
 3تسليم قرارات في مقر جمعية صوت االنسان 

 االسم رقم الملف

 سلوى بنت علي بن محمد األسود 0101-015044

 علي الدريدي 0101-015046

 لطفي الجويني 0101-015141

0101-015150 
فاطمة بنت صالح بن محمد 

 زعنين

 الجديدي بنحمودة 0101-015151

 احمد خضراوي 0101-015221

 نجيب عزوز 0101-015222

 البشير التائبي 0101-015227

 راضية غيداوي 0101-015246

 عادل الورغي 0101-015265

0101-015272 
عالء الدين بن محمد بن الكيالني 

 الزيادي

 أحمد البليدي 0101-015316

0101-015321 
سفيان بن محمد بن الميزوني 

 الخالدي

0101-015337 
محمد بن علي عبد الخالق بن 

 الجبالي

 عادل الباوندي 0101-015348

0101-015370 
عبد القادر بن حمودة بن عياد 

 المحواشي

 صالح بن العايش خضراوي 0101-015377



0101-015399 
حسام الدين بن فريد بن بلقاسم 

 سعيد

0101-015421 
هدى بنت خميس بن عبد هللا 

 الخماسي

 سلمان العزيزي 0101-015430

 جمال بلهادى 0101-015450

 هشام حمودي 0101-015480

 سامي بنجمة 0101-015545

 محمد لطفي المولى 0101-015557

 منير بوغطاس 0101-015585

0101-015606 
فاطمة بنت إبراهيم الحامي حرم 

 محمد قزارة

 خالد خالد 0101-015613

0101-015625 
عبد الحميد بن عمر بن محمد 

 شارني

 دليلة بنحمودة 0101-015638

 محمد الجندوبي 0101-015655

0101-015672 
ليليا بنت محمد بن الجديدي بن 

 حمودة حرم مكرم الهميسي

 شادية فاخري 0101-015684

 سفيان بن علي بن رمضان شقيم 0101-015703

 فتحي الفرجاني 0101-015705

 سليم بن رمضان 0101-015713

 الحمديماهر  0101-015754



0101-015764 
سالم بن صالح بن علي بن محمد 

 عياري

 عبد االطيف العرفاوي 0101-015767

 سامي المليتي 0101-015794

 اسماء الجوانى 0101-015811

 عز الدين الجواني 0101-015812

 فاطمة الهيشري 0101-015814

 امال الشيحاوي 0101-015838

 ناجية ظاهري 0101-015839

 كريم الحيدري 0101-015840

 مبروك راقوبي 0101-015847

 محمد الطاهر بادي 0101-015848

 فوزيّة بادي 0101-015850

0101-015874 
عبد الحكيم بن حسن بن خليفة 

 االفي

 ألفة مشماش 0101-015938

 بشير بن محمد شمام 0101-015944

 معاذ بن محمد شمام 0101-015945

 بن محمد شمام أسامة 0101-015947

 محمد بن محمد شمام 0101-015949

 الفاتح الذكار 0101-015973

 ناجية نصيب 0101-016049



0101-016052 
امال بنت جمعة بن محمد منصور 

 حرم لطفي خليفي

 عمارة السعيدي 0101-016080

0101-016081 
تراكي قمره أرملة عمار بن احمد 

 حمادي

 عيشة كيشة 0101-016095

 نجاة رمضان 0101-016096

 سميه العباسي 0101-016105

0101-016111 
مبروكة كرابع ارملة محمد 

 الطيب حمادي

 عيشة الرصاوي حرم مقداد النوي 0101-016115

 حسان بن مقداد بن مسعود النوي 0101-016118

 حياة المسعي 0101-016119

 خيرة برقاوي 0101-016132

 الحاج محمد السعيد 0101-016141

 الزهرة مصباح 0101-016145

0101-016153 
سامية بنت محمد بن محجوب 

 البوعشيري

 زينة سليطي 0101-016157

 مروى الجالصي 0101-016160

 المنجي حفيظي 0101-016161

 الهادى حسن 0101-016219



 الكامل غربي 0101-016231

 بوبكر بن محمد بن بوبكر هويدي 0101-016239

0101-016255 
آمال بنت عبد الوهاب عمري 

 حرم علي الطبيب

 هند الهاروني 0101-016276

 زيد الحاجي 0101-016292

 محمد الصغير البسكرى 0101-016312

0101-016330 
هاجر بنت عبد الرحمان بن محمد 

 جاب هللا

0101-016333 
كمال بن صالح بن رزقي 

 اليحياوي

 الماجريمحمد أمين  0101-016334

 صهيب عبد هللا 0101-016336

 سالم بنعمر 0101-016344

0101-016400 
ريم الحكيمي في حق عادل 

 الحكيمي

 عادل بن عبد السميع 0101-016421

0101-016433 
فاطمة بنت العجمي بن محمد 

 بوجناح أرملة علي العريبي

0101-016446 
تفاحة بنت الحاج محمد صالح 

 مبروكي أرملة ابراهيم الورتاني

 حبيبة الدريدي 0101-016462

 سعاد الهيشري 0101-016465



 سيف الدين المحواشى 0101-016481

 أمال جبالي 0101-016506

 الناوي جهاد 0101-016529

 جمعة بوغانمي 0101-016552

 عبد الرحمان النوي 0101-016584

 محمد صالح رمضاني 0101-016597

 مبروكة رمضاني 0101-016603

 الطاهر مباركى 0101-016615

 نصر الدين كريمي 0101-016620

 سعاد العبيدي 0101-016623

0101-016630 
عبد المجيد بن فرحات بن البشير 

 بنخضر

 فرج إبن علي 0101-016662

 محمد الطاهر هرابى 0101-016664

 رحمة بنت عبد الملك 0101-016668

 محمد عيسى 0101-016737

 منى عيسى 0101-016738

 رشيد بالصادق 0101-016759

 صالح خلف هللا 0101-016767

 صابر الحجري 0101-016783

 محمد الدادسي 0101-016784

 االسعد الحميدي 0101-016872

 محجوب بنبريك 0101-016879



 فوزي حميدة 0101-016890 

 محمد بن ضيافي 0101-016902

 كريمة بنت محمد بن أحمد بوزيد 0101-016942

 عز الدين زغبيب 0101-016944

 الحبيب الرياحي 0101-016946

 عادل ولهى 0101-016952

 محمد العايش سوداني 0101-016953

 ناجية غيث 0101-016966

 هادية غيث 0101-016967

 أم الهاني منصور 0101-016968

 عادل بن محمد غيث 0101-016969

 سامي غيث 0101-016971

0101-016972 
نورة بنت محمد بن بوجمعة 

 الحمدي حرم كمال غيث

 امنة عبد الدايم 0101-016989

0101-016990 
سارة بنت يوسف بن محمد بن 

 عبد الدائم

0101-016992 
يوسف بن محمد بن فرحات عبد 

 الدايم

 محفوظيحسنية  0101-016996


