
العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 

ف 3 أرقام التع
الحالة 

ة اإلجتماع
ن اسم الق

ف  طاقة التع رقم 
ن 3 أرقام الق

ع النقاط مجم

ز الهذ 6379 د الع وج-ة 556فوزي بن ع فة الطال م 72775لط
وج-ة 829عادل بن دمحم الدردي83567 ة الهما م 96975من

ة254571 ل اح اهال ف مص وج-ة 243سلطان بن ال دة المنا م 94872سع
72-أرمل-ة956فاطمة بنت ع بن دمحم الهما 2848
دي29419 وج-ة 307الهادي بن دمحم بن الطاهر العا ة السه م 40672من
وج-ة 174رضا بن مصط الم 304392 02772بثينة الشتيويم
وج-ة 99النوري بن سا بن سالم موم 335265 22271مروى النفزيم
شة الهما أرملة شكري الجال 386500 70-أرمل-ة383عا
وج-ة 790حسن بن الطاهر بن حسن قمر516297 70370فاتن الجم م
وج-ة 79دمحم بن مصط بن حمادي الم 586386 20170ذكرى الم م
وج-ة 497الزهرة بنت دمحم بن ع الهما 606279 70-م
70-أرمل-ة497الزهرة بنت دمحم بن ع الهما 616279
وج-ة 603غدادي بن الطاهر بن السو ون 647493 13169ل فورا م
س بن عمار المزو 759508 وج-ة 34حمة بن خم اريم ة الع 71566ناد
د فرحا 76916 وج-ة 470وردة بنت الس 38866حسن الورتتا م
ل779598 وج-ة 46سم بن أحمد بن سالم خنش 51366سمة جلوزم
وج-ة 674الحس بن صغ بن حسن الج 85920 69566فطوم الج م

ا 1051081 وج-ة 173محرز بن أحمد بن ع الج 80365سهام عوس م
دة10810236 ز حم د الع وج-ة 715دمحم بن ع 50265نجوى الموم م
ب الع 11010464 وج-ة 180صالح بن ال بن نص دة الع م 58465مف

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

ة ة  المرناق معتمد

نامج الخصو للسكن االجتما 2012 ال
ة ة حسب األول شح للحصول ع سكن اجتما مرت قائمة الم
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ش شل 11210454 وج-ة 785مراد بن يوسف بن ال م
نجوى بنت مصط بن صالح 

32765الع 
ال بن دمحم بن حسن الجل 11310619 وج-ة 637الج كة الع م 15265مل
ة بنت يوسف بن دمحم القاس 11410624 وج-ة 224ساس لو م 54665الهاش 
د بن أحمد بن صالح مواجري12410645 وج-ة 399رش 60665صارة مت م
م بن بوقطف الفطنا 12711695 64-مطلق-ة785إبراه
لقاسم بن سعد الدردي13611663 م بن  دال وج-ة 380ع 94364نجمة الجال م
كري15113665 د ال ت دمحم الرش 61-مطلق-ة509نجاح ب
د بن مصط الشا 17313108 وج-ة 292األسعد بن عب ة الشا م 93361الهذ
د بن دمحم الدردي17413221 وج-ة 218رش 28861آمال الجال م
جا الع 17513345 وج-ة 268طارق بن مصط بن الت ا م 76261أحالم ال
وك الورتا 17613457 وج-ة 57الهادي  بن حسن بن الم 09761زنة الجال م
ا 17813485 وج-ة 469رضا بن حسونة بن صالح الج لديم ــح  06561ر
جة بنت دمحم بن حسن الجال 18513301 61-مطلق-ة922خد

ي أرملة يوسف بن صالح كو 1971418 60-أرمل-ة826زنة الخم
ة بنت حمادي عج 2041460 60-مطلق-ة37سم
د20514520 ب سع وج-ة 781قدور بن مسعود بن الط كرم جة بن ب 60560خد
ت سالم عاشوري21214299 67860أرمل-ة222فة بنت الهادي 
وج-ة 269طارق بن م الدين يونس بن الرز 22015126 ة الجال م 23959من
وج-ة 646يوسف بن ع بن دمحم الدردي22215241 ة الماجريم 67959سم
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وج-ة 811خالد بن ع بن أحمد الدردي22415416 94759زهرة العرفاويم
ب بن حس بن ع الحبي 2461580 وج-ة 273الحب 57159روضة الحبي م
دي24715110 د هللا بن حمدة الج لة بنت ع 59-أرمل-ة342دل

دي24915653 ده السع د القادر  بن جلول بن ع وج-ة 748ع ل م ة  الطرا 20359ناج
و 25015658 وج-ة 925نورالدين بن رمضان بن حس ال 98259آمال التو م
ة بنت مصط بن محمود دبو 26916446 57-مطلق-ة486سن
ب بن العر الجال 3421737 وج-ة 316الحب مة الجال م 07556ك
وج-ة 637عزالدين بن المختار علوي3431766 ديم مة العب 37956نع
وج-ة 35سا بن حس هما 3441768 ة الهما م 28356صف
وج-ة 657المن بن محمود بن دمحم السا 34617199 38756خدوجة المزيم
م بن عمار مزو 35117216 س بن ابراه وج-ة 830أن ة الشا م 59456سن
جاوي35317273 وج-ة 11مختار بن الطاهر بن الهادي ال ة الزوا م 46756سم

ان البوص 3631731 وج-ة 976شع قة بنت دمحم بن ع الورغ م 50356رف
دهللا الراج 37017612 لة بنت دمحم بن ع 56-مطلق-ة837دل
وج-ة 511فوزة بنت حمادي بن الهادي العو 37217662 جاويم 39056سم ال
ان دمحم العمدو 41417532 وج-ة 296دمحم الهادي بن شع ة الحبي م 43556الشاذل
وج-ة 225رجاء بنت محمود بودرالة46318147 عطوطم 92155منذر 
وج-ة 286فوزي بن الطاهر بن أحمد العوس 46418175 13555فائزة الطبو م
وج-ة 63دمحم بن الع بن حسن العزعوزي46818329 اريم 46255هدى الع
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وج-ة 589حس بن صالح بن ع جنيح46918355 فاء بن سعدم 58055ه
اري47118501 در الط لقاسم بن ق وج-ة 834الهاش بن  لقاسمم ة  45955من
وج-ة 396سماح بن التل بن سعد العكر 54119167 ل م د الستار الطرا 22654ع
ب بن حس بن دمحم الع 54219176 وج-ة 769الحب 64154غزالة الهما م

54-أرمل-ة236منا بنت حمده بن عمر هو أرملة البوغال 54319266
اء بنت صالح بن ع جنيح54419283 54-أرمل-ة731لم
54-أرمل-ة889عواطف المعالوي54519335

ل 54619387 ادي الطرا وج-ة 321نجم الدين بن الهادي بن البو لة الهما م 72954دل
ش خزري55219533 وج-ة 100مراد بن الطاهر بن  26154نبيهة فطوم بن ع الحبي م
دهللا بوسال 55819174 وج-ة 886رضا بن ع كوديم لقاسم ال ت  12254نجمة ب
ش الصوا 6192170 وج-ة 943وناس بن  30352فوزة الصوا م
ب بن الحطاب بن عمر الجال 62421247 وج-ة 132الط جة النفزيم 60252خد
ش الحسي 62621295 52-مطلق-ة297سلوى بنت ال
مو 62721333 د هللا الم ة بنت النا بن ع 00052أرمل-ة287آس

62821341
وفاء بن الهادي الجال أرملة لمجد 

52-أرمل-ة543الجال 
وج-ة 339لط بن دمحم بن صالح الجال 62921343 ة حمراويم 05552هن
ا 63121459 وج-ة 853حس بن حسن بن حمزة الج 84652فاطمة جام م
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دي6332160 وج-ة 614الصادق بن دمحم الصالح بن يونس قد لة بنت دمحم  م 30252وس
ش المزو 63621687 ت ال ة ب 52-مطلق-ة370زك
وج-ة 670فت بن مصط بن سعد الفرش 65321489 ا الجال م 49052ث
وج-ة 889دمحم بن الحطاب بن رحومة مزو 67222581 ة الجال م 78351ع
ة بن أحمد الدرناوي69222377 وج-ة 579مراد بن عل لة الهما م 04351وس
لغي 69322514 وج-ة 923ع بن الهادي بن الحاج ع ال ة الشما م 28051فتح

الزرقة69822303 ال  س بن نور الدين بن الحاج الج وج-ة 263ق م
م بن حس  عفاف بنت إبراه

ا  09951ال
دي70522622 لقاسم العا وج-ة 552الهادي بن حس بن  17251آمنة الق م
ان بن دمحم بن عمر المزو 72723409 اء651سف 50-أعزب-ع
وج-ة 754ش المفداوي7632326 23650فاطمة مفداويم
د هللا ص 76423128 وج-ة 242ش بن الفالح بن ع 60550زنة الشقط م
وج-ة 554المعز بن العر بن حسن الجال 76523445 اريم اء الج 51450لم

جا بن الطاهر الجال 76623495 وج-ة 798دمحم الطاهر بن الت 79550ة الهما م
وج-ة 29خالد بن حمدة بن حسن سديرات76823616 ةم فة مه 06550لط
اري802239 ــح الج 50-مفارق-ة655ر
ان بن المنصف بن دمحم المروا 8052392 وج-ة 816سف م المزيم د ال ت ع 47250نورة ب
اري80723590 وج-ة 565فاطمة بنت ع بن دمحم الس م الفرجا م 03550ابراه
وج-ة 494شكري بن أحمد بن العر الشار 81923261 شة الشار م 18750ع
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د هللا فرحا 8472498 وج-ة 743منو بن سعد بن ع 70649سلوى الخلفاويم
د خضاورة86324107 وج-ة 114المختار بن مسعود بن عب 29849صحراء العر م
وج-ة 268دمحم بن حس بن أحمد بن بوستة91125194 92048نبيهة الدرناويم
لود التاغو 91225240 وج-ة 152المولدي بن صالح بن الم ديم 78948سالمة حم
مو 91325248 دهللا الم وج-ة 851سا بن عمر بن ع مو م 90648صالحة الم
لقاسم الدردي91425263 وج-ة 82مراد بن أحمد بن  97048زهرة الدرديم
سة91525277 وج-ة 433فوزي بن دمحم بن ع ون ة الم م 04648أم

ا 91725326 ش ب بن محمود ال وج-ة 110دمحم  ع بن الحب د الالويم ة ع 85148شاذل
ج جمعه91825340 48-مطلق-ة645مسعودة بنت حس بن ف
د الهما 91925344 وج-ة 63فت بن حامد بن العا 64048سهام النفزيم
جا الجال 92025400 ب بن الت وج-ة 318رضا بن الحب 38348رم المثلو م
48-أرمل-ة931منا بنت ع بن صالح در 9222510
د بن أحمد ع 92825309 وج-ة 294حسن بن الس 40948رجا بنت أحمد بن يوسفم
د المهوك92925534 د الحم وج-ة 350خالد بن ع 48-م
س بن صالح األخ 93025563 وج-ة 840الهادي بن خم خة ال م 82248زل
لة بنت عمارة بن حمادي الحبي 93125566 48-مطلق-ة859جم

ار الدين بن الحطاب بن سالم الهما 93225605 وج-ة 601خ 05348مروى الزائديم
لقاسم النفزي93325681 وج-ة 26بوجمعة ن  لديم لة ال 49248نب
ش الرز 96526170 وج-ة 282أحمد بن ع بن ال ة مهله م 55347حبي
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د بن صالح المرز 96626181 وج-ة 383حسونة بن السع ه مزر م 02047زه
00047مطلق-ة861ألفة بنت دمحم بن صغ النمو 96826472

وج-ة 390الفت بن ع بن سا 1017276 ة بن سا م 00746من
ا 102127173 جا الج ش بن الهادي بن ت وج-ة 409ال ا م مة الج 08146فط
ل 102427213 وج-ة 419فوزي بن بوجمعة بن دمحم الطرا لم ا غ 87746دن
م 102527246 وج-ة 247الفاضل بن دمحم بن  ع ه ة الدرديم 08146فتح
اري102727415 د بن صالح بن دمحم الس وج-ة 348ف م المخلو م 58146م
وج-ة 988حمادي بن ع بن دمحم الجال 102827450 46446ألفة الجال م
س بن ع الورتا 10292780 وج-ة 342فاطمة بنت خم م الرز م 72446عثمان بن إبراه

وج-ة 475مال بن الهادي بن عاشور بوساحة103127321 م
دة بن صالح  ة بنت حم هاد

34846الورتا 
ب بن رجب الع 103327651 وج-ة 765فوزة بنت الحب ل العمدو م دالجل 02346ع
وج-ة 915أحمد بن دمحم الدردي103427684 كو م اة  04646ح
وج-ة 693فوزي بن حس بن صالح الفرش 106827134 ل م لة الطرا 47246جم
لقاسم الزوا 115928270 ل بن ع بن  اء960جم 45-أعزب-ع
ف المنا 116128284 ة بنت ال 45-أرمل-ة864من

اء65فت بن محمود بن صالح بن ع عامري116228321 45-أعزب-ع
مون116328423 حري بن نا  ت ال دة ب وج-ة 204حم 53245المولدي الحمالويم
مون116428425 حري  ت ال لة ب 45-مطلق-ة677دل
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ف الحمدي117728483 وج-ة 519الهادي بن عز الدين بن الوص 40245ل بنت الحس غان م
ا 117828429 ج بن حمودة الج اء76سا بن ف 45-أعزب-ع
وج-ة 356محرز بن ع بن دمحم الجال 117928438 45-م
وج-ة 411حسن بن ع بن حسن بن سالم118028517 اريم 35945نهلة بنت دمحم ع ع
وك اإلمام118128691 ة بنت م 45-مطلق-ة440سم

ب بن رجب الجال 125728301
ّ

د بن مهذ وج-ة 172ول 59045فائزة بنت صالح سعد الفرش م

ل 125828330 وج-ة 635ع بن بوجمعة الطرا م
فة  لقاسم بن خل أحالم بنت 

94245العرفاوي
ة بن أحمد الدرناوي129228122 وج-ة 892رضا بن عل وكة ع م 16845م
وج-ة 196يوسف بن دمحم بن محمود الشا 129328145 17245آما البوع م
دهللا الحمدي129528397 وج-ة 403 بن حمودة بن ع حة حمديم 39845ف
وج-ة 461نا بن ن بن أحمد الهما 130428398 لو م فة ال 18545لط
وج-ة 777المن بن حمد الحس 133129297 08244ل الدج م
ش بن ع هما 133229373 د بن ال وج-ة 936رش اء الهما م 00044لم
اري133729296 وج-ة 186عمر بن محجوب الع م بنت صالح الورتا م 67044م
وج-ة 926نا بن دمحم بن خالد بوغان 135229348 02044أم الخ ملو م
دهللا الهما 135429661 لقاسم بن ع من بن  وج-ة 299أ زيم م الع 78544م
مان بنت دمحم ع العرفاوي140630310 43-أرمل-ة867إ
ا 140730331 د بن الرز الج وج-ة 133عثمان بن الع حة العرفاويم 62243صل
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د القادر هما 141530610 وج-ة 254دمحم بن المولدي بن ع اة البوهال م 97443ح
وج-ة 695محسن بن الطاهر العرفاوي14493161 م نفزيم 38542م
ش بن راح الخذاري145031255 ر بن ال وج-ة 958شا 88742سهام بونابم
وج-ة 488فوزي بن صالح بن الهادي الجال 146131608 دة م م 51642عا
لة بنت دمحم المدوري15873311 اء462دل 40-أعزب-ع
وج-ة 702أحمد بن دمحم بن أحمد الدرناوي159133165 19640حسنة بنت عمرم
اء710معز بن رمضان بن عمار البوغديري159333238 40-أعزب-ع
اء947دمحم بن بوجمعة النفزي159433245 40-أعزب-ع
اء591شكري بن حمودة بن القصوري159533288 40-أعزب-ع
جا الجال 159633296 من بن الهادي بن الت اء480أ 40-أعزب-ع
ز العرفاوي160033442 اء368صابر بن ع 40-أعزب-ع
اح بن حسن مزو 160133469 40-أرمل-ة928مينة بنت مص
اء316رضا بن عمار بن حسن الهما 160333505 40-أعزب-ع
ش المزو 160433547 اء910صابر بن ال 40-أعزب-ع

وج-ة 49الطاهر بن عمار بن دمحم الصالح الفرش 16063324 12240نور الهداء وسال م

ا بوها 16073372 د بن صالح بن أحمد ال وج-ة 479المج د الدرديم ة بنت سع 16940شادل
اء891عز الدين بن ن بن القاسم الحمدي160933320 40-أعزب-ع
م فرش 161033326 م بن دمحم إبراه د ال اء684ع 40-أعزب-ع
م بن الم بن الحطاب الع 161133484 وج-ة 620ابراه زة بنت الصغ غال م 60640ع
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العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 

ف 3 أرقام التع
الحالة 

ة اإلجتماع
ن اسم الق

ف  طاقة التع رقم 
ن 3 أرقام الق

ع النقاط مجم

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

ة ة  المرناق معتمد

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

طبيعة االنتفاع : مسكن جماعي

وك منج 161233527 وج-ة 251الحس بن رمضان بن م م
س بن دمحم  الصالحة بنت خم

07640مسل 
د الستار بن دمحم الرز 161333575 اء112فوزي بن ع 40-أعزب-ع
فة بن رجب بن دمحم الصغ 161533660 وج-ة 841خل 66640زهرة طعم هللام
فة الجل 161633679 اء356حامد بن خل 40-أعزب-ع

د بن حسن بوهالل162533501 وج-ة 205سع ن بنت الحس المرزو م 45440ص
س الجال 162633553 د بن خم اء809راض بن حم 40-أعزب-ع
وج-ة 964الطاهر بن ع الدائ 16603338 حاويم ة الش 87840ع
رمو 16613350 وج-ة 415شكري بن عثمان ال ة حس م 81840راو
وج-ة 864يوسف بن األزهر بن أحمد الفرش 166233473 09540فوزة الورتا م
وج-ة 604عمر بن األخ الحمدي16933330 ة المل م 23740شاذل

دي بن حس هرا 170034500 ان بن دمحم العب وج-ة 62سف ة بنت دمحم بن مسعود الغا م 41439هن
مة ال 171234617 وج-ة 357حل 13439حس الع م
ب الجال 17233413 وج-ة 3لط بن الضغ بن الط يم عة ج 82239ر
وج-ة 211من بن صالح بن النوي172534328 ة الج م 82039ناد
وج-ة 194دمحم ع بن مختار الفرجا 17543589 22238خولة الفطنا م
وج-ة 818سم بن أحمد بن صالح الهما 175635494 29038فاطمة الهما م
د بن ع الهذ 179236118 وج-ة 383أحمد بن عب ل م ة الطرا 27037من
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العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 

ف 3 أرقام التع
الحالة 

ة اإلجتماع
ن اسم الق

ف  طاقة التع رقم 
ن 3 أرقام الق

ع النقاط مجم

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

ة ة  المرناق 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 الحاج الشاذ الدردي179336405 وج-ة 917ع بن الج لة المثلو م 04937جم

د بن العر بن أحمد خ 179436471 وج-ة 399ع بن الص 34237وداد القلي م
ش بن حسن181937119 وج-ة 783عماد بن ال ة العرفاويم 54236راض
وج-ة 752عزالدين بن دمحم بن مرزوق182237334 ة الجال م 66036زن
ب التوزري182937137 36-مطلق-ة666هالة بنت دمحم الط
د الملك جوادي190738205 ة بنت ع 35-مطلق-ة390فتح

لقاسم بن الهادي الفطنا 191038258 اء687دمحم ع بن  35-أعزب-ع
وج-ة 836سا  بن سالم بن مسعود أحمد191138259 74335فاطمة نفزيم
اء586جمال بن محمود بن صالح عامري191338293 35-أعزب-ع
وج-ة 687 بن أحمد بن دمحم الهما 191538449 شة الهما م 37235ع
اوي191638456 د الد الع وج-ة 377سم بن يوسف  68735هاجر الفرش م
لقاسم الفرجا 191738512 ج بن  35-مطلق-ة678ف
د بن الهادي بن حطاب الجال 192238411 اء277ول 35-أعزب-ع
وج-ة 977صالح بن ع حمالوي1963383 ة العكر م 04635من
ة19743891 من دمحم قداي وج-ة 267مال  ل م 55635زنة الطرا
وج-ة 878جلول بن دمحم الصالح المروا 197638426 ا م فة ال 10635لط
صل بن دمحم بن فال الراشدي199339137 وج-ة 533ف 41834دالل م م
دي199539229 ف حما فة بن ال س بن خل وج-ة 560خم 56334سمة الدرديم
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العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 

ف 3 أرقام التع
الحالة 

ة اإلجتماع
ن اسم الق

ف  طاقة التع رقم 
ن 3 أرقام الق

ع النقاط مجم

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

ة ة  المرناق معتمد

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

طبيعة االنتفاع : مسكن جماعي

وج-ة 494العادل بن فرحات بن عمار الدردي199639379 71034ألفة الجال م
ل بوزدي204340155 د بن أحمد بن إسماع وج-ة 42ول ل م ا الطرا 74233ث
د الواحد204540271 وج-ة 64نزار بن حس بن ع بن ع ل م 68833سناء الطرا
اري207641556 در الط وج-ة 813صالح بن دمحم بن ق اريم اة الط 74832ح
ب بن احمد الهما 208642449 31-مفارق-ة491رم بنت دمحم الحب
اء245اس الهما 21584329 30-أعزب-ع
ة بنت دمحم الصغ  المنا 21594344 30-أرمل-ة994حبي
اء462اس بن المختار خضاورة216043124 30-أعزب-ع
ال القدري216243184 د بن الج د  الحم وج-ة 935ع 50130ض الجال م
ا 216343208 ال الشع ان بن دمحم بن الج اء103سف 30-أعزب-ع
لقاسم الزوا 216543267 امل بن  صل بن ال اء968ف 30-أعزب-ع
ب المديو 217043330 اء612دمحم بن ن بن الشا 30-أعزب-ع
ة بنت شوشان بن ح الدردي217143422 30-مطلق-ة977أم
اء545دمحم ع بن نورالدين عماره217243437 30-أعزب-ع
اء735مكرم بن دمحم بن الشاط الجال 217443239 30-أعزب-ع
زي217643304 دي بن صالح بن الحطاب الع اء100ه 30-أعزب-ع

ادي217743470 فة بن احمد البو وج-ة 346حافظ بن خل م
د هللا بن الحس  ة بنت ع راض

ا  41730ج

وج-ة 820حامد بن دمحم بن أحمد العرفاوي217843437 م
دة  ت رمضان بن حم مة ب ك

33830الفرش 
اء241خالد بن ع بن عمر راج 217943503 30-أعزب-ع
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العدد حسب 
ة الوال

ة حسب  الرت
ة الوال

إسم المنتفععدد الملف
طاقة  رقم 

ف 3 أرقام التع
الحالة 

ة اإلجتماع
ن اسم الق

ف  طاقة التع رقم 
ن 3 أرقام الق

ع النقاط مجم

ة  الجمهورة التونس
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

ة ة  المرناق معتمد

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

طبيعة االنتفاع : مسكن جماعي

جاوي218143557 وج-ة 794محمود بن الهادي بن دمحم ال 42430هاجر الحبي م
ة بنت جعفر النوري220843332 وج-ة 722حسي مم ل بن ك 53430ن
س بن صالح الجال 221043447 د بن خم وج-ة 480ف ة رزقم 16530أم
و 222043464 ل بن النا بن الهادي ال وج-ة 676اسماع ة بنت صغ بن سعدم 64930حسن
م دمحم هر 225145269 وج-ة 590فوزي بن صالح  56528م بوشاربم
اء857دمحم بن عمار بن حسن الهما 229347504 25-أعزب-ع
وج-ة 725محسن بن عمار بن الحطاب الع 229547633 99825حنان الع م

وج-ة 81المهدي بن العر المدوري231547160 د م ة بنت المولدي العب 38825حبي
دهللا الورغ 239050202 اء214دمحم ع بن صالح بن ع 20-أعزب-ع
ي239450290 اء332مع بن مصط الخم 20-أعزب-ع
ل 240050458 ش الطرا اء693رمزي بن دمحم بن ال 20-أعزب-ع
اء557عمار بن دمحم بن عمار الورتا 240150470 20-أعزب-ع
ث بن دمحم الروغ 240350530 اء824أيوب بن غ 20-أعزب-ع
ب بن الحطاب الجال 24075098 اء636دمحم بن الط 20-أعزب-ع
م بن المن بن ع الص 240850423 اء983وس 20-أعزب-ع
م المديو 240950554 فاء بنت ابراه اء348ه 20-أعزب-ع

13/13


