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ب صالح22465 ز بن الط د الع وج-ة 170راض بن ع 84975آمال عجالم
اري154141 كر الع وج-ة 842المنت بن صالح بن ب ة النفزيم 85371سم
70مطلق-ة669روضة بنت حسن بن ع الوتا 185664
ب العكر 245402 ت ع بن الط ة ب وج-ة 729سام دالقادر العكر م 69670ع
اوي255433 د الد وج-ة 798عادل بن يوسف بن الع لة الحبي م 11970وس
اري265518 لقاسم الط وج-ة 522العج بن  اريم وكة الط 23770م
د الملك بن أحمد بن الطاهر العكر 275368 وج-ة 215ع 02070سهام بنت الهادي بن دمحم البوها م
اري396427 ب بن دمحم الع وج-ة 220عزالدين بن الط اء الغولم 94869عل
ش بن الهادي بن صابر427430 وج-ة 874الحفناوي بن ال 90267فة الطبو م
اري44810 وج-ة 503عمر بن ع بن الحسناوي خ 95766عواطف بونوارةم
ال الدردي538135 س بن الج وج-ة 282خم 20266زنة بنت التوها الدرديم
د بن شوشان الجال 67974 وج-ة 194رش ة بن دمحمم 48565من
ي699318 ش بن عمر الج وج-ة 972حمدان بن  مة المثلو م 09965فط
وج-ة 868أحمد بن ع بن مراد الفرش 719483 63765خدوجة الهما م
ا 769189 وج-ة 887الطاهر بن سالم بن عامر ال ا م دة بنت سا بن دمحم ال 44565مف
د هللا نفا 789456 وج-ة 106المولدي بن ع بن ع ال الجال م 41465سعاد بنت الج
ا 809603 س بن حسن بن حمزة الج وج-ة 821خم 35465كوثر الع م

وج-ة 078توفيق بن ع بن بوجمعة العكر 10810113 ا م 98864فوزة ال
ة بنت دمحم ع الش 11010443 64مطلق-ة417محب
د بن الشاف بن ع برهو 11211531 وج-ة 274السع 50362فائقة برهو م
صل بن عمر بن الهادي الع 11311642 وج-ة 488ف ة الع م 40662سام
د الرحمان بوريع12712254 د الرحمان بن دمحم بن ع وج-ة 840ع اطم 25761ل بن ق

ة  ة التونس الجمهور
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

ة ة  المرناق معتمد

نامج الخصو للسكن االجتما 2012 ال
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وج-ة 570حمادي بن دمحم بن سعد العرفاوي13912239 د هللام ة بن ع 31761سام
وج-ة 622حسن بن حس بن الهادي طاجي 14012361 مة عرفاويم 11861حل
وج-ة 929توفيق بن رابح بن دمحم عمر البوزازي14212403 اة الجال م 90961ح
تو 14312409 ب ال وج-ة 779الحب تو م فة ال 04961لط
حاوي14412468 لقاسم الش وج-ة 253نورالدين بن بوجمة بن  ة الحمديم 69361ناد
د بن المختار مسكي 14612248 لع ت  61مطلق-ة042حسنة ب
س بن دمحم األخ بن الطاهر البوغان 14712261 وج-ة 317ان دة بنت حسن الزدي م 25961عا
د  15012430 ال أرملة ول ش  ت دمحم بن  61أرمل-ة338سمة ب
ي18813511 لة بنت صالح بن عمر الضم 60أرمل-ة788جم

وج-ة 257مصط بن أحمد بن ع المزو 19713529 لة بنت ع بن دمحم بن سالم الجال م 42260دل

اري20314527 د بن صالح بن فرجا الط د المج وج-ة 542ع ديم ة عب 97959حبي
ا 21714408 وج-ة 892نورالدين بن أحمد بن دمحم الج داتم 37759زنب ع
ي21814413 وج-ة 038عزالدين بن دمحم بن رمضان النوا يم حة النوا 95059صل

ة بنت عمر بن عمار فرحا أرملة دمحم الصالح 21914429 محض
الهما 

59أرمل-ة969

ب بن عمر السما 2231434 ة بنت الط 59مطلق-ة856من
لقاسم الهما 2241446 لة بنت  59مفارق-ة244جم
ال بن زرق22514177 س بن ال وج-ة 273ق ت دمحم الحجريم 85659لثوم ب
ب بن مصط بن دمحم الطرودي24715539 وج-ة 246الحب لديم 05057فاطمة ال
56مطلق-ة993سمة بنت دمحم الهادي بن ع 2751699
وج-ة 015الصادق بن حس بن دمحم مزو 27616204 81856زهراء رم م
ع 27816302 وج-ة 415مراد بن المولدي ال 90356سعاد حجريم
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د الالوي27916304 وج-ة 514ع بن حسن بن صالح ع 03856جودة علويم
ة بنت دمحم النفزي28016316 56أرمل-ة755من
وج-ة 577هاجر بنت الشاذ بن حسن النفا 28616496 61056المختار الخبثا م
ل 29516200 وج-ة 588عاطف بن يونس بن حس الطرا 67356رم بنت دمحم بن الزهارم
اري30316346 وج-ة 863صالح بن الفرجا بن دمحم الط اريم 35456رم بنت حس بن ع الط
وج-ة 231الحطاب بن ع بن أحمد الجال 30416427 ت دمحم بن ع العكر م 40956فوزة ب
ل بن حسن بن صالح العرفاوي30716631 وج-ة 990نب ة الج م 22256راض
وج-ة 819محرز بن صالح الفرش 30816672 ة الفرش م 14056راض
دي33616332 وج-ة 328فوزي بن دمحم بن ه لة بنت الطاهر الفرش م 45656جم
ل 35016347 56مطلق-ة932سلوى بنت محمود بن دمحم الطرا
م بن أحمد الشار 35216147 وج-ة 152ع بن إبراه اس شعشو م 57856الطاوس بنت ع
وج-ة 382من بن دمحم بن أحمد ص 36216222 دة الهرا م 46456مف
ب بن رجب الع 36416627 د بن الحب وج-ة 610وح ا م ش ة ال 93956هاد
وج-ة 359الهادي بن صالح بن دمحم العرفاوي37017135 ديم فة السع 83255لط
د الملك بن أحمد عرضاوي3721758 وج-ة 701خالد بن ع 36755ى عرضاويم
وج-ة 254زه بن التو بن أحمد المدوري3891793 40855حنان العرفاويم
وج-ة 587زه بن حسن بن دمحم السل 39217391 74455حنان الدرديم
وج-ة 685األم بن حسونة بن أحمد الهما 39317516 ا م 59355زنة الج
د بن ع بن الطاهر الوسال 40117263 وج-ة 123ول 04755حنان بنت يونس الماجريم
كر اللنقودي40217156 د هللا بن ب وج-ة 377رضا بن ع ة بنت عمارة غال م 24855ب

ب الفرش 40517445 ب بن الط وج-ة 684الحب زة بنت ع بن عثمان بن صالح الحمديم 36455ع

س الهما 41017595 وج-ة 349حسن بن عمر بن خم 30755روضة الهما م
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وج-ة 743المن بن طرشون بن دمحم الما 41117604 يم 25455حنان الخم
اري4681811 وج-ة 781ع ع دم 97954نجالء بن سع
جاوي4721840 وج-ة 468عاشور بن الطاهر بن الهادي ال 15954رم الفتا م
عقو 4731870 وك ال ب بن عمار بن م وج-ة 003نج س عمدو م ة بنت خم 36554أم
لقاسم الورتا 4741881 وج-ة 638ا بن دمحم بن  ة بنت الهادي الحبي م 94754سم
م بن التها رح 47518281 د الرح وج-ة 238ع 46854عائشة ابنة بن  م
وج-ة 487مال بن مسعود بن دمحم بوغان 47918446 ة بنت الحس بن أحمد بنتوا م 92254هاد
وج-ة 866أم الخ بنت فرجا السا 48118656 د الع م دالمج 75954ع
ة الحبي 503185 وج-ة 132راض 31354سا الحبي م
وج-ة 100نورالدين الوراري5061821 حة الجال م 35854صل
وك الدردي51918477 د الوهاب بن الهادي بن م وج-ة 810ع ظة الفرش م 39954حف
ارك العج 52018534 ش بن م وج-ة 399لط بن بوع هم فة غ 53354لط
وج-ة 517حدة بنت الحس بن صالح التل 54420201 ديم 86052دمحم صالح حما
وج-ة 942الحس بن صالح بن عمر دخ 5542029 52نور الهدى فرش م
52مطلق-ة449روضة بنت ع بن عمر المقر 55720118
ة بنت ع بن الهادي ال 56020319 52أرمل-ة959فتح
وج-ة 083المنصف بن دمحم بن صالح المروا 56220434 96652فاطمة بنت أحمد بن صالح المروا م
دة بنت الهادي بن حسن عوس 56320514 52مطلق-ة613ف
فة بنت دواد بن ع سم 58120223 10252مطلق-ة972لط
وج-ة 143عمر بن دمحم الع 58220225 شة عروجم ة بنت ع 99652نجي
اض بن دمحم ط 59221469 وج-ة 870ل ن حمدة الصغ م 64351ى بنت الطاه
ل 61221142 م بن بوجمعة الطرا وج-ة 240حك اركة بن حامدم 80851م
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وج-ة 682أحمد بن دمحم بن أحمد الجم 61621518 ج الجم م ة بن ف 68851من
د هللا الهما 61721552 لقاسم بن ع وج-ة 558راض بن  ج بن سالمم 77251رم بنت ف
وج-ة 033عزالدين بن عمار بن أحمد دمحمي63822485 ة دمحميم 58650الهذ
اء451محرز بن التل بن علوا الجال 64722466 50أعزب-ع
وج-ة 515فت بن مسعود بن صالح الرحما 6662278 54150سوسن الزما م
وج-ة 702من بن ع الحنا 66722111 لة دخ م 37250عق
ة بنت دمحم بن أحمد الستي 66822207 50مطلق-ة695سن
50مطلق-ة861سالمة بنت رجب بن خالد السل 66922228
ا 67022287 وج-ة 510عمر بن العر بن دمحم ج ة محجوبم 25850راض
د الحجري67122358 وج-ة 302سع اء الشار م 79250لم
اة بنت عاشور بن أحمد الع 67222393 50أرمل-ة506ح

ة بنت صالح الورتا حرم المولدي المع 67322461 50مطلق-ة723شاذل

ش بن ع الفرش 67422535 وج-ة 247عمار بن ال مة فرش م 24850ك
ش بن ع شوات 67722210 وج-ة 311حمه بن  ش السوا م 83750سمة ينت 
وج-ة 490المنصف بن دمحم بن مسعود الفرش 6782286 فة بنت يوسف الفرش م 04550لط
وج-ة 942دمحم بن ع بن المنو الورتا 67922121 ة بنت المنصف الروتا م 30150ص
د بن أحمد الون 68522396 ة بنت السع 50مطلق-ة658مهن
وج-ة 657حسن بن الهادي بن فرحات الحبي 68622412 ديم ب بن منصور العب 85750شامة بنت الط
د بن الهادي بن دمحم عمارة68722442 د الحم وج-ة 561ع ة بنت حمادي بن دمحم الغر م 28250سم
ت صالح ال 68822669 اركة ب 50مطلق-ة417م
وج-ة 197سا بن صالح بن دمحم صالح الرز 71522219 66750سلوى العرفاويم
وج-ة 383أحمد الهذ 7162213 ل م ة الطرا 27050من
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ــهة بنت يوسف إبراه 7212263 50مطلق-ة157ن
ب بن بوجمعة بن أحمد النفزي72322278 وج-ة 071الط ب ال م ة بنت الط 78450راض
وج-ة 740عومار بن الهادي بن دمحم بن دمحم7282227 42050زنة بنت حسن النع م
دري73522191 ادة بن دمحم ح وج-ة 474مال بن ع 63150ل الجال م
وج-ة 280فاطمة بنت أحمد بن الهادي العرفاوي73622225 ةم ش خذاي 69750ال
وج-ة 103أحمد بن الحاج مروش بن دمحم الورتا 73822387 د هللا الم م ة بنت ع 12750جمع
ة7622335 وج-ة 810أحمد بن دمحم بن صالح بومع 56849فاطمة الم م
دة بن صالح الورتا 78523287 ة بنت حم وج-ة 457ب 20449دمحم المزو م
وج-ة 022الحس بن األم خضاورة78623158 38249سعاد بنت دمحم الفزا م
وج-ة 280عماد بن دمحم الطوجا 8132464 ل م 52848نجاة الطرا
ال   بن ع العسكري81524206 م بن الج د الح وج-ة 928ع 28548فاطمة الورتا م
لقاسم بن دمحم الس 81624421 وج-ة 749دمحم ع بن  79348أحالم الفرجا م
وج-ة 688اس بن صالح بن صالح بوحوش81724523 حة الجندو م 44648مد
م بن ع حسونة الفطنا 82224229 وج-ة 826ك 21748منال بنت مسعود الهما م
وج-ة 488حسن بن ع بن دمحم الهما 82624191 84648أمال بنت يونس الراج م
تو 82724452 وج-ة 834فاطمة بنت ممصط بن ع ال ف بن مو بن دمحم البو م 02548ال
ب بن رمضان بن رجب الجال 82824342 وج-ة 296الحب ة بنت النا بن الطاهر الغريم 98948من
م بن عثمان بن حسن الحبي 82924361 وج-ة 738ك ة بنت عادل بن الهادي إبراهمم 92148أم
د بن بوجمعة الدردي83024382 وج-ة 381مراد بن رش د هللا بن ع الهما م دة بنت ع 00448سع
ة بنت رابح النفزي83124491 48أرمل-ة790منج
جاوي83224523 وك ال ــح بنت حسن بن م 48أرمل-ة996ر

د83424585 ــهة بنت دمحم بن الدا العج أرملة عمر حم 48أرمل-ة416ن
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د الرزاق بن الشاذ بن ن86825375 ل بن ع وج-ة 802نب اء بن نص م 16547لم
د النع 86925382 ــهة بنت رش 47مطلق-ة798ن
مة بنت دمحم الهما 87825386 47أرمل-ة984حل
دي88025594 ان السع ة بن دمحم الحف وج-ة 216معاو يم 49347فوزة ج
د هللا بن دمحم الجال 894251 47مفارق-ة992لبنة بنت ع
وج-ة 848المعز بن الصادق بن الحطاب الجال 93026210 09346هدى الجال م
د بن بهراوي خلفاوي93726428 د الحم دهللا بن ع وج-ة 120ع ة الدرديم 34746حبي
وج-ة 350مال بن عمار بن عثمان النفزي93826476 ة الرز م 11946ناد
ب الحبي 94026529 وج-ة 648الهادي بن العرو بن الط لغي م دة ال 05446الس
وج-ة 136الحطاب بن ع بن دمحم الج 94426206 ب ج م مة بنت دمحم الط 15346حل
د94626145 د هللا بن عب ان بن أحمد بن ع وج-ة 735سف ت عمرم ة بنت حسونة نا 06346سام
د هللا بن أحمد الورتا 94926408 وج-ة 951الهادي بن ع لة بنت دمحم بن دمحم المهذ م 18846فض

ان العمدو 95126634 ة الح أرملة ع بن عمار بن شع 046أرمل-ة841من

وج-ة 141يوسف بن سالم بن يوسف عامري95226648 82846فطوم الور م
وج-ة 055العرو بن العر بن حس الحجري100926170 85846سعاد بنت هذ الدر م
اء715أم ها الهما 10162715 45أعزب-ع
مو 105527106 فة بنت مختار بن صالح الم 45مطلق-ة694لط
وج-ة 409دمحم الصالح بن حس الفرش 105827182 96445سالمة الجال م
ان105927186 دة بنت ع بن عمارة شع وج-ة 487وح ب زغال م 83145دمحم الط
ة بنت األم بن دمحم خذاورة106327243 45مطلق-ة220شلب
لقاسم بن الهادي فطنا 106427250 اء342فاطمة بنت  45أعزب-ع
ا 106527278 وج-ة 029دمحم الج عة رطي م 55145ر

19/7



العدد حسب 
ة الوال

ة  الرت
حسب 
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  ة التونس الجمهور
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 فردي

ا 106627281 اء041هاجر بنت الهادي بن حسن الج 45أعزب-ع
د الرحمان المنا 106727298 وج-ة 372الشاذ بن أحمد بن ع 10445جودة الهما م
45أرمل-ة938فاطمة بنت دمحم ع جال 106827314
اء220العر بن حسن بن عمر السا 107027420 45أعزب-ع
ب صالح107127486 ز بن الط د الع ب بن ع اء850الط 45أعزب-ع
فة الحبي 107227487 اء609نا بن ع بن خل 45أعزب-ع
ا 107327490 اء571جمال بن ع بن سا الج 45أعزب-ع
ي107427507 اف ن ة بنت األم بن أبو الض 45مطلق-ة977 فتح
وج-ة 048 حسنة بنت دمحم بن بوجمعة العرفاوي108027202 79245فت بن بوجمعة طوجا م
وج-ة 013خالد بن دمحم بن يوسف ماجري108127234 جا م ة بنت الحس الثل 47045فتح
ب بن دمحم صو 108327161 فة بنت الط اء394لط 45أعزب-ع
45أرمل-ة456فاطمة بنت دمحم بن أحمد البوغان 108527196
وج-ة 966المنصف بن رمضان بن رجب الجال 108627372 اة بنت الصادق الحبي م 41945ح
وج-ة 326الحطاب بن حس بن دمحم الجال 108727543 لة الدرديم 34345دل
حرون108827613 جا بن محرز  وج-ة 895حسن بن الت الحاج ع م لة  44445وس
مة بنت ع بن حسونة الع 108927628 45أرمل-ة066نع
وج-ة 785ع بن سعد بن خذر الغزوا 109027650 كريم 99145زمردة الب
اء350عماد بن فرحات الرز 109127692 45أعزب-ع
مان المحراب111627507 45مطلق-ة695نجات بنت الشاذ بن سل
وج-ة 426رجب صماد 1141277 ا م ة الج 41345من
وج-ة 479صابر بن ع بن محمود النفزي114827381 حرو م 71645حنان 
ي115127506 45أرمل-ة083وردة بنت األم ن

19/8



العدد حسب 
ة الوال

ة  الرت
حسب 
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  ة التونس الجمهور
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 فردي

وج-ة 495دمحم بن ع بن الها حس 115527323 ديم 44245آمال بنت الحطاب الج
ت الصادق119027157 اركة ب وج-ة 343م 37345أحمد فضالويم
ا 119427339 لقاسم بن سالم ال وج-ة 524عصام بن  92145أحالم مند م
وج-ة 989ع بن المولدي بن بوجمعة الهما 120227556 ت ع بن عمار السا م مة ب 29345ك
وج-ة 466مكرم بن السنو بن دمحم الحدي 1238284 ساويم 45044منال ت
وج-ة 906مال بن محسن بن صالح رحا 12392817 31544صالحة العبوديم
م الراج 124228224 د الرزاق بن ع بن إبراه وج-ة 280ع ا م 54344فطومة الج
ي124328289 لقاسم من ل بن أحمد بن  وج-ة 395نب فة  العمدو م 55944لط
ا 124428294 ب بن منور بن دمحم الج وج-ة 367الحب ة سلطا م 72844خ
وج-ة 897سم بن دمحم الصالح الملو 124528327 08744جنات النفزيم
ارك الدردي124828412 وج-ة 001شكري  بن دمحم بن م و م ة ال 75444أم
لقاسم الحمدي124928510 وج-ة 491صالح بن ن بن  ة الهما م 28044ناج
وج-ة 974فت بن دمحم بن أحمد براه 12542888 02344الزهرة بنت الخلواويم
د بن عمر بن دمحم المدوري125628143 وج-ة 914ول ت الهذ العرفاويم مة ب 51644ك
وج-ة 678حسنة بنت ع بن الصادق المنا 125928441 لقاسم النفزيم د بن  49544رش
ل128228218 د هللا بن ع بنغ وج-ة 069سا بن ع ة بنت دمحم السا م 75344ناد
مو 131429251 دهللا الم س بن دمحم بن ع وج-ة 219أن 39143حسنة الحنا م
وج-ة 156صالح بن عل بن دمحم فائدي131729435 29643عفاف نفا م
وج-ة 075فت بن السنو بن دمحم الحدي 1319292 د الويم 29643مروى ع
وج-ة 840فوزي الهما 13212912 ا م 72143م البي
م مسعود القما 13222928 وج-ة 355حسان بن الهادي  ف بن دمحم الحا م 61943إيناس بنت 
وج-ة 246حفناوي بن دمحم الهادي را 13272979 ل م ال  78843سناء بنت الج
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العدد حسب 
ة الوال

ة  الرت
حسب 
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  ة التونس الجمهور
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 فردي

ا 132829115 وج-ة 979عمر بن دمحم بن حمزة ع 17443سناء بنت حمودة المنا م
وج-ة 338ن الدين بن الحس بن الهادي الجال 132929282 ا م 69043م  ال
ا 133029134 وج-ة 719سام بن حمادي بن حطاب الخ د الم م 81743إبتسام بنت سع
وج-ة 573نزار بن الطاهر بن مصط الدردي133129190 02243هدى بنت حمودة التاغو م
وج-ة 068مراد بن صالح بن حسن الهما 133229300 ش بن أحمد الحبي م 85643رجاء بنت تا

ش المزو 133329364 وج-ة 027حمادي بن حطاب بن ال ا م 52943عواطف بنت الذوادي بن الحطاب الج

دة بن ع الفرش 133429384 د بن حم وج-ة 967ول ال الورتا م ــهة بنت ع بن الج 57743ن
ت ع بن رجب الع 133529498 مة ب 43مطلق-ة763ك
د بن رحومة منصوري135429181 م بن سع د ال وج-ة 869ع د القادرم ه بن ع ة بن عل 87543أم
وج-ة 397زنة بنت حس بن الهادي الجال 137130196 ا م 04342م الدين الج
دة بنت سالم بن مسعود الع 137630447 وج-ة 800مف 89642الصديق المنا م
ف هللا بن حسن بن أحمد ال 137830537 وج-ة 033س 32942مينة الفار م
وج-ة 484زه بن الطاهر الجوادي138130104 ش الدهما م مة بنت  36442حل
د بن أحمد الهما 138330175 د الحم وج-ة 128ع 65042عفاف بنت العرو الهما م
ب الحبي 138530348 وج-ة 737عادل بن الهادي بن الط 23542سهام بنت عمر بن ع الفرش م
دا 14213114 وج-ة 183نا بن دمحم بن أحمد م ــــحم ة الس 36441سم
وج-ة 772صالح بن طرشون بن دمحم ما 14223182 ة المطما م 30241سام
دري142431274 اس الح ظ بن دمحم بن ع د الحف وج-ة 819ع ة السا م 73641ناج
وج-ة 858فؤاد بن محجوب بن أحمد الهما 142531357 77941م الهما م
ارك الدردي142731419 وج-ة 306االسعد بن ع بن م ل م ة الطرا 47341سن
ا الحبي 143031186 ب بن الحطاب بن ال وج-ة 220الحب 67241فائزة بنت دمحم بن قدورم
ش بن ع الفرش 146231540 دالستار بن  وج-ة 081ع 47441نجاة الحمديم
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العدد حسب 
ة الوال

ة  الرت
حسب 
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  ة التونس الجمهور
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 فردي

وج-ة 660عادل بن األخ بن مسعود الشا 14643152 60841م
وج-ة 807من بن علب بن دمحم الدردي146631273 لم ة بنت حسن بوجم 34241اس
وج-ة 311من بن عرو بن منو الهما 146731146 انم ة بنت أحمد شع 02941سام
ادي15203212 اء294رضوان بن مصط بن عثمان ع 40أعزب-ع
وج-ة 754 حطاب الج 15213222 ا م 53840صالحة الج
ادي152632214 لة بنت أحمد ع وج-ة 601جم 23540ش عر م
م بن حمودة بن حسن بنعوده153032359 وج-ة 244ك 70540ألفة حار م
اء050دمحم ع بن حسن بن أحمد ال 153232462 40أعزب-ع
اء783سام بن الهادي بن صالح الحجري153332481 40أعزب-ع
اء990مينة بنت المنصف بن صالح الدرناوي15383297 40أعزب-ع
اء128اس بن صالح بن الهادي راج 153932267 40أعزب-ع
ة154032292 اء585مراد بن مختار بنضاف 40أعزب-ع
من بن دمحم بنعمار154132295 اء819أ 40أعزب-ع
م فرش 154332324 م بن دمحم األسعد بن إبراه اء301إبراه 40أعزب-ع
م الفرش 154432328 اء905صابر بن دمحم األسعد بن إبراه 40أعزب-ع
م الفرش 154532336 اء481أحمد بن لسعد بن إبراه 40أعزب-ع

م الفرش 154632340 اه ت غ د القادر بن دمحم األسعد  اء565ع 40أعزب-ع

ز بن عمر الجال 154732341 وج-ة 947السح بن ع ت دمحم بن ع األجنفم 93940لثوم ب
ابري154832344 ف بن نور الدين بن عامر تو اء928دمحم ال 40أعزب-ع
ل 154932354 ب بن بوجمعة بن دمحم الطرا اء985نج 40أعزب-ع
د الرحمان بن عمر العائدي155032362 اء811مهدي بن ع 40أعزب-ع
فة بن رجب بن دمحم الصغ طعم هللا155132482 وج-ة 841خل 66640زهرة بنت دمحم بن محمودم
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العدد حسب 
ة الوال

ة  الرت
حسب 
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  ة التونس الجمهور
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 فردي

م الحبي 155232367 د ال من بن ع اء854أ 40أعزب-ع
ش بن الطاهر المزو 155332376 رم بن ال اء369أ 40أعزب-ع

وك أرملة فت بن المولدي 155432401 فاطمة بنت بن دمحم بن م
الفرش 

40أرمل-ة379

د اللسالم بن حسن الفرش 155532413 اء915ماهر بن ع 40أعزب-ع
لقاسم الجال 155632426 40أرمل-ة381ادة بنت دمحم بن 
د هللا الع 155732535 اء933فت بن دمحم بن الصالح بن ع 40أعزب-ع
اري155832586 در الط ال بن ق اء974دمحم بن الج 40أعزب-ع
اء894الحطاب بن الطاهر بن الحطاب الجال 155932591 40أعزب-ع
ب الجال 156032678 اء733وجدي بن حب 40أعزب-ع
ا 160132109 د هللا الج وج-ة 032دمحم بن ع بن ع 74240نبيهة الجال م
د العرفاوي160432275 وج-ة 844ع بن محمود بن العا شة بن عاشورم 11040ع
وج-ة 740حّمة بن حسن بن حسن النفزي16113241 29640سعاد الهما م
وج-ة 342دمحم األنور بن حمادي بن دمحم الم 161332508 لديم 01640نجوى بنت حسونة بن عمارة ال
وج-ة 536المن بن ع بن الحامدي161432657 ة فواز م 90140زك
طر بن دمحم منصوري166533205 وج-ة 343منور بن ب ب ماجريم حة بنت دمحم الحب 74939مد
از166833188 ظ بوع د الحف ل بن رمضان بن ع وج-ة 209ه ت العرو الهما م مة ب 66039ك
ل بن الطاهر بن عمار الفرش 166933327 وج-ة 839نب ال بن دمحم الفرش م 54239بثينة بن الج
ال بن دمحم بن ع الهما 167033562 وج-ة 900الج ــح غنامم 90339ر
لدي167133548 وج-ة 892المن بن حسونة بن عمالرة ال ال بن ع الجال م 13339ألفة بنت الج
فة بن دمحم الم المرا 167833212 وج-ة 061محسن بن خل انم لة بنت دمحم بن الحاج الحف 22639جم
ا 168133195 ز الج د الع لة بنت ع وج-ة 573وس اريم 93639رابح الخ
دري168333407 ادة بن دمحم الح وج-ة 278رضا بن ع حة الهما م 38339صل
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العدد حسب 
ة الوال

ة  الرت
حسب 
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  ة التونس الجمهور
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 فردي

د هللا168533559 ب بن النا بن ع وج-ة 242دمحم  الحب ديم 07939عواطف بنت مصط مح
وج-ة 912دمحم بن ع بن بوجمعة العكر 169433185 06539فوزة الدع م
وج-ة 192سا بن أحمد بن دمحم النفزي171434114 24638جيهان الرز م
د الماز م 171534161 مان بن بوقا وج-ة 917الصادق بن سل مة عمرا م 58838حل
د الفرش 171634491 وك بن عب ة بنت م اه 38أرمل-ة352ال
ي172134283 د هللا ن د هللا بن ع وج-ة 722شو بن ع 87938فاطمة الهما م
ا 172234490 وج-ة 863النا بن حسونة بن صالح الج ا م ة بنت مصط بن دمحم الج 38138حبي
وك174434553 وج-ة 100زه بن سلطان بن مهذب بن م س الدرديم 38438مروى بنت رضا بنخم
م نا 176035545 دة بنت ابراه 37أرمل-ة007ف
ب بن أحمد الخالدي17953656 وج-ة 479الحب 46736سمة الماجريم
ش بن ع الفرش 180536499 وج-ة 404محسن بن ال ا الفرش م 70436ث
س بن الهادي السبو 181436252 وج-ة 782عادل بن خم 70136حنان بنت الحطاب السبو م
ز الورتا 181536106 د الع وج-ة 468فوزي بن ع 48736عواطف بنت ع الغان م
ا 187837136 وج-ة 211صالح بن مصط بن حمادي ال 67635زمردة حرواقم
ل بن محمود بن صالح عامري188737323 وج-ة 528خل اه م ة ال 95735سن
وج-ة 088رفيق بن دمحم األخ البوغان 188837336 خلقم 60735إبتسام بن 
دهللا الخال 189037356 اة بنت التها بن ع اء758ح 35أعزب-ع
وج-ة 297إسمهان بنت دمحم بن عمارة اللوا 189137366 عقو م 05535فوزي ال
اري189337478 در الط لقاسم بن ق د بن  وج-ة 444 سع اريم 30335زنة الط
ل بن ع السل 19003742 وج-ة 940نب ا م 11835سارة الس
د بن دمحم بن بوجمعة الماجر190137204 وج-ة 326ول 45935سعاد بنت مصط بن دمحم الماجريم
فة الم 19023783 اء362فوزي بن دمحم بن خل 35أعزب-ع
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العدد حسب 
ة الوال

ة  الرت
حسب 
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  ة التونس الجمهور
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 فردي

اء564هشام بن رجب صماد 190337103 35أعزب-ع
ال 190437268 ت العر بن دمحم  لة ب وج-ة 172جم 85135دمحم ع بن بوجمعة ملو م
د البوغديري190737159 م بن الع وج-ة 638إبراه د السالم الغان م ة بنت ع 37535سم
وج-ة 138المنو بن الهادي الته 190837178 لةم ل ت يوسف بو ة ب 39835غروس
م بن صالح بن دمحم  190937313 وج-ة 760إبراه ال بن ع الحبي م اة بنت الج 28335ح
فة بن رجب الجال 191037322 وج-ة 891دمحم بن خل ة بنت صالح بن سعد الفرش م 30535لم
م بن عمر بن جابر الجال 191137352 د ال وج-ة 334ع ا م م بن الش ت إبراه وكة ب 35935م
د الرزاق بن ع بن دمحم محجو 191237431 وج-ة 725ع اة بنت الحطاب بن دمحم الجال م 16335ح
د هللا بن دمحم الطاهر بنع خردا 191437515 وج-ة 176ع ة بنت فرجا بن دمحم محجوبم 76835سن
د بن دمحم النع 191537578 اء364مقداد  بن رش 35أعزب-ع

وج-ة 700أحمد بن دمحم بن الحمد الجال 191637544 زنب بنت الهادي بن الهادي بن صالح م
المدي 

65435

فة بن ع الورتا 195937197 35أرمل-ة275جمعة بنت خل
وج-ة 835شفيق بن ع بن صالح الدردي19813787 ــهة الجال م 71635ن
ت دمحم معلة أرملة سا معلة198337380 وكة ب 35أرمل-ة806م
ي198437390 فة بن قاسم البي وج-ة 902الشب بن خل ا م دة الج 59135رش
دري198537444 وج-ة 844سم بن قدور الح 71935سمة الزغال م
ي1987373 د خم د المج د بن ع وج-ة 989رش يم ة الخم 43335حبي
وج-ة 419شمس الدين بن العر الفرش 198937289 اريم لة الع 50935وس
وج-ة 038هيثم بن األم بن حسونة الهما 199937515 92735اخلود الرداديم
مو 200337133 ف بن المختار الم د اللط وج-ة 250ع مو م لة م 90035جم
وج-ة 910ن بن دمحم بن جمعة ال 20223877 ا م مة الح 32434فط
ف الزغال 202338237 وج-ة 094لط بن دمحم الهادي بن ال وكة الفالحم 62834م
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العدد حسب 
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وج-ة 297الهاش بن ال الع 202738460 84734فوزة الع م
د هللا الطنفوري20313859 وج-ة 040الطاهر بن ع 96734حنان الع م
د القادر النا 203238275 وج-ة 243الهادي بن ع ت الصادق ما م كة ب 99134مل
ة بن صالح عمارة204538216 وج-ة 949فؤاد بن معاو 96734عواطف بنت ع الج م
ب بن أحمد الم 204638217 وج-ة 797مراد بن الحب ة بنت دمحم الزم م 33134شاذل
د بن الطاهر عوس 20723985 د المج وج-ة 073اس بن ع 85533مالك الماجريم
د القادر بن نورالدين الجال 207939497 وج-ة 926ع وكم 82633نورة بن م
وج-ة 127حسن بن ع بن حسن بن عثمان208139120 43033روعة بنت الحطاب عوس م
وج-ة 931دمحم بن ع عثمان الجال 208439152 ة بنت دمحم بن عمار بن حسنم 83733وهي
ا 208539168 وج-ة 176مروى بنت الهادي الج د الرؤوف بن النوري العامريم 54833ع
لقاسم الحبي 208839308 وج-ة 944رمزي بن عمار بن  77633ألفة بنت دمحم بن محمود الجال م
د بن أحمد ع 208939356 ان بن الس وج-ة 460سف فة الجال م م بنت حمادي بن خل 84033م
لحسن بن صالح بن دمحم الجال 209039433 وج-ة 627دمحم  ا م ن بنت حسن بن دمحم الج 93833ص
33أرمل-ة622زهرة بنت الصغ الدردي209139521
ش213940125 وج-ة 457عماد بن المختار الدرو 94332نجاة بنت ع بن نم
وك الدردي214140325 ب بن م لة بنت الط 32مطلق-ة273جل
و 214240637 فة بن دمحم ال ت خل ة ب 32مطلق-ة257سام
فة الحس 22354257 من بن خل اء786أ 30أعزب-ع
لقاسم المزو 22374297 د بن  ن بنت رش 30مطلق-ة107ص
اء171راض بن الهادي بن صالح الحجري224742482 30أعزب-ع
م بن دمحم بن الصغ اللمو 224842517 اء609إبراه 30أعزب-ع
م بنت الهادي بن الحطاب الورتا 224942385 م الورتا أرمل-ة082م 08230م
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س 225042545 م دمحم الطرا وج-ة 666دمحم بن بوجمعة  11530راب الج م
ب الحبي 225142549 س بن العرو بن الط اء532ق 30أعزب-ع
ا 22544218 ة الج 30مطلق-ة431من
جا بن دمحم الدردي22554230 اء057دمحمع بن الت 30أعزب-ع
اء192النا بن عزوز السنهوري22574264 30أعزب-ع
جا الدردي22584269 س الت اء854برهان بن خم 30أعزب-ع
اء133ماهر بن محسن محروق225942260 30أعزب-ع
وج-ة 311أمال بنت بوجمعة بن عمارة الجال 226042114 00430دمحم بن ع الجال م
د بن رحومة المنصوري226142130 اء278نورة بنت سع 30أعزب-ع
و بن زوا الراج 226242142 اء001عمار بن م 30أعزب-ع
د الخالق226342148 اء839مالك بن فوزي بن حمادي ع 30أعزب-ع
اء165جمال بن  بنحمودة الحمدي226542187 30أعزب-ع
ي226642192 قة بنت حسن بن محمود ج اء699شف 30أعزب-ع
د بن حسن الهما 226742314 لع ل بن  وج-ة 917خل 30م

اء022غسان بن الحطاب بن أحمدبن ع بن صالح الجال 226842315 30أعزب-ع

اء272سا بن الحطاب بن أحمد الجال 226942316 30أعزب-ع
اري227042349 اء371معز بن محجوب الع 30أعزب-ع
اء970أحمد بن ع بن حسن الهما 227142355 30أعزب-ع
اء758دمحم ع بن عمر بن الطاهر حسناوي227242360 30أعزب-ع
ب بن عمر بوعروج227342466 اء678مجدي بن الحب 30أعزب-ع
اء053دمحم األم بن األزهر بن صالح الحجري227442378 30أعزب-ع
اء969توفيق بن أحمد بن صالح الحجري227542380 30أعزب-ع
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اء805هشام بن الهادي بن صالح الحجري227642383 30أعزب-ع
غدادي بن الطاهر ون 227742404 من بن  اء134أ 30أعزب-ع
مان227842506 د بن مصط بن دمحم الصالح بنسل د المج وج-ة 934ع شي م 41330حدى بنت دمحم األم بن ع 
دي227942531 اح بوعب اء678طالب بن مص 30أعزب-ع
د بن احمد بن دمحم م 228142549 اء591ف 30أعزب-ع
وج-ة 543معّمر بن عز الدين بن بوجمعة الجوادي23214223 99130سماح بنت بوجمعة بن عمر الغ م
د بن ع بن الطاهر البوغان 234442280 وج-ة 645ول كريم ة ب 23130سام
دة المزو 23484295 وج-ة 164الطاهر بن حم لقاسم الحسناويم ة بنت  44630ناد
ان234942555 س بن دمحم بن شع وج-ة 817ان 37130انتصا ر بنت دمحم بن ع الدال م
وج-ة 572مالك بن حمدة بن أحمد الهما 237142417 ا م 81730حسنة ال
لقاسم بن الهادي  شامخ238543453 وج-ة 148فوزي بن  ب العرفاويم لة بنت الحب 35629دل
فة اللوا 238643536 وج-ة 409سام بن حمادي بن خل 48129عائشة بنت عمار رح م
و 24034496 وج-ة 388شكري بن صالح ال و م 22228ض ال
لقاسم بن دمحم النفزي240644524 ز بن  د الع وج-ة 181ع ة المزغ م 01528عروس

ل بن المنصف بن حسن الهما 240844403 وج-ة 352نب ة بنت عمر بن الفرجا بن رمضان م محب
الهما 

89928

ل 242344221 وج-ة 608عادل بن عمر بن ع الطرا ف بن سالمم 48428ل بنت ال
د بن مسعود العزا 243445100 وج-ة 489رش ب بوزريم ة بنت الحب 32327سم
ة243946117 اف شعابن وج-ة 051المولدي بن دمحم بن أ الض ا م دة ج 11326سع
و 246247454 د بن العر الخ د الحم اء304صابر بن ع 25أعزب-ع
زي246347525 د بن صالح بن الحطاب الع اء463ول 25أعزب-ع
لقاسم بن عمر الورتا 24664738 ل بن  اء876إسماع 25أعزب-ع
ا 247047182 م الج د ال اء498صابر بن ع 25أعزب-ع
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م الهما 247147199 اء552سا بن أحمد بن إبراه 25أعزب-ع
ادي247247505 فة بن أحمد البو د الستار بن خل اء569ع 25أعزب-ع

ب الفرش 250547391 فة بن الط د بن خل وج-ة 589ول 84125فاطمة الزهراء بنت دمحم بن الصادق سعوديم

ل 25414850 ف الدين بن ع ال وج-ة 088س ل م 02123ى ال
ان254248246 وج-ة 942 دمحم ع بن دمحم الصالح بن شع ت ع الجال م 11123ذكرى ب
د 254348105 وط العب وج-ة 854دمحم الطاهر بن م ديم مان بنت الهادي حما 28523إ
وج-ة 175زه بن الهادي الهما 254548366 19123فاطمة لن مسعود الورتا م
من بن رضا بن صالح بوحوش263149521 اء337أ 20أعزب-ع
اء847حسام الدين الهما 26334917 20أعزب-ع
وج-ة 147طارق بن المختار الورتا 26384978 ــهشم 37820زنب بنت سم الدو
ا 26394984 ش لقاسم ال اء164يوسف بن دمحم بن  20أعزب-ع
اء766دمحم بن الهادي بن أحمد الجال 264049251 20أعزب-ع
ا 264149101 مان بن محسن بن حمزة ال اء691سل 20أعزب-ع
د الرؤوف بن منصف بن ع الهذ بن سعد264249258 اء244ع 20أعزب-ع
ي بن المن بن عمار عر 264349277 اء768دمحم ص 20أعزب-ع
ش بن المولدي الفرش 264449116 اء436سهام بنت ال 20أعزب-ع
ال الجال 264549129 اء992الل بن المختار بن الج 20أعزب-ع
اء386آدم بن المنصف بن محمود الفطنا 264749157 20أعزب-ع
اء668دمحم بن حمادي منا 264849166 20أعزب-ع
اء280ع بن فرحات الدردي264949463 20أعزب-ع
من بن الهاش بن محفوظ المزو 265049353 اء162أ 20أعزب-ع
اء385حامد بن دمحم بن عمر طوا 265149379 20أعزب-ع
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اء256زاد بن دمحم بن سا الع 265249489 20أعزب-ع
ش بن الواعر الحداد265349496 اء912اس بن  20أعزب-ع
ش بن ع الجال 265449528 اء858مهدي بن ال 20أعزب-ع
ن الهادي حرزي268549123 ب بن الطاه اء880دمحم نج 20أعزب-ع

ز الحبي 271053357 د الع وج-ة 443إسالم بنت ع بن ع د الرحمان م عماد الدين بن أحمد بن ع
محرزي

10210

اء308حسام بن رضا بن عزوز المزو 271153365 10أعزب-ع
اء374ن الدين بن المن بن دمحم الج 271253558 10أعزب-ع
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