
 

 4مقر جمعية صوت اإلنسان ت في تسليم قرارا

 

 رقم الملف االسم

 017021-0101 محمد بن عبد الباقي

 017024-0101 عبد الناصر شامخ

 017043-0101 فتحيه محيمدي

 017057-0101 حليمة قاسم

 017059-0101 الهادي رحيم

 017082-0101 محمد ثامر سويسي

 017088-0101 محمد الجويني

 017090-0101 نيالجوي الحبيب

 017091-0101 أمال الجويني

 017100-0101 منير الجوينى

 017120-0101 حسان مرابط

 017126-0101 ريم الطرابلسي

 017139-0101 شاكر كريم

 017140-0101 منية المكسي

 017156-0101 راضية العرفاوي

 017157-0101 بسمة العيارى

 017158-0101 حبيبة خميرى

 017161-0101 لوسالتيبي االعر

الجيالني  الدين بنبنت نور سليمة 

 017181-0101 الجزيري

 017194-0101 ناجية بديرة

 017195-0101 عبد هللا دريدي

 017220-0101 حبيبة بنعمر

 017288-0101 محمد الصالح بن الطاهر

 017314-0101 المنجي العياضي

 017328-0101 الصادق حمام

 017329-0101 منى حمام

يالني الجيالني بن احمد بن الحاج الج

 017335-0101 بنسويلم

 017343-0101 تقوى السحباني

 017367-0101 ميالد العرابي

المنصف بن الطاهر بن بوسعيد بن احمد 

 017401-0101 الغربي

 017481-0101 صالح بن محمد خشرومي

 017495-0101 أمل شامخ



 017564-0101 اسماء بوعالقي

 017565-0101 الضاوية البعروسي

محمد الزرياط حرم  قادر بن ذكرى بنت

 017569-0101 فتحي المحواشي شهر التونسي

 017574-0101 فتحي بن المولدي بن امحمد المحواشي

 017579-0101 محمد جاللية

 017580-0101 توحيد جاللية

 017590-0101 هيبة قربوج

 017592-0101 تقوى بنت ناجح بن محمد قربوج

 017593-0101 محمد قربوج

 017597-0101 ايليالن منية

 017609-0101 محمد البخاري

 017617-0101 أميمة الوشتاتي

 017629-0101 لميه بنت الهادي بن محمود بن حسن

 017661-0101 وفاء بنت محي الدين الخبوشي

 017663-0101 محمد خبوشي

 017665-0101 خولة الخبوشي

 017688-0101 لح بن شعبان الميساويبنت صانبيهة 

 017706-0101 السويّح بن الطاهر بن محمد الرّمول

 017719-0101 فريحة بالعبيدي

 017724-0101 عماد بن البشير بن حسن ماجول

 017738-0101 محمد بن ابراهيم بن عمر غانمي

 017747-0101 الصويبيصلوحة 

 017770-0101 الزهرة بنت الهادي بن عمر

 017771-0101 الحبيب بن محمد بن حمودة فنـي

 017783-0101 امباركه اجويلي

 017801-0101 اسكندر البامري

 017823-0101 عبد الحق بن صالحة

 017842-0101 محمد بن محجوب بن محمد البرقاشي

 017855-0101 ضاوية الطرابلسي

عبد الخالق بن محمد صفر بن محمد 

 017873-0101 بوالهمي

 017882-0101 حسين بن حسن بن محمد بالعمري

 017887-0101 االسعد الوسالتي

 017889-0101 زينب الفيتوري

 017890-0101 محمد بن علي بن إسماعيل

نجالء بنت يونس بن الهادي مناعي حرم 

 017923-0101 منير المناعي

 017928-0101 كمال بن محمد الغربي

 017930-0101 مالك حنيني



 017940-0101 عفيفة العامري

 017944-0101 هيثم الطريفي

 017964-0101 جميلة الطاهري

 017977-0101 فاطمة الهمامي

 017981-0101 نادية صارة بن عبد القادر

 018027-0101 عزيزة ابن حليمة

 018034-0101 العكاريرضا 

 018058-0101 علي بن عبد القادر السالمي

 018069-0101 رضا المازني

 018097-0101 سهيل بن صالح بن عمار السكوحي

سيف الدين بن صالح بن عمار 

 018098-0101 الصكوحي

 018099-0101 سوار بنت صالح بن عمار الصكوحي

 018100-0101 سميحة بنت الحسين بن محمد صكوحي

 018105-0101 عبد الرحمان غيث

 018115-0101 احمد بن سالم بن سعيد غضبان

 018118-0101 كنيالمارضا 

 018128-0101 مىاسامة بن محسن برعو

 018141-0101 مبروكة غليون

 018153-0101 رؤوف ثابت

 018163-0101 صالح الغرسلى

 018165-0101 رمضانكوثر بن 

 018167-0101 محمد قرط

 018172-0101 حبيبة المالخ أرملة عمر العربي

 018173-0101 الزهرة العربي

 018197-0101 ساحليهادي المحمد ال

 018215-0101 احمد الزرولي

 018217-0101 زهرة بولبيار

 018223-0101 حبيبة النموشي

 018224-0101 احمد بن سويلم

 018243-0101 المهدي المنتصر

 018248-0101 اميمة رابح

 018250-0101 أمل رابح

 018270-0101 نزيهة قلعي حرم محمد الطاهر جبارات

 018275-0101 عوينيمة سال

 018282-0101 محمد حمام

 018297-0101 سارة بنت كمال بن الجيالني بن غياضة

 018298-0101 اية بنت كمال بن الجيالني بن غياضة

 018311-0101 زينة بنت الناصر بن علي عالقي



 018312-0101 حكيمة بنت الناصر بن علي عالقي

 018317-0101 كمال الدين ملوحي

 018333-0101 ر الدين بن بلقاسم بن زغدود بوكاريون

 018339-0101 منير الفرجاني

 018358-0101 سمير ماجري

 018364-0101 عبد الرحمان ابراهمي

 018445-0101 ايمان الفاسى

 018446-0101 احمد الفاسى

 018447-0101 شرف الدين الفاسي

 018449-0101 مختار بلحاج خليفة

 018456-0101 كمال العرفاوي

 018466-0101 لطفي مقران

 018470-0101 اسماء ريدان

 018471-0101 يسرى ريدان

 018473-0101 نجوى الهواري

سعاد بنت محمد بن محمد بريك حرم 

 018479-0101 توفيق بن منصور

 018481-0101 ايمان بوقرة

 018524-0101 محمد علي الدريسي

 018529-0101 الرصاعمحمود سعد الدين 

 018550-0101 خيرية هرابي

 018551-0101 لوسالتي دلهمخالد ا

 018552-0101 الوسالتي دلهممريم 

محمد علي بن محمد الهادي بن محمد 

 018553-0101 الوسالتي دلهم

خبيب بن محمد الهادي بن محمد 

 018554-0101 الوسالتي دلهم

تقوى بن محمد الهادي بن محمد 

 018555-0101 تي دلهمالوسال

 018564-0101 مريم يدعس

 018566-0101 لي يدعسمحمد ع

 018569-0101 الجيالني الحطاب

 018577-0101 ضحى منصوري

 018582-0101 سعاد النفزي

 018586-0101 توحيده بكار

 018592-0101 شاذلية الوصيف

 018600-0101 راضية البراهمي

 018603-0101 إيمان الشمنقي

 018605-0101 صادق الشمنقي

 018612-0101 تروايت وليد بن محمد بن عبد هللا



عايشة بنت خليفة وسالتي حرم جمال 

 018615-0101 العوي

 018628-0101 سنيه العميري

 018637-0101 عادل تبيني

 018651-0101 صفاء القصيبي

 018654-0101 عبد العزيز بحلوس

 018677-0101 صالح الدين ملوحي

السيدة بنت عبد العزيز فطن حرم الطاهر 

 018681-0101 الحصني

 018694-0101 صالح الدين الزين

 018727-0101 امنة بنصالح

 018737-0101 صالح الدين ظوايفي

 018738-0101 حامد التومي

 018748-0101 عادل الرياحي

 018751-0101 المنجي بن الجمعي بن أحمد سليمي

 018848-0101 بروك طوليةالمالهادية بنت 

 018882-0101 محمد العربي الشايب

 018884-0101 أسماء المبعوج

 018887-0101 لطفي المرزوقي

 018888-0101 رشيدة المبعوج

 018916-0101 عمر بنسعيد

 018917-0101 جارية الهاللي

حبيبة بنت الجيالني الصندلي ارملة احمد 

 018926-0101 بنسعيد

 018973-0101 حمدة بن خليفة الشيخجواهر بنت 

 018974-0101 رباب المطوي

 018975-0101 عادل بن حسن

 018980-0101 الزهرة الكبير

 018982-0101 مليكة بنت يوسف بن حامد حمدي

 019047-0101 محمد صالح الحدري

 019062-0101 عبد الفتاح القالل

 019075-0101 نعيمة قاسم

 019095-0101 فاطمة خروف

 019117-0101 جميل بنعمار

 019119-0101 بنعمارادريس بن جميل بن سعيد 

 019120-0101 ليله سدراوي

 019122-0101 خويرة بنعمار

 019123-0101 هناء سدراوي

 019125-0101 فائزة غويبي

 019129-0101 خلود البوالهمى



 019131-0101 حميدة بالسعد

 019171-0101 سميرة بنت بوبكر بن الحبيب كريم

 019222-0101 توفيق بن نصر بن مبروك بنعثمان

 019223-0101 الحبيب العوني

 019228-0101 خالد مبروك

 019229-0101 اسماء مبروك

 019308-0101 نجيب فارح

 019309-0101 محمد ناصر شويخة

 019310-0101 داود حسين ابنالحاج هشام بن بن

 019319-0101 زكية الشرقي

 019340-0101 مة ابنالحاج عمر .فاط

 019358-0101 هاجر الكسوري

 019359-0101 عبد الحميد كريمي

 019374-0101 يسري الهذلي

 019376-0101 فتحية الخترشي

 019392-0101 سامي الدويهش

 019394-0101 حليمة بلقاسمي

 019413-0101 محمد الكريفي

 019424-0101 جميلة بنت الطاهر بن حسين حمودة

 019429-0101 رضوان بن سالم

 019449-0101 جميلة التيزاوي

 019461-0101 ايمن الحبيب

 019462-0101 احمد الحبيب

 019535-0101 منية أبو السعود

 019546-0101 محمد البابوري

 019549-0101 سنية بنت عبد القادر السميراني

 019550-0101 اسماء بنت الحبيب بن المكي الزحاف

 019580-0101 ذوادية دلهومي

 019603-0101 حمودةفاطمة بنت محمد بن مبروك 

 019618-0101 فاطمة الهيشري

 019620-0101 محمد علي بن جاءباهلل

 019622-0101 عبد العزيز بنجاء باهلل

 019626-0101 برنية طوجانية

 019630-0101 محمد الزغواني

 019635-0101 تسنيم قاسمي

لهادي البجاوي حرم الهادي زينة بنت ا

 019645-0101 الفارسي

 019648-0101 ي الجنحانيالمنج

 019650-0101 السيدة العميري



 019652-0101 الحبيب زروق

 019704-0101 روضة بنت محمد بن صالح المدوري

 019706-0101 محمود هنداوي

 019730-0101 منية بنت عباس بن حسين سفراو

 019756-0101 عواطف الردادي

محمد الفاضل بن مصطفى بن صالح 

 019766-0101 الصدفي

 019785-0101 جهاد خليفي

 019786-0101 سالمة سميره الخليفي

 019805-0101 فريجةنافع 

 019822-0101 عائشة حمداني

 019825-0101 سمير الوسالتي

 019855-0101 جالل بن محمد بن عمر الشطي

 019865-0101 الشارنيفاطمة بنت الناصر بن صالح 

 019883-0101 الصحبي بن احمد بن مصباح هرمي

 019899-0101 نورالدين بن حمدة بن دعدي

 019972-0101 شويخة الرقاد
 


