
العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 

ف 3 أرقام التع
الحالة 

ة اإلجتماع
ن اسم الق

طاقة  رقم 
ن  ف الق التع

3 أرقام
ع النقاط مجم

م الهما 478107 وج-ة 129العر بن ابراه 44366فوزة الهما م
وج-ة 707سا بن الهادي األندل 89928 انم ة شع 37165صف
65أرمل-ة552زهرة بنت ع بن نجمة90997

ش بن الحطاب الجال 1001020 وج-ة 302ال اويم 29264سعاد الت
ة بنت أحمد الماجري1931323 60أرمل-ة711صف
وج-ة 741من بن ع الماجري2091429 ة الج م 78859سن
ا 2361426 ز الج وج-ة 221فت بن ع دة الهما م 61859سع

59أرمل-ة051دغبوجة  بنت منصور دج 2381484

وج-ة 615عادل الهما 25216185 29056روضة الهما م
وج-ة 970الصادق بن حسن المؤدب3241650 مة الجال م 83056حل
اح بنت الطاهر الجال 3251678 56أرمل-ة244ص
وج-ة 143مال بن دمحم الغمري3261686 10856سعاد الدع م
كر الخزا 33516126 وج-ة 829الهادي بن ب ة العج م 77656زك

اوي34216184 وج-ة 451الصادق بن المولدي الح ة السما م 80956سم

وج-ة 913المنصف بن حسن السال 4301746 15455هناء سلطا م
ل بن صالح الوشتا 4311761 وج-ة 358خل دة الهما م 32255رش
فة بنت دمحم سال 45518195 54أرمل-ة831لط
الشاوش45618213 وج-ة 743نعمان بن ع  وكة الجوا م 65754م

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

طان ة  ال معتمد

نامج الخصو للسكن االجتما 2012 ال
ة ة حسب األول شح للحصول ع سكن اجتما مرت قائمة الم

طبيعة االنتفاع : مسكن فردي
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مو 4941884 ل بن الطاهر الم وج-ة 288نب 37454لثوم النجا م
ب الماجري5021866 54أرمل-ة209هندة بنت الط

م بن دمحم غرسالوي5131864 د ال وج-ة 595ع 19754عائدة بن سالمم

وج-ة 455فت بن الهادي مزلي 5171823 ب المزلي م حة بنت الط 16054صل

اري530206 وج-ة 192حطاب بن قاسم الس ة بنت رجب العرفاويم 36652من

وج-ة 404االزهر بن التو 5322051 جم 42452حسنة بنت الشاذ بن ف

وج-ة 314مال بن ع فرحا 53320134 ةم اركة همام 96452م
51أرمل-ة323سهام الماجري58421218
ا 5992125 الصادق الج وج-ة 359دمحم  42351هاجر بن تاجم
وج-ة 402محسن بن المولدي هذ 6332247 07250فاطمة هما م
وج-ة 312عمر بن صالح العو 63522102 يم ة  المط 98250سن
م خزا 7302265 وج-ة 793عمر بن إبراه 54750سهام بن عاشورم
وج-ة 188ر بن دمحم بن أحمد7722358 44549سناء برهو م
ال الهما 7952349 وج-ة 728نور الدين بن ج ــح الوسال م 53549ر
فة ال 79723132 وج-ة 625صالح بن خل جة الخلفو م 04849خد
ة بنت حمودة األسود80124116 48مطلق-ة713آس

وج-ة 565سم بن دمحم صالح الفرجا 849248 46248زهرة الماجريم
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فة الحبي 8502424 وج-ة 658لط م الجلج م 27648إبراه

ة بنت حمادي الجال 8522499 48مطلق-ة909عروس

وج-ة 507عثمان بن رابح البوها 85324120 46448فاتن الحجريم
وج-ة 517ع بن الهادي المزلي 85424125 ال م ال 51548سعاد 
لقاسم الجال 896265 اء بنت  46مطلق-ة389لم
وج-ة 131محسن بن العرو بنع89726152 69346حنان المقد م
وج-ة 499مال بن صالح الماجري89826190 جاويم 91046زنة ال
د الخزا 985264 وج-ة 436ع بن ع ا م 65946آمال ال
وج-ة 505المنصف بن دمحم بوغديري9862610 دة الع م 21346الس

وج-ة 414شكري بن المولدي الجندو 9872681 اة الشوا م 69846ح

اي98826114 ل بن ع ال وج-ة 805نب 98846نجوة دلهو م
ساوي1113276 مة بنت حسن ع وج-ة 509نع اويم 45845محسن ت
ل 11152755 اس بن الطاهر الطرا اء363ع 45أعزب-ع
45مفارق-ة347حنان بنت الهادي الخلفاوي113227233
د بن رابح صال 12072785 وج-ة 492رش ا م 59545فة ج
ب السال 128528226 ش بن السا وج-ة 783ال 71744سعاد العوس م
وج-ة 355عماد بن ع السودا 13482967 ة الجال م 25443ص
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وج-ة 048محمود بن الصادق الجال 13492993 04643نجوى الج م

وج-ة 011دمحم بن بوجمعة زواوي135029133 10643سهام الحمرو م
وج-ة 893رضا بن دمحم درمول13552930 اة الحجريم 36943ح
د بن  يوسف بو ع 1364307 وج-ة 107ف ا م 18742فاتن بنت الهادي الشع
جاوي13653081 وج-ة 675ش بن مصط ال اة الحمزيم 81242ح
وج-ة 294مكرم بن دمحم الهما 136630112 17142عائدة الحجريم

ص14093083 د الستار بن عرو قح وج-ة 772ع ضةم ة بن ع 70642سم

وج-ة 117حسن بن صالح الورتا 141531196 06441سمة بن قاسمم
وج-ة 802راض بن الصادق الجال 14373190 ة الجال م 77041ع
م بن دمحم مقعدي143831117 وج-ة 523حك ة الجال م 16841خ
ب النفزي144531101 وج-ة 660عمر بن الط 13641صالحة الجال م

و 14493141 د الح د المج وج-ة 476دمحم بن ع داتم 37941هندة ع

ل 14893232 كر الطرا اء064راض بن ب 40أعزب-ع
د هللا الج 14903269 من بن  ع اء849أ 40أعزب-ع
وج-ة 484الهادي بن عثمان النفزي14913286 جة زروقم 28540خد
اري14923298 اء063رمزي بن حمة الع 40أعزب-ع
اء444شو بن منصور الملو 15763235 40أعزب-ع
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نامج الخصو للسكن االجتما 2012 ال
ة ة حسب األول شح للحصول ع سكن اجتما مرت قائمة الم
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اء741در الدين بن دمحم غرسالوي15773262 40أعزب-ع

ة بنت محجوب نمال 15783274 وج-ة 458منج 11940حطاب الرصاعم

وج-ة 906طارق بن المولدي الزمز 15843294 28140هندة الماجريم
مة بنت الهادي الخزا 158832220 اء094حل 40أعزب-ع
م بن مختار16323254 40أرمل-ة724إبراه
مة بنت الهادي السال 16493233 40أرمل-ة583حل
ب بن الصادق كنا 165833160 وج-ة 207دمحم نج دة شهي م 03939الس
ساوي16753322 وج-ة 157سالم بن مختار الع ساويم 52439جابره الع
د بن الحس الخزا 16903342 وج-ة 864ف ن طرادم 67039ن
وج-ة 709رضا بن دمحم صالح الجال 17423447 لة غزوا م 69838دل
اري17433456 وج-ة 505الصادق بن دمحم الع 24238ى حس م
جاوي17523446 وج-ة 117دمحم بن ع ال ا م 64738إلهام الج
وج-ة 171ع بن المن الهما 177436203 95736فاتن الجال م

وج-ة 131محسن بن العرو بن ع183736134 69336حنان المقدمم

ظ الماجري185137205 د الحف اء887ع 35أعزب-ع
ا 185237242 اء510نا بن المختار الج 35أعزب-ع
اء512فوزي بن عمر الهما 19433753 35أعزب-ع
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وج-ة 504بوجمعة بن الحطاب العج 194437108 65235نجوى القاس م

ر 19733738 35مطلق-ة530حسنة بنت حمادي الب
ل 201338251 وج-ة 837سم بن دمحم  لة الهما م 36434فض

وج-ة 678سم بن الدهما بوذينة204138146 ساويم جة بنت مختار الع 88034خد

وج-ة 418دمحم ع المسعودي21183945 امريم 95933سمة ال

ان21193970 د غض د الحم وج-ة 967سا بن ع ة إبراه م 60833هاد

وج-ة 810ع بن الحطاب الغول212039137 مة جال م 69033ك

دري21294018 ش الح وج-ة 910حسن بن ال دريم ة بنت دمحم ع الح 97732شاد

ل 213040180 ة الطرا ال بن عل وج-ة 058الج ل م 60932فاتن  الطرا
د بن حمه فطنا 21544155 وج-ة 205مج ة ع م 77531منج

216741151
ش بن الصادق بن دمحم  ال

جاوي ال
وج-ة 119 ت المولدي الدرديم 25831كوثر ب

اء984المنذر بن ع الماجري23164269 30أعزب-ع
ال النمال 231742104 وج-ة 114الج ة خزا م 07930نجي
اء800دمحم بن النا الغر 231842106 30أعزب-ع
حرون231942124 اء263ش بن الشاذ  30أعزب-ع
الش232042128 اء720زاد بن حمادي  30أعزب-ع
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ار 236142121 وج-ة 635دمحم الطاهر بن عمار م 87930حسنة مل م

وج-ة 565ماهر بن صالح الدين الماجري23934382 10729آمنة مردا م

س239443143 د بن خم لع ل بن  وج-ة 142نب م
ة بنت عمار بن الهادي  أم

ع  ال
58829

وج-ة 970الخم بن الشاذ الجال 24184466 49828م المعالويم

وج-ة 150حسان بن ع بن رابح243745152 ة بنت مولدي جرا م 00527ناد
د فاز 24444799 اء047نوفل بن مج 25أعزب-ع
وج-ة 772المن بن رابح المزلي 244547135 35725ابتسام بن نجمةم
وك بن سعد248547127 ة بنت م اء591من 25أعزب-ع

ال العدوا 251447142 وج-ة 508فت بن الج ب الهما م ة بنت الحب 63925سم

وج-ة 486حس بن دمحم الحما 25624851 ع م 15923ور ال
دي256348138 مال عا وج-ة 737سام بن  93123سهام النفزيم

وج-ة 160مال بن دمحم بن صالح الماجري256448144 وكم 26723عواطف بنت الطاهر بنم

256648145
من بن صالح بن محمود  أ

الجال 
وج-ة 745 ت دمحم بن ع الما م 53523هدى ب

257248148
د الرحمان  نزار بن صالح بن ع

الغان 
وج-ة 809 74823حنان بنت رابح الغان م

م بن الحس سه 268049112 اء306ك 20أعزب-ع
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د هللا الهما 268149113 وج-ة 450سا بن ع 36920سمة الطبو م
اء103صالح بن الخم المديو 268249119 20أعزب-ع
ا 268349129 وج-ة 287األمجد بن مختار الق 28120حنان الشيبو م

268449153
حري  محمود الصغ بن ال

دي فا
اء968 20أعزب-ع

ز فاز 27155341 د الع اء862فؤاد بن ع 10أعزب-ع
م فرجا 27165395 اء866أحمد بن إبراه 10أعزب-ع
اء339صالح بن دمحم بن عمارة271753147 10أعزب-ع
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