
10تسليم قرارات جمعية صوت اإلنسان   

 

 االسم رقم الملف

 حبيبة الصويد 0101-000500
 نبيل المسغوني 0101-000816
 هاجر بنت محمد بن رابح غويلي 0101-001385
 السعيد تواتي 0101-001605
 تقوى الهبيلي 0101-001636
 سيف هللا المحمودي 0101-001697
 زياد سائحي 0101-001849
 يوسف الجويري 0101-002236
 رشيد بن سالم الشماخي 0101-002422
 عماد البكوش 0101-002500
 شكري العجيلي 0101-002760
 منجي بن محمد الصالح بن مبروك عوني 0101-003171
 محمد الهادي السويسي 0101-003179
 ايمن الراقوبي 0101-003289
 مكرم مادي 0101-003505
 مدانييونس ح 0101-003617

0101-003682 
رضا بن الحبيب بن محمد بن عنابي 

 الخميري
 حسين مزوغي 0101-003883
 الحسن بن محمد بن صالح غنيمي 0101-004494
 عمر حناشي 0101-004655
 الفاضل بن بوخالل بن عياد وشتاتي 0101-004767
 شرحبيل بن محمد الطاهر العش 0101-005092
 منيجل بن بلقاسم حموديحبيبة بنت بو 0101-005798
 علي بن عمار بن علي سويسي 0101-006449
 الجيالني الهمامي 0101-006872
 محمد رحيمي 0101-007293
 حسن بنجدي 0101-007675
 عمران جفال 0101-009257
 محمد بن علي بن محمد راقوبي 0101-010725
 على بن مبروك بن علي شريطي 0101-010774
 ر طالبيعما 0101-010784
 فوزي بن البشير الصحبي 0101-010820
 عبد الكريم مهدواني 0101-011315
 ناجيه بنت رابح بن رحال شابي 0101-011379
 عالء الدين عكروت 0101-011959



 صابر الباصومي 0101-012518
 زهير الهمامي 0101-012844
 لطفي بن الهامل بن بلقاسم حمدي 0101-012923
 وزي بن محمد بن عبد الرحمان النيفرف 0101-012952
 فرحات الثابتي 0101-013640
 مراد ابن حسن 0101-013826

0101-014822 
حميدة بنت علي الزواري حرم يوسف 

 جماعي
 فوزي بن محمد بن االخضر مبروك 0101-016109
 وفاء بن عبد هللا حاجى 0101-016413
 محمد علي بن عمار 0101-017967

0101-018079 
ربح عمار المحمدي حرم ابو 

 يحىالمغيرى
 الحبيب خضر 0101-018386
 الخامسة بنت الطاهر بن الحبيب نصر هللا 0101-018439
 صابر العلوي 0101-018542
 توفيق بن األمين بن عبد هللا الشايب 0101-018767

0101-018933 
يسين بن مصطفى بن علي بن محمد 

 بنسالم
 رابحالهادي ال 0101-019215
 نور الدين بن عمار بن بوعرس كمتاوي 0101-019432
 منوبية بنت رشيد بن صالح صغير 0101-020098
 نجيبة بنت مرزوق بن مسعود الحمروني 0101-020153
 محمد أمين الهذلي 0101-020187
 آمال عطافي 0101-020312
 فتحي بوترعه 0101-020655
 ياسين بلفالح 0101-020956
 محمد الحلفاوي 0101-020963
 نور الدين شرقي 0101-021106
 بية فيتورى 0101-021207
 صهيب بن مراد بن بشير الجبالى 0101-021324
 يونس اقننة 0101-021468
 سميرة بنت خالد بن محمد الغنوشي 0101-021605
 صبري بن اسماعيل 0101-021656
 مختار جبالي 0101-021923
 بيغعبد هللا ن 0101-021981
 الساسي الحجري 0101-022023
 فوزي الجالصي 0101-022180
 منية المؤدب 0101-022339
 كلثوم بنت عمار عزيزي 0101-022577



 عز الدين محمود 0101-022615
 عزالدين بن البشير الهويملي 0101-023134
 روضة الزهروني 0101-023163
 محمد سعد هللا 0101-023430
 رضوان الفزعي 0101-023739
 عبد الستار معطاهلل 0101-024103
 نجيب بوخاري 0101-024394
 صالح المتبوعي 0101-024412
 محمد المهدي السوسي 0101-024432
 فيصل حميده 0101-024521
 منجية عمر 0101-024780

0101-024881 
نجات بنت صالح بن سالم الجبالي حرم 

 محمد األمين النجار
 بد الحميد جماعيع 0101-024890
 سفيان منصوري 0101-025152
 اكرم الخياطي 0101-025205
 طارق عماري 0101-025224
 التيجاني الحجري 0101-025229
 الحسين النجار 0101-025361
 رضا بوكادي 0101-025411
 مباركة فاخري 0101-025613
 عبد الكريم سعيدان 0101-025729
 ياسين بليلي 0101-025741
 كمال مبروكي 0101-025815
 هاجر بن عون 0101-026047
 عز الدين محمدي 0101-026154
 لطيفه القاطري 0101-026444
 صباح ثابت 0101-026484
 توفيق الحمروني 0101-026573
 على نعيمي 0101-026920
 سمير الطويهري 0101-026952
 المختار الجزيري 0101-027084
 يل حمديمحمد اسماع 0101-027153
 منية بنت علي كوكي 0101-027288
 ليلى الهداجي 0101-027622
 عثمان االشطر 0101-027661
 زينب بحرون 0101-028311
 مريم التركي 0101-028358
 صالح بن الهادي بن حسن كركر 0101-030275



 نادر بن قارة 0101-030748
 صابر بنعاسي 0101-030954
 فهمي عياد 0101-031011
 نور الدين سالمي 0101-031170
 ماهر شمام 0101-031439
 رياض بوخشانه 0101-031480
 عبادة صغيري 0401-000061
 محمد بوجمعة نومي 0401-000150
 نضال الزايري 0401-000151
 هاجر ايالهي 0401-000412
 محبوبة حركاتية 0401-000652

0401-001295 
عيل عبد السالم بن عبد الرحمان بن اسما

 ميساوي
 حسن فجراوي 0401-003368
 هاجر العياري 0601-000846
 الهادي الفرجاني 0601-001232
 نادرة الكناني 0601-002141
 المعز بن علي بن خليفة عيفاوي 0601-002332
 بالل العيفاوي 0601-002429
 ألفة التوايتي 0601-002879
 محمد بن بلقاسم السالمي 0601-002894

0601-002955 
وحيدة بن يوسف بن صالح عمارة حرم 

 حسونة النايلي
 أشرف الجهيناوي 0601-002994
 زينة الحجري 0601-003230
 وحيده بن صالح 1101-000013
 شيماء بنهقي 1101-000019
 رفيقة القبطني 1101-000042
 سنية الحمامي 1101-000052
 زكية الجمايعي 1101-000060
 لدين راشدصالح ا 1101-000071
 رفيعة عطية 1101-000073
 مالك صغيري 1101-000079
 غزيل بشريف 1201-000824
 رشيد بن حامد العايب 1201-001101
 سعد هللا أبرار 1201-002277
 احمد بن الكيالني عوني 1201-002281
 مريم بنت حسين عوني 1201-002288
 محمد بن حسين عوني 1201-002292
 يمة بنت احمد أبو النورفط 1201-002298



 محمد بن عمر لشهب 1201-002300
 فطيمه العائب 1201-002301
 روضة بنت محمد المبروك العيساوي 1201-002473
 امال بنت محمد بن سعيد الثابتي 1201-002512
 خديجة بنت محمد بن سعيد الثابتي 1201-002513
 تيعبد الرحمان بن محمد بن سعيد الثاب 1201-002514

1201-002716 
فتحيه بن الحبيب بن سالم بن عمر 

 بوشنديره
 عماد بن البشير بن محمد البكوش 1201-002718
 االعروصي بن محمد عباس 1201-003468
 ليلى بن دخيل 1201-004493
 سامية دخيل 1201-004496

 


