
 

11تسليم قرارات في مقر جمعية صوت اإلنسان   

 رقم الملف  االسم 

  جمال شكري بنتركيه

 000380-0101 ةجمال عبدالناصر بن رشيد بن الجيالني بنتركي

 000383-0101 خليفه دريدي

 001219-0101 نبيل بن الناجح

 001361-0101 ريضا هرمي

 001401-0101 منير نوايري

 001538-0101 حمادي العبيدي

 001679-0101 مسعودة بنت العبيدي بن سويسي

 001734-0101 فوزية مسلم

 002377-0101 كمال بن مرزوق

 002393-0101 منصف الحباسي

 002442-0101 محمد االزهر رحيمي

 002459-0101 الحبيب العرفاوي

 002561-0101 ماهر الورغي

 002988-0101 محمد الشعري

 003309-0101 لطفي السعيدي

 003404-0101 احمد بن غنيه بن احمد النويلي

 003667-0101 كلفي بن غزال بن محمد عبيدي

 004293-0101 عفيفة بوزيري

 004726-0101 حبيب بن محمد بن عبد هللا غربى

 004972-0101 مبروكة مرزوقية

 005562-0101 سامي سعودي

 006065-0101 الحسين الوسالتي

 006605-0101 مباركة حسني

 007587-0101 سيف الدين بالكحلة

 007669-0101 ماهر الفطناسي

 008340-0101 ليلى بنت إسماعيل بن مصطفى نوار

 008415-0101 رشيدة الهرمي

 008565-0101 محمد الثابتي

 008909-0101 علي الريحاني

 008982-0101 شكري خرايصي

 009657-0101 صالح الدين بلخيرية

 010227-0101 سيعلي الطرابل

 010338-0101 عقيلة بنت الطاهر متيشي

 010422-0101 مختار بن محمد الناصر زرقي



 010639-0101 محمد بن كميشة

 011050-0101 سهام الشريف

 012356-0101 شكري طاهري

 012365-0101 سفيان علوقي

 012963-0101 آسية بنت محمد العزيز بن أحمد

 013224-0101 عبد هللا شرادي

 013345-0101 مهدي خاليفيه

 013610-0101 محسن بن الطاهر بن حسن سالمة

 013920-0101 عمر حاجي

 013925-0101 محمد بنفرج

 013943-0101 صالح بن محمد الصالح بن الطيب قارة مصلي

 014131-0101 زهرة الفرشيشي

 014422-0101 صابر منصور

 014466-0101 أحمد العميري

 014542-0101 ي القديمحمد فوز

 014575-0101 محمد حراث

 014738-0101 نعيمة الشابي

 015296-0101 سهاد بنت الميزوني الحشاني

 015319-0101 سميرة كردوس

 015539-0101 الحبيب اللواتي

 015659-0101 عز الدين بن عمر بن الطيب بوقرة

 015661-0101 سماح بنت إسماعيل بن أحمد الدجبي

 015682-0101 البوحلي منيرة

 016001-0101 خيار الدين الكيالني

 016173-0101 زبيدة طلحاوي

 016532-0101 منيرة الواتي

 016755-0101 بهيجه عبد الكافي

 016756-0101 جميلة العطوي

 016807-0101 حسناء بنت عبد الكريم الزعيم

 016837-0101 ربح الرزقي

 016840-0101 نجمة خميس

 016858-0101 ى فطيمةالعرب

 017038-0101 نعيمة الجويني

 017093-0101 حبيبة الجوينية

 017094-0101 منيرة العبيدي

 017176-0101 فاطمة حمودة

 017227-0101 بسمة العجيمي

 017503-0101 عربية بنت الكيالني البلعي

 017583-0101 سعيدة البلعي



 017585-0101 حليمة الشعنبي

 017614-0101 بوشيرفيقة العل

 017793-0101 سعاد بركات

 017956-0101 سميره عباسيه

 018186-0101 محمد كمال الغربي

 018253-0101 محمد بن سالم

 018293-0101 الزهرة منصوري

 018346-0101 محمد الوحيشي

 018539-0101 عبد الواحد بوخريص

 018611-0101 امنة جالل

 018655-0101 ابراهيم العويني

 018658-0101 ليلى بنت محمد الجيالني بن عياد

 018743-0101 ماريا مشماش

 018816-0101 حياة هالل

 018891-0101 منير بن محمد الهادي بن محمد قلوز

 019073-0101 هندة بنعمار

 019116-0101 سعاد قاسمي

 019348-0101 صبيحة النفاتي

 019362-0101 نعيمة الشلغومي

 019419-0101 اسيناجيه العد

 019422-0101 فلة مرزوقي

 019428-0101 خديجة بن عاشور

 019430-0101 عائشة بن سويسي

 019451-0101 راضيه حموده

 019488-0101 راضية الربعي

 019559-0101 خديجة البجاوي

 019568-0101 حبيبة بن جاء باهلل

 019624-0101 دوجة البجاوي

 019631-0101 فضيلة خضر

 019694-0101 نادية الزغيبي

 019823-0101 حليمة بهلول

 019894-0101 نعمان مزاح

 020067-0101 منوبية التومي

 020070-0101 نيزار بن األسود بن أحمد رمضاني

 020096-0101 صباح العنابي

 020101-0101 فتحي الصالحي

 020157-0101 مراد بنرمضان

 020165-0101 منجية الحجام

 020683-0101 فاطمة بنت محمد الصالح سليطي



 020727-0101 نعيمة بنت الحبيب قنوني

 020744-0101 برنية البجاوي

 020853-0101 شادية عمري

 020854-0101 فاطمة البجاوي

 020857-0101 حبيبه مثلوثي

 020860-0101 الزهرة سعد هللا

 020918-0101 فتيحة عوادي

 020987-0101 سالمة غديفي

 020988-0101 الفة العريبي

 021027-0101 لمياء بنت محمد األنصاري حرم القبجي

 021037-0101 ليلى صمود

 021038-0101 سامية بنت حسن اليتوجي

 021128-0101 مليكة بنت مختار بن منور حمراوي

 021162-0101 فاطمة الفرشيشي

 021176-0101 لطيفة الزغالمي

 021201-0101 محمد المنصف الحولة

 021281-0101 عائشة الماجري

 021322-0101 منيه الحشاني

 021362-0101 حليمة بن خليفة

 021402-0101 عروسية الكعبي

 021650-0101 هدى الرباعي

 021899-0101 مراد الصويعي

 022068-0101 المنجي الحنفي

 022317-0101 كلثوم الوحيشي

 022446-0101 روضة القابسي

 022603-0101 بنحميدة خدوجة

 022795-0101 جودة بنت الشاذلي حمزة

 022895-0101 ايوب زنقر

 022896-0101 لطيفة الزياني

 022961-0101 ساسية ورفلي

 023132-0101 نبيل راسيل

 023160-0101 حمدي الزرن

 023192-0101 شفيق زرن

 023194-0101 كمال زرن

 023197-0101 الزهرةبنت صالح بن علي زروقي

 023265-0101 لطيفة عبد الواحد

 023344-0101 صباح بنت محمد بن أحمد مسعودي

 023444-0101 نجوى بلحسين

 023471-0101 ليلى الذوادي



 023474-0101 مبروكة بنحولة

 023476-0101 نهلة بنت الحبيب بن الصادق قالل

 023528-0101 منجية خميسي

 023531-0101 جليلة النفزي

 023602-0101 د العزيز التميمىعب

 023960-0101 الفة الهنديلي

 024115-0101 الزهرة نزيه

 024122-0101 سعاد الماجري

 024151-0101 حبيبة قادري

 024359-0101 محمد الناصر سعداوي

 024424-0101 الهادي اليحياوي

 024657-0101 فاطمة الزهرة عرفه

 024687-0101 حياة البجاوي

 024866-0101 المرداسي فتحية

 025324-0101 لطيفة البجاوي

 025336-0101 فاتن بن رمضان

 025474-0101 سعاد صنهاجي

 025485-0101 رائد المراكشي

 025698-0101 فتحية بن عمار

 025881-0101 االزهر بلدي

 026220-0101 علي الرواحي

 026273-0101 منجية بوزازي

 026429-0101 سميرة المعالوي

 026524-0101 درة الخضراوي

 026616-0101 عبد العالي الدجبي

 026688-0101 عبد الستار بنظافر

 026954-0101 صالح الصكوحي

 026985-0101 منجي بن أحمد عريف

 027118-0101 زكية بوزقرو

 027194-0101 منيرة ردادي

 027246-0101 عادل الهمامي

 027386-0101 خبثانيبية بنت أحمد بن محمد الهيشري ال

 027551-0101 سهيل بالي

 027616-0101 علي خليفي

 027892-0101 هشام بن حرم

 028177-0101 يوسف بوثلجة

 028447-0101 رياض المطوي

 028767-0101 حمادي سعيد

 028821-0101 رشيد شباشب



 028962-0101 حاتم بعرون

 029464-0101 هندة الحامي

 029696-0101 عبد الكريم سطا

 030637-0101 فرحات بن علي بن رحومة العبار

 030823-0101 رجاء بن محمد بن حميدةالنجار

 031319-0101 عادل حسين

 031599-0101 رشاد بنداود

 031719-0101 سعيد شبشوب

 003448-0201 محبوبة مسعودي

 000171-0401 زينب سعداوي

 000316-0401 منور ذيبي

 000530-0401 فخر الدين سماتي

 000658-0401 خديجة غرسليه

 001508-0401 زكية أوالد سليمان

 001605-0401 فاطمة الزهرة بوعمرة

 001611-0401 يوسف الصالحي

 001671-0401 باهية برهومية

 001811-0401 دليلة خضراوي

 001864-0401 محمد رمزي شخاري

 001879-0401 الهذبة ذيبي

 002060-0401 زينة الخضراوية

 002180-0401 صابرة بناجدي

 002489-0401 العائشة هرماسي

 002507-0401 سماح تواتي

 002622-0401 زينب بنت عمار بن السهيلي ذيبي

 002789-0401 سالم قاسمي

 003323-0401 علجية خضراوي

 003327-0401 محمد عبد الخالق عجالني

 003379-0401 الهيثم العريبي

 000063-1101 المنصف محمدي

 000088-1101 عبد الحميد بن عائشة

 000102-1101 محمد تاج

 001022-1201 عبد القادر البالنكو

 001565-1201 درة بنت امحمد بن محمد ميارة

 003827-1201 أسماء بنت مصطفى بن محمود

 


