن خليفة بن محمد نصيب  ز ية -مت  0013015000015561555*****رب  ح بنت محمد بن عمر نصيب 

ي77024
3015000015511555حالة أخرى 385*****راضية بنت عمار طوجانز

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن جماعي 1/3   معتمدية المرىس



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية المرىس

3000142500521554ة-مطلق749*****صالحة بنت محمد بن مروان بن الحاج مراح92726

ي البيولي92726
وج724*****فاطمة بنت جيالنز ز 5013000142500421554*****لسعد بن خميس العرفاوية -مت 

وج514*****رضا بن الطيب بن أحمد قوادريه92726 ز 1123000142500511554*****رب  ح بنت عيس بن نض سوايعيةة -مت 

ي115029
3000141300571552حالة أخرى 647*****سعاد بنت خميس بن علي الكريفز

ي بن عمارة الفزعي115029
وج289*****لطفز ز ية -مت  3693000141300421552*****سوفية بنت بوبكر الخمت 

3000141300541552ة-مطلق067*****صليحة بنت أحمد البوغانمي115029

ي129832
وج199*****نور الدين بن محمد المازنز ز 92920002631000541551*****حنان بنت حمادي درويشة -مت 

وج030*****أحالم بنت سالم موس129832 ز ية -مت 
1813000262500391051*****توفيق بن يوسف شوان 

وج881*****عادل بن عمار بن ثابت129832 ز ية -مت 
32420002631000481551*****مفيدة بنت أحمد الوسالن 

ي144535 وج44*****عبد الرؤوف بن إبراهيم بن عمر الغرن  ز 472100031041500521550*****زكية بنت محمد بن زايد ضيفاوية -مت 

وج336*****علي بن ساسي بن عمر حوايرية144535 ز ية -مت  2343000004150072550*****زينة بنت عثمان بن إبراهيم الشعان 

وك صالحي176437 وج547*****سمت  بن مت  ز 6423000142500391049*****مناء بنت بوجمعة الجوادية -مت 

وج556*****سعاد بنت يوسف الصحراوي176437 ز 43020001431000471549*****فرج بن صالحة -مت 

وج148*****صالح الدين بن األزعر نضي176437 ز 5413000142500681049*****الغنجة بنت صالح فوزاعية -مت 

ي176437
 
20001431000481549ة-مطلق192*****ألفة بنت محمد الرزف

وج911*****الهام بنت بوجمعة الجوادي176437 ز 4423000142500321049*****مهند بن أحمد بن ميعودة -مت 

ي بن حسن المملوك176437
ي لطفز

وج868*****الجيالنز ز 7753000142500641049*****نجوى بنت محمد برنوصية -مت 

وج527*****فتحي بن منصور صياري187043 ز 1593000001300531548*****حكيمة بنت عمار خميسية -مت 

ي بن مسعود187043 ز بن المنح  وج011*****الحسي  ز 6082015001315411548*****عيدة بنت محمد صالح الرياجية -مت 

ي187043
 
وج195*****أحمد بن محمد الصالح زروف ز 8653000001300471548*****سعيدة وشواشة -مت 

وج456*****علي بن رمضان سالمي187043 ز ية -مت  9273000001300591548*****عواطف بنت مصباح يعقون 

ي201747
وج486*****علي بن البشت  ضيفز ز 2993000141300701047*****حنان بنت أحمد الزغالمية -مت 

وج585*****هدى بنت إبراهيم بن صالح العبيدي208148 ز 7222000262500411546*****محمد شتوانة -مت 

ي بن رجب بن صالح208148 وج588*****المنح  ز ي العبيدية -مت 
8652000262500551546*****سالف بنت محمد الحسبز

ي208148
ز

وج175*****الزين بن خميس الزواع ز 87610002641500521546*****بسمة بنت صالح بن شعبانة -مت 

وج887*****عادل بن علي بن النوري النوري208148 ز ية -مت 
 
ز بن عماره عقعوف 8872000262500471546*****زهرة بنت األمي 

وج706*****زهية بنت محمد بن خميس البوزازي208148 ز ية -مت 
9972000262500461546*****نجيب بن محمد بن بومنيجل تاغون 

وج543*****حسن بن الهادي قاسمي208148 ز 87610002641500441546*****روضة بنت نورالدين سبوعية -مت 

وج547*****سامي بن خميس بن صالح الصيد223154 ز ي البوبكرية -مت 
3513000000000491545*****جواهر بنت عبد الستار بن تيجانز

ي223154 وج475*****محمد بن شعبان بن محمد يعقون  ز ية -مت 
8833000000000431545*****وحيدة بنت محمد صالح بن عبد هللا قنونز

ي العبيدي223154 3000000000601545عزباء-أعزب901*****هادية بنت العرن 

3000000000471545حالة أخرى 088*****ناجية بنت عبد الرحمان بن محمد بلطي223154

وج274*****محمد علي بن محمد الهادي عمران264458 ز 30420001431000691044*****سعاد بنت علي شافعية -مت 

وج845*****عبد العزيز بن عبد الرحمان بنعبد العفو264458 ز 0562015144150081044*****لطيفة بنت حميدة فيالةة -مت 

ز علوي272660 3000001300611043حالة أخرى 334*****فضيلة بنت البشت  بن حسي 

وج967*****حدة بنت غرس االه سالم272660 ز 5493000001300671043*****المختار بن عمر علية -مت 

يف المالكي286962 وج639*****شكري بن محمد الطاهر بن الشر ز ية -مت 
3782000141300521542*****زهرة بنت رشيد بن بومعة النفان 

ي286962
وج439*****التوفيق بن العيد فرشيسر ز 1862000141300551542*****ليل بنت محمد الهمامية -مت 

وج707*****رضا بن حسن العلوي286962 ز ية -مت 
5172000141300431542*****نعيمة بنت صالح مازنز

وج984*****منت  بن محمد البجاوي286962 ز ية -مت  6562000141300521542*****راضية بنت عبدهللا الغريب 

اهيم286962 وج399*****حياة بنت عبد الحميد بنت  ز 3092000141300451542*****عبد الصمد بن عماره ربعاوية -مت 

وج575*****عمر بن محمد الصالح ضيفلي293067 ز ي خميسية -مت 
3882000262500391041*****منسية بنت السبب 

ي301468
وج792*****أحمد بن العايش بن علي مازنز ز ية -مت 

9263000003100093040*****فضة بنت محمد بن بوعلي سلطانز

وج720*****الهادي بن االخضز حيسوسي301468 ز 3643000000000651040*****سعيدة بنت خليفة سديرية -مت 

ي301468 وج161*****الهادي بن محمد الزوان  ز 47610210002500461540*****رشيدة بنت العيدي مجدوبة -مت 

ي301468
3000000000621040ة-مطلق407*****جمعة بنت محمد بن محمد النمسر

3000000000331040عزباء-أعزب464*****آمنة بنت النارص بن محمد بوربيع301468

مسكن جماعي 2/3   معتمدية المرىس



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية المرىس

3000000000611040حالة أخرى 845*****الزهرة بنت عبد هللا بن جمعة ورغمي301468

ي301468
3000000000621040حالة أخرى 550*****الحبيب بن رابح بن حمودة حمرانز

وج831*****أحمد بن الصادق أحمد326475 ز ية -مت  0812000142500611039*****دليلة بنت الحبيب عمت 

وج056*****المنصف بن صالح بن علي الحرباوي326475 ز ية -مت 
89910001431000511539*****هندة بنت صالح بن عمار الونيفز

وج298*****العروسي بن بلقاسم بن محمد المولهي331977 ز ية -مت 
8662000001300451538*****عيشة بنت عبد الحفيظ بن محمد شارنز

وج197*****كمال بن محمد بن أحمد عبيدي331977 ز 7452000001300491538*****سمية بنت األخذيري بن علي عشورية -مت 

1000262500491536حالة أخرى 633*****جميلة بنت عبد هللا بن علي الساكت343079

وج134*****بديعة بنت مصطفز الماجري343079 ز 5381000262500561536*****الحفصي بن محمد البوغانمية -مت 

ز الصحراوي343079 وج092*****عبد الرحمان بن الحسي  ز 1221000262500461536*****سعيدة بنت الصادق بن حميدة الصحراوية -مت 

وج716*****عبد الرحمان بن حسونة الخياطي343079 ز ية -مت  7781000262500581536*****منية بنت بلقاسم ريان 

ز بن عثمان بكار354583 وج531*****الحسي  ز 1582000002500361035*****إبتسام بنت حسن البوزازية -مت 

ي354583
2000000000441535عزباء-أعزب799*****زبيدة بنت غنيه بشيبز

وج402*****سلوى بنت علي النفزي354583 ز 6302000000000521535*****عبد الحميد بن محمد الفوايسيهة -مت 

وج292*****المنذر بن السايح دشيشة371486 ز 8051000142500541534*****ذكريات بنت الصادق الزائرة -مت 

 الفزعي371486
ز وج407*****عبد الباسط بن الحسي  ز ية -مت 

1021000142500421534*****بسمة بنت أحمد مزريف 

ي382388 وج220*****رؤوف بن محسن عمت  ز 1451000141300451532*****إيمان بنت البشت  بوجنيحة -مت 

ي389089
ز
2000000000311030عزباء-أعزب835*****منال بنت محمود بن محمد الهادف

وج495*****عبد الحفيظ بن عمر بن إبراهيم برهومي389089 ز ي بن محمد برهوميةة -مت  5033000000000101030*****عياشة بنت العرن 

ي389089
1000000015411530عزباء-أعزب890*****قيس بن محمد الرضوانز

وج364*****محمد بن الصادق الزائر401092 ز ية -مت 
4181000142500381029*****ليل بنت محمود عواصز

وج924*****نور الدين بن محمد سعيد 402193 ز ي الدريدي ة -مت 
7991000001300571528*****سعيدة بنت الجيالنز

ي402193
وج844*****خالد بن محسن هواسر ز 1591000001300411528*****سناء بنت إبراهيم نجاجية -مت 

ي424595
ي بن أحمد مزريف 

وج726*****لطفز ز 9281000000000361020*****بختة بنت سالم عطيةة -مت 
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      والية تونس

ه ز   معتمدية المنز

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع
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إسم المنتفع
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5_عليها

مجموع 

النقاط

ي471 301531031000491570حالة أخرى 133*****فاطمة زينة عبد الحميد الشاب 

ي1262 ي الدجب  وج051*****محمد بن بوبكر بن العرب  ز ية -مت  47430415005150071565*****زينة بنت يوسف بن إدريس الدجب 

ي2023
وج285*****العيد بن أحمد بن علي الحناش  ز 20130151461500671064*****الصالحة بنت عمر بن علي هميسية -مت 

ي بن محمد الصالح أجنيفة5904
بز وج037*****الت  ز 2183000262500561556*****بية بنت البشتر بن صالح عنايةة -مت 

وج444*****يوسف بن مسعود بن محمد قمري5904 ز 6553000262500581556*****خميسة بنت محمد بن عيفة رياحية -مت 

ي5904
وج053*****عائشة بنت صالح بن عمارة هريس  ز 1273000262500521556*****كمال بن عبد هللا بن محمد الهمامية -مت 

ي7707 30000031000581555ة-مطلق319*****زكية بنت بلعال بن األزهر بولعاب 

ي بن عبد المجيد بن عبد العزيز بن نصيب9278
وج227*****لطفز ز 1063000142500431554*****عبتر بنت محمد بن الطرفاوي الماجورية -مت 

3000142500591554حالة أخرى 724*****مباركة بنت إبراهيم بن محمد بوزيدي9278

وج080*****محسن بن عمر بن محمد فطناشي115010 ز ية -مت   بن منصور غرب 
ز 6383000141300531552*****فريدة بنت األمير

وج339*****سمتر بن ساشي بن إبراهيم مسطوري115010 ز 1403000141300461552*****نجوى بنت عمر بن خميس الديسية -مت 

ي115010
ز بن الحبيب بن ضو قضقاضز وج205*****األمير ز ية -مت 

0753000141300501552*****فاطمة بنت صالح بن علي مزريف 

وج728*****منتر بن أحمد بن صغتر بن صغتر144513 ز 9753000002500511550*****إسمهان بنت محمد بن الهادي صغترة -مت 

وك بن عثمان الرياحي201714 3000141300351047حالة أخرى 041*****نبيلة بنت مت 

ز بن عبد هللا العبدلي208115 2000262500551546ة-مطلق690*****سعاد بنت الحسير

وج955*****صالح بن محمد بن علي فطومي223116 ز ية -مت  1193000000000491545*****سعيدة بنت بلقاسم بن السيد غرب 

ي223116
3000002500611045ة-مطلق294*****فاطمة بنت بلقاسم سويبف 

ي264418
 
وج177*****عمار بن صالح بن علي الرزق ز ية -مت 

 
2762000142500451544*****مفيدة بنت مصطفز بن سليمان زروق

ي286919
 
وج026*****األخضز بن العبيدي بن األخضز البوعالق ز ية -مت  5102000141300561542*****محرزية بنت رشيد بن عثمان الباح 

وج066*****سمية بنت الطاهر بن أحمد الجزيري326420 ز 9582000142500371039*****محمد بن محمود بن الطايع العسكرية -مت 

ي354521 وج874*****جالل بن علي بن عاللة الشاب  ز 7392000000000511535*****هاجر بنت الهاشمي بن محمد خليفةة -مت 

وج455*****رشيدة بنت حمادي بن عمر الحزامي354521 ز زة -مت  ز بن صالح بن محمد األخضز حسير 7352000000000491535*****الحسير

1000141300561532حالة أخرى 027*****سامية بنت يوسف بن محمد بن إبراهيم382323

100000001579520عزباء-أعزب583*****هندة بنت الصادق بن الحاج محمد عمارة424524

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن جماعي 1/1 ه ز   معتمدية المنز



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية الوردية

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

ن عدد المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

األصول 

ي 
ن
ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

شح سن المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

ي السائحي 2021
وج648*****لطف  88630001461500571564*****لمياء السائحي ة -مت  

30000041500651055ة-أرمل635*****الهذبة الجايلي 7702

3000001300591548حالة أخرى 144*****حليمة الشيخ18703

3000000000481545عزباء-أعزب509*****رياض الدريدي22314

اوي 38235 1000141300581532ة-مطلق188*****عزيزة الخض 

1000002500531530ة-مطلق935*****سامية العيساوي38906

ي38906 ي العوج  وج393*****خميس بن محمد الباج  ة بنت ابراهيم الباسطية -مت   2402000000000641030*****سمتر

200000130085023ة-أرمل010*****مريم بنت أحمد السالمي42118

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن جماعي 1/1  معتمدية الوردية



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية  باب بحر

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

عدد 
ن المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

سن 

شح المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

30152641500511571ة-مطلق270*****زهرة بنت محمد صالح العمري391

ة بنت صالح الجالصي1262 300031031000581565ة-مفارق962*****سمير

ي2613 ي خمير
وج384*****محسن بن الدهمان  ية -مي  

8683015262500461561*****حكيمة بنت عماره عثيمين 

وج075*****سالف بنت محمد صالح الخدري5904 9573000262500441556*****خميس بن رابح ترعاوية -مي  

30002631000401056ة-أرمل445*****كلثوم بنت حسن الهرمي5904

30000031000601555ة-مطلق173*****حفصية بنت عثمان فوزاعي7706

ي7706
30150031000701055ة-أرمل051*****فاطمة بنت محمد جوين 

وج241*****أحمد بن األخض  الرويسي9278 ية -مي  
 
9023000142500551554*****نجمة بنت الشاذلي قرف

ي9278
ي العان  3000142500541554ة-مطلق453*****لطيفة بنت العرن 

ي115010
وج569*****مراد بن موىس خنوىس  ية -مي  

ن  6003000141300501552*****راضية بنت عبد العزيز الي 

ي115010
 

3000141300471552ة-مطلق374*****آمال بنت عزوز بن جلول الورع

وج343*****رشيد بن رابح الزغدودي115010 6583000141300471552*****كريمة بنت علي بوزيدية -مي  

3015002500671050ة-مطلق752*****قمر بنت محمد بوزيد144513

3000000015571550عزباء-أعزب526*****منصور بن علي بن حمودة144513

3015000000481550حالة أخرى 800*****نبيل بن المنصف العياري144513

ي هنداوي144513 ي بن الشان  وج040*****ناج  7123015000000531550*****سناء بنت ميلود مرداىسية -مي  

ي144513
 

3015003100078550ة-أرمل806*****السيدة بنت محمد المزوع

30000031000641050ة-مطلق628*****فريدة بنت أحمد سديري144513

3000002500531550ة-مطلق120*****شاذلية بنت حسن هاللي144513

ي187020
3015001300621048ة-مطلق490*****فطيمة بنت نض جوين 

ي187020
يفة بنت محمد السلطان  3000001300561548ة-مطلق179*****ش 

ي 201722 3000141300701047ة-أرمل124*****زهرة بنت العبيدي الغرن 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن جماعي 1/2   معتمدية  باب بحر



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية  باب بحر

وك العزائزي208123 وج760*****حسن بن مي  3642000262500581546*****عفيفة بنت عثمان بن عمرة -مي  

3000000000581545عزباء-أعزب581*****أم الزين بنت أحمد المانسي223124

ة بنت منذر النفزاوي223124 وج462*****أمير 9293000002500311045*****رستم بن محمد دوة -مي  

وج007*****إبراهيم بن محمد مزهودي223124 ية -مي    اليعقون 
0043000003100079545*****جميلة بنت مصطف 

20000031000581545ة-مطلق327*****رشيدة بنت محمد بوكريبة223124

وج996*****أحمد بن محمد اللطيف223124 282301500250076545*****أم السعد بنت ساحلية -مي  

ي223124
وج350*****خديجة بنت بلقاسم مدين  ية -مي  

0943000002500611045*****إبراهيم بن نض جوين 

ي223124
ي الورهان 

3000000000541545عزباء-أعزب682*****علي بن السبن 

وج777*****علي بن حسونة بن محمد الدزيري223124 3513000003100075545*****راضية بنت محمد الكندية -مي  

3000000000521545عزباء-أعزب804*****وسيلة بنت أحمد عامري223124

ي223124 وج989*****حمادي بن الهادي البلعان  ي ة -مي   8543021000000080545*****خديجة بنت يوسف بلعان 

وج677*****كوثر بنت صالح عبيدي264434 ية -مي  
4292000142500461544*****الحسير  بن مفتاح المرسن 

ي272635 3000001300681043ة-أرمل942*****سعاد بنت بوبكر الباج 

ي272635
وك فرشيس  وكة بنت مي  3000001300691043ة-أرمل459*****مي 

ي272635
3000001300611043ة-أرمل796*****حبيبة بنت عمر السمين 

1000262515481541ة-مطلق653*****هندة بنت محمد الشقراوي293038

وج368*****وداد بنت مختار األشهب293038 9531000262515571541*****علي بن محمد لشيهبة -مي  

3000000000631040ة-مطلق843*****نعيمة بنت حسن الحالوي301440

ي الحامي301440
3000000000301040عزباء-أعزب164*****مريم بنت لطف 

3000000000621040عزباء-أعزب136*****نفيسة بنت عبد المجيد نمسي301440

3000000000631040ة-أرمل245*****أسماء بنت محمد نيغان301440

300000250078540ة-أرمل915*****حبيبة بنت عامر الفطناىسي301440

وج691*****أحمد بن قاسم الغضاب301440 740300000250071540*****جميلة بنت علي الغضابة -مي  

ي331946 300000130076538ة-أرمل376*****بية بنت عمارة الجندون 

ة بنت الطاهر الخذيري354547 300000000074535ة-أرمل365*****بشير

ي354547
300000000071535ة-أرمل411*****صالحة بنت أحمد بن عمر الزهان 

ي354547 وج684*****أنيس بن حسن بن محمد الغرن  ية -مي  
9652000000000431535*****هاجر بنت محمد بن محمد الفزان 

300000000074535ة-أرمل029*****عزيزة بنت االمير  بن عمار سعيدي354547

يدي371451 وج523*****فاتن بنت محسن الش  يف بن الطيب عباىسية -مي   5551000142500451534*****الش 

ي382352 1000141300441532ة-مطلق784*****كوثر بنت أحمد الشلن 

وج891*****صافية بنت عبد القادر الرياجي389053 ي الزوارية -مي   ي بن العرن 
1691000002515641030*****لطف 

ي389053 1015000000431530عزباء-أعزب720*****سفيان بن حسن هيش 

وكة بنت سعد بن الحاج رابح402155 1000001300581528ة-أرمل787*****مي 

1000000000521525ة-مطلق766*****راقية بنت مبارك بوتاج409856

ي العياري421157 وج842*****طارق بن المنج  9621000001300351023*****عبير بنت الحبيب الزارعية -مي  

مسكن جماعي 2/2   معتمدية  باب بحر



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية  باب سويقة

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

ن عدد المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

سن 

شح المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

وج952*****محمد عبيد بن حسن بن محمد عبيد191 ز 618300041271500491572*****صليحة بنت حمدة بن خليفة فرجة -مت 

وج354*****كريمة بنت محمد الخويلدي191 ز 257300041281500461572*****عبد الكريم بن الشاذلي مطر باشاة -مت 

ي بن عمر دراوي723
وج594*****أحالم بنت التيجانز ز 977301531031000451570*****األسعد بالضيافة -مت 

087300031031000581565*****ة-أرمل087*****احمد بن علي العياري1264

ي1264
ز
وج840*****رضا بن الحبيب عطاف ز 8212000615111500561565*****مليكة بنت الشاذلي فوزاعية -مت 

ي1264
وج974*****محسن بن محمد عوينز ز ية -مت 

723300031031000601565*****فرجانية بنت محمد المثلون 

وج503*****ليل بنت عبد الكريم الجبالي1264 ز ي بن أحمد بن محمد الهمامية -مت  390300031031000471565*****منج 

وج083*****عمر بن هالل بن محمد عرفاوي1264 ز 377300031031000571565*****فتحية بنت عبد العزيز زغدودية -مت 

ي2029
30151431000561564ة-أرمل140*****حميدة بنت احمد الحمرونز

30151431000461564ة-مطلق264*****كلثوم بنت محمد المنصف شتيوي2029

ي2029 30151431000471564ة-مطلق828*****عايدة بنت أحمد بن محمد الكعن 

وج490*****سفيان بن المولدي بن الحاج سعيد 2029 ز 49430151431000461564*****هالة بنت علي بن محمد العوادية -مت 

وج225*****نجيبة بنت حمدان بن يجي الحداد2029 ز ز بن المختار بن الصادق الحشيشةة -مت  10530151431000571564*****الحسي 

وج420*****مدثر بن النارص بن محمد عبد هللا2029 ز 75730151431000551564*****إيناس بنت محمد بن محمد قريعهة -مت 

وج656*****حسن بن محمد بن سالم التاجوري25315 ز 150200041241500551562*****نجوى بنت الهادي بن عمر بن رمضانة -مت 

وج918*****سلوى بنت علي البجاوي25315 ز 138200041241500531562*****عبد اللطيف بن محمد الصغت  العيارية -مت 

ي26117
30002651500621061ة-أرمل601*****عائشة بنت محمد قضقاضز

وج348*****كريمة بنت مصطفز السياري26117 ز 41530152631000341061*****أحمد وبن صالح البنورية -مت 

وج824*****عدنان بن محمد عباس26117 ز 14330152631000401061*****ريم بنت خميس باللية -مت 

وج214*****عادل بن أحمد بن محمود بن بوجمعة26117 ز ية -مت 
7843015262500511561*****نعيمة بنت حسونة بن محمد قنونز

ي26117
3015262500461561ة-أرمل845*****منية بنت التهامي الحمرونز

ز بن الضاوي البلدي26117  بن الحسي 
وج779*****مصطفز ز ية -مت  49230002631000531561*****صباح بنت محمد علي بن عمر اليعقون 

ي26117
وج476*****زينب بنت المكي بن صالح الدهمانز ز 04030002631000511561*****فوزي بن علي بن يونس الخالدية -مت 

وج109*****راضية بنت عبد المجيد بوسعدة39924 ز 76430000041500601560*****محمد الهادي القناوية -مت 

ي39924
انز وج562*****رشيدة بنت الشاذلي العشر ز 570201531031000481560*****فريد بن جميل الطيبة -مت 

ي تريز39924 30000061500491560ة-مطلق273*****سنية  بنت العرن 

وج340*****لطيفة بنت عبيد بن شعبان الغانمي39924 ز ية -مت  69230150031000511560*****رفيق بن محمد بن محمد العتان 

وج098*****عمر بن سعيد بن محمد نجار47428 ز 56230001441500611059*****زهرة بنت جمعة بن محمد النجارة -مت 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن جماعي 1/8

  معتمدية  باب سويقة



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية  باب سويقة

ي47428  الغرن 
وج937*****فاطمة بنت مصطفز ز 3603015142500521559*****رضا بن عمر بن عبد هللاة -مت 

30001431000571559حالة أخرى 960*****نائلة بنت أحمد اليونسي47428

ي47428
66030001431000551559*****ة-أرمل660*****نجوى بنت خميس بن أحمد الفزانز

ي47428
وج183*****فريد بن عبد هللا بن أحمد الوسالن  ز 43830001431000521559*****سنية بنت محمد بن علي بسباسة -مت 

ي47428
3015142500461559ة-أرمل879*****صابر بن علي بن علي دقينز

وج456*****حسن بن سعيد بن عبد هللا برينصي47428 ز 3553015144150071559*****فتحية بنت يوسف بن بونوالهة -مت 

30001431000511559ة-مفارق389*****سلوى بنت الشاذلي العزعوزي47428

3000141315411557ة-مطلق149*****مكرم بن خميس المناعي57836

وج846*****مجدي بن احمد بن خود59037 ز 5413000262500491556*****راضية بنت الحسومي المحروقة -مت 

3000262500431556ة-مطلق667*****سهام بنت صالح الدين الصولي59037

وج927*****نجوى بنت محمد السياري59037 ز 6203000262500561556*****محرز بن احمد المرعية -مت 

وج219*****محمد بن صالح بن الطاهر الخياطي59037 ز ية -مت 
42030002631000641056*****منية بنت أحمد بن محمد الزيانز

وج760*****حسن بن إبراهيم بن عبد الرحمان زغالمي59037 ز 1553000262500591556*****جودة بنت الهادي بن يوسف رصبةة -مت 

ي59037
وج858*****حبيبة بنت محمد بن سعد الفزانز ز 3493000262500501556*****المنصف بن الخموسي بن محمد سالمةة -مت 

وج667*****األسعد بن عبد السالم بن الطاهر الخياطي59037 ز ية -مت 
65830002631000621056*****بثينة بنت الطيب بن شعبان البحرينز

ي59037
وج157*****فتحية بنت خليفة بن أحمد العونز ز 6053000262500551556*****عبد القادر بن الطاهر بن الحطاب الحمزاوية -مت 

وج629*****محمد هشام بن إبراهيم بن البادسي59037 ز 5373000262500521556*****كريمة بنت علي بن بلقاسم بن محمد صالحة -مت 

30002631000351056ة-مطلق470*****أحالم بنت توفيق بن الطيب السياري59037

وج246*****لمياء بنت محمد بن عمارة النفزي59037 ز ي بن الطيب بن عمارة البوعلية -مت 
2113000262500461556*****لطفز

وج584*****فاطمة بنت سليمان بفو59037 ز ية -مت 
1833000262500491556*****جمال بن صالحخ بن علي الغزوانز

ة بنت أحمد السوي    ح59037 وج424*****سمت  ز ية -مت 
5553000262500531556*****رياض بن حسن الفرشيسر

وج342*****علي بن الساسي بن سعد مهلهل59037 ز 54430002631000391056*****دليلة بنت محمد بن امبارك عيلةة -مت 

وج156*****ناجية بنت علي ابراهيم بوهالة77051 ز 77330000031000531555*****الطاهر بن سالم  بوهالةة -مت 

ي سديري77051
وج231*****حسناء بنت عياسر ز 47930000051500631055*****رضا بن علي السديرية -مت 

وج552*****محمد بن يوسف بن أحمد البجاوي77051 ز ية -مت  60830150031000661055*****ليل بنت عباس الزعن 

وج615*****بلحسن بن عبد الرزاق بن إبراهيم الزاير77051 ز 30000031000481555ه 078*****خديجة بنت محمد بن صالح غنائمة -مت 

ي77051
وج993*****نور الهدى بنت أحمد اللوان  ز 46530000031000501555*****المنصف بن سليمان بن محمد الزروية -مت 

وج124*****منت  بن رمضان بن أحمد بوبكري77051 ز 13230000031000501555*****نادية بنت أحمد بن حسن الملكية -مت 

ي العرفاوي77051
30000031000551555ة-مطلق303*****فاطمة بنت الجيالنز

وج669*****كمال بن المختار بن محمود بن زكري77051 ز 10830000031000591555*****امينة بنت عمر بن علي الخماسية -مت 

30000041500691055ة-أرمل263*****يمينة بنت الهادي بن صالح حميد77051

وج341*****محمد بن الطاهر بن الحطاب الحمزاوي77051 ز 35930000041500631055*****مريم بنت خليفة بن صالح الهمامية -مت 

وج118*****زكية بنت المختار بن عمار الكوكي77051 ز 18330210002500631055*****محمد المجيد بن الحبيب بن البشت  عبدهة -مت 

ي77051
وج402*****بثينة بنت الطيب العونز ز 07030000031000501555*****مالك بن خميس بن بوقطف المغرتلة -مت 

وج115*****صالح الدين بن المولدي بوسالمي77051 ز 4473015002500461555*****فاطمة بنت أحمد كرزازية -مت 

ي 77051
30000051500701055ة-أرمل337*****محرزية بنت محرز بن صالح بن العياسر

ي 77051
وج422*****قمرة بنت حسونة بن عمار الدائجز ز 1183015007150072555*****خالد بن علي بن أحمد غاوية -مت 

46120001431015501554*****ة-أرمل461*****فوزية بنت محمد رجب92766

اوي92766 20001425210481554ة-مفارق701*****نائلة بنت نورالدين الدشر

وج236*****المختار بن علي الحباسي92766 ز صحابوة -مت  4123000142500451554*****السيدة بنت الشاذلي البشت 

ي92766 ة بنت علي بن النهدي الجندون  وج960*****منت  ز ية -مت 
95430001431000631054*****محمد بلحسن بن حمادي بن عثمان التيجانز

وج142*****زهرة بنت الحبيب بن محمد بدير92766 ز ية -مت 
7673000142500411554*****فوزي بن عبد هللا بن أحمد الوسالن 

ي92766
3015142500651054ة-أرمل487*****مامية بنت أحمد بن المناعي اللوان 

20001441500571554ة-مطلق363*****البشت  بن مصطفز بن زمال العياري92766

وج767*****نايلة بنت خميس بن محمد بن رابح92766 ز ية -مت  2813015142500611054*****الطاهر بن الهادي بن الطاهر العزان 

 بن علي المرابطي92766
ز وج814*****بلحسن بن الحسي  ز 2783000142500441554*****كوثر بنت صالح بن عبد هللا بن عزوزة -مت 

ي92766 30001431000641054حالة أخرى 414*****يامنة بنت منصور شان 

وج954*****عبد العزيز بن إبراهيم بن علي الجراحي92766 ز 0533000142515611054*****حياة بنت محمد الهادي بن مسعودة -مت 

وج169*****عبد الحكيم بن المولدي بن أحمد البلهوان92766 ز ز بن محمد صالحة -مت  ة بنت الحسي  5003000142500521554*****منت 
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وج491*****رضا بن محمد بن القعلول تيوة92766 ز 9803000142500571554*****سلوى بنت خميس بن عثمان تيوةة -مت 

وج111*****صالح الدين بن محمد الصالح بن الحاج عاللة اليحياوي92766 ز ية -مت 
ي عسر

ز
0363000142500441554*****كوثر بنت عبد هللا بن الكاف

3015142500611054ة-مفارق524*****حبيبة بنت حسن بن عثمان باتوار92766

ي92766
ز
وج130*****عبد الرؤوف بن حسن الكاف ز 94230001431000671054*****مفيدة بنت مسعود السويسية -مت 

وج666*****هندة بنت عبد الحميد بنحمادي92766 ز ي بن محمد بن عبد الستارة -مت 
9453000142500561554*****محمد رفيع بن محمد الجيالنز

ي115083
ز
ز بن رابح معروف 3000141300481552ة-مطلق569*****األسعد بن حسي 

وج419*****سليم بن عيس مسعود115083 ز 871100041241500531552*****جويدة بنت حسن الجالضية -مت 

3000141300461552حالة أخرى 947*****فطيمة بنت حسن بن عمار هاللي115083

وكة بنت علي بن سالم عوري115083 3000141300571552حالة أخرى 761*****مت 

وج398*****روضة بنت جمعة بن محمد الغريسي115083 ز ية -مت 
ز

0413000141300541552*****رضا بن علي بن عمر مرع

ة بنت محمد الهادي قطعي115083 وج549*****سمت  ز 3303000141300571552*****محمد بن عبد السالم بن محمد الجريدية -مت 

3000141300551552ة-أرمل992*****حكمات بنت الهادي بن محمد المسدي115083

وج879*****رشيد بن منور بن بوبكر عكرمي115083 ز 7013000141300461552*****حياة بنت عبد هللا بن تبوقصه تيساوية -مت 

ي115083
3000141300601552حالة أخرى 796*****جمعة بنت صالح بن علي عونز

وج472*****أنيس بن محمد زركونة129892 ز 83710152625210431551*****خديجة الزوالية -مت 

وج515*****وليد بن يونس الغالي129892 ز 6153000262500401051*****ايمان بنت علي الفقيهة -مت 

وج217*****الطاهر بن محمد السليطي129892 ز 9183000262500611051*****لطيفة بنت محفوظ بجاوية -مت 

وج796*****سامية بنت بوبكر الماجري129892 ز 61320002631000511551*****محسن بن الطيب البجاوية -مت 

ي129892
وج446*****محمد الصالح بن حميدة الخبثانز ز ية -مت  8822000262515501551*****مليكة بنت صالح الجندون 

3000262500661051حالة أخرى 403*****محبوبة بنت الطاهر بنشهلة129892

وج938*****سعاد بنت عبد القادر السماوي129892 ز 69820002631000511551*****محمد بن حسن بن سليم الفريخةة -مت 

وج977*****حمادي بن عثمان بن علي الطرابلسي129892 ز 6333000263100079551*****ليل بنت عبد الحميد بن حسن بوقرشة -مت 

وج840*****عايدة بنت محمد بن عبد هللا حكيمي129892 ز ية -مت 
 
3733000262500391051*****حامد بن تاطاهر بن محمد الرزف

ي129892 وج355*****حميد بن صالح بن محمد الخمت  ز ة بنت علي بن صالح النرصية -مت  9112000262515471551*****منت 

ي129892
وج739*****عبد القادر بن جمعة بن عبد القادر التوان  ز 44920002631000551551*****حميدة بنت سليمان بن محمود المرداسية -مت 

ي129892 وج970*****ليلية بنت أحمد بن حمده هيشر ز 8932000262515481551*****محمد بن عمار بن محمد الفياللية -مت 

ي عتيق129892
وج603*****هنية بنت التيجانز ز 34620002631000591551*****عبد الرزاق بن عبد هللا بن الساسي زكرية -مت 

ي1445105 3015000000421550عزباء-أعزب928*****آمان هللا بن خميس بن علي الشوائن 

3000002500541550ة-مطلق143*****شادية بنت محمد بوعزيز1445105

يف الجامعي1445105 3000002500601550ة-أرمل773*****حدة بنت الشر

ة بنت الصادق بن موس1445105 3000000015481550عزباء-أعزب730*****سمت 

3000000015551550عزباء-أعزب206*****منية بنت حسن الهاللي1445105

ي1445105
ي الغمراسنز

وج358*****جمال بن محمد بن الهانز ز 8563000002500601550*****سعاد بنت النارص بن حسن العيارية -مت 

3000000015521550ة-مطلق079*****آسية بنت شبيل الساحلي1445105

وج455*****انصاف بنت محمد النفزي1445105 ز ية -مت  ن  4763000002500471550*****سهيل بن محمد الطت 

ي1445105
3015000000491550حالة أخرى 453*****فاتن بنت علي بن مصطفز الريحانز

وج214*****منت  بن عامر بن محمد الكري1445105 ز ية -مت 
982100031051500491550*****نادرة بنت الهادي بن محمد الشعبانز

30000031000641050حالة أخرى 960*****نجاة بنت عمر البجاوي1445105

وج342*****نجوى بنت عبد المجيد بوزيد1445105 ز ية -مت  2573000002500591550*****فتجي بن خميس بن مصباح العقرن 

وج810*****هندة بنت أحمد بن علي المستوري1445105 ز 7073000002500491550*****توفيق بن محمد بن النارص بن صميدةة -مت 

3015002500631050ة-مطلق954*****نور الهدى بنت الصغت  بن بلقاسم القروي1445105

3015000000461550حالة أخرى 868*****مراد بن الطاهر البجاوي1445105

وج282*****عادل بن محمد العيدودي1445105 ز 9503000002500481550*****مريم بنت محمود الحاجة -مت 

3000002500491550ة-أرمل160*****نائلة بنت محمود العدايسي1445105

ي1445105
3015000000451550عزباء-أعزب608*****فيصل بن محمد بن عمر السبن 

وج432*****محمد بن حمة بن علي فارحي1445105 ز وكة بنت األديب بن عثمان الرويسية -مت  4273000004150075550*****مت 

وج216*****محمد بن محمد بن إبراهيم الحجيج1445105 ز 749200031031000611050*****مليكة بنت علي الهمامية -مت 

ة بنت صالح بن الحواش العدايسي1445105 30000031000651050حالة أخرى 562*****سمت 

3000000015531550حالة أخرى 966*****شكري بن علي بن النفطي بن محمود1445105
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وج727*****األمجد بن عيس بن بلقاسم بن القايد أحمد1445105 ز 540101531031000571550*****مامية بنت محمد الهادي بن مطار باشاة -مت 

3015000015621050ة-مطلق297*****منية بنت الحبيب بن الطاهر زمزمي1445105

ي بن زيتون1445105 3000002500581550ة-مطلق661*****منوبية بنت المنون 

3015000000521550حالة أخرى 162*****أحمد بن عمر بن أحمد بن جمعة1445105

ي1445105
3015002500641050ة-أرمل339*****سعاد بنت محمد بن الهادي العونز

3000002515691050حالة أخرى 227*****السيد بنت صالح بن علي المطماطي1445105

وج497*****مفيدة بنت فرج بن يوسف السالمي1445105 ز 0523000002500581550*****رضا بن محمد بن الحاج أحمد سلومةة -مت 

3000002500441550حالة أخرى 522*****ألفة بنت محمد بن صالح بن فرج1445105

3000002500581550حالة أخرى 636*****روضة بنت صالح بن حميده بن شعبان1445105

وج229*****لمياء بنت سليمان بن محمد بلعيد1764136 ز 94620001431000511549*****محمد العادل بن الحميد بن محمد عطيهة -مت 

ي1764136
وج472*****عمر بن عاللة بن عمر الفرشيسر ز 7263000142500351049*****سعاد بنت علي بن عباس الغويلية -مت 

20210143100074549ة-مطلق455*****كلثوم بنت مصباح بن أحمد الحرزي1764136

ي1764136
وج096*****شكري بن الطايع بن أحمد حناسر ز  بن علي الهمامية -مت 

06720001431000551549*****رب  ح بنت مصطفز

وج321*****شكري بن أحمد بن عبد هللا بلحاج1764136 ز ي الحسناوية -مت 
8252015142500531549*****نجوى بنت الشادلي بن حناسر

ي1870141
ز

3021000130077548ة-أرمل771*****ناجية بنت خميس المزوع

ي بن الهادي الخياري1870141 وج711*****العرن  ز 0453000001300541548*****لبنز بنت الحبيب االطرابلسية -مت 

وج462*****نزهة بنت عمر بنعيس1870141 ز 5473000001300461548*****العايش بن محمود زغدودية -مت 

وج244*****الزهرة بنت محمود حديوش1870141 ز 7683000001300511548*****نور الدين بن الصادق بوزيانة -مت 

 بن علي المرابطي1870141
ز وج685*****يشى بنت الحسي  ز ز بن الحاج عبد السالم بن ظافرة -مت  4923000001300411548*****نور الهدى بنت حسي 

وج895*****صالح بن بلقاسم بن محمد السعيدي1870141 ز  بن بلقاسم المباركية -مت 
3000001300451548سارة بنت مصطفز

وك الرياحي1870141 301500131577548ة-مطلق683*****عائشة بنت عمار بن مت 

3000001300591548حالة أخرى 225*****محرزية بنت علي بن الصغت  القبالوي1870141

وج316*****وليد بن الجبار بن مصطفز العمري1870141 ز 6513000001300411548*****وفاء بنت الضاوي بالبهلية -مت 

3000001300581548ة-مطلق999*****ناجية بنت خليفة بن بوجمعة النفزي1870141

3000001300521548ة-مطلق832*****حليمة بنت بلحسن بن عثمان الرياحي1870141

ي2017152
3000141300311047ة-مطلق818*****آمال بنت الهادي بن عبد العزيز الميمونز

ي2017152 ي بن عاللة صخت 
ز
3000141300351047ة-مطلق141*****جليلة بنت الكاف

وج793*****بهيجة بنت علي بن محمد قنومة2017152 ز 4783000141300671047*****محمد بن ميلود بن محمدة -مت 

وج295*****نبيهة بنت عبد العزيز مساهل2017152 ز 2323000141300621047*****علي بن أحمد بن أحمد السوي    حة -مت 

3000141300351047ة-مطلق510*****آمال بنت األسعد بن عمار المرابط2017152

وج572شاذلية بنت أحمد بن محمد بن درار2017152 ز 3783000141300671047*****أحمد بن عبد الصادق بن أحمد فطوشة -مت 

وج204*****راضية بنت إبراهيم بن عمر بن حرب2017152 ز ية -مت 
6723000141300621047*****محمد بن سليمان زيتونز

كاوي2081159 2000262500491546ة-مطلق611*****السيدة بنت سعيد الت 

وج238*****أحمد بن سعيد النجار2081159 ز 7582000262500511546*****حليمة بنت سعيد بوغرارةة -مت 

وج510*****بدر الدين بن يوسف بن محمد بن عمار2081159 ز ية -مت 
50210002641500561546*****الزهرة بنت محمد بن البشت  الوسالن 

ي2081159
ز
ة بنت باحد بن محمد واف وج512*****سمت  ز ودةة -مت  1972000262500571546*****حسن بن أحمد بن ساسي كشر

ي2081159
وج197*****عبد الكريم بن األزهر بن إبراهيم برينز ز شارية -مت  1282000262500531546*****سماح بنت محمد بن محمد الشر

ي2081159 وج402*****سامية بنت محمد بن عمار شهن  ز 9192000262515401046*****كمال بن صيد المرعية -مت 

وج108*****علي بن محمد بن محمد فارحي2081159 ز 4552000262500491546*****سعيدة بنت علي بن محمد بن علية -مت 

2000262500521546ة-أرمل742*****رشيدة بنت بشت  بن محمد نعمان2081159

وج026*****الهادي بن الساسي بن محمد بن الثابت2081159 ز ية -مت 
6332000262500521546*****ليل بنت جمعة التوان 

وج986*****محمد عصام بن إدريس بن محمد  المدغري2081159 ز ية -مت   بن علي الدغبوح 
ز 1092000262500481546*****ثريا بنت حوسي 

300026250075546حالة أخرى 988*****رب  ح بنت محمد الصالح بن علي السعيدي2081159

3000003100079545ة-أرمل112*****مباركة بنت احمد الخمايرية 2231170

ي بن حمادي بن زيتون2231170 100000310210551545ة-مطلق574*****وسيلة بنت المنون 

وك بن عبد هللا بن الحاج الطاهر عبيدي2231170 3000000000581545عزباء-أعزب377*****مت 

وج763*****منجية بنت احمد الورغمي2231170 ز ية -مت  01220000031000471545*****الشاذلي بن خميس العقرن 

ي2231170
ي حناسر

3000002500631045حالة أخرى 618*****حياة بنت الفرجانز

3000002500691045ة-أرمل894*****رب  ح بنت العبيدي الماجري2231170
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وج145*****يامنة بنت علي بوحفص2231170 ز 20710150041500541545*****علي بن صالح بن محمد بن مباركة -مت 

وج668*****عبد الوهاب بن علي بن محمد السبعي2231170 ز ية -مت  7252015002500451545*****مروة بنت الشاذلي بن علي الجندون 

ية2231170 3000000000571545ة-أرمل314*****نعيمة بنت محمد بن عمار جت 

3000000015611045حالة أخرى 266*****عفيفة بنت رابح بن محمد الغانمي2231170

وج250*****نجوى بنت محمد بن بلقاسم بن غزالة2231170 ز 2533000000000581545*****خميس بن محمد الصالح بن حسن السكلية -مت 

 بن صالح وصلي2231170
ز وج633*****النارص بن الحسي  ز ية -مت  وك بن صالح الجندون  083100031031000541545*****ياسمينة بنت مت 

وج542*****البشت  بن الهادي بن الطاهر بوعون2231170 ز ية -مت 
9943000000000551545*****درة بنت محمد بن عمار الغنوسر

وج289*****أسيا بنت الشاذلي المكور2231170 ز 3133000003100073545*****عبد اللطيف بن الصادق المكورة -مت 

20000041500611045حالة أخرى 003*****السيدة بنت محمود بن محمد بوبكر2231170

وج055*****قمرة بنت صالح بن محمد كعباشية2231170 ز 3000002500641045سالم بن الطاهر بن محمد صالجية -مت 

ي2231170 3000000000471545عزباء-أعزب985*****عائشة بنت محمد بن بلقاسم العزان 

وج031*****مفيدة بنت محمد بن بلقاسم الدويري2231170 ز 7493000000000581545*****محمد بن عبد هللا بن محمد البجاوية -مت 

ي2231170
ة بنت عمارة بن عثمان الجوينز 3000000000561545حالة أخرى 895*****منت 

3000000000441545عزباء-أعزب833*****سنية بنت أحمد الصالح بن موس2231170

300000251579545ة-أرمل008*****حفصية بنت عمارة بن محمد القابسي2231170

ي2231170
100031031000501545ة-أرمل451*****هدى بنت عبد القادر بن محمد العوينز

وج647*****أمال بنت علي بن ميالد شطلة2231170 ز ية -مت 
085100031031000491545*****محمد بن بوجمعة بن صالح المحواسر

وك بن محمد الماجري2231170 وج498*****حبيبة بنت مت  ز ي بن علي إحراسة -مت 
 
2523000000015681045*****محمد علي بن رزف

ي2231170 وج632*****الهادي بن محمد بن أحمد الذوين  ز 6083000000000531545*****منية بنت محمد بن محمد بن كحلةة -مت 

3000002500671045ة-أرمل274*****حليمة بنت السعيد هركوس2231170

3000000000561545ة-مفارق140*****سوسن بنت البشت  بن صالح بن زيدان2231170

وج612*****مفيدة بنت علي بن محمد بالطيب2231170 ز  بن عزوز سالمية -مت 
8563000000000551545*****عبد السالم بن مصطفز

ي2231170
ز
3000002500701045ة-مطلق810*****منوبية بنت عمر بن علي القرف

ي2231170
3000000000491545عزباء-أعزب230*****نبيل بن الهادي بن محمد الوسالن 

ي2231170
3000000000501545ة-مفارق632*****ثرية بنت الصادق بن علي الحناسر

ي2231170 3000002500611045ة-مفارق383*****نجاة بنت العاطي بن يوسف الجندون 

وج006*****زكية بنت الصادق بن عمر ضيفالوي2231170 ز ي بن علي صوهة -مت  745100031031000511545*****عادل بن الصحن 

3000000000431545ة-أرمل857*****شلبية بنت عمر الدراوي2231170

3000002500651045حالة أخرى 037*****الزهراء بنت صالح بن أحمد عرفاوي2231170

وج751*****عبد اللطيف بن محمد الصالح بن النارص غديرة2231170 ز ز بن طعم هللاة -مت  9973015000000671045*****ناجية بنت محرز بن حسي 

وج584*****معز بن محمد بن محمد زغدان2231170 ز 1653000000000461545*****عواطف بنت سليم بن محمد الفايزة -مت 

وج990*****عبد الحق بن محمد بن الصادق الرصائصي2231170 ز ية -مت 
5003000000000541545*****ضج بنت محمد النفان 

3000000000601545ة-أرمل667*****نبيهة بنت عبد الجليل بن عبد هللا الدريدي2231170

ة بن الطاهر بن عاشور2231170 3000000000541545عزباء-أعزب243*****زهت 

وج867*****فتجي بن الحبيب بوكراع2644210 ز 0122000142515381044*****ايمان بنت صالح الهمامية -مت 

ي2644210
 
ي بن محمد الزروف

10151441500671044ة-أرمل229*****عبد المجيد بن التيجانز

وج205*****مكرم بن محمد غرابة2644210 ز 8102000142500441544*****سامية بنت النارص حرورة -مت 

ي2644210 وج691*****جليلة بنت عمر المقرح  ز 1132000142500521544*****صالح الدين بن محمد البوغانمية -مت 

ي2644210
300014250075544ة-أرمل942*****رب  ح بنت يوسف بن علي رحمانز

ي حامدية2644210
وج113*****ملوكة بنت محمد التيجانز ز 2142015142500611044*****عبد العزيز بن عيدودي بن الحاج علي حامدية -مت 

ي2644210
وج897*****محرز بن عبد الغفار بن رابح خرفانز ز 7002000142500451544*****عربية بنت بدر الدين بن قاسم وناسة -مت 

وج798*****جميلة بنت العيد عيادي2644210 ز 08610151431000551544*****الشاذلي بن حمادي بن برينيس النوارية -مت 

ي2644210 وج478*****كريم بن محمد بن علي اليعقون  ز 8442000142500491544*****سوسن بنت الحفناوي بن محمد الحدادة -مت 

ي2726219
3000001300681043ة-أرمل060*****نعيمة بنت العيادي العياسر

ي2726219
وج025*****عبد الرحمان بن محمد بن خميس الوسالن  ز 9133000001300321043*****كوثر بنت علي بن فرج بن زيد ة -مت 

وج497*****الكاملة بنت صالح المحيمدي2726219 ز 5663000001300631043*****عمر بن محمد هاللية -مت 

وج437*****خالد بن العزيز بن سعد الجالضي2726219 ز وكة -مت  8383000001300391043*****وحيدة بنت عبد الحميد بن مت 

3000001300651043ة-مطلق842*****منجية بنت محمد الهمامي2726219

3000001300701043ة-أرمل819*****النارص بن خميس بن الحاج علي عبيد2726219
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وج244*****عبد الرؤوف بن محمد القنطاسي2726219 ز 7023000001300381043*****مروى بنت علي قبنةة -مت 

وج927*****محمد علي بن رشيد دبوسي2726219 ز ية -مت 
ز
4033000001300361043*****أمال بنت عبد العزيز الواف

وج242*****نبيهة بنت الهادي بن موس2726219 ز 5723000001300661043*****أسامة بن المنصف قاسمة -مت 

301500130079543حالة أخرى 089*****عزيزة بنت أحمد بن مبارك جوينية 2726219

وج249*****أحمد بن محمد بن أحمد جالضي2726219 ز 7343000001300691043*****حبيبة بنت محمد بن البشت  هاشمية -مت 

3000001300611043ة-مطلق049*****سعاد بنت البشت  الصيد2726219

وج123محمد بن صالح بن محمد الشبلي2726219 ز 8813000001300681043*****نعيمة بنت بلقاسم بن هالل النفزية -مت 

وج216*****ثريا بنت عبد الرزاق بن الطيب بن جدو2726219 ز ي بن محمد بن الصادق بوشناقة -مت 
 
4343000001300341043*****صدف

3000001300611043ة-أرمل522*****لطيفة بنت علي بن محمد العيادي2726219

وج926*****محمد المولدي بن علي بن محمد بن سميدة2726219 ز ية -مت 
ي الغزوانز

4143000001300671043*****آمال بنت التيجانز

3000001300641043ة-مطلق065*****كافية بنت صالح بن سعد سليمي2726219

وج577*****حنان بنت أحمد بن علي الجمالي2726219 ز ية -مت 
7693000001300371043*****محمد علي بن بلقاسم بن علي خليفز

ي2726219 وج782*****ليلية بنت سليمان بن خميس الباح  ز 7443000001300621043*****رضا بن علي بن الصويعي الحامية -مت 

ي2869238
 
ف وج177*****راضية بنت حسن بن عبد هللا الشر ز 9742000141300481542*****عمر بن بلقاسم بن علي نافعة -مت 

وج705*****عبد الكريم بن محمد بن صالح زغدود2869238 ز 0752000141300591542*****نجمة بنت الطاهر بن يوسف سويسي الدبوسية -مت 

وج917*****الهادي بن خميس بن عبد الرحمان بوسعادة2869238 ز 0522000141300551542*****سلوى بنت صالح بن محمد بن مفتاحة -مت 

ي2869238
وج643*****رضا بن علي بن عبد السالم الزيتونز ز 8682000141300581542*****فاطمة بنت محمد مرزوقة -مت 

ي2930242
وج039*****نبيلة بنت النارص بن محمد الوسالن  ز ية -مت 

38510002631000511541*****عبد الستار بن عبد المجيد بن محمد الغريانز

ي2930242 ة بنت بلقاسم الحبون  وج940*****زهت  ز ية -مت 
53210002631000511541*****بشت  بن عثمان رمضانز

وج774*****منية بنت أحمد العيادي2930242 ز 4631000262515511541*****االسعد بن حميدة التفالتة -مت 

ي2930242
رن  ز وج191*****المولدي بن محمد بن إبراهيم بتز ز  الهذلية -مت 

2432000262500691041*****ناجية بنت الهادي بن مصطفز

وج707*****النارص بن الهادي بن محمد الحسومي2930242 ز 4702000262500611041*****هندة بنت محمد بن محمود سعد هللاة -مت 

وج234*****عز الدين بن فرحات بن أحمد صكوحي2930242 ز 4582000262500631041*****ألفة بنت خميس بن علي تخيتخة -مت 

اوي2930242 وج952*****جليلة بنت حمادي بن عمر دشر ز 2531015262500541541*****بسام بن الطاهر بن علي بن عطية ة -مت 

ي السديري3014249 وج966*****منوبية بنت العرن  ز 2673000000000661040*****محمد الصالح السديرية -مت 

وج627*****عبد الرزاق بن احمد البلدي3014249 ز 3493000000000691040*****نجيبة بنت الصادق موسة -مت 

20000000210381040عزباء-أعزب180*****محمد المهدي البوبكري3014249

ي3014249
3000000000401040عزباء-أعزب738*****فوزية بنت محمد الخرماسر

3000000000701040عزباء-أعزب000*****سعاد بنت بوجمعة بن شعبان3014249

وج074*****زكية بنت صالح بنعامر3014249 ز 9152000002500591540*****عثمان بن احمد العزوزية -مت 

وج334*****آسية بنت خميس بن حسن الدريدي3014249 ز 296301500000072540*****علي بن بوجمعة بن عمر العرفاوية -مت 

وج952*****زياد بن رضا بن علي السديري3014249 ز ية -مت  5843000000000361040*****رجاء بنت عمر مغرن 

ي3014249 3000000000631040عزباء-أعزب370*****الشاذلي بن المختار المهت 

3000003100084040ة-أرمل782*****مسعود بن صالح بن مسعود3014249

وج871*****منجية بنت صالح بن خليفة الطرابلسي3014249 ز ي سالمية -مت 
1432000000015521540*****خت  الدين بن علي بن العمدونز

وج115*****البشت  بن الحاج الشاذلي بن عمر الساحلي3014249 ز ية -مت 
628100031031000641040*****فاطمة اللموسر

ي3014249 وج451*****عربية بنت يونس بن محمد الجندون  ز 7983000000000311040*****سامي بن محمد بن عبد القادر سالمةة -مت 

وج901*****حسن بن الصادق بن محمد العامري3014249 ز 3000000000391040ة -مت 

وج023*****خديجة عمران3014249 ز 5532000002500541540*****علي بن محمد بن بلقاسم شالدية -مت 

ي3014249 وج154*****أحمد بن صغت  بن محمد المشر ز وك بن علي بن عامرة -مت  7523000000000681040*****لطيفة بنت مت 

وج549*****محمد األمجد بن الصغت  بن بلقاسم القروي3014249 ز ية -مت 
6212015000000571540*****بسمة بنت الصغت  بن سعد البلغون 

وج265*****فاتن بنت علي بن حسن بن مسعود3014249 ز 9863000000000381040*****عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بوكشةة -مت 

ي3014249 300000250078540ة-أرمل400*****رب  ح بنت علي بن معمر الخمت 

وج049*****محمد بن عبد هللا بن عمر المحروق3014249 ز ية -مت 
ي العسر

2783000003100084040*****حسنة بنت محمد بن السبن 

20000000210381040ة-أرمل231*****حنان بنت بلحسن السماوي3014249

ي3014249
وج860*****علي بن سليمان عثمانز ز ة بنت القروي كازوزية -مت  0033000000000671040*****منت 

3000000000391040عزباء-أعزب658*****هدى بنت أحمد بن محمد خرصز3014249

301500001527040حالة أخرى 957*****سنية بنت أحمد بن علي الرقة3014249

ي3264273 وج413*****محمد الحبيب بن خميس السباولج  ز 9942000142500611039*****نادية بنت خليفة الثابتة -مت 
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يف3264273 وج743*****محمد بن الشاذلي بن أحمد الشر ز ة بنت محمد بن صالح الجملة -مت  2892000142500621039*****سمت 

وج270*****محمد أنيس بن عمار بن بوجمعة مواتسي3264273 ز 8912000142500361039*****دليلة بنت علي بن سعد سويسية -مت 

وج426*****خالد بن الحبيب بن البشت  بوكراع3264273 ز 2861015142500431539*****ريم بنت الهادي بن علي زغالمية -مت 

2000001300601538ة-مطلق626*****فطيمة بنت احمد العرفاوي3319277

ي3319277
سف  300000130075538ة-أرمل263*****فرجانية بنت النارص التت 

ي3319277
وج184*****احمد بن صالح عزوانز ز ية -مت 

568300000130076538*****نونس بنت تومية غزوانز

ي3319277
وج746*****حسن بن الحبيب العونز ز ي بنت حمه العوادية -مت 

3452000001300531538*****أمانز

وك بن احمد البوغديري3319277 وج654*****مت  ز 985300000130075538*****محبوبة بنت حسونة كحاللية -مت 

 جامعي3319277
ز وج387*****احمد بن حسي  ز  الفزعية -مت 

972300000130075538*****مليكة بنت االخرصز

وج685*****عبد الكريم بن محمد الرقيق بن بلقاسم مباركي3319277 ز 208301500130088038*****سعيدة بنت عبد الكريم بن محمد الرقيق مباركية -مت 

وج397*****العادل بن مختار بن عامر بالي3319277 ز 5392000001300551538*****بسمة بنت علي بن صالح العرفاوية -مت 

300000130075538ة-أرمل964*****صلوحة بنت إبراهيم بن صالح عويدات3319277

وج937*****سامية بنت عبد القادر السماوي3430286 ز 8501000262500531536*****محمد بن مومود عبيدة -مت 

وج290*****صابر بن محمد منوبة3430286 ز 3531000262500541536*****فتحية بنت عبد هللا بن محمد حميميدة -مت 

1000262500561536حالة أخرى 463*****ربيعة بنت خميس بن صالح السعيدي3430286

وج870*****عبد الكريم بن أحمدبن المكي األسدي3430286 ز ية -مت 
6881000262500601536*****فائزة بنت الهاشمي بن صالح الشهبانز

ي3430286 1000262500541536ة-مطلق179*****عبد الرؤوف بن صالح بن بشت  الجندون 

ة بنت الصادق بن  محمد بن عبد الرزاق3430286 وج817*****منت  ز ية -مت 
1081000262500551536*****نور الدين بن محمد بن خميس الوسالن 

ي3430286 وج322*****علي المهذن  ز ية -مت 
3841000262500471536*****يامنة الزهانز

ي سالمي3430286
وج818*****فوزي بن علي بن العمدونز ز ية -مت  3581000262500581536*****بسمة بنت حسن بن بلقاسم اليعقون 

وج558*****عبد الرزاق بن محمد العبيدي بن صالح جفال3430286 ز 5741000262500481536*****شدلية بنت سعد بن محمد قراوية -مت 

2000000000601535ة-مطلق290*****نور الدين بن فرحات بن بلقاسم دخيلية3545295

2000000000451535ة-مطلق929*****ضج بنت علي بن أحمد الهمامي3545295

وج557*****حمدة بن محمد بن محمد بودبوس3545295 ز 696300000000074535*****وريدة بنت الهادي بن سالم محرزية -مت 

300000000078535ة-مطلق176*****الطاهر بن علي بن بلقاسم حزي3545295

وج554*****سعيدة بنت الهادي عرايسي3545295 ز 1812000000000561535*****البشت  بن الطيب بن علي محرزية -مت 

ي بن زيد بن زيد3545295 ي بن محمد ناح 
وج402*****لطفز ز 4581000002515421535*****درصاف بنت مصطفز بن أحمد الحاج صالحة -مت 

300000000073535حالة أخرى 667*****رفيعة بنت حمادي بن الصادق بن خليفة3545295

ي3545295
 
ي بن محمد الرزف

نز ي بن الت 
وج171*****لطفز ز ية -مت 

ي بن محمد جوينز 8252000000000511535*****ليل بنت العرن 

وج774*****حسن بن محمد بن علي بن زويتة3545295 ز 880300000000075535*****سهام بنت المكي بن محمد جباليةة -مت 

201500250073535ة-أرمل341*****فاطمة بنت سعد بن علي عبيدي3545295

1000142500481534حالة أخرى 476*****الطاهر بن الصغت  بن عبد هللا الجبالي3714305

ي 3714305
وج305*****إبراهيم بن محمد بن عثمان المروانز ز 6561000142500411534*****شيماء بنت بدر الدين بن قاسم وناسة -مت 

ز بن عبد هللا الحمادي3714305 ي بن األمي  وج373*****محمد صت  ز 6381000142500411534*****فطومة بنت صالح بن عبد السالم شلوفة -مت 

وج355*****رفيقة بنت بوزيان بن صالح زغالمي3714305 ز 7711000142500591534*****عبد الجليل بن عمر بن محمد بن مرادة -مت 

ة بروك3714305 وج786*****عبد القادر بن عبد الرزاق بن عمت  ز 8151000142500471534*****حبيبة بنت عمارة بن عمار الهوامية -مت 

وج440*****عمر بن صالح بن حسن3767310 ز 389300000130089033*****زهرة بنت صالح الشايبة -مت 

وج067*****عمار بن بوجمعة مواتسي3767310 ز 9702000001300671033*****سعاد بنت خميس مرداسيةة -مت 

وج778*****نزي  هة بنت صالح بن محمد العرفاوي3767310 ز 6682000001300681033*****الشاذلي بن محمد بن محمد الشاوشة -مت 

300000130086033ة-أرمل011*****دليلة بنت صالح بن محمود سلتان3767310

1000141300591532ة-مطلق562*****سعاد بنت عبيد الجوالي3823314

ي3823314
ي بن الخطوي الغريانز  بن العرن 

ز وج125*****حسي  ز يفة -مت  0281000141300511532*****رجاء بنت محمد العادل الشر

وك ماليح3823314 1000141300581532ة-مطلق018*****راضية بنت المت 

ي3823314  بن مراد بن الطاهر القرح 
ز وج218*****تاج العارفي  ز 9241000141300551532*****عزيزة بنت نصيب بن محمد الهمامية -مت 

وج872*****الهادي بن مصطفز بن الهادي العباسي3823314 ز 1441000141315611032*****ليل بنت أحمد بن حسن وناسة -مت 

ي النفزي3823314
وج689*****فيصل بن عبد الكريم بن الكيالنز ز 4091000141300501532*****السيدة بنت محمد بن حسن الميهوبة -مت 

1000262500401031ة-مطلق819*****دنيا بنت محمد الدريسي3872320

ة بنت رمضان بن علي القطوسي البوسالمي3872320 1000262500611031ة-مطلق747*****منت 

ي3872320
وج273*****حياة بن الحبيب بن الطاهر شقرانز ز 3881000262500391031*****حيدر بن محمد التومي بن محمود الصمعية -مت 
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ي3890323
10000000210401030حالة أخرى 001*****محسن بن أحمد بن بشت  غزوانز

وج612*****محمد الصالح بن شعبان3890323 ز ية -مت 
ز الكريفز 025300000000081030*****رقية بنت حسي 

2000000000621030ة-مطلق867*****رفيقة بنت صالح بن محمد رجب3890323

ي3890323
2000000000681030ة-أرمل605*****فطومة بنت صالح بن سعيد الجمنز

وج320*****حنان بنت سالم بن أحمد بن النوي3890323 ز 762300000000028030*****كريم بن محمد بن أحمد المناعية -مت 

1000000015491530عزباء-أعزب281*****وسيلة بنت عمر بنسعادة3890323

ي بن محمد علي بن الهادي الوردي3890323
وج100*****حسنز ز 6271000002500591530*****نجاة بنت محمد بلحسن بن جاء باهللة -مت 

وج213*****محمد علي بن معاوي3890323 ز ية -مت 
 
537200000250073530*****ناجية بنت محمد الدف

وج132*****صالحة بنت علي العياري3890323 ز 1331015002500681030*****ابراهيم بن احمد بن عثمانة -مت 

وج525*****مروان بن عمر  بن خليفة الساسي3890323 ز 1000000015431530ة -مت 

300000000089030ة-أرمل307*****هدى بنت محمد بن سالم عجرود3890323

يفة بنت محمد الصالح بن الحاج عاللة اليحياوي3890323 1015000000501530حالة أخرى 440*****شر

ة بنت الطاهر بن سليمان الساسي3890323 1000000015561530عزباء-أعزب830*****سمت 

وج969*****جميلة بنت بلقاسم بنت محمد سليمان3890323 ز ية -مت  8761000002500591530*****يونس بن محمد بن علي الجندون 

ي 3890323
رن  ز وج256*****علي بن يونس بن الطاهر البتز ز 3651000002500601530*****راضية بنت محسن بن االخرصز السكوحية -مت 

300000000083030ة-مطلق720*****ليل سارة بنت الطيب بن أحمد  بن بدر3890323

ز بن حسن الماجري4021339 وج907*****ياسي  ز يفة -مت  ة بنت محمد الشر 0301000001300421528*****أمت 

وج507*****ليل بنت حسن الجريدي4021339 ز 1931000001300561528*****وحيد الدين بن محمد القروية -مت 

وج686*****مريم بنت علي بن صالح ربايجي4079341 ز ي بن احمد بن علي عيادية -مت 
5681000141300381027*****لطفز

1000002500661025ة-مطلق431*****فاطمة بنت عياد بن ميلود أوالد جامع4098342

وج298*****عربية بنت محمد القلعي4098342 ز 1461000000000591525*****االزهر بن عمار شالدية -مت 

وج518*****مراد بن المولدي البلهوان4098342 ز 1401000000000501525*****شامة بنت علي بالربطة -مت 

1000000000581525ة-مطلق884*****سعاد بنت السيد بن أحمد حمدي4098342

ي4098342
وج650*****محمد الحبيب الجمنز ز 489200000000074525*****زينة بنت الشوشان مادية -مت 

1000002500631025حالة أخرى 718*****نجوى بنت محرز الحزامي4098342

ات4098342 وج261*****عبد الكريم  بن نور الدين بلخت  ز 3061000000000431525*****محرزية بنت عيس قابسية -مت 

1000000015331025عزباء-أعزب734*****عبد السالم بن الصادق بن عبد السالم خويلي4098342

وج554*****مايسة بنت محمد جلولي بن المكي4098342 ز 1381000002500641025*****الحبيب بن محمود بن علي بن عبد الصمدة -مت 

200000250025025ة-أرمل136*****شاذلية بنت محمد بن أحمد بابا4098342

وج454*****المختار بن احمد الدريدي4098342 ز ة بنت محمد المحمدية -مت  403200000000077525*****سمت 

وج974*****برنية بنت المكي بن منصور سمعلي4098342 ز ية -مت 
8401000000000561525*****خميس بن عثمان بن سالم عثيمنز

ي4208354 ي بن محمد بن محمد خريج 
وج802*****الكيالنز ز ية -مت  838100014250075524*****هادية بنت عمار بن الصادق الخرح 

وج466*****محمد علي بن علبد القادر السباعي        4211355 ز 620200000130083023*****فضيلة بنت محمد الصغت  بن زعرة ة -مت 

وج781*****ميالد بن رضا بن إبراهيم بن عامر4211355 ز 0091000001300381023*****رفيعة بنت محمد بن صالح بنحزازة -مت 

قاوي4211355 وج769*****الهادي بن أحمد بن حسن الت  ز قاوية -مت  162200000130083023*****عمر بن الهادي بن أحمد الت 

يطي4245358 وج925*****احمد بن سالمة شر ز 4101000000000371020*****مالك بنت عبد الكريمة -مت 

1000000000341020ة-مطلق338*****أسماء بنت األسعد بن عمار المرابط4245358

وج089*****محمد المنصف بن محمد بن صالح السويسي4245358 ز 200000000084020ة -مت 
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

عدد 
ن المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

شح سن المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

ي بن منصور 471
وج783*****  صالح  بن الجيالن  569301531031000481570*****صالحة بنت محمد الميساوية -مت  

30152631000491566ة-أرمل546*****كمال بن محمد الهمامي 862

ي862 30002651500521566حالة أخرى  147*****رب  ح بنت عبد هللا بن حسي   الدعج 

ي862
 

وج296*****عادل بن محمد الورغ 70230002641500561566*****كوثر بنت البشت  بن عمار بن إسماعيلة -مت  

وج312*****بدرة بنت محمد بن احمد بن علي1265 ي المناغية -مت   537300031031000551565*****محمد بن محمد المنج 

وج072*****لطيفة بنت يونس بن بلقاسم1265 295300031031000531565*****محمد الهادي بن حسونة برهومية -مت  

30001451500591564ة-أرمل975*****نجوى بنت سالم بن علي رويحة2027

ي2027 30001441500541564ة-أرمل745*****الزهرة بنت احمد المطت 

30001441500581564ة-مطلق300*****لطيفة بنت عبد السالم المسعودي2027

ي 26110
30002631000461561حالة أخرى 447*****زهرة بنت مقداد غزوان 

وج072*****بوجمعة بن صالح بن محمد السديري26110 ية -مت  
8853015262500571561*****نجاة بنت عل بن األخض  الواسف 

وج772*****عماد بن خميس بن الخطوي الجالصي26110  بن علي البدوية -مت  
95230002631000531561*****أنيسة بنت األمي  

30002631000541561ة-أرمل821*****منية بنت الهادي العياري26110

وك عمري26110 وج924*****الهاشمي بن محمد بن مت  اتة -مت   33030002631000531561*****من  بنت محمد بن حسن شعت 

30000031015521560ة-مطلق328*****فتحية بنت عبد الحميد بنوس39915

ي39915
30000041500581560ة-مطلق343*****مصطف  بن ساسي بن إبراهيم الرحمان 

ي 47417
وج378*****نزي  هة بنت شعبان عوان  76330001431000561559*****مختار بن محمد نضي ة -مت  

ي47417 3015142500561559ة-مطلق805*****فتجي بن علي بن المحجوب بن العرن 

89830001431000441559*****ة-أرمل898*****هادية بنت حسن بن سعد بنضو47417

وج060*****عبد الرزاق بن محمد جبالي 47417 65330151431000651059*****ليلة بنت رحيم الغنيمي ة -مت  

30001431000421559ة-أرمل602*****اسمهان بنت علي العياري 47417

30001431000511559ة-مطلق782*****عواطف بنت بلقاسم بن عمر بن غانم47417

ي47417
30001431000581559ة-مطلق074*****سلوى بنت الحسي   السمان 

وج331*****محرز بن علي بن يوسف الدزيري57524 90530000013210471558*****ألفة بنت الطاهر جالصية -مت  

ي 57825
3015141300541557حالة أخرى 133*****زينة بنت محمد الخليف 

3015141300481557ة-مطلق484*****سامية بنت علي بن عياد الجالصي57825

وج448*****الزهرة بنت محمد زغاب 59027 1483000262500501556*****بوجمعة بن حمدة عياري ة -مت  

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي59027
وك بن عثمان العياص  وج217*****عزيزة بنت مت  6043000262500501556*****المنصف بن محمد المجيد بن محمد المحرزية -مت  

وج953*****شكري بن علي بن الحسي   بوسليمي59027 ي هذلية -مت  
8273000262500501556*****منجية بنت الجيالن 

ي59027 وج731*****حسن بن الحبيب خمت  7823000262500531556*****فاطمة بنت البشت  بن سعدة -مت  

ي بن محمدعل الجالصي59027 وج369*****سنية بنت المنج  9893000262500411556*****قيس بن صالح بن الطاهر العبيدية -مت  

ي59027
 

ي بن حسن ورغ
وج926*****فتحية بنت العان  4333000262500551556*****علي بن محمود جاء باهللة -مت  

وج050*****مراد بن الحسي   بن صالح المرداسي59027 8403000262500481556*****حياة بنت سالم بن خليفة كرموسة -مت  

ي59027
3000262500561556ة-مطلق586*****منجية بنت صالح بن محمد الوشتان 

وج471*****رؤوف بن الهادي بن الصادق الماجري59027 6293000262500421556*****نرسين بنت احمد العرفاوية -مت  

3000262500431556ة-أرمل979*****سعاد بنت الحمادي بن عمارة الجالصي59027

ة بنت محمد بن الطيب المطوسي59027 3000262500481556ة-أرمل805*****منت 

ي59027
وج249*****دلندة بنت وناس بن اإلخض  قان  ية -مت  

7883000262500491556*****محمد الطيب بن الهادي قان 

يفة بنت محمد بن مالك 77039 30000041500641055ة-أرمل201*****شر

51330000031000431555*****ة-أرمل513*****نادية بنت حسي   الجالصي 77039

وك77039 وج138*****فاتن بنت رشيد بن بوزيد مت  ية -مت  
280200031031000491555*****محمد بن صالح بن محمد السوي    ح العوين 

ي77039
وج305*****نبيل بن علي بن حسن السلين  29930000031000481555*****ابتسام بنت محمد الطيب ميعادية -مت  

وج479*****بوجمعة بن خذيري بن صالح جريصي77039 54030000041500611055*****مباركة بنت حسونة بن سعدة -مت  

3015002500571555ة-مطلق906*****الهادية بنت صالح األعبيدي77039

ي77039
وج305*****إسماعيل بن الطاهر بن الطيب الجوين  612200031031000441555*****فاطمة بنت عبد الرزاق خلف اللة ة -مت  

وج024*****فتجي بن محمد بن علي الجالصي77039 8173015002500591555*****سعيدة بنت عبد القادر بن محمد األسودة -مت  

وج816*****زبت  بن مصطف  بن احمد بن مقداد77039 5873015002500561555*****فاطمة بنت محمد سوالمية -مت  

ي77039
وج662*****لسعد بن محمد بن العابد الخليف  679200031031000491555*****لمياء بنت جلول بن محمد الكشباطية -مت  

وج329*****خالد بن بلقاسم عزعوزي77039 583200031031000571555*****الزهرة بنت عبد العزيز الفضالوية -مت  

47530000031000591555*****ة-أرمل475*****فوزية بنت عبد العزيز فضالوي77039

ي بن األخض  بن محمد المرابط 77039
وج856*****لطف  098200031031000531555*****هاجر بنت محمد الصالح الصغت ة -مت  

20001441500581554ة-مطلق404*****دليلة بنت التوهامي بن عمار البوغانمي92752

30001431000661054ة-مطلق435*****فاطمة بنت محمد بن حسن البلومي92752

ي92752
30001431000641054ة-أرمل304*****عمر بن بلحسن بن محمد الجوين 

وج832*****محرز بن عمر بن صالح جوادي92752 ية -مت  
6243000142500561554*****آمال بنت محمد بن عل اللموسر

ي92752
3000142500481554ة-مطلق451*****دليلة بنت محمد  فرجان 

ي92752
وج483*****حسن بن يوسف بن صالح اللوان  ية -مت  

 
26130001431000661054*****ناجية بنت العيد بن عبد الرحمان الزواغ

3000142500461554ة-مطلق951*****سنية بنت المنصف المناغي92752

وج237*****عبد السالم بن محمد بو زيان 92752 26120001451500561554*****حبيبة بنت الصادق الغضبان ة -مت  

يدي 92752 وج616*****كمال بن حسي   الت   6133000142500501554*****هدى بنت عمران مرابطي ة -مت  

ي92752
وج153*****محمد بن الطاهر بن محمد العشر 7553000142500551554*****سهام بنت محمد بن إسماعيلة -مت  

وج221*****هندة بنت صالح بن محمد مباركي92752 0443000142500421554*****وليد بن محمد الطاهر بن أحمد مباركية -مت  

وج212*****فتجي بن حسي   بن محمد الجالصي 92752 5683000142500461554*****نورة بنت صالح بن مصباح التليلي ة -مت  

ي115064
3000141300531552ة-مطلق852*****ليل بنت علي بن محمد الصالح الحسن 

3000141300431552حالة أخرى 305*****منية بنت صالح بخوش 115064

وج831*****رب  ح بنت محمد مباركي 115064 5163000141300531552*****محرز بن الهادي مباركي ة -مت  

ي115064 وج969*****المنصف بن علي بن محمد الغرن  9333000141300601552*****سماح بنت عمر بن علي الصيداوية -مت  

3000141300441552ة-مطلق934*****محمد علي بن أحمد بن إبراهيم بن عمارة الجالصي115064

وج064*****رفيقة بنت العروسي المطوسي115064 ي بن محمد الصالح المطوسية -مت  
859100041241500491552*****محمد لطف 

3000141300571552ة-أرمل215*****سعيدة بنت حمودة بن محمد خالدي115064

3000141300461552ة-مطلق511*****محمد كمال بن محمد بن بلقاسم بلقروي115064

ي115064
 
وج351*****طارق بن محمد بن النارص بن عمارة الرزق 1833000141300431552*****سلوى بنت عبد الرحمان المستورية -مت  

3000141300461552ة-مفارق952*****سلوى بنت العبيدي بن عثمان خوالدية115064

وج185*****شكري بن حمادي بن الخطوي الجالصي115064 9483000141300511552*****زكية بنت محمد الطاهر حامدية -مت  

وج679*****فاطمة بنت محمد بن الكشباطي البجاوي129875 31120002631000491551*****منت  بن عبد الرحمان زيدية -مت  

ي129875 وج035*****رضا بن محمد بن أحمد الغرن  ية -مت  
1343000262500611051*****منية بنت محمد بن قويدر المثلون 
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ي129875
 
20002631000461551ة-مطلق282*****آمنة بنت علي بن محمود الساق

وج577*****سمت  بن يوسف بن أحمد بن عامر129875 78310152625210451551*****نائلة بنت أحمد بن أحمد شقرونة -مت  

وج780*****لمياء بنت إبراهيم بن عل الجالصي129875 ية -مت   2015262500481551مراد خرون 

وج052*****جيهان بنت محمد بن حسن صمعي129875 1603000262500371051*****مراد بن قنديل بن خميس الجبالية -مت  

وج572*****قيس بن عبد الحكيم بن فرج خماسي129875 5543000262500401051*****نسيمة بنت علي بن حمدة علوانة -مت  

وج272*****فتجي بن عمر بن محمد مباركي129875 2512015262500451551*****رب  ح بنت صالح بن محمد مباركية -مت  

وج294*****احمد بن ضو بن بوعجيلة حفاف129875 ة بنت صالح بن محمد بوالهمية -مت   20620002651500701051*****خت 

ي129875
ي  عمدون 

3000263100072551ة-مطلق505***** رب  ح بنت حسن بن السبن 

هومي 129875 وج877*****سنية بنت التليلي بن العجيلي الت  يف ة -مت   7492015262500491551*****فخر الدين بن محمد بن الشاذلي شر

وج538*****كمال بن مصطف  بن محمود العياري129875 13020002631000421551*****سندس بنت سالم بن الطيب غابري ة -مت  

وج636*****الهادي بن الحبيب بن أحمد  خالدي 129875 7583000262500641051*****لطيفة بنت عمارة المطماطية -مت  

ي144588
وج464*****مصطف  بن حمدة بن الطيب ورهان  ي ة -مت  

7083000002500581550*****ساسية بنت صالح بن عمارة الماكن 

3000004150072550ة-أرمل786*****الزهرة بنت يونس بن محمد السعداوي144588

ي144588
3015000000571550حالة أخرى 559*****محمد بن الطاهر بن الطيب الجوين 

3000002500571550حالة أخرى 596*****نعيمة بنت الحبيب بن علي خويلدية144588

ي144588
ي السحبان 

30000031000611050ة-أرمل617*****صبيحة بنت محمد الجوين 

3000000015441550عزباء-أعزب424*****شاكر بن عبد الكريم  ا براهمي 144588

ي بن عامر بن عبد الرحمان بن عباس144588
3015000000541550حالة أخرى 857*****لطف 

وج247*****رقية بنت بوجمعة بن محمود الدريدي144588 ية -مت  
877200031031000391050*****كمال بن الهادي بن بلقاسم الجوين 

وك الزمالي144588 وج931*****صغرون بن علي بن مت  3473015000000521550*****فاطمة بنت خليفة بن علي المقدولية -مت  

هومي144588 وج639*****عبد الرؤوف بن عمر بن بلقاسم الت  1073015000000511550*****زبيدة بنت عاللة بن فرج الناوية -مت  

30000031000621050ة-مطلق618*****حسنة بنت حمودة بن محمد العياري144588

ي144588
ي الهان  ي بن محمد بن العرن 

وج540*****لطف  ية -مت  
4513000002500521550*****الفة بنت عبد الجليل العوين 

وج069*****محمد بن حسناوي بن عبد هللا بوبكر144588 ية -مت  
ين الفزان  0803000002500481550*****منية بنت إبراهيم بن جت 

ي144588
 
3015000000531550حالة أخرى 679*****فتجي بن محمود رزق

ي144588 3000002500531550ة-أرمل971*****ليل بنت محمد الجندون 

20150000210431550حالة أخرى 875*****لطيفة بنت عمر الحمراوي144588

وج502*****رضا بن عمار العباسي144588 82130000031000391050*****بسمة بنت حمادي الهاشمية -مت  

3015000000461550حالة أخرى 820*****سعاد بنت الطاهر بن محمد الخياري 144588

ي1764106
3000142500611049ة-أرمل428*****حدي بن عثمان بن احمد فريج 

ي1764106
وج369*****فتجي بن مصطف  بن برينص قريشر 2373000142500401049*****رجاء بن الصادق بن احمد الربيعية -مت  

وج452*****عمر بن صالح بن محمد بالل1764106 64520151431000621049*****هالة بنت عبد الكريم بن خامسةة -مت  

وج565*****سناء بنت فتجي بن محمد الجالصي1764106 0453000142500311049*****عمر بن بلقاسم بن عمر بن غانمة -مت  

3000142500611049ة-مطلق594*****فاطمة الزهراء بنت الهادي بن يامن1764106

ي1764106
وج074*****دليلة بنت لوصيف بن عمارة مزريف  42420001431000471549*****حسونة بن محمد بن العايش فداوية -مت  

ي1764106
وج906*****فوزي بن رشيد بن المولدي الوسالن  7713000142500401049*****نوال بنت بشت  بن علي الحمدية -مت  

وج396*****سفيان بن حسي   بن صالح المرداسي1764106 ي بن عيفة العوادية -مت  
5663000142500361049*****سهام بنت السبن 

وج455*****محمد المولدي بن إبراهيم الحمري1764106 0273000142500671049*****نعيمة بنت عبد الحكيم الرحيمية -مت  

كي 1870115
ي الت 

 
وج876*****نبيل بن الكاق وك ة -مت   9753000001300451548*****نرجس بنت رشيد مت 

ي1870115
3000001300601548ة-مطلق994*****يمينة بنت الهادي بن حسن العون 

ي بن ابراهيم القاسمي1870115
وج886*****نض الدين بن الكيالن  2703000001300601548*****فتحية بنت الصادق بن غريشي كالغية -مت  

وج267*****محمد بن الطاهر بن صالح الجاليلي1870115 5003000001300511548*****رشيدة بنت الشاذلي أوالد الضاوية -مت  

ي1870115
وج831*****صلوحة بنت رمضان بن عمارة حسن  ية -مت  

4923000001300591548*****علي بن محمد الصغت  بن محمد حسن 

وج579*****فوزي بن الحسي   بن عمر المحرزي1870115 4793000001300491548*****سن  بنت الهاشمي بن حامد بن بلقاسم جليدية -مت  

وج580*****الحبيب بن الطاهر بن بلعيد الجالصي1870115 4663000001300491548*****سناء بنت حميدة بن أحمد العبيدية -مت  

وج241*****أنيس بن الحبيب بن محمد الصالح المانع1870115 ية -مت  
0453000001300411548*****حنان بنت الهادي بن علي الدفان 

ي بن محمد الرياجي1870115 وج834*****شكري بالناج  9473000001300471548*****هندة بنت المولدي بن علي الكردية -مت  

ي1870115
 
وج666*****إشميسية بنت احمد بن عمارة الرزق ي بن التومية -مت   ي بن العران 

2243015001300641048*****التيجان 

ي1870115
3000001300551548ة-مفارق673*****هندة بنت المختار بن محمد اللوان 
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وج467*****فتحية بنت علي بن أحمد مولهي1870115 4513015001300671048*****عبد الحفيظ بن فرحات بن محمد الجبابلية -مت  

وج302*****فيصل بن يوسف بن عامر1870115 8893000001300441548*****سماح بنت الشافعي مباركية -مت  

وج212*****منية بنت عمار الحاج بلقاسم1870115 وكة -مت   2103000001300481548*****صالح الدين بن حسي   مت 

وج548*****سعاد بنت بلقاسم بن الطيب الراججي2017129 694300014131574547*****الصادق بن محمد بن محمد حفيظة -مت  

وج441*****مباركة بنت علي الغول 2017129 4613000141300361047*****رشاد بن المولدي  بارمي ة -مت  

3000141300361047ة-مطلق069*****فاتن بنت خميس بن مصطف  الجالصي2017129

وج875*****جميلة بنت محمود بن عمار بوسالمي2017129 ي بن محمد الصيدة -مت  
ن  0323000141300611047*****الزاهد بن الت 

وج839*****العكري بنت احمد بن حمودة طعم هللا2081133 ية -مت  
7462000262500421546*****فتجي بن الشاذلي بن علية الحسن 

وج097*****محمد بن يوسف بن سالم الرياجي2081133 79410002651500531546*****ليل بنت علي بن عياد الجالصية -مت  

وج279*****المعز بن التليلي بن العجيلي برهومي2081133 9862000262500421546*****ليل بنت علي بن الطيب التستورية -مت  

وج731*****الحبيب بن محمود بن صالح العيادي2081133 6532000262500591546***** آمنة بنت محمد بن بلقاسم الجالصية -مت  

وج093*****كريم بن علي الطرابلشي 2081133 2000262500471546ليل بنت حمدة بن عاللة ة -مت  

 التليلي2081133
2000262500561546ة-أرمل733*****نعيمة بنت مصطف 

وج859*****المنذر بن عمر بن احمد قالوي2081133 ي المهداوية -مت  
4482000262500571546*****سعيدة بنت التيجان 

وج878*****كريم بن عباس العبيدي2081133 7572000262500431546*****ليل بنت عبدالرزاق عبيدية -مت  

وج740*****عائدة بنت الحطاب بن عمارة بوذينة2231141 4373000002500401045*****محمد بن مصطف  بن محمد الرماحة -مت  

يف2231141 وج433*****عادل بن محمد بن صالح الرسر 7523000000000521545*****عزيزة بنت الكامل النفزية -مت  

ي2231141
3000002500681045ة-أرمل931*****محبوبة بنت المولدي طرخان 

وج105*****محرز بن طرشون بن يوسف بلعيدي2231141 738100031031000571545*****عواطف بنت بوجمعة بن احمد مسلمية -مت  

ي 2231141
وج307*****فوزي بن محمد الخليف  ي ة -مت  

5723000000000481545*****رقية بنت بلقاسم الوسالن 

وج489*****سليم بن حمدة بن فقيه عمر 2231141 990100031031000471545*****بثينة بنت عبد العزيز الجالصي ة -مت  

3000000000571545عزباء-أعزب172*****سلوى بنت العكرمي سالم2231141

وج143*****حبيبة بنت محمد نايلي  2231141 037301500250071545*****نور الدين بن بلقاسم بن عمر غانم ة -مت  

اوي2231141 وج920*****عماد بن يوسف بن محمد العمري بن بلقاسم الدشر 7243000000000511545*****يرسى بنت محمد الماجرية -مت  

وج413*****حمادي بن حميدة بن بودربالة 2231141 ية -مت  
4593000003100072545*****السيدة المنوبية بنت صالح النويشر

وك بن حسن بن محمد الحامي2231141 وج684*****مت  970100031031000541545*****هندة بن مسعود الصغت  الحامية -مت  

وج677*****سامي بن بلقاسم بن خض  عزعوزي2231141 545100031031000511545*****لطيفة بنت صالح بن االخض  الجالصية -مت  

اوي2231141 3000000000571545عزباء-أعزب050*****سلوى بنت احمد بن يوسف الخض 

3000000000521545ة-مطلق542*****المختار بن علي الجالصي 2231141

ي خماسي2231141
ي بن مروان  3000000000601545ة-أرمل761*****فريدة بنت مرسر

3000000000551545ة-مطلق194*****المنصف بن بكار بن الصادق االريش2231141

ي الطرابلشي2231141 وج526*****سعد بن عبد هللا بن عبد النن  ي الوريمية -مت  
ن  51320000041500691045*****سعاد بنت علي بن الت 

وج965*****الزهرة بنت ميالد الراججي2231141 1043000002500631045*****خميس بن الحسن بن أحمد المولهية -مت  

وج159*****رابح بن حسن دبوسي2231141 ية -مت  
2443000000000571545*****رب  ح بنت محمد عريص 

3021000250088045ة-أرمل668*****تونس  بنت عبد المجيد السعدالوي2231141

3000000000561545ة-مطلق800*****الزهرة بنت عسيلية الجالصي2231141

وج082*****رب  ح بنت رحيم قاسمي2231141  المالكية -مت  
4943000000000581545*****مختار بن حسي  

وج714*****سهام بنت علي بن عمر قنومة2644163 ي بن صالح بن عمارة بوغانمية -مت   1112000142500521544*****المنج 

ي2644163
وج561*****حسونة بن ابراهيم بن صالح الجوين  4682000142500601544*****حسنة بنت العجيمي بن هالل بن عبد السالمة -مت  

وج016*****الهاشمي بن محمد بن مسعود الجمعي2644163 8582000142500441544*****هدى بنت رضا بن محمد الطرودية -مت  

ي2644163 وج991*****يوسف بن الحبيب بن سعد الخمت  7922000142500451544*****صليحة بنت عاللة بن رابح الجبالية -مت  

301500130071543ة-أرمل226*****ذهبية بنت حسن بن عمار عزعوزي2726167

301500130072543ة-أرمل528*****السيدة بنت عبد الرحمان بن العماري هذلية2726167

ي2726167
وج358*****حافظ بن حسي   بن الطيب الشامنف  ية -مت  

اف بنت البشت  بن إسماعيل المروان  1543000001300371043*****إشر

3000001300701043ة-أرمل004*****حليمة بنت علية بن محمد الهمامي2726167

وج707*****محرز بن عمار بن يونس العبيدي2726167 ية -مت  
ين بنت المنصف الغالي بن الحسي   النغموسر 9863000001300351043*****صت 

يف2726167 وج377*****احمد بن احمد الرسر يفة -مت   2993000001300381043*****عربية بنت المهدي الرسر

وج584*****نوفل بن رضا الحمدي2726167 6593000001300381043*****ريم بنت بوجمعة الرياجية -مت  

وج510*****محمد الجموغي بن حمادي بن إبراهيم حمادي2869174 661300014130071542*****حياة بنت محمد بن األمت  العيدة -مت  
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300014130071542ة-مطلق088*****تركية بنت بلقاسم الجالصي 2869174

10002631000541541ة-أرمل134*****راضية بنت الصادق بن سالم الرياجي2930176

وج096*****رضا بن أحمد بن البشت  الجالصي2930176 93310002631000471541*****دنية بنت الحبيب بن عمارة الجالصية -مت  

يدي2930176 ي الت  
يف  وج693*****نه بنت محمد بن الرسر 3532000262500331041*****كريم بن رمضان بن عمر السبيعية -مت  

وج885*****احمد بن النارص الجالصي 2930176 3791015262500551541*****جميلة بنت صالح بن ابراهيم ة -مت  

ي2930176 وج819*****هاجر بنت محمد بن حسن الجرن  22210002631000491541*****محجوب بن بلقاسم بن محمد الماجرية -مت  

ي3014181
وج691*****هشام بن بوجمعة بن رجب المحواسر ية -مت  

873100031031000621040*****آسيا بنت علي اللوان 

يدب3014181 2000002500441540ة-مطلق838*****السيدة بنت علي بن عمر الت  

وج501*****صابر بن احمد بن حسن عراكي3014181 2723000000000341040*****عزيزة بنت محمد الصالح بن سالم مباركية -مت  

وج958*****عماد بن احمد الخمايشي 3014181 6293000000000331040*****امال بنت محمد بسيسة ة -مت  

2000002500441540ة-مطلق576*****فوزية بن احمد بن الصادق بن مسعودي3014181

ي بن عاللة3014181
2015000015611040ة-مفارق119*****مباركة بنت البشت  بن الفرجان 

ي3014181 ة بنت الزين بن عمارة رجين  وج401*****خض  وك الذوادية -مت   7033000000000611040*****حمدة بن مت 

ي3014181
 

3000000000381040عزباء-أعزب508*****محمد بن البشت  بن عبد هللا ورغ

3000000000631040ة-مطلق098*****حسينية بنت بوعزيز بن جاب هللا سديري3014181

ي 3014181
3000000000341040عزباء-أعزب062*****أيمن بن عبد الستار بن أحمد عجبون 

ي3014181
وج497*****يونس بن حمودة بن محمد عشر 379300000250075540*****فضة بنت إبراهيم لقطي ة -مت  

وج833*****مكرم بن صالح الحمادي 3264192 ة بنت البشت  الحمادي ة -مت   5861000142515461539*****منت 

ي3264192
10001431000541539ة-أرمل992*****نورة بنت الهادي بن أحمد الفرشيشر

وج825*****محمد الطاهر بن عبد السالم الحمزاوي3319194 577300000130073538*****مريم بنت عبد الرزاق الحمزاوية -مت  

2000001300501538ة-مفارق545*****عروسية بنت محمد العبدالوي3319194

وج205*****عماد بن محمد الجمعي3319194 3292000001300451538*****سناء بنت صالح العرفاوية -مت  

وج335*****البشت  بن عبدهللا بوعالق3319194 024300000130071538*****محبوبة بنت محمود سعدهللاة -مت  

يط عهد3319194 وكة بنت شر 2015001300641038ة-مطلق265*****مت 

2000141300651037ة-أرمل064*****باريزة بنت حسن بن صالح عبيدي3402199

1000262500471536ة-مطلق259*****سماح بنت أحمد بن محمد بولعراس3430200

ة بنت سالم بن محمد العمري3430200 وج428*****منت  0151000262500531536*****علي بن محمد بن احمد عمرية -مت  

وج582*****هشام بن حسي   المرداسي 3430200 ي ة -مت   ي النعت  7991000262500491536*****ليلية بنت العرن 

ي3545203
وج347*****سمية بنت النوري بن محمد العثمان  ية -مت  

11310000000210411535*****النوري بن محمد بن النوري عثمان 

300000000073535ة-أرمل258*****ذهبية بنت صالح بن إبراهيم الجالصي3545203

ي3545203
وج682*****توفيق بن بلقاسم السنوسي الجوين  3932000000000581535*****حنان بنت صالح بن حسن الحمادية -مت  

2000000000471535عزباء-أعزب177*****مراد بن محمد االمي   بن عمارة الطرابلشي3545203

وج496*****الشادلي بن بلقاسم سعيد  3545203 4992000000000471535*****درة بن احمد الماطوسي  ة -مت  

وج426*****طارق بن رمضان بن يوسف بوراس3545203 5242000000000501535*****نعيمة بنت ميلود لملومة -مت  

ي3545203
2015000000641035ة-مطلق302*****رب  ح بنت محمد بن صالح المروان 

ي3545203
2000000000511535عزباء-أعزب082*****آمال بنت محمود بن الحاج العروسي الزهان 

ي3545203
ان   بن حمودة بن خليفة القت  

2000000000421535ة-مطلق070*****لطف 

ي3545203
2000000000471535عزباء-أعزب093*****منت  بن محمد بن عمر الجوين 

ي بن محمد الصالح بن مبارك بونعجة3714213 وج550*****المنج  ية -مت  
75410001431000621034*****صباح بنت حمادي بن عثمان العون 

يدي3767214 وج175*****خليل بن جلول بن احمد الت   0822000001300351033*****نجاة جزائريةة -مت  

ي شيخاوي3823215
 
وج244*****نزي  هة بنت عبد الباق ية -مت   1781000141300511532*****رضا بن محمد صالح المحجون 

وج355*****نبيل بن البشت  بن بلقاسم بن المؤدب3823215 7711000141300531532*****نادرة بنت الحسي   بن محمد الشيحاوية -مت  

ي البوغانمي3823215 وج808*****نجاة بنت الطاهر بن الشان  8081000141300481532*****محمد بن يوسف بن الصادق مدينة -مت  

ي3823215 وج202*****فتجي بن علي بن مسعود الشان  9041000141300431532*****لطيفة بنت ساسي جمعةة -مت  

ي3823215 وج968*****كمال بن محمد االزهر بن الطاهر الشان  يفة بنت احمد بن عمر بن نضة -مت   0001000141300531532*****شر

وج033*****المنصف بن علي بن الحاج مبارك الدراوي3872220 ية -مت  
ة بنت محمد بن محمود صديف  6531000262500681031*****سمت 

وج385*****مكرم بن أحمد بن محمد النحالي3890221 8301000002500451530*****هويدة بنت الطاهر بن عمار السمعلية -مت  

10000031000621030ة-مطلق657*****محمد بن عمار بن علي جالصي3890221

1015000000441530حالة أخرى 277*****زبت  بن محمد بن الهادي بالرايس 3890221
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ي3890221 1000000015451530ة-مطلق123*****نورة بنت محمد االزهر الشان 

وج420*****أحمد بن الهادي بن علي خليف 3890221 ي ة -مت  
75510000031000691030*****الهذبة بنت الطاهر شارن 

وج615*****بلقاسم بن صالح بن بلقاسم الجمايعي4021226 9891000001300531528*****نجالء بنت الطيب بن محمد الخيارية -مت  

وج479*****عادل بن عمر بن علي بوعالق4021226 9151000001300431528*****إيمان بنت النارص بن حسن سفيانة -مت  

ي4079228
وج244*****آمال بنت المختار بن ابراهيم السلطان  8931000141300391027*****عبد القادر بن علي بن محمد الصالح قليوة -مت  

وك4098229 وج623*****أحمد بن علي بن عبد هللا بن مت  9801000002500621025*****نعيمة بنت الهادي بن محمد حمراوية -مت  

ي4098229
وج311*****رشيدة بنت محمد رمضان  1301000000000581525*****خميس بن محمد بن عبد الرحمان بوعفيفة -مت  

1000000000551525عزباء-أعزب705*****رضا بن عبد هللا بن عمر بن طالب4098229

ي4098229
وج290*****عادل بن عمر بن حفيظ جمين  2391000000000441525*****أم الزين بنت الطاهر سهيلية -مت  

 بن صالح بن علي المرداسي4098229
وج658*****الحسي   ية -مت  

397200000000077525*****تركية بنت بلقاسم الجوين 

وج712*****جميل بن احمد بن علي الفطناسي4098229 وك الذوادية -مت   6131000000000411525*****سماح بنت بلخت  بن مت 

1000000000471525عزباء-أعزب848*****لطيفة بنت محمد العجيمي4098229

وج046*****سفيان بن المولدي بن بلقاسمن بن سليمان 4211236 0541000001300391023*****روضة بنت حسي   بن صالح فوزاغية -مت  

وج754*****محمد بن مجيد بن الهادي السعادي4211236 6921000001300391023*****هادية بنت فرج بن الطيب الغزية -مت  

وج310*****منية بنت حسي   بن محمد الجالصي4211236 ية -مت   7321000001300391023*****نبيل بن صالح بن إبراهيم الحبين 

وج044*****معمر بن محمد بن الطيب بن شعبان 4211236 ية -مت  
8121000001300701023*****تركية بنت الحبيب بن علي بن الغاسن 

1000000000371020عزباء-أعزب975*****محمد بن المولدي بن عبد هللا الجالصي4245240

يف بن رحيم الخرزي4245240 1000000000321020عزباء-أعزب131*****ماهر بن الرسر

1000000000361020عزباء-أعزب800*****سامي بن محمد الطاهر بن علي بن علية4245240

وج990*****بلقاسم بن سليمان بن علي ساليمية4245240 ية -مت  
0531000000000641020*****سعادة بنت محمد بن علي الرمين 

1000000000361020عزباء-أعزب603*****سليم بن احمد بن عمار براهمي4245240

وج714*****محمد بن الهادي جالصي4305245 595100000000074515*****حدة بنت علي هاللية -مت  
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

عدد 
ن المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

شح سن المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

ي191
وج044*****نعيمة بنت رابح المازن  681300041251500501572*****المنصف بن عبد الستار بن عبد القادرة -مت  

وج826*****فاطمة بنت بلقاسم النجار472 887300031041500531570*****محمد بن سالم النجارة -مت  

ي472
وج452*****حسن بن إبراهيم عمران  747301531051500661070*****دليلة بنت عبد العزيز المناعية -مت  

وج575*****عادل بن محمد القدح864 24730152631000491566*****لطيفة بنت علي الصغترة -مت  

30002631015551566ة-أرمل571*****خدوجة بنت النفطي حمدي864

وج344*****طارق بن محمد طراد1266 565300031031000471565*****سامية بنت فرج بوكثترة -مت  

ي الورغمي1266
وج162*****محمد بن الجيالن  01830150041500601565*****فطيم بنت ابراهيم بن حليمةة -مت  

وج647*****الصادق بن محمد معط هللا1266 404300031031000531565*****حليمة بنت الشاذلي الموسية -مت  

300031031000521565ة-مطلق679*****محرزية بنت الحسومي المحروق1266

وج874*****نورة بنت محمد الطاهرالعبيدي20210 18430001441500571564*****المختار بن عمارة الرياحية -مت  

وج503*****سعيدة بنت محمد بالرحومة20210 18130001441500541564*****نرص الدين بالحبيب بالليلة -مت  

وج391*****األسعد بن عبد الحميد بن رحيم26112 ي الدريدية -مت   68930002631000571561*****ريم بنت المنج 

ي26112 وج262*****منتر بن احمد الغرن  96530002631000531561*****ياسمينة بنت خميس بن الحاجة -مت  

وج091*****محرز بن حسن النايلي26112 51830002631000421561*****آمال بنت علي الشتيوية -مت  

وج002*****محمد فريد بن يوسف بوقريبة26112 ية -مت  
 
ف 8793015262500601561*****نزي  هة بنت عبد العزبز الشر

ي26112
3015262500561561ة-أرمل569*****سعاد بنت بلقاسم فتن 

ي26112
وج816*****خميس بن محمد العون  12930002631000601561*****نعيمة بنت محمد رسغير ة -مت  

وج554*****البشتر بن محمد الشاذلي حسناوي26112 45130002631000561561*****سنية بنت عمار بالحاجة -مت  

30002631000561561ة-مطلق119*****سعاد بنت القروي كازوز26112

30002631000531561ة-مطلق755*****هادية بنت محمد الصالح بن صالح26112

ي39921 وج087*****مراد بن حمادي الغرن  ة بنت الحسير  الدريدية -مت   99330150031000521560*****سمتر

ي بن المختار مرزوق39921 وج231*****الصحن  892201531031000521560*****فاطمة بنت سالم مرزوقة -مت  

ي39921
 
30000051500581560ة-مطلق238*****فاطمة الزهراء بنت صالح الدف

ي بن عمر العامري39921
وج228*****الكيالن  794201531051500651060*****السيدة بنت المختار بن مرزوقة -مت  

وج894*****عيىس بن ساسي محيمدي39921 ية -مت  
244300031031000631060*****ليل بنت الحسير  بشين 

300031031000381060   .  حالة أخرى 327*****ليل بنت محمد بن خلف39921

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي طيمومي39921
30150000210451560حالة أخرى 915*****زكية بنت علية بن األلف 

ي47428
30001431000591559ة-أرمل622*****كلثوم بنت محمد النفان 

3015142500411559ة-مطلق381*****سارة بنت محمد الصالح العرفاوي47428

وج995*****عليه بنت علي الجبالي47428 17630001431000561559*****احمد بن محمد بن أحمدة -مت  

37230001431000551559*****ة-أرمل372*****رفيعة بنت إسماعيل بن بوالعراس47428

وج895*****عادل بن عمر بن يدر47428 ة بنت سعيد أمقدارة -مت   2003015142500521559*****بورسر

ة بنت علي السالمي47428 وج353*****سمتر 95930001431000561559*****الهادي بن مختار بن الصالحة -مت  

ي57534 30210001315621058ة-أرمل515*****رب  ح بنت عبد العزيز طبون 

3000262500541556ة-مفارق952*****منية بنت أحمد صالح59035

ي59035
يفة بنت علي الزهان  3000262500601556ة-أرمل682*****رسر

3000262500531556ة-أرمل518*****نجاة بنت البشتر العلمي59035

كاوي59035 ي بن محمد الت  وج713*****الباح  87630002631000631056*****رقية بنت سعيد الصويعية -مت  

يفة بنت الطاهر الشوانير 59035 وج978*****رسر 1793000262500501556*****فتجي بن مصباح سماعليةة -مت  

ي59035
 

ة بنت محمد الحبيب الورع وج011*****منتر 5633000262500541556*****األمجد بن عبد الحميد خالصة -مت  

3000262500521556ة-مطلق636*****منية بنت حسن الجمل59035

30150031000621055ة-أرمل232*****فاطمة بنت أحمد الغزال77042

30001431000631054ة-مطلق145*****السيدة بنت أحمد خليفة92743

وج735*****نهاد بنت محمد الشايب92743 7363000142500521554*****زكرياء بن الهادي بن مناة -مت  

3000142500571554ة-أرمل520*****سامية بنت مقطوف حمودية92743

ي بن زيتون92743 وج557*****سمتر بن المنون  ية -مت  
9413000142500491554*****منية بنت قدور حافط 

3000142500511554ة-أرمل318*****منية بنت عبد هللا صياحي92743

ي92743 وج140*****مامية بنت المختار المهتر 5413000142500561554*****أحمد بن ساسي العويصية -مت  

ي92743
وج967*****محمد الحبيب بن عمر الجوين  4443000142500581554*****سنية بنت عبد المجيد بسهة -مت  

وج091*****فطومة بنت جابر الشايب92743 ي بن محمد العيارية -مت  
4403000142500571554*****غضبان 

3000142500591554ة-أرمل940*****فوزية بنت الهادي الجربوعي92743

ي92743
3000142500511554ة-مطلق391*****روضة بنت محمد الطرهون 

3000142500521554ة-أرمل931*****هندة بنت حسن الجمل92743

وج216*****أحمد بن بوجمعةالنفزي92743 80530001431000611054*****يمينة بنت الحسن بنت لحسنة -مت  

ي 92743
 
3015142500651054ة-أرمل726*****ليل بنت عبد هللا الزناف

وج578*****رابح بن حميدة عبيدي115056 يكية -مت  
9093000141300471552*****ريم بنت محمد الت 

اوي115056 3000141300521552ة-مطلق106*****فاطمة بنت الهاشمي التتر 

3000141300541552ة-مطلق680*****فتحية بنت بوزيد الجريدي115056

وج651*****حسام الدين بن عبد هللا الهاللي115056 1113000141300521552*****عفاف بنت محمد الصغتر لمحنطة -مت  

وج026*****محمد بن مصطف  الرياحي115056 2873000141300491552*****عائدة بنت ضو بن لطيف ة -مت  

وج928*****زهتر بن إسماعيل برانصي129861 58320002631000461551*****حميدة بنت عمر برينصة -مت  

3000262500371051ة-مفارق276*****احالم بنت محمد الهادي بن دحمان129861

ة بنت حميدة الونيس129861 20002631000531551ة-مفارق578*****منتر

ي129861
3000262500621051حالة أخرى 633*****أسية بنت الطاهر بن التيجان 

وج588*****توفيق بن علي شامخ129861 93020002631000571551*****سالمة بنت عمار شامخة -مت  

3015000000511550حالة أخرى 369*****عبد العزيز بن عبد هللا144566

ي144566
 
وج824*****رضا بن صالح الدف 7443000002500591550*****سعيدة بنت عثمان قالعية -مت  

3000000015531550عزباء-أعزب856*****االسعد بن محمد القداح144566

3015002500611050ة-مطلق285*****مرغيشة بنت الطيب تليلي144566

3015000000541550حالة أخرى 657*****منتر بن الشاذلي التميمي144566

وكة بنت علي بن سليمان144566 3015004150084050ة-أرمل945*****مت 

وج949*****نور الدين بن عمر الماجري144566 ية -مت  
5743015000000581550*****سعيدة بنت عبد هللا الشارن 

وج305*****حسن بن محمد النائلي144566 5793015003100077550*****فريدة بنت حمادي بن خليفةة -مت  

ية144566 30000031000621050ة-أرمل580*****رمضانة بنت علي خمتر

ي144566 30000031000651050ة-مطلق659*****صلوحة بنت عمار الشان 
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30000031000631050ة-أرمل523*****ذهبية بنت الزاهي عوامرية144566

3000004150075550ة-أرمل683*****عيشة بنت عمار الرياحي144566

وج770*****فاطمة بنت سالم التونىسي144566 47120150041500621050*****علي بن بلقاسم الصابرية -مت  

3000000015511550عزباء-أعزب676*****مراد بن بوقطف غويلي144566

ي144566
20000051500571550ة-أرملمنية بنت محمد الطرهون 

ي144566
ي البشين  وج954*****آسيا بنت الباح  0353000002500521550*****عبد الستار بن البشتر مكنير ة -مت  

ي144566 30000031000631050ة-مطلق686*****عربية بنت المكي الطالن 

3000142500631049ة-أرمل471*****زينب بنت محمد الصالح سياري176483

ي176483 وج464*****عبد الوهاب بن عمر العقرن  57110151441500561549*****شادية بنت يوسف بووزرةة -مت  

3000142500641049ة-أرمل967*****رابحة بنت عبد الحفيظ بوعالق176483

وج660*****آمنة بنت الصادق بن رجب176483 8373000142500341049*****محمد بن عبد الملك بن سليمانة -مت  

وج146*****سنية بنت الجمعي سعداوي176483 9593000142500371049*****زهتر بن حمادي الشوالية -مت  

3000142500341049ة-مفارق936*****ليل بنت حمادي الجبالي176483

ي176483
وج360*****نزار بن رشيد اللوان  0583000142500401049*****كريمة بنت علي الجالصية -مت  

3000001300591548ة-أرمل604*****صلوحة بنت البشتر الكوندي187090

3000001300571548ة-مطلق590*****ربيعة بنت الصادق العلمي187090

3000001300591548ة-مطلق619*****حسنة بنت محمد الطيب العباسي187090

وج152*****عادل بن احمد بن خالد187090 ية -مت   4143000001300531548*****صبيحة بنت خميس العمتر

3015001300611048ة-أرمل322*****نجمة بنت سالم الحجري187090

ي187090
3000001300531548ة-أرمل066*****جمعة بنت الحبيب القنيىسر

ي187090 3015001300691048ة-مطلق823*****حبيبة بنت محمد البلغاح 

وج575*****كريم بن الهادي الطاهري187090 ية -مت   5413000001300431548*****سندس بنت ضو الحران 

3000001300601548ة-أرمل953*****مليكة بنت علي الغويلي187090

3000141300401047ة-مفارق865*****حورية بنت سعيد عابد201799

3000141300641047ة-مطلق552*****أحمد بن عبد الرحمان العكاز201799

وج421*****نرجس بنت محمد االبشتر بالمشايخ 201799 4043000141300401047*****محرز بن البشتر بجاوية -مت  

3000141300671047ة-أرمل830*****سالمة بنت بريك الهمامي201799

وج028*****ليل بنت بوجمعة بن عمارة2081103 77110002641500441546*****سمتر بن المهدي الخشير ة -مت  

ي بن صميدة عبيدي2081103
وج790*****لطف  84820002631000681046*****فوزية بنت الصادق القارصية -مت  

وج166*****منتر بن مسعود بن رحومة2081103 5532000262500521546*****حياة بنت عمار الهمامية -مت  

وج674*****خالد بن عياد نارص2081103 5072000262500551546*****سامية بنت ساسي بن النارصة -مت  

3000000000461545ة-مطلق342*****دنيا بنت عبد العزيز الجريدي2231107

3000000000541545عزباء-أعزب751*****سعاد بنت صالح عون2231107

وج563*****منية بنت علي الدريدي2231107 6033000000000471545*****منذر بن احمد عمارة -مت  

ي2231107
 
3000000000561545عزباء-أعزب216*****محرز بن محمد الطاهر بالضياف

وج293*****كمال بن أحمد البجاوي2231107 ية -مت    حكتر
5943000002500651045*****رب  ح بنت الشيخ مصطف 

 الجامعي2231107
3000002500681045ة-أرمل447*****فاطمة بنت األخرص 

ي2231107 وج035*****التميمي بن بلقاسم الطالن  1263000002500631045*****عفيفة بنت سليمان بن عبد هللاة -مت  

وج858*****ليل بنت عبيد غانمي2231107 0853000000000491545*****حسام بن حمادي بن يديرية -مت  

وج942*****نبيل بن ضو الطيف2231107 2043000000000471545*****نزي  هة بنت الطاهر بركاوية -مت  

3000000000591545ة-مطلق028*****مسعودة بنت علي حرزي2231107

وج854*****مصطف  بن فرج الرياحي2231107 8103000002500651045*****زينة بنت علي غزاية -مت  

3000000000571545ة-مطلق772*****زينة بنت بلقاسم النجار2231107

وج395*****كوثر بنت عماره بن الحاج عبد هللا2231107 7813000000000451545*****حمادي بن علي شعبانة -مت  

وج001*****عمر بن علي السعيدي2231107 1483015000000621045*****مباركة بنت عمر الكريمية -مت  

301500250074545ة-أرمل255*****مباركة بنت صالح زيدي2231107

3000000000591545ة-أرمل678*****مليكة بنت صالح العبدالوي2231107

ي2231107
وج877*****جميلة بنت ساسي زيتون  3563000002500621045*****عبد هللا بن ميلود زيتونة -مت  

3000002500621045ة-أرمل192*****مباركة بنت عبد هللا بن عمار2231107
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3000003100072545ة-مطلق928*****عبد الحكيم بم حمدة كوكي2231107

3015000000651045ة-مطلق046*****عمارة بن عبد الرحمان عرفاوي2231107

وج559*****عبد العزيز بن ابراهيم الهرمي2231107 ية -مت  
5823000000000561545*****خدوجة بنت صالح سلطان 

3000002500661045ة-أرمل205*****جنات بنت محمد سعودي2231107

30000000004945عزباء-أعزب022*****فرجانية بنت عبد هللا نرصي2231107

وج018*****دوجة بنت الهادي بن رحال2231107 435100031031000551545*****الصادق بن محمد محرز بن فاضلةة -مت  

3000002500371045ة-مطلق714*****منانة بنت المختار والي2231107

وج828*****فوزي بن حمودة بن شعبان2231107 573100031031000551545*****عزة بنت عيىس البحرية -مت  

3021000250088045ة-أرمل400*****شاذلية بنت سعد فريجة2231107

وج546*****آمال بنت بلقاسم المجوري2644134 4142000142500531544*****نبيل بن احمد العيارية -مت  

وج566*****جمال بن عبد الحفيظ عبيد2644134 1492000142500531544*****سهام بنت حسن الحفناوية -مت  

وج923*****هالة بنت محمد العباسي2644134 ية -مت  
0362000142500411544*****التوفيق بن سالم الوسالن 

ي2644134
 

وج743*****محمد علي بن علوش الورع 3722000142500411544*****ضج بنت عبد هللا عبدلية -مت  

3000001300691043ة-أرمل243*****آسيا بنت حمادي منارصي2726138

ي2726138
وج501*****نضال بن عبد الكريم الورتان  ية -مت  

2113000001300391043*****ألفة بنت صالح السلطان 

ي2726138
وج077*****فيصل بن نور الدين النقاسر ية -مت   4723000001300361043*****كلثوم بنت عبد هللا الدعج 

وج265*****عماد بن مبارك الكاسح2726138 1413000001300361043*****ربيعة بنت محمد بجاوية -مت  

هومي2726138 وج970*****وليد بن محمد الت  3963000001300371043*****سمية بنت الصادق بن عاشورة -مت  

3000001300621043ة-أرمل187*****زهرة بنت أحمد الجالصي2726138

وج127*****حمادي بن الطاهر الطايع2726138 8413000001300651043*****وسيلة بنت محمد السماوية -مت  

301500130071543ة-أرمل985*****حلومة بنت عمر الزغالمي2726138

وج522*****ابراهيم بن محمد شتالي2726138 5353000001300661043*****دليلة بنت صالح عونة -مت  

وج776*****االسعد بن الهادي عبيد2726138 ة بنت حميدة الونيسة -مت   5783000001300611043*****منتر

ة بنت محمد الحبيب الحيدري2726138 وج293*****منتر ية -مت  
3063000001300671043*****رمضان بن علي العون 

ي2726138
3000001300611043ة-أرمل327*****حسنات بنت حمدة قنون 

وج172*****مجي الدين بن محمد بن فتيتة2869150 5122000141300531542*****زهرة بنت حسن بن سالمة -مت  

وج379*****طارق بن محمد فتيتة2869150 7522000141300561542*****أنيسة بنت نور الدين الهنيدة -مت  

يد2930152 وج530*****شكري بن حسن كشر ية -مت  
07310002631000561541*****لمياء بنت حسن الفرشيىسر

ي2930152 وج873*****نبيل بن عمر الخمتر 95110002631000471541*****سهام بنت محمد نرىة -مت  

وج638*****جمال بن عبد هللا الفاتجي2930152 01510002631000561541*****نزي  هة بنت إبرهيم النجماوي ة -مت  

3000000000621040ة-مطلق998*****منية بنت الهادي بن سعيد3014155

وج459*****محمد بن محمد األندلىسي3014155 4763000000000341040*****رحاب بنت محمد الحبيب الكالعية -مت  

ي الرياحي3014155 3000000000611040ة-مطلق662*****فريدة بنت العرن 

ة بنت نرص هللا بن الليلي3014155 3000000000321040عزباء-أعزب383*****أمتر

3000003100081040ة-أرمل357*****عمر بن محمد الكريمي3014155

وج068*****فريحة بنت حمادي غرسة3014155 ية -مت  
2883000000000661040*****بوجمعة بن عيىس الحسن 

ي3014155
ي الزهوان  300000001572540ة-أرمل675*****عربية بنت المنون 

ي3014155 3000000000671040عزباء-أعزب319*****الهادي بن الشاذلي الكرين 

ي فضومي3014155
300000001576540ة-أرمل900*****سعيدة بنت العياسر

ي3014155  بن محمد طالن 
وج263*****مصطف  ية -مت  

2153000000000371040*****لمياء بنت شعبان شارن 

وج764*****محمد بن الطيب القارص3014155 54320000031000691040*****لطيفة بنت الصادق القارسية -مت  

وج650*****زبتر بن صالح العلوي3014155 ة بنت المولدي عبدلية -مت   6503000000000321040*****منتر

ي3014155
3000000000661040عزباء-أعزب404*****الطاهر بن صالح الملين 

ي3014155
وج933*****نزار بن يوسف تواين  8353000000000361040*****سامية بنت الحبيب عنايةة -مت  

وج261*****محمد المولدي بن محمد ظفر هللا3014155 1283000000000351040*****نجاة بنت العجمي بن عبد هللاة -مت  

وج417*****عبد هللا بن علي بركاوي3014155 45920000031000661040*****سالمة بنت عبد النور كريسعانة -مت  

ي3014155
300000250072540ة-أرمل569*****يامنة بنت بشتر غمراسن 

ي3014155
3000000000631040ة-أرمل532*****عربية بنت الطاهر بن التيجان 

300000250076540ة-أرمل936*****محبوبة بنت محمد جبالي3014155
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وج432*****الهادي بن أحمد صالجي3014155 985301500250083040*****حبيبة بنت عبد هللا صالجية -مت  

وج031*****السيدة بنت محمد التونىسي3264175 ية -مت  
6182000142500681039*****نرص الدين بن صالح الفرجان 

ي3264175
 
ف وج610*****راضية بنت الزين الشر ية -مت  

 
ف 29810001431000591539*****عبد العزيز بن محمود رسر

300014250082039ة-أرمل213*****سالمة بنت بلقاسم التنفوري3264175

ين بنت المنصف شبوح3264175 وج254*****ستر 8572000142500341039*****محمد بن مسعود الثامرية -مت  

ي3319179
300000130071538ة-أرمل979*****فاطمة بنت محمود الوسالن 

ي3319179
رن  300000130076538ة-أرمل709*****عائشة بنت محمد بت  

300000130075538ة-أرمل701*****الهادية بنت عثمان بن ميالد3319179

300000130072538ة-مطلق650*****وحيدة بنت محمد بولكباش3319179

ي3319179
300000130078538ة-أرمل363*****خديجة بنت خميس الوسالن 

ي3402184
خان  300014130028037ة-أرمل465*****مريم بنت توفيق الت 

وج317*****حليمة بنت الطاهر بركاوي3402184 9322000141300341037*****خليفة بن مصطف  بركاوية -مت  

ي3402184
 
ف 2000141300341037ة-مطلق132*****ريم بنت عبد العزيز رسر

1015141300531537ة-مطلق611*****جليلة بنت صالح الجبالي3402184

وج924*****محمد بن علي المكي3402184 8392000141300371037*****شيماء بنت علية بوزيدية -مت  

ي3430189
1000262500501536حالة أخرى 596*****سامية بنت علي وسالن 

يد3430189 وج858*****سمتر بن محمد كشر 2431000262500581536*****راضية بنت الحاج عبد هللاة -مت  

ي بن المولدي الزغالمي3430189
وج443*****لطف  2971000262500511536*****لمياء بنت حمادي الككلية -مت  

1000262500481536ة-مطلق110*****هاجر بنت عبد الرحمان بن إبراهيم3430189

وج616*****نجوى بنت محمد المولدي كميشة3430189 7641000262500531536*****فيصل بن حسن العكرمية -مت  

ي3430189
 

1000262500471536ة-مطلق006*****ريم بنت علوش الورع

300000000073535عزباء-أعزب541*****عثمان بن محمد القاسمي3545195

300000000078535ة-أرمل129*****منجية بنت عمر الرويىسي3545195

300000000079535ة-أرمل758*****آسيا بنت عبيد قدسي3545195

يفة بنت عمر السالمي3545195 10000031000531535ة-مطلق532*****رسر

وكة بنت أحمد بن الزهي3545195 300000000077535ة-أرمل113*****مت 

وج484*****جميلة بنت محمد بن يوسف3545195 يف جاليفيةة -مت   722300000000074535*****محمد الحبيب بن الشر

وج002*****حسن بن عمر بوزيدي3545195 يف الجامعية -مت   587300000000074535*****تونس بنت الشر

وج109*****نبيل بن عمر الخلفت3767202 4061015001300481533*****وردة بنت خريص حمايدية -مت  

300000130083033ة-أرمل718*****وسيلة بنت الحبيب العايدي3767202

2000001300641033ة-مطلق604*****الزهرة بنت بلقاسم خذيري3767202

وج824*****محمد بن محمد الهادي بنينة3767202 ية -مت   وكة بنت أحمد الحويج  1015001300521533مت 

1000141300521532ة-مطلق014*****آمال بنت الحبيب شقشوق3823206

1000262500331031ة-مطلق838*****هاجر بنت مصطف  الحباسي3872207

يف عيساوي3890208 300000000082030عزباء-أعزب507*****فضيلة بنت الشر

 بن حسير  عباسي3890208
وج485*****مصطف  742300000000083030*****حليمة بنت علي الطرابلىسية -مت  

300000000084030عزباء-أعزب884*****أحمد بن محمد العوادي3890208

ي3890208
وج824*****مكرم بن عبد الحميد الهمن  ية -مت  

8131015000000461530*****بدرية بنت عمر الشارن 

ي3890208
300000000086030ة-أرمل045*****مهنية بنت إبراهيم سقطن 

ي3890208
يد المراكىسر 300000000085030ة-أرمل731*****السيدة بنت الحاج التر 

2000000000651030عزباء-أعزب668*****نجاة بنت محمد الحفناوي القرصي3890208

30000000000030ة-مطلق612*****نعيمة بنت الهادي الزمرلي3890208

1000000015431530عزباء-أعزب782*****سنية بنت مجي الدين السواكية3890208

وج068*****فريخة بنت حمادي غرسة3890208 2882000000000661030*****بوجمعة بن عيىس بن عبد هللا ة -مت  

وج142*****محمد علي بن مسعود سويىسي4021218 3341000001300491528*****لمياء بنت عبد السالم بن سنالةة -مت  

1000141300651027ة-أرمل513*****مباركة بنت العادل همامي4079219

وج028*****صالح بن محمد الطرابلىسي4079219 4021000141300641027*****السيد بنت محمد بن عبد هللاة -مت  

1000000000421525عزباء-أعزب426*****علي بن محمد االزهر نفطي4098221

وج531*****نادر بن محمود بن عثمان4098221 4101000000000421525*****جنات بنت عبد هللا دبة -مت  
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ي4211223 وج374*****هناء بنت خميس الهيشر 7421000001300301023*****عبد الوهاب بن عمار عطية -مت  

وج563*****شهاب بن فتجي معتوق4211223 6451000001300361023*****منال بنت فتجي العرفاوية -مت  

1000000000311020عزباء-أعزب667*****أسامة بن الطيب بن عمر4245225

ي4245225 1000000000381020عزباء-أعزب882*****أيوب بن سالم بون 

ي4245225 1000000000381020عزباء-أعزب063*****إلياس بن رمضان الشان 

1000000000381020عزباء-أعزب593*****حمادي بن الحبيب بن صالحة4245225

1000000000371020عزباء-أعزب398*****مراد بن نور الدين بوعلي4245225

وج847*****منتر بن محمد القروي4245225 8771000000000611020*****حسنة بنت أحمد لبوزة -مت  
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

عدد 
ن المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

سن 

شح المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

وج786*****نايلة بنت سالم سلمان 11 ز ي ة -مت  587301551551500411580*****توفيق بن أحمد الجندوب 

ي 62
طابز ز شر وج476*****عبد الستار بن الحسي  ز ية -مت 

194300051551500551575*****بية بنت محمود روينز

وج045*****جمال بن اللطيف السائح 62 ز ي ة -مت 
ي اللقابز

015301531051500561575*****حليمة بنت محمد السماب 

ي 62 وج948*****الهاشمي بن خليفة الصغت  ز ي ة -مت 
582301531041500581575*****الزهرة بنت سالم الرحمابز

300041241500441572ة-مطلق420*****ليىل بنت يوسف بوبكر 195

وج138*****سعيدة بنت الحبيب العبيدي195 ز 453300041241500511572*****أحمد بن خليفة الطليبة ة -مت 

ي 477
وج984*****زهرة بنت عىلي عجبوبز ز ي ة -مت 

541300031041500481570*****رضا بن السيد عجبوبز

وج688*****إسماعيل بن بوصاع الحطاب477 ز 607301531031000551570*****عائشة بنت أحمد العامري ة -مت 

ي 477
 
وج512*****محمد بن عثمان الزروق ز يطية -مت  425300031041500601570*****انجود بنت محمد الشر

ة بنت عىلي بن الطيب الجبالي477 301531031000461570ة-مفارق960*****سمت 

ي بالحاج رمضان7211  بن العرب 
ز وج089*****الحسي  ز 376302101431000461569*****عربية بنت العيد الصباحية -مت 

ز القطاري 8612 وج042*****كوثر بنت الحسي  ز 62530002651500461566*****عماد بن عمر الشطي ة -مت 

ة بنت أحمد اليحياوي 8612 وج758*****منت  ز 03930002641500471566*****الحبيب بن رحيم بوغانمي ة -مت 

وج260*****محمد بن عىلي عمري 12614 ز 427300031031000581565*****شاذلية بنت أحمد العمري ة -مت 

وج001*****ثليجة بنت العيد بن محمد سائحي12614 ز ي بن الطيب بن محمد سائحية -مت 
286300031031000451565*****لطفز

ي 20216
40330001441500561564*****ة-أرمل403*****نبيلة بنت عبد المؤمن المثلوب 

ي 20216
 
وج386*****جميلة بنت عثمان الزروق ز ي ة -مت 

26630001461500581564*****عىلي بن محمد الجمنز

وج837*****كمال بن محمد عىلي الصالحي 25318 ز 023200041251500461562*****إيناس بنت حسونة الجاللي ة -مت 

وج058*****األزهر بن رابح الخياري 26119 ز 51830002631000441561*****سعيدة بنت المولدي النفزي ة -مت 

وج157*****حسيبة بنت صالح الماجري 26119 ز اط ة -مت  51630002631000481561*****نبيل بن عمر قت 

وكة بنت محمد الصالح السعيدي26119 وج537*****مت  ز ي بن العيد السعيدية -مت 
50430002631000481561*****لطفز

وج069*****عزوز بن مسعود الساسي 26119 ز 56730002631000601561*****السعدية قمار ة -مت 

ي بن مسعود الصويدي26119 وج553*****منح  ز 86330002631000551561*****حسنات بنت محمد الصويدية -مت 

30002631000431561ة-أرمل265*****عروسية بنت محمد الحمدي 26119

ي الهمامي 26119 وج250*****لطيفة بنت العرب  ز 87830002631000451561*****سمت  الرياحي ة -مت 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي26119 30002651500611061ة-مفارق767*****دليلة غرين 

وج232*****الحبيب بن طرشون الخذيري39927 ز ية -مت  826200031051500541560*****منية بنت عمر الشاب 

وج715*****محرزية بنت أحمد تفاحي 39927 ز الدين بن الشيحاوي حفظاالوي ة -مت  112200031041500461560*****خت 

ي 39927
 
وج341*****حسن بن عبد الرحمان الزروق ز ي ة -مت  387200031061500531560*****العكري بن محمد زعت 

ي47430
وج440*****محمد بن مبارك الورتتابز ز ية -مت 

4623015142500501559*****سعاد بنت مبارك الورتتابز

ي47430
30001431000521559ة-مطلق794*****زهرة بنت عمار الورتابز

ي 47430
ي المثلوب 

30001431000521559ة-أرمل521*****أحالم بنت الجيالبز

وج618*****فاطمة بنت محمد الطاهر بوحافة 47430 ز ي بن أحمد العياري ة -مت  3483015142500541559*****المنح 

وج236*****سامية بنت محمد القايدي 47430 ز 50730001431000431559*****محمد عىلي بن األمجد األكحل ة -مت 

وج725*****رضا بن محمد بوقطف 47430 ز 00530001431000561559*****سعيدة بنت الهادي الشعوي ة -مت 

وج070*****عزالدين بن النارص الخماسي 47430 ز 1833015142500581559*****منجية بنت عمر فرج هللا ة -مت 

ي 59037 وج617*****بشت  بن الطيب الغرب  ز 8573000262500501556*****عائشة بنت صالح العياري ة -مت 

وج095*****محمود بن محمد معط هللا 59037 ز 47530002631000661056*****منية بنت خذيري الهمامي ة -مت 

5513000262500531556*****ة-أرمل551*****سهام بنت محمد الهاشمي 59037

وج708*****مراد بن عباس الجفالي 59037 ز ي ة -مت 
 
4323000262500481556*****نجمة بنت عثمان المرزوق

ي 59037
3000262500571556ة-مطلق936*****سعاد بنت البشت  طياسر

وج890*****نور الهدى بنت المكي السمعىلي 77042 ز 12130000031000541555*****حسن بن إبراهيم التابعي ة -مت 

 بن بوبكر التابعي77042
ز وج450*****الحسي  ز 23530000041500661055*****عانس بنت يوسف بن محمدة -مت 

30000041500671055ة-أرمل382*****خميسة بنت مبارك بوحامدي 77042

ي الخماسي 77042 يفة بنت العرب  30000031000521555ة-مطلق107*****شر

 النايىلي77042
وج753*****محمد سليم بن األخضز ز ية -مت 

958200031031000451555*****عواطف بنت الشاذلي الفرشيشر

وج247*****آمال بنت محمود بن صالح الطيب 77042 ز ي ة -مت 
218200031031000451555*****فتحي بن خليفة السلطابز

وج868*****نجوى بنت محمد الهادي ربعاوي 77042 ز 628200031031000541555*****كمال بن محمد بن مسعود ة -مت 

وج899*****حبيبة بنت أحمد مشغال 77042 ز 576200031031000551555*****سامي بن محمد بوصبيع ة -مت 

وج552*****عواطف بنت عبد المجيد عقيىلي 77042 ز ية -مت 
بينز 016200031031000421555*****إبراهيم بن بهجت الشر

وج426*****هنية بنت محمد النضاوي 77042 ز 27730000061500661055*****أحمد بن محمد النضاوي ة -مت 

30000031000531555ة-مطلق781*****حسنة بنت النارص العياري 77042

وج983*****تونس بنت سعد سالمي 77042 ز ي بن محمد دالل ة -مت  15530000041500631055*****الناح 

ي92754
3000142500411554ة-أرمل144*****نورة بنت مصطفز طرشوبز

ي92754
 
وج253*****جميلة بنت خميس غرنوق ز 13330001431000401054*****عادل بن بوبكر إسماعيل ة -مت 

ي 92754
ي بن يوسف كوسابز وج254*****المنح  ز ي ة -مت 

4813000142500571554*****حياة بنت حسونة كوسابز

وج468*****محمد شكري بن محمود مجدري 92754 ز 0673000142500551554*****خميسة بنت عىلي الهمامي ة -مت 

وج161*****محمد عىلي بن عبد الرحمان األحرش 92754 ز 5333000142500481554*****ليىل بنت بلقاسم األحرشة -مت 

وج918*****بلقاسم بن صالح رابح 92754 ز ة بنت محمد شبلوق ة -مت  22630001431000641054*****منت 

وج731*****راضية بنت بوهالل النضاوي 92754 ز 2563000142500441554*****فتحي بن عمر بوسطغة ة -مت 

وج774*****األمجد بن عمر الخلفاوي 92754 ز 2763000142500411554*****العائشة بنت محرز الخلفاوي ة -مت 

وك الشاوش 92754 وج693*****سامية بنت المت  ز 9063000142500521554*****فتحي بن الطاهر القابشي ة -مت 

ي 92754
وج205*****إيمان بنت محمد الصالح المثلوب  ز 20830001431000351054*****بلحسن بن يوسف المدوري ة -مت 

وج148*****المولدي بن النارص العياري 92754 ز ي ة -مت 
07630001431000641054*****نعيمة بنت عىلي طرشوبز

ز البحري 92754 وج732*****شاذلية بنت األمي  ز 11230001431000611054*****عبد القادر بن عىلي كوكي ة -مت 

وك الورفىلي 92754 ز بن مت  وج494*****األمي  ز 9133000142500481554*****عواطف بنت حسن القاطري ة -مت 

ي 92754 وج830*****توفيق بن عبد العزيز الضمت  ز وك الحمادية -مت  8563000142500571554*****هندة بنت مت 

ي 92754
وج825*****محمد بن أحمد بن تواب  ز ة بنت صالح العياري ة -مت  4333000142500421554*****منت 

وج497*****محمد الحبيب بن الطاهر المرعي 92754 ز لي ة -مت 
ز 4543000142500601554*****خديجة بنت محمد المتز

وج335*****نجاة بنت عىلي الطوي  هري 92754 ز  بن حسونة الجبالي ة -مت 
ز 0543000142500541554*****الحسي 

وج630*****عادل بن مجيد الحسناوي 92754 ز 8333000142500411554*****حنان بنت الجمعي بن سعدة -مت 
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ز 92754 3000142500591554ة-أرمل123*****سعاد بنت عىلي حني 

3015001300551553ة-مطلق989*****فتحي بن نارص العياري 113073

ي 113073
ي بن أحمد الزيتوبز

3000001315591553ة-مطلق464*****الكيالبز

3015001300531553ة-أرمل663*****وسيلة بنت محمد بوقطف 113073

ز115076 وج698*****آمال بنت عامر بن حسي  ز 9903000141300551552*****الطيب بن محمد الماجري ة -مت 

ي 115076
3000141300561552ة-أرمل020*****السيدة بنت الحبيب الطوجابز

وج102*****عبد الرزاق بن محمد الجاوي115076 ز ية -مت 
ز

8853015141300641052*****منجية بنت عىلي ورع

3015141300621052ة-مطلق774*****زمردة بنت أحمد الشعنبية 115076

ي بن أحمد الخماسي 115076
ز
وج267*****الكاق ز 6893000141300561552*****هاجر بنت محمد الصالح الجمالي ة -مت 

ي السعدي 115076 وج172*****كريم بن الباح  ز وعي ة -مت  ز 315100041241500531552*****ريم بنت محمد القتز

وج448*****عىلي بن مبارك خويلدي115076 ز 3683000141300591552*****فاطمة بنت سالم الماجري ة -مت 

ي 115076
ز
3000141300461552ة-أرمل599*****آمال بنت محمد بالضياق

وج897*****سامي بن الطيب العكروت 115076 ز 2453000141300451552*****سامية بنت الهادي بن رحيم ة -مت 

ي 115076
وج947*****الوردي بن يوسف عثمابز ز 9243000141300471552*****سعيدة بنت عىلي محاري ة -مت 

ي 115076
ة بنت محمد الصالح الفرشيشر وج907*****منت  ز 3423000141300471552*****رشيد بن ذياب جبالي ة -مت 

3000141300521552ة-مطلق385*****سعيدة بنت محمد العماري 115076

وج402*****معز بن المولدي القادري 115076 ز 2253000141300441552*****نجيبة بنت محمد حمودي ة -مت 

3000141300581552ة-مطلق143*****نجوى بنت عىلي جدي115076

وج522*****أحمد بن الشاذلي بن قوتة 129890 ز ي ة -مت 
6823000263100071551*****جميلة بنت مصطفز ورتابز

وج853*****سامي بن عىلي بن عبد هللا مساهىلي 129890 ز ي ة -مت 
31920002631000481551*****سالف بنت محمد الهادي المحفوظز

وج796*****مريم بنت بوجمعة العبيدي129890 ز 7643000262500401051*****عبد الرؤوف بن محمد البكري ة -مت 

ي 129890
وج497*****آمال بنت خميس الورتابز ز ي ة -مت 

2283000262500341051*****محرز بن العروسي سقطنز

3000262500371051ة-مطلق576*****نادية بنت يوسف ماجري 129890

ي 129890
وج883*****الصالحة بنت أحمد ورتتابز ز ي ة -مت 

0843000262500371051*****عادل بن عبد المجيد الورتابز

وك بن عطية 129890 وج260*****كمال بن مت  ز 11520002631000591551*****دليلة خمام بن عطية ة -مت 

وج096*****صالحة بنت مقداد البهلول 129890 ز ي ة -مت 
46620002631000501551*****فتحي بن الطاهر السلطابز

وج753*****وهيبة بنت صالح الطرابلشي 129890 ز ي بن عىلي الحميىلي ة -مت  15320002631000451551*****محمد الصحن 

وج568*****الطاهر بن عياد الرياحي 129890 ز ية -مت 
11820002631000561551*****جنات بنت األخضز الجوينز

وج950*****أحمد بن بلقاسم مسعودي 129890 ز ة بنت محمد الصالح الخماسي ة -مت  30820002631000571551*****سمت 

ي 129890
وج972*****الهادي بن رشيد قنوبز ز 55620002631000501551*****منية بنت الطاهر دبوسي ة -مت 

ي الخلفاوي 129890
وبز ز وج777*****صالح بن المت  ز ة بنت صالح الخلفاوي ة -مت  86820002631000481551*****خت 

ي 129890 وج904*****جالل بن محمد الشاب  ز 36620002631000561551*****سعيدة بنت محمد العرفاوي ة -مت 

وج245*****منت  بن المنصف غوفة 129890 ز 1803000262500381051*****أحالم بنت الشاذلي الرياحي ة -مت 

وج946*****عبد الحميد بن بوهجة الحميدي129890 ز ي ة -مت  0293000262500651051*****آمال بنت حسن الشعنن 

20002631000551551ة-مطلق016*****سهام بنت محمد المناعي 129890

وج158*****سهام بنت بلقاسم قالعي 129890 ز 39220002631000501551*****شكري بن الشاذلي بن رمضان ة -مت 

وج581*****الطاهر بن ذهيىلي بن عمار 129890 ز 27820002641500631051*****حليمة بنت البشت  دوزي ة -مت 

ي 129890
 
وج255*****اللطيف بن محمد الزروق ز ي ة -مت 

 
32120002631000601551*****سالمة بنت عبد الرحمان الزروق

ي بن عبد هللا العبيدي129890 وج092*****المنح  ز ي ة -مت  24120002631000541551*****سنية بنت عمار اليعقوب 

ي129890
3000262500391051ة-مفارق039*****سهام بنت النارص ورتابز

ي 1445112
ة بنت محمد النموسر 20210002500541550ة-مطلق453*****سمت 

ي1445112
ز
3000002500551550ة-مطلق953*****مليكة بنت محمد الكاق

30000031000641050ة-أرمل928*****حدي بنت عىلي ماجري1445112

وج879*****فرج بن الطاهر بن محمد فرج1445112 ز 3353015002500631050*****حميدة بنت حسن الجعيدية -مت 

وج178*****حمادي بن بوجمعة حمدي 1445112 ز 13130000031000701050*****زهرة بنت جابر حمدية -مت 

وج502*****منت  بن محمد الصالح المنجىلي 1445112 ز 67630000031000401050*****ساسية بنت الصادق علوي ة -مت 
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3000002500591550ة-مطلق736*****فاطمة بنت محمد الرحالي 1445112

ي1445112
وج355*****رابح بن إبراهيم حسينز ز 9173000002500421550*****زينة بنت بلقاسم الحسناوي ة -مت 

3000002500591550ة-مطلق454*****غالية بنت بلقاسم بوراصي 1445112

وج841*****البشت  بن رابح البجاوي 1445112 ز ي ة -مت 
22830000031000671050*****سعيدة بنت مسعود الورتابز

ي1445112
 
وج804*****محمد نورالدين بن الهادي زرق ز ة بنت خليل البوغانمي ة -مت  87630000031000691050*****منت 

30000031000671050ة-أرمل857*****جناة بنت عمارة الرخيصي1445112

ي 1445112 3000002500491550ة-أرمل212*****مريم بنت محمد الغرب 

هومي 1445112 وج295*****رضا بن إبراهيم الت  ز 4613015000000501550*****حرية بنت الجمعي السعيدية -مت 

وج030*****زهت  بن سالم بلغيث 1445112 ز ي ة -مت  4203000002500431550*****حنان بنت حسن اليعقوب 

3000002500511550ة-مطلق865*****رب  ح بنت يونس الصياري 1445112

3000002500501550ة-مطلق568*****فتحية بنت عمر الهمامي 1445112

وج495*****نورالدين بن مختار بوعالق 1445112 ز 0833000002500581550*****فاطمة العايب ة -مت 

ي 1445112 وج605*****صالح بن محمد النصين  ز يفة بنت عمر المعروفية ة -مت  01230000031000631050*****رصز

وج562*****عبد هللا بن صالح عياد 1445112 ز ي الصالحي ة -مت  92430000031000621050*****شلبية بنت العرب 

ي 1445112
30210003100085050ة-أرمل155*****نوة بنت أحمد الضيفز

ي الخويلدي 1445112 30000031000621050ة-أرمل146*****تركية بنت العرب 

ي 1445112
ابز ز وج246*****زينة بنت الضاوي القت  ز ي ة -مت 

ابز ز ي بن محمد القت 
3053000002500591550*****التيجابز

وج132*****عبد هللا بن محمد البجاوي 1445112 ز ي المطماظي ة -مت 
47330210000000611050*****نزي  هة بنت الكيالبز

3000002500591550ة-أرمل906*****منصف بن الطاهر الهرمي 1445112

ي بن خليفة حمدي 1445112 وج231*****العرب  ز 62730000031000631050*****فطيمة بنت عىلي غلوسي ة -مت 

ي 1445112
وج144*****مصطفز بن محمد الطرهوبز ز ي ة -مت 

1443000004150075550*****فاطمة بنت البشت  السعدابز

301500250691050ة-أرمل998*****شاذلية بنت محمد بن عمارة صكوحي1445112

ز بن محمد الصلح مرئدي1445112 وج311*****محمد االمي  ز 4053000002500471550*****زكية بنت أحمد بن ابراهيم سعيدية -مت 

20001431000421549ة-أرمل741*****سامية بنت المولدي النفزي 1764141

وج671*****محرز بن عىلي بن غزيل 1764141 ز 7813000142500661049*****نورة بنت عمار عوادي ة -مت 

 الزولي 1764141
ز وج349*****عبد السالم بن حسي  ز 3000142500401049 142*****سلوى بنت سليمان طراد ة -مت 

ود 1764141 ي كشر وج272*****محمد الصالح بن العرب  ز 2433000142500681049*****الزهرة بنت سعيد سعايده ة -مت 

وج446*****محمد بن مبارك لشكر1764141 ز 5273000142500651049*****ليىل بنت محمد مخلوف ة -مت 

وج737*****محسن بن محمد العمري 1764141 ز 62920001431000601549*****حبيبة بنت خليفة النواري ة -مت 

3000143100080549ة-أرمل942*****عارم بنت الهادي الحسناوي 1764141

ي بن أحمد العياري 1764141 وج571*****العرب  ز 86020001431000441549*****فاتن بنت شمام العياري ة -مت 

وج927*****وفاء بنت محمد المعموري 1764141 ز 4193000142500381049*****فوزي بن العايش الحمراوي ة -مت 

ي بكر القصداوي1764141 وج426*****محمد بن أب  ز ي القصداوي ة -مت 
بز 3963000142500391049*****خولة بنت الت 

وج522*****صالح بن محمد السياري 1764141 ز 3483000143100073549*****خديجة بنت الكامل الماجري ة -مت 

لي 1764141
ز وج052*****عبد القادر بن محمد المتز ز ي عزيزية -مت  06820001431000581549*****نجوى بنت المنح 

ي 1764141
وج360*****محمد الصالح بن محمد خليفز ز 9303000142500651049*****زهرة بنت الحبيب الحمراوي ة -مت 

وج440*****سمت  بن عثمان الماجري1870154 ز ي ة -مت  وك شعنن  ين بنت مت  2003000001300441548*****صت 

ي1870154
يفة بنت أحمد الزيتوبز وج634*****شر ز 7203000001300431548*****فتحي بن سالم زاوية ة -مت 

يف 1870154 وج669*****شكري بن بوجمعة الشر ز  الكالعي ة -مت 
ز 5063000001300481548*****زهرة بنت الحسي 

ي 1870154
3000001300601548ة-أرمل341*****حليمة بنت محمد خالئفز

ي 1870154
3000001300541548ة-مطلق239*****دليلة بنت أحمد السلطابز

وكة بنت أحمد الطاهري1870154 3000001300431548ة-أرمل821*****مت 

ي 1870154
رب  ز ز البتز 3000001300541548ة-أرمل467*****نجوى بنت الحسي 

وج106*****زهت  بن محمد بن محمد 1870154 ز ة بنت عىلي الخماسي ة -مت  0613000001300451548*****سمت 

ي1870154
وج257*****فتحي بن محمد الفرشيشر ز ي ة -مت 

2873000001300441548*****عائشة بنت عىلي السعيدابز

ي 1870154
ي الحبالبز 3000001300441548ة-أرمل702*****راضية بنت الصحن 
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وج132*****جالل بن المولدي الدريدي1870154 ز ي ة -مت 
7933000001300471548*****نادية بنت مصطفز العريصز

وج630*****صالح الدين بن محمد المختار الحبيب 1870154 ز 1143000001300601548*****سلوى بنت محمود المنياوي ة -مت 

وج099*****سلوى بنت صالح بن محمد عبد هللا 1870154 ز ي ة -مت 
 
0693000001300511548*****فريد بن الطاهر الرزق

ي الخماسي1870154 3000001300481548ة-مطلق332*****كريمة بنت عىلي بن العرب 

وج006*****بلقاسم بن عامر عونىلي 2017168 ز 3213000141300641047*****نجاة بنت عثمان صلعاوي ة -مت 

وج386*****عادل بن النارص العياري 2017168 ز 2412015141300511547*****نجالء بنت حسن عبيدية -مت 

ي2017168 وج476*****عىلي بن محمد الطالن  ز ي ة -مت  7483000141300641047*****جميلة بنت بلقاسم الطالن 

وج998*****زينب بنت فرج التومي 2017168 ز 8763000141300611047*****رضا بن أحمد الماجري ة -مت 

وج176*****محسن بن عبد هللا العياري 2017168 ز ي الهمامي ة -مت 
9613000141300631047*****منجية بنت الجيلوبز

ي 2017168
ابز ز وج376*****يوسف بن إبراهيم الغت  ز 1003000141300621047*****ليله بنت الهادي الخياري ة -مت 

3000141300341047ة-مطلق086*****عائشة بنت محمد الهمامي 2017168

ي الجمازي2017168 3000141300631047ة-أرمل055*****حدة بنت العرب 

وج602*****جمال بن بوبكر بن إسماعيل 2081176 ز 7882000262500561546*****زكية بنت أحمد السبوعي ة -مت 

ز بن الهادي المعموري 2081176 وج648*****الحسي  ز ية -مت 
9042000262500491546*****لبنز بنت محسن بن عبد هللا الفرشيشر

وج555*****بلقاسم بن عىلي عدودي 2081176 ز 7872000262500581546*****زكية بنت حسونة همامية -مت 

وج730*****رابح بن أحمد لباوي 2081176 ز 6552000262500531546*****سلوى بنت محمد الصغت  األجطل ة -مت 

ي 2081176
وج882*****زمردة بنت عمار السويبف  ز 2352000262500531546*****الكامل بن النارص الذوادي ة -مت 

ي 2081176
2000262500431546ة-مفارق722*****سعاد بنت الطاهر فريصز

وج302*****جمال بن صالح عباسي 2081176 ز اوي ة -مت  6382000262500481546*****الزهرة بنت عمر الخضز

ي 2081176
 
وج141*****هشام بن عبد المجيد المرزوق ز 6662000262500441546*****ليىل بنت صالح بن نجاح ة -مت 

وج444*****رفيعة بنت بوقصة عامري 2081176 ز ي ة -مت  9882000262500481546*****نارص بن محمد عىلي الدغباح 

وج394*****الحبيب بن حسن العرفاوي 2081176 ز 1152000262500561546*****فضيلة بنت بلعيد العرفاوي ة -مت 

2000262500491546ة-مفارق197*****عواطف بن إبراهيم العياري 2081176

3000000000421545عزباء-أعزب467*****منت  بن يوسف الهمامي 2231187

301500250072545ة-أرمل500*****زينة بنت أحمد الجبالي 2231187

وج990*****عاطف بن محمد الهمامي2231187 ز 4423000000000531545*****محرزية بنت مجيد الرياحية -مت 

3000002500311045ة-أرمل897*****منال بنت محسن الجريصي 2231187

وج953*****عمار بن البشت  العامري 2231187 ز 2213000002500621045*****خديجة بنت األزهر الحرزالية ة -مت 

ي 2231187 يف الجندوب  وج603*****أحمد بن الشر ز 005667753000002500621045وردة بنت الشايب الزارعي ة -مت 

ي 2231187 3000000000571545ة-أرمل509*****فضيلة بنت محمد الحبيب الضبائن 

ي 2231187
وج434*****بسمة بنت المختار الكيالبز ز 009304023000002500381045عبد الوهاب بن عزوز بن المحمد ة -مت 

ي2231187
3000002500371045ة-مطلق596*****عفاف بنت عمار الفرشيشر

وج876*****باريزة بنت بلقاسم جدي 2231187 ز ية -مت 
5303000000000591545*****عمار بن أحمد الفرشيشر

وج762*****عىلي بن محمد الخماسي 2231187 ز وك سوقة ة -مت  35420000031000431545*****لطيفة بنت مت 

3000002500681045ة-أرمل333*****حبيبة بنت محمد الرضوان ماجري 2231187

3000002500611045ة-مطلق362*****سعيدة بنت محمد الزارعي 2231187

وج696*****عبد الكريم بن أحمد بلغيث 2231187 ز 756100031031000511545*****إنتظار بنت عىلي بلغيث ة -مت 

ز بن محمود الشايب 2231187 وج533*****الحسي  ز ي ة -مت 
4943000000000581545*****الهذبة بنت صالح عضاصز

ي 2231187
وج796*****بلقاسم بن عىلي صالح اللواب  ز ي ة -مت 

1573000002500651045*****الزهرة بنت عىلي اللواب 

وج382*****محمد خالد بن إبراهيم الشايب 2231187 ز ي ة -مت 
22720000031000601545*****العكري بنت شعبان الفرشيشر

وج614*****بلقاسم بن عبد العزيز محمودي 2231187 ز 702100031031000511545*****ليىل بنت عبد هللا الشبار ة -مت 

3015000000621045حالة أخرى 944*****حبيبة بنت عىلي الجبالي 2231187

3000000000441545عزباء-أعزب996*****سلوى بنت عبد الوهاب الحرزلي 2231187

3000000015331045عزباء-أعزب979*****شهناز بنت عبد هللا التابعي 2231187

100031031000481545ة-مطلق950*****حسينة بنت بوجمعة الساسي 2231187

ي 2231187
3000002500701045ة-أرمل400*****رب  ح بنت عىلي الخبوسر
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3000000000511545عزباء-أعزب391*****ليىل بنت ثالبت المقطوف 2231187

وج170*****األزهر بن محمود بلغيث 2231187 ز 3243000002500611045*****دليلة بنت عىلي بلغيث ة -مت 

ي 2231187
وكة بنت حمدة المثلوب  3000002500681045ة-مفارق397*****مت 

وج474*****عادل بن بوبكر الحاج سعيد 2231187 ز 8043000000015371045*****ريم بنت التوهامي جمىلي ة -مت 

وج527*****حياة بنت محمد الدريدي2231187 ز ي بن البشت  بن سلطان  ة -مت 
5363000000000571545*****لطفز

100031031000551545ة-أرمل059*****جميلة بنت إبراهيم الثامري 2231187

3000002500651045ة-مطلق196*****زينة بنت أحمد القديدي2231187

3000000000521545ة-مطلق554*****راضية بنت التوهامي جمىلي 2231187

وج721*****ليىل بنت عياد الجبالي 2231187 ز 6073000000000541545*****طارق بن عبد المجيد علوي ة -مت 

3000000000491545عزباء-أعزب719*****حياة بن عىلي بن عبد هللا الرياحي2231187

ي2231187
رب  ز ة بنت صالح بن حمدة البتز 3000000015631045ة-مطلق134*****سمت 

ي2231187
3000002500611045ة-أرمل307*****فطيمة بنت الشافعي بن صالح حمدابز

وج384*****فتحي بن محمد الهمامي2231187 ز 4713000000000571545*****آمنة بنت أحمد الخيارية -مت 

100031031000531545ة-أرمل555*****فتحية بنت المختار عامري2231187

وج492*****فيصل بن حمودة بن محمد القفصي 2231187 ز ة بنت رابح بن أحمد المنصورية -مت  0593000000000431545*****منت 

2000142500531544ة-أرمل959*****حياة بنت الصغت  الحرزلي 2644225

وج442*****عبد العزيز بن سلطان خلفاوي 2644225 ز 1682000142500531544*****نتيجة بنت بلقاسم خلفاوي ة -مت 

ي2644225
وج702*****عمار بن عبد هللا البنابز ز 6032000142500501544*****السيدة بنت حسن العرفاوي ة -مت 

ي 2644225
رب  ز ز البتز وج388*****سمت  بن الحسي  ز ي ة -مت 

3152000142500501544*****نادية بنت األخضز الحمدابز

ي 2644225 ي بن بوبكر الشاب 
وج548*****لطفز ز ي ة -مت 

ز
2000142500541544بسمة بنت محمد األزهر الشنوق

وج039*****نعيم بن مصطفز بنمحفوظ2644225 ز ي ة -مت 
5672000142500491544*****نجاة بنت الطيب الزيابز

وج668*****نبيل بن أحمد غليو 2644225 ز ي الحسيكي ة -مت 
3162000142500471544*****السيدة بنت لطفز

وج527*****خليفة بن عبد هللا الدريدي2644225 ز 0042000142500591544*****نجيبة بنت محمد الدريدية -مت 

ي 2644225  بن العرب 
ز وج406*****فؤاد بن األمي  ز ز ضيفية ة -مت  55310001441500601544*****خميسة بنت األمي 

وج205*****محرزية بنت بلعيد منتفع2644225 ز ي بن بشت  بروكي ة -مت 
 
20220001431000611044*****عبد ا لباق

2000142500531544ة-أرمل231*****عيشة بنت محمد العبيدي 2644225

ي 2644225
وج075*****مريم بنت محمد الجمنز ز ي ة -مت 

ي بحروبز 752300014250071544*****عمارة بن العرب 

ي 2644225
ز
ي الضياف بالضياق 20001431000671044ة-أرمل284*****عىلي بن اب 

ي بن عىلي العمري 2726238
وج610*****لطفز ز 8102000001315571543*****جليلة بنت يوسف الخذري ة -مت 

ي2726238
3000001300401043ة-مطلق557*****عربية بنت الحبيب التوجابز

ي 2726238
وج306*****المنصف بن محمد الصغت  الرمضابز ز 3212000001315541543*****رحمة بنت عبد العزيز ساسية -مت 

وج472*****زهت  بن عمر الخلفاوي 2726238 ز 6283000001300361043*****مديحة بنت صالح خلفاوي ة -مت 

وج125*****فتحي بن حسن المسطوري 2726238 ز ي ة -مت 
 
ق 6993000001300391043*****منية بنت ساسي مشر

ي 2726238
وج475*****نسيبة بنت سعد الورتابز ز 5403000001300311043*****منصور بن الطاهر درويش ة -مت 

وج792*****جميلة بنت عثمان ناعس 2726238 ز ية -مت 
8483000001300701043*****الغة بن محمد العبيدي الضيفز

3000001300621043ة-مطلق237*****نزي  هة بنت عمر البارودي 2726238

ي 2726238
وج932*****سفيان بن صالح الورتابز ز 8433000001300361043*****عبت  بنت عىلي السالمي ة -مت 

وج712*****عبد الرزاق بن األزهر بن أحمد2726238 ز ي ة -مت 
وك النفاب  3562000001315461543*****سناء بنت مت 

3000001300701043ة-أرمل944*****عىلي بن منور قرامي 2726238

وج544*****ايمان بنت محمد الهادي بن بلقاسم الماجري 2726238 ز 2013000001300351043*****ياش بن أحمد بن محمد الراجحة -مت 

وج508*****صالح الدين بن محمد المهدي الماجري2869250 ز 8422000141300551542*****فضيلة بنت الطاهر الماجرية -مت 

وج394*****عىلي بن عامر عبد الرحمان 2869250 ز 6722000141300561542*****نعيمة بنت صابر بن صابر ة -مت 

ي 2869250 ة بنت إبراهيم الشعنن  وج849*****منت  ز ي بن الحبيب المناعي ة -مت  6732000141300541542*****منح 

وج210*****جالل بن صالح الرياحي 2869250 ز ي ة -مت 
6792000141300501542*****دليلة بنت الطاهر فريصز

ي الطرابلشي 2869250 وج101*****طارق بن المنوب  ز 3132000141300551542*****منز بنت سعد الخويلدية -مت 

ي2869250
2000141300521542ة-أرمل831*****ليىل بنت محمد التبينز
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ي 2869250
وج949*****نعيمة بنت خميس السلطابز ز 9492000141300521542*****محمد إينصاف ة -مت 

ي 2930257
وج795*****الهادي بن األخضز السلطابز ز ي ة -مت 

61410002631000571541*****السيدة بنت أحمد عيدابز

وج274*****بولعابة بنت عبد الكريم بولعابة 2930257 ز ي خذرية ة -مت 
9162000262500611041*****نجيمة بنت رمابز

ي 2930257 وج826*****فضيلة بنت عمار الهيشر ز ي ة -مت 
85010002631000501541*****فيصل بن عبد القادر الريمابز

ي 2930257
وج982*****مختار بن نورالدين السلطابز ز ي الهرمي ة -مت  4261015262500501541*****زكية بنت العرب 

وج965*****منت  بن محمد الطاهر الطويل 2930257 ز ي العجيىلية -مت 
86610002631000461541*****عائدة بنت الجيالبز

وج256*****مراد بن العبيدي الطايع 2930257 ز ي ة -مت 
54910002631000491541*****سلوى بنت أحمد الورتاب 

وج730*****األسعد بن عىلي ضبائبية 2930257 ز اوي ة -مت  ز 59110002631000441541*****لمياء بنت محمد الغت 

ي 2930257 وج258*****حسن بن عمارة الهيشر ز 3102000262500611041*****آسيا بنت محمد الهادي ربعاوي ة -مت 

ي 2930257
ز السليمابز وج085*****مجيد بن األمي  ز ي ة -مت 

2822000262500401041*****زبيدة بنت نورالدين سليمابز

ي 2930257
ز خليفز وج538*****مبارك بن األمي  ز 7992000262500631041*****الزهرة بنت محمد الجباري ة -مت 

وج665*****آسية بنت العبيدي الدخيىلي 2930257 ز 7111015262500461541*****محمد فتحي بن صالح سائحي ة -مت 

وج924*****عبد الرزاق بن ميالد األندلشي 2930257 ز ي ة -مت 
09710002631000461541*****سالمة بنت رابح ونيفز

3000000000331040عزباء-أعزب722*****جمال بن محفوظ البجاوي 3014269

ي3014269
وج717*****الجمعي بن محمد الورتتابز ز 05520000031000621040*****زينة بنت بلقاسم صويدية -مت 

وج672*****عصام بن محمد األزهر العياري3014269 ز ي ة -مت 
9943000000000361040*****هندة بنت حمدة يوسفز

ي 3014269
ي بن خليفة السلطابز

وج643*****لطفز ز ة بنت المولدي المية -مت  7442000002500521540*****خت 

2000002500571540ة-مطلق387*****خميس بن بوبكر بن إسماعيل 3014269

وج782*****عبد اللطيف بن صالح حمري 3014269 ز 94120000031000641040*****عويشة بنت محمد حمرية ة -مت 

وج233*****الصادق بن حسن نضي 3014269 ز 5403000000000691040*****نجمة بنت عىلي الهمامي ة -مت 

ي 3014269
3000000000331040عزباء-أعزب554*****محمد عىلي بن عمار الورتابز

وج343*****محفوظ بن رابح البجاوي 3014269 ز 793300000250073540*****فاطمة بنت عمر النهدي ة -مت 

وج956*****الزين بن األخضز الزيدي3014269 ز 9743000000000651040*****يمينة بنت العيفة جاللي ة -مت 

وج283*****رابح بن الطيب الدبوسي 3014269 ز 9803000000000661040*****سلوى بنت خليفة الجبالي ة -مت 

وج509*****يمينة بنت يوسف عثمان 3014269 ز 7563000000000621040*****الطاهر بن عبد الجبار المناعي ة -مت 

3000000000661040ة-أرمل696*****فاطمة بنت الصادق القصداوي 3014269

وج737*****رياض بن مصطفز بنعياد 3014269 ز 8772015000000491540*****ريم بن الحبيب شوشان ة -مت 

ي 3014269
وج836*****فاطمة بنت عىلي الجمنز ز ي ة -مت 

ف بن محسن المازبز 7983000000000301040*****أشر

3000000000661040ة-أرمل735*****زعرة بنت محمد الماجري 3014269

ي 3014269
 
3000000000651040ة-مطلق543*****أم الخت  بنت العمري الزروق

وج089*****منا بنت قدور حمري 3014269 ز 7193000000000671040*****عبد العزيز بن يوسف حمري ة -مت 

وج092*****نض الدين بن عبد الجبار السعدي 3014269 ز  الينوبىلية -مت 
6513000000000391040*****ضح بنت مصطفز

وج056*****رمزي بن حمودة الكرتىلي 3014269 ز ي ة -مت 
8843000000000361040*****تيست  بنت محمد بوعالق الحبشر

وج948*****بلحسن بن محمد بن فرج3014269 ز 246300000250072540*****سعاد بنت مختار بوعالق ة -مت 

يف بن حمدة البوغانمي 3014269 وج396*****محمد الشر ز 8622000000015481540*****ليىل بنت الشاذلي بن بكوش ة -مت 

يط 3264291 وج201*****محمد بن محمد بوشر ز 17410151431000621039*****لطيفة بنت محمد الهادي الخالدي ة -مت 

ي 3264291
وج280*****زهت  بن أحمد عيدابز ز ية -مت 

12410001431000531539*****سعاد بنت مختار ضيفز

ي 3264291
وج845*****هالل بن الطاهر خالئفز ز ي ة -مت 

0932000142500381039*****لمياء بنت عبد اللطيف العوبز

وج215*****توفيق بن مجيد بن مصطفز عبيدي3264291 ز ة بنت محمد بن الطاهر المعشاوية -مت  16110001431000511539*****سمت 

ي 3319295
300000130078538ة-أرمل014*****جميلة بنت عبد هللا السلطابز

ي 3319295
وكة بنت صالح ضيفز 2000001300591538ة-مفارق489*****مت 

وج597*****عارم بنت محمد سالمي 3319295 ز 4521015001315541538*****أبو بكر بن الصغت  زارعية -مت 

وج058*****عمرو بن محمد نارصي 3319295 ز 3592000001300501538*****حنان بنت عبد الرحمان العبيدية -مت 

وج364*****نورالدين بن بلقاسم األكحل 3319295 ز 1972000001300501538*****غزالة بنت صغت  بنوري ة -مت 

ي  3319295
 
وج384*****صالح بن محمد المنتاق ز ة ة -مت  115300000130076538*****جميلة بنت محمد فنت 

300000130073538ة-أرمل363*****رب  ح بنت عثمان قمرية 3319295
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ي 3319295
وج395*****الطاهر بن محمد الصالح المروابز ز ي ة -مت 

 
1652000001300591538*****دليلة بنت محمود الرزق

ية بنت محمد السائحي 3319295 300000130078538ة-أرمل351*****حضز

وج146*****زبت  بن صالح الحفضالوي 3319295 ز 7742000001300521538*****سليمة بنت مبارك دادي ة -مت 

وج779*****سامية بنت عىلي الجالصي 3402305 ز ية -مت 
0082000141300371037*****كريم بن عبد السالم مدينز

وج984*****بشت  بن الطاهر بن العيد 3402305 ز 1702000141300641037*****عائشة بنت أحمد الخلفاوي ة -مت 

وج832*****محمد بن إبراهيم الصغت  3402305 ز 3412000141300381037*****نجاة بنت محسن الفطناسي ة -مت 

وج000*****زهرة بنت عىلي برهومي 3430308 ز 1701000262500591536*****عيش بن عىلي طعمىلي ة -مت 

ي 3430308 وج891*****توفيق بن عيش الوهين  ز 7301000262500431536*****هادية بنت صالح الطرابلشي ة -مت 

ي بن إبراهيم عامري 3430308
 
وج902*****عبد الباق ز ي ة -مت 

ز
ق 9041000262500501536*****يمينة بنت صالح الشر

وج378*****أكرم بن محمد الطاهر عيايدة 3430308 ز 5481000262500431536*****أحالم بنت محمود الزيدية -مت 

وج400*****وليد بن رمضان الساليمي3430308 ز ي ة -مت 
2011000262500411536*****آمال بنت حسن العشر

ي 3430308
وج482*****لطيفة بنت عبد المجيد السلطابز ز 0591000262500581536*****صالح بن التومي الزغالمي ة -مت 

ي 3430308 وج005*****هنية بنت الطاهر هوراب  ز يف المعمورية -مت  1861000262500541536*****صالح بن الشر

وج503*****كمال بن حمودة العياري 3430308 ز وكة بنت عمار البكوش ة -مت  0411000262500411536*****مت 

ي الخلفاوي 3545316
وج872*****عبد الستار بن السبن  ز ي ة -مت  9582000000000461535*****لطيفة بنت محمد الهادي خمت 

وج857*****عثمان بن محمد عوادي 3545316 ز 5692000002500641035*****مسعودة بنت عبد هللا منصوري ة -مت 

وج721*****األسعد بن حميدة صالحي 3545316 ز 3942000000000411535*****عائدة بنت سالم سلمان ة -مت 

2000000000411535عزباء-أعزب593*****شعبان بن بوبكر الدهيشي 3545316

وج512*****ناجية بنت عىلي الزواوي 3545316 ز 5112000002500691035*****عمر بن محمد الشطي ة -مت 

ي 3545316 2000000000541535عزباء-أعزب717*****كمال بن محمد المولدي الغرب 

ي الحداد 3545316
2000000000521535ة-مطلق661*****محبوبة بنت محمد الجمنز

وج790*****الحبيب بن عىلي الدزيري 3545316 ز ي ة -مت 
يفز 7862000000000551535*****زهرة بنت محمد الشر

ائطي 3545316 2000002500361035ة-مفارق840*****بسمة بنت عىلي الشر

ي 3545316
وج519*****سعد بن عبد هللا فزابز ز 1622000002500621035*****مهرية بنت المكي سمعىلي ة -مت 

ي 3545316
وج188*****عبد العزيز بن خليفة الزيتوبز ز 3682000004150084035*****عيدة بنت عبد هللا زيتونية ة -مت 

وج516*****فخرالدين بن أحمد الصمودي 3545316 ز 6452000002500361035*****هاجر بنت عبد الجليل المزي ة -مت 

2000000000481535عزباء-أعزب412*****حفصية بنت عبد هللا التباسي 3545316

ز السالمي 3545316 وج225*****العروسي بن الحسي  ز 980300000000074535*****الصالحة بنت محمد العياري ة -مت 

ي بن عمار العبيدي3545316
وج641*****العياسر ز 10110000031000581535*****تونس بنت عبد هللا العبيدية -مت 

ي 3545316
ز
وج402*****منت  بن خميس الساق ز ي ة -مت 

3902000000000531535*****لطيفة بنت محمد مهدوابز

وج150*****فتحي بن يوسف الغانمي3714332 ز ية -مت 
ز
ة بنت سالم مخلوق 2961000142500481534*****منت 

ي 3714332
وج148*****كمال بن عمار بن عبد هللا هاتفز ز ي ة -مت 

ي الشمانف  ة بنت العرب  9831000142500541534*****خت 

يف الفزعي 3714332 وج667*****عمارة بن الشر ز ي ة -مت  7241000142500521534*****فاطمة بنت خليفة دجن 

ي 3714332
وج353*****فتحي بن محمد الدايحز ز 1911000142500461534*****نائلة بنت عىلي النضاوي ة -مت 

وج881*****فاطمة بنت سليمان بوغانمي 3714332 ز 71210001431000361034*****قيس بن الحطاب الساسي ة -مت 

ي 3767337
ز
وج372*****صالح بن بوعىلي سفساق ز 7452000001300381033*****نادية بنت الحبيب الهمامي ة -مت 

وج432*****عربية بن رمضان بن عثمان 3767337 ز ي ة -مت  ز الخت  7201015001300411533*****حمدي بن الحسي 

وج173*****محمد بن صالح غزي3767337 ز 173300000130086033*****حدي بنت رمضان غزي ة -مت 

ي 3767337
ين بنت زهو حف  وج695*****صت  ز ي ة -مت 

2672000001300311033*****محمد الصالح بن محمد المنصف الفرشيشر

300000130084033ة-أرمل531*****فاطمة بنت محمد السديري 3767337

وج518*****صالح بن الهادي الجبالي3823342 ز ية -مت 
6301000141300411532*****سعيدة بنت ميلود الجوينز

ي 3823342
وج752*****مسعود بن عثمان خبوسر ز ي ة -مت 

2141000141300591532*****الزهرة بنت أحمد خبوسر

وج010*****محي الدين بن الهادي إبراهيم 3823342 ز 8501000141300551532*****عزيزة بنت سالم قديم ة -مت 

وج302*****سعاد بنت ساسي بوغانمي 3823342 ز 8831000141300421532*****سالم بن أحمد النضاوي ة -مت 

ي 3823342
ز

وج779*****حميد بن حسن المزوع ز ي ة -مت 
7461000141300471532*****وهيبة بنت حسن الورتابز

1000262500401031ة-مطلق921*****جنات بنت عىلي النضاوي 3872347
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وج093*****أحمد بن عبد الوهاب الحرزلي 3890348 ز 7752000000000391030*****سعيدة بنت سليمان شافعي ة -مت 

ي قرمازي 3890348 وج321*****أحمد بن الذهن  ز 3302000000000631030*****الزهرة بنت عثمان القرمازي ة -مت 

ي بن مصطفز العياري3890348 وج379*****العرب  ز ي ة -مت 
ز

6061000002500471530*****مريم بنت عىلي المزوع

وج561*****فوزي بن عبد الحميد الهمامي 3890348 ز ي ة -مت  عن 
9011000002500441530*****أحالم بنت خليفة الشر

ز بن الحبيب الكالعي 3890348 وج388*****األمي  ز ي حجري ة -مت  1662000000000381030*****مريم بنت ناح 

ي 3890348
وج056*****يوسف بن صالح الطوجابز ز 861300000000082030*****منجية بنت العايش هالل ة -مت 

وج026*****محمد بن مصطفز بن محفوظ3890348 ز 4461000002500461530*****فاطمة بنت عبد الوهاب حمزة ة -مت 

ي 3890348
2000000000301030عزباء-أعزب937*****أحمد بن حسن المزلينز

ي 3890348
ي الوسالب  300000000085030ة-أرمل763*****زبيدة بنت الشاب 

وج193*****إبراهيم بن صالح مسعودي 3890348 ز 7191000002500601530*****حياة بنت محمد انوبىلي ة -مت 

وج672*****آمنة بنت محمد الصالح المسعودي 4010358 ز 4451000142500341029*****سالم بن عبد الحميد بن عثمان ة -مت 

وج246*****كمال بن المولدي الزغالمي 4010358 ز ي ة -مت 
0331000142500381029*****زمردة بنت نورالدين الشعوابز

ي 4021360
وج889*****اسكندر بن سالم الوسالب  ز 9041000001300441528*****منية بنت محمود العيارية -مت 

وج635*****صالح بن عىلي جدي4021360 ز 3441000001300461528*****قمرة بنت صالح خلفاوي ة -مت 

وج015*****عبد الباسط بن محمد الخلفاوي 4021360 ز 5731000001300421528*****نادية بنت المنصف الخلفاوي ة -مت 

ي بن صالح أوالد عرفة 4021360 وج338*****الصحن  ز ي ة -مت 
514200000130073528*****فاطمة بنت عيش عثمابز

ي 4021360
ة بنت الطيب المثلوب  1000001300531528ة-مطلق437*****سمت 

1000001300531528ة-مطلق273*****راضية بنت الهادي جدي 4021360

1000141300391027ة-مطلق365*****كوثر بنت رمضان بن عبد هللا بن عثمان 4079366

وج054*****خميس بن عىلي الجالصي 4079366 ز 6911000141300651027*****ناجية بنت محمد الشارف ة -مت 

ي 4098368
1000000000541525ة-مطلق662*****عىلي بن سعد العطوابز

ي4098368
وج863*****سالمة بنت الطيب الفرشيشر ز ية -مت 

5781000000000521525*****كمال بن مصطفز وسالب 

وج585*****محمد عىلي بن الحاج مصطفز مسعودي 4098368 ز 4871000000000601525*****آمال بنت محرز زارعي ة -مت 

وج338*****عىلي بن حمادي الدريدي4098368 ز ة بنت بلقاسم منصف ة -مت  1141000000000601525*****سمت 

1000000000581525ة-مطلق227*****جنات بنت الهادي منصوري 4098368

وج273*****رضا بن فتحي بن حفيظ 4098368 ز 6261000000000531525*****نعيمة بنت عىلي الجليدية -مت 

يف المعموري 4098368 وكة بنت الشر وج533*****مت  ز ي ة -مت 
2191000000000551525*****سمت  بن عبد العزيز الوسالب 

وج172*****عبد السالم بن عمر بن قدور زارعي4098368 ز ية -مت 
ي بن حسن الجوينز 8671000000000441525*****سهام بنت الناح 

وج924*****عمر بن عمارة بن أحمد محمد4098368 ز ي برهومية -مت  3481000000000411525*****فاتن بنت المنح 

ي الزميطي 4211377  بن محمد الصحن 
ز وج632*****الحسي  ز 5891000001300381023*****سهام بنت ساسي الدخالوي ة -مت 

وج695*****عبد الكريم بن النارص العيادي 4211377 ز 4321000001300361023*****حنان بنت الصادق القصداوي ة -مت 

وج411*****هشام بن حميدة الصالحي 4211377 ز 7181000001300381023*****زهرة بنت عىلي بن لطيفة ة -مت 

ي 4245380 1000000000391020عزباء-أعزب219*****خالد بن الطاهر الخمت 

ي بن محرز القاسمي 4245380 وج927*****العرب  ز 2671000000000341020*****هيفاء بنت عىلي القاسمي ة -مت 

وج879*****عطية بن أحمد الحمدي 4245380 ز ي ة -مت 
ز
ي الواق

ز
2131000000000381020*****منوبية بنت الواق

ي 4245380
1000000000631020ة-مطلق478*****سعيدة بنت محمد خليفز

1000000000401020عزباء-أعزب125*****مراد بن عبد الوهاب بويحي4245380

ي 4245380 وج473*****حسن بن عبد العزيز الضنت  ز 6001000000000371020*****ألفة بنت محسن الدريدية -مت 
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

عدد 
ن المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

سن 

شح المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

3000000015461550عزباء-أعزب373*****كمال بن الطاهر بوعشير14451

20150000210371045حالة أخرى 914*****طاهر بن خليفة الفقيه22312

وج779*****منير بن صالح قنعوبة22312 ز 8203000000000541545*****نبيهة بنت أحمد بن نرصة -مي 

وج181*****محمد بن صالح السالمي26444 ز وكة بنت عبد العزيز حناشيةة -مي  7992015142500661044*****مير

300000000076535عزباء-أعزب257*****حبيبة بنت الجميل بن عزيز35455

300000000081030ة-أرمل256*****عزيزة بنت خميس بن علي38906

ي40987
1000000000441525عزباء-أعزب383*****نبيهة بنت سعيد جبنونز

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  الير

العام

تيب  الير

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المير

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

عدد 
ن المعوقير

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسير

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن

األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

سن 

شح المير

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

ي1261
201531041500531565ة-أرمل511*****نادية بنت عبد الحميد التبين 

ي1261
وج788*****عادل بن الشاذلي بن المختار حفيظ  ية -مت  

049300031031000521565*****شادية بنت أحمد بن محمد بحرون 

وج768*****حدة بنت مصطف  بن عياش النفزي2023 وك بن إبراهيم نفزية -مت   61130001441500581564*****إبراهيم بن متر

ي2614
30002631000461561ة-أرمل503*****سهام بنت رجب بن عبد هللا الوسالن 

ي2614
30002631000521561ة-أرمل747*****سنية بنت أحمد بن عثمان الوسالن 

وج393*****عبد هللا بن خليفة بن عبد هللا شعبان4746 78430001431000451559*****مسعودة بنت بلقاسم الهمامية -مت  

وج204*****محمد بن علي بن احمد بوشوشة4746 ية -مت  
65530001431000521559*****سعاد بنت صالح بن خذيري الرحمون 

3000262500471556ة-أرمل753*****لمياء بنت صالح بن معمر سومري5908

ي7709
 

30000031000601555ة-أرمل541*****عيشة بنت محمد بن عمر مزوغ

وج618*****محمد الهادي بن الطيب المناغي7709 ي برهومية -مت  
 
411200031031000511555*****آمال بنت بلقاسم بن الكاف

3015002500601555حالة أخرى 485*****نجاة بنت عبد هللا البوغلمي7709

ي بن عمر لبيض7709
ن  30000000210421555ة-مطلق701*****عمر بن التر

3015142500631054ة-مطلق158*****محمد الهادي بن علي بن محمد السمالوسي92713

وج192*****رابح بن الشاذلي بن محمد عرفاوي92713 1953000142500481554*****فوزية بنت صالح بن الطاهر مباركية -مت  

ي92713
وج695*****فوزي بن أحمد بن عمر الحناس  6093015142500361054*****رحمة بنت خميس بن علي الجالصية -مت  

ي92713
20001441500601554حالة أخرى 074*****سعيدة بنت محمد بن أحمد تليجان 

وج893*****رضا بن الطاهر بن أحمد بن عمار92713 4603000142500561554*****نجوى بنت الشاذلي بن خميس الهويملية -مت  

وج503*****حياة بنت نرص بن علي خلف هللا92713 2883000142500431554*****مراد بن إبراهيم بن علي إدريسة -مت  

3000141300541552ة-مطلق327*****مفيدة بنت عمارة بن البشتر العديلي115019

3000141300471552ة-مطلق874*****حسنة بنت محمد بن علي الدريدي 115019

3000141300541552ة-مطلق247*****أمال بنت محمد بن علي الغميمي115019

3000141300461552حالة أخرى 598*****محرزية بنت أحمد بن بريك الدخايلي115019

وج915*****ضىح بنت محمد بن محمود بوغابة129823 يف بن عبد العزيز الجريدية -مت   ي بن الش  7793000262500391051*****العرنر

وج255*****رجاء بنت حسن القلعي129823 ية -مت  
9072015262500601551*****فتىحي بن صالح الشواس 

3015002500621050ة-أرمل074*****نجاة بنت مصطف  بن الحاج محمد بن عمر144525

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي البلهوان144525
وج706*****حبيبة بنت محمد بن الجيالن  9163000002515661050*****مختار بن محمد بن عمرة -مت  

وج091*****مريم بنت زهمول بن محمد عاشورية144525 32530000031000641050*****عمر بن صالح بن عمر سخارة -مت  

وج528*****عبد السالم بن أبو بكر حداد السعيدي144525 1703015000000501550*****سليمة بنت محمد بن سعيد لنورة -مت  

وج555*****فتىحي بن حوسير  بن يوسف بن عياد144525 908100031041500551550*****آمال بنت علي بن محمد الطاهر البحرية -مت  

20150031000551550ة-مطلق298*****زينة بنت عمارة بن أحمد بن ظريف144525

ي144525 ة بنت شعبان بن محمد الطاهر الغرنر 3000002500601550حالة أخرى 861*****منتر

3000001300481548ة-أرمل118*****فاطمة يونسي187032

3000001300511548ة-مطلق150*****منية بنت الحنبلي بن موس المولهي187032

ي187032 3015001300611048حالة أخرى 728*****نجاة بنت الهادي بن أحمد الزعينر

ازي187032 ي التر 
وج235*****حدة بنت محمد العياس  9193000001300561548*****المولدي بن علي جبالية -مت  

3000001300431548ة-مطلق089*****عصام بن ساسي الساسي187032

هومي201737 وج305*****زينة بنت فرج بن عمر التر ية -مت   2683000141300371047*****سامي بن الزين بن إبراهيم خمتر

3000141300371047ة-مطلق238*****ضفاف بنت عادل العالق201737

وج373*****علي بن شعبان بن سعد دريدي201737 ة بنت محمد بن عمار دربالية -مت   9013000141300621047*****منتر

ي208140
 
وج144*****فوزية بنت محمد بن علي هادف 3472000262500561546*****المنذر بن عبد القادر بن علي البدوية -مت  

از بنت نور الدين عباس208140 وج139*****ش  1272000262500491546*****األمجد بن زايد بن محمد القرصاورية -مت  

3000000000591545عزباء-أعزب051*****سمتر بن الهادي بن أحمد الشيىحي223142

ي223142 ي بن محمد المهذنر
3000000000511545عزباء-أعزب832*****منصور بن الجيالن 

ي البوعلي223142
وج480*****عادل بن يوسف بن عياس  9703000000000481545*****نجاة بنت محمد بن عمار بنفتيتةة -مت  

ازي223142 3000000000511545ة-مطلق982*****رمضانة بن محمد العائش بن بوبكر التر 

3000000000481545حالة أخرى 263*****سعيد بن محمد الهادي بن بلقاسم البوزيدي223142

3000000000461545عزباء-أعزب918*****مفيدة بنت الهادي مراد223142

ي223142
3000002500691045ة-أرمل378*****نبيهة بنت عماره بن خذيري سمران 

3000000000461545عزباء-أعزب806*****كمال بن إبراهيم بن محمد العرفاوي223142

ة بنت رابح بن منصور بوصباح264450 2000142500531544ة-أرمل154*****منتر

ي272651
301500130073543ة-أرمل402*****خميسة بنت مبارك بن صالح ريحان 

ي الجالصي272651 وج907*****يمينة بنت صالح بن المنونر 4942015001300591543*****فتىحي بن محمد عبد العزيز بن صالح بن سالمة -مت  

3000001300681043حالة أخرى 532*****دليلة بنت رابح بن محمد عويسية272651

ي الصيد272651
وج666*****رشاد بن علي بن الفرجان  2833000001300671043*****كلثوم بنت محمد الحبيب الرفاغية -مت  

ي286955  بن بوجمعة بن صالح غالنر
وج930*****حوسير  6462000141300521542*****ر اضية بنت مسعود السبعية -مت  

وج606*****كريم بن المولدي بن محمد العباسي286955 4542000141300481542*****بسمة بنت الشاذلي بن مصطف  الناوية -مت  

300014130074542ة-أرمل452*****زينة بنت أحمد الخماسي286955

ي بن أحمد العجيلي293058
وج126*****نبيل بن الفرجان  5911015262500511541*****منية بنت عماره بن أحمد ظريفة -مت  

ي301459 وج052*****فاتن بنت يوسف بن عمر الحاجر ي بن عمر الكوكية -مت   2913000000000321040*****العرنر

3000000000401040حالة أخرى 210*****كوثر بنت احمد بن مصطف  النفاف301459

2000002500551540حالة أخرى 631*****سالمة بنت صالح بن صياري بالعاطي301459

301500000074540ة-أرمل831*****فاطمة بنت محمد بن عبد هللا الصغتر301459

ي301459
وج727*****سامية بنت علي الحناس  3942015000000511540*****نبيل بن عمر بن صالح المناغية -مت  

301500250083040حالة أخرى 187*****فاطمة بنت محمد بن الفاهم بن عطية 301459

وج545*****صالح بن أحمد بن التهامي خرايصية301459 98410150031000511540*****عروسية بنت عمر بن محمد نجالوية -مت  

ة331966 وج962*****حفصية بنت عمر بن علي بن ختر 56230000131583038*****نجاة بنت محمد بن عبد الحفيظ الجريدية -مت  

ي331966
 
وج643*****محمد بن عليه بن محمد الرزف ية -مت  

2652000001300561538*****عربيه بنت عمر بن محمد العوين 

وج182*****محمد بن منصور بن عمر بن عبيد343068 ي التابعية -مت   4871000262500541536*****ليل بنت علي بن العرنر

ي343068
ة بنت بلقاسم بن إبراهيم سلطان  وج920*****سمتر ية -مت   9061000262500451536*****فتىحي بن رجب بن بلقاسم طالنر

1000262500501536ة-مطلق312*****رقية بنت أحمد بن عمار بن مبارك343068

ي343068
ي بن رابح بن هالل الماكن 

ن  وج876*****التر 1471000262500591536*****زينة بنت عمر بن محمد الخذرية -مت  

ي آيت أحمد354572 2000000000541535حالة أخرى 134*****لطيفة بنت حميد بن العنر

وج171*****زبيدة بنت الفجري بن عمارة النهدي354572 618300000000076535*****رمضان بن عمارة بن عمر عيارية -مت  

مسكن جماعي 2/3   معتمدية سيدي البشير



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية سيدي البشير

وج559*****الطاهر بن عمر بن محمد صالح الباهي354572 ية -مت  
ي العون 

7332000000000551535*****جميلة بنت أحمد بن الدهمان 

وج977*****نور الدين بن مسعود بن شبلي سبعي354572 وك حمودية -مت    بن متر
46410000031000581535*****مريم بنت مصطف 

300000000080535ة-مطلق119*****حليمة بنت محمد بن علي بنرص354572

اوي354572 يف حتر  2000000000561535حالة أخرى 216*****حياة بنت حمادي بن الش 

وج922*****نجوى بنت عمارة بن بلقاسم العياري371478 3501000142500551534*****نجيب بن محمد بن رابح الجبالية -مت  

وج082*****عاطف بن محمد بن الصالح الخشير 376779 9322000001300401033*****ريم بنت الصادق بن علي النفزية -مت  

وج771*****حمادي بن عبد العزيز بن الطيب الروي  هم389080 122201500000071530*****مريم بنت علي بن محمد الماجرية -مت  

1000000015511530عزباء-أعزب895*****الهاشمي بن محمد بن قنديل عسكري389080

وج265*****محمد الصالح بن بوبكر بن الطاهر بكايري402182 ية -مت  
9161000001300531528*****نعيمة بنت بلقاسم بن الحبيب الخليف 

1000000000541525حالة أخرى 144*****سعيدة بنت محمد بن علي بن موس409883

1000000000561525عزباء-أعزب308*****جليلة كريمة بنت إبراهيم بن األمير  يعقوب409883

ي409883 1000000000551525عزباء-أعزب482*****محمد بن عبد الرحمان بن العيفة الطبونر

وج224*****صابر بن جالل بن سالم 409883 ة بنت محمد الرحيمية -مت   7561000002500301025*****سمتر

1000000000391020عزباء-أعزب003*****قيس بن التومي بن صالح بن خرص 424587

200000000082020حالة أخرى 726*****خليفة بن الباشا بن الطيب عبيدي424587

مسكن جماعي 3/3   معتمدية سيدي البشير



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

ن   معتمدية سيدي حسي 

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

الشهري 

النقاط 

المتحصل 

عليها

عدد 
ن المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

سن 

شح المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

وج560*****محمد بن البشير إبراهيمية61 ز ية -مي 
 
699301531041500491575*****ضىح بنت حمادي الرزق

ي862
انز ز وج620*****شكري بن عمار القير ز ية -مي 

34330002641500461566*****سعاد بنت شعبان الشواش 

وج074*****منير بن احمد الخلصي1263 ز 177300031031000451565*****حنان بنت علي عيىسة -مي 

وج460*****الصادق بن الطاهر بن خميس هواش1263 ز 622300031031000551565*****بية بنت رشيد العيارية -مي 

وج470*****عبد القادر بن خليفة النابغ1263 ز ية -مي 
596300031031000461565*****صالحة بنت خليفة القريىس 

38630002631000491561*****ة-أرمل386*****منية بنت عبد العزيز بن خليفة2616

ي بن عبد الرحمان الماجري2616
وج230*****لطفز ز 40730152631000611061*****محرزية بنت الكامل محرزة -مي 

وج574*****نجوى بنت محمد الهذلي 2616 ز ي بن علي البوغانمي ة -مي 
11930002631000451561*****لطفز

ي بن اسماعيل الحزامي2616 وج503*****المنون  ز 20630002631000561561*****هادية بنت رابح بن حمودةة -مي 

 البهلي2616
ز وج251*****راضية بنت حسير ز 68230002631000421561*****سامي بن خليفة عليةة -مي 

ي بن فرج بومريفق39911 وج105*****المنىح  ز ية -مي  65830000025210571560*****رشيدة بنت عبد هللا الحاج 

ي47412
وج708*****عبد الرزاق بن علي الحناش  ز 7263015142500541559*****محرزية بنت الشاذلي الزعبارة -مي 

وج617*****الحفصي بن علي نرصي47412 ز ية -مي 
88430001441500701059*****جميلة بنت محمد اللموش 

ي59014
1823000262500431556*****ة-أرمل182*****حنان بنت علي قتيت 

ي 59014
وج967*****بشير بن محمود ورتانز ز ي ة -مي 

27630002631000611056*****نعيمة بنت محمد النغموش 

وج457*****سعيد بن الهادي بن مسعود سعيدي59014 ز ية -مي 
27220002641500601556*****   زينة بنت منصور بن محمد وصيفز

وج727*****أحمد بن حسن بن الصادق العلوي59014 ز ية -مي  7213000262500441556*****نزي  هة بنت الطاهر بن محمد الحكير

وج798*****البشير بن علي الخذيري77018 ز 79830000031000441555*****رجاء بنت العايش الخذيرية -مي 

ي 77018
وج054*****آمال بنت محمد المازنز ز ي ة -مي 

3543015002500471555*****منصف بن عثمان المازنز

وج888*****قيس بن خليفة طوي  هري77018 ز 04930000031000441555*****متز بنت قدور النرصاوية -مي 

وج583*****محم د بنحسن الخزري 92721 ز ية -مي 
3323000142500561554*****عواطف بنت محمد النفان 

وج698*****راضية بنت صالح الجبالي92721 ز ية -مي 
7673000142500531554*****الطاهر بن محمد المليت 

وج511*****صالح بن إبراهيم البوغانمي 115023 ز 0893000141300411552*****ريم بن علي الطرابلىسي ة -مي 

ي 115023 وج910*****عماد بن عبد العزيز الخمير ز 6163000141300461552*****هدى بنت مصطفز الشايب ة -مي 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي129825
وج732*****خولة بنت عبد العزيز عمدونز ز 7883000262500321051*****جمال بن حسن الكردية -مي 

ي129825 وج155*****نورة بنت بوجمعة الزريت  ز 17420002631000441551*****المختار بن عبد السالم العرفاوية -مي 

ي الحامدي129825
 
وج016*****حلمي بن محمد الرزق ز  المالكية -مي 

ز 61920002631000461551*****ليل بنت حسير

وج966*****عزالدين بنت المولدي الدرعي  129825 ز يفة بنت علي درعية -مي  8453000262500401051*****ش 

يفة بنت محمد الهذلي 144529 3000002500471550ة-أرمل285*****ش 

وج516*****منير بن البشير القبالوي144529 ز 3063000002500501550*****سعاد بنت التوهامي خلف هللا ة -مي 

30000000210391050عزباء-أعزب346*****فيصل بن حسن الفجاري144529

وج849*****سمير بن حسن السعيدي144529 ز 3663000002500531550*****منية بنت صالح الجامعي ة -مي 

وج833*****رضا بن محمد الحجري144529 ز ية -مي 
926100031031015591550*****سعيدة بنت محمد حصتز

ي 144529
انز ز 20000041500591550ة-أرمل324*****الزهرة بنت صالح بن النارصقير

ي144529
3000000015501550حالة أخرى 046*****عواطف بنت محمد الطاهر النمىس 

وج103*****سهام بنت عمر العياري176436 ز ية -مي 
7373000142500371049*****مكرم بن محمد قنونز

وج757*****سامية بنت بوزيان176436 ز 1343000142500331049*****فتىحي بن صالح العراكية -مي 

وج120*****محرز بن بلقاسم زروي176436 ز 93020001431000441549*****فاطمة بن البجاوية -مي 

ي 187039
ز
ي بن صالح الشنوق

وج290*****لطفز ز 6733000001300451548*****إبتسام بنت الحبيب قايدية -مي 

وج990*****خليفة بن محمد المهذب 187039 ز ي ة -مي 
2403000001300601548*****فجرة بنت الطاهر الفرجانز

وج133*****عبد الحميد بن الطاهر بوزيد 187039 ز 4033000001300571548***** دولة بنت حمودة حمودةة -مي 

وج978*****عماد بن عمار المناعي 187039 ز 7043000001300431548*****دليلة بنت بوجمعة المالكي ة -مي 

ي187039
ز
وج882*****بلحسن بن عبد هللا الكاق ز 8003000001300411548*****ليل بنت بوبكر المناعية -مي 

ي 187039  بن علي بن الطاهر حويىح 
ز وج297*****ياسير ز ي بوغديرة -مي 

2583000001300411548*****مفيدة بنت عبد القادر بن كيالنز

ي بن عبد العزيز الجامعي 208145
وج194*****حناش  ز 3372000262500411546*****وحيدة بنت علي قمودية -مي 

ي208145
ز
ز بن صالح الشنوق وج524*****الحسير ز ية -مي 

5982000262500561546*****وريدة بنت محمد ورهانز

ز ثمالوي208145 وج605*****عبد الحميد بن االمير ز ية -مي 
7922000262500481546*****محرزية بن محمد تبيتز

ي208145
وج298*****وليد بن رحيم بن صالح القنونز ز ية -مي 

ز
17020002631000401046*****محرزية بنت مجيد عطاق

ي208145 وج270*****حاتم بن صالح الرتيت  ز ية -مي  6532000262500471546*****حياة بنت الفاهم الرتيت 

وج185*****عمر بن محمد حباشي208145 ز 4102000262500531546*****إسمهان بنت عيفه عطيةة -مي 

وج942*****جالل بن محمد الزيدي208145 ز ين بنت األمجد المانىسية -مي  2241015262515421546*****صي 

ي208145
وج758*****توفيق بن عبد هللا بن محمد القنونز ز ية -مي 

9972000262500501546*****سناء بنت عزيز بن محمد العمدونز

وج812*****عربية بنت علي الحامي223153 ز ية -مي 
2883000002500361045*****طالل بن صالح لعويت 

ي223153
ي العويتز 3000003100075545ة-أرمل860*****شهلة بنت المنون 

وج863*****محمد بن علي المدوري223153 ز ي ة -مي 
6513000002500381045*****لبتز بنت الصادق الدندانز

ي223153 وج290*****سمية بنت عبد جليل الشهيت  ز 6653000002500351045*****المنذر بن علي الجمل ة -مي 

وج097*****سالم بن الشاذلي بوعزيز223153 ز 6173000000000461545*****حبيبة بنت محمد البلدية -مي 

ي223153 ي الحبيت 
وج068*****سامي بن التيجانز ز 0003000002500361045*****ضىح بنت مسعود كفايةة -مي 

وج119*****محرز بن علي العلوي223153 ز  القرامية -مي 
ز 9503000002500361045*****اسماء بنت الحسير

ي223153 وج862*****زينة بنت عمر خصيت  ز 6153000002500371045*****سليم بن رجب بوشهدةة -مي 

وج882*****عادل بن الطيب الخزري223153 ز 124100031031000431545*****فوزية بنت المقطوف مباركة -مي 

ي223153
وج802*****حبيبة بنت علي الحرش  ز 90620000000210491545*****علي بن عبد الرحمان الطرابلىسية -مي 

ي223153
3000000000581545حالة أخرى 529*****رب  ح بنت عبيد المديتز

3000000000561545عزباء-أعزب016*****فوزي بن محمد الطاهر الجبالي223153

وج302*****عبد الجبار بن الحبيب بن محمود  هادي223153 ز 3373000000000411545*****مالك بنت محمد بن علي بن ميالد ة -مي 

وج325*****هشام بن عمار الجاموعي 272666 ز 2733000001300341043*****حنان بنت محمد القاسمية -مي 

وج795*****سمير بن نارص بن موش286967 ز ية -مي  6362000141300471542*****نادية بنت محفوظ الشهيت 

ي286967 وج324*****حمادي بن محمد الغرن  ز 0692000141300451542*****سالمة بنت خضار صكوجية -مي 

ي293069
وج486*****زهرة بنت محمد الجويتز ز 45810152631000381041*****مراد بن حسونة الحمدية -مي 

ي293069
 
ي الغموق

وج081*****نزي  هة بنت التيجانز ز 8912000262500401041*****شكري بن صالح الدرويشة -مي 

وج851*****محمد بن المولدي الحمدي293069 ز ية -مي 
 
7622000262500611041*****جميلة بنت عثمان مرزوق
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ي301472
وج985*****محمد االزهر شعبانز ز ية -مي 

ي الرمضانز
ة بنت الجيالنز 3962000002500511540*****سمير

وج869*****حنان بنت المولدي الردادي301472 ز 0053000000000331040*****مهدي بن خميس بن البشير ة -مي 

وج025*****فوزي بن محمد ذرايعية301472 ز 0253000000000371040*****حياة بنت صالح الزنيدية -مي 

ي عزوز301472 وج296*****سليم بن العرن  ز 26430000000001040*****حنان بنت حسن ساشية -مي 

3000000000321040عزباء-أعزب767*****علي بن عمارة بوهدي 301472

20000000210331040عزباء-أعزب223*****عامر بن أحمد بن عامر301472

3000000000691040ة-أرمل265*****صالح بن بوغانم بن عمارة ويىسي301472

300014250029039ة-أرمل601*****راضية بنت بوجمعة هذلي326479

وج231*****وليد بن مختار العياري326479 ز 4142000142500401039*****فلة بنت األخرصز بن جدوة -مي 

وج448*****غازي بن الهادي برق326479 ز 6772000142500371039*****مريم بنت يوسف السيارية -مي 

ي331982
2000001300431538ة-مطلق231*****نعيمة بنت عبد هللا االوان 

ي بن عبد العزيز العكرمي331982
وج165*****لطفز ز 8062000001300451538*****حياة بنت يحتر الحمدية -مي 

وج447*****قيس بن علي النفزي331982 ز 2132000001300411538*****حنان بنت محمد العزيزية -مي 

ي331982
ي العويىس 

وج575*****فتىحي بن السبت  ز ية -مي 
5292000001300431538*****هدى بنت صالح الوسالن 

وج564*****محمود بن عمر النهدي331982 ز 0722000001300491538*****ليل بنت محمود النهدية -مي 

وج358*****محمد بن الطاهر الذوادي 343087 ز ية -مي 
4501000262500411536*****عايدة بنت مختار عويتز

وج587*****عبد الرزاق البجاوي343087 ز 8131000262500601536*****مريم بنت المنصف العيارية -مي 

1000262500411536حالة أخرى 327*****لطيفة بنت صالح الماجري343087

وج382*****حكيم بن بوجمعة الطوي  هري343087 ز ية -مي 
4501000262500511536*****وفاء بنت عثمان الوسالن 

وج754*****محمد علي بن المختار بن الشاوش خلف بوصبيع343087 ز ية -مي  4401000262500581536*****لطيفة الغرن 

ي354592
وج446*****توفيق بن محمد حباش  ز ية -مي  5142000002500401035*****زهرة بنت مصباح شهت 

وج968*****لسعد بن بشير العبيدي354592 ز 84010000031000451535*****سعاد بنت رمضان هوامي ة -مي 

وج862*****عبد الرحمان بن الصادق بن الشيخ354592 ز 2282000000000431535*****فاطمة بنت الحبيب الهمامي ة -مي 

وج917*****محمد بن صالح الجبالي 354592 ز 4352000000000531535*****زكية بنت بشير الجملي ة -مي 

وج810*****رمزي بن محمد البشير السنوشي354592 ز 1132000002500371035*****بسمة بنت عبد اللطيف فائدية -مي 

ي354592
2000000015301035عزباء-أعزب274*****بشير بن محمد الحباش 

ي354592 200000415001852035ة-أرمل800*****سالمة بنت عمار الشائت 

ي371499
وج144*****مراد بن محمد عياضز ز ية -مي 

وك جنحانز 5181000142500481534*****ليل بنت مي 

وج917*****حنان بنت مصطفز الجالضي 3767100 ز 7832000001300401033*****مختار بن أحمد البوزيدية -مي 

ي3767100
ز الحباش  وج870*****بشير بن الحسير ز 54110000013210371033*****ري  هام بنت صالح الطرابلىسية -مي 

وج258*****لطيفة بنت محمد العبدلي3767100 ز 6432000001300391033*****قدور بن محمد بن منصورة -مي 

2000001300611033ة-مطلق693*****حبيبة بنت فرج بومريفق3767100

وج465*****فتىحي بن عبد الحفيظ شعبان3767100 ز 9172000001300371033*****ليل بنت عمر الوردية -مي 

ي3767100
وج954*****مصطفز بن رمضان بحرونز ز 2081000001315411533*****حنان بنت عبد الرحمان نصيبة -مي 

وج922*****نور الدين الزعبار3823106 ز 6151000141300441532*****حنان بنت خليفة فريجةة -مي 

وج098*****الهادي بن عاللة بن عبيد النشعاوي3823106 ز 1611000141300531532*****منانة التومية بنت مصطفز بن سعد بنحسنة -مي 

وج221*****محرز بن بوجمعة البوغانمي3890108 ز 1182000000000401030*****هاجر بنت البشير قرشومة -مي 

وج615*****عربية بنت يوسف بن حسونة سياري3890108 ز ية -مي  ي الغريت 
ي بن السبت 

181300000000028030*****حستز

ي3890108
ي بن عثمان فرحانز

 
وج592*****عبد الباق ز 8361000002500511530*****نعيمة بنت أحمد البليلية -مي 

وج295*****أنيس بن حسن محيمدي3890108 ز 6741000002500431530*****منية بنت صالح العرفاوية -مي 

10000000210351030عزباء-أعزب408*****إيمان بنت رجب الجالضي 3890108

وج322*****معز بن مفتاح الزعبار3890108 ز 2832000000000401030*****ألفة بن عيىس الزعبارة -مي 

ي3890108 وج513*****كمال بن محمد جي  ز 0461000000015421530*****ريم بنت عبد الحميد حركاتة -مي 

ي4010115
وج188*****جميلة بنت عمار الحباش  ز ية -مي 

6071000142500381029*****فتىحي بن الطاهر السليت 

وج199*****منية بنت محمد عثمان4021116 ز ية -مي  2001000001300471528*****محمد علي بن عبد هللا الدعىح 

ي4021116
وج025*****قيس بن عباس الشارنز ز ية -مي 

6571000001300471528*****جميلة بنت حمودة سعيدانز

وج643*****مروى بنت عزيز النوري 4079118 ز 6431000141300331027*****الطاهر بن الصادق التوكابري ة -مي 
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ي4079118 1000141300351027ة-مطلق372*****4زكية بنت بلقاسم الذهت 

ي بن علي الحرباوي4079118 وج479*****العرن  ز 5601000141300611027*****حياة بنت أحمد العيارية -مي 

ي مناعي4098121 وج791*****وليد بن المنون  ز 0021000002500361025*****يرسى بنت بوجمعة الغزية -مي 

وج473*****لبتز بنت محمد بن البشير سويىسي4098121 ز 0901000002500381025*****صالح بن عمر المنصورية -مي 

ز بن عبد هللا الكحيلي4098121 وج690*****رضا بن حسير ز 6061000000000481525*****نعيمة بن الوناس بن حسن علية -مي 

وج542*****رضا بن الحبيب الحيدري4098121 ز 7951000000000501525*****حورية بنت الهادية عامرية -مي 

ي4098121
وج395*****أحمد بن السبوعي النفان  ز ي ة -مي 

7451000000000471525*****تفاحة بنت الحبيب النفان 

1000000000541525عزباء-أعزب592*****فتىحي بن بوبكر4098121

وج128*****رضا بن محمود النهدي4098121 ز 3981000000000551525*****فرجانية بنت محمد النهدية -مي 

1000000000431525عزباء-أعزب325*****هادية بنت عمار سوالمية4098121

1000000000411525عزباء-أعزب009*****عماد بن العيساوي الصغير4098121

ي4211130
ف بن عبد الكريم الوسالن  وج606*****أش  ز 5011000001300371023*****نادية بنت عبد القادر القاسمية -مي 

وج497*****نوفل بن ابراهيم شوشان4211130 ز ية -مي  0581000001300331023*****نجالء بنت يوسف الشان 

ي بن عمار عديلي4211130
 
وج493*****شوق ز ز دروازية -مي  6851000001300401023*****رحمة بنت الحسير

وج602*****حسان بن عبد الرحمان بن الصديق قادري4245133 ز 7991000000000321020*****وفاء بن عبد الرزاق بن محمد العيد بن ربيحةة -مي 

ي الجملي 4245133 200000000029020عزباء-أعزب453*****أنور بن العرن 

ز الجوادي4245133 1000000000341020عزباء-أعزب546*****صابر بن االمير

ي4245133
1000000000351020حالة أخرى 289*****زياد بن رمضان الشارنز
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

جماعيمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائلي 

النقاط 

المتحصل 

عليها

عدد 
ن المعوقي 

النقاط 

المتحصل 

1_عليها

عدد األبناء 
ن المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد 

األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ن
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

شح سن المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

ي4741
30001431000521559ة-مطلق548*****حياة بنت عمر طياش 

ي14452
 
وج053*****الهادي بن ساشي بن عثمان الرواف 7483000004150072550*****الزهرة بنت عبد هللا الروافيةة -مت  

30000031000641050ة-أرمل924*****أم الختر بنت الطاهر الساشي14452

3000002500591550ة-مطلق057*****جميلة بنت الهادي روافية14452

ي18705
 
وج189*****شكري بن علي بن أحمد الكاف 8983000001300491548*****ليل بنت سليمان بن ختر الدين الرئسية -مت  

3000000000501545عزباء-أعزب131*****نجيبة بنت البشتر بن علي الهمامي22316

ي27267
3000001300651043ة-مطلق323*****فطومة بنت عبد هللا بن طالب المتهن 

ي27267
وج911*****شكري بن محمد بن الصالح المرسان  ية -مت  

 
واف ة بنت عمر بن سعد التر 4553000001300361043*****زهتر

ي30149
20000031000611040ة-مطلق574*****عروسية بنت الحطاب بن علي القريس 

ي30149
 
ف 2000000015541540عزباء-أعزب879*****سعيدة بنت خذاري بن عمار المش 

وج647*****خديجة بنت محمد بن صالح العكرمي30149 3000000000621040ة -مت  

وج193*****حفيضة بنت يحي بن سليمان بن جمعة326412 ي بن جمعةة -مت  
65710001431000571539*****جمال بن شعبان بن مهن 

ي354513
300000000074535ة-مطلق649*****علي بن بلقاسم بن عمر الودان 

201500130078533ة-أرمل778*****محمد بن أحمد بن محمد الحامدي 376714

300000000082030ة-أرمل107*****فاطمة بنت علية بن محمد بن مسعود389015

ي409816
وج170*****فرحات بن يوسف بن محمد المحواش  ي ة -مت  

6501000002500371025*****ليل بنت يوسف بن الطاهر الرحمان 

وج759*****جميلة بنت صالح بن علي الرياحي409816 5901000000000441525*****شكري بن علي بن صالح الرياحية -مت  

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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