
ت اإلنسان"وعية "صمجلم القرارات في مقر تس  

  سماال م الملفرق

 1 زغدودي الرؤوف عبد 0101-000139

 2 مساهل بلقاسم 0101-000197

 3 عرفة الحميد عبد 0101-000236

 4 هللا عبد الصادق 0101-000280

 5 بوسالم كريم 0101-000328

 6 بكاري محمود 0101-000431

 7 يامرالع ايمن 0101-000433

 8 روايصة جالل 0101-000465

 9 عامري الهادي محمد 0101-000487

 10 ذيبي محمد 0101-000667

 11 سعد احمد 0101-000678

 12 حليمي حمادي 0101-000709

 12 الوافي منانة 0101-000751

 14 بحجيج القادر عبد 0101-000763

 15 رحومة بن عمار بن علي بنت فتحية 0101-000776

 16 نايلي الرزاق عبد 0101-000847

 17 الخالدي خالد 0101-000943

 18 دربالي محمد 0101-000957

 19 العرفاوي بلقاسم بن محمد بن المنصف 0101-000992

 20 أحمدي علي محمد 0101-001055

 21 الشعباني أمين محمد 0101-001056

 22 قاني األمين 0101-001130

 23 حامدي عماره بن لحاص بن حمادي 0101-001147

 24 الكافي صالح محمد بن العزيز عبد بن رضا 0101-001242

 25 باالغة محمد 0101-001302

 26 عليه الزاير بن الناصر محمد 0101-001304

 27 عريفي حافظ 0101-001328

 28 الرياحي الحميد عبد 0101-001329

 29 علي بن كمال 0101-001331

 30 حدادلا لزهر 0101-001332

 31 ايالهي هارون 0101-001336

 32 الرابحي أحمد 0101-001337

 33 تليلي الشريف محمد 0101-001340

 34 حرزلي الجليل عبد 0101-001344

 35 الغربي الدين عز 0101-001372

 36 غويلي رابح بن محمد بنت هاجر 0101-001385

 37 الغربي سمير 0101-001386

 38 خاشع أحمد 0101-001390

 39 خزري الدين عز 0101-001407

 40 البوزيدي العزيز عبد 0101-001547

 41 شمام ابراهيم 0101-001614

 42 بوعالقي الطاهر محمد 0101-001674

 43 مناشو مريم 0101-001698

 44 الجالصي محمد 0101-001731

 45 الزريبي وائل 0101-001871

 46 محمودي شاكر 0101-001904

 47 حداد سعاد 0101-002030



 48 طبوبي صالح بن أحمد بن حسن 0101-002037

 49 بالليل سمير 0101-002066

 50 طرخاني رشيد 0101-002147

 51 عثامنية يونس 0101-002177

 52 السبيسي مصطفى 0101-002201

 53 خشناوي الوهاب عبد 0101-002218

 54 زرايبية بوجمعة 0101-002374

 55 حمادي هللا عبد 0101-002385

 56 اليحياوي عبدالوهاب 0101-002387

 57 زغدود المختار 0101-002406

 58 شقرون طارق 0101-002583

 59 حسين بن شكري 0101-002591

 60 رجب حسونه 0101-002604

 61 ماكني مختار 0101-002656

 62 بلواعر سعاد 0101-002659

 63 غربال لطفي 0101-002672

 64 شعبان بلقاسم بن الهادي بن الصالح محمد 0101-002720

 65 العيادي الشاذلي 0101-002759

 66 العجيلي شكري 0101-002760

 67 محجوب علي 0101-002800

 68 بنحميدة اكرام 0101-002915

 69 سعيد بن ء ثريا 0101-002930

 70 مكي الصالح محمد الحاج بن الهادي بن خالد 0101-003108

 71 وناس وليد 0101-003135

 72 الساحلي مبروك بن المولدي بن الدين عز 0101-003151

 73 عبيدي ابراهيم 0101-003193

 74 الجندوبي الجليل عبد 0101-003268

 75 منصوري حليمة 0101-003349

 76 السعادي موسى 0101-003406

 77 عزيز رياض 0101-003412

 78 التواتي وليد 0101-003417

 79 عيسى المبروك 0101-003526

 80 الهميسي حبيبة 0101-003536

 81 القرواشي الدين جالل 0101-003607

 82 أحمدي علي 0101-003624

 83 رزقي حامد بن عمر بن االسعد 0101-003671

 84 رويني محمود 0101-003744

 85 سالمي بلقاسم بن هللا عبد بن محمد 0101-003827

 86 الكضاعي مسعود 0101-003850

 87 الجباري ايمن 0101-003858

 88 بطاش هشام 0101-003904

 89 أحمد بن أحمد 0101-003961

 90 بوشوشة المجيد عبد 0101-004140

 91 المستيسر عون بن محمد بن محمد 0101-004145

 92 الشارني الناصر حرم الشارني عباس بن األخضر بنت اسمهان 0101-004307

 93 خميري االسعد 0101-004425

 94 كالعي االزهر محمد 0101-004458

 95 شورو عباس 0101-004482

 96 عمار الحاج بن كمال 0101-004535

 97 رحاب ذهباوي 0101-004573



 98 السحباني يحي 0101-004614

 99 والي العزيز عبد 0101-004635

 100 الشابي أنور 0101-004653

 101 الوسالتي خالد 0101-004657

 102 بنسويسي صالح محمد بن الدين شرف محمد بن اسكندر محمد 0101-004696

 103 زعبي آسيا 0101-005004

 104 غضباني الدين محي 0101-005032

 105 شفوق نورالدين 0101-005033

 106 عبيدي الناصر محمد 0101-005036

 107 عمارة بالحاج علي بنت ربح 0101-005062

 108 حقي زروق بن محمد بن يرنم 0101-005065

 109 شيحاوي الطيب بن محمد بن الوهاب عبد 0101-005143

 110 بوشيبه البشير 0101-005200

 111 الخليفي علي 0101-005239

 112 الناجم الحكيم عبد 0101-005242

 113 صويدق علي 0101-005248

 114 القاني زهير 0101-005263

 115 ديالعيا بلقاسم 0101-005315

 116 الرياني الفتحي 0101-005368

 117 بوزنيف بالعيد 0101-005416

 118 المالكي بسمة 0101-005470

 119 اللطيف عبد الحسين 0101-005476

 120 الفورتي مسعود بن الطاهر بن العيد 0101-005491

 121 بشويشة عروسية 0101-005624

 123 قمودي بواالعراس 0101-005632

 124 الهاللي فرج 0101-005665

 125 رجب ابن لبنى 0101-005674

 126 الحمراوي جريدي بن ابراهيم بن صالح 0101-005685

 127 المديوني مصباح 0101-005758

 128 جقيريم المنجي 0101-005769

 129 مشي اسماعيل 0101-005885

 130 الزياتي ايمن 0101-005907

 131 علوي منصور 0101-005915

 132 عبشة شكري 0101-005928

 133 مبارك محمد بن عامر بن محمد 0101-005964

 134 بنحسن االمين 0101-006012

 135 الهمامي ابراهيم 0101-006030

 136 المجنون محمد 0101-006249

 137 الهواري حمادي بن العزيز عبد بن محمد يعقوب 0101-006281

 138 الصغير علي 0101-006325

 139 علي بن أحمد أوالد الناصر محمد 0101-006351

 140 التاغوتي األسعد 0101-006392

 141 المبروك البشير 0101-006488

 142 المساكني كمال 0101-006494

 143 بالناصر محمد 0101-006512

 144 بنبوبكر البشير 0101-006549

 145 الجوهري الرحمان عبد 0101-006618

 146 واديالع مختار 0101-006644

 147 الدواس جالل 0101-006680

 148 الشالخ القادر عبد 0101-006685



 149 الصغير صالح محمد بن محمد بن حسن 0101-006725

 150 مصلح أحمد 0101-006763

 151 كسكاس عاشور 0101-006766

 152 بوزيد محفوظ 0101-006786

 153 بعمر عمر 0101-006845

 154 زعزي الصحبي 0101-006855

 155 الجمني جميلة 0101-006870

 156 طرابلسي ابراهيم 0101-006936

 157 فرج رضا 0101-006976

 158 البلدي بلقاسم بن راضي 0101-007076

 159 دندن دوجة 0101-007142

 160 الجالسي مصطفى 0101-007164

 161 عمار بن سالم 0101-007167

 162 المرزوقي نبيل 0101-007217

 163 حمودة نورة 0101-007233

 164 حسناوي محمد 0101-007309

 165 حسين الحاج بن منيره 0101-007331

 167 العريبي حياة 0101-007382

 168 بنالشاوش الخامس محمد 0101-007425

 169 الرابح عباس 0101-007435

 170 الغضباني صالح محمد 0101-007439

 171 حمراوي إسماعيل 0101-007463

 172 بزيوش جمال 0101-007495

 173 عثماني الهادي 0101-007589

 174 العرضاوي وحيد 0101-007701

 175 علي بن حمادي 0101-007835

 176 الميالدي عمر 0101-007950

 177 الشيحاوي فتيتة الناوي بن محمد بن محسن 0101-007968

 178 احمد بن احمد 0101-007972

 179 هريالظا بسام 0101-008005

 180 الشاوش نزار 0101-008007

 181 اعرائسية المنصف 0101-008142

 182 العويني محمد 0101-008147

 183 الغطاس معاد 0101-008172

 184 عيشاوي محمد بن احمد الصغير علي 0101-008251

 185 عرفاوي الصغير محمد 0101-008264

 186 اليزيدي مبروكة 0101-008281

 187 البكوش الطاهر بن خميس بن محرز 0101-008316

 188 كانون مراد 0101-008329

 189 العرضاوي حمودة بن الطاهر بن محمد 0101-008354

 190 المزليني محمد بن مصطفى 0101-008398

 191 جويني رجب بن محمد بن رضا محمد 0101-008408

 192 عيادي غيث 0101-008431

 193 البكوش بوقطف بن محمد بن يوسف 0101-008441

 194 العواني علي بن رضا 0101-008520

 195 بخاري الشاذلي محمد 0101-008553

 196 عمامي هدى 0101-008601

 197 رزقي فتحي 0101-008606

 198 قسام سامي 0101-008607

 199 ايالهي بللقاسم بن حميدة بنت وريدة 0101-008626



 200 امديح علي بن حامد بن وناس 0101-008639 

 201 التبوبي احمد 0101-008643

 202 ذيبي الصالح علي 0101-008666

 203 معرف سعيدة 0101-008667

 204 الجالصي صالح 0101-008709

 205 عليبي االخضر بن مرعي بن الدين نور 0101-008885

 206 بالل علي بن صالح بن التومي احمد 0101-008995

 207 سعيد بن هادية 0101-009069

 208 مادي الفتحي 0101-009070

 209 الصغير المنور محمد 0101-009170

 210 مليك ابراهيم 0101-009189

 211 النفوطي كمال 0101-009210

 212 الجبالي ليلى 0101-009215

 213 احمد بن محمد 0101-009248

 214 شرايفيه وحيده 0101-009253

 215 برتقيز حياة 0101-009266

 216 عمدوني الدين نور 0101-009278

 217 المناعي الصادق 0101-009292

 218 المناعي محسن 0101-009295

 219 سعداوي رضا 0101-009298

 220 فضيل علي 0101-009321

 221 السباعي الناصر 0101-009370

 222 ميري مراد 0101-009382

 223 سعيد بن عزوز 0101-009415

 224 عوني الصالح محمد بن يعل بن رشيد 0101-009440

 225 سعايدي هدى 0101-009499

 226 خزامي الدعجي بن علي بن شعبان 0101-009531

 227 القائدي محمد 0101-009538

 228 مالكي علي محمد 0101-009541

 229 مالكي حسنات 0101-009542

 230 بوعود خالد حرم هللا بنعبد حسين بن الطاهر بنت امال 0101-009558

 231 زميت محمد 0101-009666

 232 زقام المنصف 0101-009716

 233 زواوي محرزية 0101-009720

 234 سالمة أحمد بن علي بن العزيز عبد 0101-009721

 235 الوي عبد حسين بن عمار 0101-009785

 236 سعيد سامية 0101-009798

 237 بوزيان القادر عبد 0101-009816

 238 مصباحي بشرة 0101-009817

 239 الحمزي أحمد 0101-009849

 240 العتري الصادق 0101-009893

 241 بولحية كمال 0101-009951

 242 شطارة الفاضل محمد 0101-009954

 243 الدباك الناصر محمد 0101-009986


