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ي1491
ي العون 

ي بن التيجان  وج686*****المنج  ية -مت  
72830002631000471561*****حنان بنت بشتر العون 

وك1491 وج375*****محرز بن علي بن أحمد بن مت  ية -مت   38430002631000471561*****عفاف بنت محمد بن الشاذلي الغريب 

وج351*****عبد الرزاق بن مصطف  بوزغيبة3143 ية -مت  
2953015142500461559*****سنية بنت مصطف  بن محمد حشان 

30001431000601559ة-أرمل637*****غزالة بنت أحمد التيساوي3143

30001431000551559ة-أرمل580*****كلثوم بنت جمعة بن محمد الجالصي3143

3000262500531556ة-مطلق889*****عربية بنت البشتر بن سليمان الغاق4016

3000262500461556ة-أرمل576*****ثريا بنت عمار بن علي فاائدي4016

3015004150073555ة-مطلق969*****غزالة بنت عمران بن محمد البدوي6068

30210002500661055ة-مطلق058*****هنية بنت محمد بن مبارك خلولي6068

ي السعداوي83110 3000141300591552ة-مطلق667*****فاطمة بنت محمد الهادي المنون 

3000141300591552ة-مطلق636*****هندة بنت حميدة بن إبراهيم التابعي83110

وج134*****منصف بن بشتر بن قاسم الكريمي92712 40920002631000561551*****سكينة بنت بشتر بن محمد عبد القادرة -مت  

3000000015471550ة-مطلق182*****صليحة بنت محمد بالحاج صغتر100413

3015001300681048ة-أرمل073*****السيدة بنت علي بن بلقاسم العياري119414

3015001300621048ة-مطلق612*****فاطمة بنت أحمد بن محمد عجمي119414

ي119414
وج078*****سالم بن حمادي بن أحمد زيان  7973015001300691048*****محبوبة بنت سالم بن علي همامية -مت  

ي133017
وك نفان  وج598*****عز الدين بن محمد بن مت  ي بن عبد هللا الهمامية -مت   2792000262500511546*****سامية بنت العرن 

3000000000601545ة-مطلق002*****منوبية بنت مصطف  بن حسير  توكابري142818

وج809*****حياة بنت محمد بن صالح الخلصي142818 ية -مت  
ي شوان 

01820000031000521545*****عمر بن سعد بن السبب 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
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ي142818
 
3000000000481545عزباء-أعزب516*****محمد الصالح بن حمادي بن العايش الزرق

3000002500631045ة-مطلق826*****سعاد بنت حمادي بن عمر المقدم142818

وج175*****محرز بن عبد هللا بن صالح العوادي142818 875100031031000591545*****نعيمة بنت ميلود قصورية -مت  

3000001300691043ة-أرمل187*****فاطمة بنت حسن بن صالح الدريدي176923

ي191724
ة بنت محمد بن فرج التوان  20000031000611040ة-مفارق574*****ختر

ي191724
3000000000681040عزباء-أعزب490*****عبد الرحمان بنحسن بن عباس التوان 

ي191724
وج572*****أحمد المحجوب بن عل المثلون  ية -مت  

6923000000000671040*****شمامة بنت عمر مثلون 

ي191724
وج886*****رشيد بن محمد الصالح بن أحمد الشارن  6962015000000511540*****تفاحة بنت منصور بن الهادي البوغانمية -مت  

ي191724 3000000000631040ة-أرمل428*****مغربية بنت الهادي بن عمار السحتر

3000000000351040عزباء-أعزب793*****كريمة بن الطاهر بن أحمد همامي191724

ي 191724 2000000015571540عزباء-أعزب178*****راضية بنت محمد الذهيب 

300000130079538ة-أرمل104*****منجية بنت إبراهيم بن سالم أكسودة216531

وج588*****فتجي بن مصطف  بن حسن التوكابري225932 1811000262500601536*****سالمة بنت سالم بن حسير  التوكابري ة -مت  

ي225932
 
وج753*****محمد بن عبد هللا بن أحمد الكاق 3401000262500441536*****نبيلة بنت حميدةبن عبد هللا الخماسية -مت  

ي233834
2000000015341035عزباء-أعزب447*****أحالم بنت الزين بن علي الرمضان 

وج182*****صابر بن محمد الطيب بن بلقاسم الحداد233834 2281015002500561535*****سامية بنت محمد بن أحمد الخماسية -مت  

ي233834
300000000078535ة-مطلق289*****رب  ح بنت حسن بن محمد الحناس 

10000000210341030عزباء-أعزب211*****مهدي بن الحبيب بن أحمد بطيخ258037

وج268*****بسام بن صالح بن محمد العبدلي265938 ية -مت  
 
0271000142500341029*****رملة بنت علي بن حسن الزرق
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ي11
وج197*****وحيد بن خميس الوسالت  ز ي بن عبد هللاة -مت  927300061561500541575*****نجمة بنت المشر

 بن عمار السبعي262
وج554*****المختار بن مصطفز ز 989300031041500581570*****عزيزة بنت أحمد بن محمد الحمدية -مت 

وج 688*****عبد اللطيف بن عبد السالم مصطفز 503 ز ية -مت 
95030002641500451566*****فادية اللوات 

ي 503
وج083*****رزاق بن رابح العمدوتز ز وك بن محمد ة -مت  وكة بنت المتر 12430210262500521566*****متر

وج505*****خالد بن محمد المهدي أبو األعراس745 ز ة بنت مصطفز بولعراسة -مت  6872021031031000591565*****قمتر

وج475*****سامية بنت صالح بن علي الجالصي 745 ز ي ة -مت 
324200051571500491565*****عادل بن الهادي مديوتز

وج269*****بلقاسم بن مبارك بن بلقاسم زروق 745 ز 27730315002500501565*****حياة بنت صالح عزوزية -مت 

ي745
30150041500521565ة-مفارق938*****نورة بنت عبد الرحمان خليفز

ي 745
ي الميموتز وج143*****الحبيب بن شلبر ز 04330150031015501565*****صالحة بنت خميس المدوري ة -مت 

ي745 وج051*****رب  ح بنت محمد الخمتر ز 040300031031000531565*****شهاب بن عزالدين النيالة -مت 

ي12111
30001441500501564ة-مطلق223*****صبيحة بنت علي بن محمد الطالب حسبز

3015262500521561ة-مطلق 413*****محرزية بنت المكي بن سليمان بالويص 14912

ي14912 وج950*****صليحة بنت حسن النواشر ز ية -مت  0383000263100461561*****عزالدين بن محمد النواشر

ي25514
30000061500511560ة-مطلق281*****آمال بنت عبد السالم بن علي الجيالتز

وج065*****جالل الدين بن التوهامي بن محمد عابد25514 ز ية -مت 
وكة بنت الفيتوري الدباتز 151300031031000621060*****متر

وج400*****العكري بنت عمار الجبالي25514 ز 15130000051500601560*****الهادي بن حسن بن أحمد الجبالية -مت 

يف بن بلقاسم شنوف 31417 وج100*****محمد نجيب  بن الشر ز 96030001441500641059*****نورة بنت عمارة الهمامي ة -مت 

ي31417
 
ي زروق

تز وج215*****عبد الحميد بن التر ز 14630001441500641059*****خروفة بنت محمد الصغتر عتوة -مت 

30001431000511559ة-أرمل522*****منية بنت عمر البوسالمي 31417

وج147*****علي بن عمارة الجالصي31417 ز ية -مت 
ة بنت صالح العوتز 99430151431000641059*****منتر

وج355*****بلقاسم بن محمد القابسي38321 ز 8863000141315441557*****منال بنت بشتر البحري ة -مت 

3015141300511557ة-أرمل026*****بسمة بنت محمد بن حليمة 38321

ز بن بوبكر مسعودي40123 وج767*****كمال بن االمير ز ابة بنت بلقاسم ماجدة -مت  1443000262500571556*****شر

ي 40123
وج729*****راضية بنت الحفناوي ميموتز ز ية -مت  1373000262500431556*****عز الدين بن سالم الحاجر

ز بن خميس دخلي40123 3000262500511556ة-أرمل807*****فاطمة بنت االمير

ي ساسي 40123 3000262500531556ة-مطلق487*****سلوى بنت المنجر

3000262500501556ة-أرمل054*****لطيفة بنت الطيب بن عباد40123

وج208*****صابر بن صالح ركروكي40123 ز ية -مت 
7353000262500431556*****حنان بنت حسن نغموسر

وج659*****نبيل بن عبد العزيز بن الصادق بن الحاج40123 ز ي ة -مت 
7943000262500531556*****محرزية بنت الطاهر بن حميدة  المديوتز

وج206*****نور الدين بن محمد الهادي بن البشتر العجمي40123 ز 6013000262500451556*****حميدة بنت الطاهر بن الحطاب العجمية -مت 

وج863*****علي بن عباس الكردوس 40123 ز 0393000262500561556*****حياة بنت عمر كردوسي 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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وج924*****عماد بن خميس ميلودي 40123 ز ية -مت 
0503000262500491556*****حنان بنت عزالدين الورتاتز

ي40123
وج702*****سمتر بن محمد المانع التوات  ز 0373000262500471556*****بسمة ينت محمد الهادي العمرية -مت 

وج194*****صباح بنت حمادي المناعي 40123 ز 9913000262500441556*****علي بن سالم بولعراس ة -مت 

وج287*****عماد بن خميس الدريدي 40123 ز ي ة -مت 
8063000262500501556*****عفاف بنت مصباح عمدوتز

وج323*****رفيقة بنت عثمان العسكري40123 ز 3973000262500501556*****عبد القادر بن منور سالمية -مت 

ي60637
ي بن أحمد الرحموتز وج774*****خالد بن الذهبر ز 638200031031000571555*****نعيمة بنت علي عمارة -مت 

ي60637
وج747*****عبد الملك بن علي بن محمد الفرشيسر ز 98830000031000591555*****سامية بنت خميس الماجري ة -مت 

وج102*****بشتر بن الضاوي بن محمد نفزي  60637 ز ي ة -مت  310200031031000471555*****سامية بنت حمادي الحبوتر

30000051500641055ة-أرمل915*****عزيزة بنت محمد بن الهادي الدريدي60637

ي بن محمد بن بشتر 60637 30000041500641055ة-أرمل075*****المنجر

وج657*****محمود بن محمد الغانمي60637 ز 64130000031000601555*****نورة بنت محمد سعد هللاة -مت 

ي60637 وج191*****محمد بن محمد الصالح اليعقوتر ز ية -مت  204200031031000491555*****نجوى بنت علي يعقوتر

ي60637
وج814*****فتحية بنت بشتر شارتز ز 11930000031000541555*****محمد علي بن المولدي الهمامية -مت 

يدي 60637 30000041500621055ة-مطلق849*****حبيبة بنت حسونة الشر

وج930*****لطيفة بنت الحفناوي العرفاوي 60637 ز 38130000031000581555*****علي بن محمد الكردوس ة -مت 

وج169*****االزهر بن العليش صالجي60637 ز 84430000031000591555*****آمال بنت السبوعي العبيدية -مت 

30000031000521555ة-مطلق717*****بسمة بنت علي القاسمي60637

ي 60637 30000051500691055ة-أرمل709*****ذهيبة بنت محمد الشاتر

وج883*****فاطمة بنت محمد السليطي 60637 ز ي ة -مت 
06330000031000541555*****كمال بن الصادق المرواتز

30150031000621055ة-مطلق627*****جمعة بنت احمد عرفاوي60637

ي73252
3000142500481554ة-مطلق092*****عائدة بنت محمد الطريفز

3000148150073554ة-أرمل850*****عبد القدر بن بلقاسم زروي 73252

وج085*****عادل بن البشتر غريبة73252 ز 5123000142500521554*****سعيدة بنت ابراهيم الصيدة -مت 

وج307*****نجوى بنت محمد بن حجيلة81355 ز 3015001300571553محمد علي بن محمد علي الفقيهة -مت 

ي81355 وج389*****عروسية بنت ذهيلي الدعجر ز 5843015001300451553*****جلول بن علي ذوادية -مت 

ي83157
وج823*****السيدة بنت الصادق بن ابراهيم هواسر ز ية -مت 

5753000141300591552*****سعيد بن عبد العزيز سلطاتز

3000141300531552ة-مطلق313*****شكري بن عبد الوهاب بن جدو83157

ي83157
وج828*****كريم بن المولدي بن خلف هللا العوتز ز 5393000141300451552*****مروى بنت ابراهيم الهمامية -مت 

3000141300431552ة-مفارق639*****نبيهة بنت الهادي بن عاشور بوساحة 83157

ي 83157 وج518*****انيس بن محمد بن عبد الرحمان الخمتر ز ي ة -مت 
8053000141300421552*****هاجر بنت صالح الكناتز

وج842*****فوزي بن خميس اندلسي83157 ز 8423015141300611052*****وسيلة بنت حمادي الزكراوية -مت 

وج797*****عبد القادر بن محمد الهمامي 83157 ز ة بنت البشتر البجاوي ة -مت  5173000141300421552*****سمتر

ي83157 وج965*****فوزي بن سالم الحاجر ز ية -مت 
5023000141300461552*****سالمة بنت الحفناوي الميموتز

وج568*****مراد بن نور الدين الحاري83157 ز 3173000141300501552*****ألفة بنت محرز العيارية -مت 

وج290*****عادل بن عمارة بن محمد أبواب83157 ز 6373000141300501552*****حنان بنت محمود بن البشتر فجاري  ة -مت 

ي83157
ة بنت عزيز بن ساسي غزواتز 3000141300431552ة-مطلق026*****سمتر

ي83157
3000141300551552ة-مفارق242*****فطومة بنت عبد العزيز الشعباتز

3000141300491552ة-أرمل494*****عادل بن صالح البغوري83157

وج415*****رابح بن عمارة السبالوي 83157 ز ي ة -مت 
4993000141300461552*****علية بنت إبراهيم الزياتز

وج391*****الطاهر بن علي الطالب حسن83157 ز ي ة -مت  0593000141300451552*****سالف بنت حسن بن بلقاجر

ي83157
وج038*****فطيمة بنت علي علوسر ز 100041241500481552***181جواز سفر عمر آدمة -مت 

ة بنت حميد بن صالح الهمامي92773 3000262500391051ة-أرمل362*****سمتر

ي92773 وج543*****سعيدة بنت عبدة بن ابراهيم الحاجر ز ية -مت 
وك الميموتز 8413000262500401051*****شكري بن متر

3000002500591550ة-مطلق628*****دليلة بنت يوسف بن يوسف البوغانمي100475

ي100475
3000002500601550ة-مطلق375*****منجية بنت صالح بن عبد هللا رمضاتز

3000002500591550ة-أرمل700*****صبيحة بنت محمدبن أحمد الجبالي100475

3000002500591550ة-مطلق544*****زهرة بنت الحطاب بن علي الدريدي100475

3000002500601550ة-أرمل265*****محبوبة بنت االزهر بن بلختر خليفة100475

3015000000411550حالة أخرى 525*****سنية بنت حسن بن صالح القطوسي100475

30000031000621050ة-أرمل123*****شاذلية بنت عمارة بن مسعود النفزي100475

ية بنت محمد الطاهر المناعي100475 3015000000521550ة-مطلق373*****حضز

ز بن ساسي العرفاوي100475 3015000015371050حالة أخرى 172*****سلوى بنت الحسير

3015000000581550عزباء-أعزب319*****محمد بن الفاضل بن البشتر الحسناوي 100475
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ز الزكراوي 100475 3015000000591550حالة أخرى 785*****حفصيه بنت حسن بن حسير

ي 100475
ي بن الطيب الخاروتز 3000002500561550ة-مطلق483*****يمينة ينت العرتر

ي100475
30000031000651050ة-مطلق561*****مباركة بنت حسونة بن عثمان طرخاتز

ي100475
3015000000591550ة-مطلق351*****رب  ح بنت الحبيب حباسر

ي100475 وج883*****جميلة بنت الطيب الحكتر ز 14020150061500621050*****الشاذلي بن عبد هللا ونيسية -مت 

30000031000621050ة-أرمل670*****زكية بن عاللة بوعلي100475

وج981*****رضا بن خميس االندلسي100475 ز 5153015000000571550*****فاطمة بنت علي الدريدية -مت 

وج045*****محمد الحبيب بن الطاهر جاللي100475 ز 73830000031000681050*****محرزية بنت محسن الربعاوي ة -مت 

ي نجم100475
3015000000541550حالة أخرى 361*****محسن بن الجيالتز

3000002500481550ة-أرمل953*****سنية بنت محمود بن مبارك100475

ي100475 3000002500571550ة-أرمل831*****دليلة بنت ابراهيم بلعاتر

يف الحداد100475 3015000000421550حالة أخرى 810*****ألفة بنت الشر

3000004150073550ة-أرمل479*****محبوبة بنت مسعود الحكيمي 100475

وج826*****فتجي بن علي الرياجي 100475 ز 3003015000000501550*****زينب بنت عمار السالمي ة -مت 

وج569*****خديجة بنت صالح الجبالي100475 ز 5463015000000601550*****محمد بن عمر الجبالية -مت 

اوي1161100 ز وج312*****محسن بن عبد الرحمان بن عثمان الحتر ز وك محيمدية -مت  92520001431000571549*****وسيلة بنت متر

ز بن أحمد العياري1194101 3000001300571548ة-مطلق568*****السيدة بنت الحسير

ي1194101
وج990*****لطيفة بنت محمد بن علي الورثاتز ز ز معزاوية -مت  5503000001300511548*****بشتر بن لمير

وج467*****سفيان بن الهادي بن العبيدي فتوجي 1194101 ز 8883000001300411548*****عربية بنت عبد الرزاق كشاوية -مت 

وج561*****طارق بن بلقاسم بن مسعود بوشامية1194101 ز 7753000001300411548*****إيمان بنت عبد الرحمان البكرية -مت 

وج495*****النارص بن خليفة رحيمي1194101 ز 8973000001300531548*****الصالحة بن رمضان رحيمية -مت 

وج071*****محمد بن مصطفز بن نض الحيدري1194101 ز ية -مت  6903015001300661048*****جمعه بنت خميس بن محمد الغرتر

ي1194101
وج228*****نور الدين بن عيس نموسر ز 3433000001300491548*****بهية بن أوالد بالضيافة -مت 

ي 1194101
3000001300501548ة-مفارق875*****لطيفة بنت عمار مازتز

3000001300551548ة-مطلق956*****نعيمة بنت حسن الدريدي1194101

3000001300511548ة-أرمل448*****حليمة بنت محمد سكوجي 1194101

وج169*****محمد بن ابراهيم الماجري1194101 ز 4283015001300611048*****ناجية بنت عبد هللا منصورية -مت 

وج801*****محمد بن عمار الصويدي1194101 ز ية -مت 
5093000001300461548*****بسمة بنت ابراهيم الداعوت 

3000001300441548ة-مطلق254*****وسيلة بنت حمادي البجاوي1194101

ي1280114
ي ماصز

وج062*****أيمن بن المنصف بن الجيالتز ز 7233000141300351047*****حنان بنت بلقاسم المية -مت 

3000141300361047ة-مطلق085*****مباركة بنت خليفة القويد 1280114

وج655*****رمزي بن المولدي الجالصي 1280114 ز 7133000141300321047*****رفقة بنت أحمد بلدي ة -مت 

3000141300401047ة-مطلق545*****نعيمة بنت منور الخذري 1280114

وج450*****محمد علي بن حمادي المناعي 1280114 ز ي ة -مت 
7363000141300401047*****حدة بنت المولدي الحناسر

ي بن محمد المولدي الطرابلسي  1280114 وج554*****محمد العرتر ز 2003000141300371047*****سعاد بنت علي الهمامية -مت 

ي 1330120
وج536*****بشتر بن محمد صالح الوشتات  ز 1252000262500501546*****سالمة بنت صالح دالعية -مت 

وج164*****عائدة بنت الطيب بنعباء1330120 ز ي ة -مت  9542000262500461546*****محمد الفاضل بن عبد النبر

2000262500421546ة-مطلق202*****حنان بنت عمر بن مازيه1330120

وج061*****عبد الوهاب بن بلقساسم بن رابح المقايدي1330120 ز 0452000262500421546*****شادلية بنت رابح بن بلقاسم المقايدية -مت 

ي بن احمد جبار1330120
وج003*****لطفز ز ية -مت 

ي السعيداتز
0302000262500551546*****منية بنت الجيالتز

 الدخلي1330120
ز وج682*****رضا بن االمير ز ي شوشانة -مت  55310002641500491546*****فاطمة بنت العرتر

ي1330120 وج089*****فتجي بن حمادي الباجر ز ية -مت 
03810002641500461546*****سعيدة بنت عمر العمدوتز

3000000000571545عزباء-أعزب443*****عربية بنت حسونة بن محمد برهومي1428127

3000000000531545ة-أرمل244*****جمعة بنت الهادي  بن عبد هللا بوسيف1428127

وج464*****الشاذلي بن الهادي بن أحمد قواسمي1428127 ز ي الكالعية -مت 
9033000002500641045*****حفصية بنت التر تز

3000000000531545ة-مطلق912*****حسنية بنت علي العجيمي1428127

3000000000591545عزباء-أعزب711*****نعيمة بنت علي بن محمد العجيمي1428127

وج245*****هشام بن محمد بن صالح الهرمي1428127 ز 468100031031000441545*****حنان بنت محمد السليطية -مت 

ي1428127
 
ي الرزق

وج643*****بسمة بنت عمر بن الدهماتز ز 8513000000000461545*****فيصل بن محمد بن صالح ة -مت 

3015000000631045ة-أرمل800*****وريدة بنت االزهر بن صالح العياري1428127

وج819*****محمد علي بن أحمد بن البشتر العلوي1428127 ز 5913015000000611045*****يامنة بنت عبد هللا العكارية -مت 

وج364*****نور الدين بن مختار بن عيفة نصتر1428127 ز 6803015000000371045*****حبيبة بنت المولدي نصترة -مت 

وج393*****كمال بن محمد ضو1428127 ز 8213000000000481545*****محرزية بنت صالح الجاللية -مت 
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3000000000491545عزباء-أعزب176*****سعيدة بنت علي بن صالح برهومي1428127

وج764*****علي بن عمر بن سلطان الزغالمي  1428127 ز ز الشاوش ة -مت  8183015000000641045*****فوزية بنت الحسير

وج719*****محمد بن ضياف بن إبراهيم الرياجي 1428127 ز 2153000002500661045*****عائدة بنت عمار بن محمودة -مت 

ي 1428127
وج995*****رفيقة بنت الهادي بن أحمد الحمروتز ز ي بن منور الدردوري ة -مت 

7863000000000591545*****الجيالتز

ي 1428127
وج927*****سهام بنت علي بن سعد العوتز ز 1303000000000491545*****مراد بن علي السيارية -مت 

ي 1428127 3000000000581545ة-أرمل655*****عربية بنت محمد بن صالح الجندوتر

ي 1428127  بن علي الحبيبر
3000000000451545ة-أرمل706*****هندة بنت مصطفز

3000000000521545عزباء-أعزب099*****سامية بنت محمد بن المبارك بن اسكندر 1428127

وج703*****عبلة بنت علي بن عبد هللا 1428127 ز ي ة -مت 
6943000000000411545*****وسام بن علي شارتز

ي1428127
ز الرحماتز 3015000000331045حالة أخرى 116*****محمد بن خميس  بن حسير

3015000000361045حالة أخرى 842*****سامية بنت عمارة بن عبد هللا ثمالوي1428127

3000002500661045ة-مطلق150*****نبيهة بنت الهاشمي الورقلي 1428127

وج186*****محمد بن أحمد السالمي 1428127 ز ي ة -مت 
7303000000000511545*****ناجية بنت محمد الحباسر

ي بن صالح شيحة1428127
وج191*****لطفز ز 734100031031000551545*****رفيقة بنت صالح قادرية -مت 

ي1428127
وج671*****االمجد بن محمد زواسر ز ية -مت  9293000002500691045*****حبيبة بنت مسعود الشاتر

ي1428127
اتز ز وج630*****الهادية بينت بوعلي القتر ز 0243000000000451545*****خميس بن محمد شبوحة -مت 

ز العبيدي1428127 3000000000561545ة-أرمل480*****منية بنت حسير

3000000000431545عزباء-أعزب986*****محمد علي بن عبد العزيز الدبوسي 1428127

ى بنت صغتر المجري 1428127 3000000000581545عزباء-أعزب520*****بشر

ي 1428127
3015000000641045حالة أخرى 403*****ساسية بنت عاللة الزيتوتز

ي1428127 وج746*****ناجية بنت محمد العراتر ز ي بن الحبيب مرايدية -مت  3813000000000531545*****المنجر

3000000000441545عزباء-أعزب236*****آسيا بنت حسن الهمامي1428127

وج160*****منية بنت علي صالح دبوس1428127 ز ية -مت 
0383000000000521545*****محمد بن مجيد السلطاتز

3000000000571545ة-أرمل810*****سعاد بنت رابح الثامري1428127

وج037*****محمد علي الدرويش1428127 ز 9553000002500331045*****فوزية بنت عاللة القايدية -مت 

3015003100094045ة-أرمل012*****زينة بنت محمد بن أحمد الكوكي1428127

3015000000331045حالة أخرى 702*****طارق بن عباس بالزين1428127

ي1428127
وج701*****عزالدين بن الطيب الورتاتز ز 4773000002500661045*****نجمة بنت صالح همامي ة -مت 

ي 1428127
وج839*****فوزي بن سالم الحسبز ز ي ة -مت  6123000000000421545*****هدى بنت البشتر شلبر

وج806*****محمد علي بن عثمان عزيزي 1428127 ز 6183000000000521545*****حياة بنت عبد هللا تونسية -مت 

وج606*****عبد المجيد بن محمد الديكي 1428127 ز 0823000000000431545*****فتحية بنت عمر الديكية -مت 

ي 1428127
اتز ز 3000000000441545عزباء-أعزب271*****آمال بنت علي القتر

وج063*****عمار بن التليلي عبيدي1428127 ز 7073000000000431545*****إلهام بنت عمر الشقراوية -مت 

3000002500671045ة-أرمل481*****زينة بنت محمد النفزي1428127

3000000000581545ة-مطلق569*****مسعودة بنت علي السياري1428127

3000000000541545ة-مطلق054*****سعاد بنت عبدة القرامي1428127

3015000000311045حالة أخرى 822*****جنات بنت محمد الهادي برهومي  1428127

3000002500641045ة-مطلق673*****الزاهية بنت الطيب الكوكي 1428127

ي 1428127
وج564*****نزار بن مصطفز الشنيب  ز ي ة -مت  وك المهذتر 0293000000000411545*****كوثر بنت متر

3015000000641045ة-مطلق149*****السيدة بنت الحبيب الثمالوي 1428127

3015000000681045حالة أخرى 424*****هنية بنت علي النوري 1428127

ي 1428127
3000002500631045ة-أرمل575*****جميلة بنت علي الزياتز

وج116*****سلوى بنت احمد الكالعي1428127 ز 3183000002500341045*****فرات بن عزوز المنصورية -مت 

3000000000551545عزباء-أعزب284*****محمد علي بن محمد النارص العدل 1428127

ي1428127 3000000000541545ة-مطلق945*****نجمة بنت حسونة غريبر

ز العلوي 1734183 ي بن ساسي بن الحسير وج597*****منجر ز 4242000142500531544*****سامية بنت محمد دوياتة -مت 

وج729*****كريم بن محمد هميسي1734183 ز 740300014250072544*****رب  ح بنت عمار األشهبة -مت 

وج613*****هدى بنت عباس بن احمد بن الزين 1769185 ز 2533000001300381043*****هشام بن ميلود بن بوعلية -مت 

ي 1769185
وج285*****عبد الكريم بناحمد بن محمد المرواتز ز ية -مت  2143000001300641043*****سعيدة بنت محمد الشاتر

ي 1769185 وج678*****صالحة بنت عمر بن محمد حبوتر ز ز موسة -مت  9163000001300671043*****عبد هللا بن الحسير

3000001300611043ة-أرمل532*****رب  ح بنت العيد بن علي سعيدي1769185

3000001300651043ة-مفارق756*****فتحية بنت محسن العلوش1769185

ي1769185
3000001300631043ة-أرمل040*****فاطمة بنت موس مديبز
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وج584*****حلمي بن حميدة بن الحفناوي ماجري1769185 ز ز الماجرية -مت  2713000001300331043*****نادية بنت محمد بن حسير

3000001300651043ة-مطلق059*****هنية بنت عبد هللا الحرزي1769185

3000001300691043ة-مطلق540*****هنية بنت يونس العرفاوي 1769185

وكة بنت عبد العزيز بوسليمي1769185 3000001300661043ة-أرمل864*****متر

وج657*****ريم بنت جمال الحمدي1769185 ز ية -مت 
3203000001300311043*****أنيس بن محمد المولدي نفات 

وج898*****سوسن بنت محمد فوزي العرفاوي1769185 ز ز سايجية -مت  6673000001300321043*****طارق بن االمير

وج014*****حمدي بن الطاهر السالمي1769185 ز 5683000001300341043*****فضيلة بنت محمد قاسمية -مت 

ي بن أحمد الولهازي1844198 وج036*****كمال بن العرتر ز 4902000141300461542*****أحالم بنت عمر بن عبد هللا الولهازية -مت 

ي 1844198 وج260*****محمد بن حسن الغرتر ز ي ة -مت 
يف مديبز 8072000141300471542*****صابرة بنت الشر

ي عياري1886200 وج067*****رجاء بنت حسن بن ناجر ز ية -مت  8992000262500321041*****سفيان بن أحمد الحاجر

وج135*****رمضان بن ساسي بن محمد بوسليمي1917201 ز 3583000000000631040*****لطيفة بنت عبد الكريم بلحاج عمرة -مت 

ي1917201
0063000000000701040*****ة-أرمل875*****زبيدة بنت محمد بن العماري الحناسر

ي1917201
3000000000661040عزباء-أعزب950*****فاطمة بنت محمد بوزيان المازتز

3000000000671040ة-أرمل843*****زينة بنت بلقاسم بن عمار الصغتر1917201

وج182*****العفيف بن عبد القادر بن أحمد عرفاوي1917201 ز 1543000003100082040*****زينة بنت عمار النورية -مت 

3000000000661040ة-أرمل573*****فريحة بنت يونس بن الصغتر البغوري1917201

ي 1917201 3000000000651040ة-مفارق666*****السيدة بنت الهادي بن علي السمتر

وج267*****حسن بن علي بن خليفة بن خويدم1917201 ز ي ة -مت 
0973000000000371040*****آسية بنت طعم الورهاتز

ي 1917201
300000250075540ة-أرمل496*****بية بنت فرحات بن علي الكميب 

وج791*****حلمي بن مصطفز بن المختار صالجي  1917201 ز 2793000000000331040*****إيناس بنت عمر سفينة ة -مت 

3000000000681040ة-مطلق737*****حميدة بن علي بن محمود ابن رجب 1917201

وج886*****صالح بن بلقاسم بن سعيد بوناب 1917201 ز 2823000000000371040*****سعاد بنت الطاهر الطرابلسي ة -مت 

2000000015521540عزباء-أعزب367*****جالل الدين بن الهادي بن محمد النفزي  1917201

ي1917201
وج957*****سمتر بن علي بن عبد القادر الخليفز ز 9623000000000401040*****نادية بنت الحطاب ساسي ة -مت 

3000000000651040ة-مطلق816*****قوتة بنت بلقاسم بن مصباح سوي  هلي1917201

وج892*****البشتر بن علي بن عثمان عوينات1917201 ز ية -مت  2723000000000371040*****عربية بنت محمد النواشر

3000000000611040ة-مطلق145*****رجاء بنت احمد الملولي 1917201

وج377*****خدوجة بنت خميس شبوح1917201 ز ية -مت 
1453000000000361040*****المنصف بن محمد خليفز

ي1917201 3000000000401040عزباء-أعزب431*****زهتر بن حس الحبيبر

2000000015531540عزباء-أعزب735*****نزي  هة بنت ميالد الحمدي1917201

ي1917201
وج869*****الصادق بن الشاذلي الجويبز ز 3693000000000661040*****السيدة بنت محمد الدريدية -مت 

3000000000641040ة-مطلق985*****ونيسة بنت عمار الدخيلي1917201

وج072*****نايلة بنت الرشيد الهمامي1917201 ز 6683000000000351040*****محمد بن سعيد الفاطمية -مت 

300000250072540ة-أرمل524*****غالية بنت ابراهيم النفوطي1917201

ي 1917201
وكة بنت صغتر الشارتز 3000000000651040ة-أرمل023*****متر

وج723*****علي بن محمد العبيدي 1917201 ز ي ة -مت  وك الهيشر 5463000000000401040*****السيدة بنت متر

ي1917201 وج117*****معيوفة بنت عمار النصتر ز ي ة -مت 
1093000000000701040*****محمد بن عثمان السقبز

3000000000621040عزباء-أعزب616*****المنصف بن علي العجيمي 1917201

وج759*****درصاف بنت خالد العبيدي1917201 ز ية -مت 
ز

2773000000000311040*****الطاهر بن حسونة الورع

3000000000311040عزباء-أعزب145*****وسام بن رضا الدريدي1917201

وج971*****عاطف بن محمد البوزيدي1917201 ز 1203000000000331040*****مروى بنت الزين دريدية -مت 

وج198*****سعيد بن يوسف حمراوي1917201 ز 183300000250075540*****جميلة بنت حميدة حمراويةة -مت 

ي1917201
وج568*****وديع بن محمد الزمبز ز 3000000000381040ة -مت 

وج827*****عمر بن عثمان حامدي1917201 ز ية -مت 
وكة بنت ةالطاهر الغزواتز 3413000000000661040*****متر

ي فطناسي1917201
ز
وج093*****فرج بن الغالوق ز ية -مت 

ي الماكبز ة بنت العرتر 2183000000000671040*****ختر

3000000000351040عزباء-أعزب830*****صابر بن الصادق بن عزوز بن عبد هللا1917201

ي2165237
وج608*****عادل بن عبد الرحمان بن ابراهيم الماكبز ز 2472000001300451538*****هاجر بنت عمار بوقطفة -مت 

2000001300531538ة-مطلق301*****زينة بنت محمد العيد بن محمد االبرق2165237

ود  2165237 300000130072538ة-مطلق366*****زينة بنت عمر بن صالح كشر

300000130072538ة-أرمل057*****حبيبة بنت محمد بن مدوري رحالي 2165237

وج045*****توفيق بن أحمد بن سلطان العرفاوي2165237 ز 8372000001300471538*****روضة بنت مصطفز بن محمد العرفاوية -مت 

ي2165237 ة بنت الطيب الحبيبر 300000130079538ة-أرمل211*****ختر

وج268*****سفيان بن صالح العلوي 2165237 ز 2152000001300411538*****رجاء بنت حمادي الماجري ة -مت 
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وج799*****الطاهر بن سليمان بن صالح2227244 ز 800300014130086037*****سعيدة بنت مسعود أمينةة -مت 

ي 2227244 وج121*****محمد بن علي بن بلقاسم الحبوتر ز ية -مت 
1852000141300361037*****شيماء بنت المقداد الهريسر

وج148*****ايمن بن علي بن احمد الثمالوي 2227244 ز ين بنت معمر فتحالوي ة -مت  2000141300371037 303*****صتر

ز بن محمد الطيب بن عبد العاطي بن الضياف2227244 وج038*****ياسير ز 8742000141300391037*****إيمان بنت رجب بن الحطاب ماجرية -مت 

اري2227244 ز وج041*****االمجد بن احمد الكتز ز ين  بنت خميس قعيب ة -مت  2822000141300391037*****صتر

ي دالعي2227244
وج123*****حنان بنت عيفز ز ية -مت 

2112000141300371037*****كمال بن صالح الطوجاتز

ي2259250
وج624*****االسعد بن خليفة بن محمد المحواسر ز ية -مت 

ز
0731000262500581536*****نجوى بنت يوسف المخلوق

ي2259250 وج433*****عبد القادر بن بلقاسم بن علي السليمي الحاجر ز 7221000262500471536*****زينة برقوة -مت 

وج473*****سامي بن عبد الرحمان الخزري2259250 ز 4141000262500471536*****إلهام بنت حسن خزرية -مت 

ي2338253
ي بن عبد هللا بن محمد الجويبز وج087*****العرتر ز ية -مت 

272300000000071535*****الهذبة بنت محمد غزواتز

ي بن بلقاسم الماجري2338253 2000000000451535ة-مطلق908*****هندة بنت المنجر

ي2338253 وج858*****مهرية بنت حسن بن بوجمعة الشاتر ز 2732000000000411535*****االمجد بن عمر بن علي الهمامية -مت 

ي حمدي  2338253 ي بن علي بن الصحبر
وج416*****الكيالتز ز 7292000000000431535*****سمية بنت محمد الطاهر حمدي ة -مت 

ي 2338253
وج897*****علي بن الهادي بن احمد السحباتز ز ي ة -مت  0862000000000551535*****ليل بنت حمادي الغرتر

ي 2338253
300000250081035ة-أرمل762*****جميلة بنت محمد بن مبارك ماكبز

ي 2338253
2000000000601535ة-مطلق892*****حليمة بنت البشتر بن احمد الفرشيسر

ز حمدي2338253 300000000072535ة-مطلق144*****زعرة بنت الهادي بن حسير

وج574*****الحبيب بن عبد الحميد بن بلقاسم شوالي2338253 ز 3142000000000511535*****حياة بنت البشتر السعودية -مت 

300000000076535ة-مطلق825*****خدوجة بنت الحبيب الماجري2338253

10000031000501535ة-مطلق059*****كريمة بن عبد المؤمن2338253

300000000072535ة-مطلق411*****محمد بن حسن العياري2338253

وج141*****لطيفه بنت رابح بن عبد هللا التليلي 2338253 ز 1932000000000481535*****محمد بن صالح بن ابراهيم التليلية -مت 

300000000074535ة-مطلق587*****فاطمة بنت موح 2338253

وج707*****معز بن محمد الهادي التليلي 2338253 ز 4972000000000451535*****حبيبة بنت سالم بنة ة -مت 

ي2338253
وج219*****جميلة بنت الطاهر المديوتز ز 5582000000000461535*****رؤوف بن صالح الغانمية -مت 

وج780*****طارق بن محمد العيد بن محمد االبرق2479269 ز 0981000142500511534*****فضيلة بنت الصاق عمارةة -مت 

وج695*****شكري بن علي النهدي2479269 ز ية -مت  3891000142500521534*****فضيلة بنت صالح الشاتر

ي2505271
يف  300000130084033ة-أرمل257*****زهو بنت علي  الشر

وج727*****عبد الرزاق بن صالح بن خميس الدالعي2505271 ز 8472000001300341033*****منية بنت عثمان الدالعية -مت 

2000001300391033ة-مطلق294*****ثرية بنت علي بن محمد العكرمي2505271

ي 2505271
وج452*****مروان بن الهادي وذيبز ز 8902000001300361033*****خولة بنت محمد الدريدي ة -مت 

ي 2536275
1000141300501532ة-مطلق965*****منية بنت الطيب المديبز

وج089*****عدنان بن المختار ابو االعراس2536275 ز ة بنت محمد بلقاسمة -مت  3781000141300541532*****سمتر

ي2571277
وج249*****الحبيب بن علي مسيكبز ز ية -مت 

ز
3641000262500401031*****زهرة بنت حسن ورع

يفة بنت الطاهر بن مسعود بولعابيه 2580278 300000000084030ة-أرمل154*****رصز

وج625*****علي بن عون بن محمد الطرابلسي 2580278 ز ية -مت 
9782000000000611030*****عزيزة بنت صالح المثلوت 

وج775*****علي بن محمد بن خليفة الهمامي 2580278 ز كاوي ة -مت  0542000000000361030*****سلوى بنت رشيد التر

وج083*****المختار بن علي بن خليفة بن الحرشة2580278 ز 9261015003100079530*****برنية بنت الواعر العرفاوية -مت 

وج209*****لالهم بنت محمد الشوالي 2580278 ز 3581000002500561530*****عبد الجليل بن محمد البوغانمي ة -مت 

ي2580278
وج617*****حمادي بن محمد سلماتز ز ي العرفاوية -مت 

3882000000000371030*****درة بنت التيجاتز

ي 2580278
2000000000401030ة-مطلق144*****محرزية بنت سعد الوذيبز

300000000090030ة-أرمل988*****شاذلية بنت محمد الخذري 2580278

يف2580278 وج900*****عزيزة بنت جلول الشر ز يفة -مت  0662000000000351030*****المولدي بن الطاهر الشر

300000000086030عزباء-أعزب032*****عبد الكريم بن الطيب بن راضية2580278

ي 2659288
وج940*****سنية بنت الهامل الغزواتز ز ي ة -مت 

4681000142500381029*****علي بن حامد المديوتز

وج959*****كمال بن عمر العطياوي 2665289 ز 8891000001300451528*****مريم بنت عبد اللطيف بوصوفة -مت 

وج741*****زبتر بن الضاوي نفزي2665289 ز 3471000001300451528*****أمية بنت سعيد الهمامية -مت 

وج217*****عبد الكريم بن علي الرياجي2703 ز 723200000000078525*****نعيمة بنت احمد بوحريزية -مت 

ز بن محمد جالل2777 وج192*****نعيمة بنت حسير ز 7401000001300611023*****محمد صالح هداوية -مت 

ي2777
وج952*****العلمي بن خميس العمدوتز ز ية -مت 

7391000001300391023*****مهان بنت المولدي توايب 

ز بن عمار المناعي 2796 1000000000321020عزباء-أعزب031*****محمد آمير

وج797*****محمد بن شعبان بن العيفة المباركي2796 ز 7591000000000631020*****زينة بنت المولدي قناوية -مت 

ي2796 ي بن مفتاح حاجر 1000000000351020عزباء-أعزب798*****أيمن بن محمد الناجر
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وج278*****فريد بن صالح الرياحي 741 ز 441300031031000551565*****فريدة بنت المختار بن بلقاسم ة -مت 

300031031000561565ة-أرمل464*****ليىل بنت يونس العرفاوي 741

وج343*****كريم بن المكي البوغانمي 1492 ز 3233000262515461561*****سامية بنت إبراهيم الخماسي ة -مت 

وج086*****توفيق بن رجب المناعي 1492 ز ي ة -مت 
37030002631000541561*****فاطمة بنت محمد الحمرانز

ز بن محمد الحفصي 1492 وج872*****الحسي  ز 9273000262515591561*****ناجية بنت سليمان الساسي ة -مت 

وج844*****محمد الحبيب بن عمارة المناعي 2555 ز 25530003106150071560*****مباركة بنت عبد هللا حكيمي ة -مت 

وج138*****حمودة بن صالح علوي 2555 ز 391200031041500601560*****زبيدة بنت الهادي براهمي ة -مت 

وج129*****محمد الحبيب بن عىلي قطيفة 3147 ز 69230001441500661059*****زكية بنت محمد الصالح البلطي ة -مت 

30210001300551558ة-مطلق322*****منية بنت حميده النفزي 3818

ي 3839 وج138*****شكري بن محمد الحاح  ز ي ة -مت  274101541241500521557*****فاطمة بنت عبد المجيد حاح 

200041241500661057ة-أرمل646*****محمود بن بلقاسم درغوم3839

ي 3839 وج035*****خالد بن الهادي ناح  ز 283101541241500561557*****ليىل بنت خميس رتيبة ة -مت 

ي 40112
وج708*****األسعد بن عىلي العونز ز ة بنت حسن الساسي ة -مت  3853000262500451556*****أمت 

وج634*****محمد بن سليمان بفو 40112 ز ي ة -مت  5393000262500481556*****كوثر بنت عبد العزيز الحكت 

30315003100089055ة-أرمل732*****منوبية بنت العروسي بونارصي 60614

ي 60614
30000041500641055ة-مطلق772*****بية بنت عمار الجوينز

30150031000661055ة-أرمل448*****جميلة بنت يونس عمايري 60614

3000142500461554ة-مفارق494*****ندى بنت مختار بن بلقاسم 73217

30001431000611054ة-مطلق634*****ياقوتة بنت الهادي بن هالل 73217

وج927*****رضا بن المولدي بن أحمد 73217 ز ي ة -مت  3103000142500521554*****مديحة بنت محمد المنصف الجندون 

وج119*****نورالدين بن محمد العكرمي 73217 ز 77130001431000641054*****مباركة بنت صالح الساسي ة -مت 

ي 81321
وج116*****محمد بن عزوز العمدونز ز ي ة -مت  3463015001300411553*****لمياء بنت محمد الخضز

وج002*****محسن بن محمد النكاعي 81321 ز 4993015001300471553*****نادية بنت المانع بن عرفة ة -مت 

3000141300461552ة-مفارق052*****نعيمة بنت أحمد العرفاوي83123

ي 83123
3000141300491552ة-مطلق369*****نجمة بنت محمد العونز

3000262500401051ة-أرمل601*****عائشة بنت محمد النويضي 92725

ي 100426
وج769*****محمد الهادي بن عىلي المحواس  ز ي ة -مت 

2303000002500581550*****نومة بنت حمودة المحواس 

وج065*****رياض بن عبد السالم بن خليفة 100426 ز ي ة -مت   الجندون 
6133000002500411550*****حنان بنت مصطفز

وج343*****الحبيب بن عمر السليمي100426 ز ي ة -مت 
01030000031000631050*****بية بنت صالح بن محمد زرم الدينز

ز100426 ي ثمي 
3015000000591550عزباء-أعزب729*****شاذلية بنت عياس 

وج190*****محمد بن صالح بن عمارة 100426 ز 5763000002500491550*****عواطف بنت محمد الماجري ة -مت 

ي 100426
 
وج272*****عبد المجيد بن محمد المرزوق ز 1873000002500561550*****نورة بنت المختار الماجري ة -مت 

ي  100426
3015000015671050حالة أخرى 838***** غزالة بنت محمد عونز

3015000000601550ة-مطلق509*****عزيزة بنت محمد الجريدي100426

وج260*****نبيهة بنت محمد نويضي 116134 ز ي ة -مت 
6402015142500471549*****حاتم بن عزالدين المثلون 

ي 119435
وج729*****عزالدين بن عىلي العونز ز ي ة -مت  8263000001300541548*****كوثر بنت عبد المجيد الغرن 

وج196*****صالح الدين بن محمد بن الرياحي 119435 ز 3523000001300481548*****مباركة بنت محمد الحفصي ة -مت 

3000001300551548حالة أخرى 665*****السيدة بنت حسن الماجري 119435

ي 128038
3000141300351047ة-مطلق341*****هدى بنت عبد هللا النفان 

ي 133039
وج333*****سمت  بن أحمد المثلون  ز ي ة -مت 

21010002641500481546*****نعيمة بنت حسن المثلون 

ي 142840 وج672*****فريد بن محمد الغرن  ز ي ة -مت 
3723000000000591545*****زينب بنت عىلي العونز

وج050*****عمارة بن مفتاح الساسي 142840 ز 6353000000000591545*****نزي  هة بنت بلقاسم الرياحي ة -مت 

ي 142840
3000000000571545عزباء-أعزب799*****سعاد بنت عزالدين التلمسانز

3000000000501545عزباء-أعزب820*****هنونة بنت علية الماجري 142840

وج995*****كمال بن بلقاسم عرعوري 142840 ز 2663000000000521545*****سعاد بنت عمر عرعوري ة -مت 

3000000000581545ة-مفارق961*****حسنة بنت مصطفز السعيدي 142840

3015000000391045حالة أخرى 040*****العادل بن نض الهمامي 142840

3015003100088045ة-أرمل091*****حبيبة بنت حسن البوبكري142840

3000000000521545ة-أرمل088*****قمرة بنت المولدي القاسمي 142840

وج715*****سليم بن األزهر خياري 173449 ز ز الشيحي ة -مت  8842000142500441544*****سمية بنت الحسي 

ي 176950
3000001300671043ة-أرمل014*****السيدة بنت محمد الصالح الفرشيش 

ي 184451
وك بن الهادي بوهانز وج733*****مت  ز 5572000141300531542*****الزازية بنت المختار الرابحي ة -مت 

2000141300551542ة-مطلق961*****ليىل بنت محمد العقيل 184451

2015000000481540حالة أخرى 299*****فوزي بن إبراهيم السماوي 191753

ي191753
ز
3000000000341040عزباء-أعزب671*****صابر بن النارص بن الحاق

ي 191753
وج754*****محرز بن عىلي العونز ز 19420000031000631040*****دوجة بنت حمادي غياضة ة -مت 

وج121*****مراد بن بشت  زغدودي 191753 ز ة التونشي زغدودي ة -مت  1302000002515401040*****سمت 

وج721*****الهاشمي بن الفيتوري العجيىلي 191753 ز 18920000031000611040*****ليىل بنت الطاهر الجامية -مت 

ز بن محمد الصغت  زروق 191753 وج013*****الحسي  ز 3752000002500591540*****هنيدة بنت خالد حيدري ة -مت 

ي 191753
3000000000631040عزباء-أعزب669*****حدي بنت عبد هللا محفوظز

3000000000661040عزباء-أعزب375*****عبد الكريم بن بوجمعة بوعىلي 191753

ي العابد 225961 1000262500451536ة-مطلق580*****فتحية بنت عبد النن 

وج795*****صابر بن ضو بن السوي    ح ضو 225961 ز 3521000262515401036*****فاطمة بنت عىلي بن ضو ة -مت 

وج297*****محرز بن الطيب الصفاقشي 225961 ز 4411000262500431536*****سعيدة بنت عبد المجيد الطرابلشي ة -مت 

وج968*****الهادي بن عىلي الحفصي 233864 ز 5772000000000531535*****رفيقة بنت أحمد الماي ة -مت 

وج506*****رياض بن الطاهر الماجري 253665 ز 9761000141300481532*****نجاة بنت محمد المطماظي ة -مت 

وج666*****الطيب بن عىلي بن رمضان 258066 ز وكة بنت محمد مقرية ة -مت  972300000000084030*****مت 

وج364*****المنصف بن محمد بن عربية 266567 ز ية -مت 
0731000001300421528*****جليلة بنت محمد الجمعي الضيفز

وج390*****الساسي بن محمد بن عزيزة 277768 ز 521200000130084023*****بختة بنت عبد العزيز العجمي ة -مت 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن فردي                                 1/1 اء معتمدية حي الخضر



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية الزهور

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب العام التر
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

3015142515521564ة-أرمل06505074منية بنت علي بن عثمان بوبحري1211

وج00655165محمد بن عمار مقطوف3142 ز 0071552630151431000621059زينة بنت عبد الكريم جوادية -مت 

30000000210591555عزباء-أعزب00679144مسعود بن احمد عامري6063

وج04614564كمال بن مصطفز المناعي6063 ز ي المناعية -مت 
02320448200031031000491555مفيدة بنت جيالنز

ز علوي10045 وج04717766شاكر بن حسي  ز 046844273000002500411550آمال بنت يوسف رحومةة -مت 

وج04710837سوسن بنت محمود  كحالوي11616 ز 047604473000142500331049فريد بن حمدة البوعزيزية -مت 

3000002500621045ة-مطلق00659651فاطمة بنت مبارك الجبالي 14287

وج04668123 شهاب بن مصطفز بن مسعود17698 ز ية -مت 
080223143000001300391043نسيمة بنت عبد الجبار الورتانز

ي الجبالي18449
2000141300441542ة-مطلق07012597كريمة بنت الفرجانز

3000000000331040عزباء-أعزب07832917طارق بن محمد الهادي191710

3000000000341040عزباء-أعزب04706005محمد سليم رحومة191710

3000000000611040عزباء-أعزب00661800الزهرة بنت الحطاب ساسي191710

ي بن حمد فطناسي191710
ز
وج00514093فرج بن الغالوف ز ية -مت 

ي بن حسن الماكنز ة بنت العرن  005912183000000000671040خت 

300000000076535ة-أرمل03657855فطيمة بنت صالح ماجري233814

2000000000491535عزباء-أعزب04623685لطيفة بنت خميس المؤدب233814

وج04609192معز بن رضا قراب253616 ز ية -مت 
046311091000141300491532آمال بنت محمد الصادق خليفز

1000002500571530ة-مطلق00695357علي بن الشاذلي األسود 258017

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن فردي 1/1   معتمدية الزهور



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية السيجومي

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب العام التر
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

3000000000461545ة-مطلق955*****الحسناوي بن احمد الشيحاوي14281

وج913*****سوسن بنت الطاهر الكوكي17692 ز ية -مت  جر 6153000001300311043*****مروان بن جمال الدين التر

وج992*****هيكل بن المولدي المرداسي21653 ز 4232000001300411538*****سامية بنت ابراهيم الطرابلسية -مت 

300000000071535عزباء-أعزب899*****نور الدين بن سعيد الجمل 23384

وج288*****عزة بنت علي الدريدي27035 ز 3601000000000411525*****توفيق بن حسن سديرية -مت 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن فردي 1/1 معتمدية السيجومي



الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية العمران

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب العام التر
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 91
300041241500501572ة-مطلق070*****راضية بنت صالح الورتان 

ي 262 ي الباج  وج645*****ألفة بنت المنج  ية -مت  
522300031061500431570*****محمد بن صالح الفرشيش 

ي 503 وج845*****أحالم بنت الطاهر الكعب  يف بن محمد الصالح بن يونسة -مت   80630002641500501566*****ش 

وج244*****فتجي بن علي العبيدي744 ية -مت  
974300031031000571565*****سعاد بنت ابراهيم عون 

300031031000511565ة-مطلق901*****عبد الستار بن عبد القادر بلغيث744

يف بن صالح السوايعي 744 وج739*****محمد الش  019300031041500611065*****نزي  هة بنت النوري بنعامر ة -مت  

وج057*****محمد النارص بن محمد بن جابر 744 917201531041500531565*****كريمة بنت علي العيساوي ة -مت  

ي 744
 
300031031000501565ة-مطلق236*****مريم بنت عيش القرف

وج178*****اسيا بنت محمد الصغتر العبيدي1219 62630151431000581564*****عبد هللا بن أحمد الشنيورية -مت  

وج108*****كمال الدين بن الهادي العاشوري1219 ي ة -مت  
 
59730001441500541564*****ناجية بنت علي المعاف

وج810*****عيدة بنت محمد بوشيبة 1219 66630001441500561564*****رضا بن عبد الرحمان النيغاوي ة -مت  

ي 14912
30002631000481561ة-أرمل544*****سامية بنت محمد الخليف 

وج382*****مراد بن صالح حامدي 14912 33330002631000491561*****حسنية بنت رابح عجولي ة -مت  

وج611*****األسعد بن محمد الحباسي 14912 93130002631000461561*****نورة بنت األمير  بلعوائدة -مت  

30002631000461561ة-أرمل881*****حميدة بنت علي الماجري14912

وج137*****ابراهيم بن رمضان عامري14912 ي عامرية -مت   1933015262500451561*****سناء بنت الصحب 

وج205*****منية بنت محمد القبالوي 14912 88230002631000471561*****يحمد بن محمد زيدة -مت  

وج806*****المحسن بن المنور العامري 14912 80030002631000601561*****غرسة بنت عبيد عامري ة -مت  

30150041500621060ة-مطلق280*****حدي بنت خليفة بن نرص العوادي 25519

وج980*****خميس بن علي بن سالمة25519 032300031031000661060*****فتحية بنت بلقاسم بن كريدانة -مت  

وج639*****فرجانية بنت الطاهر أوالد صيف25519 503200031041500561560*****كمال بن عبد هللا الكوكية -مت  

ة بنت عبد المجيد الحكيمي25519 30000041500561560ة-مفارق461*****سمتر

ي25519 30000041500491560ة-مطلق007*****أمينة بنت أحمد غريب 

30150041500621060ة-مطلق963*****زكية بنت الحبيب الجبالي 25519

ي بن عبد الرحمان البدوي25519 وج641*****المنج  38230150031000601560*****لمياء بنت محمد المعلولي 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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الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية العمران

ي 31426
وج559*****النارص بن علي الشارن  74430001431000461559*****فوزية بنت علي الماجري ة -مت  

وج019*****فاطمة بنت الهادي بن العياري 31426 ي ة -مت  
8123015142500571559*****عبد الحفيظ بن عبد هللا الماكب 

30001431000521559ة-أرمل762*****منية بنت عبد الرحمان النيغاوي31426

ي 31426
 

وج763*****محمد بن األزعر الورغ 83730001431000541559*****أحالم بنت عبد هللا بكوشة -مت  

ي بن عمار الحكيمي31426
وج010*****لطف  ية -مت  

38330001431000531559*****فريدة النفان 

وج896*****صالح بن سعد باليلي 31426 02430001451500641059*****يمينة بنت حمادي غانمي ة -مت  

وج700*****بلقاسم بن خليفة عامري 31426 11430001431000581559*****زهرة بنت عبد هللا عامري ة -مت  

20151413210421557ة-مطلق283*****محرز بن صالح النرصاوي 38333

وج310*****كمال بن علية الشيجي 38333 ي  ة -مت  
2893015141300521557*****ليل بنت الحسير  التاهنب 

ي 38333
3015141300541557ة-مطلق433*****نعيمة بنت التكوري الوسالن 

3000262500551556ة-أرمل373*****رجاء بنت المنصف بن حامد 40136

ي 40136
وج897*****نورالدين بن محمد الماكب  ي ة -مت  

7743000262500521556*****جميلة بنت عمر الحناس 

3000262500451556ة-مطلق079*****روضة بنت بوذراع العرفاوي 40136

وج672*****العيد بن لخرص  مسعيد 40136 ي ة -مت  
5473000262500591556*****قمر بنت بوجمعة الحواس 

3000262500551556ة-أرمل754*****نعيمة بنت محمد النفزي  40136

ي 40136
وج688*****مجيد بن ساسي عش  9403000262500501556*****صبيحة بنت محمد عرفاوي ة -مت  

وج250*****نزي  هة بنت عبد السالم العياري 40136 ي بن محمد بن الحاج محمد ة -مت  
0403015262500401056*****لطف 

وج540*****بسمة بنت محمد المناغي40136 8833000262500461556*****مراد بن عبد الرحمان الشلواطية -مت  

ي 40136
وج699*****رياض بن محمد الماكب  ي ة -مت   وكة بنت الهادي الشان  2143000262500461556*****مت 

وج223*****عادل بن الطاهر العياري 40136 ي ة -مت  
3143000262500481556*****نجاة بنت عمار الخليف 

وج411*****محسن بن محمد الصلوجي 40136 45520210262500421556*****نجيبة بنت عمر الصلوجي ة -مت  

ي 40136
وج356*****صابر بن محمد الحبيب الخليف  ي ة -مت  

0683000262500441556*****سهام بنت عبد هللا القضقاض 

ي40136
وج016*****الهذبة بنت المولدي الفرشيش  4793000262500431556*****حمد بن محمد البجطاوي ة -مت  

وج314*****سمتر بن يونس بالعيدي 40136 7733000262500521556*****الزهرة بنت عيش العبيدي ة -مت  

ة بنت فرج الرياجي 40136 وج813*****سمتر 7133000262500491556*****عادل بن الحبيب الرياجي ة -مت  

ي40136
وج871*****رضا بن الطاهر الحشاس  5383000262500561556*****لطيفة بن البشتر الفاعوسية -مت  

وج841*****خالد بن أحمد النرصي 40136 9153000262500481556*****هدى بنت أحمد عبيدية -مت  

3000262500461556ة-أرمل415*****أم الزين بنت أحمد الهمامي 40136

وج271*****مراد بن رشيد بن عبد هللا 40136 4843000262500521556*****سلوى بنت محمود المثالي ة -مت  

وج716*****عبد القادر بن محمد الطاهر برينيس 40136 4833000262500491556*****جليلة بنت عمر بواألعراس ة -مت  

3000262500511556ة-مطلق566*****مليكة بنت يوسف عاشوري 40136

30000031000601555ة-أرمل245*****زينة بنت محمد الطرابلشي 60657

3015000015511555حالة أخرى 079*****سلوى بنت حسن الحفيان 60657

وج614*****معمر بن محمود فتح الالوي 60657 22530000041500671055*****دولة بنت محمد الماجري ة -مت  

ي 60657 30000031000561555ة-مطلق769*****فوزية بنت رضوان المهذن 

وج106*****نورالدين بن محمد الجالضي 60657 5573015002500551555*****ناجية بنت عبد هللا مباركي ة -مت  

وكة بنت الهادي عياري 60657 30000061500641055ة-مطلق708*****مت 

ي 60657
 
وج599*****فتجي بن الصغتر الرزف ي ة -مت  

 
823200031041500611055*****سهام بنت عبد الحميد الرزف

3015000015541555حالة أخرى 935*****ليل بنت عبد الحفيظ الهاشمي 60657

ي 60657
 
3015002500601555ة-مطلق611*****السيدة بنت حسن الخلوف

وج806*****توفيق بن الهادي العياري 60657 569200031031000511555*****آسم بنت الحسير  النفزي ة -مت  

وج145*****كريم بن صالح الدريدي60657 ية -مت  
315200031031000481555*****هدى بنت عمار الشارن 

وج660*****محمد بن محرز الطرابلشي60657 ية -مت  
770200031031000411555*****فضيلة بنت يوسف خلف 

ة بنت محمد األمير  سليمي60657 3015000015501555حالة أخرى 647*****سمتر

وج354*****حياة بنت عمر السعيدي 60657 09630000031000561555*****عمر بن الحطاب التابعي ة -مت  

وج537*****البشتر بن محمد الحامي60657 ية -مت   265200031031000551555*****عائشة بنت علي الهداج 

وج467*****سلوى بنت عبد هللا بن عمار 60657 ي ة -مت  
949200031031000471555*****رضا بن أحمد العيدون 
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الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية العمران

وج485*****فتجي بن محمود الغانمي 60657 833200031031000461555*****راضية بنت أحمد عبد الملك ة -مت  

ي 60657
 
وج988*****هشام بن األخرص  الرزف 132200031031000521555*****عائدة بنت الحبيب كرباكة ة -مت  

ي بن فرج خالد 73275
وج738*****فرجان  1413000142500591554*****وحيدة بنت الحبيب الحفصي ة -مت  

وج671*****النوري بن محمد المالئكي73275 ة بنت حمدة كحيلي ة -مت   5123000142500511554*****   منتر

وج156*****سامي بن محمد سيد احمد73275 29030001431000321054*****خديجة بنت عبد هللا مباركية -مت  

ي 73275
30001431000631054ة-مطلق841*****صلوحة بنت يوسف المسغون 

30001431000611054ة-مطلق602*****راضية بنت الطاهر السمعلي 73275

وج840*****فضيلة بنت بالعيد الهمامي 73275 ي ة -مت  
4263000142500471554*****عبد الحميد بن منصور الحواس 

وج414*****عبد القادر بن صالح جميعي 73275 7833015142500691054*****فاطمة بنت إبراهيم العكاري ة -مت  

3015001300461553حالة أخرى 244*****عواطف بنت محمد الطيب النرصاوي 81382

وج820*****عبد المجيد بن محمد القادري 83183 4803015141300611052*****نجوى بنت عبد القادر الماجري ة -مت  

3000141300511552ة-أرمل405*****سامية بنت محمد الدريدي 83183

ي 83183 وج475*****معز بن علي الجت  ي ة -مت  
 

9053000141300421552*****عائدة بنت حسن الورغ

وج347*****فوزي بن األخرص  بن األخرص 83183 ي ة -مت   7673000141300521552*****حسنة بنت إبراهيم الشان 

ي 83183
3000141300501552ة-مطلق530*****لطيفة بنت رابح الغزوان 

وك عرفاوي 83183 وج375*****وهيبة بنت مت  85920001413210461552*****حسن بن أحمد دبوسي ة -مت  

ي 83183
وج153*****حسنة بنت حسن الفرشيش  5083000141300501552*****محمد بن عمار البجاوي ة -مت  

وج240*****جميلة بنت الحبيب الذوادي 83183 ي الدخيلية -مت   2343000141300441552*****مراد بن العرن 

ي83183
وج897*****لمياء بنت رحومة الحناس  ي ة -مت  

7603000141300521552*****توفيق بن مسعود عثمان 

ي 83183
وج992*****سامي بن عبد هللا سليمان  ي ة -مت  

 
0783000141300441552*****سامية بنت بشتر المرزوف

وج726*****رضا بن محمد البجاوي 83183 6473000141300511552*****أنيسة بنت محمد العرفاوي ة -مت  

وج178*****جمال بن محمد الهمامي92794 3472015262500441551*****منية بنت البشتر المزية -مت  

وج914*****رضا بن محمد البلطي 92794 24920002631000591551*****فطيمة بنت محمود بالطاهر ة -مت  

3000262500641051ة-مطلق296*****رضا بن التوهامي العبيدي 92794

ي 92794
وج489*****ابراهيم بن الشاذلي الوسالن  3122015262500441551*****زينة بنت البشتر الحامي ة -مت  

ي 92794
 
وج628*****مراد بن علي الساف 12020002631000471551*****لمياء بنت مسعود بن منصوري ة -مت  

ي 92794
وج632*****رضا بن الهادي الطرخان  0922015262500431551*****صفية بنت خميس سعيدي ة -مت  

وك الرياجي1004100 3000002500541550ة-أرمل492*****آسيا بنت مت 

وج176*****فاطمة بنت عبد هللا الدريدي1004100 ي ة -مت  
 
03730000031000341050*****وليد بن أحمد الكاف

ي 1004100 وج451*****رضا بن بلقاسم الجندون  ي ة -مت  
50630000031000621050*****سلوى بنت محمد الفزان 

3000002500571550ة-مطلق452*****فضيلة بنت محمد الرحالي 1004100

ي 1004100
وج699*****خليفة بن علي الرضوان  ي ة -مت  

765100031041500531550*****نزي  هة بنت المكي الحمرون 

وج404*****الهادي بن رمضان العرفاوي 1004100 ي ة -مت  
 
1963000002500581550*****زكية بنت محمد الصالح الدف

3015000000541550حالة أخرى 152*****عائ شة بنت عمار الكامل 1004100

وج640*****محمد الجباري بن يوسف عبيدي 1004100 37430000031000611050*****حليمة بنت صالح العياري ة -مت  

ي 1004100 وج002*****مختار بن حسونة اليعقون  723200031031000401050*****لطيفة بنت عمار الجالضي ة -مت  

وج497*****ألفة بنت حارث التليلي 1004100 139200031031000301050*****هشام بن عمار المكي ة -مت  

3015000000481550حالة أخرى 320*****الهادي بن صالح بن صالح1004100

3000002500501550ة-مطلق058*****فاطمة بنت عبيد عبيدي1004100

ي 1004100
ة بنت علي السعيدان  وج384*****سمتر ي ة -مت  

2053015000000501550*****محمد بن إبراهيم الصيف 

ي1161113 وج851*****عمار بن الطيب عرن  ية -مت  
61720001431000591549*****البهجة بنت الحسير  عون 

وج228*****محرزية بنت محمد سليمي 1161113 ي ة -مت  
5122015142500431549*****نادر بن المنصف الجويب 

3000001300411548حالة أخرى 400*****فاطمة بنت محمد بوشيبة 1194115

وج027*****حسن بن عمر السهيلي 1194115 ي ة -مت   7823015001300681048*****فاطمة بنت محمد الجت 

ي النرصي 1194115 وج018*****محمد العرن  6103015001300671048*****رشيدة بنت حسن بن منصور ة -مت  

ي 1280118
وج432*****رضوان بن بوبكر السلطان  0573000141300401047*****سندس بنت نور الدين القصوري ة -مت  

وج197*****محمد بن عبد الحق المناغي 1280118 ة بنت الطيب بالليل ة -مت   9463000141300391047*****أمتر
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وج845*****عبد المجيد العبيدي 1280118 3232015141300501547*****نجاة بنت عبد الرحمان العرفاوي ة -مت  

وج970*****توفيق بن عبد هللا بن عبد هللا 1330121 ي ة -مت  
78262000262500571546*****لطيفة بنت حسن الشارن 

ي 1330121
وج775*****فتجي بن صالح المازن  ية -مت  

وكة بنت محمد المسطاري المازن  9102000262500481546*****مت 

وج486*****يوسف بن مصطف  البدوي1330121 ية -مت    الطالب 
2092000262500441546*****رمضانة بنت االخرص 

ي 1330121 وج646*****بوبكر بن عمر الحاج  3182000262500451546*****سندس بنت عياد الحاج خليفة ة -مت  

ي 1330121
وج917*****كمال بن محمد الصالح الشعبان  ي ة -مت  

6302000262500441546*****جنانة بنت رابح شعبان 

وج594*****فيصل بن محرز الطرابشي1330121 5102000262500481546*****حنان بنت محمد كرموصة -مت  

ي بن مصباح الخلفاوي 1330121
وج720*****لطف  ي ة -مت  

0872000262500471546*****سندس بنت العزيز الغزوان 

2000262500461546ة-مطلق416*****نبيهة بنت مجيد بن الصغتر 1330121

وج573*****فتجي بن الشاذلي الهمامي 1330121 وكة -مت   2912000262500581546*****مريم بنت أحمد مت 

وج320*****كمال بن مصطف  الورغمي1330121 وكة ة -مت   ي المت  3812000262500481546*****حبيبة بنت محمد المنج 

وج511*****كمال بن محمد بن الصادق سليمي1330121 9412000262500441546*****نجيبة بنت عثمان الحرزي ة -مت  

وج122*****فيصل بن الحبيب القطوسي 1330121 ي ة -مت  
9052000262500501546*****الزهرة بنت حسن الجويب 

وج061*****محمد الصالح الزمالي 1428133 ي ة -مت   9393000002500631045*****فتحية بنت بشتر العرن 

ي 1428133 3000000000551545ة-مطلق214*****السيدة بنت بلقاسم الجندون 

ي 1428133
 
وج881*****محمد علي بن عيش القرف 8063000000000531545*****زينب بنت البشتر الرويشي ة -مت  

3000000000601545ة-مطلق441*****منجية بنت صالح القبالوي 1428133

وج713*****نورالدين بن الفاضل الفضالوي 1428133 8363000000000571545*****ليل بنت محمد موالهي ة -مت  

وج086*****الزهرة بنت المولدي بالغيث1428133 ي بن محمد الصامت ة -مت   554100031031000491545*****الصحب 

وك الرياجي 1428133 3000002500641045ة-أرمل569*****نجيبة بنت مت 

ي1428133
 
وج477*****رضا بن عبد الرحمان رزف 3563000000000561545*****فاطمة بنت عمر علويةة -مت  

3000000015621045عزباء-أعزب835*****يمينة بنت عبد السالم الكلبوسي1428133

3000000000581545عزباء-أعزب907*****عايدة بنت صالح مالئكي1428133

وك الغضبان1428133 ي بن المت  وج679*****شلب  4973000003100073545*****حلومة بنت بلقاسم الجالضية -مت  

وج320*****عزالدين بن احمد الرياجي1428133 165100031031000581545*****سعاد بنت عمار الرياجية -مت  

3000000000431545عزباء-أعزب392*****رفيق بن صالح الطرودي 1428133

وج961*****محمود بن صالح بالعوايد1428133 664100031031000511545*****السيدة بنت محمد الحباسي ة -مت  

وج038*****محمد بن عالم العياري 1428133 978100031031000521545*****مفيدة بنت بولعراس الصياري ة -مت  

ة بنت خليفة فكرون 1428133 وج854*****سمتر ي ة -مت  
734100031031000511545*****توفيق بن محمد عمران 

وج696*****عواطف بنت سعد الجالضي1734149 9902000142500451544*****نبيل بن الطاهر عويضةة -مت  

ي1734149 وج975*****نجوى بنت عمار الجندون  20710151431000521544*****الهادي بن عمر التليلية -مت  

وج862*****سمتر بن الحسير  بوزريبة 1734149 5742000142500461544*****أسم بنت مصطف  البوكاري ة -مت  

وج882*****دليلة بنت بلقاسم النجار 1734149 2092015142500401044*****محمد ضياء الحق جموغي ة -مت  

وكة بنت التومي بن نرص الجريدي1734149 2015142500631044ة-مفارق988*****مت 

ي 1844154
وج327*****حفناوي بن عبد المجيد الحسب  ي السعداوي ة -مت  

7252000141300481542*****عواطف بنت السيبان 

وج031*****آسية بنت الطاهر العبيدي 1844154 5082000141300411542*****علي بن محمد العبيدي ة -مت  

ي 1844154
ي بن رمضان القرخان 

وج184*****لطف  6962000141300501542*****بسمة بنت علي العياري ة -مت  

ي1844154 ي نصتر وج698*****سامي بن المش  5012000141300471542*****نشين بنت عمار الزوارية -مت  

ي بن محمد الصالح النرصي 1886158
وج002*****لطف  ي ة -مت  

5141015262500471541*****وفاء بنت مجي الدين الخبوس 

وج870*****هاجر بنت عبد اللطيف بونتوة 1886158 2542000262500381041*****سامي بن الشاذلي الخذراوي ة -مت  

ي1886158 وج820*****إقبال بنت علي الجندون  ي ة -مت  
 
ف 9402000262500381041*****صابر بن حسونة الطت 

وج869*****المهدي بن عمر النوري1886158 9692000262500361041*****رباب بنت محمد الحبيب العيارية -مت  

وج815*****زهتر بن محمد الشادي 1886158 59010002631000441541*****ليل بنت بلقاسم السمعلي ة -مت  

وج572*****عبد الخالق بن عبد هللا خلف هللا1886158 72410002631000561541*****زينة بنت عمار الكامل ة -مت  

2000002500561540ة-أرمل148*****الزهرة بنت بلقاسم الجعيدي1917164

وج106*****روضة بنت محمد مادي 1917164 ي ة -مت  
4373000000000381040*****زياد بن محمد اللطيف 

وج534*****درصاف بنت الحسير  العبيدي1917164 ي ة -مت   6693000000000371040***** محمد المهدي بن العرن 
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وج826*****عمر بن أحمد الجالضي 1917164 ي ة -مت   6923000000000671040*****أم الزين بنت محمود جت 

وج796*****عبد اللطيف بن عمر ونتوف1917164 ية -مت   03420000031000641040*****وحيدة بنت الشافعي بن العرن 

 هرمي1917164
وج552*****عمار بن االخرص  ية -مت  

7542000002500541540*****حدة بنت الهادي بالخرس 

وج243*****حفصية بنت الطيب بوستة 1917164 4512000002500581540*****الهادي بن قويدر العصفوري ة -مت  

300000250080540ة-أرمل845*****المختار بن محمد الدريدي 1917164

وج520*****صالح بن حسن حمادي 1917164 7592015005150083040*****ديمنتة بنت مصطف  بن حمادة ة -مت  

وج242*****الصادق بن طالب القاسمي1917164 0922000002500431540*****سامية بنت محمد المولدي الحزامية -مت  

ي 1917164
ة بنت صالح الخليف  وج319*****سمتر ي العيارية -مت  

ن  79810150000210521540*****محمد الهادي بن الت 

وج012*****الخامس بن صالح مالئكي 2145175 3831015142500481539*****محرزية بنت الصادق الدربالي ة -مت  

2000001300541538ة-مطلق229*****لطيفة بنت علي بن وناس2165176

ي2165176 ة بنت الهادي الرياجي الدبان  300000130076538ة-أرمل843*****ختر

وج404*****الفاضل بن صالح الراججي 2165176 7932000001300541538*****ألفة بنت الهادي مناغي ة -مت  

ي 2227179 2000141300401037ة-مطلق249*****هاجر بنت إبراهيم بن حاج 

ي الدردوري 2227179
وج028*****دنيا بنت جيالن  6782000141300311037*****صابر بن خميس الحرزي ة -مت  

وج987*****كريم بن نورالدين بالختر 2227179 ي ة -مت   8631015141300411537*****سارة بنت غي النويج 

ي بن بلقاسم الهمامي 2259182 وج901*****المنج  0831000262500501536*****ليل بنت يونس الهمامي ة -مت  

ي 2259182
وج214*****عائدة بنت المولدي الورتان  ي ة -مت  

4971000262500411536*****جالل بن صالح العون 

وج366*****محمد بن عمار الحامدي 2259182 1141000262500491536*****سعيدة بنت الصادق بن مرزوق ة -مت  

وج503*****صالحة بنت علي العزيزي 2259182 2541000262500431536*****رابح بن عبد العزيز العزيزي ة -مت  

وج501*****منتر بن محمد المي 2259182 ية -مت   9651000262500501536*****بسمة بنت سالم العمتر

وج137*****فتجي بن سعيد العياري 2259182 1021000262500511536*****أم السعد بنت عمار بوستة ة -مت  

ي 2259182
 
وج060*****محسن بن العيد الكاف 1141000262500601536*****هندة بنت حمودة بوبكري ة -مت  

ي 2259182
وج062*****رضا بن الحسير  عش  ي ة -مت  

4781000262500551536*****لطيفة بنت الهادي عش 

ي2259182
ان  وج530*****عمر بن رجب القتر  ية -مت  

5801000262500521536*****لطيفة بن احمد عويص 

ي 2259182
وج128*****محمد بن المولدي الورتتان  ي ة -مت  

7291000262500561536*****سنية رشيدة الورتان 

وج583*****جمال بن محمد الهمامي 2259182 1000262500421536 987*****سامية بنت محرز الورغمي ة -مت  

وج459*****فوزي بن حامد فريجي 2259182 9571000262500511536*****سلم بنت الحبيب الهمامي ة -مت  

وك بن مادي2259182 وج566*****وسيلة بنت المت  ية -مت  
1051000262500561536*****حاتم بن عبد هللا الجويب 

وج583*****حسن بن محمد جبالوي 2259182 ي ة -مت  
 

0821000262500571536*****ليل بنت عمر ورغ

وج053*****زياد بن عبد الرحمان كريدان  2259182 8851000262500461536*****صابرة بنت صغتر برهومي ة -مت  

2000000000471535ة-مطلق079*****كوثر بنت خليفة المقعدي2338197

ي 2338197
2000000000451535عزباء-أعزب392*****نجوى بنت رجب الورتان 

ي 2338197 وج786*****حسونة بن محمد اليعقون  782300000000075535*****دليلة بنت محمد العياري ة -مت  

وج419*****محمد األزهر بن بلقاسم مختار 2338197 1502000000000511535*****منية بنت مبارك بوخاتم ة -مت  

ي البوعلي2338197
وج172*****سامية بنت التيجان  0332000000000471535*****محرز بن احمد القبالوية -مت  

300000000074535ة-أرمل226*****زهرة بنت علي الطرودي 2338197

وج627*****الحسن بن سالم العامري 2338197 ي ة -مت  
4822000000000441535*****فاتن بنت عبد الحميدي المثلون 

وج554*****عمر بن رابح العياري2338197 ي بنت محمد العيارية -مت  
620300000250088035*****ام الهان 

ية بنت محمود محمودي2338197 2000000000551535عزباء-أعزب852*****ختر

وج215*****رشيدة بنت خليل شاكر 2338197 48810000041500631035*****محمد بن صالح الشوشان ة -مت  

ي 2338197
 
وج730*****لطيفة بنت محمود شويرف 8172000000000591535*****علي بن أحمد الزرلي ة -مت  

وج004*****صابر بن فرحات الحيدري 2338197 ين بنت محمد الصالح شتوحة -مت   8332000002500381035*****صت 

ي 2479209 وج566*****أنيس بن الهادي الحاج  3251000142500411534*****منجية بنت صالح الحرباوي ة -مت  

وج552*****ياش بن عبد هللا خلف هللا 2479209 0421000142500411534*****هدى بنت أحمد الجبالي ة -مت  

وج928*****محمد بن عزالدين دنقتر 2479209 ي ة -مت  
 
1581000142500451534*****ريم بنت محمد الرزف

وج381*****أسامة بن الطاهر المؤدب 2505212 6642000001300361033*****صابرين بنت أحمد السويشي ة -مت  

وج414*****إيمان بنت محمد سليمي 2505212 137300000130028033*****بسام بن المنصف العياري ة -مت  
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وج491*****خالد بن أحمد بن محمد 2505212 7592000001300301033*****مريم بنت محمد فتجي فاضل ة -مت  

ي 2536215 ي الخمتر
وج051*****عبد القادر بن الجيالن  4771000141300521532*****حدي بنت علي الجبالي ة -مت  

ي 2536215
 
وج367*****محمد علي بن صالح الهادف ي ة -مت  

 
7611000141300411532*****كوثر بنت محمد ورغ

وج744*****عادل بن أحمدالمعموري 2536215 8381000141300411532*****آمال بنت عبيد محمودي ة -مت  

ي2536215
وج946*****عبد اللطيف بن علي السعيدان  7401000141300421532*****هادية بنت الحبيب الجبالي ة -مت  

1000002500451530ة-مطلق614*****آمنة بنت البشتر الفاعوضي2580219

ي 2580219 200000250072530ة-أرمل914*****فطيمة بنت علية الحويج 

ي بن محمد العيد بوبكر 2580219 وج417*****العرن  2992000000000341030*****إكرام بنت عبد العزيز بن ميمة -مت  

وج963*****كمال بن بلعيد البوغانمي 2580219 ي ة -مت   1612000000000401030*****وحيدة بنت علي جت 

وج381*****حاتم بن الحسير  الحيدري 2580219 ي ة -مت  
1921000002500541530*****لمية بنت محمد النفان 

وج723*****علي بن سعيد العياري2580219 7311000002500461530*****شاذلية بن المولدي الهاشمية -مت  

وج220*****الحبيب بن عمر البجاوي2665225 ي بن الغولةة -مت   3291000001300501528*****فاطمة بنت العرن 

ي2692226
وج660*****نرص الدين بن عبد هللا سليمان  ية -مت  

8801000141300391027*****سمتر بنت علي عثمان 

وج057*****عصام بن عبد العزيز األزعر 2692226 9871000141300381027*****ثريا بنت بلقاسم زوينة ة -مت  

1000000000431525عزباء-أعزب656*****وليد بن علي العياري 2703228

وج598*****راضية بنت صالح حمادي 2703228 ي ة -مت  
8171000000000561525*****عمر بن أحمد الحمرون 

وج783*****معز بن محمد المنصف رصايصي2703228 2401000000000441525*****بثينة بنت األزعر بوالهمي ة -مت  

وج637*****احمد بن البشتر العياري2703228 ية -مت  
7951015000000351025*****سامية بنت علي عثمان 

1000000000421525عزباء-أعزب181*****فريدة بنت عمار الرياجي2703228

ي 2703228
وج664*****نجيب بن الهادي الطرخان  5351000000000461525*****كوثر بنت حمدة  النفزي ة -مت  

2777234
 
وج699*****كريمة بنت علي معاف ية -مت  

8801000001300331023*****اسكندر بن سالم الشواس 

وج234*****محمد فتجي بن احمد الفاضل2777234 6111000001300621023*****الزهرة بنت سالم بن رمضانة -مت  
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المتر

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

الدخل 

العائىلي 

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

وج806*****فتحي بن عبد هللا القايدي6061 ز 33830000031000531555*****بسمة حياة بنت سالم فرحاتة -مت 

3000000015501550عزباء-أعزب225*****فهيمة بنت الطيب عطية10042

3000002500581550ة-مطلق144*****مريم بنت حمد بن إبراهيم10042

3000001300411548ة-مفارق318*****محمد علي بن علي بن محمد المروكي11944

ي12805
وج470*****سهام بنت علي بن عثمان الغزوانز ز 8503000141300401047*****توفيق بن أحمد بن عمر لباوية -مت 

ي13306 وج103*****محمد رياض بن المختار خضز ز 3252000262500471546*****نرسين بنت أحمد المؤدبة -مت 

3000002500631045ة-أرمل543*****حدى بنت الصغتر مسعودي14287

3000000000421545عزباء-أعزب607*****محرز بن مسعود بن مبارك14287

ة19179 3000000000621040عزباء-أعزب703*****حبيب بن محمد بالعت 

301500000071540حالة أخرى 163*****معاوي بن محمد بوغانمي19179

وج776*****جمال بن حسونة الهويملي225911 ز 6211000262500481536*****فاطمة بنت بوجمعة مناعية -مت 

2000000000421535عزباء-أعزب770*****وسام بن الحبيب الرياحي233812

1015000000471530حالة أخرى 458*****إلياس بن الصغتر بن خليفة258013

وج167*****سامي بن محمد بن سالم258013 ز 2872000000000381030*****نرجس بنت محمد الهمامية -مت 

ي270315
1000000000441525عزباء-أعزب848*****السيدة بنت علي بن عثمان الغزوانز

ي270315
ي الميمونز وج544*****آسيا بنت صالح بن العرن  ز 6801000000000491525*****فتحي بن النارص بن علي مرايحية -مت 

1000001300661023ة-مطلق146*****صالحة بنت سعد جبولي277717

وج754*****محمد بن الكامل ونيسي277717 ز ية -مت 
 
ق 7321000001300311023*****ضح بنت بشتر المرسر

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

فرديمسكن: طبيعة اإلنتفاع
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المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

ي11
وج147*****شهرزاد بنت بوبكر قنيش  ز 096300051551500471575*****محمد المنصف بن الحفناوي الصولية -مت 

وج113*****فاطمة بنت فرحات الجالصي 11 ز ي ة -مت 
028301531041500461575*****زياد بن يوسف الماكنز

وج565*****سامية بنت علي الرياحي11 ز ية -مت 
463301531051500561575*****الهادي بن الطيب الورتانز

ي 94 ي الذهن  وج041*****فوزي بن الذهن  ز 375300041241500431572*****نعيمة بنت صالح البجاوي ة -مت 

وج462*****الجمعي بن علي الشيحاوي 94 ز 706300041241500591572*****هادية بنت ععلي الخياري ة -مت 

وج553*****كمال بن محمد الجالصي94 ز ية -مت 
482300041241500571572*****نادية بنت محمد المحواش 

ي94
وج505*****ابتسام بنت عبد هللا السلين  ز 977300041241500451572*****كمال بن عمار معزاوية -مت 

وج439*****دليلة بنت خالد نرصي94 ز 692300041241500531572*****رمضان بن االخرصز النرصية -مت 

وج622*****عبد الوهاب بن عبد هللا جبالي 229 ز ي ة -مت  ي يعقون  06030152651500601571*****مباركة بنت الدراح 

وج345*****عادل بن محمد المستوري229 ز 48030152641500421571*****حنان بنت عز الدين عونة -مت 

وج431*****محمد المولدي التستوري2611 ز 032301531041500671070*****عائدة بنت نرص االندلشية -مت 

ي2611
وج797*****توفيق بن حسن الفرشيش  ز 160301531031000501570*****السيدة بمن محمد الولهازي ة -مت 

وج845*****الشاذلي بن علي الدوزي 2611 ز 720300031041500511570*****فاطمة بنت محمد العكرمي الدوزي ة -مت 

ي2611 وج599*****رمزي بن المكي االيون  ز 008300031041500431570*****رابحة بنت االزهر البوثورية -مت 

وج748*****وسيلة بنت االخرصز زماملية2611 ز ي بن قدور نرصية -مت 
913302100041500561570*****التيجانز

ي2611 وج125*****سليم بن الهادي الغرن  ز 276301531031000551570*****اسىم بنت محمد المانشية -مت 

وج012*****محمد بن عمار مفيد2611 ز 955301531031000511570*****حياة بنت أحمد الخذرية -مت 

وج759*****عثمان بن محمود عامري 4718 ز 30130151451500591569*****نعيمة بنت رمضان النفزي ة -مت 

ي5019
وج826*****نزي  هة بنت ابراهيم الخليفز ز 73230002651500471566*****عثمان بن محمد سعداوية -مت 

وج358*****مباركة بنت ابراهيم بثوري5019 ز 18130002651500421566*****رضا بن الطاهر بوثورية -مت 

ة بنت صالح الجباري5019 وج384*****ختر ز 37930002651500551566*****بلقاسم بن علي صيارية -مت 

وج843*****فخر الدين بن رشاد مميش5019 ز 33730002641500571566*****نائلة بنت الصغتر زراعية -مت 

ي 5019
وج126*****مليكة بنت علي القنيش  ز  الصولي ة -مت 

ز 61630002651500481566*****سعيد بن األمير

ي5019
وج593*****جالل بن الحبيب الفرشيش  ز 04130002651500521566*****صلوحة بنت علي بن إبراهيمة -مت 

ي 5019
وج651*****محسن بن المولدي الزيانز ز ي ة -مت 

19130002661500531566*****منية بنت الهادي الزيانز

وج571*****مصباح بن عمار بنقاسم 5019 ز 88030002641500511566*****نورالهدى بنت الشاذلي بن علي ة -مت 

وك القروي 5019 وج135*****عزالدين بن مت  ز 89330002651500581566*****هنية بنت محمد المنتوش 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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30002641500561566ة-أرمل792*****نزي  هة بنت بوجمعة العرفاوي 5019

وج197*****محمد بن عبد هللا جاري5019 ز 44630152631000501566*****هندة بنت محمد بوغانىمية -مت 

ي5019 وج451*****نرص الدين الحبين  ز 07130002641500571566*****مفيدة بنت عمر بوعالقة -مت 

وج360*****نور الدين بن مختار القديدي5019 ز 89530152631000541566*****راضية بنت عثمان المالكية -مت 

وج377*****فريضة بنت الزاهي المباركي 7432 ز 956300031031000501565*****عماد بن سليمان العبيدي ة -مت 

وج386*****محمد جمال بن الطيب النرصاوي 7432 ز ي ة -مت 
339300031031000571565*****نادية بنت حمادي النفان 

ي شامخ 7432
وج935*****رضا بن الكيالنز ز 346300031031000541565*****آمال بنت سعيد شامخ ة -مت 

ي 7432
وج453*****منية بنت علي الوذانز ز 606300031031000551565*****خالد بن محمد زغدان ة -مت 

وج269*****محمد بن بلقاسم الماجري 7432 ز ي ة -مت 
645300031041500631065*****بسمة بنت صالح الطياش 

ي7432
وج627*****سمتر بن محمد طوجانز ز  مالكية -مت 

ز 163300031031000531565*****فوزية بن االمير

ي 7432
 
وج457*****نادية بنت األخرصز الرزق ز 009300031031000551565*****حسن العواد ة -مت 

وك بن الجريدي حمراوي7432 وج707*****يوسف بن مت  ز ي ة -مت 
101300031041500611065*****نزي  هة بنت خليفة رحمانز

300031031000461565ة-مطلق455*****صورية بنت عمار سالطنية7432

وج409*****شهرزاد بنت بلقاسم عمامري 12141 ز 93930151431000461564*****محمد بن حسن الماجري ة -مت 

وج652*****زعرة بنت مسوشي بثوري 12141 ز ي بن حسن بثوري ة -مت  48930001451500441564*****الناح 

85430001441500411564*****ة-أرمل854*****زينة بنت عبد السالم بثوري12141

ي12141
وج254*****منية بنت المولدي الزيانز ز ية -مت 

15230001441500501564*****زهتر بن احمد الزيانز

ي12141
وج606*****خميسة بنت مصطفز قنبيش  ز ية -مت 

يزي القنيش  57030001451500511564*****االزهر بن تت 

وج601*****حسان بن رابح العبشي14346 ز 155200041241500451562*****بسمة بنت رابح العبشية -مت 

وج847*****جمال بن سلطان بثوري14346 ز 540200041241500451562*****ساسية بت البشتر الساحلية -مت 

وج083*****كريمة بنت الزاهي المرابطي14346 ز ي المرابطية -مت 
228201541251500391062*****جمال بن عيفز

3015262500511561حالة أخرى 029*****حياة بنت عبد الرحمان شيحاوي14949

وج588*****الشاذلي بن عبد الستار الساحلي14949 ز 5213000262515481561*****اسماء بنت محمد مصدق بن عربة -مت 

ي14949
وج961*****حسن بن علي الفرشيش  ز ية -مت 

27030002631000411561*****مليكة بنت مجاهد الفرشيش 

ي14949
وج503*****رضا بن حمادي الورتتانز ز 40330002631000551561*****حكمة بنت بلقاسم مالطة -مت 

وج246*****يوسف بن فرحات قفصاوي 14949 ز 40630002631000601561*****مهنية بنت محمد النوري ة -مت 

30002631000511561ة-أرمل411*****مريم بنت يوسف السامي 14949

ي 14949 وج560*****أحمد بن صالح اليعقون  ز 6283000262515481561*****سامية بنت محمد العكاري ة -مت 

وج455*****زينب بنت إبراهيم بوثوري14949 ز 47130002641500371061*****كريم بن علي بن ابراهيمة -مت 

ي 14949
وج253*****سمتر بن محمد شعبانز ز ي ة -مت 

9103015262500521561*****راضية بنت صالح الحمرونز

وج508*****سعيدة بنت حمودة البوثوري 14949 ز 90230002641500381061*****األزهر بن علي خلفاوي ة -مت 

وج144*****فتحي بن عمارة الباهي 14949 ز ي الطرابلشي ة -مت 
22830002631000481561*****منوبية بنت الكيالنز

وج809*****يحي بن احمد بن عمر14949 ز ية -مت 
49630002631000531561*****مىه بنت احمد الجوينز

ي 14949
وج622*****زينة بنت عبد هللا مهدوانز ز ي ة -مت 

16330002631000431561*****رضا بن محمد العونز

وج765*****النارص بن رابح بن خرصز 14949 ز 78830002631000581561*****بسمة بنت الطاهر بن الطاهر ة -مت 

ي 14949
وج742*****مليكة بنت المولدي القنيش  ز ي ة -مت 

91130002631000441561*****العايش بن المولدي الزيانز

وج721*****هادية بنت حمدة قنفالي 14949 ز 18530002631000511561*****مراد بن الطاهر البواب ة -مت 

وج849*****كمال بن عبد الرحمان كبيش 14949 ز 89530002631000501561*****منية بنت عبد الحميد معموري ة -مت 

ي 14949
 
وج026*****بلحسن بن عبد العزيز المشارق ز 22030210262500391061*****عقيلة بنت مصطفز عمري ة -مت 

وج872*****وردة بنت الهادي شامخ 14949 ز ي شامخ ة -مت 
9243015262500421561*****محمد بن الككيالنز

وج794*****منجية بنت صالح عالوي 14949 ز ي الصويدية -مت 
ز

3543015262500481561*****علي بن الباع

هومي 14949 وج147*****وردة بنت البشتر الت  ز 69630152631000371061*****عبد الباسط بن مجيد بن نجاح ة -مت 

ي 14949
ز
ز بن األخرصز الكاق وج708*****الحسير ز 05930002641500691061*****مريم بنت عاللة قويدري ة -مت 

ز الدريدي14949 وج200*****مكرم بن الحسير ز 95830002631000441561*****دالل بنت محمد بن قدور ة -مت 

ز الطرابلشي 14949 وج442*****معز بن الحسير ز 79330002631000461561*****اسمهان بنت بلقاسم الذوادية -مت 

ي14949
 
وق 30002661500701061ة-أرمل209*****عبد هللا بن بلقاسم عت 

ي بخوش14949
 
وج787*****الحسن بن الرزق ز 36230002631000511561*****ابتسام بنت المختار الطرابلشية -مت 

وج017*****مسعود بن محمد نرصلي14949 ز 9693015265150072561*****العالية بنت احمد نرصلية -مت 

وج032*****عمارة بن صالح الكراي14949 ز 65230002631000581561*****محرزية بنت ممحمد العبيدي ة -مت 
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ز خذيري14949 وج549*****علي بن حسير ز ية -مت 
60430002631000471561*****هندة بنت محمد الكنانز

ز بن احمد بن زايد14949 وج720*****حسير ز ز خزرية -مت  03230002651500631061*****حلومة بنت رحير

ي14949
وج343*****فرج بن عبد الرحمان المقرانز ز ية -مت 

55830002641500621061*****مليكة مكرانز

وج984*****احمد بن صالح عرفة14949 ز ة بنت جلول الزمزمية -مت  39730002641500681061*****منتر

اوي14949 وج340*****زينة بنت الطاهر الخرصز ز اوية -مت  6723015262500431561*****جالل بن محمد الخرصز

وج910*****احمد بن عمر بن علي عمارة14949 ز 10330002631000491561*****مريم بنت العيدي الزواية -مت 

ي14949
ي الزيانز وج436*****خليفة بنت الصحن  ز 68430002631000451561*****ليل بنت صالح الخشيىمية -مت 

ي14949
 
وج829*****عبد الوهاب بن سالم المرزوق ز 92330002631000581561*****مهرية بن الطاهر بن غضافةة -مت 

وج969*****رشيدة بنت عبد الكريم فطوش14949 ز 35830002631000501561*****الشاذلي بن الهاشىمية -مت 

وج903*****دليلة بنت احمد زدينية14949 ز وك حمراوية -مت  3883015262500581561*****كريم بن مت 

ي14949
وج682*****نجيب بن منور خليفز ز ية -مت 

3923015262500451561*****مجدة بنت محمد الخليفز

وج020*****الحبيب بن محمد الصالح الغفاري14949 ز ية -مت  ن  332300026300421561*****سعاد بنت محمد الطت 

وج386*****نورة بنت العبيدي الرحيىمي14949 ز 56330002631000421561*****محمد الصالح بن التومي الرحيىمية -مت 

ي14949
وج888*****سمتر بن الحبيب قنيش  ز ي عبدالوية -مت 

74830002625210371061*****حنان بنت الصيفز

30000041500601560ة-مطلق748*****لطيفة بنت علي البوغانىمي25591

300031031000361060ة-أرمل765*****نادية بنت حمادي الكحيلي 25591

ي25591
وج550*****شادية بنت محمد قنيش  ز ي بن بوبكر القمازية -مت 

378300031031000361060*****العونز

وج049*****محسن بن صالح العياري25591 ز 622200031031015561560*****زينة بنت عمارة الزغالمية -مت 

ز االكحل25591 وج007*****االزهر بن الحسير ز 550200031031015531560*****سعاد بنت خميس صالحة -مت 

وج252*****زينب بنت االزهر البوثوري25591 ز 410300031031000371060*****نبيل بن رمضان بثورية -مت 

ي 25591 وج363*****بلقاسم بن مصطفز الباح  ز ية -مت  78130150031000601560*****نجاة بنت حمودة الحبين 

ي 25591 30000041500591560ة-مطلق261*****الصالحة بنت نوار الحاح 

ي 25591
يزي فرحان  وج155*****نزي  هة بنت التت  ز ي ة -مت 

358300031031000401060*****بالل بن عثمان الزيانز

وج387*****الخمشي بن عبد هللا بلجيد25591 ز 154300031031000631060*****الفايقة بنت حسن العلوية -مت 

200051551500611060حالة أخرى 929*****دليلة بنت محمد المنصوري25591

وج653*****نهلة بنت علي بن عمر25591 ز ية -مت 
56730000041500581560*****العايش بن بوساحة كنانز

ي 25591
وج663*****فتحي بن يوسف الحباش  ز 73330000051500501560*****نجيبة بنت عبد الرحمان المالكي ة -مت 

وج235*****فائزة بنت العبيدي رحيىمي25591 ز ي بن التوهامي البوثورية -مت 
678300031031000371060*****لطفز

وج346*****جميلة بنت عمر بثوري25591 ز 416300031031000391060*****فوزي بن التهامي بوثورية -مت 

ي25591 وج424*****حسنة بنت أحمد بن العيادي الوهين  ز 622300031031000391060*****شكري بن مبارك بوزيانة -مت 

ي25591
وج102*****ناجية بنت علي بن عمر الجوينز ز 755201531031000451560*****حمادي بلهادي عبودية -مت 

ي25591
وج741*****كمال بن علي بن عمر الجوينز ز ية -مت 

ة بنت حسن مروانز 871200031041500501560*****منتر

ي25591
ي الشماحز

وج982*****الطاهر بن مهنز ز ي ة -مت 
117300031031000621060*****لطيفة بنت الحبيب الشماحز

يف الحمدي25591 وج398*****الزاهي بن الش  ز ية -مت 
ة بنت محمد العواصز 79530150031000581560*****صت 

وج088*****ليليا بنت فرشاح25591 ز 456300031031000401060*****االمجد بن الحبيب العلوية -مت 

ي25591
وج360*****سنية بنت عزالدين الفرشيش  ز يف البوثورية -مت  206300031031000351060*****احمد بن الش 

وج278*****عبد الوهاب بن حفيظ قاسىمي25591 ز 877300031031000391060*****رحمة بنت محمد عبيدية -مت 

ي25591
وج995*****رجاء بنت رشيد الفرشيش  ز ية -مت 

509300031031000371060*****محمد علي الفرشيش 

وج033*****حنان بنت العيد المناعي25591 ز 723300031031000391060*****رضا بن بلقاسم البثورية -مت 

30001431000571559ة-مطلق968*****العايشة بنت الحبيب بن محمد محمدي 314116

30001431000541559ة-مطلق742*****سعيدة بنت عبد هللا المصمودي 314116

وج677*****طارق بن محمد البوعزيزي 314116 ز 6943015142500461559*****نزي  هة بنت عمار الخميشي ة -مت 

وج757*****التهامي بن علي رحيىمي314116 ز وكة -مت  ة بنت قادر بن مت  74830151431000621059*****ختر

ي314116 ء شهين  ي وج117*****فرج بن عبد النن  ز 08430001431000481559*****فاطمة بنت محمد برقاوية -مت 

ي314116
وج002*****سعاد بنت علي الفرشيش  ز ية -مت 

ي بن محمد الفرشيش  38530001431000451559*****المنح 

وج628*****المانع بن علي بنحسونة314116 ز ز قاسىمية -مت  66530001431000561559*****صبيحة بن الحسير

ي314116 3000142515601559ة-أرمل328*****الزهرة بنت علي الذهن 

ي314116
وج416*****دليلة بنت ابراهيم الفرشيش  ز 98230001431000531559*****أحمد بن عبد هللا مناعي ة -مت 

وج008*****الحبيب بن العيد بالعيد 314116 ز 58030001431000431559*****حياة بنت عبد الرحمان الحرزي ة -مت 
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ي 314116 وج935*****محمد بن علي الحاح  ز 05130001431000561559*****حسنة بنت صالح فالحة -مت 

ي314116
وج489*****المنصف بن عمار العمدونز ز 57530001431000481559*****سهام بنت بن الصغتر خليفةة -مت 

وج256*****الهادي بن محمد الصحيح314116 ز 20430001431000571559*****مريم بنت الصادق الغانمة -مت 

وج360*****وحيد بن ابراهيم رزاق 314116 ز 51830001431000551559*****سنية بنت ابراهيم بن هاللي ة -مت 

30001431000551559ة-أرمل895*****السيدة بنت عزيز مباركي 314116

وج206*****نورالدين بن الصادق بن عبد هللا القرامي 314116 ز ي ة -مت  15030001431000581559*****وسيلة بنت بوجمعة الباح 

وج337*****نائلة بنت الهادي الشيحي 314116 ز ي ة -مت  73730001431000431559*****سامي بن صالح الشان 

ي314116 وج337*****عبد العزيز همالح  ز 48030001431000491559*****محبوبة بن خليفة راجحة -مت 

وج405*****عياد بن المحجوب بن بلقاسم314116 ز ية -مت 
ي القرصانز

06330001451500641059*****يامنة بنت الكيالنز

ي314116
وج603*****نوالدين بن الطاهرل لوشتان  ز ة بنت علي الخيارية -مت  94030001431000571559*****منتر

30001431000561559ة-مطلق006*****هندة بنت البحري الشيحي314116

ي314116
وج007*****وحيدة بنت محمد الشارنز ز 11030001431000461559*****جمال بن محمد نايليةة -مت 

وج006*****مفيدة بنت ابراهيم الخماشي314116 ز ية -مت  90930001431000571559*****نور الدين الحبون 

ي314116
وج337*****محمد بن احمد القانز ز 20330001431000441559*****هادية بنت الحبيب محمدية -مت 

ي بن أحمد الفطحالوي314116 وج231*****المنح  ز ية -مت 
يفة بنت محمد الوسالن  9873015142500511559*****رصز

وج144*****توفيق بن الصادق بن هالل381141 ز 53030000013210441558*****خديجة بنت محمد الطبيب ة -مت 

وك الصياري 383142 3015141300521557ة-أرمل195*****هندة بنت مت 

وج245*****الحبيب بن البشتر الدبوشي 383142 ز وك الرويشي ة -مت  1363000141315501557*****عفاف بنت المت 

ز الخماشي383142 وج629*****عماد بن االمير ز 1243015141300481557*****سعدية بنت احمد حامدية -مت 

ي بن حاتم بوثوري383142
وج263*****التيجانز ز ية -مت 

3213015141300461557*****مريم بنت الهادي مروانز

3000262500561556ة-مطلق879*****الزهرة بنت مختار التليلي 401146

3000262500411556ة-مفارق764*****زكية بنت البشتر العياري 401146

3000262500481556ة-مطلق714*****منية بنت عبد الرحمان البوكري 401146

وج253*****رضوان بن محمد جحة 401146 ز 0443000262500501556*****هندة التلمودي ة -مت 

3000262500461556ة-مطلق026*****نجوى بنت معمر بن حسن 401146

ي 401146
ي بخوش 

 
وج103*****شكري بن الرزق ز 4593000262500491556*****نعيمة بنت عبد الرحمان بوعلي ة -مت 

ي 401146
وج785*****الهادي بن محمد النفان  ز 54620152631000471556*****توزر بنت خالد اليحياوي ة -مت 

ي401146
ي الحبف 

3000262500511556ة-أرمل688*****زهرة بنت العياش 

ي401146
3000262500461556ة-أرمل047*****هندة بنت حسناوي مازنز

وج368*****محرز بن ابراهيم المطماطي 401146 ز 5993000262500551556*****مباركة  بنت الهادي الزغدودية -مت 

وج153*****كمال بن عبد المجيد غانىمي401146 ز ية -مت  5343000262500471556*****سهام بنت عمارة غراين 

وج599*****فتحي بن علي الهمامي401146 ز 9663000262500491556*****فاطمة بنت الجميعي الماجرية -مت 

ي 401146
وج596*****مراد بن محمد العمدونز ز 3903000262500421556*****جليلة بنت محمد عمامريةة -مت 

وج167*****إدريس بن علي بشوار 401146 ز 2143000262500571556*****لمية بنت محمد النواعي ة -مت 

وج491*****جالل بن عبد الحميد بوبكري 401146 ز 8333000262500511556*****نجوى بنت محمد الصالح بوبكري ة -مت 

ي 401146
ي زيتونز وج034*****البشتر بن العرن  ز ي ة -مت 

9773000262500531556*****منية بنت عثمان النغموش 

وج800*****منوبية بنت عبد السالم الحمزاوي 401146 ز ز المنرصي ة -مت  6883000262500441556*****عادل بن الحسير

ي 401146
ي عريضز

ي بن السبن 
وج655*****لطفز ز 9553000262500501556*****راضية بنت هالل بنعلي ة -مت 

وج311*****محبوبة بنت محمد الصالح طبال 401146 ز 3393000262500431556*****جلول بن عمار الطيب ة -مت 

وج339*****نزي  هة بنت خميس الجبالي 401146 ز 03720002641500521556*****بشتر بن حسن العقيلي ة -مت 

وج100*****عبد العزيز بن شعبان الرحالي 401146 ز 9643000262500571556*****مفيدة بنت محمد الشيحي ة -مت 

وج981*****سامي بن البشتر بن رزيق 401146 ز 9793000262500571556*****هادية بنت إبراهيم الحامدي ة -مت 

ي401146 3000262500531556ة-مطلق631*****نورة بنت خميس العوسح 

وج854*****كمال بن محمد بن عبد هللا الشيخاوي 401146 ز 7803000262500571556*****علية بنت حسن الغويلي ة -مت 

ي 401146
30002631000381056ة-أرمل389*****راضية بنت محمد األسعد بن عبد هللا المثلون 

ي 401146
وج552*****صالح الدين بن أحمد الزيانز ز ي ة -مت 

6813000262500411556*****إليامنة بنت رضا الزيانز

وج572*****عزالدين بن بلقاسم ربايعية401146 ز 2083000262500571556*****ليل بنت علي الرياحية -مت 

ي401146
وج082*****سامية بنت الهاشىمي الحنش  ز ي بن علي المرابطية -مت  1683000262500511556*****ناح 

وج208*****جالل بن أحمد الجالصي401146 ز ية -مت  30220002641500541556*****حياة بنت العيد الطبون 
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3000262500411556ة-مفارق861*****آسيا بنت محمد الماجري 401146

ي 401146
وج014*****صليحة بنت سعد تون  ز 2303000262500521556*****علي بن محمد الزديرية -مت 

وج292*****إبراهيم بن سالم العمري401146 ز وكة بنت معمر محمودي ة -مت  1833000262500551556*****مت 

ي 401146 وج242*****ليل بنت الصادق الطالن  ز ية -مت 
6223000262500431556*****عقبة بن بوبكر الفرشيش 

وج808*****نورالدين بن سعد بركة 401146 ز ي ة -مت 
90320002631015581556*****سعاد بنت محمد المدنز

وج164*****كمال بن ميالد حمراوي 401146 ز ي ة -مت 
4903000262500411556*****ليلة بنت نرص الوشتان 

وج481*****جالل بن أحمد الورنزي 401146 ز ي ة -مت  3213000262500521556*****عائشة بنت الحبيب الكعن 

وج281*****األسعد بن علي الكرتلي 401146 ز 1163015262500401056*****روضة بنت هالل النرصي ة -مت 

وج509*****صباح بنت جلول الصغتر 401146 ز ي ة -مت 
0883000262500441556*****سامي بن محمد الجواش 

وج326*****رمضانة بنت علي خماشي 401146 ز 4643000262500561556*****يوسف بن أحمد القديدية -مت 

وج097*****جمال بن محمد الصالح مختاري 401146 ز 8353000262500461556*****حياة بنت محمد قدوري ة -مت 

ي 401146
وج321*****محمد الجمعي بن األخرصز السلطانز ز 6363000262500471556*****سامية بنت علي الوائلي ة -مت 

وج928*****فوزي بن عيش خلفاوي 401146 ز 1833000262500501556*****سمية بنت عبد الحميد عطوي ة -مت 

وج168*****مفيد بن بوبكر الراجحي401146 ز ي الراجحي ة -مت  4463000262500531556*****منجية بنت العرن 

ي 401146
 
وج461*****صابر بن عمارة الرزق ز 11520002641500481556*****نادية بنت العيد الجبالي ة -مت 

وج624*****فتحي بن األخرصز بن ضياف 401146 ز 8083000262500501556*****جميلة بنت أحمد بن عمر ة -مت 

 الجمايعي 401146
ز وج491*****محسن بن الحسير ز ز خميشي ة -مت  3303000262500551556*****علية بنت الحسير

ي401146
 
ي رزق

ة بنت عياش  وج226*****سمتر ز ية -مت 
 
3453000262500481556*****الحبيب بن محمد عىنوق

ي401146 وج350*****حسنة بنت يوسف الدعح  ز ية -مت  3673000262500441556*****رشيد بن محمد الحطان 

وج929*****عيشة بنت عمر الحمراوي401146 ز 9763000262500471556*****االزهر بن عمر الهاشىمية -مت 

ي401146
وج414*****عبد القادربن محمد محفوطز ز ية -مت  7613000262500421556*****سارة بنت خميس الغرن 

ي بن عمرالعرعوري401146 وج795*****المنح  ز 3473000262500551556*****محبوبة بن احمد الماجرية -مت 

ي401146 وكة بنت محمد شانن  وج500*****مت  ز ية -مت  9463000262500441556*****محمد شكري بن محمد الشاين 

وج403*****وريدة بنت علي جمالوي401146 ز 3733000262500511556*****زهتر بن البشتر الجالصية -مت 

وج285*****ثريا بنت محمد الخماشي401146 ز ية -مت 
2553000262500421556*****سمتر بن الهادي الشعبنز

ي 401146
وج823*****هندة بنت بريك الوشتان  ز ي ة -مت 

98520002641500471556*****الطاهر بن الصادق الريحانز

وج766*****منذر بن محمد مذكور 401146 ز 3473000262500441556*****عائشة بنت محمد الطاهر التليلية -مت 

ي401146
وج324*****ختر المحاسن بن محمد الزيانز ز 8013000262500431556*****نبيهة بنت الهادي بلعزية -مت 

وج859*****فتحي بن بلقاسم بن سعد بن عون401146 ز 0693000262500501556*****حميدة بنت محمد بوثورية -مت 

وج605*****فوزي بن الطاهر عبيدي401146 ز 8743000262500431556*****هالة بنت الميمون الورفلية -مت 

وج987*****شكري بن العايش الغلقاوي401146 ز 3073000262500461556*****هدى بنت محمود بوخارية -مت 

وج775*****محي الدين المناعي 401146 ز 0123000262500511556*****صفية بنت الصغتر الفائزة -مت 

ي الجبالي401146 3000262500501556ة-أرمل267*****حياة بنت العرن 

ي بن الطاهر البوغانىمي401146
وج745*****لطفز ز 2993000262500521556*****الصالحة بنت بوجمعة شاهدة -مت 

ي401146
وج741*****توفيق بن محمد شعبنز ز 7723000262500471556*****فاطمة بنت عبد الحفيظ علوية -مت 

30002631000691056ة-مطلق204*****حسن رشاد بن عمر عون هللا401146

ة بنت محمد الصالح العياري401146 3000262500491556ة-أرمل125*****منتر

ز401146 ي الحسير وج262*****منتر بن العرن  ز 4083000262500461556*****زينة بنت الهادي زغدودة -مت 

وكي401146 وج684*****عبد العزيز بن احمد مت  ز 9863000262500461556*****لطيفة بنت محمود الزلزولية -مت 

ي401146 وج128*****لطيفة بنت محمد ذهن  ز 0663000262500411556*****عادل بن عمر زقرارنيةة -مت 

ي401146
وج891*****حسن بن محمد الشارنز ز 1723000262500431556*****نعيمة بنت مجيد سهلولة -مت 

وج639*****عبد المجيد بن بلقاسم الفطناشي401146 ز 2343000262500431556*****نزي  هة بنت المولدي الفطناشية -مت 

وج901*****الزهرة بنت عمر العماري401146 ز 3000262500581556 734**سعيد معامرية -مت 

وج610*****البحري بن محمد الجريدي401146 ز ية -مت 
5963000262500411556*****عزيزة بنت علي العمدونز

30210000000411555حالة أخرى 006*****عبد القادر بن بلقاسم العياري606219

3015002500531555ة-مطلق893*****دليلة بنت محمود الساشي 606219

ي 606219 وج795*****محمد علي بن الطاهر الجندون  ز ية -مت 
716200031031000461555*****ريم بنت مجاهد الفرشيش 

30000031000431555ة-مطلق865*****ليل بنت محمد الهمامي 606219

وج197*****عبد القادر بن عمر البوثوري 606219 ز 98330000031000511555*****نورة بنت عامر العامري ة -مت 
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وج557*****جمال بن المسعي الدريدي606219 ز ي ة -مت  يفة بنت التهامي النعتر 10630000031000471555*****ش 

ي 606219
وج753*****زينة بنت علي القنيش  ز 30530000031000501555*****ربيعي بن علي الصغتر شعبان ة -مت 

وج615*****الطاهر بن عاللة بن عثمان 606219 ز 361200031031000571555*****لمياء بنت محمد الهادي الماجري ة -مت 

وج807*****جمال بن علي عياد 606219 ز 182200031031000541555*****عزيزة بنت بلقاسم السعدي ة -مت 

33230000031000511555*****ة-أرمل332*****نبيهة بنت علي زيتون606219

وج810*****جالل بن محمد النقار 606219 ز 491200031031000481555*****صلوحة بنت الحبيب عيادي ة -مت 

وج185*****نجوى بنت محمد علي العرفاوي 606219 ز ي ة -مت 
217200031031000491555*****نويرة بنت النقاش 

وج501*****البحري بن محمد الصادق عوادي 606219 ز ي ة -مت  691200031031000451555*****بسمة بنت الهادي الشان 

ز عبدالوي 606219 وج698*****كمال بن محمد األمير ز يف العبدالوي ة -مت  182200031031000451555*****سمية بنت محمد الش 

ي606219
وج731*****علي بن محمود المازنز ز 134200031031000561555*****سنية بنت خميس السعيدية -مت 

وج763*****نزي  هة بنت السعيدي النمري606219 ز 65220003101000461555*****محمد بن أحمد الخماشية -مت 

ي606219
وج132*****عبد الجليل بن صالح عليانز ز ية -مت 

15930000031000581555*****رمضانة بنت بلقاسم عليانز

ي 606219 ي حاح 
وج112*****الجليدي بن الكيالنز ز 79630000041500631055*****شاذلية بنت صالح بن صالح ة -مت 

ي606219
ز
وج192*****ليل بنت حسن القرق ز 600200031031000491555*****الزاهي دبوشية -مت 

وج396*****الناجم بن عبد هللا النرصاوي606219 ز 681200031031000481555*****العكري بنت محمد المنصف النرصاوية -مت 

ي606219
وج962*****محي الدين الوسالن  ز 52830000031000581555*****هادية بنت محمد الوصيفة -مت 

وج896*****بسمة بنت الباشا السبيعي ى606219 ز وك الحباصي ة -مت  ي بن المت  597200031031000511555*****محمد العرن 

وج978*****عمران بن الهادي ورغىمي 606219 ز ي ة -مت 
046200031031000551555*****سنية بنت مصطفز المثلون 

وج363*****عزوز بن احمد الحمامي606219 ز 8621021031031000501555*****سنية بنت محمد البجاوية -مت 

وج821*****بسمة بنت علي الورفلي606219 ز ية -مت  317200031031000541555*****يوسف بن الطاهر الدهين 

3015002500561555ة-أرمل215*****صالح بالطاهر البوغالىمي606219

وج398*****الفاهم بن علية النرصاوي606219 ز 417100051551500561555*****نجيبة بنت المكي العبيدية -مت 

وج076*****ياسمينة بنت بلقاسم بوزيان 732246 ز 64330001431000691054*****الهاشىمي بن حسن العطوي ة -مت 

وج047*****ليل بنت النارص رحيىمي732246 ز 8183000142500551554*****عبد هللا بن احمد رحيىمية -مت 

وج981*****شكري بن الهادي الماجري732246 ز ز قاسىمية -مت  ة بنت الحسير 9653000142500491554*****سمتر

وج911*****محمد بن علي القاسىمي732246 ز ية -مت 
93830001431000651054*****نعيمة بنت المولدي الزيان 

ي 732246
وج3386*****سعاد بنت عمر عواصز ز ي ة -مت  ي بن محمد النارص العروح  96243000142500591554*****المنح 

ي732246
وج610*****صالحة بنت بوحفضي طرشونز ز 24530001431000631054*****علي بن عبد هللا خالدية -مت 

وج608*****توفيق بن العيد ميالدي 732246 ز 1173000142500421554*****حنان بنت عبد العزيز قوبعة ة -مت 

ي732246
وج883*****صالح بن ابراهيم غزوانز ز ية -مت 

ز
ة بنت محمد المزوع 85530001431000631054*****منتر

وج534*****صالح بن البشتر الشطي732246 ز 4963000142500571554*****الفة بنت عبد السالم الوريىمية -مت 

ي732246
وج910*****حدة بنت رابح السلطانز ز ية -مت 

74030001431000631054*****حمادي بن ابراهيم عش 

ي 732246
وج350*****محمد بن األخرصز السلطانز ز ة الرخيضي ة -مت  9223000144150076554*****حبيبة بنت عمتر

ي732246 وج018*****عبد المجيد بن بلقاسم وهين  ز ية -مت  3303000142500531554*****سهاد بنت محمد وهين 

ي732246 3000142500471554ة-مطلق167*****نادية بنت عاللة اليعقون 

وج471*****خالد بن العلىمي البوسالىمي732246 ز 3603000142500521554*****هندة بنت محمد الهادي البوسالىمي ة -مت 

وج364*****روضة بنت اسماعيل المناعي732246 ز 7943000142500521554*****فتحي بن محمد عمرة -مت 

وج911*****أحمد بن بلقاسم بن مسعود 732246 ز 63630001431000621054*****محبوبة بنت الشيحي الحسناويةة -مت 

3000142500531554ة-أرمل090*****منية بنت حسونة العياري732246

ي732246
وج684*****طاهر بن سالم شعبانز ز 8183000142500601554*****خميسة بنت الطاهر اليتيىمية -مت 

وج699*****رياض بن محمد العبيدي813264 ز 8803015001300481553*****فاطمة بنت الصادق العكارية -مت 

3000141300501552ة-مطلق695*****عيشة بنت أحمد عباشي831265

3000141300421552ة-مفارق784*****فتحي بن يوسف العبيدي 831265

ي 831265 3000141300571552ة-مطلق198*****علجية بنت محمد بولعان 

3000141300411552ة-أرمل231*****عبد العزيز بن نورالدين بن نرص 831265

وج350*****المانع بن الشاذلي البديري831265 ز 7493000141300421552*****حنان بنت عمر يونسة -مت 

وج563*****جليلة بنت محمد بن أحمد العماري831265 ز 8003000141300501552*****عبد القادر بن النوري النورية -مت 

وج375*****فوزية بنت عبد هللا السعيدي831265 ز 0013000141300431552*****الهادي بن جاب هللا بن بلقاسم وادةة -مت 

3000141300501552ة-مطلق317*****راضية بنت أحمد بن الفيتوري العكرمي831265
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ي بخوش 831265
 
ز بن الرزق وج454*****الحسير ز 4183000141300491552*****بسمة بنت محمد الماجري ة -مت 

ي 831265
ز الملين  وج071*****محمد بن الحسير ز  الكوكي ة -مت 

6413000141300431552*****آمال بنت مصطفز

ي 831265
وج520*****حميدة بنت المختار الورتانز ز ي ة -مت 

2173000141300411552*****عادل بن محمد العونز

وج885*****محرز بن عبد الرحمان بثوري 831265 ز 1883000141300421552*****آمنة بنت محسن بوثوري ة -مت 

وج062*****بسمة بنت محمد حافظ831265 ز ي بن بشتر نرصي ة -مت 
ز
9263000141300441552*****الكاق

وج403*****محمد الصالح بن علي ضو عبايدي831265 ز 4253015141300631052*****الزهرة بنت أحمد عبايدية -مت 

3000141300591552ة-أرمل868*****حسنية بنت الساشي الهمامي 831265

وج239*****فتحي بن عمار عبداوي831265 ز 737100041241500501552*****نجاة بنت عثمان عبداوية -مت 

3000141300461552ة-أرمل388*****حياة بنت محمد الهنداوي831265

3000141300591552ة-مفارق979*****النارص بن الطيب حكيىمي831265

وج081*****عبد هللا بن علي عبيدي831265 ز 7103000141300561552*****بسمة بنت حسن ساشية -مت 

ي831265
وج962*****وردة بنت علي الفرشيش  ز ية -مت 

355100041241500411552*****فوزي بن محمد الفرشيش 

ي831265
وج616*****فرج بن الصادق السلطانز ز 7053000141300541552*****صابرة بنت بوترعة مناعية -مت 

ي831265
وج576*****البشتر بن شعبان شمانف  ز ية -مت 

9373000141300461552*****حياة بنت عبد الرحمان شمانف 

وج679*****روضة بنت الطاهر بن عمار بوقرين831265 ز 139100041241500471552*****محمد األزهر بن صالح العيارية -مت 

وج518*****المولدي بن نرص العايش831265 ز ية -مت 
4083000141300531552*****مفيدة بنت صالح العريضز

ي 927289
3000262500631051ة-مطلق439*****نجاة بنت عبد هللا المدنز

ي 927289
3000262500621051ة-أرمل762*****هنية بنت محمد اللوان 

وج392*****كمال بن يوسف العبيدي 927289 ز 48620152631000391051*****نشين بنت حسن المقري ة -مت 

ي927289
وج050*****حياة بنت الهادي بن بلقاسم الورتانز ز 3952000262515451551*****صالح بن احمد صالحية -مت 

وج708*****الضاوي بن محفوظ قفصاوي927289 ز 93520002651500641051*****زبيدة بنت محمد النارص  قفصاويةة -مت 

وك927289 وج312*****عبد الواحد بن علي بن مت  ز 90820002631000461551*****نبيهة بنت علي بن سعدة -مت 

وج250*****حنان بنت الطاهر عوينة 927289 ز ي ة -مت 
9553000262500341051*****صالح الدين بن الحبيب العمدونز

وج460*****لمياء بنت عبد المجيد نجاح 927289 ز 5323000262500391051*****كمال بن النارص الذوادي ة -مت 

وج054*****مليكة بنت أحمد بثوري 927289 ز 1503000262500351051*****محمد بن الطاهر بثوري ة -مت 

وج402*****رابح بن أحمد جمعي 927289 ز 84720002631000461551*****روضة بنت مصطفز التوزري ة -مت 

وج526*****فوزية بنت إبراهيم بوثوري 927289 ز 9723000262500371051*****طارق بن عبد هللا بن الجموعي ة -مت 

ي بن صالح بن عبد هللا الطرابلشي 927289 وج494*****منح  ز ي ة -مت 
ز

0573000262500641051*****راضية بنت األزعر زواع

وج217*****محسن بن الشيحي الحسناوي 927289 ز 58720002631000451551*****دلندة بنت محمد الجميلي ة -مت 

وج375*****فاطمة بنت الطاهر بن حميدة الزيدي927289 ز 6303000262500611051*****الهادي بن محمد البوغانىمية -مت 

وج202*****ألفة بنت عبد الحميد رابعي927289 ز 2833000262500381051*****كمال بن الباشا رابعية -مت 

وج202*****توفيق بن محمود الجالصي927289 ز 58720002631000461551*****منية بنت عمار بن صالح بوليلةة -مت 

وج207*****هاجرة بنت صالح كرومي927289 ز 9713000262500371051*****حسن بن محمد الدعاشية -مت 

وج299*****المعز بن محمد البحري927289 ز ية -مت 
67020002631000441551*****بسمة بنت عبد الرحمان حافطز

ي927289
 
وج495*****هاجر بنت عمار الرزق ز 2023000262500381051*****انوار الغولة -مت 

ي927289 ي الجندون 
ونز ز وج217*****رمضانة بنت المتر ز ية -مت  39020002651500661051*****حسن بن جاء باهلل شان 

اوي 927289 وج5795*****مهنية بنت عمارة الخرصز ز اوي ة -مت  06620002651500621051*****بوسعدة بن محمد الخرصز

وج761*****محمد بن إبراهيم طاهري 927289 ز ي ة -مت 
1253000262500631051*****عارم بنت أحمد علوانز

ي العابدي 927289
وج862*****نبيهة بنت متهنز ز ي ة -مت 

7393000262500391051*****بوزيد بن محمد النارص قنيش 

وج668*****حميدة بنت صالح بن عبدو 927289 ز 5043000262500371051*****إبراهيم بن رابح عمامرية ة -مت 

ي 927289
وج071*****رضوان بن صالح الجوينز ز ي ة -مت 

4083000262500381051*****وريدة بنت بلقاسم الغزوانز

وج350*****خميس بن حسن العياري927289 ز 2262015262500521551*****ليل بنت البشتر بن علية -مت 

وج240*****ألفة بنت بلقاسم العياري 927289 ز 6523000262500391051*****الحبيب بن أحمد الجبالي ة -مت 

ي927289
ز
وج587*****سنية بنت محمد عواق ز ية -مت 

2493000262500361051*****وسام بن عمارة عواصز

وج201*****اسمهان بنت عبد الحميد رابعي927289 ز ية -مت 
1563000262500361051*****عادل بن عبد هللا الشارنز

وج526*****فيصل بن محمد قاسىمي927289 ز ية -مت 
4673000262500391051*****سنية بنت ابراهيم حواش 

وج698*****نبيهة بن فرج بن أحمد927289 ز ية -مت 
انز ز 4563000262500341051*****قيس بن محمد القتر

ي 927289
وج507*****جمال بن صالح الجوينز ز 4463000262500361051*****سناء بنت محمد الجميلي ة -مت 

وج485*****ثريا بنت صالح بثوري927289 ز 2363000262500351051*****عبد الكريم بن االخرصز بوغانىمية -مت 
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وج504*****نبيل بن اسماعيل السميطي927289 ز 5703000262500401051*****مهدية بنت محمد السميطية -مت 

ي927289
وج907*****صالحة بنت علي السودانز ز ية -مت 

ي بن حميدة سلطانز 6633000262500391051*****عرن 

ي927289
ز
وج400*****رضوان بن ميلود معاق ز 1993000262500351051*****آمال بنت محمد الزايدية -مت 

ي927289
ة بنت محمد فرشيش  وج585*****سمتر ز 7023000262500361051*****محسن بن سليمان علوية -مت 

3000262500401051ة-مطلق826*****عربية بنت عبد الحميد نجاح927289

وج413*****راضية بنت محمد المنصف بن بلقاسم بثوري927289 ز ية -مت 
0863000262500321051*****محرز بن العيد الفرشيش 

ي927289
وج267*****مولدي بن احمد السلطانز ز ية -مت 

46820152631000611051*****فضيلة بنت احمد لعبانز

ي 1004329
3000000015511550ة-مفارق305*****نجاة بنت يوسف اليوسفز

3000002500521550ة-مطلق339*****آمال بنت محمد الصالح المباركي 1004329

وج035*****رضا بن علي فضلي 1004329 ز 2733000002500531550*****لمية بنت المولدي البدري ة -مت 

3015000000601550حالة أخرى 609*****هادية بنت محمد بن شويخة 1004329

وج919*****عزالدين بن بوجمعة بوزويتة1004329 ز 4133000002500551550*****لطيفة بنت المولدي العبيدية -مت 

3000000015501550ة-مطلق111*****ربيعة بنت الصادق األزهر 1004329

ي 1004329
وج730*****أحمد بن عبد هللا عبد الغنز ز 1433015002500701050*****حفصية بنت علي زايد ة -مت 

3000002500581550ة-مفارق6917*****بية بنت محمد عمامري 1004329

وج834*****محمد الطاهر بن عمر بدور 1004329 ز 99530000031000641050*****وسيلة بنت محمد حفيظة -مت 

3000000015441550عزباء-أعزب214*****صباح بنت محمد مسعودي 1004329

وج722*****فرج بن فرج بن زروق1004329 ز 29130000031000621050*****نجيبة بنت الهادي السباعية -مت 

وج513*****سعاد بنت محمد العمري1004329 ز ية -مت  335100031051500541550*****علي بن محمد حبين 

وج473*****محمد بن صالح البوغانىمي 1004329 ز 6503000002500601550*****الزهرة بنت الطاهر الزيدية -مت 

وج185*****نورالدين بن جمعي بالحي 1004329 ز 03830000031000701050*****رب  ح بنت صالح الجبالي ة -مت 

ي 1004329
وج213*****نورالدين بن أحمد عيدانز ز ي ة -مت 

1693000002500591550*****نعيمة بنت خميس الحمرونز

وج506*****حياة بنت عيفة المرابطي 1004329 ز ي ة -مت  242101531031000431550*****مكرم بن محمد الشان 

ي1004329
وج981*****عمر بن الطاهر الفرجانز ز 04030000031000691050*****فاطمة بنت حسن الجالصية -مت 

ي1004329 وج950*****مراد بن خليفة الهيش  ز 393101531031000501550*****ليل بنت عل الكوكية -مت 

ي 1004329
وج405*****محسن بن الحبيب الشارنز ز 0263015000000551550*****لطيفة بنت سالم الغضبان ة -مت 

ي1004329
 
وج856*****عمر بن سالم مرزوق ز ية -مت  ي الهيش 

1263015002500621050*****لطيفة بنت التيجانز

3015002500701050ة-أرمل558*****رب  ح بنت نرص بن محمد الطرابلشي1004329

ي1004329 وج981*****صالح بن عمار بلعان  ز ية -مت 
2763015000000531550*****سعاد بنت علي سليمانز

اوي1004329 وج253*****الصالحة بنت أحمد الخرصز ز اوية -مت  39630210000000391050*****جمال بن محمد الخرصز

وك عوادي1004329 ي بن مت  وج983*****المنح  ز ية -مت 
8873015002500621050*****جميلة بنت االخرصز المازنز

ي بالطيب بالتومي الجدي1004329
وج559*****السبن  ز 67630000031000611050*****محبوبة بنت قدور سعيدية -مت 

ي1004329
وج601*****فاطمة بنت العبيدي زيتونز ز ية -مت 

63930000031000681050*****خليفة بن المكي زيتونز

3000142500641049ة-أرمل616*****صباح بنت محمود يونس 1161355

3000142500621049ة-أرمل629*****سليمان بن علي ساشي1161355

20001431000561549ة-مطلق386*****حسنة بنت البشتر بن طالب 1161355

ي1161355
20001431000451549ة-أرمل224*****أم السعد بنت المختار القنيش 

وج054*****نورال بنت الهادي المرداشي 1161355 ز 1993000142500401049*****محمود عمروش ة -مت 

ي1161355
وج987*****عبد القادر بن الحبيب الهانز ز 9363000142500381049*****حياة بنت محمد الحاج سعدة -مت 

وج752*****عبد هللا بن عمر سليطي1161355 ز 9723000142500661049*****عزيزة بنت نرص ميساوية -مت 

وج964*****عمار بن علي الشتيوي1161355 ز 9613000142500701049*****ساسية بنت علي الدريدية -مت 

3000001300501548ة-أرمل143*****حياة بنت سالم البوغانىمي1194363

ي 1194363
3000001300531548ة-مطلق571*****السيدة بنت أحمد بستانز

وج439*****نبيلة بنت حسونة عواينية 1194363 ز 1803000001300421548*****الهاشىمي بن حسن العطوي ة -مت 

ي 1194363
وج233*****محمد بن الحبيب العمدونز ز 2583000001300511548*****ألفة بنت الطاهر عوينة ة -مت 

يفة بنت أحمد الصباحي 1194363 وج502*****رصز ز 5713000001300451548*****توفيق بن األسود الصباحي ة -مت 

وج026*****زبتر بن حميدة التومي 1194363 ز 2193000001300411548*****لبنة بنت بلقاسم عيدية -مت 

وج641*****سنية بنت حسن المباركي1194363 ز 9723000001300451548*****المنصف بن محمد بن محمود القارحة -مت 

وج464*****غازي بن عبد القادر عقيبو 1194363 ز 1973000001300411548*****خديجة بنت أحمد كوكة ة -مت 
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ي1194363
3015001300651048ة-أرمل254*****زينة بنت علي ضيفز

وج899*****عادل بن محمد الصالح العبيدي1194363 ز ية -مت  4423000001300511548*****نورة بنت بلقاسم همالح 

وج515*****نائلة بنت سعد شوشان1194363 ز 2043000001300491548*****فريد بن محمد الهمامية -مت 

2015141300471547ة-مطلق859*****محبوبة بنت صالح بن عبدو1280374

وج415*****مصطفز بن عبد هللا مناعي1280374 ز 2613000141300631047*****فوزية بنت محمد الحمامية -مت 

3000141300371047ة-مطلق487*****آمنة بنت محمد العبدلي1280374

ي1280374
وج169*****سمتر بن محمد بن بوذينة الماكنز ز 3702000141315461547*****سنية بنت رمضان بن أحمد الحجرية -مت 

وج918*****أيمن بن الحبيب بنهويدي1280374 ز ي ة -مت 
8833000141300361047*****إيناس بنت عبد الحميد الدليف 

وج884*****أنيسة بنت مناعي البلطي 1280374 ز وكي ة -مت  4263000141300391047*****رضا بن محمد المت 

وج166*****سماح بنت محمد العياري 1280374 ز 0763000141300401047*****محمد الهادي بن علي الهمامي ة -مت 

وج706*****نائلة بنت عبد العزيز عبشي1280374 ز ية -مت  3523000141300401047*****فتحي بن عبشة الكثتر

وج683*****هاجر بنت محمد الطاهر بوثوري1280374 ز 8883000141300381047*****احمد بن رمضان بثورية -مت 

ي الهمامي1280374 وج235*****كوثر بنت المنون  ز 2933000141300371047*****محمد بن عبد العزيز الهمامية -مت 

وك1280374 وج582*****رب  ح بنت حسن بن مت  ز ية -مت 
ي بن جميل المثلون  9693000141300361047*****المنح 

ي 1330385
وج028*****وهاب بن المولدي العش  ز 2542000262500421546*****ألفة بنت الساشي سمعلي ة -مت 

وج006*****شكري بن الصادق معيوفة 1330385 ز 4352000262500571546*****مهرية بنت عبدالواد البوهالي ة -مت 

وج3642*****سامي بن مصطفز الحمراوي 1330385 ز 16510152631000481546*****سهام بنت علي السالىمي ة -مت 

وج726*****زهتر بن بلقاسم بن خليفة الطرابلشي 1330385 ز ية -مت 
8262000262500511546*****منية بن حسن بن صالح العش 

وج990*****سمتر بن االزهر الذوادي1330385 ز 90010210262500531546*****صليحة بنت الكامل ذوادية -مت 

وج902*****محمد بن محمد بوزغيبة1330385 ز  الحرزلية -مت 
1742000262500431546*****السيدة بنت مصطفز

وج069*****عماد بن عمار بن خميس عيداوي1330385 ز ية -مت 
90310152631000411546*****حفصية بنت حمادي بن علي الخليفز

ي1330385 وج870*****علي بن حمدة بن عاشور الحبين  ز 9082000262500531546*****آمال بنت عبد الكريم سبيعية -مت 

ي بن علي بن الحاج عمار1330385
وج175*****لطفز ز 3802000262500561546*****السيدة بنت أحمد بن علي بن حدةة -مت 

وج704*****أحمد بن علي العرفاوي1330385 ز ية -مت 
ز
وكة بنت عبد السالم هادق 2422000262500531546*****مت 

وج670*****عبد المنعم بن عمر يونشي1330385 ز 6902000262500411546*****سلوى بنت محمد االزهر اليونشية -مت 

وج302*****علي بن محمود بن عويد 1330385 ز ي ة -مت 
0342000262500411546*****صالحة بنت محمد زقرارنز

وج944*****عبد الرزاق بن أحمد الصغتر 1330385 ز 4022000262500491546*****حنيفة بنت محمد الورغىمي ة -مت 

ي 1330385
وج771*****فوزي بن عمر حواش  ز ي ة -مت 

 
65510002641500521546*****منز بنت عمر الحاذق

وج905*****األسعد بن بوخريص الدغاري 1330385 ز 8582000262500491546*****ريم بنت أحمد بوخريص ة -مت 

ي 1330385
وج213*****عربية بنت صالح الصامن  ز ي بن العيد السهيلي ة -مت 

0142000262500431546*****لطفز

بن خميس علوي 1330385 وج672***** زهتر ز 3442000262500431546*****ألفة بنت العادل القايدية -مت 

ي 1330385
وج396*****صليحة بنت المولدي زيانز ز 1982000262500531546*****كمال بن حسن الهذلي ة -مت 

ز الخلواوي 1330385 وج857*****رضا بن الحسير ز ي ة -مت 
ة بنت عبد المجيد السلطانز 4792000262500571546*****منتر

وج628*****خيار الدين البوغانىمي1330385 ز 2872000262500471546*****دولة بنت ابراهيم العبيدية -مت 

وج529*****لمياء بنت عبد الحميد المولىهي1330385 ز 5832000262500461546*****الحبيب بن بلقاسم مولىهية -مت 

ي1330385
وج045*****حسان بن الشاذلي  الجوينز ز 7242000262500431546*****سهام بنت عبد العزيز مفيدة -مت 

وج619*****عبد المجيد بن محمد الزنيدي1330385 ز 3222000262500541546*****منال بنت عبد الحكيم فرجة -مت 

وج818*****سامي بن نرالدين بالحي 1330385 ز 2302000262500431546*****هيفاء بنت عزالدين القروي ة -مت 

ي بن محمد اليحياوي1330385 وج730*****المنح  ز ز بن رابحة -مت  46710002641500531546*****رفيقة بنت االمير

ي1330385 وج634*****رفيق بن الصدق ريان  ز 9312000262500431546*****سنية بنت لطيف البلطية -مت 

ي1330385 وج066*****الحبيب بن صالح الجندون  ز ية -مت 
6302000262500581546*****نزي  هة بنت الحبيب الريانز

وج694*****حسناء بنت خليفة الجالصي1330385 ز 1142000262500461546*****فيصل بن خميس المنياوية -مت 

وج758*****عادل بن حمادي الحفيان1330385 ز ية -مت 
3912000262500511546*****حنان بنت البشتر الرمضانز

وج265*****سعاد بنت بلقاسم الغفاري 1330385 ز 5602000262500491546*****الهادي بن محمد غولة ة -مت 

وج045*****نجوى بنت عبد هللا بن حمادي العبيدي1330385 ز ية -مت  8832000262500471546*****علي بن صالح الشهين 

ي 1330385 وج315*****بلحسن بن عثمان الجرن  ز ية -مت 
31710002641500461546*****إسمهان بنت محمد خليفز

3000000000601545ة-أرمل087*****صليحة بنت حمادي حرزي1428417

ي1428417
3000000000561545عزباء-أعزب199*****عبد العزيز بن محمد سوليمانز

3000000000581545عزباء-أعزب619*****فتحية بنت عمار بن علي قاسمية1428417
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ي1428417
3000003100075545ة-أرمل331*****فاطمة بنت علي بن حسنز

3000000000521545عزباء-أعزب631*****عز الدين بن االخرصز العياري1428417

وج035*****ليل بنت محمد الكالعي1428417 ز 0153000000000521545*****زبتر بن حسن الكشاوية -مت 

ي 1428417 3000000000571545عزباء-أعزب207*****رابح بن علي الريان 

3000000000571545ة-مطلق961*****هنية بنت عمر الجاوي 1428417

ي 1428417 3015000000401045حالة أخرى 194*****صابر بن أحمد الدالح 

ية بنت بلقاسم محمودي 1428417 3000003100079545ة-أرمل551*****حرصز

ي 1428417
كان  3000000015671045ة-مطلق877*****آمنة بنت عبد هللا الت 

ي 1428417 3000000000451545عزباء-أعزب615*****جميلة بنت الهادي الجندون 

3000000000471545عزباء-أعزب336*****شادلية بنت صالح الدربالي 1428417

ي 1428417
20210002500631045ة-أرمل921*****صوفية بنت عسكر النفان 

3000000000471545عزباء-أعزب271*****سامي بن صالح الكوكي 1428417

وج194*****فتحي بن محمد العياري1428417 ز 626100031031000561545*****محرزية بن رحومة العرفاوية -مت 

3000000000431545ة-مطلق917*****ثورية بنت محرز كوكي1428417

3000000000441545ة-مطلق219*****ناجية بنت عبيد المناعي 1428417

وج536*****المنصف بن علي السالىمي 1428417 ز ي ة -مت 
9773015000000661045*****الشاذلية بنت عبد هللا الحسنز

3000000000451545عزباء-أعزب437*****المنذر بن علي الفارشي 1428417

وج449*****آمال بنت بوراوي الشتوي 1428417 ز ي بن حمادي الزيدية -مت 
7033000002500301045*****فرحانز

3015003100084045ة-أرمل393*****الطاوس بنت أحمد باسطي1428417

وج367*****جالل بن الشادلي بن يوسف جعفر بن محمد 1428417 ز ية -مت 
1753000002500631045*****هالة بنت عمر الشارنز

وج113*****محمد بن عمار بن صالح المولىهي1428417 ز 8603000000000531545*****خميسة بنت الهادي سليمانة -مت 

3000000015641045ة-أرمل018*****فائزة بنت هويدي الطرابلشي1428417

وج840*****نور الدين بن عبيد القروي1428417 ز 1353000000000551545*****مهنية بنت العبيدي حواشيةة -مت 

ي1428417
وج371*****حسن بن محمد السودانز ز 899100031031000491545*****ليل بن محمد دعاشية -مت 

ي 1428417
وج892*****نجمة بنت عمار الحناش  ز 7303000000000431545*****شاكر بن أحمد حمودة ة -مت 

وج423*****حسنة بنت الباشا سبيعي 1428417 ز ي ة -مت 
6613000000000581545*****التوفيق بن سعيد الطرشونز

ي 1428417 وج459*****توفيق بن الهادي الجندون  ز ي ة -مت 
345100031031000461545*****إبتسام بنت عمر الشارنز

ي 1428417 وج907*****حسن بن بلقاسم الطالن  ز 784301500250071545*****فاطمة بنت المحجوب باشاة -مت 

ي سعيدية 1428417
وج600*****نائلة بنت الجيالنز ز 5293000000000491545*****رضا بن حمادي غاوي ة -مت 

3000002500621045ة-أرمل530*****مليكة بنت عاللة الطرابلشي 1428417

3000000000421545عزباء-أعزب527*****نادية بنت علي الجبالي 1428417

ي1428417
وج369*****سامي بن محمد عثمانز ز ية -مت  813100031031000451545*****عفاف بنت بشتر يعقون 

وج239*****محمد صالح العلوي1428417 ز وكة بنت علي ركرية -مت  212100031031000541545*****مت 

ي1428417
ة بنت صالح الجوينز 3000000000451545ة-أرمل200*****منتر

وج162*****ناجية بنت علي سالىمي1428417 ز 7903000000000441545*****محمد فيصل المدفعية -مت 

وج182*****خالد بن العيد الجبالي1428417 ز 925100031031000481545*****وحيدة بنت احمد بن احمدة -مت 

وج777*****محمد علي الشاوش1428417 ز 656100031031000431545*****نبيهة بنت محمد مولدية -مت 

ي 1428417
وج234*****حوة بنت غبد الحميد السليمانز ز ي ة -مت 

 
120100031031000471545*****صالح النوري برقوق

وج357*****هيثم بن خالد األجري 1428417 ز 2273015000000311045*****سالمة بنت الهادي عمارة ة -مت 

وج756*****خديجة الماجري1428417 ز 5053000000000421545*****حسن الجالصية -مت 

وج189*****نورالدين بن الطيب النرصاوي1428417 ز ي الجالصية -مت 
نز 26320000041500621045*****فوزية بنت الت 

ز بن محمد الخودي 1428417 وج852*****ياسير ز 4083000000000451545*****سارة بنت علي الهمامي ة -مت 

وج633*****عمارة بن حسونة عمري 1428417 ز 7813000003100071545*****مسعودة بنت علي عمرية ة -مت 

ي1428417
وج620*****عمارة بن حسن فريضز ز 0023015000000621045*****ليل بنت بوزيد ماجرية -مت 

وج284*****عثمان بن صميدة حمادية 1428417 ز 9753000002500621045*****يامنة بنت يوسف بن يوسفة -مت 

وج165*****حمادي بن محمد الجالصي1428417 ز 4573000000000461545*****سنية بنت جمعة فارشية -مت 

3000000000411545ة-مطلق196*****لبنز بنت عبد الوهاب سماعلي1428417

ي1428417
ز

وج508*****مراد بن علي ورع ز ة بنت النوري بوالهىمية -مت  1813000000000411545*****منتر

وج149*****محرز بن حمودة بن بلقاسم التومي1734468 ز 8962000142500451544*****دليلة بنت علي بن خليفة بن يحية -مت 
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ي1734468
وج858*****فوزي بن علي الجوينز ز 2932000142500481544*****منز بنت  عمر دوزية -مت 

وج958*****معز بن عبد المختار االسمر1734468 ز 5102000142500521544*****نبيهة بنت حراث شبيلة -مت 

وج286*****حسن بن محمد صالح الغفاري 1734468 ز 0092000142500421544*****إيناس بنت محسن الطرابلشي ة -مت 

وج511*****فريد بن الهادي التليلي1734468 ز 2682000142500481544*****سامية بنت خميس الغزي ة -مت 

وج223*****سامي بن محمد محاجبية 1734468 ز 4892000142500411544*****ريم بنت حبيب جالصي ة -مت 

301500130074543ة-أرمل134*****السيدة بنت يوسف عجرودية1769474

3000001300701043ة-أرمل217*****فاطمة بنت عبد الحفيظ يونشي 1769474

3000001300621043ة-أرمل527*****منجية بنت محمد علي العياري 1769474

3000001300681043ة-أرمل345*****فاطمة بنت حسونة حكيىمي 1769474

ي1769474 وج369*****محمد الطاهر الغرن  ز 0833000001300701043*****لطيفة بنت رمضان العرفاوية -مت 

وج808*****زكية بنت عبد الكريم رحيىمي1769474 ز 4753000001300341043*****محمد علي بن الجمعي الرحيىمية -مت 

وج087*****عبد الستار بن محمد بن بشتر 1769474 ز ي ة -مت  0563000001300391043*****سامية بنت صالح الجت 

وج528*****فؤاد بن الحفناوي السماري 1769474 ز ي ة -مت  5602000001315481543*****هاجر بنت محمد الطبون 

وج526*****قيس بن محمد بن خالد1769474 ز ي البجاوية -مت 
6913000001300381043*****سناء بنت الزهرونز

وج917*****منجية بنت صالح الحمدي1769474 ز 6143000001300611043*****الشاذلي بن صالح عرفاوية -مت 

ي1769474
ز
ي بن عبد المجيد بالضياق

ونز ز وج350*****المتر ز ية -مت 
ز
1113000001300651043*****نعيمة بنت الصغتر بنضياق

وج765*****عبد الحميد بن مصباح الجبالي1769474 ز 5093000001300641043*****حسنية بنت عبد هللا نرصية -مت 

300014130072542ة-أرمل292*****زينة بنت صالح الطرابلشي1844486

وج624*****فتحي بن علي بوسنة1844486 ز 0922000141300431542*****زهرة بنت خميس الغزية -مت 

وج327*****عبد الكريم بن سعد الحامدي 1844486 ز 7642000141300461542*****بسمة بنت علي بجاوي ة -مت 

2000141300491542ة-مطلق164*****لمياء بنت محمد الهمامي1844486

ي1844486 وج366*****رضا بن صالح الغرن  ز 9792000141300431542*****لطيفة بنت خليفة الىمية -مت 

وج801*****محمد بن صالح الزغالمي1844486 ز 4512000141300431542*****راضية بنت الحبيب بلحسنة -مت 

وج648*****اسماعيل بن صالح الماجري1844486 ز ية -مت 
1832000141300521542*****مفيدة بنت بشتر حران 

ي1844486
وج599*****سلوى بنت عبد الحميد العمرانز ز ية -مت  313300014130075542*****نور الدين بن عيش الباح 

ي رحيىمي1844486 وج937*****محمد العرن  ز 2722000141300561542*****حليمة بنت حسونة الكوكية - مت 

وج644*****عبد الغفار القاسىمي1844486 ز هومية -مت  8272000141300501542*****سالمة بنت ابراهيم الت 

وج910*****عبد الكريم بن البحري البحري1844486 ز 3392000141300571542*****ليل بنت سلطان عمرية -مت 

ي 1844486
وج948*****فيصل بن محمد الهامل سليمانز ز 6792000141300461542*****سعاد بنت الحبيب ختر الدينة -مت 

وج383*****فتحي بن ساشي قاسىمي1886498 ز 4471015262500571541*****نورة بنت رشيد الماجرية -مت 

وعي1886498 وج258*****مراد بن خاتم الت  ز ز عيادية -مت  17110002631000461541*****نائلة بنت االمير

ي 1886498
وج315*****بسمة بنت محمد الرحمونز ز ي ة -مت 

ز
9522000262500391041*****يوسف بن محمد الرواق

وج327*****محمد بن عبد هللا العبيدي1886498 ز ية -مت  5001015262500571541*****سندس بنت محمد صالح ريان 

وج542*****فتحي بن محمد همامي1886498 ز 22110002631000591541*****منية بنت محمد جحةة -مت 

كي1917503
3000000000681040ة-مطلق888*****زعرة بنت محمد الت 

وج129*****سندس بنت فاضل علىمي1917503 ز 2000002500421540ة -مت 

وكي 1917503 ي بن عمار مت  3000000000391040عزباء-أعزب133*****منح 

ي 1917503
ز
وج418*****محمد بن مبارك الصادق ز ي ة -مت 

ز
10420000031000621040*****ساسية بنت الصادق هادق

3000000000681040عزباء-أعزب727*****فاطمة بنت النارصفارشي 1917503

ي 1917503
2000000015421540عزباء-أعزب453*****عادل بن ختر الدين الملين 

20000031000701040ة-أرمل682*****عياشة بنت الهادي الدريدي 1917503

3000000000381040عزباء-أعزب276*****حليمة بنت الهادي الذوادي 1917503

3000000000631040عزباء-أعزب815*****رشيدة بنت إبراهيم الشيخاوي 1917503

ي 1917503
20000000210341040عزباء-أعزب179*****نادية بنت النارص عونز

ي1917503
وج557*****محمد العفيف بن المكي زيتونز ز وكة بنت العبيدي زيتونةة -مت  40020000031000681040*****مت 

وج560*****عصام بن العمري العويمري 1917503 ز 7603000000000371040*****آمال بنت الهادي الجبالي ة -مت 

وج621*****أحمد صالح بن محمد خلفاوي 1917503 ز 1153000000000631040*****زبيدة بنت عي خلفاوية ة -مت 

وج822*****عمر بن رجب حيدري 1917503 ز 161301500000072540*****غالية بنت أحمد الحيدرية -مت 

ي1917503 وج037*****نجم الدين بن خليفة الخمتر ز 7453000000000331040*****إيمان بنت الطاهر السديرية -مت 
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ف بن علي الصكوحي 1917503
وج706*****أش  ز ة بنت حسونة الفطناشي ة -مت  9163000000000361040*****بشتر

ي الحمدي 1917503
وج065*****بليغ بن الكيالنز ز ية -مت 

579100031031000391040*****ثرية بنت مجاهد الفرشيش 

وج553*****محمد بن بشتر اليحياوي 1917503 ز ي ة -مت 
ز المرغنز 4613000000000401040*****سامية بنت األمير

ي 1917503
وج041*****سندس بنت بشتر رمضانز ز ي ة -مت 

ز
1953000000000301040*****نبيل بن المولدي الالق

وج979*****زعرة بنت عبد هللا العياري 1917503 ز 49210000041500591540*****النارص بن فرج زروق ة -مت 

 جامعي 1917503
ز 3000000000361040عزباء-أعزب084*****جليلة بنت الحسير

ي 1917503
ز
وج158*****عبد المجيد بن علي الهادق ز ي ة -مت 

ز
ة بنت أحمد هادق 8993000000000371040*****أمتر

ي1917503
2000002500541540ة-مطلق015*****وسيلة بنت المولدي الزيانز

وج025*****أحالم بنت قويدر تروعي1917503 ز 3673000000000391040*****احمد بن صالح البوزيدية -مت 

وج301*****احمد بن عمار صبيحي1917503 ز 7423000000000371040*****حكيمة بنت المكي بن مسعودة -مت 

300000250080540ة-أرمل457*****اوريدة بنت بلقاسم الدريدي1917503

ي1917503
وج234*****االنور بن صالح العويش  ز 0853000000000611040*****فطيمة بنت عاللة الركروكية -مت 

ي 1917503
2000002500561540ة-أرمل926*****ليل بنت عمارة الصوابنز

وج641*****حسن بن محمد بوزغيبة1917503 ز ية -مت 
ز

0143000000000631040*****حفصة بنت عبد هللا المزوع

ي اسماعيل1917503 3000000000611040ة-أرمل111*****سعاد بنت العرن 

ي 1917503
3000000000661040ة-مطلق295*****محبوبة بنت حباشي تواين 

ي1917503
 
وج391*****تاج الدين بن الهادي الرزق ز 7483000000000621040*****سعاد بنت علي بن رحومةة -مت 

يف محامدي 2145535 وج286*****جالل بن الش  ز 9272000142500371039*****إلهام بنت حمادي بوكاري ة -مت 

ي بن صالح داللي 2145535
وج430*****لطفز ز 2772000142500401039*****مروى بنت حسن النوالي ة -مت 

301500130026038حالة أخرى 038*****ايمان بنت حميدة الخلفاوي2165537

وج278*****نجيب بن أحمد السلىمي 2165537 ز ي ة -مت 
9992000001300411538*****نهوند بنت علي ورتانز

300000130075538ة-أرمل173*****منوبية بنت الباسطي الجالصي2165537

وج120*****كريمة بنت عبد المجيد النرصاوي 2165537 ز 8352000001300411538*****عبد الرزاق بن عمار الحمدي ة -مت 

ي2165537
وج201*****سهتر بنت رشيد الفرشيش  ز ية -مت 

936301500130028038*****عبد الرزاق بن عباس الزيانز

وج647*****نائلة بنت حسن بن صالح المباركي2165537 ز 0972000001300411538*****بلحسن بن عبد السالم الزغالمية -مت 

ي2227543 وج841*****محمد نجيب بن البشتر بن خذاري العمتر ز 2251000141315471537*****كوثر بنت الحبيب بعيوة -مت 

وج361*****نبيهة بنت بشتر العبيدي 2227543 ز 4632000141300401037*****عبد الكريم بن بلقاسم العبيدية -مت 

وج818*****رضا بن جميعي بالحي 2227543 ز 0862000141300611037*****حبيبة بنت عبد هللا الهمامي ة -مت 

وج048*****غسان بن كمال القابشي 2227543 ز 3622000141300361037*****جيهان بنت محرز الهمامي ة -مت 

ي 2227543
وج757*****نادربن مختار السودانز ز 1682000141300381037*****ثورية بنت عمار النهدي ة -مت 

وج452*****وليد بن الهادي الزهيلي 2227543 ز 9652000141300381037*****غزالة بنت مختار السبالوي ة -مت 

وج661*****الطيب بن محمد الهمامي2227543 ز 0901015141300591537*****السمرة بنت البشتر الطرابلشية -مت 

وج709*****جعفر بن ساشي سمائيلي2227543 ز 0212000141300381037*****حنان بنت محسن بندقةة -مت 

ي2227543
وج752*****ألفة بنت محمد السعيدانز ز ية -مت 

7642000141300311037*****لسعد بن مصطفز السعيدانز

ي2227543
وج536*****كوثر بنت بوبكر الماكنز ز 5992000141300361037*****وليد بن محمد الهمامية -مت 

وج782*****خالد بن صالح الرياحي2227543 ز 7911015141300451537*****زهوة بنت احمد عمارية -مت 

وج871*****مروى بنت محمد الصالح بثوري2227543 ز ية -مت 
851300014130029037*****فريد بن عزالدين الفرشيش 

وج230*****سفيان بن علي بن عبد اللطيف ثامري2227543 ز ي بنت محمد ثامرية -مت 
2552000141300401037*****أم هانز

وج331*****محسن بن عمر مسعودي 2259556 ز 5311000262500541536*****راضية عفاف بنت بلقاسم مسعودي ة -مت 

وج004*****كمال بن صالح بن عبدو2259556 ز 8981000262500441536*****جمعة بنت عبد السالم بثورية -مت 

وج348*****رضا بن الهادي بن علية دبوشي2259556 ز 6071000262500461536*****بسمة بنت البشتر دبوشية -مت 

كات2259556 وج742*****زكية بنت محمد بنت  ز ي ة -مت 
ي بن محمد اللموش  3751000262500431536*****منح 

وج474*****جالل بن علي الخذري2259556 ز ية -مت 
يفز 9621000262500451536*****هناء بنت المولدي ش 

وج632*****لمياء بنت الششافعي الحمراوي2259556 ز 6221000262500411536*****حيدر بن محمد جابلية -مت 

ي2259556  حبين 
ز وج852*****مراد بن الحسير ز 4571000262500471536*****شاذلية بنت الباشا السبيعية -مت 

ي 2259556
وج348*****محمد علي بن عبد المجيد الملين  ز اري ة -مت  2601000262500521536*****الزهرة بنت سالم الت 

ي 2259556
وج673*****محي الدين بن علي زيتونز ز ي ة -مت 

7511000262500461536*****نورة بنت علي النموش 

وج532*****بن التومي البوثوري' توفيق2259556 ز 8091000262500571536*****الزهرة بنت الصادق العرفاوية -مت 

ي2259556
وج577*****فوزي بن عمر الفرشيش  ز 3731000262500531536*****سامية بنت مصطفز الخماشية -مت 
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وج194*****طارق بن البشتر الدبوشي2259556 ز 9111000262500481536*****زينة بنت المكي الشايبة -مت 

ي2259556 وج890*****االمجد بن علي الجندون  ز 3481000262500461536*****بسمة بنت علي الحكيىمية -مت 

وج976*****فوزي بن االزهر السهيلي2259556 ز ية -مت 
6021000262500581536*****نعيمة بنت رمضان غزوانز

وج274*****عبد اللطيف بن بوبكر الجميل 2259556 ز ي ة -مت 
7501000262500471536*****حنان بنت محمد عوينن 

وج467*****فضيلة بنت محمد الطاهر بن الحاج الطاهر2259556 ز ز بن محمد حوامدية -مت  8741015262500361036*****الحسير

ةبنت احمد سعدي2259556 وج336*****منتر ز ية -مت 
1941000262500461536*****نجوى بنت الهادي الورتانز

ي2259556
ة بنت فرحات السعيدانز وج872*****أمتر ز ية -مت  ي بن علي مغتر 07110002631000331036*****الصحن 

ة بنت الطيب الفالح2259556 وج707*****ختر ز 2691000262500441536*****مسعود بن االزهر الجابرية -مت 

ي2259556
وج516*****سليمان بن صالح الكريفز ز 5861000262500481536*****سعيدة بنت الطيب الجبالية -مت 

ي2259556
ي الرخانز

وج277*****مهدي بن قزونز ز 8381000262500421536*****ندى بنت إبراهيم قنديلة -مت 

ي2338577 2015000000341035حالة أخرى 663*****وليد بن الصادق الخريح 

وج595*****الطاهر بن عبد هللا المعموري2338577 ز 5152000000000461535*****نجاة بنت العباشي الرياحية -مت 

ي 2338577 2015000000371035ة-مطلق725*****صابر بن أحمد محجون 

ي 2338577
ة بنت محمد البغين  2000000000421535ة-مطلق012*****سمتر

وج592***** بسمة بنت علي الراجحي 2338577 ز ي ة -مت 
 
4722000000015401035*****األسعد بن الطيب الرزق

10000000210431535عزباء-أعزب971*****محرز بن حسن بن صالح المباركي2338577

ي2338577 2000000000501535ة-مطلق029*****سعدية بنت الهادي بن علي الشان 

وج084*****مليكة بنت رابح بن محمد قرامي 2338577 ز ز السعيدية -مت  3262000000000441535*****سامي بن األمير

ي2338577
وج403*****هدى بنت عبد الرحمان شمنف  ز ية -مت 

ز
4342000000000501535*****نبيل بن محمد الهادق

وج808*****سفيان بن محمد التومي2338577 ز ية -مت 
0912000002500381035*****هيبة بنت عزالدين الورتتانز

وج636*****السيدة بنت الصادق زبعر 2338577 ز 312300000000076535*****الصادق بن عمر عاشور ة -مت 

300000000078535ة-مطلق983*****محمد الهادي بن مراح الماجري 2338577

وج614*****بوزيان بن التوهامي معشاوي2338577 ز 554300000000073535*****فتحية بنت احمد النجيىمية -مت 

ي2338577 وج541*****محسن بن المختار العوسح  ز ية -مت  62610000031000551535*****نورة بنت محمد وهين 

وج909*****حبيب بن محمد محمود2338577 ز 8982000000000471535*****صليحة بنت الهادي اليحياوية -مت 

ز بن محجوب مناعي2338577 وج372*****حسير ز ية -مت 
3872000000000601535*****سالمة بنت سليمان قيطونز

وج902*****ناجية بنت رمضان العرفاوي 2338577 ز 2862000000000491535*****توفيق بن محمد علي الجبالي ة -مت 

ي2338577 وج1387*****رضا بن عبد المجيد الجت  ز ية -مت 
9502000000000561535*****فضيلة بنت محمد الصالح الزدينز

ي2338577
ز
وج141*****محمد بن احمد رواق ز ية -مت 

905300000000079535*****عيدة بنت عبد هللا مروش 

وج905*****عبد العزيز بن حامد بن صالح نمري2338577 ز 9442000000000531535*****دليلة بنت عثمان كشطية -مت 

وج646*****مجيد بن صالح خريضي2338577 ز ي عثيىمية -مت  287300000250083035*****مباركة بنت العرن 

ية بنت عمر مسعودي2338577 2000000000501535عزباء-أعزب856*****حرصز

ز بن محمد الصالح ثامري2479599 وج113*****كريم بن االمير ز ية -مت  2091000142500421534*****انيسة نت محمد بن عبد هللا جت 

ي2479599 ي بن سعد الضباين 
وج461*****السبن  ز ز بن رابحة -مت  ة بنت االمير 0541000142500481534*****سمتر

وج893*****محمد بن مبارك المقعدي 2479599 ز ز العياري ة -مت  8841000142500481534*****ليل بنت الحسير

1000142500591534ة-أرمل449*****حبيبة بنت صالح التومي2479599

ي2505603
300000130082033ة-أرمل298*****منوبية بنت إبراهيم التوجانز

300000130081033ة-أرمل155*****عارم بنت الضاوي بوثورية 2505603

ي 2505603
وج670*****فتحي بن محمد المروانز ز ي ة -مت 

9301015001300531533*****صباح بنت صالح السلطانز

ي 2505603
ز غزوانز وج464*****نايلة بنت محمد األمير ز وك الجبالي ة -مت  0602000001300371033*****رشيد بن مت 

وج142*****سوسن بنت خذر الخذري 2505603 ز 4402000001300351033*****حافظ بن حامد القفصاوي ة -مت 

1000141300541532ة-أرمل538*****كلثوم بنت الحبيب النفزي 2536608

ي2536608
وج518*****خليفة بن الشاذلي بن محمد النقاش  ز 5791000141300531532*****مفيدة بنت محمد علي نحيلةة -مت 

1000141300411532ة-مطلق605*****هاجر بنت علي الدريدي 2536608

وج045*****عائدة بنت علي الهمامي 2536608 ز 1571000141300411532*****شكري بن محمد الشطي ة -مت 

وج998*****فوزية بنت عبد العزيز الشلواطي 2536608 ز 4541000141300531532*****بشتر بن حسن النرصاوي ة -مت 

وج262*****شكري بن عبد القادر العجىمي 2536608 ز ي ة -مت 
4841000141300411532*****زهيدة بنت محمد دعون 

ي2536608
 
وج706*****االسعد بن رمضان الرزق ز ية -مت   العقن 

6861000141300451532*****سالف بنت مصطفز

وج603*****محرز بن محمد دريسة2536608 ز ية -مت 
0081000141300431532*****يمينة بنت محمد الطياش 
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وج295*****كمال بن الهادي البوسالىمي2536608 ز 8771000141300561532*****عفاف بنت صالح العمارية -مت 

وج203*****علي بن زغيد الشايب2536608 ز 9601000141300521532*****مريم بنت يوسف غيثة -مت 

وج769*****نورالدين بن حسونة الكوكي 2536608 ز 6351000141300491532*****دلندة بنت محمد الكوكي ة -مت 

وج763*****محرز بن محمد الشافعي2536608 ز ية -مت 
8921000141300421532*****بثينة بنت فرج سنداسنز

وج327*****يوسف بن التومي النوري2536608 ز 0721000141300461532*****آسيا بنت الحبيب الجبالية -مت 

وج023*****هيثم بن عبدة السالمي 2571621 ز ي ة -مت 
8801000262500401031*****نورة بنت مبارك بن عمر الحشايش 

ي 2571621
1000262500661031ة-أرمل547*****السايح بن عبد هللا الحناش 

وج794*****نبيل بن حمادي بثوري2571621 ز 7701000262500401031*****زينب بنت عبد السالم البثورية -مت 

وج028*****سلوى بنت عبد الملك بوثوري2571621 ز 6421000262500381031*****حمادي بن محمد القاسىمية -مت 

ي 2580625
1015000000411530ة-مفارق700*****محمد بن البشتر الطرهونز

ي 2580625
1000000015491530ة-مطلق138*****زهرة بنت غريشي العياش 

ي 2580625
10000000210391030عزباء-أعزب212*****هشام بن علي التوزنز

2000000000371030عزباء-أعزب893*****محرز بن علي محمدي 2580625

ز األندلشي 2580625 300000000029030عزباء-أعزب152*****محمد بن األمير

300000000082030ة-أرمل816*****عزيزة بنت محمود الدخالوي 2580625

ي2580625 1000000015491530عزباء-أعزب004*****منية بنت أحمد يعقون 

وج976*****جميلة بنت علي قاسىمي2580625 ز 6612000000000401030*****وليد بن محسن رحيىمية -مت 

ي2580625
وج157*****كريم بن حسن النقاش  ز ة بن صالح مباركة -مت  9892000000000361030*****ختر

ي2580625 وج590*****جميلة بنت سالم بن علي الزرين  ز 8071000002500541530*****فتحي بن احمد علوي ة -مت 

وج341*****عمارة بن علي الحمراوي2580625 ز ية -مت 
2961015000000471530*****هادية بنت محمد الوسالن 

وج728*****صالح بن محمد العياري2580625 ز 6082000000000631030*****معيوفة بنت محمد بن عمار ة -مت 

وج749*****جمال الدين بن فرج الضيفاوي 2665637 ز ي ة -مت  2651000001300421528*****زبيدة بنت محمد الحطان 

وج459*****نجيب بن حسن شمام 2665637 ز 6171000001300431528*****لطيفة بنت احمد نرص هللاة -مت 

1000001300601528ة-أرمل056*****زبيدة بنت عمر مالكي 2665637

 بن علي بن سعيد2665637
ز وج073*****حسير ز 6501000001300601528*****بسمة بنت النارص المهبولية -مت 

وج249*****يشى بنت خرصز الخذري2692641 ز ية -مت 
0091000141300361027*****صالح الدين بن مختار غزوانز

 مدفعي 2692641
ز 1000141300381027ة-مطلق886*****هندة بنت الحسير

ي2692641
وج658*****وردة بنت الحبيب ورياش  ز ي بن محمد سبيعية -مت 

 
2331000141300371027*****شوق

يكي2692641
ة بن الحبيب الت  وج022*****أمتر ز 8571000141300311027*****صابر بن محمد بن حوسنةة -مت 

وج976*****قيس بن سليم الشاطر2692641 ز ية -مت  !VALEUR#801510001413003910*****نورة بنت عمار الطالن 

ي 2703646 1000000000451525عزباء-أعزب352*****محمد بن أحمد الشان 

1000000000551525عزباء-أعزب821*****سلوى بنت علي بن الشيخ علي 2703646

1000000000471525عزباء-أعزب155*****سامي بن محمد العلوي 2703646

ة بنت حسن حمودة 2703646 1000000015361025عزباء-أعزب260*****سمتر

ي2703646 يف بن الهادي الطبون  وج398*****خالد بن الش  ز 5491015000000391025*****لمياء بنت علي بن محمد السعداوية -مت 

ي2703646
وج514*****محمد بن علي الفزانز ز ية -مت  8121000002500691025*****أسيا بنت عياد بن الناح 

ي2703646
 
وج983*****خذرية بنت الهادي رزق ز 9551000000000591525*****ابراهيم بن الحبيب بن براهمة -مت 

ي2777653
وج568*****قيس بن رشيد العلوانز ز 6541000001300381023*****مريم بنت حسن حمراوي ة -مت 

 الحاركي 2796654
ز 1000000000371020عزباء-أعزب631*****كريم بن محمد االمير

1000000000331020عزباء-أعزب287*****سعيد بن صالح داللي2796654

ز غانىمي2796654 وج461*****رمزي بن حسير ز 4381000000000361020*****رحمة بنت محمد بوغانىمية -مت 

وج894*****الزدامة بنت العيد كمتاوي2796654 ز 1241000000000611020*****هشام بن أحمد التونشي ة -مت 

وك2821658 ي بن صالح مت 
ز
وج699*****الصاق ز 508100000130087013*****دبشونة بنت عمارة اسماعيلة -مت 

100000000028010عزباء-أعزب877*****حسن بن الحبيب بنهويد 2822659
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: 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

3000001315521553حالة أخرى 523*****حورية بنت علي بن عمار السديري8131

وج680*****فتحية بنت ليمان بن ساسي المرهاق11942 ز 3015001300641048ة -مت 

3000000000471545ة-مطلق416*****عواطف بنت علي بن حميدة بن محفوظ14283

ي23384
30150000000035حالة أخرى 591*****فريدة بنت يونس بن عمار عريضز

1000002500571530ة-مطلق533*****خديجة بن الهادي بن عثمان الحيدري25805

30000000000030حالة أخرى 252*****ناجية بنت يوسف بن علي مقايدية25805

20000000000020حالة أخرى 279*****محمد النارص بن الطاهر المعزاوي27967

ي28228 10000000000010حالة أخرى 559*****سندس بنت محمد الهادي الباج 

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

فرديمسكن: 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

ي221 30152631015421571ة-مطلق067*****هادية بنت محمد الصالح الجندوب 

ي262
ي بن غالم بن عمار المثلوب 

وج247*****لطف  692300031041500581570*****سيناء بنت حسن بن بلقاسمة -مت  

وج840*****هادية بنت العيد بن صالح سالمي262 235300031041500411570*****محمد علي بن االخض  منصورية -مت  

ي504
وج014*****بلعيد بن محمد زيتوب  64130002641500581566*****فريد ة بنت محمد عواينيةة -مت  

ي504 وج365*****دويه بن بلقاسم بن عمار الفقتر 72830002641500501566*****جميله بنت عمار بن علي الفزعية -مت  

وج579*****محرز بن صالح بن لخض  الجالصي746 ية -مت  
924300031031000551565*****صالحة بنت عمر بن عاشور الحمروب 

وج827*****العبيدي بن طراد بن علي وصلي746 793302100041500701065*****فاطمة بنت حسن بن محمد العلوية -مت  

 الدالي 746
وج107*****هشام بن حسير  447300031031000431565*****منجية بنت علي بن غزيل ة -مت  

وج257*****زهتر بن خالد قاسمي746 730300031031000481565*****رب  ح بنت محمد جبارية -مت  

وج752*****عبد العزيز بن محمد شالقو746 314300031031000531565*****راضية بنت الصادق بالخترة -مت  

ي746
وج830*****بوراوي بن عبد الرحمان المرواب  ية -مت  

745300031031000491565*****نوة بنت صالح الفرشيش 

وج426*****مسعودة بنت محمد بن عمر قجيمة12112 76630210142500471564*****محمد بن حمودة بن سالم العكارية -مت  

ي 12112
وج238*****مبارك بن فرحات برين  ي ة -مت   05230001441500601564*****مليكة بنت صالح يعقوب 

ي12112
 

ي الورع
 
وج39*****فضيلة بنت الرزق 14330001441500561564*****محمد بن ابراهيم خالدة -مت  

ي بن مسعود المدلل14315 وج970*****العرب  766200041241500501562*****غزالة بنت أحمد بن الهادي المحمودية -مت  

وج618*****رابح بن ميمون بن فرحات العباسي14315 ية -مت   691200041241500561562*****منية بنت محمد المولدي المحجن 

ي14917
سف  وج298*****سامي بن حسن بن لعروسي التت  81030002631000481561*****سج  بنت محمد بن رابح السوي  هية -مت  

وج251*****راضية بنت الطيب بن فرحات 14917 85830002631000521561*****منتر بن أحمد المرصاوي ة -مت  

وج550*****قدور بن سعد الحمائدية 14917 66030002661500611061*****نعيمة بنت يانس الصالجي ة -مت  

ي14917 ي الحبين  وج973*****محمد بن الهادي بن العرب  ة بنت الهادي الحيدرية -مت   37830002631000471561*****سمتر

ي14917
وج065*****محمد بن خليفة رحماب  5573000262515481561*****نجاة بنت حسونة بن محمد الماجرية -مت  

ي14917
 
وج853*****طارق  بن خميس  الساق 5573015262500581561*****رقية  بنت صالح بن سعدة -مت  

ي بن حسن باألسيل14917 وج365*****حسن بن منوب  99730002631000521561*****منوبية بنت علي بن الحبيب الجليدية -مت  

وج738*****توفيق بن ساسي بن إبراهيم جبالي14917 48430002631000501561*****فاطمة بنت محمد بن عبد هللا زروقة -مت  

ي14917 وج212*****محسن بن األمير  بن عوادي صختر 89030002631000541561*****مفيدة بنت عمر بن إبراهيم بنجابرة -مت  

وج605*****محمد العادل بن صالح بن محمد عاشور14917 66203015262500571561*****راضية بنت علي بن محمد الشيحاوية -مت  

وج879*****جعفر بن البغدادي بن أحمد برهومي14917 41930002631000521561*****الصالحة بنت الطاهر بن عباس محمدية -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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ي14917
 
30002631000491561ة-مفارق178*****حكيمة بنت العزيزي بن بلقاسم الرزق

ي14917
اب  وج320*****محسن بن علي أحمد الجت  6843015262500581561*****ناجية بنت علي بن سعد الدرويشة -مت  

ي14917 وج541*****النوري بن االخض  الفقتر ية -مت  
7553015262500551561*****آمال بنت خليفة وشتاب 

30000041500541560ة-أرمل932*****حليمة بنت التومي بن عبد هللا حرباوي25531

ي السالمي 25531
وج858*****محمد الهادي بن السبن  42930153102500621060*****ليل بنت عبيدي زغدودي ة -مت  

ي 25531
ي الفن 

وك بن التيجاب  وج944*****المت  630200031041500491560*****مريم بنت عبد الحميد التليلية -مت  

ي25531
30000041500541560ة-مطلق236*****هشام بن غالم بن عمار المثلوب 

300031031000651060ة-مطلق223*****السيدة بنت الصادق بن عمر بن بريك25531

30001431000551559ة-أرمل645*****أسيا بنت جابر بن العيفة المناعي31436

ي31436
يفة بنت عبد القادر المرواب  3015142500551559ة-مطلق221*****ش 

ي بن عمار31436 وج567*****عبد السالم بن العرب  ية -مت  
76430001431000601559*****حسنة بنت احمد الدهماب 

وج393*****عبد الستار بن حبيب بن علي السليطي31436 57630001431000551559*****نعيمة بنت مدوري بوبكرة -مت  

ي عسيلي31436
ي بن محمد بن الهاب 

وج559*****لطف  7953015142500421559*****ثريه بنت فرحات بن بلقاسم بحيجية -مت  

وج861*****المختار بن عمر بن علي الماجري 40141 ة بنت علي بن صالح شيجي ة -مت   5693000262500541556*****نصتر

وج201*****علية بنت الطيب بن الطيب40141 3000262500521556ة -مت  

وج745*****محمد المولدي بن احمد بن عبد السالم العرفاوي40141 ية -مت   7793000262500601556*****هنية بنت أحمد الصالح بن أحمد غرب 

3000262500441556ة-أرمل591*****حليمة بنت عبد هللا الدريشي40141

3000262500551556حالة أخرى 081*****مليكة بنت نض بن العلوي الدريشي40141

ي 40141 ي بن أحمد الزرين 
3000262500431556ة-مطلق328*****سارة بنت الجيالب 

وج520*****فوزي بن عبد الحميد حمودة 40141 6893000262500461556*****حنان بنت أحمد الماجري ة -مت  

وج253*****انور بن عمار بن حميدة بوعالق40141 0953000262500441556*****غزالة بنت محمد علي بن سعيد قاسم ة -مت  

وج809*****محسن بن رابح دبوسي 40141 0753000262500471556*****نجاة بنت إبراهيم الثامري ة -مت  

ي40141
يف بن الهادي بن علي فرشيش  وج208*****الش  2263015263100072556*****نجاة بنت محرز بن صالح سالمية -مت  

وج857*****غزيل بن عبد الرحمان الجفالي 40141 1693000262500451556*****الصالحة بنت الحفصي حمادي ة -مت  

ي 40141
3000262500411556ة-مفارق101*****أم الزين بنت عاللة الخليف 

وج605*****االخض  بن التونشي بن بوبكر ماجري40141 1943000262500571556*****رفيقة بن احمد االخض  نعيمية -مت  

وج994*****حاتم بن أحمد ماجري40141 هومية -مت   8443000262500461556*****رقية بنت محمد الت 

ي40141 وج440*****عبد هللا بن محمد بن الحبيب طباب  1183000262500471556*****الزهرة بنت عمر الزغالمية -مت  

3000262500451556ة-مطلق016*****حبيبة بنت عثمان بن علي العوادي40141

20152631000541556ة-مطلق812*****رقية بنت محمد بن حسن لويشي40141

وج243*****حياة بنت علي بن محمد المناعي40141 ية -مت   ي بن الشاذلي بن بشتر غرب 
03820002641500551556*****لطف 

3000262500491556ة-مفارق555*****امباركه التوميه بنت الصادق بن بلقاسم قادر40141

ي40141
وج195*****عبد الكريم بن إبراهيم بن الحاج محمد بوقصة مرواب  0233000262500591556*****منا بنت محمد بن أحمد بن العيفةة -مت  

ي40141
وج394*****السيدة بنت خميس بن عمارة المديوب  6223000262500491556*****الطاهر بن عمار بن أحمد علوية -مت  

ي40141
 
ق وج047*****النارص بن علي بن صالح طت  1233000262500551556*****محجوبة بنت علي بن بلقاسم الذوادية -مت  

وج074*****علي بن الربيعي بن عيشةمنارصي40141 وكة بنت بشتر بن علي بو علية -مت   10420002641500541556*****مت 

ي60664 وج576*****كمال بن محمد بن خليفة يعقوب  ية -مت   820200031031000511555*****صباح بن محمد بن علي يعقوب 

ي60664
 

وج853*****محمد علي بن صميدة بن زروق الهراع ية -مت  
 

65730000031000571555*****منجية بنت صالح بن عمار هراع

ي 60664 وج567*****فتجي بن ميالد العوج  ي ة -مت  
1113015002500601555*****صليحة بنت الهادي الخليف 

3015000015481555ة-أرمل895*****سمتر بن الحسير  بن صالح محمودي60664

وج968*****مصباح بن علي بن علي التليلي60664 2813015002500591555*****تونس بنت عمار بن علي تايلية -مت  

وج337*****المنذر بن محمد معتوق 60664 31430000031000511555*****يمينة بنت الحبيب النجار ة -مت  

وج626*****عثمان بن الهادي بن بلعيد البوسالمي60664 ةة -مت   78230000071500701055*****يمينة بنت عثمان بن محمد بن معتر 

30000031000601555حالة أخرى 287*****فريدة بنت المولدي العرفاوي60664

30000041500641055ة-أرمل007*****فاكية بن رمضان بن عمر بنشامخ60664

200031031000511555ة-مطلق808*****نعيمة بنت محمد بن بلقاسم تركيه60664

وج497*****مفيدة بنت منصور واد60664 ية -مت  
35430000031000591555*****عمر بن الحبيب بن محمد شيبوب 

3015002500591555حالة أخرى 206*****راضية بنت عمر بن صالح بن سالم60664
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ي73276
وج495*****عبد السالم بن مصباح بن يونس الجوين  80430001431000651054*****منية بنت عمر بن حسن بن قريرةة -مت  

ي73276
وج655*****شهاب بن الحسير  بن أحمد الوسالب  4783000142500471554*****ايناس بنت الشاذلي بن ساسي بكترة -مت  

ي73276 وج501*****رضا بن بلقاسم ثعلن  8953000142500511554*****وسيلة بنت علي بن مسعود الراججية -مت  

وج843*****حسير  بن رابح بن حسير  عبيدي73276 ي ة -مت  
6873000142500461554*****لطيفة بنت الصغتر بن محمد خطاطف 

وج327*****عزالدين بن عبد الحميد مباركي 73276 31430001431000391054*****علية بنت عمر بن إبراهيم كايشي ة -مت  

ي73276
 
ق وج033*****الحبيب بن االبرق بن احمد مش  وكة بنت أحمد بن عمر خماسي ة -مت   73820151431000511554*****مت 

وج689*****ألفة بنت أحمد الدردوري 73276 7683000142500411554*****عبد هللا بن بشتر بن عبد هللا الرواجية -مت  

وج685*****حسن بن عمار العماري 73276 84330001431000381054*****لطيفة بنت عمر مرازقيهة -مت  

وج701*****قمر بنت صالح الوكواك 73276 ي ة -مت   1563000142500581554*****خالد بن محمد الصالح الميلنر

وج974*****آمنة بنت علي بن رجب الغول73276 ي بن قرفةة -مت  
84720001461500591554*****سعيد بن الطاهر بن الكيالب 

ي73276
30001431000621054ة-مطلق820*****عائشة بنت محمود بن احمد سليماب 

ي73276
وج429*****كمال بن بنعيش بن علي الوسالب  6163000142500471554*****تت  بنت عبد الستار بن صالح علياتة -مت  

ي73276
وج324*****الحبيب بن محمد بن صالح الحمروب  7573000142500601554*****فوزية بنت محمد بن عبيش يوسفة -مت  

3000142500461554ة-مطلق753*****محبوبة بنت صالح معتوق73276

ي73276
3000142500451554ة-مطلق688*****عجمية بنت الشاذل الوسالب 

30001431000611054ة-أرمل144*****ليل بنت عالىلة السالمي73276

وج721*****محمد بن المهري بن إبراهيم خزري73276 9623015142500391054*****حياة بنت الصادق خزرية -مت  

30001431000611054ة-مطلق349*****شادية بنت عمار بن رمضان العسلي73276

وج137*****عبد هللا بن حسن بن أحمد الشوالي73276 2033000142500411554*****نعيمة بنت حسونة بن محمد الخياطية -مت  

ي زرامي81395
وج490*****الصادق بن ابرهيم بن التوب  1623015001300511553*****هنية بنت ابراهيم عوينةة -مت  

ي81395
اب  3015001300571553ة-مطلق417*****نزي  هة بنت عبدهللا الجت 

ي83197
3000141300571552حالة أخرى 428*****بية بنت علي بن الصادق الوسالب 

3000141300461552ة-مطلق973*****حمادي بن عمر بن علي جعفر83197

وج061*****محمود بن عبد الرحمان بن محمد الحمراوي83197 ي ة -مت  
2913000141300421552*****سميحة بنت محمد الصالح قنوب 

ي 83197
3000141300421552ة-مطلق252*****يمينة بنت محمد النارص ماكن 

وج512*****محمد الطاهر بن بوجمعة الرياجي 83197 ي الرياجي ة -مت  
7063000141300551552*****هنية بنت الزياب 

ي83197
3000141300511552ة-مطلق119*****فتحية بنت بوبكر بن صالح غزواب 

ي83197
3000141315621052ة-أرمل148*****رفيقة بنت المولدي الفرشيش 

3000141300481552ة-مطلق525*****رفيقة بنت عبد الرحمان زغالمي83197

وج943*****خالد بن حميدة النوري83197 2643000141300571552*****لطيفة بنت حسن العرفاوية -مت  

3000141300411552ة-مطلق930*****ثريا بنت مجيد بن أحمد الشوالي83197

وج334*****محمد علي بن عبد هللا العابدي83197 807100041241500451552*****أحالم بنت عبد الكريم بن المكي العبيدلية -مت  

وج557*****محمد الصالح بن نوار بن صالح فيالي927108 ية -مت  
3233000262500401051*****سنية بنت أحمد بن عبدة المرسن 

3000262500331051ة-مطلق427*****رحمة بنت محمد بن الهادي بش 927108

3000262500381051ة-مفارق546*****بهيجة بنت مجيد الشوالي 927108

وج899*****عبد الكريم بن علي الماجري 927108 72020002631000511551*****جليلة بنت عمار الصحراوي ة -مت  

ي 927108
وج042*****ليل بنت عبد العزيز المرواب  ي ة -مت  

 
ق ي بن عمر المش 

0582015262500481551*****لطف 

ي1004113
 

3000002500551550ة-مطلق944*****منجية بنت محمد بن عمار ورع

30000031000651050ة-مفارق141*****حسنة بنت زهتر بن حسير  خمار1004113

ي1004113 3000002500531550ة-مطلق533*****دليلة بنت يونس بن بلقاسم حجاج 

3015002500681050ة-أرمل278*****المنصف بن رحومة بن محمد العجيلي1004113

3000002500571550ة-أرمل357*****تركية بنت بلقاسم بن احمد مناعي1004113

3000000015501550عزباء-أعزب476*****عزيزة بنت محمد بن صالح الحمدي1004113

ي البوبكري1004113 3015000000541550عزباء-أعزب494*****مليكة بنت علي بن الباج 

ي السايح 1004113 30000031000641050ة-مفارق003*****زينب بنت مسعود بن العرب 

وج490*****البشتر بن مسعود الجليدي 1004113 7253015002500701050*****أم العز بنت عبد هللا بادرجحة -مت  

3000002500491550ة-مطلق036*****منية بنت مصطف  بن محمد الساسي1004113

3015000000421550حالة أخرى 893*****فاطمة بنت محمد بن بلقاسم العبيدي1004113
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وج371*****حدة بنت علي بن محمد العياري1004113 ية -مت  
ي بن سعد الرمضاب 

6623000002500501550*****االمير  بن السبن 

وج343*****رضا بن عبد السالم بن إبراهيم1004113 5383000002500441550*****ليل بنت رابح بن علي البجاوية -مت  

3000000015541550عزباء-أعزب806*****زينة بنت أحمد بن علي الهمامي 1004113

ي1004113 30000031000611050حالة أخرى 971*****حبيبة بنت البشتر بن محمد زرين 

ي1004113
ي جواب  وج522*****حميد بن علي بن العمتر 09030000031000661050*****فاطمة بنت عمار بن حميده المرداسية -مت  

وج891*****محفوظ بن مصطف  بن حمودة بوغراره1004113 5113000002500471550*****حياة بنت صالح بن الخنشول غرسة -مت  

3000142500391049ة-مفارق605*****دليلة بنت عبد هللا لقطي 1161130

وج776*****سالف بنت بوبكر مشاعلية1161130 0693000142500351049*****فريد بن الحسير  البوزازية -مت  

وج006*****وفاء بنت الحبيب بن علي عامري1161130 4253000142500351049*****الصادق بن عبد القادر بن علي عشوة -مت  

ي 1161130
وج767*****سهام بنت نض بن علي المثلوب  ية -مت  

70520001431000421549*****كريم بن عمر بن محمود الريف 

3000001300551548ة-مطلق767*****زينة بنت عمر بن محمد الرياجي1194134

وج964*****وليد بن عزالدين القابشي 1194134 ي الحمدي ة -مت   5743000001315391048*****حنان بنت المنوب 

وج500*****نادر بن عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا1194134 ية -مت   8873000001300451548*****فرج بنت عمار بن محمد الشاب 

ي1194134
وج443*****األنور بن عمر بن عبد السالم العوين  17320000013210451548*****كوثر بنت مصطف  بن محمد الساسية -مت  

3000001300601548ة-مطلق932*****جليلة بنت سعد بن محمد الحريزي1194134

3000001300591548ة-أرمل230*****مباركة بنت علي عبايدية1194134

وكة بنت محمد بوعزيز 1194134 3015001300661048ة-أرمل410*****مت 

وج358*****سعاد بنت محمد بن الطاهر جداي1194134 3000001300581548ة -مت  

3000141300401047ة-أرمل947*****جميلة بنت صالح بن علي لبان 1280142

وج972*****الفاضل بن رجب بن مصطف  الصحراوي1280142 8183000141300321047*****العكري بنت محمد التوهامي الدريدية -مت  

ي 1280142
3000141300391047ة-مطلق606*****فاطمة بنت أحمد بن علي غنجاب 

ي بخروف1280142
ي بن التيجاب 

وج426*****لطف  0413000141300671047*****منوبية بنت حميدة الهاشمي ة -مت  

وج010*****هنية بنت محمد بن علي زروق1280142 1553000141300701047*****مبارك بن احمد بن عمر اليحياوية -مت  

ي1280142
3000141300361047ة-أرمل967*****لبن  بنت البشتر بن بوساحة الوسالب 

يف خوتامي1280142 وج509*****سامي بن الش  7353000141300341047*****فاطمة بنت محمد بالرحيلةة -مت  

وج625*****ختر الدين بن رحيم بن يوسف كريمي1330149 ي مسعودية -مت  
ب  9352000262500461546*****جناة بنت صالح بن الت 

وج864*****سعيد بن الحطاب بن صالح القابشي1330149 ية -مت  
6762000262500521546*****هاجر بنت عبد الرحمان بن محمد العيوب 

ي1330149
وج459*****محجوب بن سالم بن احمد عمدوب  ية -مت  

9212000262500581546*****مريم بنت بلقاسم بن علي السعيداب 

وج012*****حميدة بن علي بن روحه 1330149 ي ة -مت   7682000262500531546*****فتحية بنت خليل الشاب 

يف1330149 وج445*****الحبيب بن المولدي الش  41110152631000481546*****الجازية  بنت جميل رحيمة -مت  

وج094*****عادل بن خذاري بن أحمد بلدي 1330149 ية -مت  
7802000262500451546*****منية بنت محمد بن الهادي سعيداب 

وج415*****عبد اللطيف بن بوجمعه بن رجب زغدودي1330149 6912000262500411546*****ليل بنت عبد العزيز الطايعة -مت  

3000000000411545عزباء-أعزب419*****فريد بن الهادي بن الصادق حسير 1428156

وج361*****بلقاسم بن ابراهيم بن كانون حرزي1428156 21920000041500631045*****فطيمة بنت محمد بن احمد العديلية -مت  

3015000000381045حالة أخرى 388*****زياد بن الشاذلي بن عبد القادر الرياجي1428156

3000000015331045عزباء-أعزب457*****ألفة بنت الحبيب بن بلقاسم العبيدي1428156

3000000000441545عزباء-أعزب589*****عبد الستار بن علي بن عمار العيساوي1428156

ي بن رمضان1428156 3000000015391045عزباء-أعزب182*****محمد بن خميس بن النوب 

وج642*****الهادي بن عمر حليمة1428156 7463000003100076545*****حبيبة بنت شهر الدين بن ونيسة -مت  

ي1428156 3000000015391045عزباء-أعزب373*****الصالحة بنت عبد القادر بو بوجمعة المحجن 

ي1428156
3000000000541545عزباء-أعزب649*****منجية بنت أحمد بن بلقاسم المرواب 

ي بن النوري السبوعي1428156
ب  3000000000411545عزباء-أعزب263*****طارق بن الت 

3015000000621045حالة أخرى 625*****فوزية بنت الطيب بن عمر الصغتر 1428156

ي 1428156 3000000000451545حالة أخرى 514*****فاطمة بنت عمار بن عبد الرحمان عشتر

ي 1428156
3000000000471545حالة أخرى 230*****عليه بنت الحسير  بن عبد هللا غزواب 

ي 1428156
وج466*****عبد اللطيف بن الحسير  المرواب  ي ة -مت  

ي المرواب 
7673000000000511545*****منية بنت التيجاب 

ي 1428156
وج709*****تومية بنت خميس كريف  7073000002500651045*****أحمد بن محمود العبيدلي   ة -مت  

ي1428156
وك السعيداب  وج660*****يجي بن عياد بن مت  ية -مت  

 
883100031031000541545*****رب  ح بنت محمد بن علي ورع
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ي1428156
 

3000000000511545حالة أخرى 457*****الصالحة بنت عياد بن حمادي ورع

ي1428156
وج162*****عبد العزيز بن معاوية بن علي الوحيش  ة بنت سالم بن مبارك نوارة -مت   7603000002500691045*****ختر

وج827*****عبد هللا بن يوسف محمد الصالح كوكي1428156 30920150031000621045*****راضية بنت البشتر بن أحمد الكوكية -مت  

3000000000441545عزباء-أعزب482*****هدى بنت المجردي بن رحومة1428156

ي1428156
 

3000000000601545عزباء-أعزب159*****النارص بن محمد الورع

ي1428156
وج165*****رضا بن العايش حشاب  6523000000000511545*****جميلة بنت  يوسف البجاوية -مت  

ي1428156 وج324*****محمد الهادي بن محسن يعقوب  ية -مت  
7013000000015401045*****ريم بنت حمودة سعيداب 

ي1428156
3000000000541545ة-أرمل154*****عائشة بنت محمد رحماب 

ة بنت عمار بن حميدة المرداسي 1428156 3000002500651045ة-مطلق976*****ختر

وج858*****المعز بن حمادي بن عزيز غبارية 1428156 ية -مت  
444100031031000461545*****وفاء بنت عبد العزيز الوحيش 

وج910*****سمتر بن عمر بن علي مرازقيه1428156 8403000000015321045*****منية بنت عمر بن علي مرازقيهة -مت  

2015000015581545حالة أخرى 159*****روضة بنت الصادق بن صالح الجالصي1428156

ي1428156
3000000000541545عزباء-أعزب852*****المنصف بن أحمد بن أحمد النغموس 

ي بن رمضان بن الزين عبيدي1428156 وج197*****منج  6823000000000531545*****حسناء بنت محمد بن الطاهر نفزية -مت  

3000000000531545عزباء-أعزب309*****خميسة بنت عمر بن محمد دريشي1428156

وج751*****محمد علي بن عبد العزيز بن محمد الصالح زغالمي1428156 8873000000000571545*****راضية بنت عباس بن عون العبيدية -مت  

3000000000601545عزباء-أعزب879*****عبد الستار بن محمد بن بلقاسم علوي1428156

وج560*****مختار بن عبد الرحمان بن محمد الحمراوي1734189 8992000142500451544*****كلثوم بنت يوسف بن الطاهر النفزية -مت  

ي بن يونس بن علي العياري1734189
وج929*****لطف  ية -مت   1832000142500451544*****فاطمة بنت محمد بن عباس يعقوب 

ي1734189 وج031*****عبد الكريم بن الهادي بالمنوب  3202000142500471544*****بسمة بنت عبد السالم جابرة -مت  

وج523*****مريم بنت حسن ضيفلي1734189 5232000142500461544*****النارص حمودةة -مت  

ي1734189
وج436*****الحبيب بن عبد هللا بن صالح بن محمد حرشاب  ية -مت   6622000142500591544*****جميلة بنت عمار نصين 

ي1734189
وج620*****هاجر بنت محسن بن محمد خوالف  24820001431000351044*****مروان بن الحبيب بن حميدة بن جمعهة -مت  

وس 1769195 3000001300621043حالة أخرى 586*****رفيقة بنت محمد بن عمر بوعت 

3000001300621043ة-أرمل454*****حسنة بنت محمد األنصاري 1769195

يف خوتامي1769195 وج547*****هدى بنت ش  6663000001300341043*****عبد الكريم بن ونيس البحيجية -مت  

وج071*****عمر بن الحسير  بن محمد السديري1769195 5683000001300361043*****لبن  بنت محرز بن صالح سالمية -مت  

وج970*****محمد فوزي بن الهادي بن محمد بنظافر1769195 5533000001300641043*****راويه بنت عباس بن عباس رائشية -مت  

3000001300661043ة-أرمل171*****برنية بنت يوسف بن المكي الهمامي1769195

وج339*****احمد بن بوبكر بن أحمد شطرب1844201 ية -مت  
ي بن عبيدي حرشاب 

وب  ة بنت متر  6172000141300451542*****ختر

وج507*****ناظم بن بلقاسم الرياجي 1844201 9932000141300481542*****سعدية بنت فتجي المكور ة -مت  

ي بن محمد بن عمار الذيب1844201
وج661*****لطف  8712000141300461542*****جميلة خوميشية -مت  

2000141300461542ة-أرمل502*****حميدة بنت عمر الماجري 1844201

ي1844201 ش حوايج  وج171*****صبيحة بنت معتر ية -مت  
 

ي بن عثمان ورع
5432000141300411542*****عماد بن عياس 

وج588*****محمد بن البشتر النفزي 1844201 ي ة -مت  
رب  4982000141300441542*****ليل بنت محمد بن عثمان البت  

ي1844201
وج167*****نور الدين بن العيفه بن بشتر يوسف  8282000141300471542*****هندة بنت يوسف بن أحمد الماجرية -مت  

وج306*****حكيمة بنت حسونة بن عمارة حمالوي 1886208 87110002631000441541*****عادل بن محمد بن إبراهيم إبن ثابت ة -مت  

وج647*****بوجمعة بن خميس بن عمار كريمي1886208 ية -مت   0232000262500621041*****حياة بنت علي بن قاسم القرب 

ي 1886208 وج143*****فوزي بن الهادي بن محمد الدالج  ي ة -مت  
82410002631000511541*****وسيلة بنت الحسير  بن صالح العمدوب 

وج746*****نجاة بنت عمارة بن علي عيساوي 1917211 4723000000000371040*****وسام بن محمود بن عمر حامدي ة -مت  

وج538*****شكري بن ساسي بن صالح عياري1917211 0122000002500421540*****بهيجة بنت لزهر بن بريك العصادية -مت  

3000000000351040عزباء-أعزب756*****نعمان بن مختار بن ربيعي سالمي1917211

ي1917211 3000000000611040عزباء-أعزب513*****تونس بنت عمر بن صالح النصتر

3000000000661040ة-أرمل222*****ريم بنت البشتر بن عمر المعالوي1917211

ي 1917211
3000000000401040عزباء-أعزب622*****عائدة بنت محمد األخض  سليماب 

وج058*****جدي بن عمار بن ابرهيم ضيفلي1917211 ي بن محمد علوية -مت  
ب  0183000000000361040*****إناس بنت الت 

3000000000381040عزباء-أعزب443*****وعد بنت الطاهر بن بلقاسم هدهود1917211

3000000000401040عزباء-أعزب406*****محسن بن حمد بن نض ساكري1917211
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ي بن سويشي1917211 وج476*****عروسية بنت الباج  ية -مت  
 
2353000000000651040*****محمد رشيد بن الشاذلي الشنوق

3000000000671040عزباء-أعزب000*****المولدي بن أحمد بن عمر بن خالد1917211

3000000000611040ة-مطلق677*****نوة بنت بلعيد بن صالح حذيري1917211

وج886*****النارص بن مصباح بن خليفة حمراوي1917211 ة بنت ونيس بن الهادي بوغانمية -مت   8233000000000341040***** سمتر

ي1917211 3000000000391040عزباء-أعزب757*****رؤوف بن المولدي بن عثمان الخمتر

ي1917211 3000000000611040ة-مطلق4858*****رشيدة بنت أحمد الصالح الغرب 

ي بن الطيب الهناوي 1917211 3000000000641040حالة أخرى 020*****منانة بنت الصحن 

وج061*****وسام بن صالح بوكلبة 1917211 1403000000000401040*****فاطمة بنت صالح الطرابلشي ة -مت  

وج846*****حسن بن ابراهيم عياري 1917211 ي ة -مت  
2402000002500561540*****فاطمة بنت عبد السالم جواب 

وج090*****عادل بن محمد عيساوي1917211 0952000002500421540*****عربية بنت بلقاسم بن صالح بن إبراهيمة -مت  

3000000000651040ة-مطلق397*****ام العز بنت ساسي بونوح1917211

3000000000611040ة-مفارق017*****دولة بنت يوسف عمارنيه1917211

2000000015551540عزباء-أعزب965*****مليكة بنت بوجمعه بن أحمد بلحسير 1917211

وكة بنت يونس السعيدي 1917211 وج727*****مت  9713000000000351040*****طالب بن بوجمعة عبد القادرة -مت  

ي 1917211
 

وج410*****بوجمعة بن فرحات الورع 9562000002500531540*****سندس بنت عمر السديرية -مت  

3000000000391040عزباء-أعزب418*****فوزية بنت البشتر بن حرباوي عيدودي1917211

300000250073540ة-أرمل282*****مباركة بنت محمد لصيلع1917211

ي1917211
وج427*****صفوان بن الحبيب بن رابح الحمراب  8693000000000321040*****نادية بنت النارص بن سالم العبيدية -مت  

وج830*****اسماعيل بن الصادق بن التومي بلختر1917211 ية -مت   ي غرب 
0523000000000321040*****علياء بنت الجيالب 

ي2145239 وج027*****يوسف بن الصادق بن مصباح الجرب  5312000142500391039*****فاطمة بنت عبد هللا الكحالوية -مت  

وج329*****عمر بن علي بن عبد هللا المناعي 2165240 609300000130077538*****مباركة بنت منصور الصياري ة -مت  

وج482*****محمد بن علي األسود 2165240 391300000130073538*****هادية بنت محمد جداي ة -مت  

ي هرمي2165240
وج391*****المنصف بن عبد الرحمان بن السبن  2822000001300551538*****حياة بنت هالل بن التهامي ميساوية -مت  

300000130078538ة-أرمل927*****حليمة بنت عمار بن علي2165240

ي2165240
وج943*****احمد بن محمد المكن  ية -مت  

480300000130071538*****حسناء بنت شعبان الزمن 

300000130073538ة-أرمل273*****خديجة بنت جمعه بن إبراهيم قايد دمعه2165240

وج151*****نجم الدين بن تهامي بن عمر اليحياوي2165240 ية -مت  
4792000001300431538*****بسمة بنت الناجم بن سالم الحناس 

ي2227247
وج901*****طارق بن عز الدين بن الصغتر الملين  7972000141300401037*****رفيدة بنت رمضان بن أحمد نوارصية -مت  

وج244*****الصادق بن عمرالحكيمي2227247 ية -مت  
 
ق 8571015141300541537*****عقيلة بنت عمارمش 

وج724*****عباس بن بوزيان بن عباس جماعة2227247 ية -مت   3232000141300651037*****حكيمة بنت علي بن محمد الغرب 

ي2259250 1000262500411536ة-مطلق090*****سميحة بنت عاللة بن محمد الطبوب 

ي 2259250
وج427*****خيار الدين بن صالح البكوس  ي ة -مت   2541000262500541536*****محبوبة بنت محسن عمتر

وج273*****محمد بن علي الصياري 2259250 ي ة -مت  
4221000262500481536*****عيادة بنت محمد اليوسف 

وج496*****مصطف  بن الطاهر الماجري 2259250 1951000262500511536*****شفيعة بنت رحومة العياري ة -مت  

ي2259250
 
وج219*****سفيان بن خميس الساق 9751000262500491536*****من  بنت البشتر الشيدي ة -مت  

ي2259250
وج966*****رضا بن عمر حصن  ية -مت  

وك غزواب  2561000262500541536*****بختة بنت مت 

ي بن علي الماجري2259250
وج643*****لطف  1131000262500481536*****هندة بنت سالم البوهالية -مت  

ي2259250
وج989*****لسعد بن حسن الوسالب  7101000262500431536*****روضة بنت محمد الهمامية -مت  

ي2259250
 

وج972*****معز بن مصباح الورع ية -مت   3211000262500441536*****نجوى بنت رابح بن محمد فقتر

وج271*****نورة بنت حمودة بن عمار قطفاوي2259250 ية -مت  
5001000262500481536*****سليم بن أحمد المكن 

2000000000501535عزباء-أعزب523*****شهلة بنت عمار رائشي2338260

وج466*****وليد بن فرحات بن علي النايلي2338260 ية -مت  
باب  3742000000000411535*****هاجر بنت خميس بن بوجمعة الض 

ي2338260
300000000077535ة-أرمل903*****محبوبة بنت محمد بن رحيم فرشيش 

ي 2338260
 

وج395*****مصباح بن بوعزيز الورع ي ة -مت  
640300000000073535*****رب  ح بنت الحسير  مرسن 

وج087*****هادية بنت خميس بن رحمان 2338260 ي ة -مت  
1972000000000451535*****زهتر بن صالح الدين القنوب 

300000000077535ة-أرمل016*****خدوجة بن عبد هللا بن محمد العلوي2338260

وج656*****محمد بن عمار بن احمد الذيب2338260 774300000000078535*****آمنة بنت علي المشوية -مت  

ي2338260
 
300000250082035ة-أرمل397*****ساسية بنت محمد بن محمد الرزق
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وج950*****صالح بن مفتاح بن ابراهيم مشالة 2338260 300000000072535صلوحة بنت عمارة بن بلقاسم اليحياوية -مت  

وج324*****حسن بن صالح بن األخض  الجالصي2338260 ية -مت  
7642000000000411535*****شاذلية بنت عبد الرحمان بن علي الجوين 

300000000071535ة-مطلق234*****مهرية بنت الطاهر بن عمر براهمية2338260

وج596*****عبد الرحمان بن األزعر العبيدي2338260 ية -مت   52110000031000591535*****رمضانة بنت محمد الزرين 

ي بن ابراهيم2479272
وج002*****لطف  ي الحميدية -مت  

1000142500521534 360*****دنيا بنت الجيالب 

ي بن األخض  العماري2479272
ي بن العياس 

 
وج432*****شوق 2621000142500471534*****رجاء بنت العجمي بن رمضانة -مت  

ي2479272
 
ق وج620*****رشيد بن يوسف المش  وك البوزازية -مت   3291000142500491534*****حبيبة بنت مت 

وج575*****محمد بن ساسي عامري2505275 ي عامرية -مت  
011300000130084033*****الهذبة بنت السبن 

وج201*****النارص بن صالح عمار 2571276 9961000262500621031*****فاطمة بنت الطاهر الجبالية -مت  

2000000000351030عزباء-أعزب193*****عاطف بن االمير  بن ابراهيم الحرباوي2580277

وج514*****زهتر بن مصطف  بوغرارة 2580277 3581000002500421530*****حميدة بنت صالح غرس ة -مت  

2000000000391030عزباء-أعزب987*****مكرم بن نور الدين بن احمد بلطي2580277

 بن محمد الدالي2580277
300000000087030ة-أرمل031*****نبيهة بنت مصطف 

ي2580277
 
وج494*****من  ينت صالح بن الصادق رازق ي ة -مت  

2062000000000381030*****فيصل بن محمد بن حمده مسكين 

ي2659282
وج826*****احمد بن نض بن علي المثلوب  6481000142500351029*****هدى بنت عبد القادر بن محمد الزروية -مت  

ي2665283 ة الصختر ي بن لزعر بن بومعتر  وج186*****ناج  8501000001300521528*****مريم بنت محمد االمير  بن صالح حزية -مت  

يفة بنت صالح بن الحطاب رياجي 2665283 وج646*****ش  2941000001300551528*****صالح بن محمد بن علي الرايس ة -مت  

ي 2665283
 

وج755*****عادل بن صالح الورع 6061000001300411528*****ثرية بنت عبد العزيز المحمدي ة -مت  

1000001300551528ة-مطلق509*****عائشة بنت سعد بن عمار الدريدي2665283

ي2692287 وج436*****طارق بن نور الدين بن بلقاسم الزرين  ية -مت  
7551000141300361027*****سنية بنت نض بن عماره المرواب 

وج736*****أحمد بن محمد الصالح بن صالح الهمامي2692287 7461000141300371027*****نادية بنت خميس بن بلقاسم دالية -مت  

وج583*****عبد العزيز بن أحمد بن علي الهمامي2703289 ية -مت  
5171000000000471525*****هدى بنت جلول بن علي جواب 

وج246*****نظيم بن معتوق بوكمشة2703289 0581000000000481525*****ليل بنت محمد علي الجالصية -مت  

1000000000551525ة-مفارق848*****السيدة بنت عياد بنسالم2703289

ي 2703289 وج809*****محمد األزهر بن عاشور الحكتر ي ة -مت   24920000025000025*****سعاد بنت محمد الحكتر

وج407*****الحبيب بن رابح بن علي الماجري2703289 3341000000000541525*****نعيمة بنت عماره البكوشة -مت  

ي 2777294
وج228*****مهدي بن األزعر شواس   الدالي ة -مت  

1821000001300351023*****منية بنت الحسير 

وج945*****فتجي بن محمد بن بشتر عوادي2777294 2461000001300371023*****روضة بنت حسونه بن الصادق عيساوية -مت  

ي2796296 ة بنت خميس بن علي الغرب  وج516*****أمتر ية -مت  
ي خليف 

4361000000000351020*****ياسير  بن عمار بن الصيف 

ي نايلي 2817297
وج142*****عاللة بن الكيالب  ي ة -مت   وك الغرب  045100000130071518*****صبيحة بنت مت 
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عدد األبناء 
ز المتمدرسي 

النقاط 

المتحصل 

2_عليها

عدد األبناء

النقاط 

المتحصل 

3_عليها

عدد  

ي 
ز
األصول ف

الكفالة

النقاط 

المتحصل 

4_عليها

شح سن المنر

النقاط 

المتحصل 
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مجموع 

النقاط

ي 3141
وج533*****علي بن إبراهيم يوسف  289202101431000491559*****عقيلة بنت محمد الصالح بن يوسف ة -مت  

3015142500461559حالة أخرى 762*****هدى بنت حسن عبدلي 3141

وج346*****صالح بن عبد هللا الرطولي 4013 3000262500601556علجية بنت الصادق الرطولي ة -مت  

3000262500431556ة-أرمل144*****نجالء بنت صالح ساسي 4013

ي 4013
 
ق وج488*****حمودة بن حسن مشر 0833000262500571556*****نزي  هة بنت الطاهر بن رمضان ة -مت  

3000262500561556ة-مطلق662*****سعيدة بنت محمد الصدراوي 4013

وج761*****خميس بن رحيم البجاوي 4013 3553000262500491556*****سهام بنت مفتاح بن عبد هللا الحمدي ة -مت  

ي الجعيدي 6068 200031031000501555ة-أرمل408*****عزيزة بنت العرب 

وج706*****فاطمة الزهراء بنت يوسف يونسي 6068 ي ة -مت  
45230150031000681055*****مستور بن عبد هللا دباسر

وج724*****مصطف  بن صالح الصالحي 73210 ي ة -مت  
41030001431000681054*****لطيفة بنت العايش الكيالب 

ي 73210
وج226*****نعيمة بنت علي مازب  ي ة -مت  

0663000142500421554*****محمد بن علي السحباب 

3000141300411552ة-مطلق313*****خديجة بنت محمد عامري 83112

3000002500631045حالة أخرى 228*****حدة سلىم بنت عمر بالحاج حسن 142813

3000000000501545عزباء-أعزب039*****نسيمة بنت صالح الفازعي 142813

ي 142813
واب  3000000000471545ة-أرمل896*****إيمان بنت ضو القتر

وج598*****بوجمعة بن حمودة جمعة 176916 6353000001300631043*****محبوبة بنت رمضان بن محمود ة -مت  

وج923*****الزين بن كبتر محيمدي 191717 016300000250077540*****شاذلية بنت بوبكر مولهية ة -مت  

3000000000701040حالة أخرى 266*****عبد هللا بن صالح بدري 191717

ي بن خميس المالكي 214519
وج517*****لطف  1842000142500361039*****نجاح بنت صالح بن محمد الفريعية -مت  

وج093*****الحبيب بن عمار بنصغتر 216520 142301500130083038*****محبوبة بنت علي شعبان ة -مت  

وج197*****وحيد بن الطاهر الرابحي 216520 ي ة -مت  
5152000001300411538*****سعيدة بنت الحسير  سويبف 

وج227*****هدى بنت جلول الحزامي  222722 ي ة -مت  
 
2000141300361037حاتم بن خليفة زناق

وج882*****طارق بن علي بن العيد الرويسي 258023  بن علي الذوادية -مت  
7551015000000411530*****فوزية بنت الحسير 

ي الخزري 277724
وج600*****تركية بنت الحسن  ي ة -مت  

6551000001300391023*****صابر بن المنصف خلف 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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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

ي11 ي لغريب 
وج334*****مفيدة بنت الزهوان  ية -مت   141300051561500511575*****الهادي بن احمد الخمتر

وج975*****أنيسة بنت عبد القادر بن عمار262 264300031041500431570*****منتر بن الشاذلي الحفصية -مت  

وج496*****محمود بن صالح الدخيلي262 777300031051500591570*****ناجية بنت بلقاسم مفتاحية -مت  

ي 744
وج707*****عبد الوهاب بن محمد الوشتان  447300031031000571565*****هدى بنت عبد العزيز النفزي ة -مت  

وج714*****شكري بن بلقاسم الجبالي 744 ي ة -مت  
731300031031000561565*****حليمة بنت أحمد الفرشيش 

وج967*****احالم بنت محمد عياري744 ي الماجرية -مت  
380300031031000451565*****توفيق بن الجيالن 

ي744 وج182*****كمال بن حسن اليعقون  ية -مت  
237300031031000521565*****سالمة بنت عثمان المليب 

30001441500601564ة-مفارق054*****سعاد بنت الهادي المناعي1218

ي 1499
وج394*****نورالدين بن علي الجويب  35930002631000591561*****هندة بنت الشاذلي الجبالي ة -مت  

وج058*****علي بن عمار بوعلي 1499 ية -مت  
71030002631000531561*****لمياء بنت التومي الفرشيش 

ي1499
وج002*****عادل بن محمد الورتتان  ية -مت  

ان  26530002631000541561*****زكية بنت حمادي القتر 

30002631000591561ة-أرمل947*****بهيجة بنت الهادي اليحياوي1499

وج798*****يوسف بن بوحامد الماجري1499 ة بنت الهادي الساحلية -مت   2133015262500581561*****منتر

وج986*****حاتم بن خميس المنياوي1499 ية -مت  
 
96030002631000521561*****دلندة بنت محمد الصالح الالف

وج164*****محمد إسماعيل بن الهاجع حمدي 25515 ي ة -مت   558200031041500531560*****حسينة بنت علي الغرن 

ي25515
وج009*****فكري بن محمد الفرشيش  26630150031000461560*****يرسى بنت الصادق بن صالحة -مت  

وج765*****كوثر بنت أحمد الشاطر 31417 29130001431000441559*****سفيان بن محمد الناوية -مت  

وج395*****رضا بن أحمد بن حمودة مساوي31417 9713015142500581559*****شاذلية بت عمار بن علي الكوكية -مت  

وج171*****كريمة بنت بشتر بن أحمد الدريدي31417 67330001431000421559*****نور الدين بن علي بن احمد السليطية -مت  

وج012*****عبد هللا بن محسن بن محمد علي 31417 10430001431000551559*****جمعة بنت سالم درويش ة -مت  

وج418*****عز الدين بن إبراهيم الدريدي 31417 ي ة -مت   91930001431000571559*****بسمة بنت حمة الطبون 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي31417
30001431000591559ة-مطلق667*****بية بنت احمد المروان 

وج506*****فتحي بن يوسف بن محمد العياري31417 04830001431000411559*****حياة بنت المختار الطيارية -مت  

ة38324 20151413210501557ة-مطلق342*****الطاهر بن الهادي بوكستر

وج195*****خميس بن إبراهيم الهرماسي 40125 9653000262500501556*****هناء بنت الهادي طنباري ة -مت  

وج458*****محمد بن عبودة الخياري40125 2323000262500471556*****لمياء بنت حمادي بن علية -مت  

3015262500321056حالة أخرى 064*****رفيقة بنت حسن كلبوسي40125

ي40125 وج450*****حسنة بنت صالح بن محمد الخمتر ي البجاوية -مت  
6483000262500571556*****محفوظ بن التيجان 

3000262500471556ة-أرمل477*****سنية بنت علي عبد النور 40125

وج200*****جميلة بنت عمر مغزاوي40125 ية -مت  
1173000262500511556*****احمد بن جوادي خلف 

ي 40125
وج505*****نبيل بن صالح الخلف  1463000262500491556*****يقوتة بنت محمد القاسمي ة -مت  

وج374*****سماح بنت النارص بن أحمد الذوادي 40125 7963000262500431556*****مرشد بن عبد القادر بن علي خريفشة -مت  

وج446*****محمد بن ابراهيم الدخالوي40125 ي الدخالوية -مت  
84820002641500581556*****فتحية بنت التيجان 

وج370*****عزيزة بنت علي الماجري 60634 332200031031000491555*****فتحي بن عثمان الجوادي ة -مت  

ي 60634
 
ف وج513*****غالية بنت الحسير  المرس  3015002500501555زكري بن حمادي دقة ة -مت  

وج281*****جمال بن يوسف مريدة 60634 ي ة -مت   يفة بنت عبد الواحد ريان  074200031031000551555*****رص 

30000031000581555ة-أرمل146*****محرزية بنت حسن عمارة 60634

ي60634
وج452*****احمد بن الطاهر النفان  897200031041500611055*****سعاد بنت المختار تاطيارية -مت  

وج199*****حسن بن محمد العياري60634 30000041500701055صوفية عاللية -مت  

وج011*****عز الدين بن محمد التليلي73240 4803000142500501554*****سعيدة بنت الطيب ساهلية -مت  

وج783*****راضية بنت محمد بن حشانة ساسي73240 ية -مت  
 

0023015142500611054*****عبد الحميد بن أحمد بن علي المزوع

ي قطفاوي 73240
وج449*****عبد العزيز بن المازون  16120151441500611054*****حدي بنت يوسف قطفاوي ة -مت  

30001431000631054ة-مطلق389*****رمضانة بنت صالح قريزي    ح 73240

30001431000611054ة-أرمل600*****عزيزة بن عمار البوعلي73240

ي73240  الحبيب 
وج641*****عبد الستار بن  الحسير  4003000142500501554*****عطيفة بنت حميدة غانمية -مت  

وج787*****رجب بن محمد الرويشي73240 ة بنت األخض  الرويشية -مت   7153015142500611054*****منتر

3000001315521553ة-مطلق161*****نجاة بنت عبد الرحمان بلحاج 81347

وج699*****حمادي بن احمد دخلي81347 3003015001300571553*****عروسية بنت الشاذلي الجبالية -مت  

3000001315491553ة-مطلق845*****فتحي بن صالح الدالعي 81347

وج205*****الحبيب بن عمر العابد83150 ي ة -مت   479100041241500581552*****راضية بنت صالح الحبيب 

ي83150 3000141300591552ة-مطلق008*****عزيزة بنت الواعر حبيب 

20002631000571551ة-أرمل039*****هنية بنت المختار عبد الستار 92752

وج940*****خميس بن النارص بن حمادي92752 6163000262500701051*****عيدة بنت ذياب بن محمد الحاجة -مت  

وج295*****الحسير  بن محمد عياد92752 57320002631000531551*****سعاد بنت المولدي شعليةة -مت  

وج137*****زهتر بن علي قنديل 92752 58420002631000521551*****نجوى بنت مبارك النويرية -مت  

ي92752
 

وج443*****حمادي بن علي بن منصور الورع 7493000262500391051*****بسمة بنت علي بن يوسف العلوية -مت  

ي92752
وج045*****سالم بن صالح الشوس  3853000263100073551*****زهرة بنت أحمد راشدة -مت  

ي 100458
3015000000581550حالة أخرى 779*****محمود بن الطاهر الفرشيش 

وج512*****الطاهر بن بلقاسم علوي100458 0663000000015551550*****جليلة بنت رمضان بوبكرية -مت  

30000031000671050ة-أرمل441*****مريم بنت محمد منصورية100458

ي 100458 وج342*****الحسير  بن يونس الجندون  9843000002500581550*****نعيمة بنت عثمان الطلحاوي ة -مت  

ي100458
3015000000471550حالة أخرى 563*****لطيفة بنت مصطف  الفرشيش 

وج265*****صليحة بنت عبد هللا الشيحي100458 8953000002500541550*****بشتر بن العبيدي قايدية -مت  
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وج707*****صابر بن محمد رحالي116164 6953000142500371049*****هالد بنت بوبكر العبيدية -مت  

3000142500611049ة-مطلق421*****وسيلة بنت الشيخ محمد الميعادي 116164

وج929*****صغتر بن عمار بن عمار116164 6343000144150082049*****علجية بنت بلقاسم العيارية -مت  

3000001300531548ة-مفارق562*****محسن بن محمد العمري119467

ي119467
3000001300601548ة-مطلق391*****لطيفة بنت الساسي الفرجان 

3000001300531548حالة أخرى 191*****حدة بنت عبد السالم حامدي 119467

وج228*****علي بن عبد الحفيظ بوثوري119467 5593000001315651048*****مليكة بنت الصغتر الجالصية -مت  

ي 133071
وج860*****عفيفة بنت جلول عون  2622000262500451546*****شكري عبد السالم زروق ة -مت  

ة بنت عبد هللا خديمي 142872 20000000210461545عزباء-أعزب696*****منتر

وكة بنت خميس باللي142872 3000002500691045ة-أرمل722*****مت 

وج990*****العروسي بن عبد هللا العايب142872 7432015002500601545*****نصاف بنت ابراهيم خليل ة -مت  

وج408*****عبد اللطيف بن احمد المولهي142872 ية -مت  
3353000000000531545*****سمية بنت حمودة سعيدان 

وج353*****الفاضل بن يوسف بن سالم الرياحي142872 9413000000000461545*****فاطمة بنت الحبيب بن حسير  سالمة -مت  

ي142872
ي فرشيش 

وكة بنت التيجان  3000002500671045ة-أرمل824*****مت 

وج530*****شكري بن المولدي صويلح 142872 084100031031000541545*****سكينة بنت عبد القادر ساسي ة -مت  

وج656*****محرز بن يانس السنوسي 142872 8973015000000351045*****سناء بنت يونس بنعثمان ة -مت  

وج452*****سيف الدين بن أحمد دخلي142872 3013000002500611045*****فتحية بنت الشاذلي الجبالية -مت  

وج292*****أنيسة بنت محمد الهمامي142872 ية -مت  
6633000002500341045*****بدر الدين بن قدور المرغب 

ي142872  بن صالح بالطيب 
وج821*****مصطف  5413000002500661045*****جميلة بنت عباس ملوحية -مت  

وج598*****رضوان بن محمد حميصة142872 ية -مت  
725100031031000571545*****جيهان بنت الشاذلي المسيليب 

ي142872
وج528*****علي بن عبد السالم الجيالن  850100031031000481545*****سكينة القمودية -مت  

ي173485
كان  وج813*****الحبيب بن العبيدي الت  2902000142500431544*****ثريا بنت محمد شوشانة -مت  

2000142500471544ة-مطلق940*****هدى بنت محسن الطرابلشي 173485

ي173485
وج485*****زهرة بنت تاج النغموس  ية -مت  

 
0292000142500501544*****حفناوي بن محمود العطاف

وج221*****محمد النارص التلمودي176988 5253000001300371043*****حنان بنت الهادي بن موسة -مت  

وج219*****علي بن فرج شوشان176988 1133000001300631043*****سالمة بنت شعبان بلخترة -مت  

ي 176988
 
وج754*****انيس بن علي معيوف ية -مت   0903000001300331043*****اسماء بنت محمد الشان 

وج780*****المنصف بن حمودة بوكاري176988 3442000001315461543*****ايمان بنت محمد بن حمادية -مت  

ي الجنيدي188692 وج074*****عبد الرزاق بن الدراح  15510002631000591541*****حليمة بنت محمد الشاذلي بن عمارة ة -مت  

وج807*****ريم بنت صالح البجاوي188692 1932000262500401041*****مكرم بن علي بن حموة -مت  

وج056*****البدوي بن سالم الهادي191794 ية -مت   42820000031000681040*****وسيلة بنت محمد القرن 

وج210*****فتحي بن الشاذلي الجبالي191794 55720000031000631040*****فاطمة بنت ابراهيم التابعية -مت  

وج935*****عائشة بنت خليفة النفزي191794 1873000000000651040*****علي بن عامر العاشورية -مت  

20000000210381040عزباء-أعزب857*****حسن بن صالح زيدي 191794

وج029*****هاجر بن محمد قطاطي214598 5832000142500371039*****خالد بن لزهر عباسية -مت  

ي 214598
وج016*****إبراهيم بن محمد سلطان  3412000142500651039*****الطاوس بنت صالح الميساوي ة -مت  

ي بن بريك2165100
300000130077538ة-أرمل732*****فاطمة بنت الجيالن 

ي2165100
 

300000130073538ة-مطلق936*****الزهرة بنت محمد بن قدور المزوع

وج344*****الشاذلي بن صالح مراح2165100 ية -مت  
909300000130073538*****محبوبة بنت الطيب الورتان 

وج429*****عادل بن علي بن حمو2165100 ة بنت علية العبيدية -مت   7962000001300471538*****سمتر

وج019*****طارق بن محمد بن بلقاسم2165100 ية -مت  
4512000001300411538*****هاجر بنت الطاهر حشون 

وج020*****عبد الفتاح بن الحبيب كنتاوي2227105 ةة -مت   28830001413001826037*****نزي  هة بنت قدور بوختر
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ي 2259106 وج582*****سمتر بن جلو الريان  ي ة -مت  
4411000262500521536*****حسنة بنت الفاضل العويش 

ي2259106
وج958*****خميس بن محمد معانف  70610002631000661036*****نجوى بن ميالد الموسية -مت  

ي2259106
وج225*****شكري بن الطاهر الورتان  8411000262500551536*****نجوى بنت عمارة العبيدية -مت  

وج469*****نورالدين بن أحمد الورنزي2259106 5491000262500581536*****منية بنت محمد صالحة -مت  

وج491*****نورالدين بن طرشون  شلواطي2259106 7591000262500541536*****سنية بنت صالح الشلواطية -مت  

2000000000421535عزباء-أعزب035*****بلحسن بن الطاهر الصالحي 2338111

ي 2338111
300000000076535ة-أرمل494*****عزيزة بنت صالح الحمران 

ي قطفاوي2338111 300000000072535ة-أرمل602*****قمرة بن العرن 

300000000076535عزباء-أعزب594*****حبيبة بنت الناجم بن مبارك2338111

وج886*****محسن بن اسماعيل السايح2338111 3762000002500621035*****حبيبة بنت محمد الساسية -مت  

وج670*****منتر بن محمد عيساوي2338111 ية -مت  
0462000000000541535*****شاذية بنت أحمد الفزان 

ي2338111 300000000075535ة-مطلق822*****جليلة بنت نض اليعقون 

ي2479118
1000142500551534ة-أرمل017*****بهجة بنت العايش القنيش 

وج980*****جميلة بنت محمد جراي2479118 6491000142500561534*****عبد الرؤوف بن عبد الرحمان بلغيثة -مت  

وج808*****هشام بن عبد الحميد النفزي2479118 ية -مت  
4441000142500471534*****عائشة بنت محمود الورهان 

ي 2505121
وج069*****عماد بن حمادي الطرخان  1971015001300481533*****بسمة بنت محمد الخياط ة -مت  

وج811*****محمد بن بلقاسم الكوكي2536122 9441000141300601532*****حسنية بنت محمد حمدية -مت  

ي2580123
 
1000002500551530ة-مطلق551*****عزيزة بنت العكري الالف

وج564*****ابراهيم بن الهادي المناعي2580123 0562000000000631030*****مليكة بنت الهادي جبالية -مت  

ي 2580123
وج864*****نزي  هة بنت رحيم صديف  ي ة -مت   5061015000000541530*****حسن بن أحمد الجندون 

وج176*****سعاد بنت خليفة الدريدي2580123 8311000002500551530*****محمود بن عباسي عبيدية -مت  

وج072*****الحجلة بنت إبراهيم الحرزي2665127 4231000001300601528*****بوزيان بن أحمد بن إبراهيم موايشية -مت  

وج222*****سفيان بن مختار العمامي2665127 5281000001300421528*****بثينة بنت عبد الحميد جمالة -مت  

ي بن الشاذلي النجار2703129
وج619*****لطف  4671000000000481525*****سهام بنت احمد بن موسة -مت  

ي2703129 1000000000431525عزباء-أعزب232*****زهتر بن محمد الحبيب 

وج378*****الهادي بن بشتر بنصولة 2777131 ي النفزي ة -مت  
114200000130091023*****فاطمة بنت العياس 

يكي 2777131
وج191*****يوسف بن العروسي الت  3331000001300401023*****إيمان بن يوسف الحيدري ة -مت  

ي2796133
 
1000000000361020عزباء-أعزب557*****علي أبو الحسن بن بدر الدين الهادف
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النقاط

ي صكوحي1491
 
ي بن حسان بن محمد الكاف

 
وج781*****الكاف ية -مت  

0483015262500521561*****جميلة بنت المكي بن محمد الصالح رحمون 

وج331*****سعاد بنت محمد بن عمار شامخ3832 ي بن محمد شامخة -مت  
3015141300461557  820*****المهدي بن الكيالن 

3000262500481556ة-أرمل806*****ليىل بنت عمر بن سالم دبارة4013

وج891*****الهادي بن خليفة بن محمد العيادي4013 ية -مت  
8503000262500451556*****فاطمة بنت عاللة بن محمد المسغون 

وج705*****حفصية بنت الطاهر بن حمودة محمد4013 ية -مت  
4743000262500461556*****رضا بن ساسي بن يوسف الطرخان 

وج272*****رضا بن أحمد ب ن العيد هذيىلي4013 7423015262500621056*****سلوى بنت إبراهيم بن محمد عيساوية -مت  

ي بن صالح الجامي6067
ون  وج353*****محرز بن المت   ة بنت النارص بن جالل راجحية -مت   304200031031000551555*****بشر

30000000210431555عزباء-أعزب589*****نعيمة بنت الصادق بن خليفة مصطف 6067

وج913*****نجيبة بنت المنصف بن جمعة العياري8319 3000141300531552مراد بن الحبيب بوبكرية -مت  

وج505*****نجيب عبد القادر بوترعة8319 4023000141315651052*****فطيمة بنت صالح بن عمارة الصولية -مت  

وج346*****الصافية بنت محمد بن عمار العايفية100411 2823000002500511550*****محسن بن معمر العيارية -مت  

3015000000521550حالة أخرى 606*****نهلة بنت فرج بن الحبيب عبد الواحد100411

3000000015581550عزباء-أعزب646*****السيدة بنت قويدر بن محمد عيدة100411

ة بنت مختار بن بلقاسم الوية119414 3015001300631048ة-مطلق925*****منت 

وج806*****ميلودة بنت عياد بن عىلي السيفاو119414 7773000001300561548*****حمادي بن قاسم بن عمر السيفاوية -مت  

ي119414
3000001300581548ة-أرمل507*****فائزة بنت محمد بن ابراهيم الصديف 

ي133017
وج424*****محمد كمال بن البشت  النفان  ية -مت    الغرن 

99920002631000691046*****نبيهة بنت صالح بن حسي  

وج151*****حسن بن محمود بن صالح البوهالي133017 4382000262500601546*****آمال بنت عىلي بن حمدة النارصية -مت  

ي133017 وج975*****عبد الستار بن محمد بن عىلي الهيشر 5872000262500581546*****سبتية بنت محمد بن أحمد الكوكية -مت  

وج507*****وسام بن رشيد بن محمد الصالح خض 133017 0002000262500411546*****سنية بنت عىلي بن إبراهيم الحفيانة -مت  

ي142821
وج303*****إبراهيم بن عبد العزيز بن صالح الطرخان  8193015003100081045*****منجية بنت محمد بن أحمد بن بوجمعةة -مت  

ي142821
 
3000002500621045ة-أرمل189*****ناجية بنت أحمد بن بلقاسم الرزف

ي142821 3000002500661045ة-أرمل328*****حبيبة بنت محمد بن عمر الغرن 

3000000000541545عزباء-أعزب068*****شكري بن صالح بن عىلي جمعاوي142821

3000000000471545ة-مطلق703*****فاتن بنت توفيق بنت الشاذلي خنشل142821

ي142821
301500250074545ة-أرمل193*****راضية بنت الطاهر بن الخذيري شامح 

ي142821 3000004150082045ة-أرمل596*****خديجة بنت حامد بن محمد القصيب 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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ي142821
 
3015000000641045حالة أخرى 635*****صبيحة بنت عىلي بن محمد شنوف

ي142821 3000000015661045عزباء-أعزب194*****بشت  بن عمر بن صالح الشان 

3015000000361045حالة أخرى 322*****نسيم بن المختار بن قاسم البوكاري142821

3000000000541545عزباء-أعزب202*****آمال بنت صالح بن الزين العيادي142821

وج577*****مب  بنت محمد بن الطيب هاللي142821 848100031031000581545*****عبد الحميد بن المكي بن منصور سماعىلية -مت  

ي142821
وج886*****مليكة بنت أحمد بن المولدي عون  610100031031000561545*****محمد عىلي بن الهادي بن بلقاسم بن هميمةة -مت  

ي 142821
 
3000000000491545ة-مطلق768*****منية بنت عمار بوطارف

ي176935
 
3000001300621043ة-أرمل943*****فاطمة بنت محمود بن مصطف  رزف

3000001300651043ة-مطلق441*****لطيفة بنت المولدي بن محمد البشت 176935

3000001300661043ة-مطلق191*****الصافية بنت محمد بن صالح المولهي176935

3000000000681040ة-أرمل298*****الزهرة بنت الهادي بن عبد هللا جمازي191738

3000000000691040عزباء-أعزب216*****الزهرة بنت الهادي بن عبد هللا جمازي191738

ي191738
3000000000611040ة-مطلق447*****سعاد بنت حسي   بن أحمد الوشب 

3000000000621040ة-أرمل967*****فاطمة بنت رمضان بن محمد191738

ي191738 3000000000631040عزباء-أعزب476*****فاطمة بنت حسن بن بلقاسم الباح 

ي191738 ي بن عاللة اليعقون  وج473*****زعرة بنت الدراح  ية -مت  
4403000000000621040*****بوبكر بن المكي بن منصور سمعىلي سلطان 

3000000000661040ة-أرمل101*****فوزية بنت النوي بن أحمد الماجري191738

3000000000661040ة-مطلق397*****رفيقة بنت بشت  بن محمد قويعة191738

وج365*****الهادي بن عيفة بن محمد خليفة191738 152301500250083040*****جميلة بنت مسعود بن عىلي التليىلية -مت  

3000000000401040عزباء-أعزب517*****رؤوف بن محمد العادل الهمامي191738

3000000000621040عزباء-أعزب402*****صلوحة بنت ابراهيم بن الطاهر العمراوي191738

3000000000621040عزباء-أعزب000*****جميلة بنت الطاهر بن عىلي عرفاوي191738

وج378*****فوزي بن محمد بن إبراهيم العبيدي216550 9182000001300411538*****هندة بنت نور الدين بن إسماعيلة -مت  

ي216550
وج314*****عماد بن محمد بن الخذيري العلوان  8812000001300451538*****سندس بنت خليفة بن عثمان الكشباطية -مت  

وج532*****أموينة بنت الهاشمي فهيل222752 ية -مت  
9021015141300571537*****عزوز بن عمار بن عبد هللا القارسر

ي بن عىلي المفتاحي233853 300000000076535ة-مطلق833*****خليفة بن السحب 

300000000072535ة-أرمل529*****عزيزة بنت عبد العزيز غنيمي233853

ي233853
 
10000031000531535ة-مطلق752*****لطيفة بنت العروسي الرزف

ي247956
 
وج717*****المنصف بن الهادي بن أحمد الكاف 95210001431000621034*****فائزة بنت مصطف  بن الطاهر معمرية -مت  

ي250557
وج214*****السيدة بنت الحفناوي العون  6062000001300621033*****عامر بن فرج بن محمد حسونةة -مت  

وكة بنت عمر بن احمد الجريدي250557 2000001300701033ة-أرمل061*****مت 

ي253659
وكة بنت خميس الحمرون  1000141300591532ة-أرمل144*****مت 

وج169*****الطيب بن عمر بن بلقاسم لخض 270260 ية -مت  
495100026250071526*****فوزية بنت عزوز بن صالح السعيدان 

وك السياري270361 1000000000441525عزباء-أعزب322*****مصباح بن محمد بن مت 

1000000000561525ة-مطلق325*****سعيدة بنت مصطف  بن خماريعنية270361

1000000000561525ة-مطلق044*****جنات بنت عبد الحفيظ بن بلقاسم الحسينات270361

وج933*****مريم بنت الهادي بن الطيب الجامي270361 ي شماللة -مت  
 
2631000002500341025*****باديس بن عبد الرحمان بن الرزف

ي بن محمد بشاغة برايكي270361
1000000000601525ة-مطلق663*****حبيبة بنت التيجان 

ي270361
1000000000451525عزباء-أعزب373*****عدنان بن عبد المجيد بن أحمد غزوان 

1000000000331020عزباء-أعزب664*****أنيس بن محمود عرفاوي279667
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3000264150050ة-أرمل806*****منية بنت محمد بن عبد هللا 501

30003103100051ة-مطلق430*****هالة بنت عمار سقا الزبيدي741

ن بن عثمان صويلح2553 وج600*****حسي  ن 6803015005150065*****عربية بنت بلقاسم صويلحة -مت 

3000004150067ة-أرمل951*****زهرة بنت عاللة الفطناسي6063

ي6063
وج390*****الطيب بن احمد الحناس  ن 2103021000250068*****عائشة بنت حسن دغمانة -مت 

300014130045ة-مطلق556*****لمياء بنت محمد الحسناوي8316

300014130035ة-مطلق063*****منوبية بنت الحبيب بن سعد12807

200026250050ة-أرمل983*****أحالم بنت محمود بن مراد13308

300000000055ة-مطلق103*****مليكة بنت احمد القاسمي14289

ي14289 301500000061حالة أخرى 939*****بدر الدين بن محمد الشاب 

300000000041عزباء-أعزب244*****فؤاد بن بنور مراد14289

300000130063ة-مطلق734*****فاطمة بنت عثمان مرايحي176912

ي176912
301500130078ة-أرمل327*****حبيبة بنت أحمد مديوبن

301500130077ة-أرمل390*****عائشة بنت التومي رمضان176912

ي بنجداوي191715
201500000042حالة أخرى 333*****علي بن تواب 

ي191715
300000000064عزباء-أعزب052*****التوفيق بن الطيب العوينن

300000000067ة-مطلق345*****منن بنت صالح بوراس191715

ي السالمي233818
بن وج428*****يامنة بنت الت  ن 481200000250064*****مصطفن بن عبد الحميد بن الطاهرة -مت 

ي233818
وج974*****محمد االخضن  بن عبد الحفيظ يوسفن ن 995300000000071*****محبوبة عيساوية -مت 

ي بن مطت 233818 وج042*****جمال الدين بن المنوب  ن 229200000250062*****لطيفة بنت عمر أبيشة -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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وك حمادي247921 وج135*****بلحسن بن المت  ن 879100014250044*****نادرة بنت خالد بن عامرة -مت 

يف بن مصباح الصالحي258022 وج296*****ش  ن ية -مت 
642100000250050*****هالة بنت محمد شواس 

ي258022 200000000034عزباء-أعزب900*****محمد بن يوسف الجندوب 

ي258022
وج815*****رابح بن منصور رويضن ن 940300000000088*****صلوحة بنت صالح طرخانيةة -مت 

200000000038عزباء-أعزب089*****وفاء بنت رجب بن لطيف258022

وج716*****نبيل بن بلقاسم بن مسعود266526 ن ية -مت 
305100000130052*****نبيهة بنت الشاذلي الحسنن

ي266526 100000130051ة-مطلق553*****جليلة بنت مبارك يعقوب 

ي بوزيدي266526 وج605*****إلياس بن علي بن العرب  ن ن زغدودية -مت  910100000130048*****لمياء بنت حمدة بن حسي 

100000000048عزباء-أعزب901*****فتحي بن محرز الجالصي270329

ي270329
100000000041عزباء-أعزب732*****محمد علي بن المولدي اللموس 

وج888*****نضمي بن رمضان القطاط277731 ن ية -مت 
778100000130039*****منال بنت توفيق الفرشيش 
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1540

1040

1040

1035

535

1035
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1534

1530

1030

030

1030

1528

1528

1528

1525

1525

1023
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: 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

هومي91 300041241500451572ة-أرمل001*****مريم بنت عمر بن بلقاسم البر

300041241500471572ة-أرمل264*****لمية بنت بلقاسم بن عليه الهمامي91

ي223
 
وج186*****فوزي بن علي بن المحبوب رزق ز 164302102631000551571*****بسمة بنت خميس بن عبد هللا كنايسي ة -مب 

وج871*****محمد علي بن مختار بن الطيب بن الطيب264 ز ي ة -مب  802301531031000441570*****الفة بنت محمد بن عثمان العنابر

ي264 وج187*****السيدة بنت منور بن أحمد الطبوبر ز ية -مب 
973301531031000471570*****عبد القادر بن صالح بن إبراهيم الذكوابز

وج041*****مراد بن محمد بن محمد عبد الناظر 264 ز 553301531031000481570*****آمنة بنت محمد بن أحمد المدلل ة -مب 

30210141315501567حالة أخرى 389*****هاجر بنت عبد القادراألسود 487

300031051500611065ة-أرمل299*****مباركة بنت علي بن سعيد العياري748

وك748 ي بن يوسف بن عمار المبر وج818*****المنجر ز ز ة -مب  299300031031000521565*****منية بنت فرج بن السوي    ح بن حسي 

ي12110
88530001441500541564*****ة-أرمل885*****ليل بنت محمد بن بشب  الوشتاب 

ي14911
3000262515421561ة-أرمل418*****أحالم بنت الحطاب بن أحمد الفزابز

وج436*****عبد اللطيف بن عبد الكريم بن بشب 14911 ز ية -مب 
ز

ي الورغ
 
1453015262500581561*****عايشة بنت الرزق

وج831*****الهادي بن الطيب بن أحمد العياري 14911 ز ية -مب 
56630002641500621061*****صالحة بنت عثمان عثمابز

3015262500531561ة-مفارق604*****فاطمة الزهراء بنت محمد نرصية14911

ز بن محمد الشيحاوي14911 وج700*****لطيفة بنت الحسي  ز 23330002631000511561*****يوسف بن بلقاسم بن علي الساسية -مب 

وج329*****رمزي بن عبد الرزاق بن علي الفيتوري25516 ز 112200031031015431560*****لمية بنت عمار بن محمود الكشباطية -مب 

وج754*****عمران بن محمد بن مسعود الطرابلسي25516 ز ة بنت علي بن قويدر منصوري ة -مب  32030150051500671060*****خب 

وج912*****أم السعد بن الرفيعي بوبكر25516 ز 441201531031000511560*****عبد الرزاق بن شعبان بن العكرمي الصغب  ة -مب 

ي 25516 وج840*****نبيهة بنت الهادي بن الشابر ز 300031031000391060محمد فاروق المهدي ة -مب 

وج509*****جميلة بنت علي بن عثمان31420 ز ية -مب 
72530151431000641059*****نوفل بن محمد المختار بن بوريال بن الهابز

ي31420
ز

وك الورغ وج257*****عبد المنعم بن المبر ز ية -مب 
4073015142500601559*****آمال بنت محمد بن عمار الماكنز

ي المعالوي31420
3015142500541559ة-مطلق953*****روضة بنت علي بن الكيالبز

3000141315581557ة-أرمل774*****رشيدة بنت محمد بن عثمان المؤدب38323

وج061*****توفيق بن عمار بن حمادي المالكي40124 ز 0983000262500541556*****نزي  هة بنت علي بن هذلي الزكراوية -مب 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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3000262500451556ة-مطلق420*****فائزة بنت رجب بن علي الجالصي40124

3015262500391056ة-مطلق681*****فاطمة بنت علي بن عمر الربيعي40124

وج589*****عبد المجيد بن العكرمي بن  صالح الخذيري 40124 ز ي بن مباركة -مب 
6183000265150075556*****سالمة بنت الجيالبز

هومي40124 وج596*****محمد الهادي بن علي البر ز 9303000262500471556*****نجوى بنت عمر بن محمد غنيةة -مب 

3000262500421556ة-مطلق561*****وسيلة بنت علي بن بلقاسم حمام40124

ي الماجري40124 3000262500571556ة-أرمل415*****صلوحة بنت المنوبر

ة40124 ز ي بن بلقاسم بومعب  وج423*****رمزي بن المنجر ز 5753000262500491556*****نورة بنت عبد الكريم بن عبيدي النرصية -مب 

ي بن علي الجالصي40124
3000262500421556ة-مفارق905*****علية بنت الفرجابز

وج985*****بهيجة بنت الطيب النفزي40124 ز ية -مب  5353000262500501556*****محسن بن منور بن أحمد الطبوبر

وج285*****نجاة بنت البشب  بن الهادي الطرابلسي40124 ز ية -مب 
8933000262500521556*****الهاشمي بن يونس بن محمد العكنز

ي40124 3000262500421556ة-أرمل417*****عربية بنت محمد الحبيب الخرصز

يف تليلي40124 وج218*****فتجي بن عبد الحميد بن محمد الشر ز ية -مب 
 
ق 9403000262500521556*****نعيمة بنت يجي بن العباسي المشر

وج872*****نعيمة بنت بلقاسم بن أحمد الجعيدي40124 ز 7253000262500541556*****سعيد بن حفيظ السايح ة -مب 

3000262500491556ة-أرمل511*****فاطمة بنت الحبيب النفزي 40124

وج858*****عبد الستار بن ميالد بن العلمي الشيجي40124 ز ية -مب 
 
ة بنت محمد الهادي زروق 4393000262500601556*****سمب 

وج569*****جالل بن إبراهيم بن الصغب  ميالد 40124 ز 7763015262500611056*****فضيلة بنت سعد بن محمد الماحي اليونسية -مب 

ي بن خليفة الشايب40124
ي بن الحساب  وج662*****العربر ز 4063000262500531556*****أحالم بنت سالم بن خليفة الشايبة -مب 

ي 40124 3000262500471556ة-مطلق251*****كوثر بن محمد األزهر الشابر

ز بن محمد القصداوي40124 وج313*****مباركة بنت األمي  ز 6113000262500431556*****فتجي بن يوسف بن محمد بن حامدة -مب 

وج553*****سلوى بنت البشب  بالهادي40124 ز 5533000262500601556*****سمب  بن عبد النارص المطوية -مب 

ي40124
ي بن عبد العزيز بن محمد شاربز وج217*****ناحر ز ية -مب 

0103000262500541556*****نورة بنت أحمد بن مول الشاربز

وج866*****ربيعة بنت عبد القادر الذوادي40124 ز 0723000262500501556*****عبد العزيز بن مختار بن بوجمعة العرفاوية -مب 

3000262500471556ة-مطلق578*****سماح بنت محمد بن بوبكر الصياري 40124

30002631000631056حالة أخرى 724*****ناجية بنت عمارة بن معمر بن مصطفز 40124

وج593*****علي بن الطاهر بن خميس التستوري60649 ز ية -مب   بن الزين الشابر
ز 198200031031000491555*****وفاء بنت حسي 

وج204*****شكري بن العلمي بن عمر الدريدي60649 ز 27630000000210501555*****مريم بنت محمد بن علي معتوقة -مب 

وج197*****نجاة بنت محمد بن الهادي العباسي 60649 ز ي ة -مب 
4433015002500551555*****جمال الدين بن إسماعيل الوغالبز

012200031031000451555*****ة-أرمل012*****حياة بنت بلقاسم بن خليفة الميساوي60649

ي الدريدي60649
ي بن الجيالبز وج150*****أكرم بن العربر ز 920200031031000451555*****محرزية بنت نرص بن أحمد بن صغب  ة -مب 

ز بودبوز60649 ة بنت الحسي  30000041500611055ة-مطلق064*****منب 

وج486*****عبد الستار بن محمد بن أحمد السوسي60649 ز ية -مب  138200031031000601555*****نزي  هة بنت بوجمعة الحبوبر

وج861*****معز بن محسن بن عبد السالم بلغيث60649 ز 678200031031000461555*****سالمة بنت عمار بن علي بن الحاج علية -مب 

30000031000591555ة-أرمل739*****محمد الهادي بن التليلي بن عجيلي برهومي60649

ي60649
وج329*****رشيدة بنت خليفة بن صالح القارسر ز ية -مب 

 
وك الرزق 30000031000561555جالل بن عمارة بن إبراهيم بن مبر

30000025310611055ة-أرمل978*****مسعودة بنت فرحات بن الطاهر عمري 60649

وج002*****المنصف بن الحبيب بن محمد عياري 73260 ز 43730001431000631054*****زكية بنت محجوب بن عبد هللا بن زرقةة -مب 

ي العماري 73260
وج740*****كوثر بنت محمد بن الحمروبز ز وك رسبة -مب  3613000142500441554*****محمد بن عبد هللا بن مبر

وج821*****نورالدين بن أبراهيم بن مسعود عمري73260 ز ي بن صالح جالصية -مب  1913000142500541554*****صالحة بنت منجر

وج140*****الصادق بن بكار بن الصادق األربش73260 ز 3823000142500521554*****ألفة بنت خميس بن عبشه الغزية -مب 

ي83164
وج103*****منز بنت البشب  بن إسماعيل المروابز ز ية -مب  ز بن عاشور العمب  1683000141300441552*****هشام بن حسي 

وج694*****جميلة بنت حسونة جباري83164 ز ي بن عمر بن محمد بن عمرة -مب  6813000141300601552*****المنجر

ي83164
ز بن عمر الغمراسنز وج388*****مريم بنت الحسي  ز 4403000141300461552*****الخمسي بن محمود بن حمادي بن جبورةة -مب 

3000141300491552ة-مطلق747*****صالح بن محمد بن علي عبيدي83164

وج193*****عصام بن رابح بن قنديل المسعي83164 ز 3033000141300421552*****فاتن بنت عبد القادر بن عبد هللا بن حميدةة -مب 

ي83164
وج564*****خالد بن عثمان بن حمودة الصديف  ز 8243000141300531552*****فاطمة بنت الطاهر بن صالح السعيدية -مب 

وج457*****محمد الهادي بن عبد هللا بن عباس عامري83164 ز ية -مب 
255100041241500511552*****شاذلية بنت علي بن عمر الفرشيسر

ي 83164 وج142*****حبيبة بنت عمر بن محمود بالعربر ز 3543015141300631052*****عزالدين بن سليمان القلعي ة -مب 

كي72972
وج622*****زبب  بن عبد الستار بن مختار الب  ز 92520002631000451551*****بسمة بنت الطيب بن البشب  البجاوية -مب 
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وج485*****المنصف بن عمار بن صالح الرفاغي72972 ز 22320002631000501551*****أحالم بنت عبد العزيز بن الحطاب الخيارية -مب 

وج466*****الهادي بن محمد بن سالم الزمزمي72972 ز يفة بنت الطاهر بن بلعيد بن بلقاسمة -مب  2943000262500681051*****رسر

ي72972
2015262500441551ة-مطلق851*****فتيحة بنت محمد بن محمد الشاربز

ي72972
ز التاغوب  وك  بن حسي  وج070*****هالة بنت مبر ز 9453000262500311051*****هشام بن محمد بن حمودة البوسالمية -مب 

3015000015331050حالة أخرى 619*****عادل بن فرج بن مبارك إمبارك100477

ي بن حمة بن إبراهيم حكيمي100477 وج985*****العربر ز 7013000000015531550*****لطيفة بنت عمار بن نصيب السبعية -مب 

 بن الهادي بن علي همامي100477
وج552*****مصطفز ز 92830000031000691050*****الزهرة بنت صالح بن عمر حكيمية -مب 

وج462*****الحبيب بن الطيب بن عبد هللا باللة100477 ز 2813000002500551550*****فاطمة بنت محمد األزهر بن علويةة -مب 

3000002500511550ة-مطلق076*****حياة بنت علي بن عمار البهلولي100477

وج000*****محمد أنور بن خالد بن عبد السالم بن إبراهيم100477 ز ية -مب  0153015000000421550*****عايدة بنت علي بن عبد الرحمان هرابر

3000002500571550ة-مطلق846*****ليل بنت محمد بن أحمد غرابة100477

3000002515641050ة-مطلق513*****الهادية بنت بلقاسم بن المعالوي100477

وج231*****بسمة بنت الحبيب بن الطيب العرفاوي100477 ز ية -مب  915100031041500431550*****هشام بن إبراهيم بن محمد الدجنر

ي100477 وج896*****سمب  بن عمارة بن عمار شابر ز 804200031031000401050*****لبنز بنت محمد الهادي بن محمد الصالح الحمادية -مب 

ي 100477
وج069*****نورة بنت صالح بن إبراهيم الذكوابز ز 1083000002500521550*****مجيد بن عبد هللا بن حمادي الشافعي ة -مب 

ي بن نرص الماجري116188
ي ة-مفارق265*****حليمة بنت الجيالبز 3093000142500401049*****ماهر بن محمد نجيب بن إبراهيم الخريجر

20001431000581549ة-أرمل809*****مختار بن رابح بن حسن السعيدي116188

ي116188
20001431000521549ة-أرمل901*****كريمة بنت حسن بن محمد الورتابز

ز بن محمد بن عباس116188 وج532*****عبد الرؤوف بن األمي  ز ية -مب 
1013000142500681049*****سعيدة بنت علي بن رحومة بن الحمروبز

ي119492
وج451*****الحبيب بن محمد بن عثمان الورتابز ز ية -مب  ي بن عثمان الجبر

6303000001300441548*****مجدة بنت زهوابز

ي بن حمودة جبارة119492
3000001300451548ة-أرمل591*****سامية بنت التيجابز

3000001300571548ة-مطلق429*****خديجة بنت فرحاة بن صالح الحداد 119492

جمان119492 وج880*****عبد الرؤوف بن الحبيب بن محمد الب  ز 6413000001300511548*****عواطف بنت الطاهر بن قاسم بن عيسة -مب 

ي 119492
 
ي بن عبده بن علي الرزق وج655*****الناحر ز 5183000001300521548*****نادية بنت يوسف بن رابح عفيةة -مب 

ز بن محمد القصداوي128097 ي بن األمي  وج783*****المنجر ز ية -مب 
2093000141300401047*****منا بنت وصيف بن سالم سودابز

وج234*****حسن بن أحمد بن محمد الطرابلسي128097 ز يفة -مب  6653000141300401047*****أنيسة بنت عثمان بن محمد الشر

ي بن محمد عوادي128097  بن منوبر
وج757*****مصطفز ز 6883000141300401047*****ابتسام بنت أحمد بن البشب  النهدية -مب 

3000141300661047ة-مطلق544*****حبيبة بنت الحطاب بن محمد الطرودي128097

ي128097
شينز 3000141300321047ة-مطلق302*****هناء بنت محمد بن فرج البر

ة بنت علي بن إبراهيم السديري128097 3000141300641047ة-مطلق105*****منب 

وج336*****بوبكر بن محمد بن عثمان المؤدب128097 ز 684300011300661047*****ليل بنت محمد بن الساسي بن رجبة -مب 

يدي1330104 ز ز الب  وج020*****محمد علي بن الهادي بن حسي  ز 3332000262500411546*****نجوى بنت الهادي بن محمد ناجحة -مب 

وج680*****محمد بن جلول بن الهادي البجاوي1330104 ز ز بن بلعيد تيساوية -مب  5172000262500491546*****سلوى بنت الحسي 

وج539*****سلوى بنت أحمد بن محمد الطرابلسي1330104 ز ز بن صالح بن بشب  المرايدية -مب  9252000262500511546*****الحسي 

يدي1330104 ز وج667*****فايزة بنت بوبكر الب  ز ية -مب  6892000262500441546*****بوجمعة بن محمد الخمب 

ي1330104
2000262500491546ة-مطلق438*****ناجية بنت صالح بن أحمد العاب 

 بن علي مسعودي1330104
وج658*****عبد الرؤوف بن مصطفز ز 7862000262500551546*****فائزة بنت الهادي مسعودية -مب 

ي بن صالح الدين بن محمد بن عبد هللا1330104 وج047*****ناحر ز ية -مب 
ز
ق 9102000262500511546*****فاطمة بنت صبيحة بن بشب  الشر

وج459*****خميس بن حسن بن محمد الحامي1330104 ز يدية -مب  ز 6982000262500491546*****سامية بنت أحمد الب 

وج313*****محسن بن محمد بن عمار العياري 1330104 ز ية -مب  ي بن علي العقربر
4562015262500651046*****راضية بنت الجيالبز

وج431*****حسن بن شوشان بن حمد العكرمي1330104 ز ي بن علي ة -مب 
وبز ز 4082000262500601546*****ناجية بنت المب 

ي بن الصادق الزاير 1330104
ي بن الجيالبز

وج974*****لطفز ز 3372000262500431546*****فتحية بنت عبد الحميد مالكي ة -مب 

وج055*****محبوبة بنت إبراهيم مسعودي 1330104 ز 0142000262500541546*****نورالدين بن عمارة بن بلقاسم مسعودي ة -مب 

ي1330104
ي النويف 

وج284*****هدى بنت محمد التيجابز ز 7002000262500411546*****فتجي بن السيد بن علي الجالصي ة -مب 

ي1428117
وج862*****السيدة بنت محمد بن عزوز سلطابز ز 8703000000000451545*****امان هللا بن محمد بن عبد القادر قمرة -مب 

100031031000431545ة-مطلق146*****فوزية بنت الهادي بن محمد المي1428117

3015000000661045حالة أخرى 502*****الربيحة بنت محمد الصالح بن أحمد الربعي1428117

ي المحمدي1428117  بن العربر
ز 3000000000461545عزباء-أعزب899*****فتحية بنت االمي 
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ي1428117
3000000000591545ة-أرمل091*****منية بنت الطاهر بن محمد العسر

وج554*****نبيل بن أحمد بن علي الفطناسي 1428117 ز 8023000000000421545*****عفاف بنت المأمون بن محمد علي المحرزية -مب 

3000002500651045ة-أرمل926*****عائشة بنت ساسي بن حطاب عجمي1428117

وج853*****سلوى بنت خميس بن عمر الجبالي1428117 ز 0743000000000441545*****خالد بن محمد بن علي التليلية -مب 

وج580*****ساسية بنت صالح بن عثمان العياري1428117 ز ية -مب 
0883000000000591545*****عبد العزيز بن رمضان بن بلقاسم عثيمينز

3000000000541545عزباء-أعزب560*****صلوحة بنت علي بن محمد الجامعي1428117

ز بن محمد بن كاهنة1428117 3000000000591545عزباء-أعزب470*****فوزية بنت األمي 

ة بنت الهادي بن محمد حمودي1428117 3000000000511545عزباء-أعزب572*****الخب 

وج766*****عماد بن محمد الصادق عون1428117 ز 219100031031000511545*****امال بنت محمد بن علي الجالصية -مب 

ي بن محمد بن علي 1428117
وبز ز وكة بنت المب  3000000000531545عزباء-أعزب506*****مبر

وج849*****بسمة بنت محمد الصالح جمعاوي 1428117 ز 860100031031000461545*****عماد بن البشب  بن سعد الجالصية -مب 

وج264*****محمد بن التوهامي بن الحطاب البازي1428117 ز 900100031031000431545*****مريم بنت حميدة بن علي شوارية -مب 

وج503*****شكري بن محمد بن حمودة حمودي1428117 ز ي حمودةة -مب 
7823000000000421545*****عائدة بنت محمد الكيالبز

ي بن محمد بن منصور1428117 3000000000601545ة-مطلق734*****فوزية بنت ناحر

وج375*****خليل بن محمد بن البشب  خليل1428117 ز ية -مب 
5513015000000611045*****صليحة بنت حمادي بن بوحرام بن ابراهيم مشيسر

وج292*****توفيق بن أحمد بن أحمد بن عبد هللا بن الطيب 1428117 ز 5813000000000521545*****حسنة بنت محمد علي بن الطاهر بن خليفةة -مب 

وج075*****نزيه بن خميس بن حمادي الحمايدي 1428117 ز ي ة -مب 
ة بنت محمود الورتابز 1393000000000491545*****سمب 

ز بن قويدر الساسي 1428117 وج290*****خديجة بنت حسي  ز ي ة -مب 
رب  ز 4243000002500671045*****الصادق بن أحمد بن الحاج محمود الببز

وج643*****نورالدين بن محمد بن علي بن مسعود 1734139 ز زة -مب  7762000142500591544*****بسمة بنت البشب  بن حسي 

وج482*****سامي بن البشب  بن بلقاسم المؤدب1734139 ز ية -مب 
 
1302000142500501544*****دلندة بنت عمر بن الرزق

ي 1734139 وج690*****جالل بن محمد بن بوبكر الهبب  ز 74410151431000591544*****عايشة ينت أحمد بن عبد هللا الدريدي ة -مب 

هومي 1734139 ي بن األخرصز بن محمدالصالح البر
وج975*****لطفز ز 1882000142500451544*****شادية بنت عمار بن إبراهيم الرحيلي ة -مب 

3000001300311043ة-مطلق540*****كوثر بنت محمد بن بلقاسم الجالصي1769143

ي القابسي1769143
2000001315521543ة-أرمل611*****منية بنت أحمد بن كيالبز

وج361*****ساتر بن عمارة بن عمر الذوادي1769143 ز 2052015001300461543*****راضية بنت محمد بن الصادق الرياحية -مب 

ي1769143
وج734*****مهدي بن الهادي بن محمود وردبز ز ية -مب  ي بن علي الحبينر 5653000001300361043*****مفيدة بنت المنوبر

وج315*****سليم بن عمران الطرابلسي1769143 ز 1733000001300361043*****سلوى بنت مصطفز بن حمدة الرجايبيةة -مب 

3000001300651043ة-أرمل252*****زينة بنت دغبوج بن إبراهيم سالم1769143

وج118*****رمضان بن ابراهيم بن محمد نافع1769143 ز 5323000001300641043*****نائلة بنت البشب  بن احمد العيارية -مب 

وج800*****مراد بن عبد الحكيم بن محمد تنبان1844150 ز وكة بنت محمد بن علي سعيدية -مب  1552000141300491542*****مبر

ود1844150 ي بن بلقاسم رسر وج450*****نجيب بن المنجر ز ية -مب 
سف  ي التبر

8602000141300441542*****إيمان بنت بلقاسم بن عياسر

وج988*****رفيق بن محمد بن بلقاسم هرمي1844150 ز ي ة -مب  3912000141300521542*****سهام بنت الطيب بن علي الكرينر

وج021*****نبيل بن علي بن حمودة بنسويسي1844150 ز ية -مب 
 
ق ي الشر

2342000141300411542*****امال بنت فرحات بن الصيفز

وج085*****لجنيدي بن عبد هللا بن األخرصز بن عباده1886154 ز 609300026250084041*****زينب بنت بوبكر السويكية -مب 

10002631000591541ة-أرمل680*****عبد الفتاح بن عبد الكريم بن محمد الرقيق مباركي1886154

ي1886154
وج183*****لسعد بن موس بن محمود التواب  ز ية -مب 

ي بن الفاهم التواب 
17310002631000421541*****سعاد بنت الغضبابز

وج330*****منصور بن رشيد بن علي قيدارة 1886154 ز 2701015262500421541*****ألفة بنت مختار بن صالح المباركي ة -مب 

ي1886154
وج909*****محمد بن أحمد بن عثمان الحباسر ز ية -مب 

4272000262500701041*****يامينة بنت علي بن صالح حباسر

وج137*****ألفة بنت صالح بن أحمد مباركي1886154 ز وك بودربالةة -مب  8242000262500401041*****النارص بن فرج بن مبر

وج654*****رياض بن الطيب بن أحمد العياري1886154 ز 03310002631000491541*****فاطمة بنت سالم بن حسن السالمية -مب 

وج516*****وفاء بنت عزالدين بن سليمان القلعي1886154 ز 7492000262500351041*****سليم بن مجيد بن علي بن نجاحة -مب 

ي 1886154 وج458*****فيصل بن عمر بن حسن الباحر ز ي ة -مب  93510002631000501541*****سامية بنت عبد المجيد الباحر

اجمي1917163 ي بن محمد الب  3000000000611040عزباء-أعزب515*****ليلية بنت محمد العربر

20000031000611040ة-أرمل222*****رشيدة بنت العايش بن سعيد بوعزيز1917163

3000000000631040عزباء-أعزب845*****لطيفة بنت محمد الطاهر البجاوي1917163

3000000000631040ة-مطلق567*****الزدامة بنت عبد الصمد بن حفيظ قادري1917163

ي1917163 ي الشابر وج120*****هدى بنت محمد بن عبد الننر ز 1273000000000381040*****عادل بن مصطفز بن نصيب الهمامية -مب 

3000000000331040ة-أرمل235*****الزهراء بنت عثمان األخرصز1917163
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3000003100087040ة-أرمل658*****فاطمة بنت الحاج علي البداوي1917163

وج845*****محمد االسعد بن بكار بن الصادق االريش1917163 ز 4073000000000611040*****مريم بنت حسن سعدوة -مب 

3000000000641040ة-أرمل601*****رب  ح بنت الهادي بن يونس ماجري 1917163

ي بن بلقاسم بن حميدة عوادي1917163 وج253*****الشابر ز 9392015000000571540*****عزيزة بنت األخرصز بن عمار البوغانمية -مب 

وج656*****محمد الهادي بن المولدي بن علي حليم2145173 ز ز بن حليمة -مب  4522000142500681039*****سعيدة بنت محمد األمي 

ي2145173
وج258*****حافظ بن صالح بن أحمد بن العاب  ز 0031015142500471539*****عائشة بنت حسن الذوادي ة -مب 

2000142500641039ة-مفارق489*****جميلة بنت إبراهيم البوزازي2145173

يدي2165176 ز وج583*****وحيدة بنت محمد بن بلقاسم الب  ز ي بن علي الرويسية -مب 
وبز ز 1972000001300491538*****نادر بن المب 

وج270*****منية بنت حمدة بن حشانة الساسي2165176 ز 4842000001300561538*****نورالدين بن عمار بن علي الجالصية -مب 

ي 2165176 وج791*****الطاهر بن بوقطف بن شلنر ز 336300000130074538*****زهيوة زميكة -مب 

وج260*****محمد بن الهادي بن عبد هللا2165176 ز 3252000001300431538*****نادية بنت مختار بالطيبة -مب 

2000001300411538حالة أخرى 022*****محمد منعم بن صالح بن حميدة بن شعبان2165176

وج529*****رشاد بن مصطفز بن محمود العياري2165176 ز 4152000001300481538*****خولة بنت إبراهيم بن محمد هملي ة -مب 

 بن رابح الهذلي 2227182
ز وج173*****محمود بن لمي  ز ية -مب 

 
3462000141300401037*****دليلة بنت إبراهيم بن حمودة الهراق

200026250071536ة-أرمل303*****زينة بنت علي بن حسونة البلطي2259183

ي2259183
وج993*****نبيل بن أحمد بن األخرصز السلين  ز ز بن محمد حمدية -مب  5711000262500421536*****نعيمة بنت األمي 

وج206*****البشب  بن محمد بن عمر العروم2259183 ز ي ة -مب 
ة بنت محمد الصالح بن حسن التواب  6271000262500481536*****سمب 

ي القلعي2259183
وج483*****سامي بن زين العابدين بن التيجابز ز 2921000262500541536*****سمية بنت عبد الرزاق بن جاء باهللة -مب 

ي بن عبد العزيز بن محمد بوظافري2259183
وج398*****الكيالبز ز 3821000262500481536*****وسيلة بنت محمد بن علي أوالد صولةة -مب 

ي2259183 وج789*****محرز بن شعبان بن محمد الطاهر غربر ز 5781000262500551536*****وسيلة بنت محرز بن الصادق الورغمية -مب 

وج134*****العادل بن عمر بن عثمان القرمازي2259183 ز ة بنت العروسي بن بلقاسم بوطبةة -مب  6301000262500551536*****منب 

ي2259183 وج283*****بلقاسم بن سليمان بن بلقاسم الشابر ز 467201526250085036*****صلوحة بنت علي بن نويرصة -مب 

ي  2259183
وج773*****محمد زهب  بن موس بن محمد التواب  ز ية -مب 

3111000262500461536*****ربيعة بنت الطيب تواب 

2000000000531535عزباء-أعزب108*****منية بنت علي بن محمد البلدي2338192

ي بن حسن بسباس2338192  بن العربر
ز وج463*****الحسي  ز 2412015000000631035*****راضية بنت علي الطرابلسية -مب 

300000000076535ة-مطلق601*****فاطمة بنت مهذب بن أحمد الدريدي2338192

2000000000411535عزباء-أعزب743*****كمال بن محمد بن صالح عطوي2338192

2000000000581535عزباء-أعزب876*****لطيفة بنت المولدي بن بكار الدريدي2338192

وك بن محمد شوشان2338192 300000000078535ة-مطلق726*****عزيزة بنت المبر

2000000000471535عزباء-أعزب392*****هندة بنت محمد الصالح القطوسي2338192

2000000000551535ة -مطلق608*****صالح بن عبد السالم بن الحاج عون هللا صالجي2338192

ي2338192
وج130*****رشيد بن محمد بن الهادي الحناسر ز ية -مب 

2612000000000581535*****نزي  هة بنت محمد الصالح الحناسر

وج030*****لطيفة بنت محرز بن الصادق الورغمي2338192 ز 0252000000000541535*****ماهر بن محمد بن خذاري بوستة ة -مب 

وج962*****عمر بن حسونة بن بشب  التهامي2479202 ز 6721000142500461534*****سوار بنت عثمان بن بوجمعة بن رجبة -مب 

ي2479202
وج292*****وليد بن علي بن محمد الوحيسر ز ية -مب 

ز
4871000142500421534*****عربية بنت المختار بن سعيد المزوغ

وج162*****فريد بن المولدي بن الطاهر بسدوري2479202 ز 9951000142500551534*****ساسية بنت صالح بن منصوردارية -مب 

وج023*****المنصف بن محمد بن أحمد البجاوي 2479202 ز 9901000142500481534*****أروى بنت البشب  بن علي الطرابلسية -مب 

وج843*****يمينة بنت سعد بن حسن بن علية2479202 ز 3751000142500581534*****عبد الرزاق بن بلقاسم بن محمد الزياتة -مب 

2000001300691033ة-أرمل990*****ذهيبة بنت حسونة بن محمد سعيدي2505207

وج426*****كريم بن محمد بنصالح القايدي2505207 ز ي بن يونس الدريدية -مب 
283300000130029033*****شيماء ينت محمد التيجابز

ي بن محمد بن عبد الحفيظ التليلي2505207 وج596*****ناحر ز 0072000001300381033*****إيمان بنت محمد الطيب بن علي بوصالحة -مب 

ي المالكي2536210
1000141300601532ة-أرمل978*****حليمة بنت سعيد بن هالل بن العمدوبز

وج540*****مليكة بنت عبد الحميد بن عبد الجليل سعدي 2536210 ز يدية -مب  ز 8871000141300501532*****خميس بن الغريسي بن الصغب  الب 

ي 2536210
ي بن صالح بن أحمد العياسر

وج129*****اللطفز ز ي ة -مب  5651000141300501532*****عايدة بنت بلقاسم بن الهادي كسابر

ي 2536210
سر 1000141300421532ة-مطلق419*****آمال بنت الطاهر الخب 

1000262500331031حالة أخرى 864*****إيمان بنت سالم بن محمد الفضالوي2571214

1015000000501530حالة أخرى 789*****كلثوم الجبالي2580215

10000000210321030ة-مطلق962*****حسان بن علي بن أحمد جدالوي2580215
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300000000081030ة-أرمل113*****مامية بنت عمران بن علي الدراوي2580215

وج063*****الطيب بن محمد بن مبارك بونعجة2580215 ز ي ة -مب 
ة بنت بلحسن جوينز 190300000000084030*****خب 

 بن علي بن محمد الجامي2580215
ز وج530*****الحسي  ز 238300000000093030*****خديجة بنت السهيلي الجفالي ة -مب 

ي مولهي2580215
وك بن غريسي بن محمد بالكعباسر وج660*****مبر ز 475200000250073530*****رب  ح بنت عمار الماجري ة -مب 

ي2580215 1015000000441530حالة أخرى 734*****أنيس بن محمد المهدي بن عمر خريجر

وج968*****فائزة بنت الطاهر بن عبد هللا 2580215 ز 2481000000015521530*****الهادي بن محمد بن عباس السليطية -مب 

وج856*****سلوي بنت محمد بن رابح المي2659223 ز 4891000142500391029*****عزالدين بن الشاذلي بن بلقاسم الجالصية -مب 

وج115*****عادل بن محمد بن عبد السالم صالح2659223 ز 3761000142500401029*****سعاد بنت محمد البوزيدي الجمل ة -مب 

وج024*****سالمة بنت الطاهر بن محمد بوعزة2665225 ز ي ة -مب 
9201000001300461528*****طارق بن محمد الحمروبز

1000001300421528ة-مطلق156*****سارة بنت عد المجيد الجالصي2665225

ي بن علي السنوسي2665225 وج164*****محمد بن المنجر ز ي ة -مب 
211200000130074528*****بهجة بنت مجي الدين بنابز

ي2703228 1000000000521525عزباء-أعزب146*****علي بن عمار بن إبراهيم الشابر

وج183*****علي بن الزين بن يونس المنصوري2703228 ز 3871000000000561525*****جميلة بنت علي بن سعيد العيارية -مب 

1000000000461525عزباء-أعزب490*****محمد الهادي بن عبد الرزاق بن يوسف بن رابح2703228

ي 2703228 1000000000551525ة-مطلق909*****جمعة بنت خليفة بن أحمد صغب 

وج622*****بالل بن عبد الفتاح بن عبد الكريم المباركي2703228 ز ية -مب 
0771015000000331025*****سارة بنت المولدي بن محمود الشاربز

وج161*****عماد بن مصطفز بن محمد الماجري 2703228 ز ي ة -مب 
0441000000000471525*****عايدة بنت عبد العزيز بن األزعر الجوينز

ي2796234
وج271*****صالح بن يونس بن بلقاسم وشتاب  ز 7221000000000681020*****عربية بنت علي بن محمد الفطناسية -مب 

100000000071515عزباء-أعزب220*****محمد عبد الرؤوف بن الطاهر بن عبد الرزاق2818235
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  التر

العام

تيب  التر

بالمعتمدية
إسم المنتفع

رقم بطاقة 

التعريف 
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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

300051551500551575ة-مطلق814*****منية بنت محمد ابو مسعد 11

300041241500601572ة-أرمل344*****رجا بنت محرز الخمير92

300031041500461570ة-مطلق897*****نجوى بنت علي الكالعي 263

ي 263 وج888*****رفيق بن سعيد العزاب  ز 199300031031015491570*****هدى بنت فرحات بن حمودة ة -مي 

300041271500621067ة-أرمل424*****فاطمة بنت محمد مزيطة 485

ي 506
وج035*****حسام بن علي وسالب  ز ين بنت خليفة الطرابلسي ة -مي  50630152631000441566*****صي 

وج186*****نورالدين بن الهادي البجاوي 506 ز 12430002641500501566*****سنية بنت سعيدان فريحي ة -مي 

ي 748 وج887*****فيصل بن عمر العقرب  ز 081300031031000531565*****نورة بنت يوسف بووزرةة -مي 

ي 748
450300031031000581565*****ة-أرمل450*****سالمة بنت عباس الخليفز

وج911*****مصطفز بن جلول الفاسي 748 ز 084300031031000481565*****منية سهام بنت حمادي مامي ة -مي 

30001461500591564ة-مطلق764*****حياة بنت محمد العياري 12111

30001441500531564ة-مطلق392*****محرز بن قاسم بوذراع 12111

وج095*****محمد األسعد بن صالح الجالصي 14313 ز 717200041241500601562*****جميلة بنت حمادي الرياحي ة -مي 

وج749*****السيدة بنت عمر كمون14914 ز يفة -مي  8443015262500441561*****محمد الحبيب بن محمد الشر

وج675*****منز بنت صالح المناعي 14914 ز ي ة -مي 
ز

ي بن أحمد الورع
05230002631000441561*****متهنز

ي 14914
وج878*****زهير بن حسونة الماكنز ز 5243015262500481561*****جميلة بنت محمد الدريدية -مي 

وج231*****عبد الستار بن محمد المناعي14914 ز 05330002631000541561*****إبتسام بنت حمادي مامي ة -مي 

وج025*****محمد بن عبد العزيز الساحلي 25518 ز 055300031031000631060*****آمال بنت بلقاسم خميس 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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200031031015551560ة-أرمل371*****منجية بنت الطيب مقايدي 25518

وج471*****الحبيب بن مسعود الطنفوري 25518 ز 73530000025310491560*****عائشة بنت علي البوبكري ة -مي 

30151431000701059ة-أرمل794*****خديجة بنت محمد بوزيان 31421

وج147*****محرز بن الربيعي جملي 38322 ز 2173015141300471557*****لطيفة بنت حسن المرعي ة -مي 

وج064*****البشير بن محرز عيسيوي 38322 ز ي الرياحي ة -مي  6463015141300471557*****مفيدة بنت الناح 

وج434*****خالد بن السعدي السعدي 40124 ز 10820002651500601556*****حورية بنت جميل بومليط ة -مي 

ي40124
3000262500521556ة-مطلق296*****أحالم بنت محمد الطاهر الجوينز

ي40124 ز وج029*****مليكة بنت محمد الصالح المعير ز 7043000262500451556*****مختار بن أحمد الدريدية -مي 

وج018*****خميس بن الصياح قمودي 40124 ز 4513000262500441556*****مريم بنت محمد بلحسن معط هللا ة -مي 

ي 40124
ي بن الهادي الشواسر

وج927*****لطفز ز 4433000262500571556*****بسمة بنت المختار العكاري ة -مي 

3000262500531556ة-أرمل785*****صبيحة بنت علي فاضل 40124

وج580*****أحمد بن محمد خير الدين منصوري 40124 ز ي ة -مي 
7153000262500411556*****لمية بنت البشير كنابز

3015000015511555حالة أخرى 351*****علياء بنت عبد الرحمان قندالي 60631

30000041500681055ة-أرمل924*****ازمردة بنت سعيد البوغانمي60631

ي 60631 ب  30000000210551555ة-مطلق218*****علي بن حمادي الطي 

ي 60631 وج564*****نجوى بنت النافع الحاح  ز 143200031031000501555*****محمد بن أحمد بوخشيم ة -مي 

ي73235
وج051*****محمد بن رابح بن السبن  ز ي ة -مي 

ز
يفة بنت حسونة عطاف 77730001431000691054*****شر

ة بنت رابح بن شيحة 73235 3000142500571554ة-مطلق506*****منير

3000261331076554ة-أرمل880*****زينة بنت محمد الجالصي 73235

وج265*****كمال بن ضو بن لطيف 81338 ز 0303015001300481553*****منية بنت إبراهيم لطيف ة -مي 

وج894*****مليكة بنت رزاق كمون81338 ز ي بن المولدية -مي  09730000013210401053*****محمد العرب 

ي 83140
وج192*****المعز بن مصطفز فرحاب  ز 2663000141300441552*****سامية بنت مصطفز مصلح ة -مي 

وج326*****مراد بن عمر الماجري 83140 ز ي ة -مي   الشعين 
ز 7893000141300491552*****ليل بنت حسير

ي برينصي 83140
ز
ي بن الكاف وج483*****المنح  ز ة بنت حسن برينصي ة -مي  5813000141300511552*****منير

3000141300581552ة-أرمل198*****عبد الكريم بن نارص برينيس 83140

ي بن عمر 83140 وج083*****طارق بن المنح  ز 5943000141300461552*****حبيبة بنت بوجمعة بن موس ة -مي 

3000141300531552ة-مطلق327*****مفيدة بنت عمارة العديلي 83140

وج052*****فيصل بن محمد المولدي الساسي 92746 ز 11220002641500631051*****رشيدة بنت عبد الرحمان الحسومي ة -مي 

ي 100447
30000000410401050ة-مطلق768*****فريدة بنت محمود القاصز

وج141*****مكرم بن عبد الرؤوف البحري100447 ز 6673000002500431550*****حياة بنت إبراهيم بن عبد هللا ة -مي 

ي 100447
وج847*****سفيان بن حسن السمرابز ز ية -مي 

 
9003000002500481550*****سنية بنت إبراهيم الرزف

3015000000571550ة-مطلق849*****سامية بنت محمود بن المذبوح100447

3000002500601550ة-أرمل024*****سعيدة بنت عمر بن عايد100447

3000000015591550عزباء-أعزب095*****سليمة بنت سعيد اللفات 100447

3015002500681050ة-أرمل029*****دليلة بنت محمد البوبكري100447

3015002500661050ة-أرمل957*****الزهرة بنت عمر واجنية100447

وج137*****محبوبة بنت علي البوسالمي 100447 ز 6943000000015601550*****خميس بن يونس الدخلي ة -مي 

3000000015581550عزباء-أعزب951*****عزيزة بنت علي البوسالمي 100447

3000000015551550ة-مطلق176*****السيدة بنت علي البوسالمي 100447

وج156*****فتحي بن الزاهي الجوادي 100447 ز 3015000000601550منية بوزيدة -مي 

301514250074549ة-أرمل596*****علجية بنت أحمد العامري 116159

ي 116159
وج506*****علي بن أحمد الحمروبز ز 3313000142500701049*****نزي  هة بنت عمر البجاوي ة -مي 

ي119461
 
وج442*****ليل بنت محمد العالف ز 6893000001300561548*****نورالدين بن صالح العيدودية -مي 
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3000001300481548ة-مطلق480*****سنية بنت أحمد الهمامي 119461

3000001300531548ة-مطلق800*****سامية بنت الشاذلي جعفر 119461

وج393*****خميس بن الطاهر بيباص119461 ز 0553000001300521548*****عروسية بنت أحمد الوسارة -مي 

ي بن عبد الرزاق بن فاضلة128065 وج845*****محمد العرب  ز ي السعيدية -مي 
بز 1553000141300611047*****كلثوم بنت الي 

وج088*****حسونة بن عبد القادر رياحي128065 ز 1773000141300681047*****منجية بنت محمد الصالح الراجحي ة -مي 

وج262*****عياد بن الحسومي رجيبة 128065 ز 7813000141300631047*****جميلة بنت ساسي بن نارص ة -مي 

وج524*****سنية بنت صالح محمدي 128065 ز ز بن محمد المانسي ة -مي  2113000141300401047*****ياسير

3000141300671047ة-أرمل830*****سالمة بنت بريك الهمامي 128065

وج639*****رضا بن عبيد الغانمي 133070 ز ة بنت الهادي الهمامي ة -مي  1252000262500601546*****سمير

ي142871 3000000000541545ة-مطلق111*****بية بنت محمد الغرب 

3000000000501545عزباء-أعزب945*****رضا بن العايش عيادي 142871

وج165*****نورالدين بن الحاج سعيد 142871 ز 9323000002500611045*****سنية بنت أحمد التونسي ة -مي 

ي142871
ز بن محمد المتهنز 3015000000651045حالة أخرى 649*****الحسير

ي142871
3000000000481545ة-مطلق461*****فاطمة بنت عبده الزدينز

ي 142871
ز
3000000000471545عزباء-أعزب227*****نعيمة بنت سالم الساف

3000000000521545عزباء-أعزب531*****محمد بن عمارة الزيادي142871

ي 142871
 
وج879*****بلحسن بن صالح الدف ز ية -مي 

2213000000000441545*****هندة بنت الهادي الجوينز

يحة 142871 3000000000501545عزباء-أعزب629*****راضية بنت محمد الهادي بوشر

ي 142871
ز بن السبن  وج519*****وليد بن األمير ز 3000000000431545حنان بنت محمد الكلي ة -مي 

3000000000471545عزباء-أعزب860*****حسن بن محمد الطاهر حرار 142871

ي العياري 142871 3000000000431545ة-أرمل165*****مامية بنت المنح 

3000000000521545ة-أرمل212*****الزهرة بنت البشير الماجري 142871

وج573*****إسماعيل بن علي بنحسن142871 ز 6553000000000541545*****منية بنت علي الفالحة -مي 

يدي142871 ز وج038*****مفيدة بنت علي الير ز 0523000000000511545*****الطيب بن عبد هللا عقيدية -مي 

ي 142871
3000002500651045ة-أرمل638*****جميلة بنت يوسف العوبز

وج417*****األخضز بن بوخاتم العزيزي 142871 ز ي ة -مي 
 
ف 1913015003100083045*****خديجة بنت بلعيد مشر

3000001300381043ة-أرمل627*****سامية بنت حمادي الهمامي 176988

3000001300691043ة-أرمل514*****فوزية بنت محمد النجار 176988

3000001300661043ة-مطلق084*****أنور بن عبد الرزاق عينوز 176988

وج854*****سامية بنت أحمد الفهري 184491 ز 5072000141300531542*****محمد بن عبد الرحمان الموسي ة -مي 

يحة 184491 2000141300421542ة-أرمل176*****عواطف بنت البشير بوشر

وج655*****كمال بن إبراهيم جعوان188693 ز 7921000262515561541*****روضة بنت الهادي الزحافة -مي 

وج953*****أحمد بن محمد الحبيب 191794 ز 4833000003100084040*****سعيدة بنت بلقاسم الدريدية -مي 

3000000000671040ة-أرمل082*****موس بن عيس الشنيب 191794

3000000000671040ة-مطلق572*****حسنة بنت حميدة كرابع 191794

ز 191794 3000000000641040عزباء-أعزب549*****سعاد بنت عثمان بن حسير

300000250074540ة-أرمل470*****فاطمة بنت جمعة بالخي 191794

2000002500541540ة-مطلق635*****صباح بنت معمر الجريدي191794

ي 191794
وج294*****محمد بن محمود الماكنز ز ي ة -مي  086301500000074540*****سعاد بنت الشاذلي الغرب 

ي191794
3000000000401040عزباء-أعزب834*****محمد التاغوب 

3000000000401040عزباء-أعزب590*****أنور بن عبد الرزاق عينوز191794

3000000000681040ة-مطلق670*****فاطمة الزهرة بنت سليمان الشطي 191794

3000000000621040ة-مطلق050*****عثمان بن سالم المنجلي 191794
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ي 191794 300000250075540ة-مطلق888*****ساسية بنت محمد الزرين 

3000000000651040ة-أرمل200*****زهرة بنت إبراهيم الدريدي191794

301500000074540حالة أخرى 086*****علي بن المولدي الفريو 191794

300000250077540ة-أرمل896*****منوبية بنت محمود الزرلي 191794

3000000000661040ة-مطلق333*****ليل بنت أحمد بوغانمي 191794

وج350*****دليلة بنت إبراهيم بوغرارة 191794 ز 2662015000015631040*****محسن بن األخضز بوزازي ة -مي 

وج936*****علي بن مسعود بالرحومة 191794 ز ي ة -مي 
ي االمسلينز

6712000002500541540*****فضيلة بنت الكيالبز

ي 191794
3000000000641040عزباء-أعزب437*****محمد بن أحمد الطرخاب 

ي 191794
2000000015581540عزباء-أعزب911*****توفيق بن الحبيب الوتتابز

ي 191794
300000250078540ة-أرمل591*****زهرة بنت بوجمعة الماكنز

3000000000671040ة-مفارق148*****مباركة بنت عمر الكريمي 191794

3000000000641040ة-مطلق385*****محرزية بنت صالح قاسمي 191794

ي2145117
وج865*****منز بنت علي الخليفز ز 58410001431000531539*****محمد بن الهاشمي بن عثمان ة -مي 

ي 2165118
وج670*****عياد بن علي رمضابز ز ي يحمدي ة -مي 

 
250300000130077538*****مريم بنت عبد الباف

وج692*****كمال بن عبد هللا بن مرزوق 2165118 ز 0602000001300531538*****لطيفة بنت ساسي بن نارص ة -مي 

وج135*****نورالدين بن حسن بن زينة 2165118 ز 5002000001300481538*****سمية بنت محمود الصيد ة -مي 

وج976*****جمال الدين بن يحنر بن حامد 2165118 ز 4572000001300451538*****منز بنت محمد الطاهر بن حامد ة -مي 

ميطي2165118 وج806*****ليل بنت محمد الصالح الشر ز 2912000001300421538*****مكرم بن محمد الجبوة -مي 

وج413*****محمد بن علي المهلهلي 2259123 ز 2561000262500531536*****سلوى بنت الطاهر عون ة -مي 

ي2338124
300000000076535ة-أرمل133*****بهيجة بنت محمد عسر

وج773*****منصور بن بوبكر علوي 2338124 ز 0862015000000621035*****خديجة بنت رمضان زكراوية ة -مي 

300000000072535عزباء-أعزب950*****الزهرة بنت عمر الجبالي 2338124

ي 2338124 300000000075535عزباء-أعزب539*****محمد الصالح بن عماره الجندوب 

ي القالعي 2338124
2000000000461535عزباء-أعزب783*****عماد بن التيجابز

وج120*****عمر بن علي بوزيد 2338124 ز ي ة -مي 
7072000000000461535*****شعلية  بنت عياد الرمضابز

ز مقر 2338124 وج420*****محمد بن الحسير ز 508300000000079535*****العروسية بنت علي أحمد ة -مي 

2000000000501535ة-مطلق302*****فوزية بنت صالح حيدري 2338124

وج707*****فيصل بن أحمد عرعوري 2338124 ز ي ة -مي   المغرب 
4202000000000471535*****نجالء بنت مصطفز

ي 2338124 300000000080535ة-أرمل590*****عثمان بن صالح حاح 

ي2338124
ز

يف الورع 300000000077535ة-أرمل643*****رب  ح بنت الشر

وج704*****ليل بنت صالح الظريف 2338124 ز 25410150031000611035*****حمدان بن الطيب بوغديري ة -مي 

وج797*****سليمان بن محمد الولهازي 2505136 ز ي ة -مي  343300000130029033*****مالك بنت طارق كودح 

وج625*****علي بن رشيد توزري2505136 ز ية -مي 
6702000001300361033*****حنان بنت كمال تواب 

ي 2580138 وج667*****صالح بن عبد الرحمان الجندوب  ز 882300000000082030*****جميلة بنت الصغير الغاوي ة -مي 

1000002500531530ة-أرمل244*****حياة بنت الساسي مبارك 2580138

ي 2703140
ابز ز وج898*****محرز بن حمودة القير ز ه بنت إبراهيم دبهة -مي  5501000000000541525*****صي 

وج237*****مفدي بن محمود إدريس 2703140 ز ي ة -مي 
7511000000000531525*****فتحية بنت حمادي اللواب 

ة 2703140 ز 1000000000501525عزباء-أعزب546*****فاطمة بنت بلقاسم بومعير

1000000000571525عزباء-أعزب222*****نورالدين بن سالم الصابري 2703140
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: طبيعة اإلنتفاع
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3_عليها
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النقاط 

المتحصل 

4_عليها

شح سن المتر

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

وج806*****عبد الرزاق الجبالي 11 ز ي ة -مت 
893301531051500561575*****دليلة الوسالت 

وج084*****السيدة الجالصي11 ز 4143021031031000491575*****كنذر غديرةة -مت 

ي 93
 
ق وج336*****جميلة المشر ز ي ة -مت 

 
ق 658300041241500471572*****رجب المشر

ي 93
كات  وج492*****محمد الهادي التر ز 692300041241500491572*****زمردة ة -مت 

وج339*****محمد الطويل 93 ز ي ة -مت 
906300041241500491572*****هاجر الماكنز

300041251500491572ة-مفارق952*****سنية بن باينة93

وج131*****فائقة بوزيان 267 ز 462300031041500461570*****فوزي بوزيانة -مت 

ي 267
وج359*****علي بن عمر النغموشر ز 778300031041500511570*****حليمة بنت محمد الهمامي ة -مت 

ي 267
ز
وج988*****زينة بنت عمر عاق ز ي العياري ة -مت 

313300031041500441570*****عبد القادر بن الجالتز

وج945*****منصف طعملي 5010 ز 05530002641500571566*****روضة النرصي ة -مت 

وج605*****نعيمة الشايب 5010 ز 41530002651500601566*****عبد الرحمان العايش ة -مت 

وج081*****رضا السالمي 5010 ز 86430002641500561566*****نجاة وصلي ة -مت 

وج948*****فوزي بن فاضل 7413 ز 063300031031000551565*****منية بن عيىس ة -مت 

وج406*****فضيلة الكرتلي7413 ز 531300031031000521565*****الطيب العامرية -مت 

وج009*****عبد الكريم الماطري 7413 ز ي ة -مت 
885300031031000491565*****هدى الشارتز

300031031000521565ة-أرمل889*****نعيمة بن صالح7413

وج610*****رضا بن بوجمعة المنجلي 7413 ز 180300031031000431565*****حنان بنت محمد الجالصي ة -مت 

وج207*****سميحة بنت عبد الرحيم معشاوي 7413 ز ي ة -مت 
163300031031000411565*****عادل بن أحمد الوسالت 

ي 7413
302100031000601565ة-أرمل130*****بهيجة بنت الهادي العياشر

وج404*****يوسف بن عثمان الماجري 7413 ز ي ة -مت 
ز

ة بنت التهامي الورغ 933300031031000481565*****ختر

300031031000481565ة-أرمل756*****سعيدة عباشي7413

وج776*****مفيدة قادري 12122 ز ي ة -مت  08030001441500561564*****مختار عوجر

وج104*****عادل بودريقة 12122 ز 92130210142500511564*****وسيلة بودريقة ة -مت 

ي 12122
30001441500591564ة-أرمل141*****منوبية الفريق 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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30001441500591564ة-مطلق390*****زهرة بنت إسماعيل أوالد محمد 12122

كي حمدي 12122
وج567*****رمضان بن الت  ز 90130001441500591564*****عارم بنت محمد الصويدية ة -مت 

ي 14927 3015262500471561ة-أرمل061*****سامية اليعقوتر

وج966*****رمزي عقيلي14927 ز 53830002631000441561*****ريم العبيدي ة -مت 

30002641500611061ة-مطلق009*****عبد العزيز بوغانمي 14927

وج255*****المنصف بن محمد 14927 ز 53830002631000471561*****جميلة رمضان ة -مت 

ي 14927
30002631000441561ة-مفارق971*****نعيمة الطوجاتز

30002631000431561ة-مطلق125*****انتظار الهمامي14927

ي14927
وج313*****كمال الورتاتز ز 29530002631000581561*****نعيمة الصويدية -مت 

ي 14927
وج485*****فتحي حسنز ز ي ة -مت 

ز
33130002631000571561*****زكية عطاق

وج529*****لطيفة معشاوي14927 ز 6423015262500491561*****االفخر بن عبد الرحيمة -مت 

وج393*****عاللة العجيلي 14927 ز 57830002631000551561*****سالف عوالي ة -مت 

ي 14927
وج277*****توفيق النغموشر ز يكة -مت  86230002631000541561*****العكري بنتر

وج933*****فتحية الخماشي 14927 ز 32430002631000531561*****النارص العياري ة -مت 

وج867*****ليل بنت العيد زارغي 14927 ز 78530002631000511561*****المنصف بن محمد زارغي ة -مت 

ي 14927 30002631000591561ة-مطلق198*****لطيفة بنت محمد الجندوتر

ز خلفاوي 14927 ي بن حسير وج150*****المنحر ز 81530002631000471561*****حدة بنت صالح خلفاوي ة -مت 

ي 14927
وج794*****شاذلية بنت محمود السلطاتز ز ي بن محمد الصالحي ة -مت 

24230002631000581561*****الفرجاتز

وج687*****شكري بن محرز زارغي 14927 ز 65130002631000491561*****فتحية بنت محمد زارغي ة -مت 

وكة صكوجي 25544 وج657*****متر ز 006200031041500481560*****خميس عزيزي ة -مت 

وج113*****حمادي جالل25544 ز 24930150041500681060*****جميلة حمادية -مت 

وج756*****محمد الملولي 25544 ز 150200031061500551560*****عبتر الهمامي ة -مت 

وج576*****آمال السمعلي 25544 ز ي ة -مت 
 
621200031041500461560*****رضا الرزق

ي 25544
ز

30000041500511560ة-أرمل262*****غنوة بنت الطاهر ورغ

وج660*****ليل بنت إبراهيم الخياري 25544 ز 078300031031000381060*****عادل بن محمد باالصقع ة -مت 

ي 25544
30000041500411560ة-أرمل799*****زكية بنت البشتر فوشر

ي31451 وج978*****المنصف البولعاتر ز 57930001431000591559*****حفصية العبيدية -مت 

ي 31451
وكة الغزواتز 30001441500621059ة-أرمل492*****متر

ي31451 وج725*****ادريس الغرتر ز 81130001431000591559*****منجية الصباحة -مت 

وج842*****شافية التابعي 31451 ز 8773015142500521559*****عادل سلمان ة -مت 

ي 31451
ز

وج217*****مصطقز الورغ ز 83130001441500621059*****روضة عشتر ة -مت 

ي 31451
 
وج381*****صباح بنت بلقاسم الحاذق ز 07520151441500541559*****فتحي الزهتر بن الهادي الحامدي ة -مت 

3015141300441557ة-مطلق458*****نعيمة بنت محمد الماجري 38357

وج114*****سامية معشاوي 40158 ز 0853000262500471556*****محمد علي الجبالي ة -مت 

ي 40158 وج789*****نورالدين النصينر ز ز ة -مت  7083000262500521556*****سعاد بن حسير

ي 40158
وج532*****رضا المزغنز ز 6743000262500481556*****فائقة حمودية -مت 

وج118*****شكري السديري 40158 ز ي ة -مت 
6993000262500531556*****حورية سقطنز

وج363*****نبيل بن محمد 40158 ز ي ة -مت 
 
ق 1073000262500491556*****نبيلة الشر

3000262500581556ة-أرمل101*****ليل زاويه40158

وج420*****نبيلة رحايمي40158 ز ي العامرية -مت  6373000262500431556*****الصحنر

وج453*****آمال السعداوي 40158 ز ي السعداوي ة -مت  82920002641500421556*****المنحر

ي 40158
وج076*****رضا بن عمار الهاتقز ز ي ة -مت 

3273000262500471556*****نزي  هة بنت عمر الهاتقز

وج465*****حميد بن عمارة يحياوي 40158 ز 9953000262500471556*****فوزية بنت أحمد الخزري ة -مت 

ي 40158
وج212*****سفيان بن يوسف الغزواتز ز 3933000262500471556*****نورة بنت الصغتر بوعرس ة -مت 

ي 40158 3000262500461556ة-مطلق034*****لمياء بنت الهادي النصينر
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ي 40158
ز
وج670*****سليم بن ونيس المعروق ز 93420152631000471556*****ألفة بنت بلعيد المناغي ة -مت 

ي عمر 40158
وج045*****رابح بن إبراهيم بنز ز 1163000264150072556*****جليلة بنت محمد سالمي ة -مت 

3000262500451556ة-أرمل457*****رفيقة بنت سالم بن ثابت 40158

ي بن حسن العامري 40158 وج246*****مشر ز 3423000262500551556*****حبيبة بنت عمار بالقروي ة -مت 

وج639*****محمد بن الشاذلي الرياجي 40158 ز 8883000262500441556*****بسمة بنت محمد البشتر طنيش ة -مت 

ة األعت  60675 وج755*****زهتر ز 801200031031000471555*****الطاهر المحمدية -مت 

ي 60675 وج848*****كمال الزواتر ز ي ة -مت 
518200031031000441555*****لطيفة الفنز

202100031000561555ة-أرمل270*****وسيلة الجميعي60675

3015000015581555ة-مطلق511*****ساسية عزيزي60675

وج865*****صالح النرصي60675 ز 744200031031000531555*****الزهرة دخيلة -مت 

200031031000411555ة-مطلق094*****سامية السياري 60675

وج440*****سالم بن محمد الماجري 60675 ز 72930150031000641055*****جميلة بنت المولدي العبيدية -مت 

وج366*****نجاة بنت عمار الجالصي 60675 ز ي ة -مت  991200031031000481555*****العبيدي بن العيد الجندوتر

وج328*****الزهرة بنت عثمان مالكي 60675 ز 4163015002500581555*****رابح بن شعبان وايلي ة -مت 

ي الرياجي 60675 30000031000461555ة-أرمل098*****نجاة بنت العرتر

30000031000601555ة-أرمل595*****الهادي بن عمر الهمامي 60675

وج502*****بوجمعة بن حسن العياري 60675 ز 53030000041500651055*****نجوى بنت بوجمعة المولهي ة -مت 

ي 60675
ي السعيداتز

وج086*****يوسف بن الجيالتز ز 05030000031000551555*****منية بنت مفتاح الذوادي ة -مت 

وج117*****النارص ساشي 60675 ز ي ة -مت  918200031031000531555*****هاجر الغرينر

30001431000651054ة-أرمل345*****فطوم المادوري 73289

وج294*****توفيق السمعلي 73289 ز 69730001431000641054*****نعيمة الجبالي ة -مت 

ي 73289
وج201*****فتحي الوسالت  ز 8753000142500501554*****عربية الحرزلي ة -مت 

3000142500471554ة-أرمل191*****حليمة المقطوف 73289

ي 73289
 
وج132*****حياة الزروق ز 7533000142500441554*****عزالدين بن التوهامي ة -مت 

ي73289
ز
30001431000631054ة-مطلق331*****فاطمة بالضياق

ي73289
وج470*****مراد المرغنز ز 8053000142500451554*****مفيدة الصيدة -مت 

 التابعي 73289
وج854*****منتر بن األخرصز ز ي ة -مت  2053000142500431554*****هناء بنت المختار الشعينر

ي73289
30001431000341054ة-مفارق066*****لمياء بنت محمد الصالح الفرشيىسر

ي 73289
20001441500501554ة-أرمل386*****منية بنت بشتر المدينز

ي 73289
 
ق وج088*****فاطمة بنت جمعة الشر ز 2033000142500531554*****صابر بن محمد العياري ة -مت 

ي 73289
ي المازتز

وج958*****حمادي بن التيجاتز ز ي ة -مت 
1763000142500581554*****هندة بنت زروق الرمضاتز

وج569*****وسيلة بنت يوسف العياري 73289 ز ي ة -مت 
70320001441500561554*****محسن بن صالح المازتز

ز العبيدي 813102 وج010*****سناء بنت الحسير ز ي ة -مت 
ائق  71330210001300351053*****وليد بن شعبان شر

3000141300461552ة-مطلق554*****كريمة بن سالم 831103

وج200*****ريم بن غنية 831103 ز 7703000141300441552*****حسن السعيدي ة -مت 

وج517*****منذر الصويدي 831103 ز ي ة -مت 
0623000141300461552*****فجرية الورتاتز

ي831103
وج148*****ناجية الكيالتز ز 3873000141300531552*****رضوان بوديدحة -مت 

وج184*****سلوى السعيدي831103 ز 6933000141300461552*****مصطقز همادي ة -مت 

ي 831103
 
3000141300541552ة-أرمل800*****جميلة بنت العمري زروق

ي 831103
رت  ز 3000141300411552ة-مطلق792*****حنان بنت المكي البتز

وج044*****حنان عبد هللا927110 ز 4003000262500341051*****محمد ساشي ة -مت 

ي 927110
وج732*****صالح الدين سلطاتز ز ي ة -مت 

96920002631000541551*****سلوى سلطاتز

وج003*****منية النرصاوي927110 ز 8943000262500401051*****الطاهر النرصاوية -مت 

ي 927110 وج022*****قيس الغرتر ز 09220002631000431551*****صليحة  موشة -مت 

وج346*****منجية العياري927110 ز ي سمترة -مت 
54120002631000531551*****لطقز
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وج171*****سعد الورغمي927110 ز 3243000262500631051*****راضية البلطية -مت 

وج376*****خميسة عامري 927110 ز 2523000262500611051*****جمال بوسعيدية -مت 

وج200*****بسمة الهمامي 927110 ز 27720002631000471551*****محمد الحرباوي ة -مت 

20002631000421551ة-أرمل725*****كريمة العياري 927110

3000262500391051ة-مطلق370*****سوسن بنت مختار الساشي 927110

ي1004120
ايقز وج341*****عبد الكريم شر ز 4713000002500421550*****كريمة قروية -مت 

وج943*****إبراهيم الملولي 1004120 ز 534100031041500521550*****سهام الجبالي ة -مت 

وج412*****عزالدين السعيدي 1004120 ز 4483000002500521550*****حبيبة بلقاسم ة -مت 

وج370*****لزهر الطمعلي 1004120 ز 013100031041500541550*****ناجية الهمامي ة -مت 

ي 1004120
3015000000521550حالة أخرى 859*****وسيلة العطواتز

3000002500601550ة-أرمل626*****حسنة فرحات1004120

وج820*****بلقاسم التليلي1004120 ز 3663000004150073550*****هنية بن بلقاسم ة -مت 

3000002500471550حالة أخرى 915*****رشيدة خماشي1004120

ي1004120 وج951*****البشتر الطبوتر ز 7283000000015551550*****لطيفة عشترة -مت 

3015000000601550ة-أرمل974*****ربيعة الحامدية1004120

ي1004120 100031041500501550ة-مطلق842*****آمال الرياتر

30000031000641050ة-أرمل059*****حسنة الشاوش1004120

3000000015581550عزباء-أعزب091*****سعيدة بن هدية1004120

وج200*****عبد هللا عونلي 1004120 ز 8053000002500441550*****سنية بن مباركة -مت 

وج745*****عبد المجيد عنابة1004120 ز 029101531031000561550*****درصاف الماجرية -مت 

وج063*****فيصل العيدودي 1004120 ز 375101531031000501550*****لمياء الزغالمي ة -مت 

3000002500601550ة-أرمل290*****يامينة الحرباوي 1004120

ي 1004120
ز المرغنز 3000002500521550ة-أرمل812*****نايلة بنت حسير

ي1004120
3015002500661050ة-أرمل803*****خميسة بنت حمودة الفرشيىسر

ي 1004120
وج121*****وليد بن سلطان السلطاتز ز 6353015000000421550*****هدى بنت نور تراب ة -مت 

وج976*****إبراهيم بن محمد البوغانمي 1004120 ز ي ة -مت  2733000002500591550*****ليل بنت صالح الوهاينر

وج638*****منية بنت حسن بن عبد هللا 1004120 ز 4633015000000471550*****فرج بن محمد بن رجب ة -مت 

30000031000641050ة-أرمل163*****وسيلة بنت الطاهر منرصي 1004120

وك الجبالي 1004120 3000002500561550ة-مطلق805*****حكيمة بنت متر

ي1004120 3000002500491550ة-مفارق389*****وسيلة الشعينر

وج456*****أحمد النفزي 1161145 ز ي ة -مت 
رت  ز 47420001431000521549*****لمياء البتز

وج582*****حمودة سعودي 1161145 ز 88420001441500661049*****عائشة سعودي ة -مت 

وج851*****عبادة عياري 1161145 ز ي ة -مت 
2523000142500701049*****نعيمة العوتز

وج272*****سناء دبوشي1161145 ز 6263000142500361049*****نوفل خذرية -مت 

وج354*****عبد الحميد دوزي 1161145 ز 11820001431000471549*****فتحية دوزية -مت 

ي1161145 وج911*****محمد نجيب غرتر ز 0673000142500631049*****لطيفة الشيحية -مت 

وج108*****إيمان ربعي1161145 ز ي ة -مت 
3673000142500351049*****محرز الورهاتز

ي1194152
وج864*****عبد الرزاق النفات  ز ية -مت 

وت  ز ة الهتز 8413000001300541548*****منتر

وج022*****عبد الستار الرحالي 1194152 ز ة الحنبلي ة -مت  6183000001300571548*****سمتر

وج708*****نزي  هة عمارة 1194152 ز ي ة -مت 
ز
ي هادق 5313000001300431548*****المنحر

وج616*****منتر الخماشي 1194152 ز 523000001300441548*****سامية الماجري ة -مت 

3000001300551548ة-مطلق163*****سعاد المناغي1194152

ي 1194152
وج606*****بالل المرواتز ز 1703000001300451548*****حبيبة الغالمي ة -مت 

ي 1194152
 
3000001300491548ة-مطلق526*****مباركة زروق

ي 1194152
3015001300671048ة-أرمل773*****خميسة ماكنز
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ي 1194152
 
3000001300591548ة-أرمل607*****وريدة الرزق

3015001300691048ة-أرمل369*****العطرة سعيدي1194152

وج131*****محمد جاء باهلل1194152 ز 5193000001300571548*****ربيعة عيادي ة -مت 

وج515*****قيس الهمامي1194152 ز 2083000001300451548*****نجمة السعدية -مت 

وج985*****االسعد ساشي1194152 ز 6433000001300491548*****دالل سفيانة -مت 

وج118*****علي عمارة 1194152 ز 4473000001300461548*****مفيدة عبد الالوي ة -مت 

3000001300481548ة-مطلق941*****صبيحة بنت عبد الوهاب الحرزي 1194152

وغي 1194152 ز وج397*****هاجر بنت محمد قتز ز ي ة -مت 
ز
5903000001300421548*****رضوان بن محمد بضياق

ي1194152
وج626*****علي بن محمد الملين  ز ي ة -مت 

1003000001300421548*****حميدة بنت علي طرهوتز

ي 1194152
وج632*****شكري بن أحمد الزيتوتز ز 7523000001300451548*****ريم بنت عامر الجالصي ة -مت 

وج145*****بلقاسم بن عبد السالم قرقاح 1194152 ز 7783000001300531548*****جمعية بنت علي مباركي ة -مت 

وج543*****حياة بنت عمار السعيدي 1194152 ز ي ة -مت 
0353000001300461548*****عبد الحميد بن صالح الوسالت 

وج758*****عبد القادر بن محمد بن التهامي 1194152 ز 6623000001300521548*****وفاء بنت صالح زراغي ة -مت 

3015001300621048ة-أرمل998*****فضيلة بنت صالح الماجري 1194152

3000141300341047ة-مطلق616*****إيناس مساهلي1280174

ي1280174 3000141300621047ة-أرمل833*****مباركة الهيشر

وج595*****الطيب العياري 1280174 ز 7643000141300671047*****خدوجة عياد ة -مت 

3000141300401047ة-مطلق001*****نعمة بن إسماعيل 1280174

3000141300401047ة-مفارق398*****عفاف الزغالمي 1280174

3000141300381047ة-مطلق273*****بسمة القديدي1280174

وج103*****الحبيب النايلي 1330180 ز 73510002641500581546*****سعيدة الرياجي ة -مت 

وج168*****شعبان مسعودي 1330180 ز 3452000262500541546*****غنية الهدياوي ة -مت 

ة الدريدي 1330180 2000262500461546ة-مطلق376*****سمتر

ي 1330180 وج357*****حياة الجتر ز ي ة -مت 
ز
8492000262500501546*****فوزي الكاق

وج533*****بشتر النفزي 1330180 ز 6692000262500541546*****لطيفة الزمالي ة -مت 

وج626*****شكري بالزين 1330180 ز 8632000262500481546*****ذهبية حمادي ة -مت 

2000262500451546ة-مفارق245*****حياة بن عبدة1330180

ي1330180
ز
وج326*****الحبيب الهادق ز ية -مت 

ز
8322000262500541546*****مريم هادق

ي1330180
رت  ز ي البتز

وج951*****لطقز ز 2132000262500591546*****السيدة البوغانمية -مت 

ي 1330180
وج231*****جمال عثماتز ز ي ة -مت 

7522000262500451546*****لبنة عثماتز

ي 1330180
وج310*****سعيدة بنت الشاذلي اللوات  ز ي بن أحمد المعموري ة -مت 

 
96910002641500491546*****عبد الباق

وج204*****الشاذلي بن عمار بن حامد 1330180 ز 9882000262500461546*****هندة بنت بشتر العماري ة -مت 

2000262500461546ة-مطلق895*****راضية بنت محمد فضلي 1330180

وج927*****عبد العزيز بن محمود إبراهيمي1330180 ز 0522000262500511546*****مليكة بن محمد إبراهيمية -مت 

وج608*****محمد علي بن بوجمعة المنجلي 1330180 ز 6382000262500481546*****سه بنت علي المنجلي ة -مت 

وج515*****عادل بوبكري 1330180 ز 8432000262500421546*****ليل العرفاوية -مت 

ي1428196
 
3000000000571545ة-مطلق509*****حياة الزروق

3000000000581545ة-مطلق853*****شعبان المدوري1428196

وج629*****زكية الفداوي1428196 ز 7903000002500401045*****محمد علي الماجرية -مت 

ي 1428196
وج848*****محرز التيجاتز ز ي ة -مت 

673100031031000491545*****أم كلثوم بوزياتز

ي 1428196 3000000015661045عزباء-أعزب314*****الزازية الجندوتر

3000000000581545ة-مطلق685*****مباركة الهمامي 1428196

ي 1428196 3000000000541545ة-مطلق669*****فوزية الغرتر

وج404*****عفيف البارودي 1428196 ز كة ة -مت  4283000000000501545*****هدى التر

وج300*****فتحي حسناوي 1428196 ز ي ة -مت 
0333000000000451545*****نجوى الدائحز
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3000000000441545ة-مطلق115*****سالمة بن عمر 1428196

ي1428196
ز
وج562*****زهرة بالضياق ز 7413000002500621045*****علي الثليلية -مت 

ي 1428196
ي خبوشر وج452*****العرتر ز 569100031031000591545*****ليل الزغالمي ة -مت 

وج847*****فتحية الصويدي1428196 ز 1353000000000441545*****حسن الصالحي ة -مت 

ي 1428196
3000000000491545ة-مفارق071*****رب  ح الطرخاتز

ي 1428196
وج297*****محمد رمزي بناتز ز ي ة -مت  6243015000000401045*****فاطمة بن العرتر

وج383*****شكري المناغي1428196 ز 13720000031000471545*****ايمان بن علية -مت 

ي1428196
3000000000551545ة-مطلق652*****زينب حمداتز

ي1428196
3015000000621045حالة أخرى 890*****نجمة السلطاتز

ي1428196
 
3000000000521545ة-مطلق642*****الهانية زروق

ز العرفاوي1428196 وج271*****الحسير ز ة بن نعمانة -مت  4013000002500651045*****منتر

ي 1428196
وج862*****عادل الورتاتز ز 756100031031000511545*****صليحة الصويدي ة -مت 

3000000000491545ة-مطلق469*****سعاد الجالصي 1428196

301500250077545ة-أرمل723*****خديجة الرحمانية 1428196

ي1428196
3000000000531545ة-مطلق673*****سعاد الوحيىسر

ي1428196
20000031000491545ة-مطلق252*****الزهرة زيتوتز

وج878*****عربية القفصي 1428196 ز ي ة -مت 
435100031031000491545*****علي عجبوتز

ي 1428196
وج903*****عثمان الرحماتز ز 01220000051500661045*****مسعودة شلواطي ة -مت 

3015000000641045حالة أخرى 257*****زينة بنت علي السنوشي 1428196

3000002500661045ة-مطلق379*****تونس بنت صالح المناغي 1428196

3000002500621045ة-أرمل558*****الزهرة بنت بلقاسم بريك1428196

ة بنت خميس حوالة 1428196 3000002500351045ة-أرمل275*****أمتر

ي 1428196
وج207*****آمنة بنت محمد ضيقز ز هومي ة -مت  4433000002500381045*****فاروق بن العابد التر

ي المحمودي 1428196 3000000000601545ة-مطلق536***** سعاد بنت العرتر

ي الدريدي 1428196 3000002500671045ة-أرمل141*****السيدة بنت العراتر

ي 1428196
وج761*****توزر بنت محمد الهادي الورتات  ز 9403000000000501545*****علي بن عمر الجزائري ة -مت 

3000002500661045ة-أرمل529*****شاذلية بنت عبد هللا الرحيمي 1428196

ي 1428196
 
 بن البشتر الزروق

وج332*****مصطقز ز ي ة -مت 
 
69420000041500671045*****حليمة بنت محمود زروق

3000000000461545عزباء-أعزب708*****زمردة بنت الضاوي العكرمي 1428196

3000002500641045ة-أرمل936*****آمال بنت حمادي عشتر 1428196

ي 1428196
3000002500611045ة-أرمل023*****سليمة بنت محمد الوزاتز

ي 1428196
وج353*****وليد بن عمار الورتاتز ز 2692015002500421545*****إيمان بنت يوسف العبيدي ة -مت 

ي 1428196
وج749*****محسن بن بلقاسم كعباشر ز 75310150041500541545*****ليل بنت بشتر الخذري ة -مت 

2000142500511544ة-أرمل998*****فريدة كالغي 1734238

ي1734238
ز
وج618*****شكري الهادق ز 3092000142500501544*****نزي  هة حمرية -مت 

ي1734238
وج727*****خالد الحمروتز ز وكة داهشة -مت  8862000142500531544*****متر

وج010*****سهام القايدي1734238 ز 7062000142500471544*****صابر حيدرية -مت 

وج408*****زائد زراغي1734238 ز 8132000142500461544*****آمنة الطوي  هرية -مت 

وج003*****محسن هدية 1734238 ز ي ة -مت 
9892000142500561544*****دزاير الطرشر

وج134*****وناسة بنت الهادي منصوري 1734238 ز 6722000142500451544*****حسن بن أحمد برهومي ة -مت 

10001441500591544ة-أرمل796*****صديقة بنت المولدي العياري 1734238

3000001300641043ة-أرمل858*****الهادي عاشوري1769246

3000001300671043ة-أرمل384*****حدي سعيدي 1769246

وج559*****الهادي قاسمي 1769246 ز 7782015001300531543*****مسعودة بوسطعة ة -مت 

وج744*****العيد زمالي 1769246 ز ة الصويدية -مت  9363000001300401043*****خرصز
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وج822*****المولدي العبيدي1769246 ز 9163000001300681043*****جميلة المسيحلي ة -مت 

وج114*****بسمة الورفلي 1769246 ز 9193000001300381043*****صالح العرفاوي ة -مت 

وج578*****االسعد نرصاوي1769246 ز 4712015001300431543*****سعاد ساشية -مت 

3000001300611043ة-أرمل135*****جميلة بنت يوسف طعملي 1769246

وج567*****عبد الجليل بن المكي الدالي 1769246 ز 8103000001300701043*****جميلة بنت سليمان تيلوينة ة -مت 

3000001300611043ة-أرمل509*****برنية بنت سعد بعيو1769246

ي 1769246
وج031*****خالد بن المولدي الدائحز ز ية -مت 

 
9313000001300341043*****حنان بنت خميس غرنوق

ي 1769246
كات  وج479*****عادل بن بوجمعة التر ز 2243000001300381043*****رفقة بنت سعيد سعيدية -مت 

3000001300631043ة-مطلق688*****جميلة بنت هذيلي الساشي1769246

وج049*****رشيد الشيحي 1844259 ز 4562000141300441542*****السيدة السعيدية -مت 

وج984*****زينة مالكي1844259 ز ية -مت 
6072000141300431542*****مجدي الجوينز

ي 1844259
 
وج380*****محمد بن عمار زناق ز 4822015141300611042*****عانس بنت يونس جملي ة -مت 

ي 1844259
ز
ي بن النارص الكاق وج694*****المنحر ز 3772000141300551542*****هدى بنت محمد الهادي زبتر ة -مت 

وج978*****آمال بنت محمد بالضياف 1844259 ز 8572000141300501542*****علي بن ساشي خصب ة -مت 

2000141300441542ة-مطلق408*****كريم بن إبراهيم المستوري 1844259

وج310*****كوثر بنت عبد هللا بوبكر 1844259 ز 1222000141300501542*****أحمد العيدي بن عبد هللا محمد ة -مت 

10002631000461541ة-مفارق114*****سامية الماجري1886266

وج242*****آمنة بن محمد1886266 ز 2832000262500391041*****حسان بن عثمانة -مت 

وج539*****سلوى صولي1886266 ز 1302000262500401041*****الفاضل المحيمدي ة -مت 

ي 1917269 300000250073540ة-أرمل052*****زينة اليعقوتر

10000051500541540ة-مطلق943*****دليلة سائحي 1917269

وج099*****عبد الحميد العامري 1917269 ز ي ة -مت 
6512000002500431540*****فادية الزيتوتز

وج292*****سعيدة الكرتلي1917269 ز 8123000000000341040*****سالم حمرية -مت 

وج103*****عبد الجليل بن الحاج عمار1917269 ز ة العيساوية -مت  7522000000015511540*****سمتر

وج978*****سمتر قرامي1917269 ز 7742000002500411540*****رشيدة المروكية -مت 

اوي1917269 3000000000391040عزباء-أعزب690*****محمد الخرصز

ي 1917269
وج321*****هندة محواشر ز 1963000000000341040*****محمد مسعودي ة -مت 

3000000000631040ة-مطلق926*****نجوى سعيدي1917269

وج540*****خميس النوري1917269 ز ية -مت 
5932000002500521540*****سلوى الطرهوتز

2000000015471540عزباء-أعزب564*****عزيزة لقطي1917269

وج751*****علي البجاوي1917269 ز زة -مت  1242000002500501540*****الفة العيسير

3000000000651040ة-مطلق919*****بلقاسم الرخيصي1917269

وج348*****جليلة عاللة1917269 ز ية  -مت 
1573000000000331040*****نبيل المرغنز

ي 1917269
 
20000031000631040ة-أرمل957*****نجيبة بنت محمد الرزق

وج798*****تركية بنت بشتر الطرابلىسي 1917269 ز 3513000000000671040*****فرج بن رحومة العكاري ة -مت 

ي 1917269  كثتر
2000002500591540ة-مطلق090*****محجوبة بنت مصطقز

ي 1917269 3000000000621040ة-أرمل038*****رشيدة بنت رابح الطبوتر

ي 1917269
3000000000401040عزباء-أعزب363*****حدة بنت بلقاسم الورتاتز

وج844*****محرز بن ساشي  الجليدي 1917269 ز 11420000031000621040*****كريمة بنت محمد مزيو ة -مت 

وج605*****شكري بن محمد الحسناوي 1917269 ز 9522000002500461540*****سعاد بن عمر ترايعي ة -مت 

ز خلفاوي 1917269 ي بن حسير
وج660*****الكعباشر ز 2002000002500591540*****حورية بنت بلقاسم خلفاوي ة -مت 

ي 1917269
وج498*****يوسف بن عمر الغزواتز ز 127300000250072540*****حدة بنت مبارك الجبالي ة -مت 

ي 1917269
3000000000351040ة-مطلق367*****حميدة بنت عبد الرزاق الشارتز

ي 1917269
وج257*****شكري عثماتز ز ي ة -مت  1562000002500421540*****ريم بولعاتر

3000000000611040عزباء-أعزب366*****عايشة بنت يونس اسعاد1917269
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ي 2145295
 
وج739*****فوزي رزق ز 85210001431000541539*****سعاد بن مباركة -مت 

ي الفطناشي 2145295
وج649*****الدهماتز ز ي ة -مت 

ز
91010001431000541539*****نجاة الشارق

ي2145295
وج930*****االسعد الطرخاتز ز 0182000142500381039*****ثريا ىالزغالمية -مت 

ي2145295
وج634*****سامي الورتاتز ز 3592000142500401039*****حنان البوغانمية -مت 

وج647*****محمد العكروت 2145295 ز ي ة -مت 
29010001441500661039*****أمينة عىسر

ي 2145295
وج091*****هشام الورتاتز ز ي ة -مت 

9782000142500391039*****دليلة الورتاتز

ي 2145295
وج082*****عبد الحميد بن الملين  ز ي ة -مت 

2302000142500631039*****منجية بنت ملين 

وج751*****عالء الدين عبد الرؤوف الخويلدي 2145295 ز 1352000142500351039*****حياة بنت علي وشتلي ة -مت 

ي 2145295
وج224*****منتر بن علي الوشتات  ز ي ة -مت 

1972000142500381039*****ليل بنت أحمد الحباشر

ي الصباجي 2165304 وج612*****المنحر ز 6982000001300541538*****حبيبة الصويدي ة -مت 

وج319*****زهتر البنوري 2165304 ز 1292000001300501538*****مليكة بوغالمي ة -مت 

وج728*****كريم بوهالل2165304 ز 2662000001300441538*****سندس العبيدية -مت 

وج938*****نبيل الكروادي2165304 ز 8412000001300421538*****هدى العبيدية -مت 

وج872*****عبد الحميد منارصي 2165304 ز ي ة -مت 
1902000001300451538*****سنية ضيقز

وج827*****كمال صالحي 2165304 ز 5822000001300591538*****لطيفة الجالصي ة -مت 

2000001300561538ة-مطلق980*****حدي الفطناشي2165304

300000130080538ة-مطلق973***** عارم الدخالوية 2165304

ي 2165304
 
وج375*****خميس بن أحمد زوازق ز 229300000130074538*****منجية بنت عمار الزغالمي ة -مت 

ي 2165304
وج504*****حياة بنت عبد الرحمان الغزواتز ز 4812000001300431538*****خالد بن رابح المسعودي ة -مت 

ي 2165304 وج125*****محمد بن عباس الجندوتر ز ي ة -مت  ي الدجنر 8922000001300481538*****كوثر بنت الدراجر

300000130076538ة-أرمل442*****الهذبة بنت الطيب بن بلقاسم 2165304

ز 2165304 300000130077538ة-أرمل079*****حليمة بنت المختار بوصطير

301500130089038ة-أرمل240*****فاطمة بنت محمد عثمان 2165304

2000001315651038ة-أرمل539*****رب  ح الهمامي 2165304

ي المانع 2227319
وج849*****لطقز ز 8542000141300611037*****وسيلة قيقة ة -مت 

وج468*****نادية بنت أحمد البوغانمي 2227319 ز ي  ة -مت 
3282000141300391037*****محمد علي بن حمودة العمراتز

وج684*****رياض السعداوي 2259321 ز ي ة -مت 
0711000262500461536*****سلوى الفرجاتز

1000262500411536ة-مطلق911*****راضية الزراغي 2259321

ي 2259321
وج586*****حسنة السلطاتز ز 2871000262500471536*****محمد مناغي ة -مت 

وج044*****عزالدين الجباري 2259321 ز 9381000262500571536*****حفصية الجباري ة -مت 

وج598*****الهادي بن نارص 2259321 ز ي ة -مت 
0491000262500491536*****راضية اللموشر

وكة الحرباوي 2259321 وج894*****متر ز 2891000262500411536*****المنذر بن رابح ة -مت 

وج817*****عبد الحميد سعداوي2259321 ز 3161000262500481536*****ناجية جدية -مت 

ي 2259321
وج234*****روضة بنت األخرصز الورتاتز ز 0141000262500491536*****شكري بن علي الطرابلىسي ة -مت 

وج043*****المنصف بن الهادي العيدودي 2259321 ز ي ة -مت 
وكة بنت علي بن منصور هماتز 0841000262500481536*****متر

وج316*****فؤاد الخياري 2338330 ز ي ة -مت 
1062000002500381035*****فضيلة الفرشيىسر

وج523*****علي عزيزي2338330 ز 2002000000000561535*****لطيفة الخزامي ة -مت 

ي 2338330 وج020*****جمال متر ز ي ة -مت  6622000000000561535*****صليحة متر

ي2338330
وج156*****جميلة الضيقز ز 6832000000000601535*****المولدي العلوية -مت 

ي 2338330 وج801*****الحداد الجندوتر ز 47910000031000571535*****بية الكشباطي ة -مت 

وج922*****رب  ح الخياري 2338330 ز ية -مت 
7022000000000471535*****عادل الفرشيىسر

ي 2338330
ي ضيقز 2000000000531535عزباء-أعزب728*****المنحر

وج539*****محرز العرعوري 2338330 ز 6012000002500301035*****حياة سعودي ة -مت 

ي2338330
وج003*****عبد الرزاق واجنز ز 9712015000000391035*****سامية بن عيىسة -مت 

ي2338330 وج443*****جميلة الستر ز 8552000000000571535*****عبد الرحمان الهمامي ة -مت 
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2015000000391035حالة أخرى 187*****نورة خلفاوي2338330

وج107*****مروان القبالطي2338330 ز 2582000000000411535*****حنان الورفلية -مت 

وج478*****خليفة بوغانمي2338330 ز 4262000002500641035*****الزهرة ة جبابلية -مت 

ي 2338330
300000250029035ة-مطلق521*****شهلة عثماتز

ي 2338330
يقز وج010*****فتحي الشر ز 9732000000000421535*****فاطمة بالهاشمي ة -مت 

ي 2338330
وج461*****فتحي بن عمالر الهاتقز ز 5702000000000421535*****سعاد بنت حسن حمري ة -مت 

2000000000531535ة-أرمل501*****نجوى بنت الخذيري المناغي 2338330

وج514*****محمد بن حسن محيمدي 2338330 ز 29710000031000421535*****نورة بنت منصف هذيلي ة -مت 

ي العبدلي 2338330 300000000076535عزباء-أعزب120*****عزيزة بنت العرتر

وج112*****سعاد بنت أحمد مسعودي 2338330 ز 0672000000000471535*****فيصل بن محمد حمداوي ة -مت 

وج461*****عزيزة بنت أحمد صباجي 2338330 ز اوي ة -مت  ز 216300000000071535*****صالح بن محمد الغتر

ي بدة 2338330 2000000000501535عزباء-أعزب775*****كلثوم بنت العرتر

ة 2338330 ز ي بنعتز
2000000000511535عزباء-أعزب592*****صبيحة بنت الحناشر

وج452*****محمد أنيس العدايىسي 2479353 ز 7081000142500411534*****وحيدة الحمدي ة -مت 

ي 2479353
وج979*****عبد اللطيف ضيقز ز 0031000142500581534*****ثلجة الخلفاوي ة -مت 

10001431000661034ة-مطلق940*****محمد الهادي الحرباوي 2479353

ي 2505356 وج622*****أحمد الغرتر ز يطي ة -مت  0051015001300541533*****هاجر الشر

وج841*****عادل حمري2505356 ز ية -مت  9222000001300401033*****لطيفة الفقتر

ي2505356
ز بن عبد هللا الفرشيىسر وج031*****لمير ز ية -مت 

278300000130081033*****زهرة بنت أحمد الفرشيىسر

ي 2505356 ي عوجر
وج773*****يونس بن العات  ز 6012000001300381033*****خولة بنت صالح قرواطة -مت 

300000130088033ة-أرمل967*****حبيبة بنت أحمد سعد2505356

وج874*****فتحي بن الغة 2536361 ز 5891000141300551532*****فاطمة الجبالي ة -مت 

وج406*****عبد القادر العياري 2536361 ز ي ة -مت 
5191000141300511532*****خطوية العوينز

ي 2536361
وج350*****عزيزة غيالتز ز ي ة -مت 

8281000141300431532*****سامي غالتز

وج294*****أحمد التميمي2536361 ز ية -مت  9581000141300591532*****نبيهة حاجر

ي 2536361
وج144*****نورالدين العمدوتز ز 0191000141300491532*****سمية ملوجي ة -مت 

1000141300511532ة-مطلق432*****فاطمة بنت محمد الحريزي 2536361

وج611*****أنيس دالي2571367 ز ية -مت  2461000262500401031*****هاجر السختر

وج736*****منور الخماشي 2571367 ز 0791000262500621031*****زينة الخماشي ة -مت 

ي2580369
2000000000381030عزباء-أعزب835*****عبد الرزاق مزريق 

2000000000361030عزباء-أعزب064*****مال الدريدي 2580369

وج564*****نورالدين الزغالمي 2580369 ز 0922000000000381030*****سلوى علوي  ة -مت 

وج645*****قيس الهذلي 2580369 ز ي ة -مت 
2422000000000401030*****نجاة ضيقز

ي 2580369
وج615*****شكري الورهاتز ز قاوي ة -مت  7271000002500481530*****هندة الشر

وج675*****محمد الماجري2580369 ز ي ة -مت  7852000000000361030*****ألفة الحبوتر

وج815*****نبيل ماليكي2580369 ز 0162000000000391030*****ألفة سليمة -مت 

1000002500571530ة-أرمل729*****منية تلي 2580369

وج529*****محسن بن مسعود الشاذلي 2580369 ز ي ة -مت 
وك الحمروتز 7261015000000461530*****راضية بنت متر

وج828*****محمد الهادي النارصي 2580369 ز 0291000002500441530*****سعاد بنت محمد الجبالي ة -مت 

وج034*****بلقاسم بن صالح البجاوي 2580369 ز ي ة -مت 
0071000002500441530*****وداد بنت محمد طوجاتز

وج244*****زياد بن علي السالمي 2580369 ز ي ة -مت 
5982000000000371030*****روضة بنت رضا الفرشيىسر

1000002500541530ة-مطلق170*****دليلة بنت بوجمعة خماشي 2580369

ي 2659382
وج016*****نزي  هة دائحز ز ي ة -مت 

ي دائحز 4671000142500371029*****ناجر

وج404*****جالل ورفلي 2665383 ز ي ة -مت  9251000001300421528*****سندس طبائنر

ي 2665383
 
وج427*****مراد الزروق ز 5231000001300411528*****عائدة بن شوشان ة -مت 
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ي 2665383
وج587*****الصادق عثماتز ز 9671000001300411528*****زينة الصويدي ة -مت 

وج703*****سامي المساهلي2665383 ز 6191000001300441528*****عفاف السمعلية -مت 

ي 2703387
1000000000501525عزباء-أعزب572*****سنية بن العىسر

وج467*****رضا بن محمد 2703387 ز 1311000000000561525*****محرزية الخماشي ة -مت 

وج399*****عادل السعيدي 2703387 ز 7481000000000501525*****ربيعة عصيدي ة -مت 

ي 2703387
وج757*****فيصل اللوات  ز 7651000000000441525*****هدى السعدي ة -مت 

ي 2703387 وج186*****عمارة غرتر ز ي ة -مت  8421000002500401025*****سلوى الغرتر

ي2703387
وج969*****جالل السلطاتز ز 9341000000000591525*****فاطمة العلوية -مت 

ي 2703387
1000002500321025ة-مفارق121*****حميدة الطرهوتز

ز 2703387 وج843*****عماد بن حسير ز 6931000000000481525*****لمياء البلومية -مت 

ي 2703387
وج966*****عادل الفتات  ز ي ة -مت 

 
0621000000000531525*****جميلة الرزق

ي 2703387
وج158*****يوسف بن عمارة ضيقز ز ي ة -مت 

044200000000079525*****بية بنت عمار ضيقز

201500000027025عزباء-أعزب738*****رامي بن فتحي 2703387

ي 2703387
 
1000000000591525ة-مطلق494*****رفيقة بنت األزهر مرزوق

1000000000451525عزباء-أعزب874*****نورة بنت علي الزغالمي 2703387

وج916*****مراد بن أحمد البوغانمي 2703387 ز ز المزطوري ة -مت  9071000000000431525*****سهام بنت حسير

1000000000591525ة-مطلق499*****ناجية بنت أحمد بن عمار 2703387

وج080*****سهتر البدوي 2777402 ز ي ة -مت 
9451000001300341023*****بلقاسم العثماتز

ي2777402
وج949*****محمد علي الفرشيىسر ز 6251000001300361023*****سنية بوغانمية -مت 

ي بن محمد رزق هللا 2777402 وج806*****الصحنر ز 1031000001300361023*****ليل بنت بلقاسم مطتر ة -مت 

1000000000611020عزباء-أعزب118*****برنية الجدي 2796405

ي 2796405
ي الروينز

وج765*****لطقز ز 9121000000000391020*****حبيبة حمري ة -مت 

ي 2818407
وج899*****نرص بن محمد ف رشيىسر ز 779100000000071515*****وديعة بنت صالح زواري ة -مت 

وج243*****أحمد بن علي غليو 2818407 ز ي ة -مت 
114100000000073515*****هادية بنت الحفناوي الناتز
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الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية حلق الوادي

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: 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

ئ الش 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

  معتمدية سيدي البشير

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: طبيعة اإلنتفاع

تيب  الير

العام
إسم المنتفعالمعتمدية

رقم بطاقة 

التعريف 

شح المير

الحالة 

الإلجتماعية
اسم القرين

رقم بطاقة 

التعريف 

القرين

مقدار 

الدخل 

السنوي 

للعائلة

مقدار 

الدخل 

الشهري 

للعائلة

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

شح سن المير

النقاط 

المتحصل 

5_عليها

مجموع 

النقاط

وج132*****سنية بنت الهادي القامزي 1491 ز ية -مت 
1950030002631000431561*****صالح بن البخاري الجوينز

وج927*****عبد الستار بن منترص عمري 4012 ز يف صالحي ة -مت  089003000262500531556*****فوزية بنت محمد الشر

8721726200031031000521555ة-أرمل443*****ناجية بنت أحمد الفالح 6063

وج026*****فيصل بن احمد الورغمي7324 ز 78213501123000142500511554*****وهيبة بنت الحبيب العياري ة -مت 

وش 8135 003015001300561553ة-أرمل159*****زينة بنت صالح خت 

18001503000141300461552ة-مطلق958*****عائدة بنت محمد بن مسعود 8316

وج667*****سنية بنت إبراهيم حمو 10047 ز 46543203603000002500451550*****الشاذلي بن عبد الرزاق إدريس ة -مت 

ي 10047
وج349*****ميلود بن مبارك شعالنز ز 77515711303015003100079550*****حليمة بنت مسعود القويرح ة -مت 

003015000000561550حالة أخرى 217*****توفيق بن مصطفز البوسالمي 10047

ي 10047
18001503015002500611050ة-أرمل735*****مباركة بنت عمارة السلطانز

30002503015000000421550حالة أخرى 246*****يوسف بن خليفة المحمودي 10047

ي بن الحاج مسعود  119412
18001503000001300561548ة-مطلق131*****ناجية بنت الحبيشر

ي لبيض 119412
نز 003000001300581548ة-مطلق466*****صفية بنت التر

وج455*****ألفة بنت عبد الكريم العرفاوي128014 ز 16636003003000141300361047*****معز بن عبد المجيد الغانمي ة -مت 

وج945*****محسن بن البشتر بن حميدة 133015 ز ز صيباوي ة -مت  98700300026250078546*****جميلة بنت الحسير

15601303000002500661045ة-مطلق896*****زينة بنت بوخلخال جامعي 142816

18001503015000000611045حالة أخرى 679*****جليلة بنت مقطوف حمودية 142816

وج690*****بثينة بنت علي الغرمول 142816 ز 22218401533000000000511545*****عبد القادر بن إبراهيم عبد الرزاق ة -مت 

ي 142816 003000000000461545عزباء-أعزب233*****فوزية بنت محمد يعقونر

ي 142816
45263773000000000431545ة-مطلق007*****ليل بنت عبد العزيز الماكنز

وفة 142816 وكة بنت أحمد شر 18001503000000000581545ة-مطلق145*****متر

003000003100073545ة-أرمل308*****تتر بنت عرعار الحيدري142816

21001753000000000601545عزباء-أعزب360*****حليمة بنت الهادي عسكري 142816

18001503000000000561545ة-مطلق071*****حلومة بنت المولدي بنور 142816

ة بنت الشاذلي 142816 003000000000531545حالة أخرى 323*****سمتر

003000001300661043ة-أرمل157*****بية بنت الهادي الهمامي 176926

12361033000001300621043ة-أرمل087*****فاطمة بنت سالم الرماشية 176926

18001503000001300701043ة-مطلق313*****آسيا بنت علي التستوري 176926

ي 176926
18001503000001300651043ة-أرمل883*****رب  ح بنت علي ورهانز

ز تستوري 191730 21001753000000000701040عزباء-أعزب957*****راضية بنت حسير

12331023000003100085040ة-أرمل578*****فاطمة بنت الحطاب المليكي 191730

ي 191730
ز

وج460*****الزهرة بنت عمر الورغ ز 17849884152000002500561540*****المنصف بن الطاهر بن عمار 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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      والية تونس

  معتمدية سيدي البشير

003000000000611040ة-مطلق880*****دليلة بنت عاللة دبوسي 191730

18001503000000000611040ة-مطلق328*****إلهام بنت خليفة الساسي 191730

16721393000000000611040ة-مطلق310*****فاطمة بنت محمد الدلوسي 191730

ي 191730
41203433000000000331040عزباء-أعزب164*****أيمن بن إبراهيم المومنز

003000000000621040عزباء-أعزب112*****محمد البشتر بن إبراهيم بن هالل 191730

ي 191730
18001503000000000651040عزباء-أعزب302*****علي بن محمد القبطنز

وج638*****رجاء بنت الطاهر العياري 191730 ز 70622241853000000000361040*****محمد الهادي بن سالم البلطي ة -مت 

وكة بنت حمادي جبالي 191730 31082593000000000671040ة-أرمل379*****متر

وج140*****نادية بنت عمار العبيدي 222741 ز 32082446872000141300321037*****وليد بن الطاهر حمايدي ة -مت 

12870107210150000210391035حالة أخرى 797*****محمد بن الهادي الجالصي 233842

ي 233842
82876902000000000441535عزباء-أعزب428*****البشتر بن الحبيب المدانز

1847153300000000071535ة-أرمل881*****محمد المنصف بن الهادي بن سعيد233842

1800150300000000074535ة-مطلق493*****تونس بنت أحمد الكحالوي 233842

88567382000000000531535عزباء-أعزب761*****عماد بن المختار زريبة 233842

ي 233842
1560130300000000071535ة-أرمل805*****حبيبة بنت عمارة الجوينز

1800150300000000075535ة-أرمل070*****فطيمة بنت سعد الخذري 233842

ي 233842 3072256300000000076535ة-أرمل796*****فاطمة بنت الصادق المهذنر

ي 247950
ز

وج114*****المنذر بن إبراهيم الورغ ز 65996358021000142500501534*****أحالم بنت محمد الشتيوي ة -مت 

ي 250551
وج968*****محمد بن إبراهيم مومنز ز 46791697642000001300361033*****نائلة بنت مختار الطعملي ة -مت 

7267605200014130078532ة-أرمل274*****نفيسة بنت الطاهر النهدي 253652

70595882000000000631030ة-مفارق729*****فضيلة بنت محمد الفطناسي 258053

113909491000001300491528ة-أرمل366*****سامية بنت علي بوخريص 266554

1290610751000001300461528ة-مطلق675*****سعاد بنت علي العبيدي 266554

ي 270356 وج263*****عبد الرحمان بن عبد العزيزالطبونر ز 6867890657200000000074525*****منية بنت علي العيادي ة -مت 

وج031*****عماد بن إبراهيم المهجري 270356 ز اس ة -مت  6251262110511000000000551525*****ليل بنت محمود الت 

107868981000000000501525عزباء-أعزب760*****بلحسن بن مصطفز البوسالمي 270356

ي 277759
وج202*****وليد بن إبراهيم مومنز ز 1421256610471000001300391023*****بسمة بنت عبد العزيز الحسناوي ة -مت 

وج597*****الهذباء بنت صالح فرحية 277759 ز ي ة -مت 
ز الجوينز 81198888241000001300661023*****عبد الرحمان بن األمير

ز 279661 وج185*****نشين بنت منصف حنير ز 522108549041000000000331020*****محرز بن المكي دبوسي ة -مت 
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الجمهورية التونسية

    وزارة الداخلية

      والية تونس

ن   معتمدية سيدي حسي 

(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: 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

3015262500501561ة-مطلق123*****خميسة بنت الفاضل خالدي 1491

وج906*****أحمد بن الحطاب  األحمر 3142 ز 6663015142500551559*****سهام بنت عامر مفتاح ة -مت 

وج566*****عيىس بن سعد بن حمودة3142 ز 89030001431000591559*****عزيزة بنت منصور بن حمودةة -مت 

3000262500461556ة-أرمل507*****محمد بن الصادق بن مريم4014

وج790*****رفيق بن عبد هللا بلغيث4014 ز ة بنت عبد هللا بن سليمانة -مت  5973000262500471556*****سمتر

ي 6066
*****نعيمة بنت خميس الطوجانز 30000031000561555ة-مطلق 179ـ

30000031000561555ة-مطلق920*****ناجية بنت المختار سديري6066

ي  8138 وج600*****صالح بن محمد الجتر ز 3883015001300511553*****جنات بنت مصطفز هنونة -مت 

ز بن ابراهيم مسعودي 8319 وج191*****الحسير ز 3000141300471552 806*****فتحية بنت عبد الحميد رحالي ة -مت 

وج837*****إليامنة بنت الزين سالمي 100410 ز ي بن الطيب مالكي ة -مت 
2933015000000551550*****لطفز

وج770*****مراد بن علي بن الجمعي الجمايعي 119411 ز 7073000001300411548*****مديحة بنت مفتاح الجمايعي ة -مت 

وج808*****محمد الطاهر بن علي الرياحي 119411 ز ي الحجري ة -مت 
5493000001300431548*****درصاف بنت الفرجانز

ي119411
3015001300661048ة-أرمل596*****زهرة بنت خميس عمدونز

ي128014
2015141300481547ة-مطلق006*****هندة بنت نور الدين االريانز

ي 142815 3000000000411545ة-مطلق213*****سماح بنت الهادي عرنر

وج756*****نجاة بنت محمد نجد 142815 ز ي ة -مت 
6093000000000471545*****نبيل بن إبراهيم خليفز

ز بن القناوي موىس142815 3015000000371045حالة أخرى 622*****الحسير

وج562*****فتحي بن صالح سائحي142815 ز ز السائحية -مت  1583000000000441545*****مريم بنت لمير

3015000000361045حالة أخرى 208*****محمد بن عمارة الفاطمي 142815

ي 142815
 
20000031000571545ة-مفارق 967*****كاملة بنت عبد هللا مرزوق

3000000000411545عزباء-أعزب515*****غازي بن محسن الدخلي142815

وج581*****عامر بن علي مصباحي 184422 ز ي ة -مت 
6682000141300411542*****نزيــهة بنت الطاهر فرحون 

وج705*****فيصل بن محمد الطاهر188623 ز ية -مت 
ي العونز

99310002631000521541*****لمياء بنت الدهمانز

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 
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3000000000351040عزباء-أعزب321*****حنان بنت يونس شيحي191724

3000000000381040عزباء-أعزب302*****عادل بن المولدي الشيحي 191724

قاوي 191724 3000000000381040عزباء-أعزب542*****محرز بن محمد التر

ي النابغ  191724 وج 527*****محمد الناحر ز 2000002500601540 089*****حليمة بنت أحمد التليلي ة -مت 

3000000000331040عزباء-أعزب453*****صابر بن الزين الرياحي191724

3000000000301040عزباء-أعزب027*****هالة بنت خميس الزكراوي191724

وج396*****عبد الكريم بن عياد العرفاوي216530 ز يفة -مت  1222000001300481538*****حنان بنت خليفة ضز

ي 233831
وج575*****مرشد بن محمد الشارنز ز ي ة -مت 

5082000000000461535*****حميدة بنت الهادي الحسنز

2000000015361035عزباء-أعزب413*****محمد بن محفوظ سبوعي233831

ز المناعي 233831 2000000000481535عزباء-أعزب426*****فوزي بن الحسير

وج122*****وليد بن بلقاسم الرياحي 250534 ز 9681000001315411533*****مريم بنت بلقاسم العرفاوي ة -مت 

ز المرابطي250534 وج114*****رمزي بن حسير ز ي ة -مت 
2102000001300341033*****نادية بنت عزوز السمروحز

وج817*****كريمة بنت الطيب الدريدي250534 ز ي ة -مت 
 
ق وك المشر 4242000001300371033*****زهتر بن متر

ي 250534
*****معز بن بلقاسم الوسالن  وج 711ـ ز *****حميدة بنت عبد القادر حمدي ة -مت  2000001300341033 752ـ

وج705*****جعفر بن عمار الهمامي258038 ز ية -مت 
ي عريضز

9192000000000401030*****غالية بنت السبن 

ز العسكري258038 300000000026030عزباء-أعزب451*****إبراهيم بن الحسير

ي 258038 وج 032*****منجية بنت المختار جتر ز ز الماجري ة -مت  1000002500501530 671*****علي بن حسير

يك258038 وج185*****مروى بنت عزالدين بنتر ز 185300000000029030*****محمد علي بن محمد عاشورية -مت 

وج268*****زهتر بن عمرالحمراوي 266542 ز ز امناضي ة -مت  1000001300421528 382*****السيدة بنت حسير

1015000000371025حالة أخرى 496*****حميدة بنت عبد الحفيظ جامعي 270343

وج806*****عبد القادر بن محمد المشاي270343 ز 7191000000000411525*****السيدة بنت ساىسي المشاية -مت 

وج966*****صالح بن االخضز الحرزي270343 ز 3821000000000441525*****تركية بنت عمارة داللية -مت 

ي النويضي 279646 1000000000321020عزباء-أعزب790*****هويدة بنت المنحر

1000000000371020عزباء-أعزب825*****وليد بن جعفر الزين 279646

وج004*****فرج بن العيدي محمدي279646 ز ية -مت  2221000000000381020*****جميلة بنت محمد شاينر

وج141*****أيمن بن محمد العبيدي279646 ز 1771000000000351020*****فاتن بنت عبد المجيد البوغانمي ة -مت 

وج834*****ناهد بنت فتحي القاسمي 279646 ز 067200000000029020*****محمد أنور بن علي جرتيلةة -مت 

وج177*****رمزي بن إبراهيم كبتر 279646 ز 9951000000000371020*****سماح بنت خميس التونىسية -مت 
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(العنرص الثاين)جامتعي إلالربانمج اخلصويص للسكن ا

فرديمسكن: طبيعة اإلنتفاع
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5_عليها

مجموع 

النقاط

وج437*****رضا بن محمد مسعودي 1491 ز 2960030002631000531561*****سامية بت حسن الدزيرية -مت 

اسة بنت الهادي لّباوي6062
ّ
180015030150031000661055ة-أرمل474*****ون

وج542*****حسن بن صالح بن محرز الدريدي6062 ز شوفيةة -مت  249310825930150031000661055*****القناوية بنت ابراهيم شر

180015030210001300661053ة-مطلق075*****عزيزة بنت علية بن محمد الساسي8134

003000141300551552ة-مطلق315*****جميلة بنت محمد السبوعي الصغتر8315

ه10046 474039520150000210411550عزباء-أعزب890*****مرسي بن محمد بن عبد القادر بن عت 

336283000001300691043ة-أرمل017*****السيدة بنت احمد المعاشية 17697

وك بن ساسي فطناسي17697 00301500130071543ة-أرمل279*****الزهرة بنت متر

18001503000000000671040عزباء-أعزب029*****حدة بنت عبد الرحمان عيادي 19179

ي19179
 
ق 70165842000002500571540ة-مطلق801*****عروسية بنت بلقاسم بن علي المشر

ي216511
54834562000001300431538ة-مطلق980*****هندة بنت محمد بن أحمد الفرشيشر

ي بن أحمد بن قاسم السعودي233812
58734892000000000591535عزباء-أعزب613*****زهوانز

وج003*****عبد الحق بن محمد بن إبراهيم253613 ز 64498238181000141300531532*****فتحية بنت أحمد بن مقطوف بن إبراهيمة -مت 

ي258014 67555622000000000351030عزباء-أعزب470*****محمد الحبيب بن عبد هللا بن عثمان اليعقونر

ي258014 وج549*****نبيل بن الشاذلي بن حسن الغرنر ز 98098598211000002500531530*****عيشة بنت نور الدين النارصية -مت 

ي 270316
ي بن صالح الوسالن 

نز وج429*****التر ز 9528599716200000000077525*****بختة بنت محمد عامري ة -مت 

ولوية ألالقامئة ا
للمرتحشني املقبوةل ملفاهتم 

جامتعي  للحصول عىل سكن ا 

ولويةألمرتبة حسب ا
2012بناءا عىل املعطيات املقدمة س نة 

مسكن فردي 1/1   معتمدية قرطاج


