
العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 
ف 3  التع

أرقام

الحالة 
ة اإلجتماع

ن اسم الق
طاقة  رقم 
ف  التع

ن 3 أرقام الق
ع النقاط مجم

وج-ة 158رضا غان 43228 لة غان م 62675فض
ي114265 فة بنت المولدي الليب 72-أرمل-ة731لط
وج-ة 337مال بن دمحم الفطنا 124439 ة الملي م 66072ناد
وج-ة 963توها بن الم النحا 274408 م النحا م 44472ر
71-أرمل-ة627امال الجندو 31583
د خل 40638 د المج وج-ة 9ع 05770دلندة الهذ م
وج-ة 159يوسف بن حمدة الم 416122 زة الم م 27670ع
وفة426318 وج-ة 872لط بن دمحم  مة الص م 85470فط

ة بنت دمحم بن دمحم بن عمارة الجال 436191 00070مطلق-ة331وهي
ج بن صالح536334 وج-ة 965ف ة درديم 14870راض
دي679118 وج-ة 221الحس بن الهادي الج جة الورغ م 07566خد
وج-ة 387صالح بن حس السما 789286 اريم ة الع 48666سن
مان بن ع الهذ 899434 وج-ة 765سل 57766روضة الزما م
ع 919424 ت حسن ال 66-أرمل-ة372نورة  ب
ة بنت حسن الجندو 9210124 65-مطلق-ة559من

د الرزاق بن دمحم الغر 129118 وج-ة 100ع 18864ه غد م
الصغ 1301171 كر  وج-ة 881ع بن ب 03364وردة سال م
وج-ة 865خالد الفرش 14312244 ة مهذ م 39462من
61-أرمل-ة603سعاد بنت الشاذ الهما 15513103

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

دة ة  الجد معتمد

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

طبيعة االنتفاع : مسكن جماعي
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ل 15613135 وج-ة 938عزالدين بن الهادي الطرا 96761سهام العائدم
اري15713346 ش الج 61-مطلق-ة443فايزة بنت ال
وج-ة 143منصف بن دمحم  15813417 ة مرزو م ة مرزو  سام 89361سام
وج-ة 311الحس النفزي القاس 1871445 لة المد م 19760جل
ش الدردي1981474 وج-ة 184لط بن ال ب النفزيم 04860سعاد بنت الحب
م بن دمحم الجندو 1991469 د ال وج-ة 349ع وكة المثلو م 38060م
وج-ة 874سلوى بنت عمر بن الهادي الجندو 21014170 م بن دمحم بن عثمان البوشا م د ال 05360ع
د الوهاب بن الطاهر المسغو 23115138 وج-ة 470ع 36759فوزة السع م
ا 23215302 وج-ة 87رمضان بن دمحم الع ا م ة الع 21759سم
دي28117119 وج-ة 178أحمد بن حسن ال ديم 48856زنة ال
مة السما 28317214 56-أرمل-ة493نع
س28417223 د الوهاب بن خم وج-ة 185ع لة الماجريم 67956جل
دات28517237 وج-ة 796دمحم ع 74556فاطمة قناطسم
ة بنت  ن بنحماد28617280 56-مطلق-ة218الفه
وج-ة 322حمادي بن الصادق الدردي28717293 اة الدرديم 91756ح
ل 28817300 مة بنت الشاذ الطرا 56-أرمل-ة661نع
ه الحسناوي28917308 وج-ة 100محرز بن عل اريم 57656حدة الج
م الطرودي29017326 ة بنت  ابراه 56-أرمل-ة366راض
ة بنت ع الشوا 29117382 56-أرمل-ة317فتح
س الجندو 29217400 د الفتاح بن خم وج-ة 42ع 74356سلوى الصحراويم
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ي29317413 وج-ة 8فوزي بن سلطان الخم 56يريم
ال الماجري29517431 وج-ة 961دمحم ع بن الج ل م 60256سالف الطرا
د القادر الحجري29617442 شة بنت ع وج-ة 829عا 04756عر حجريم
وج-ة 304حسن بن صالح بن الشاذ الجندو 29817252 ة بنت أحمد بن حسن جزا م 15256من
وج-ة 146شكري بن أحمد بن عبودة الزما 4041716 س بن ع هذ م 68756ل بنت خم
ادي4051719 دة بنت عمر الع 56-مطلق-ة415ول
اح الحمدي42117109 56-أرمل-ة260فاطمة بنت مص
وج-ة 382الصادق بن الدهما الدردي4251730 06256فاطمة الط م
ة الشا 42918233 55-أرمل-ة185من
وج-ة 748عمار بن دمحم عزا 4371816 جاويم لة  90255جم
م بن الطاهر الجندو 43818131 وج-ة 38إبراه 32755بثينة شوا م
وج-ة 56رضا بن الطاهر المسغو 43918136 44555فاطمة الطروديم
كة الج 44018218 55-أرمل-ة313مل
لغو 44118420 55-مطلق-ة622آمال بنت ع ال
د الرحمان العو 49618358 ة بنت ع 55-مفارق-ة928منج
د50518239 ب بنسع وج-ة 145الحب يم 95855سعاد الج
54-أرمل-ة481نجاة بنت سالم الدردي51019107

فاوي51119114 د الرحمان ع ادة بن ع 54-مطلق-ة298نبيهة بنت ع
وج-ة 160من اللوا 51219219 ديم ة  اله 32954حبي

12/3



العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 
ف 3  التع

أرقام

الحالة 
ة اإلجتماع

ن اسم الق
طاقة  رقم 
ف  التع

ن 3 أرقام الق
ع النقاط مجم

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

دة ة  الجد معتمد

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

طبيعة االنتفاع : مسكن جماعي

جاوي51319317 وج-ة 740مراد بن الهادي ال ا م 54954هندة الج
ب51419364 وج-ة 71زهرة بنت نحند الحب ا م 75054دمحم الغ
ال الماجري51619430 وج-ة 416صالح بن الج ا م عة الط 96954ر
وج-ة 280ع الحافظ57219193 جاويم 96554نبيهة ال
دي57621120 وج-ة 222عاللة بن الصادق الج ع م لة ال 08652دل
وك الماجري57721137 52-مطلق-ة593حسنة بنت م
52-مطلق-ة712حسنات بنت حمادي ذي 57821184
وج-ة 58أنور العج 57921207 43352صالحة ال م
ة الدردي58021249 52-مطلق-ة173شاذل
ب بن عمارة الدردي58121306 وج-ة 414الحب 57852سارة الجندو م
52-مطلق-ة245نجاة بنت عمر الفرجا 58221337
وج-ة 763دمحم بن فرحات الجندو 58321370 ديم ة ال 31252سام
ب الفطان 65422104 لة بنت الط 51-مطلق-ة934جم
وج-ة 92منعم بن دمحم السلي 65522105 ة بنت الشاذ ق م 23851أم
دي6752289 س الج د الرزاق بن خم وج-ة 784ع فاويم 96551فاطمة ع
د الرزاق بن دمحم البودي67722329 وج-ة 180ع 21251سعاد الع م
ل 70722195 وج-ة 583عمر الطرا ل م 51851حسنة الطرا
دة بنت الحس العمري708232 50-أرمل-ة779الس
وج-ة 797مال بن الهادي الدردي70923140 ــهة الدوفا م 55050ن
ش السل 71023289 وج-ة 130لط بن ال 48450دلندة المهذ م
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ان المرزو 7292339 ان بن دمحم بن شع وج-ة 675شع د ع م مان بنت الصادق بن سع 56850إ
ة  الخزا 73123129 50-أرمل-ة891برن
ا 73223210 ب الق وج-ة 916حس اريم ة الع 15250سم
ا 73323282 وج-ة 562طارق بن صالح الق حرونم م بنت عمر بن حسن  49250م
ساوي73423324 لة بنت حمودة الم 50-مطلق-ة252جم
ش الش 73523363 وج-ة 995فوزي بن ال 57950هدى هاللم
م سالمة73723386 وج-ة 430سم بن ابراه 90150آمال بوحنشم
وج-ة 110لط بن دمحم الجم 78623183 48050سمة الهما م
د الرزاق بن الهادي الصحراوي82323310 وج-ة 250ع 22750زهرة الصحراويم
ي82824366 ال اله وج-ة 957الهادي بن الج مة الحمرو م 23749نع
لة بنت عمار المنا 82924392 49-مفارق-ة18دل
لقاسم عمايري83024440 د بن  د الحم وج-ة 997ع 95449الفة الفطنا م
مة بنت حمادي الع 8532499 وج-ة 209حل اريم د هللا الع 62649ع
د هللا85424246 د بن ع وج-ة 733ف ا م ة الج 24149من

ل 8752555 وج-ة 25عادل بن الحطاب بن الطاهر الطرا د قاسم السا م د المج لة بنت ع 74548وس
فة بنت سالم الدردي87625106 48-مطلق-ة718عف
ا 87725148 وج-ة 665مراد بن الطاهر الج ه السما م 97848نب
وج-ة 661شكري بن دمحم الهما 87825275 مة الدرديم 37148حل
دي87925390 اس العب ة بنت ع 48-مطلق-ة419ب
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م القاس 88025245 ة بنت إبراه 48-مطلق-ة694ناج
وج-ة 292فت بن عثمان الطرودي9272540 م الطروديم 28148هاجر بنت إبراه
م الماجري9452692 وج-ة 124فت بن إبراه وكة الماجريم 45747م
ا 94626245 ة الت 47-مطلق-ة952من
كوري979279 ب ال وج-ة 807اس بن الحب 37146فاتن العكر م
ش بن دمحم السال 9802711 وج-ة 352ال 51146ام الخ السال م
وج-ة 986لحسن بن دمحم المحاط98127112 زة الجم م 73446ع
ر الطوجا 98227240 وج-ة 952شا ل م ةالطرا 58346هاد
لة بنت عثمان الحف 98427281 46-مطلق-ة829دل
وج-ة 453شكري بن حس السما 98527294 لم الل 36446رم 
س بن ع الغول98627405 وج-ة 601ق ا م 36446اسمهان ال

دي106627216 وج-ة 959يوسف الج ة التوا م 47246حبي
فر 10732874 م بن ع ال د ال اء367ع 45-أعزب-ع
ل 107428108 ب بن دمحم الطرا وج-ة 582عدنان بن الط ا م س ال ة بنت دمحم بن خم 95245ع
ة10752898 اء698فاتن بنت حمادي بن غال 45-أعزب-ع
وج-ة 375المعز بن دمحم المساه 107728125 84945نائلة المنو م
اء715سا بن الهادي الفرش 107828144 45-أعزب-ع
اري107928146 اء549محمود بن الشاذ الع 45-أعزب-ع
45-أرمل-ة405منا بنت عثمان بوقرة108028159
مة بنت دمحم الحجري108128176 اء436فط 45-أعزب-ع
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ل 108228196 ل الطرا اء729نب 45-أعزب-ع
اء372ماهر بن مصط المنا 108428263 45-أعزب-ع
وج-ة 159أحمد بن ع الصدام108528279 لة غرنو م 22045فض
م سالمة108628288 ل بن ابراه اء343نب 45-أعزب-ع
م بن حمده النحا 108828379 وج-ة 861ك بم دة غ 27145سع
جاوي12092862 وج-ة 806محسن بن الدهما ال سة وناسم 17345خم
وج-ة 357ع بن الطاهر الش 121028254 دة الدرديم 22445سع
وج-ة 608عماد بن يوسف البوغان 121128258 فة عو م 53745لط
وج-ة 539الشاذ بن بوجمعة النفزي121228261 52445فة العجا م
ط121328391 وج-ة 765وديع بن الهادي مرا جة ال م 79545د
وج-ة 780أحمد بن ع هذ 127128117 ة بنت المختار بن خالد زما م 27845منج
د الع 127228243 د الحم وج-ة 500ع لة السا م 49745جم
ا 127328270 دة بنت مصط الق 45-أرمل-ة270الس
دي127428349 ف بن دمحم الج د اللط وج-ة 703ع داتم ة ع 47245من
ل 130628278 س بن عمار الطرا وج-ة 850خم مة الماجريم 35245حل
ا 130829343 وج-ة 261عاطف بن عمار ال ة الحبي م 59844من
دي134829182 د بن الصادق ال وج-ة 164ول 45744م
وج-ة 899عاطف بن صالح بن ع السما 13573025 ت دمحم بن الهادي كدو م 21143وداد ب
ا 135930111 فة الج وج-ة 939أحمد بن نور الدين بن خل 37743ض بنت ع بن دمحم جال م
اري136030163 م الع وج-ة 767نوفل بن براه اريم 42843الفة الع
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دة سالمة136130197 43-مطلق-ة84الس
وج-ة 122مراد بن رابح القاس 136230325 84843سمة بوعم
ة بنت ع الطرودي136430401 43-مفارق-ة314محب
وج-ة 357دمحم الصالح بن منو المنو 136530432 ة القاس م 12343سن
اري14293179 وج-ة 907دمحم ع بن سا الع ل م اة الطرا 16042ح
ل 14303184 وج-ة 573أحمد بن العرو الطرا ة الدرديم 65842ناد
لقاسم بن عمر143131157 وج-ة 753دمحم بن  كم ة ب 71542مام
ا عمري143231344 م بن ع د ال وج-ة 510ع دة الفرجا م 08042الس
ز حمادي143331347 وج-ة 997أحمد بن ع 51642سلوى الفرجا م
ل 147432123 وج-ة 242حسن بن عمار الطرا ة مروا م 52141من
وج-ة 924من بن الحطاب المحمودي14873250 69741أحالم بنت العرو الصم م
لقاسم الشوا 148932339 وج-ة 413در الدين بن  سة السا م 06441ان
اض بن صديق الحمدي15133364 اء803دمحم ر 40-أعزب-ع
وج-ة 25حسن بن صالح طرودي151433114 ــح بنت الصال م 94140ر
اء11من بن الهاش الدردي151533143 40-أعزب-ع
اء925محسن بن دمحم الدردي151633272 40-أعزب-ع
وج-ة 784أم ها بنت عمر الدردي151833398 07140ع الفرجا م
وج-ة 501الهادي بن أحمد حبو 151933418 30040م الفطنا م
وج-ة 966المولدي بن ع الجندو 16293370 له الجندو م 10640ل
و 16323360 ت سا بن ال وج-ة 468فة ب 47140محجوب غر م
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وج-ة 0محسن بن  الحس بن عمر المقعدي16333398 80340نورة بنت دمحم الهما م
لقاسم الوسال 16343385 د بن  د الحم وج-ة 181ع 47440سهام العما م
د السالم كع 163533167 وج-ة 339ع 17540توزر كع م
وج-ة 723سم الشار 163633242 الشم 85340ل 
وج-ة 464دمحم بن حطاب الماجري163733356 لديم ا خ 74440ث
وج-ة 515دمحم بن أحمد الولهازي170134264 21639حورة الرز م
لة بنت مختار السا 170234335 وج-ة 732نا ل م 06339دمحم الطرا
وج-ة 699سالم العرفاوي171634190 ال م ة  03039عروس
رة17293512 ج ن وج-ة 200دمحم بن ف عةم دة ق 81138ف
وج-ة 827سالف الدردي173035204 71638عادل الماجريم
ة بنت ع الجم 173135284 38-أرمل-ة445شلب
وج-ة 217المنصف بن دمحم الهما 173235376 44938ل الدرديم
دي17773694 وج-ة 85الهادي بن عثمان بن الهادي ال 08037سعاد بنت عمر جندو م
وج-ة 480دمحم السما 177836224 دة حمديم 64737مف
وج-ة 285المنذر بن يوسف الهما 17993793 وكة الع م 98236م
وج-ة 568دمحم الثامري180037188 99436حسنة ال م
وج-ة 119عادل الجال 180137191 انم فة الحف 41136لط
وج-ة 644فت بن ع النوا 180237291 47936نورة الفطنا م
وك العكروت180337297 وج-ة 347منذر بن م دة الما م 36836سع
وج-ة 624سا بن النوي الفرش 180437373 94236سعاد  الفرش م
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العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 
ف 3  التع

أرقام

الحالة 
ة اإلجتماع

ن اسم الق
طاقة  رقم 
ف  التع

ن 3 أرقام الق
ع النقاط مجم

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

دة ة  الجد معتمد

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

طبيعة االنتفاع : مسكن جماعي

اء634حاتم بن دمحم مت 18483836 35-أعزب-ع
دي184938212 د الوهاب بوسع وج-ة 534ع 94535لثوم الجندو م
ل 185038250 دة بنت الهادي الطرا 35-أرمل-ة808الس
ي185338295 س نص ة بن خم وج-ة 609سم ة الدرديم 20035هن
د185438345 اء765مسعودة بنت رابح بن زا 35-أعزب-ع
مة بنت عمر البوشا 185638377 35-أرمل-ة407حل
م بنت الحطاب الشوا 185738384 35-مطلق-ة771م
ش النع 19453852 وج-ة 341ن الدين بن  ب بن القاسم السا م 62635عائدة بنت الحب
س السما 197338152 وج-ة 408يوسف بن حسن بن خم ادم ة  بنت ع بن ع 16135فتح
د هللا الماجري198139109 وج-ة 879الحس بن ع ز المردا م د الع ت ع 02134كوثر ب
د هللا العرفاوي20084076 وج-ة 894المعز بن ع 14133إبتسام بنت الشاذ بن صالح ورريم
وج-ة 754إسكندر بن دمحم الجال 200940130 م بنت دمحم الهادي الهما م 37433م
وج-ة 573صالح بن ع الخ 201040167 م بنت مصط النفزيم 88233م
د الفتاح  بن الهادي رو 201140252 وج-ة 499ع مة الطروديم 16733ك
ا الضاهري201240256 ت الت وج-ة 131طارق  م السما م 04533ر
وج-ة 651رم بنت صالح بن الشاذ األسود201440251 فة الهما م 93133ا بن خل
د هللا الصلعاوي206141162 د بن ع وج-ة 2دمحم الع لة الع م 98532وس
وج-ة 689رشاد بن محسن العا 208142257 زيم ــح الع 83631ر
31-مطلق-ة198أسماء بنت دمحم الشوا 208242375
اء617طارق بن المنصف النفزي20914346 30-أعزب-ع
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العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 
ف 3  التع

أرقام

الحالة 
ة اإلجتماع

ن اسم الق
طاقة  رقم 
ف  التع

ن 3 أرقام الق
ع النقاط مجم

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

دة ة  الجد معتمد

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

طبيعة االنتفاع : مسكن جماعي

ال بن صالح بن حامد20924375 وج-ة 327الج ة العلويم 17730ع

دي209343100 مان بن المختار بن المنو الج اء249سل 30-أعزب-ع
ل النحا 209443124 اد بن إسماع وج-ة 89ز م بنت الطاهر بن بوزد الخم م 94730م
اء937سم بن الهادي الفرش 209543142 30-أعزب-ع
س بن المن بن الهادي الجم 209743196 اء184أن 30-أعزب-ع
اء406عصام بن عثمان بنعمار الدردي209843200 30-أعزب-ع
د القادر بن دمحم المحاط21984386 وج-ة 11ع ديم 47730نجاة ال
ل219943101 اة بنت دمحم جب 30-مطلق-ة694ح
وج-ة 940دمحم النف 220043230 03530سمة العرفاويم
28-مطلق-ة261عزوز بن العرو الصنقري223745166
ل 22674767 س بن عمار الطرا اء457فت بن خم 25-أعزب-ع
وج-ة 105صالح بن أحمد ن22684754 اريم ة الع 90125سم
ي22694763 اء896رفيق بن دمحم اللب 25-أعزب-ع
اوي227147232 س الخ وج-ة 822دمحم ق 22625هدى الغ م
حة الفرجا 227247248 اء728صل 25-أعزب-ع
ة بنت الحطاب الع 227347323 اء629من 25-أعزب-ع
وك بن دمحم الدردي234850203 وج-ة 932إيناس بنت م 62420حمادي بن بوجمعة بن عثمان الذواديم
وج-ة 643دمحم بن مصط البوشا 234950393 ــح البوشا م 28620ر
م بن المزو الماجري235050217 اء400سا بن إبراه 20-أعزب-ع
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العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 
ف 3  التع

أرقام

الحالة 
ة اإلجتماع

ن اسم الق
طاقة  رقم 
ف  التع

ن 3 أرقام الق
ع النقاط مجم

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

دة ة  الجد معتمد

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

طبيعة االنتفاع : مسكن جماعي

اء10ع بن المن بن يونس الجندو 241950230 20-أعزب-ع
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