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ن 3 أرقام الق
ع النقاط مجم

وج-ة 400ع بن عمر بن الحطاب الحبي 123459 مة بنت ع بن عمار القط م 31872حل
س القاس 488324 ش بن خم وج-ة 216خدوجة بنت  ش بن الحطاب القاس م 46166ع بن ال

وج-ة 345جمال بن أحمد بن حمادي الهما 498542 ا م 86766سهام بنت دمحم الصالح بن ع شع

65أرمل-ة008مينة بنت الهادي بن صالح القاس 589151
65أرمل-ة397زعرة بنت صغ بن زغدود العرفاوي599180

د بن عمر السا 609581 د المج وج-ة 877ع ب م حري بن الط نجوى بنت ال
ل  الطرا

59865

وج-ة 405لط بن أحمد بن أحمد بن حسن الفرجا 619667 47665أحالم بنت صالح بن ع الحبي م
وج-ة 156مصط بن دمحم الجندو 959302 46965زنة بنت دمحم بن عمر الهما م

فة الماجري969612 وج-ة 976رضا بن خل ال بن ع الدرديم 72265سهام بنت الج

وج-ة 211زه بن ع بن دمحم العرفاوي11511387 س بن دمحم الهما م ة بنت خم 80662من
وج-ة 643علوا بن الطاهر بن دمحم الحمدي16312728 اس بن ع الهما م 96961سلوى بنت ع

ة بنت دمحم بن عمارة الفرجا 17413605 وج-ة 832خ حمادي بن دمحم الحبي بن الطاهر م
الهما 

93560

ا طال 18213125 وج-ة 713معز بن عمارة بن الع ش الجال م ة بنت ال 78160سن
د الرحمان  بن صالح الحمدي21114244 وج-ة 995الفت بن ع وكم د بن م د المج ة بنت ع 32159من
59مطلق-ة642نورة بنت لحس الجال 21214305
وج-ة 445المعز  بن الطاهر بن حسن الحبي 21314510 ت بوهالل الحمزاويم 88459لثوم ب
ل بن األخ بن ع القاس 25316124 وج-ة 674نب 73956نورة بنت دمحم بن عمار القاس م

وج-ة 426دمحم بن الطاهر بن دمحم الحمدي25416183 نجوة بنت المنصف بن بوجمعة م
الحمدي

31356

ة  ة التونس الجمهور
ة وزارة الداخل
ة ة من وال

ج العامري ة  ب 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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وج-ة 226خالد بن دمحم بن ع عكر 25516212 63056فائقة بنت حس الخما م
ال بن عمار بوسعدة25616371 وج-ة 521دمحم بن الج ا م ة بنت الهادي ابن دمحم ال 07956من

ب بن ع العو 25816545 وج-ة 964فت بن نص 17356عائشة بنت أحمد ابن سالم الفرجا م

وج-ة 114ع بن عمر بن دمحم العجرودي25916604 لقاسم الما م ت رابح بن  ة ب 93356راض
وج-ة 087عادل بن بوجمعة بن عمارة الجال 26216690 فة بن رابح السال م 98756ألفة بنت خل

ا 26316741 وج-ة 902شكري بن مفتاح بن دمحم ال ز بن ع الدرديم د الع ة بنت ع 59656راض

اري34416109 وج-ة 527مراد بن المختار بن الشاذ الع اريم 78856ى بنت لط بن دمحم الع

وج-ة 077المنصف بن صالح بن ع الشعي قاس 34616704 دهللام ة بن العكر ع ت عط لة ب 84156جم

وج-ة 824لط بن الطاهر بن صالح العو 37817607 ة بنت ع بن دمحم سودا م 74355رق

ال بن الصادق الدردي44017186 ة بنت الج وج-ة 208ناج 14955حمودة بن ع بن دمحم الزها الدرديم

وج-ة 936يوسف ع 4491757 01155عتاب حجريم
ب الور 4541873 وج-ة 266الحب 47554حسناء بن حموم

ش بن العر الحبي 4571864 وج-ة 197مينة بنت ال جاويم دهللا ال 36954جمال بن بو جمعة بن ع

وج-ة 943دمحم  بن حمد بن دمحم العكر 5181820 ت الزهرو العكر م ة ب 06054عروس
53مطلق-ة270حمادي البوع 5241976
52أرمل-ة268آمال بنت ع الفرش 53420460
ة53520740 س غال 52مطلق-ة597نورة بنت خم
ل 5852132 ظ بن عثمان الطرا ال بن حف وج-ة 780الج مانم د سل د المج 56851منال بنت ع
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وج-ة 760سالم بن الهادي بن العر حبي 58721675 دهللا بن العر الحبي م مة بنت ع 79951نع

وج-ة 626دمحم األسعد بن مختار بن صالح الماجري6062135 ارك الغر م مة بنت دمحم بن م 74651حل

وج-ة 585جمال بن صالح الهما 60721695 ة بنت يوسف بن ال الجال م 49251الهان

اء807مراد الهما 6342285 50أعزب-ع
د بن حس بن دمحم الحبي 65522206 وج-ة 523ول 33250رم بنت عمار بن ع ور م
ع 65622314 ش ال وج-ة 936فرحات بن العادل بن ال دة بنت دمحم بن أحمد الهم م 81150وح

اري65722687 د الرحمان الط وج-ة رضا بن عمر بن ع س بن ع الجال م 56850فاطمة بنت خم

الحطاب الحبي 73422483 ش بن الحاج  وج-ة 016مال بن ال دة بنت عمار بن ع الحبي م 74450سع
49أرمل-ة136سلوى براه 7452377
م بن المختار بن العماري الج 746238 وج-ة 003ك 65949سمة بن خالد الحمديم
وج-ة 481صالح بن الحطاب بن العر الحبي 74723333 53549نورة بنت الدهما بن دمحم العو م
ب حبي 77623181 وج-ة 881حب ا م 82349سلوى الج
ان77723524 49أرمل-ة694فاطمة بنت دمحم الل
وج-ة 769محسن بن الطاهر  بن صالح العو 77923663 دة بنت سعد بن صالح العو م 06549الس

وج-ة 348سم بن عمر بن الحطاب الحبي 80324491 م الطاهرم دة بنت مصط بن ابراه 36048حم

ال بن ع عزو 80424697 م بن الج وج-ة 306ك مم ة بنت ع بن ابراه 55948سن

فة الورتا 8992633 وج-ة 168محمود بن دمحم بن خل ال بن الحطاب الوتا م ة بنت الج 60646من

فة الحبي 9002637 ب بن الهادي بن خل وج-ة 733الحب لة بنت حسن الحبي م 77246دل
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ت المن بن دمحم العكر 90126142 ــهة ب وج-ة 020ن اريم س بن حسن بن يوسف الخ 73546أن
ش الجم 90226153 لة بنت ال 46أرمل-ة840جم
ل 90326247 وج-ة 602سلوى بنت ع بن أحمد الطرا زةم 04746رضا بن  ع بن دمحم ع
س بن الطاهر الحبي 90426504 وج-ة 043خم لة بنت حطاب بن ع الحبي م 79346وس

ا 100126732 وج-ة 751توفيق بن معتوق بن يونس الح 82746ض بنت ع بن صالح الجال م
46أرمل-ة439لثوم الورتا 10142687
ال 102727159 45مطلق-ة453فاتن ال
د هللا الهما 102827100 ال بن ع وج-ة 260األزهر بن الج س بن صالح اللوا م 68545رم بنت خم
ا 102927128 اد ال اء872دمحم بن ع 45أعزب-ع
اء572دمحم ع بن دمحم بن سالم النهدي103027169 45أعزب-ع
د هللا المطما 103127211 اء335سم بن حس بن ع 45أعزب-ع

د هللا الهما 103227241 لقاسم بن ع ة بنت  وج-ة 652منج د الستار بن أحمد بن حمو بن أحمدم 30945ع

ب بن أحمد بن دمحم األسود103427349 اء828الحب 45أعزب-ع
ا 103527350 اد بن الدهما ال اء070لط بن ع 45أعزب-ع
جا بن العر الحبي 103627450 اء449 بن الت 45أعزب-ع
ل 103727490 كر الطرا وج-ة 607توفيق بن ع بن ب ت الم بن عمار الدرديم لة ب 87545وس

وج-ة 562طارق بن دمحم العرو بن العر الفرش 113327248 اريم لقاسم الع ة بنت حس  بن  79145ران

صل بن ع بن عمر حف 113427501 وج-ة 576ف مان بنت الشاذ الحبي م 27645إ
فة بن دمحم  بن األخ ج 113527554 وج-ة 435الع زة بنت النا بن ع طال م 61045ع
ة بنت أحمد بن صالح الغزوا 113627634 45أرمل-ة687منج
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ف هللا113727706 ــهة بنت الطاهر ض وج-ة 766ن مراد بن سالم بن أحمد الطاهر بن م
دهللا ع

18345

وج-ة 182من بن الهادي بن عمر الجال 117327734 ت منو بن رمضان المثلو م ة ب 48545ترك

وج-ة 094شكري بن دمحم بن الهادي الهما 118027157 ل م ة بنت عمر بن أحمد الطرا 58545ناد
لقاسم الهما 118127304 ش بن دمحم بن  وج-ة 517ال ة بنت صالح بن دمحم المنا م 86645ناج

ش الحسناوي118227412 وج-ة 187مراد بن الفضل بن ال ة بن أحمد بن عامرم 16245هدى بنت معاو

45أرمل-ة331صالح بن حسن بن صالح الحمدي121527154
د الستار الماجري12242888 وج-ة 508ع 53444سمة الهما م
ع 12252838 ل بن المولدي ال وج-ة 708ن دة بنت حس ال م 69844وح
ع 122628173 ل ال وج-ة 708ن دة ال م 69844وح
ب بن أحمد الحمدي122728250 زة بنت الط 044مطلق-ة059ع
وج-ة 870رفيق بن صالح الهما 122828514 ــهة بنت دمحم بن عمر الخزا م 80544ن

ب بن العر الهما 12972991 وج-ة 221ى بنت نج ظ السال م 32643صابر بن بوجمعة بن حف

وج-ة 990أحمد بن الهادي بن صالح الجال 129829285 88243ألفة بنت نا الحمرو م
وج-ة 238مراد بن عمر بن الهادي الحبي 129929346 ديم 00643هدى بنت دمحم بن عثمان عب
م بن دمحم الحبي 130029374 وج-ة 491ع بن ابراه حاويم ة بنت بوجمعة الش 84443عروس

م 130129410 مل بن عماره ه وج-ة 536معز بن ه فة بن النف الف م مان بنت خل 90043أ

ب الحبي 130229500 وج-ة 085طارق بن حمدة بن الط 37643ى بنت المولدي الحبي م
فة الهما 130329532 43مطلق-ة292بثينة بنت خل
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ا 130429543 وج-ة 567دمحم بن الهادي  بن دمحم ال د الستار بن األم م حنان بنت ع
الجندو 

12043

ج الجال 130529546 وج-ة 102ي بن أحمد بن ف 00943مالك بنت حطاب بن حمادي الجال م

وج-ة 047سا بنصالح بن دمحم رو 130629549 ش عنا م د هللا بن ال 94643آمال بنت ع
ان بن عمر بن العماري الج 14503129 وج-ة 122سف ديم 47741محرزة بنت مسعود العب
وج-ة 481الحطاب بن عمر بن صالح الجال 14513141 ع م ت دمحم ال مة ب 98941حل
ل 145231144 د بن صالح بن ع الطرا د الحم وج-ة 011ع لة بنت مختار ج م 97241جم
ة بنت دمحم بن ع الحبي 1493326 اء550ب 40أعزب-ع
اء682عالء بن صالح الدين بن حسونة الس 14943251 40أعزب-ع
ش القاس 149532102 اء059طارق بن ع بن ال 40أعزب-ع
لقاسم بن ع 149632103 وج-ة 455رمزي بن ع بن  ديم ة بنت عزالدين السع 80940ران
اء485عب بن صالح الدين بن حسونة الس 149732174 40أعزب-ع
دهللا المطما 149832214 اء739دمحم بن حس بن ع 40أعزب-ع
زي149932262 ج الع ب بن ف اء415أحمد بن الحب 40أعزب-ع
م الحبي 150032269 د بن دمحم بن ابراه اء308ول 40أعزب-ع
جاوي150132278 لقاسم بن دمحم ال اء046النوري بن  40أعزب-ع
دي150232282 د بن صالح عب اء444محسن بن سع 40أعزب-ع
م بن حس الحبي 150332421 اء394زاد بن ابراه 40أعزب-ع
دي بن ع الورتا 150432433 اء100جمال بن ه 40أعزب-ع
رم بن العرو بن عمر العو 150532506 اء338إ 40أعزب-ع
م الشاذ بن صالح الحبي 150632588 اء073سل 40أعزب-ع
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وج-ة 306طارق ال 159332158 اء الجال م 99240لم
وج-ة 700زه بن المن الدردي159432325 ديم ة بنت أحمد بن دمحم العا 50140من
د بن الهادي الهما 159532606 وج-ة 329الهادي بن رش ب بن دمحم الهما م ة بنت الط 42840من
جا الهما 16363250 ة بنت الت وج-ة 386محب ا م 97740حمادي بن رابح ال
وج-ة 736حنان بنت الصادق بن سعد الحبي 164032692 دهللا العكر م ش بن دمحم بن ع 66640ال
وج-ة 400نورالدين بن مصط الورغ 165632395 55540هاجر بنت منصور بن دمحم بن غزالةم
وج-ة 395أحمد بن فت بن الصادق الحبي 167633729 05439غزالة بنت صالح الحبي م

ش بن الحاج حطاب الحبي 169734429 وج-ة 303زه بن ال مان الع م لقاسم بن سل 57338ألفة بنت 

م بن دمحم الجال 17753679 وج-ة 475األزهر بن إبراه ا م 50736ابتسام بنت دمحم الشع

فة الورتا 177636232 س بن خل ل بن خم وج-ة 778نب لقاسم سعوديم حة بنت ع بن  05636سم

وج-ة 798رضا بن دمحم بن عمار الق 177736257 ةم د السالم بود ال ع ت ال ة ب 93536مام

وج-ة 185النا بن عمر بن حمادي الحبي 177936471 يم ة بنت صالح بن عمر الضم 08336مام
وج-ة 977خالد بن أحمد بن صالح الحبي 178036489 ديم ة بنت دمحم بن ع العا 65536ناج
لة الجال 18493775 وج-ة 785وس 68935رضا الحبي م
اء609نا الحبي 18503786 35أعزب-ع
لقاسم بن صالح هما 18533747 وج-ة 179ع بن  د التا م ل بن الع 73535ل بنت اسماع
جا بن عمار الفرجا 18543796 اء414لط بن الت 35أعزب-ع
ة بنت صالح بن حسن الحبي 185537149 وج-ة 742راض تو م 61035ع بن حمادي ال

وج-ة 385سم بن من بن الصادق الما 185637256 ل م اح بنت توفيق بن ع الطرا 82035ص
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دي الحبي 185737440 اء804سا بن اله 35أعزب-ع
فة بن دمحم السنو 185837513 وج-ة 478رفيق بن خل ل بن دمحم المتهممم 76035ل بنت قب

ال الحبي 185937603 وج-ة 649محسن بن الصادق بن الج 41135جمعة بنت العرو بن عمار الحبي م

اء226مينة بنت ع بن أحمد الغاوي186137689 35أعزب-ع
لقاسم الفرجا 196037736 وج-ة 563دمحم بن حامد بن  ة بنت دمحم بن ع الفرش م 19735شاذل
ح196637102 وج-ة 949فوزة لحل ا م 21735المنصف الج
لقاسم197437114 وج-ة 432أشواق بنت النا  ل بن  أحمد الفرش م 93435اسماع

وج-ة 973أحمد بن مصط بن جابر الورغ 197537385 ج الحمديم د بن ف د الحم 10935نوال بنت ع

ار الدردي197637417 وج-ة 677لقاسم بن الهادي بن  د هللا م ة بنت دمحم الصالح بن ع حبي
المردا 

38735

وج-ة 596دمحم بن سعد بن الهادي الجال 197737622 63335رم بنت نورالدين بن رابح الهما م

م ال 20023788 ال بن ابراه وج-ة 312جالل بن ال لقاسم بن ع البوسال م زة بنت  65935ع

م بن الهادي الدردي201438322 وج-ة 518رؤوف بن ابراه 90234عواطف بنت سالم بن ع م

ف بن دمحم بن عمار201538526 وج-ة 792خالد بن ال س النفزيم ب بن خم 01034إلهام بنت الحب

33أرمل-ة361مينة بنت دمحم بن صالح الهما 2052395
وج-ة 531ماهر بن دمحم الهادي بن عمر العجرودي20533934 ــهة بنت هذ بن العر م 55333ن
ش بن عاشور الورغ 20543982 وج-ة 236مهدي بن ال د الفتاح الرمضا م 06033أروى بنت ع
ة205539243 ب بن الصادق بن دمحم بود وج-ة 027حب ة بنت بن ع الحبي م 13033حفص
ل 205639345 ظ الطرا وج-ة 600سالم بن حف س الجال م 38633رحاب بنت خم
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ة بنت سالم الجال 213140354 32مطلق-ة720محج
د هللا بن حسن الهما 21554130 وج-ة 948سالم بن ع 65231سمة بنت دمحم الهما م
فة خل 215641172 د بن ع وج-ة 985حاتم بن مج دة بنت صالح بن دمحم ش م 83031هن
من الحبي 21784217 اء221أ 30أعزب-ع
د السالم بن دمحم القاس 21814248 اء465ع بن ع 30أعزب-ع
اء526رمزي بن دمحم بن صالح الجال 21824292 30أعزب-ع
ة218442273 م بومع وج-ة 634دمحم  بن سالم بن ابراه ةم د بن بومع 78830فاطمة بنت الع
اء804ن الدين بن الهادي الورتا 218542306 30أعزب-ع
ال بن المختار الفهري218642317 اء564مختار بن الج 30أعزب-ع
ا 218742332 اء353فرحات بن محسن بن فرحات الج 30أعزب-ع

زي218842340 ة بنت الحس ع وج-ة 009حبي جمال بن سالم بن حسن بن عمارة م
المطما 

26230

وج-ة 395سم بن دمحم بن عمارة الجال 218942360 93430مروى بنت نا بن الهادي الهما م
ش الحبي 219042388 اء704أحمد بن ال 30أعزب-ع
اء237سا بن مولدي بن سالم رمضان219142414 30أعزب-ع

ل 219342527 حري الطرا وج-ة 841مروى بنت حسن بن ال دالرحمان بن دمحم الصالح بن م معز بن ع
معمر

84130

لقاسم الماجري219442541 اء656منعم بن الطاهر بن  30أعزب-ع
اء426فوزي بن النا بن جمعة شعاب 219542561 30أعزب-ع

دي219642568 من بن مصط بن عمر حم وج-ة 313أ د القادر أحمد الورغ م ن بنت ع 16330ن

د بن أحمد بن دمحم الهما 219742625 وج-ة 488ول ش بن العر الفرجا م 96430أمل بنت ال
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اء872درصاف بنت ع بن بوجمعة فرحا 219842660 30أعزب-ع
د القاس 219942671 د الحم 30مطلق-ة046روضة بنت ع
شوب220042694 اء437 عماد بن توفيق ش 30أعزب-ع
ار 220142699 ف بن الطاهر الم د اللط اء234مجدي بن ع 30أعزب-ع
اء291منذر بن حسن بن الحبي 220242710 30أعزب-ع
اء603دمحم بن أحمد الجال 220342751 30أعزب-ع
وج-ة 718عاطف بن المختار بن صالح العو 237543294 دي حبي م 00329نهاء بنت ه

ب بن فرحات الفرجا 239844508 د بن نص وج-ة 092رش اف بن دمحم الدرديم الض 08128بثينة بنت 

دهللا الفرش 239944684 لة بنت ع 28مطلق-ة731جم

م240044762 ا بن محمود بن إبراه دال وج-ة 402ع لقاسم الحبي م 60428هندة بنت مصط بن 

اء337رضا بن صالح بن أحمد الدردي24464790 25أعزب-ع
اء332نجاة بنت صالح بن أحمد الدردي244747268 25أعزب-ع
ا 244847380 اء736فت بن يوسف بن العر ال 25أعزب-ع
وج-ة 673طارق بن الهادي الجندو 245047750 م بنت الهادي الورتا م 51825م
وج-ة 641دمحم بن سالم بن دمحم الورتا 252048143 ت صالح الجندو م ة ب 23923زك
د هللا المردا 252148316 من بن عمر بن ع وج-ة 139أ ديم 68223مروى بنت حمة ابن ع لعب
ب252248328 ب بن بوجمعة الحب ان بن الحب وج-ة 891سف 54323وردة بنت الهادي الجنو م

لقاسم الحبي 252348502 د بن محرز بن  وج-ة 710رش د بن ع الدرديم د المج 36623نزهة بنت ع

ش بن حسونة الهما 257448680 وج-ة 950لسعد بن ال 44923مروى بنت مصط م
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وج-ة 706صالح بن العماري بن دمحم الج 25814921 ل م م طرا ة بنت ابراه 80720ب
د بن دمحم المثلو 258249108 اء573ول 20أعزب-ع
ب بن أحمد العو 258349121 اء915واصف بن الحب 20أعزب-ع
اء559أم الخ بنت صالح بن ال المديو 258449165 20أعزب-ع
س بن الطاهر بن حسن الفرش 258549251 اء941أن 20أعزب-ع
اء365السح بن ع بن عمارة المطما 258649272 20أعزب-ع
ب بن حس الحبي 258749281 ل بن الحب اء866نب 20أعزب-ع
لقاسم الهما 258849327 20مطلق-ة886ى بنت الطاهر بن 
دي258949334 اء274أسامة بن دمحم الشاف بن مختار العب 20أعزب-ع
اء537الل بن دمحم بن الطاهر حبي 259149447 20أعزب-ع
اء538الل بن مسعود بن دمحم بوحوش259249468 20أعزب-ع
ال بن ع الحبي 259349472 اء890الهاش بن الج 20أعزب-ع
اء101مجدي بن الشاذ بن الحطاب الحبي 259449478 20أعزب-ع

دي بن المختار بن دمحم الحبي 259549496 وج-ة 328ه 11920عائدة بنت العرو بن عمار الحبي م

لقاسم بن الهادي عكر 259649547 د بن  اء708ول 20أعزب-ع
لقاسم السواد 259749560 ل بن محسن بن  اء149نب 20أعزب-ع
لة بنت الهادي بن دمحم الجال 259849567 20مطلق-ة687فض
د بن جلول القاس 259949631 د الحم اء537حافظ بن ع 20أعزب-ع
لبو 260049646 ت نا بن عمار ال ة ب اء925ع 20أعزب-ع
زي260149647 اء645الهاش بن عمر بن الدهما الع 20أعزب-ع
س النفزي260349702 د الرزاق بن خم اء058شهاب بن ع 20أعزب-ع
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ب الهما 260449703 اء118دمحم برهان بن الشا 20أعزب-ع
م بن ع بن سالم الجال 260549724 وج-ة 290ك ة الورتا م 66820راض
لقاسم بن دمحم الحبي 268751297 اء157دمحم بن  15أعزب-ع
دي بن دمحم الحبي 26965389 اء003خالد بن  ه 10أعزب-ع
د هللا حبي 269753191 اء325راض بن ع 10أعزب-ع
جاوي269853231 اء059لط بن بوجمعة بن دمحم ال 10أعزب-ع
د العرزز الجال 269953389 اء943عصام بن ع 10أعزب-ع
ال الورتا 270053409 د بن الج د الحم اء501مجدي بن ع 10أعزب-ع
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