قائمة في امللفات التي لم يتسلم أصحابها مقررات جبر الضرر
ع /ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

رقم الملف
0101-000023
0101-000034
0101-000073
0101-000131
0101-000139
0101-000162
0101-000163
0101-000164
0101-000169
0101-000185
0101-000186
0101-000212
0101-000236
0101-000250
0101-000252
0101-000283
0101-000300
0101-000308
0101-000317
0101-000326
0101-000361
0101-000380
0101-000398
0101-000430
0101-000434
0101-000447
0101-000489
0101-000521
0101-000541
0101-000543
0101-000646
0101-000654
0101-000683
0101-000690
0101-000697
0101-000704
0101-000707
0101-000744
0101-000747
0101-000749
0101-000751
0101-000816
0101-000838
0101-000856
0101-000865
0101-000878
0101-000922
0101-000945
0101-000961
0101-000983
0101-000984
0101-001052
0101-001055
0101-001056
0101-001103
0101-001130
0101-001147
0101-001219
0101-001250
0101-001261
0101-001302
0101-001328
0101-001329
0101-001336
0101-001337
0101-001340
0101-001341

االسم واللقب
الطاهربن صالح العمري
علً الماجري
هٌكل بن الصادق العٌاري
اٌمن رطٌبً
عبد الرإوف الزغدودي
نذٌر بن األمٌن بن عبد المإمن
عبد هللا جابري
زاكً شعبانً
بلقاسم بن محمد الشرٌف
جنٌنة بنت ٌوسف بن محمد الصغٌر عرفاوي
بدر الدٌن بوزواش
عبد القادر الرٌاحً
عبد الحمٌد عرفة
مصطفى العلوي
ٌوسف بن علً ماجدي
عبد هللا بن علً الذوادي
محمد صالح بن الهادي بن غرس
عزالدٌن عجالنً
حمدي الجندوبً
المنصف بن عثمان الجندوبً
عمار الدرٌدي
جمال شكري بنتركٌه
حسن قرامً
محمد علً رحٌمً
سناء ذٌبً
مسعود بن مصطفى بن ٌوسف الجابرى
ابراهٌم الرٌاحً
عبد الحمٌد الزٌدي
علً حمدي
جعفر حسٌنً
فإاد عالئمً
فتحً الدرٌدي
محمد العٌاشً بن محمود الرطٌبً
ابراهٌم بن نصر شامخ
عبد الرحمان جوٌنً
عبد العزٌز عثمانً
المختار بن علً بن الجٌالنً غرٌسً
محمد رجب
إٌناس خرٌفش
عز الدٌن الجوٌنً
منانة الوافً
نبٌل المسغونً
محمد محفوظً
أحمد التومً
الطاهر بن عبدالعزٌز بن عبد السالم حجاج
رضا قرٌري
محمد صالح بن عمر عالقً
المنصف التلٌلً
بالل دبوسً
عبد العزٌز الدرٌدي
علٌة الهمامً
عبد اللطٌف ترٌكً
محمد علً أحمدي
محمد أمٌن الشعبانً
محمد التائب
األمٌن قانً
حمادي بن صالح بن عماره حامدي
خلٌفة درٌدى
محمد علً سمعلً
خدوجة المحمودى
محمد باالغة
حافظ عرٌفً
عبد الحمٌد الرٌاحً
هارون اٌالهً
أحمد الرابحً
محمد الشرٌف تلٌلً
على النصراوى
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ع /ر
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

رقم الملف
0101-001346
0101-001359
0101-001367
0101-001372
0101-001401
0101-001444
0101-001485
0101-001493
0101-001540
0101-001547
0101-001583
0101-001605
0101-001633
0101-001655
0101-001656
0101-001669
0101-001670
0101-001679
0101-001697
0101-001698
0101-001701
0101-001709
0101-001731
0101-001800
0101-001809
0101-001819
0101-001904
0101-001944
0101-001994
0101-002007
0101-002010
0101-002022
0101-002032
0101-002038
0101-002066
0101-002135
0101-002206
0101-002217
0101-002218
0101-002236
0101-002309
0101-002355
0101-002357
0101-002404
0101-002406
0101-002442
0101-002454
0101-002500
0101-002583
0101-002596
0101-002609
0101-002611
0101-002632
0101-002656
0101-002659
0101-002660
0101-002670
0101-002677
0101-002719
0101-002722
0101-002752
0101-002760
0101-002807
0101-002810
0101-002839
0101-002892
0101-002926
0101-002948
0101-002973
0101-002988
0101-003030

االسم واللقب
الحبٌب كراتة
توفٌق الصٌود
محمد المختار عبٌد
عز الدٌن الغربً
رٌضا هرمً
حسٌن العرفاوي
عبد الباسط المدٌونً
عمر بوصاع
محمد الشعبانً
عبد العزٌز البوزٌدي
اسماعٌل حٌونً
السعٌد تواتً
محمد علوي
عبد الحفٌظ بنجمعة
أنٌس بن عبد المجٌد الجالصً
محمد النصري
رضا النصري
حمادي العبٌدي
سٌف هللا المحمودي
مرٌم مناشو
عبد الرحمان بن عمر بن محمد العٌونً
محمد الصالح عٌدودي
محمد الجالصً
علً عموري
محمد الحبٌب مبروكً
عز الدٌن هرماسً
شاكر محمودي
ٌوسف الهمامً
بالل بن محمد الطاهر بن علً النفطً عجٌلً
رضا طرابلسً
فرٌد عمري
رشٌدة خٌر الدٌن
ساسً بن علً الهادف
محمد نصري
سمٌر باللٌل
الجنٌدي خماري
محمد بن مصباح بن صالح النفطً
حامد حمودة
عبد الوهاب خشناوي
ٌوسف الجوٌري
أحمد بن محمد بن علً محمد
النوري بن سلٌمان بن محمد بن محمد السكاله
محمد السنوسً
محمد بن الهادي بن أحمد حباسً
المختار زغدود
منصف الحباسً
سعاد البوغانمً
عماد البكوش
طارق شقرون
خلٌفة بن سالم العاٌب
الطاهر ابن طالب
سمٌر الزغالمً
جالل الحمار
مختار ماكنً
سعاد بلواعر
الٌاس بن بغداد
محمد بن خلٌفة بن مسعود المالك
الشاذلً بوعالقً
اٌمن بن الطاهر ٌحٌاوي
صبٌحة الحمراوي
الطٌب عمار
شكري العجٌلً
التٌجانً الشفرٌدي
محمد بنمبروك
البرنً حرشانً
سعد بن صالح بن سعد العرٌفً
عبد الجلٌل الحبازي
محمد أحمد
الهاشمً الشبلً
ماهر الورغً
نعٌمة بنت عبد هللا بن محمد مرزوقً
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ع /ر
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
5053
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

رقم الملف
0101-003071
0101-003148
0101-003179
0101-003191
0101-003209
0101-003226
0101-003254
0101-003261
0101-003268
0101-003271
0101-003278
0101-003291
0101-003303
0101-003330
0101-003338
0101-003343
0101-003349
0101-003366
0101-003415
0101-003421
0101-003429
0101-003443
0101-003505
0101-003560
0101-003562
0101-003587
0101-003588
0101-003606
0101-003624
0101-003629
0101-003631
0101-003645
0101-003646
0101-003650
0101-003651
0101-003663
0101-003667
0101-003671
0101-003675
0101-003682
0101-003695
0101-003744
0101-003764
0101-003766
0101-003780
0101-003790
0101-003795
0101-003904
0101-003927
0101-003937
0101-003984
0101-004028
0101-004127
0101-004141
0101-004143
0101-004186
0101-004219
0101-004285
0101-004293
0101-004312
0101-004353
0101-004397
0101-004419
0101-004420
0101-004425
0101-004428
0101-004442
0101-004494
0101-004600
0101-004614
0101-004635

االسم واللقب
محمد بن فرج بن محمد بوبكر
ولٌد حمدي
محمد الهادي السوٌسً
البشٌر بن بلقاسم الهانً
الحسٌن بن محمد الصالح بن نصر الحسٌن
عبد الحمٌد بن صالح سلطانً
فإاد ابن جماعه
هاجر الطرٌقً
عبد الجلٌل الجندوبً
جمال الدٌن الزعبانى
كمال شعٌبً
ساسً بن سعد
فتحً بن صالح
سهٌل عبد هللا
ٌوسف عجٌلً
عبد الكرٌم وشتاتً
حلٌمة منصورى
علٌه رطٌبً
عبد القادر شوكات
توفٌق المدٌنً
محمد البشٌر محمودي
عماد الكضاعً
مكرم مادي
كمال مصباح
خٌرٌه بنت صالح ٌحٌاوي
مصطفى لطٌفً
جمال الدروٌش
أنور بنحامد
علً أحمدي
محمد خلٌفً
كمال بنابراهٌم
عباس طبابً
عبد اللطٌف بنؤحمد
علً طبابً
مصطفى االشخم
مروان بن مبروك بن أحمد العوادي
أحمد بن غنٌه بن أحمد النوٌلً
االسعد بن عمر بن حامد رزقً
مختار بن علً الهمامً
رضا بن الحبٌب بن محمد بن عنابً الخمٌري
سمٌر الزواغً
محمود روٌنً
كرٌم بن عمارة
سفٌان بن المانع بن عبد هللا عباسً
أسماء عرضاوي
أحمد البراح
محمد الصالح بن علً دلهومً
هشام بطاش
علً الماجري
ولٌد جبرانً
منى شوشان
عمار فٌلً
نور الدٌن القاسمً
أحمد الزٌانً
درة سائحً
مصباح بن حسن بن بن وناس بوزٌد
حسٌن بن عمارة بن محمد سبٌطة
سنٌه المسعودي
كلفً بن غزال بن محمد عبٌدي
جٌالنً السبوعً
علٌة منصري
هانً نفطً
حمدة باشا
عبد الستار بن بلقاسم بن الطاهر عوادي
االسعد خمٌري
سلٌم بن عبد القادر بن صالح حضري
الهادي الحاجً
الحسن بن محمد بن صالح غنٌمً
محمد الصالح ذبانً
ٌحً السحبانً
عبد العزٌز والً
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ع /ر
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
5054
276
277
278

رقم الملف
0101-004653
0101-004655
0101-004657
0101-004658
0101-004670
0101-004708
0101-004718
0101-004748
0101-004762
0101-004769
0101-004807
0101-004860
0101-004963
0101-004972
0101-005004
0101-005011
0101-005036
0101-005062
0101-005067
0101-005070
0101-005100
0101-005145
0101-005242
0101-005263
0101-005410
0101-005446
0101-005457
0101-005476
0101-005530
0101-005537
0101-005561
0101-005562
0101-005563
0101-005609
0101-005610
0101-005624
0101-005626
0101-005629
0101-005632
0101-005665
0101-005674
0101-005683
0101-005689
0101-005758
0101-005783
0101-005832
0101-005900
0101-005904
0101-005907
0101-005915
0101-005924
0101-005928
0101-005970
0101-006031
0101-006065
0101-006074
0101-006077
0101-006081
0101-006098
0101-006100
0101-006102
0101-006109
0101-006111
0101-006115
0101-006137
0101-006150
0101-006152
0101-006174
0101-006187
0101-006193
0101-006231

االسم واللقب
أنور الشابً
عمر حناشً
خالد الوسالتً
خالد عكرمً
عبد القادر الحفصً
مبروك المباركً
الحبٌب بن محمد بن عمر لشهب
زهره عدونً
محمد نمري
صالح العرفاوي
الهادي بن عبد العزٌزالمحجبً
محمد بنالكٌالنً
ولٌد مقري
حبٌب بن محمد بن عبد هللا غربى
آسٌا زعبً
عائشة الزٌدي
محمد الناصر عبٌدي
ربح بنت علً بالحاج عمارة
الهادي الزمالً
آمال بنت الكامل خزري
علً قندوزي
الطاهر بن حرٌز
عبد الحكٌم الناجم
زهٌر القانً
حافظ بن زٌنة
أحمد بنعٌسى
محمد ونٌسً
الحسٌن عبد اللطٌف
عبد الرزاق بحٌري
لطفً محفوظً
الفاضل غزوانً
مبروكة مرزوقٌة
محسن رمضان
علً السوسً
فتحً رجب
عروسٌة بشوٌشة
الطاهر بن التوهامً بن غرس هللا
العربً الخلٌفً
بواالعراس قمودي
فرج الهاللً
لبنى ابن رجب
محسن غربً
عبد العزٌز مسعاوي
مصباح المدٌونً
عبد الوهاب سالمً
ٌحً منصور
فاطمة الجوٌنً
محسن عرفاوي
اٌمن الزٌاتً
منصور علوي
عبد الحمٌد عبدالوي
شكري عبشة
مختار عالقً
منجً الطوٌهري
سامً سعودي
مصباح بوزٌان
طارق الطرابلسً
السٌد زارعً
عاطف الصدغٌانً
توفٌق مٌره
شكري البرٌكً
الجٌالنً بن محمد بن بلقاسم الوسالتً
عبد هللا عونً
آدم بورحلة
البشٌر اوالد نصر
بلقاسم الٌزٌدي
سلٌم سائحً
فٌصل بكوش
المنصف بن محمد الفظٌلً العزعوزي
الٌاس سالم
أحمد هادفً
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ع /ر
279
280
281
282
5055
283
284
285
286
287
5056
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
5057
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

رقم الملف
0101-006249
0101-006259
0101-006292
0101-006298
0101-006311
0101-006321
0101-006322
0101-006338
0101-006393
0101-006394
0101-006395
0101-006418
0101-006423
0101-006425
0101-006427
0101-006450
0101-006488
0101-006494
0101-006501
0101-006503
0101-006543
0101-006546
0101-006549
0101-006575
0101-006576
0101-006593
0101-006599
0101-006621
0101-006637
0101-006644
0101-006725
0101-006749
0101-006763
0101-006775
0101-006789
0101-006795
0101-006803
0101-006815
0101-006818
0101-006825
0101-006831
0101-006855
0101-006870
0101-006898
0101-006998
0101-006999
0101-007005
0101-007142
0101-007188
0101-007191
0101-007233
0101-007235
0101-007248
0101-007281
0101-007293
0101-007311
0101-007334
0101-007345
0101-007365
0101-007378
0101-007382
0101-007423
0101-007430
0101-007439
0101-007487
0101-007507
0101-007589
0101-007607
0101-007619
0101-007627
0101-007634

االسم واللقب
محمد المجنون
نوارة قاسمً
صالح جماعً
نفٌسة بن جمعة
كمال بن محمد بوصالحً
كمال سائحً
عبد الرزاق قفصاوي
حمٌدة حمرونً
عمر بن الكٌالنً
محمد هاللً
محمد هاللً
السالمً بن صالح كلخ
محمد الجد
ناجً بن علً المحفوظً
علً بن سعٌد بومندٌل
عبد هللا بن ابراهٌم بن عبد هللا مٌزان
البشٌر المبروك
كمال المساكنً
مرٌم بنت علً بن سعد ونٌش
أحمد واردة
الطاهر بوزٌدي
محمد الحبٌب بن محمد العرٌبً
البشٌر بنبوبكر
حكٌم سوٌدي
بوعلً عبٌدي
محمد الطٌب الزٌن
العادل المدٌنً
محجوب الوسالتً
محمد الحنشً
مختار العوادي
حسن بن محمد بن محمد صالح الصغٌر
الحسٌن غانمً
أحمد مصلح
عبد الحفٌظ بن صالح غانمً
محمد بن عباس الدرٌدي
محسن الحنزولً
الطاهر ساكت
فرحات بن علً بن عبد القادر حفٌظ
سامً رحٌلً
معمرالزاٌر
صالح أحمد
الصحبً عزٌز
جمٌلة الجمنً
عبد الفتاح بن ٌونس بن علً بن عٌاد لغوان
محمد عونً
عمر سحٌمً
فخري قمودي
دوجة دندن
شكري بن محمد المبروك
الرشٌد الرمضانً
نورة حمودة
محمد المهدي سوٌبقً
هادٌة بن محمد بن عمارة الشاٌب
حاتم بن محمد الشرٌف موفق
محمد بن ٌوسف بن مسعود رحٌمً
مروان بن محمود بوعروج
توفٌق بنمبروك
محمد الطبابً
حسان جبري
االنور جابلً
حٌاة العرٌبً
الهذبة حوٌجً
بٌة حناشٌه
محمد صالح الغضبانً
على بن رزق بن بلقاسم سعدونً
منذر بن عبد الكرٌم الطرابلسً
الهادي عثمانً
شكري اللموشً
الطاهر بن علً
فرٌد بن عمار بن صالح مبروك
مٌسر بلقاضً
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ع /ر
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

رقم الملف
0101-007675
0101-007676
0101-007677
0101-007684
0101-007685
0101-007691
0101-007790
0101-007795
0101-007825
0101-007826
0101-007827
0101-007835
0101-007847
0101-007849
0101-007850
0101-007852
0101-007854
0101-007856
0101-007857
0101-007865
0101-007871
0101-007874
0101-007875
0101-007877
0101-007879
0101-007881
0101-007887
0101-007890
0101-007915
0101-007968
0101-007987
0101-007989
0101-008005
0101-008007
0101-008028
0101-008107
0101-008111
0101-008113
0101-008145
0101-008162
0101-008172
0101-008264
0101-008270
0101-008284
0101-008329
0101-008337
0101-008339
0101-008347
0101-008352
0101-008354
0101-008367
0101-008376
0101-008388
0101-008398
0101-008420
0101-008425
0101-008427
0101-008428
0101-008431
0101-008441
0101-008442
0101-008449
0101-008459
0101-008480
0101-008484
0101-008489
0101-008500
0101-008520
0101-008536
0101-008560
0101-008561

االسم واللقب
حسن بن رابح بن كنون بنجدي
عبد الجلٌل قحبٌش
فٌصل بوفادن
الشاذلً بالضٌاف
بلقاسم بن صالح بن ضٌاف
مٌلود بن محمود عمرانً
أحمد مطٌراوي
المولدٌة بوذٌنة
المنجً قوٌدر
مفتاح االسود
موسى بن خلٌفة عرجون
حمادى بن على بن بلقاسم بن علً
الطاهر بوشنٌبة
عمار بن مبارك المحروق
محمد الحاج
محمد بن عمار بن الحاج محمد بنصالح
أحمد بن معمر بن بوبكر غرٌسً
عبد الكرٌم بنٌوسف
سعٌد بن علً الغٌلوفً
العٌادي الغرٌسً
بوبكر بن مٌلود ببنبوبكر
بلقاسم بنعلً
الهادي العجٌمً
محمد علً الزفزاف
محمد بن أحمد الطوٌل
سعٌد الغلٌوفً
زٌنة قفصاوي
عبد الرحمان منصور
علً بن محمد بن بوزٌان عبد هللا
محسن بن محمد بن الناوي فتٌتة الشٌحاوي
ٌحً بنمسعود
المختار بو حاجب
بسام الظاهري
نزار الشاوش
الشرٌف بن عمار بن الشرٌف بلطٌف
الهادي بن حسٌن المحجوب
حفٌظ بن اللطٌف بن مٌاح مٌاح
انور عبٌدي
سعاد ثابت
طارق السقاط
معاد الغطاس
محمد الصغٌر عرفاوي
منجٌة العٌساوي
حسٌن الغربً
مراد كانون
المنصف طرٌفً
منٌة المزوغً
عبد السالم ضوٌمٌر
الحبٌب تاغوتً
محمد بن الطاهر بن حمودة العرضاوي
عامر بن محمد الصالح بوشنٌبة
بحرٌة بن خلٌفة
نجم الدٌن بن راضٌة
مصطفى بن محمد المزلٌنً
نزار شبٌل
طارق بن حمادي
الطاهر بنلطوفه
فوزي الشعبانً
غٌث عٌادي
ٌوسف بن محمد بن بوقطف البكوش
راوٌه شائبٌه
عبد القادر الزٌانً
ابراهٌم بن بلقاسم بن ناصر
نورالدٌن بن وناس بن اسماعٌل
رحومة بن عبد هللا حافظً
علً بن بلقاسم بن علً قدور
بلقاسم رتٌمً
رضا بن علً العوانً
االزهر بن علً بن خلٌفة علٌبً
فتحٌة علوي
بلقاسم حسومً
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ع /ر
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
5049
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

رقم الملف
0101-008586
0101-008588
0101-008601
0101-008607
0101-008613
0101-008637
0101-008643
0101-008652
0101-008698
0101-008709
0101-008819
0101-008833
0101-008839
0101-008848
0101-008886
0101-008894
0101-008909
0101-008954
0101-008964
0101-008981
0101-008982
0101-008995
0101-009027
0101-009040
0101-009052
0101-009060
0101-009064
0101-009065
0101-009073
0101-009096
0101-009113
0101-009115
0101-009118
0101-009127
0101-009134
0101-009135
0101-009137
0101-009211
0101-009215
0101-009223
0101-009239
0101-009248
0101-009249
0101-009251
0101-009252
0101-009253
0101-009328
0101-009440
0101-009457
0101-009461
0101-009492
0101-009499
0101-009504
0101-009531
0101-009541
0101-009542
0101-009591
0101-009595
0101-009600
0101-009613
0101-009666
0101-009698
0101-009701
0101-009710
0101-009714
0101-009720
0101-009746
0101-009808
0101-009816
0101-009832
0101-009835

االسم واللقب
محمد بن حسن بن الصادق ناصري
ٌونس بن التومً موسى
هدى عمامً
سامً قسام
الهادي بضٌافً
منٌر ثعالبً
أحمد التبوبً
فٌصل جبنونً
عبد العزٌز النومً
صالح الجالصً
بلقاسم بن البشٌر بن مبروك حسنً
محمد الحرٌزي
فتحً بن أحمد البكوش
عباس سلطانً
جمال الدٌن علٌبً
المولدي الطرشاق
محمد الثابتً
حاتم سعٌدي
محمد عكروتً
أحمد بن محمد بن عمر معمر
علً الرٌحانً
أحمد التومى بالل
لطفً القنونً
خٌرة العرفاوي
رشٌدة العاشق
البشٌر المنجً بوخروف
الوصٌف بن صالح بن عثمان
أحمد بن صالح بن عثمان الزعٌبً
سلوى حنبلً
محمد بن عامر بن خلٌفة بنعامر
صالح بن أحمد بن محمد بنبلقاسم
محمد الدغباجً بن مبارك بن علً التائب
الحرابً بن ابراهٌم الحرابً الحرابً
الصلٌعً بن سالم الهلٌلً
الحشانً بن الحاج محمد بن العقربً العقربً
محمد بن علً بن بوزلمة بوزلمة
عمر بن محمد بن مبارك الحوٌل
عز الدٌن بنقاٌد
لٌلى الجبالً
ناجٌة قشقاش
مصطفى بن ٌوسف الجابري
محمد بن أحمد
رضا قاطري
منصف ٌوسفً
منتصر الفقٌه زقٌر
وحٌدة شراٌفٌة
عمر الفزعً
رشٌد بن علً بن محمد الصالح عونً
عثمان عمارة
مبروكة دخٌل
خمٌس بن فرحات
هدى سعاٌدي
أحمد خلٌفً
شعبان بن علً بن الدعجً خزامً
محمد علً مالكً
حسنات مالكً
عبد الحكٌم زٌدي
الزٌن االسود
علً الجد
أنٌس الساحلً
محمد زمٌت
سعد بن محمد بن صالح البوعبٌدي
ٌحٌاوي عبد القادر
كرٌم ابن لطٌفة
علً سالمة
محرزٌة زواوي
نعٌمة سائحً
علً شلٌف
عبد القادر بوزٌان
عمر القرٌوي
السبتً صوٌلح
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ع /ر
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
5058
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
5059
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

رقم الملف
0101-009861
0101-009893
0101-009898
0101-009904
0101-009905
0101-009909
0101-009926
0101-009936
0101-009954
0101-009969
0101-009987
0101-010038
0101-010042
0101-010052
0101-010057
0101-010074
0101-010077
0101-010100
0101-010108
0101-010129
0101-010131
0101-010137
0101-010163
0101-010182
0101-010183
0101-010203
0101-010210
0101-010212
0101-010218
0101-010228
0101-010230
0101-010239
0101-010244
0101-010279
0101-010282
0101-010285
0101-010296
0101-010302
0101-010304
0101-010307
0101-010308
0101-010335
0101-010348
0101-010378
0101-010379
0101-010380
0101-010417
0101-010452
0101-010488
0101-010534
0101-010535
0101-010578
0101-010586
0101-010639
0101-010665
0101-010679
0101-010690
0101-010711
0101-010713
0101-010725
0101-010752
0101-010774
0101-010778
0101-010829
0101-010833
0101-010835
0101-010838
0101-010857
0101-010907
0101-010918
0101-010922

االسم واللقب
علً بن عمر الزائد
الصادق العتري
رشٌدة عبد هللا بن سعٌد راشد
الخمٌس بن محمد بن حفٌظ طبابً
مٌلود عمران
محمود العوٌنً
فتحٌه بن نصٌب
كرٌم سلٌمانً
محمد الفاضل شطارة
عصام غضبانً
أمنة بن خالد
نبٌلة المبروك حرم أنٌس بلغٌث
الطاهر قرٌري
سعد بن محمد بن صالح بوعبٌدي
نوفل األخضر
فاطمة بنت محمد بن بلقاسم بن حمٌد
خالد بوعالق
راضٌة الدالً
زهرة بدرٌة
محمد بن رحومه
شوقً المرزوقً
شكري طنٌش
منصور سوٌلمً
العونً الصالحً
علً بن الطٌب بن علً بن العكرمً المٌراوي
مبروكة بنت محمد بن علً بالعادل
حسن بنخضر
صالح السالم بن محمد بن عبد هللا بنضٌف
الصادق بن أحمد الهٌشري
جمال الوحٌشً
اسكندر ربعً
الزهرة سدٌري
ربٌع الحطاب
عمر الماجري
محمود محفوظً
عماره بن الجٌالنً بن محمد األزرق
معمر بن حفٌظ بن علً السعدونً
حفصٌة بنت محمد بن عثمان الحرٌزي حرم البشٌر ماجدي
مبروك بن علً بن ٌوسف المفتاحً
البشٌر بن عمر شفرود
صالح الساسً
نبٌل الشطً
نصر الدٌن جوٌدة
عبد الحكٌم القٌنوبً
المنذر كبٌر
الشاذلً مازنً
ٌلقاسم البنانً
عبد الرزاق الشرفً
الرشٌد عبٌدي
محمد بن ابراهٌم
محمد الصالح هٌشري
محمد أحمدي
هٌثم بنخلٌفة
مختار بن محمد الناصر زرقً
عبد الوهاب عمار
رمزي سمٌعً
عبدالكرٌم بن عثمان بن محمد زرقً
زٌاد السعدي
بودرباله بن الحاج بلقاسم خمومة
محمد بن علً بن محمد راقوبً
ربح بن الطٌب مناعً
على بن مبروك بن علً شرٌطً
عبد الرزاق بن علً بن محمد الطرودي
محمد الهادي حضري
هنٌه بنت محمد بن عبد الرحمان نصٌب
سلٌم المولى
محمد الصغٌر خالدي
قتٌبة الصٌد
فٌصل الماكنً
سامً بن دلة
جمال الدٌن ابراهٌم
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ع /ر
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

رقم الملف
0101-010930
0101-010966
0101-010974
0101-010984
0101-010996
0101-011009
0101-011024
0101-011025
0101-011042
0101-011048
0101-011050
0101-011059
0101-011109
0101-011110
0101-011120
0101-011161
0101-011183
0101-011186
0101-011193
0101-011194
0101-011198
0101-011199
0101-011201
0101-011206
0101-011207
0101-011218
0101-011220
0101-011234
0101-011247
0101-011266
0101-011294
0101-011300
0101-011315
0101-011330
0101-011359
0101-011372
0101-011380
0101-011421
0101-011426
0101-011428
0101-011449
0101-011466
0101-011473
0101-011491
0101-011494
0101-011510
0101-011521
0101-011584
0101-011605
0101-011606
0101-011637
0101-011647
0101-011660
0101-011679
0101-011681
0101-011693
0101-011694
0101-011704
0101-011705
0101-011706
0101-011707
0101-011708
0101-011712
0101-011714
0101-011715
0101-011718
0101-011723
0101-011740
0101-011766
0101-011774
0101-011803

االسم واللقب
بنعٌسى بن البشٌر بن عثمان بن خلٌفة
العباس بن محمد الهاشمً لطٌفً
بوبكر هارونً
علً عبٌدي
زٌنب بنت البوخاري بن محمد عباسً
محمد بن أحمد التومً
حمٌده بن جمعة
ضو شعوى
الطاهر بن عمر بن الحاج علً الشاذلً المعٌوفً
عبد الكرٌم بن البشٌر بن محمد السكوري والورثة
محمد بن كمٌشة
علً بن بوجمعة بن عثمان العبٌدي الركروكً
محمد بن علً
حبٌبة وحً
ٌوسف رحمونً
الصادق بن صالح الفطناسً
علً المهذبً
عبد الحمٌد ضاوي
الطاهر بن بلقاسم بن عبد هللا حمادي
الساسً بن بلقاسم الشاذلً
الطٌب بن محمد بن نصر البشراوي
المبروك بن محمد بن علً الزفزاف
عبد هللا بن محمد بن صالح بن اسماعٌل
عثمان بن الطاهر بن عثمان بن جمعة
كمال بن مرزوق الرحٌمى
الطاهر بن حسن الزرٌبً
سارة صمٌدة
االزهر خلٌفً
الزهرة بنت علً بن صالح العاٌدي
خلٌفة بن علً عبد الرحمان آبن عٌنة
منور عبٌدي
فاخر الفاطمً
عبد الكرٌم مهدوانً
عبد العزٌز بنفرج
ضاوٌة عبٌد
عبد المجٌد بن محمد بن أحمد العمٌنً
شهرزاد مٌساوي
جناة سالمٌة
التهامً الٌتٌم
نور الدٌن بن عمر بن محمد حمزة
البشٌر سالمً
كلثوم بنت محمد بن علً احبٌق
المنوبً المنوبً
أمنة بنت ابراهٌم بن هنٌة حرم ولٌد المهذبً
محسن بن عبد العزٌز بن حسونه الجمعً .
جندلً الطاهر
عز الدٌن المسراطى
زكٌة القٌزانً
الناصر بن شعبان
صالح بن علً مٌساوي
عبد اللطٌف مبارك
شادلٌة الفاسً
رشٌد زمٌطة
الحبٌب جبارة
فتحٌة التمرزي
عادل ثابتً
مصطفى حجالوي
حمدان الساحلً
حسنً البحري
نجٌب بن علً بن عمار الشرٌف
محسن بعطوط
عبد الرزاق باالسود
فروق بن البرنً بن محمد سلطانً
عبد هللا بن محمد الرحالً
ٌونس رحومة
المختار فرحات
جمال الدٌن داللً
عبد العزٌز الطوجانً
فتحً الهروسً
عفٌفة العذاري
جالل بالسعدي
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ع /ر
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
5060
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
5061
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

رقم الملف
0101-011814
0101-011827
0101-011867
0101-011924
0101-011932
0101-011939
0101-011943
0101-011973
0101-011982
0101-012006
0101-012027
0101-012141
0101-012210
0101-012275
0101-012314
0101-012315
0101-012323
0101-012333
0101-012350
0101-012365
0101-012370
0101-012427
0101-012470
0101-012474
0101-012475
0101-012495
0101-012496
0101-012503
0101-012517
0101-012521
0101-012530
0101-012543
0101-012551
0101-012554
0101-012564
0101-012570
0101-012571
0101-012594
0101-012597
0101-012601
0101-012603
0101-012612
0101-012635
0101-012675
0101-012682
0101-012686
0101-012687
0101-012698
0101-012699
0101-012700
0101-012719
0101-012721
0101-012723
0101-012803
0101-012821
0101-012830
0101-012835
0101-012839
0101-012871
0101-012879
0101-012903
0101-012915
0101-012923
0101-012924
0101-012959
0101-012961
0101-012968
0101-012969
0101-012977
0101-012982
0101-012983

االسم واللقب
ابراهٌم بن ٌوسف بنمحمد
حمدة التواتً
عبد الفتاح قلٌعً
عماد الدٌن بن عٌاد
الحبٌب الهرابً
محمد الٌحٌاوي
عز الدٌن شلبً
لطفً الرزقً
زٌنب حماٌدي
الصادق بن الحاج عمر بن الحاج صالح بوهالل
نورالدٌن مثنانً
عبد الرحمان بن كرٌم
حمده أباله
األزهر بن عمر بن أحمد بن علً سعٌدة
فٌصل الدغري
فوزٌة بنت الهادي بن ٌوسف مساهلً
توفٌق بن بلقاسم بن أحمد سلطانً سلطانً
أنٌس اللواتً
المنصف عبد الرحٌم
شكري طاهري
جالل البدوي
محمد عاشور الشٌحاوي
عمار البوعبٌدي
نور الدٌن بنعٌسى
رشدي بن عبد الكرٌم شهالوي
رمزي المصلً
قلٌعً حاجً
عبد العزٌز مطر باشا
بلقاسم العوائشٌه
حمادي الجالصً
عروسٌة عبٌشو
ٌوسف الخلٌفً
عبد الجلٌل بن بشٌر بن أحمد السعٌدي
محمد بن عاللة
معمر البحري
على خوٌلدى
مرٌم خوٌلدى
محمد العٌد مناشو
العٌادي المنٌاوي
محمد بادي
علً شلفوح
سمٌرة ٌحٌاوي
حمزه بن الزاكً نصري
محسن بنرجب
نوفل رزوان
نادر خمٌس
بلقاسم بن درغال مبروكً
شكري الشواشً
علً سعٌدي
خمٌس قدور
العٌدٌه بنت علً فلٌس حرم االسعد سعٌد
ساسٌة التواتً
محمد عبداوي
محمد الصالح المدانً
عمر قائدي
نبٌل ٌعقوب
بثٌنة خالدي
خالد بن ابراهٌم سوسو
زهٌر بن قاسم
بشٌر شنٌنً
رمضان بن حسن بن محمود القاهري
صالح بوٌحً
لطفً بن الهامل بن بلقاسم حمدي
هشام عصمان
فاطمة بنت عبد هللا بن عمر الوسالتً
المنجً فتٌتً
بلقاسم بن محمود بن اسماعٌل الشهبانً
محمد فرحات
على بن أحمد الحشانى
محمد النوري بن الهاشمً بن عمر بنحمادي
سعٌد بن صالح بن مرزوق بالحاج
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ع /ر
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

رقم الملف
0101-012990
0101-013024
0101-013037
0101-013042
0101-013043
0101-013057
0101-013072
0101-013093
0101-013096
0101-013107
0101-013127
0101-013128
0101-013136
0101-013137
0101-013146
0101-013147
0101-013150
0101-013189
0101-013221
0101-013223
0101-013245
0101-013272
0101-013278
0101-013311
0101-013365
0101-013372
0101-013373
0101-013374
0101-013378
0101-013382
0101-013386
0101-013387
0101-013388
0101-013390
0101-013403
0101-013417
0101-013424
0101-013435
0101-013442
0101-013444
0101-013460
0101-013466
0101-013471
0101-013477
0101-013489
0101-013492
0101-013496
0101-013504
0101-013524
0101-013537
0101-013538
0101-013539
0101-013540
0101-013541
0101-013544
0101-013547
0101-013550
0101-013553
0101-013558
0101-013559
0101-013564
0101-013577
0101-013579
0101-013585
0101-013591
0101-013592
0101-013594
0101-013595
0101-013598
0101-013600
0101-013601

االسم واللقب
مبروك بن على بن حمد بنحمد
علً خنوسً
سعٌد الشرٌف
أحمد بن المكً بن مٌالد
البشٌر التركً
الناجً عواضً
محبوبه المخ
نصر بن سعد الفرادي
عكرمى بن علً بن العكرمً عمر
محمد رحٌمً
سعٌدة بنت حسن بن علً الشلً
عمر بن أحمد بن محمد صٌود
محمد االزعر شقره
نجلة بنت ٌوسف ثمالوي
فتحً بن محمد بن محمد الهدار
رضوان قنٌشً
سلوى بنت الهادي الكٌالنً
محمد بن محمد التهامً
سنٌة بنت الهادي البكوشة
توفٌق بن عامر بن حمد بنبلغٌث
حورٌة بنت أحمد بن علً القماطً حرم توفٌق شقرون
هالة بنت حسن بن مولى عباسً
الحسٌن النوري
بوبكر الترٌكً
مسعود بن سعٌد الحطاب
حسن بن الحبٌب بن خلٌفة المسعودي
علً محضاوي
بوبكر بن سالم برٌنً
الهادي بن سعٌد االزرق
محمود بن سعٌد الذوادي
عٌاد الكٌال
محمد حفظاوي
عمر عونً
عمر بن علً بن عمر المحضاوي
ضو عونً
عمر بوبكري
علً بن سعد المسعودي بن الحاج موسى لطائفً
سعٌد عونً
مبروك بنحسن
محمد علً المرنٌصً
بلقاسم محمودي
صالح حسٌنً
عمر ناجً
ضو بن علً بن مبروك قاري
عبد الس ّتار بن ضو بن الجلٌدي وهّاب
الجٌالنً لملومً البوزٌدي
بلقاسم بن عمار عبد المإمن
لطفً السعٌدي
شلب محمود
ناجً بن حسن بن محمد محمدي
علً محضاوي
سالم بن منصور بن أحمد دحاس
عبد هللا بن احمٌده بن عمر عمٌره
محمد بن محمود بن الحاج رحومه الحرازي
منصور بن مسعود بن بركة حجاجً
محمد بن ضو بن محمد الورشفانً
علً بن ابراهٌم بن عون علوي
محمد القاسمً
بوبكر العونً
مسعود بن علً بن احموده محضاوي
علً بن عمر بن مسعود مهداوي
الهادي بن غرس هللا حفظاوي
ساسٌة بالسعود محضاوي
سمٌه بنت محمد بن علً عمر
علً بن محمد بن علً عمر
محمد الصادق بن سعد بن محمد زروق
صالح التمتام
منصور بن نصر شرٌح
عبد هللا بن علً بن عمار الهازل
عبد الرحمان بن محمد بن علً عمر
ضو بن علً شفرود
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ع /ر
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
5062
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
5050
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836

رقم الملف
0101-013605
0101-013606
0101-013613
0101-013615
0101-013617
0101-013620
0101-013621
0101-013626
0101-013640
0101-013650
0101-013651
0101-013657
0101-013662
0101-013665
0101-013667
0101-013683
0101-013700
0101-013701
0101-013708
0101-013712
0101-013724
0101-013740
0101-013741
0101-013742
0101-013743
0101-013747
0101-013748
0101-013750
0101-013754
0101-013755
0101-013765
0101-013781
0101-013809
0101-013822
0101-013826
0101-013844
0101-013861
0101-013868
0101-013869
0101-013925
0101-013934
0101-013936
0101-013943
0101-013978
0101-013980
0101-013985
0101-014044
0101-014051
0101-014052
0101-014055
0101-014056
0101-014057
0101-014058
0101-014095
0101-014096
0101-014103
0101-014105
0101-014120
0101-014121
0101-014123
0101-014125
0101-014131
0101-014138
0101-014139
0101-014140
0101-014179
0101-014189
0101-014213
0101-014227
0101-014232
0101-014267

االسم واللقب
آمال بنت محمد بن علً عمر
سعد الذوادي
مسعود حفظاوي
محمد بن ضو المطٌع
محمد بن أحمد بن نصر مارس
الساسً بن األخضر غرسلً
عبد الجلٌل بن الفٌتوري بن عطٌة عطٌة
فاطمة ونٌس
فرحات الثابتً
بلقاسم السعودي
علً برٌنً
عمار السعٌدي
بقاسم الجلٌدي
علً بن امبٌه بن عمار العدوانً
عمر بن المبروك بن مسعود المسعودي
مسعود بن عمر بن مسعود بنمسعود
بشربن سعٌد ٌحٌاوي
محمد بن مبروك محضاوي
حنٌفة بنت محمد عبد الكافً حرم الحبٌب عبد الكافً
سامٌة العٌادي
محمد الضاوي
المنجً العٌادي
محمد عبد الكافً
محمد بالزٌن
عائشة الشقار
تاجة شطورو
روضة القسنطٌنً
على الشرٌف
ابراهٌم الشرٌف
عفٌفة الشرٌف
المنجى الترٌكى
عثمان خنٌس
المنجً بن عبد هللا العونً
ابراهٌم فجراوي
مراد ابن حسن
فتحى الدزٌرى
عبد الرحمان دلهومً
البشٌر معماش
علً بن سالم بن نصر عماري
عمر حاجً
مفٌده بلحاج
منٌرة الحلفاوي
محمد بنفرج
عبد هللا الجرٌدي
عادل الفنانً
منجً الزواوي
اسماعٌل صمٌدة
لٌلى تنبان
غفران عطٌة
رفٌع محمدي
ٌحٌى بوسعٌد
عمار حامدي
بدر خلٌفً
شكري عراس
مراد القٌنوبً
تسنٌم منصور
نجاة الكربٌّة
خولة الدرٌدي
فوزٌة الدرٌدي
زٌنب الدرٌدي
أحمد لوظٌف
صالح بن محمد الصالح بن الطٌب قارة مصلً
فاطمة القاللً
صالح الدٌن القالّلً
منٌرة القاللً
أسماء عبد القوي
محمد بن أحمد بن محمد الطرابلسً
محمد نصٌر العسكري
عبد العزٌز معشاوي
المبروك بن مسعود الكسٌر
هادٌة الفرشٌشً
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ع /ر
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907

رقم الملف
0101-014309
0101-014339
0101-014352
0101-014356
0101-014357
0101-014358
0101-014359
0101-014364
0101-014366
0101-014369
0101-014376
0101-014420
0101-014421
0101-014422
0101-014428
0101-014446
0101-014449
0101-014456
0101-014462
0101-014472
0101-014487
0101-014542
0101-014575
0101-014584
0101-014591
0101-014601
0101-014611
0101-014637
0101-014645
0101-014648
0101-014649
0101-014663
0101-014706
0101-014709
0101-014710
0101-014753
0101-014763
0101-014780
0101-014800
0101-014801
0101-014802
0101-014803
0101-014806
0101-014822
0101-014827
0101-014844
0101-014866
0101-014873
0101-014880
0101-014885
0101-014900
0101-014901
0101-014902
0101-014907
0101-014908
0101-014910
0101-014913
0101-014916
0101-014919
0101-014920
0101-014923
0101-014944
0101-014955
0101-014957
0101-014972
0101-014982
0101-014985
0101-014987
0101-014998
0101-015016
0101-015023

االسم واللقب
الحبٌب نفزي
ولٌد بن عبد المجٌد بن ابراهٌم كمون
لطٌفة بنت الصادق علٌبً حرم المنصف علٌبً
الهادٌة بنت علً بن حسن قاسمً
رشٌدة ربعاوي
سمونة جوادي
بسمة بنت لزهر ربعاوي
امال مهري
حنان بن عبد السالم
حسنٌة علٌبً
ناجح جدٌدي
رمضان رحٌم
حٌاة المدٌونً
زهرة الفرشٌشً
عبد الحفٌظ خمٌري
زمردة بنت عباس بن محمد شارنً
المنجً الشرٌف
صالح الدٌن بوجداده
محمد الهادي بنمسعود
هشام بنحسٌن ابناالحاج
حامد بن حسون بن معاوٌة بن أحمد
أحمد العمٌري
محمد فوزي القدي
حٌاة سوٌسً
محمد سكندر
ناصرٌة بالطٌب
رضا بن علً بن ٌوسف العوانً
وداد بوزٌري
نوفل زٌان
محمد الصدٌق مٌساوي
صالح الدٌن هٌشري
الصادق بن حسٌن
نجٌب بن مصطفى بن محمد والً
سعٌده شابى
جازٌة بنت عبد هللا بن عبد هللا القاللً
نذٌر الجدٌدي حمدة والً
عٌسى خضري
محمد عزٌزي
سالمة معتوق
الطٌب معتوق
بوراوٌة الباجً
لطفً بن الطٌب بن محمد معتوق
جمال كرٌم
حمٌدة بنت علً الزواري حرم ٌوسف جماعً
بثٌنه البوزازي
سعٌدة بنت العربً بن محمد البنزرتً
لٌلى بنت الهادي بن النجار بوكر
فتحٌة بنت بوجمعة بن صالح عٌشاوي حرم نجٌب بن حمودة
علٌة بنت خلٌفة مرزوقً
مرٌم بنت محمد بن سلٌمان النعمان
زهرة العورٌٌن
نجم الدٌن الفقً سعٌد
ٌوسف سعٌد
نجاة بنت الطٌب بكوش
محمد بن مبارك القابسً
خدٌجة بوبكر
عفاف بنت عبد الحفٌظ فتٌتً
فرٌد بعزاوي
عماد الطرودي
امٌنة الغنونشً
حلٌمة العونً
ٌوسف دخٌل
مروان المباركً
هٌفاء محمد
عمر عمر
محمد الصالح بن علً بن نصر زوٌدي
ناجً الحاج أحمد
سامً شبٌل
عمر بن عمارة بن عمر هاللً
منصف سحنون
خدٌجة العسكري
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ع /ر
908
909
910
911
912
913
914
915
5063
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
5064
5065
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
5066
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974

رقم الملف
0101-015039
0101-015044
0101-015084
0101-015159
0101-015171
0101-015172
0101-015182
0101-015189
0101-015198
0101-015221
0101-015227
0101-015244
0101-015251
0101-015252
0101-015253
0101-015256
0101-015260
0101-015272
0101-015284
0101-015305
0101-015306
0101-015316
0101-015317
0101-015330
0101-015348
0101-015352
0101-015399
0101-015412
0101-015432
0101-015448
0101-015450
0101-015454
0101-015460
0101-015482
0101-015526
0101-015528
0101-015557
0101-015571
0101-015576
0101-015577
0101-015585
0101-015603
0101-015605
0101-015619
0101-015620
0101-015622
0101-015626
0101-015635
0101-015654
0101-015659
0101-015660
0101-015668
0101-015677
0101-015696
0101-015703
0101-015709
0101-015711
0101-015713
0101-015737
0101-015748
0101-015751
0101-015754
0101-015767
0101-015768
0101-015772
0101-015785
0101-015787
0101-015794
0101-015800
0101-015811
0101-015812

االسم واللقب
محمد بنفرج
سلوى بنت علً بن محمد االسود
نبٌهة بنت محمد بن حسناوي جلولً
علً بن عبد السالم بن عبد هللا رجب
محمد الماجري
عبد هللا بن بلقاسم الشتوي
فٌصل الهوش
عبد المجٌد ٌحٌى
محمد عٌساوي
أحمد خضراوي
البشٌر التائبً
الباهً بن عثمان بن محمد عثمانً
محسن بن بلقاسم بن ابراهٌم خماري
زٌنة بنت حسن بن محمد كلبوسً
إلٌاس بوربٌع
مبروكة بنت عبد الحمٌد شهب
عبد العزٌز عباسً
عالء الدٌن بن محمد بن الكٌالنً الزٌادي
فاطمة الباجً
محمد علً العبٌدي
عبد الحفٌظ بوناصري
أحمد البلٌدي
شعٌب المٌهوب
سمٌرة صالحى
عادل الباوندي
عبد اللطٌف بن علً بن عبد الجواد أم هانً
حسام الدٌن بن فرٌد بن بلقاسم سعٌد
محً الدٌن بن أحمد بن علً األدب
عبد الرإوف فطناسً
عبد الرإوف سعٌد
جمال بلهادى
حمٌده الساسً
محمد بوقره
حمٌده بن عكاشة
توفٌق الصفاقسً
لٌلٌه المبروك
محمد لطفً المولى
محجوب بن علً بن الطٌب الخلٌفً
عبد الحمٌد سقطنً
مبروك بن مصباح بن محمد سقطنً
منٌر بوغطاس
اجرة االخضر
صبٌحة بنت خمٌس بن حٌسون الباجً
عصام خرفانً
جمال خرفانً
مختار زكري
صالح مساوي
محمد الطاهر بن سالم بن العربً المبعوج
السٌدة بنت محمد بن أحمد مرابط حرم عبد القادر المسعً
الحبٌب اللواتً
الظرٌفة بنت صالح بن علً الطرادي
لطفً بن عثمان بن أحمد سلٌم
محمد األسعد خوجة
ٌحٌى بنجابر
سفٌان بن علً بن رمضان شقٌم
حسن التومً
فرج بن عمر بن فرج ابن سالم
سلٌم بن رمضان
العٌد خلٌفً
مسعود فٌاللً
محمد حٌدربن محمد الجحادرٌة
ماهر الحمدي
عبد االطٌف العرفاوي
محمد بنمحمد
البشٌر بنحسن
ابراهٌم بن الحاج بلقاسم بنحمٌدة
الزٌن سعٌدي
سامً الملٌتً
بلقاسم بن حسٌن بن محمد الهمامى
أسماء الجوانى
عز الدٌن الجوانً
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ع /ر
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
5067

رقم الملف
0101-015814
0101-015819
0101-015836
0101-015839
0101-015840
0101-015842
0101-015847
0101-015850
0101-015857
0101-015868
0101-015887
0101-015921
0101-015924
0101-015929
0101-015933
0101-015940
0101-015973
0101-015982
0101-015996
0101-016012
0101-016027
0101-016032
0101-016036
0101-016067
0101-016071
0101-016078
0101-016080
0101-016095
0101-016099
0101-016100
0101-016111
0101-016119
0101-016136
0101-016141
0101-016150
0101-016153
0101-016160
0101-016163
0101-016173
0101-016237
0101-016239
0101-016275
0101-016283
0101-016303
0101-016336
0101-016337
0101-016340
0101-016344
0101-016352
0101-016393
0101-016418
0101-016432
0101-016433
0101-016462
0101-016487
0101-016506
0101-016515
0101-016519
0101-016525
0101-016529
0101-016544
0101-016545
0101-016548
0101-016565
0101-016579
0101-016586
0101-016615
0101-016623
0101-016630
0101-016633
0101-016639

االسم واللقب
فاطمة الهٌشري
الحبٌب حرٌش
منٌة بنت علً بن عبد الملك الظاهري
ناجٌة ظاهري
كرٌم الحٌدري
الصادق حكٌري
مبروك راقوبً
فوزٌّة بادي
علً بن البكوش بن صالح بنعمر
أحمد محمدي
الهادي الماجري
سنٌة الهمامً
محجوب الماجري
عٌسى بن عبد هللا
عمر كرٌم
فارحة رمضان
الفاتح الذكار
هٌكل الحاج بوزٌان
محبوبة بنت حمودة بن عباس زاٌدي حرم بوجمعة زائدي
عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بنزعره
الفتحى الشباح
الصالحة بنت محمد بن محمد الغربالً
حسٌن ابراهمً
خلٌفة بن صالح السالمً
المنجً الحناشً
منٌرة بنت محمد النعمان
عمارة السعٌدي
عٌشة كٌشة
الطاهر صوله
عبد الكرٌم راقوبً
مبروكة كرابع ارملة محمد الطٌب حمادي
حٌاة المسعً
عبد الرزاق عٌاشً
محمد السعٌد الحاج
سلٌم سعد هللا
سامٌة بنت محمد بن محجوب البوعشٌري
مروى الجالصً
ٌوسف الطرودي
خٌار الدٌن الكٌالنً
عادل بن خضر
بوبكر بن محمد بن بوبكر هوٌدي
محمد بن سالم علجان
عبد الستار عمراوي
محمد ماجدي
صهٌب عبد هللا
أنور حسن الفرجانً
ٌوسف اللمدانً
سالم بنعمر
نورالدٌن جبنونً
عبد هللا قرمة
حٌاة الفرٌقً
سهام بوعفٌف
فاطمة بنت العجمً بن محمد بوجناح أرملة علً العرٌبً
حبٌبة الدرٌدي
محمد بن عمارة بن مبروك دربال
أمال جبالً
عبد الحفٌظ بنرمضان
علً بن محمد الجهٌناوي
عبد هللا بن محمد بن عبد هللا جدائده
الناوي جهاد
اكرم محجوبً
عبد المجٌد بن محمد مٌالد
عفٌفة العبٌد
منٌة الفرجانً
وردة علوي
فاطمة الجمنً
الطاهر مباركى
سعاد العبٌدي
عبد المجٌد بن فرحات بن البشٌر بنخضر
مبروكة الفاهم
النوي بن مصطفى ضو
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ع /ر
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115

رقم الملف
0101-016649
0101-016663
0101-016664
0101-016687
0101-016734
0101-016743
0101-016758
0101-016759
0101-016764
0101-016799
0101-016801
0101-016813
0101-016819
0101-016837
0101-016842
0101-016845
0101-016846
0101-016848
0101-016849
0101-016850
0101-016851
0101-016864
0101-016871
0101-016879
0101-016889
0101-016896
0101-016902
0101-016909
0101-016913
0101-016920
0101-016922
0101-016935
0101-016946
0101-016952
0101-016955
0101-016961
0101-016981
0101-016990
0101-016997
0101-017021
0101-017024
0101-017037
0101-017039
0101-017041
0101-017055
0101-017057
0101-017059
0101-017077
0101-017079
0101-017080
0101-017086
0101-017092
0101-017096
0101-017114
0101-017120
0101-017122
0101-017123
0101-017126
0101-017138
0101-017139
0101-017140
0101-017144
0101-017156
0101-017157
0101-017158
0101-017161
0101-017163
0101-017171
0101-017175
0101-017178
0101-017186

االسم واللقب
علً طبابً
رٌم بوسعده
محمد الطاهر هرابى
مراد المٌلً
مصصفى عٌساوي
هادٌة الغزالً
جمٌلة الفقٌه
رشٌد بالصادق
حنان بنت ابراهٌم بن العربً شارنً
النوي بن سعد بن بلقاسم خٌرات
ٌسمٌنة الشارنً
بدر الدٌن جمنً
عبد السالم أوالد أحمد بن علً
حسناء بنت عبد الكرٌم الزعٌم
غرغار بن الهوش االعجٌل
علً بن نصر نحاسه
الصغٌر المقدمٌنى
محمد بن بلقاسم الملٌان
محمد عبد هللا بن علً الوازنى
محمد علوي
علً بن عون بن علً
محمد غرابه
رجاء جنوٌز
محجوب بنبرٌك
حمزة النافلة
شاذلٌة القاسمً
محمد بن ضٌافً
محمد كونً
سمٌرة نادري
محمد جوابلٌة
خدٌجة بن عباس
جمال بالطٌب
الحبٌب الرٌاحً
عادل ولهى
المنجً عطٌة
علً عفٌف
اإلمام صالحً
سارة بنت ٌوسف بن محمد بن عبد الدائم
محمد مولهً
محمد بن عبد الباقً
عبد الناصر شامخ
تمام اصبعً
صباح الربٌع
كمال بن مبروك البوغانمً
حسن بن عبد الرحمان بن بلعٌد مولهً
حلٌمة قاسم
الهادي رحٌم
زهره بنت الطاهربن مسعود الصولً
محمد عدالن بن عبد العزٌز بن محمد تقتق
هادٌه العرفاوي
مصطفى الزٌتونً
عثمان الجوٌنً
مصطفى بن صالح بن العٌفة حتٌره
الناصر بن محمد ورغً
حسان مرابط
محمد بن الطٌب
عبد العزٌز كحالوي
رٌم الطرابلسً
خٌرٌة جباح
شاكر كرٌم
منٌة المكسً
عبد العزٌز بن رابح بن سعد عبٌدي
راضٌة العرفاوي
بسمة العٌارى
حبٌبة خمٌرى
العربً الوسالتً
عبد الباسط رٌاحً
سمٌرة قرزٌو
بنعٌسى كنزاري
أحمد امحمد بن محمد األزرق
منى المنصور
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ع /ر
1116
1117
5052
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
5068
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

رقم الملف
0101-017209
0101-017226
0101-017231
0101-017235
0101-017239
0101-017246
0101-017252
0101-017274
0101-017288
0101-017292
0101-017297
0101-017310
0101-017321
0101-017322
0101-017324
0101-017340
0101-017352
0101-017355
0101-017356
0101-017357
0101-017360
0101-017384
0101-017390
0101-017401
0101-017402
0101-017407
0101-017413
0101-017419
0101-017433
0101-017441
0101-017442
0101-017455
0101-017468
0101-017471
0101-017483
0101-017488
0101-017492
0101-017495
0101-017499
0101-017536
0101-017539
0101-017563
0101-017564
0101-017565
0101-017577
0101-017606
0101-017617
0101-017619
0101-017629
0101-017635
0101-017658
0101-017659
0101-017664
0101-017665
0101-017670
0101-017680
0101-017682
0101-017685
0101-017688
0101-017700
0101-017706
0101-017719
0101-017723
0101-017728
0101-017729
0101-017736
0101-017744
0101-017747
0101-017770
0101-017783
0101-017787

االسم واللقب
محمّد عالئمً
حامد التلٌلى
محسن الخالدي
النفطً عبد المإمن
عمر ستوري
صالح بن الكٌالنً بن عثمان زمزمً
علً حمٌده
رمضان بن سالم بن حسٌن السعٌدي
محمد الصالح بن الطاهر
علً بن مصباح بن بلقاسم الحمرونً
علً النجار
صالح غرٌبً
حلٌمة بنت ابراهٌم بن علً نهدي
هذٌبة مسعودي
أحمد الصادق اإلمام
نعٌمة العمٌري
صالح الدٌن مفتاح
الصادق محمود
غالم القعلول
علً غٌضاوي
االزهر بن الطاهر ٌدعى أمحمد بن محمد الشملً
خدٌجة بنت عمر بن عمار بوترعة
محمد العابد السلطانً
المنصف بن الطاهر بن بوسعٌد بن أحمد الغربً
امنة قدرٌة
أٌمن عروة
لخضر بن منصور بنمحمود
المازرى التومى
البشٌر بن بوبكر بن أحمد دبٌة
الصحبً بن الجلٌدي مزوري
محمد بن أحمد بن الكٌالنً الخلٌفً
شاهٌر المطوي
الزٌن بن أحمد بن جدي ستٌتً
صالحة العبٌدي
علً بن صالح بن كبٌر الجبالً
عبد الحفٌظ الدوٌري
مبروكة الصالح
أمل شامخ
أحمد ٌحٌاوي
ناجٌة بنرابح
صالٌحة ابراهمً
الفٌتوري بن الكٌالنً بن عبد القادر الغودي
أسماء بوعالقً
الضاوٌة البعروسً
المهدي زرٌق
المبعوج سارة
أمٌمة الوشتاتً
رباب بن سالم بن شعبان الوشتاتى
لمٌه بنت الهادي بن محمود بن حسن
نوره بنعبد هللا
الطاهر بن محمد بن صالح الحلفاوي
نبٌل بن الطاهر بن عمر بداي
بالل الخبوشً
خولة الخبوشً
رفٌق السعٌدي
مروان رقٌة
معز العٌاري
الطٌب هذلً
نبٌهة بنت صالح بن شعبان المٌساوي
علً معماش
السوٌّح بن الطاهر بن محمد الرمّول
فرٌحة بالعبٌدي
ثرٌا القاتً
علً بن اسماعٌل بن علً بوعٌن
زٌاد ناجً
الطاهر بن محمد بطٌخ
لطٌفة رجب
صلوحة الصوٌبً
الزهرة بن عمر
امباركه اجوٌلً
سامً بن العٌد بن محمد العثمانً
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ع /ر
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255

رقم الملف
0101-017789
0101-017799
0101-017800
0101-017807
0101-017808
0101-017810
0101-017811
0101-017814
0101-017818
0101-017829
0101-017831
0101-017847
0101-017856
0101-017904
0101-017928
0101-017930
0101-017957
0101-017960
0101-017964
0101-017972
0101-017973
0101-017977
0101-017980
0101-017990
0101-018008
0101-018011
0101-018027
0101-018028
0101-018029
0101-018030
0101-018034
0101-018044
0101-018045
0101-018046
0101-018050
0101-018058
0101-018063
0101-018069
0101-018070
0101-018072
0101-018079
0101-018085
0101-018087
0101-018109
0101-018131
0101-018138
0101-018148
0101-018197
0101-018210
0101-018215
0101-018217
0101-018237
0101-018243
0101-018244
0101-018253
0101-018260
0101-018270
0101-018277
0101-018278
0101-018289
0101-018293
0101-018294
0101-018295
0101-018296
0101-018311
0101-018312
0101-018317
0101-018333
0101-018347
0101-018372
0101-018374

االسم واللقب
حلٌمة الفقً
عمر العبٌدي
عبد الحمٌد الحجري
هشام بشٌر
سارة بنت الصادق بن الهادي بن سالم حرم هشام بشٌر
الزهرة بنت علً بن الحاج عثمان فرٌح
سمٌرة بنت المازري منصور حرم فوزي منصور
ربٌع األنور بن فوزي بن محمد منصور
عمر العبٌدي
السٌدة بنعلً
زٌنب حمدانً
الحبٌب التبان
فاطمة العكاري
المنصف قعلٌش
كمال بن محمد الغربً
مالك حنٌنً
زٌنة الطرخانً
شاذلٌة الشاشً
جمٌلة الطاهري
المعز بوحوش
البشٌرالطٌب بن محمد عبد الكبٌر
فاطمة الهمامً
سعاد الهمامً
منصور برٌمة
ازاد بادي
سهٌر بادي
عزٌزة ابن حلٌمة
امانً بن محمد
أسامة بن محمد
خدٌجة بن محمد
رضا العكاري
محمد بن رمضان
الهادي بزٌوش
عبد الوهاب بن المنجً بن ٌونس الولٌزي
نبٌهة الدرٌدي
علً بن عبد القادر السالمً
عبد اللطٌف طاهري
رضا المازنً
شاذلٌة المشرقً
حمدى بنشهلة
ربح عمار المحمدي حرم ابو ٌحى المغٌرى
أحمد بن محمد عبد الجواد
بسام غرس هللا
ابراهٌم ابن الحاج علً جوابلٌة
زهرة بنت علً بن رحٌم المناعً
سعد هللا غربً
محضٌة طلٌبة
محمد الهادي الساحلً
سامً بوعالقً
أحمد الزرولً
زهرة بولبٌار
عبد الرزاق مرزوق
المهدي المنتصر
لطٌفة بنت أحمد بن صالح كشطان
محمد كمال الغربً
االوحٌشً الفاخم
نزٌهة قلعً حرم محمد الطاهر جبارات
افطٌمة بنت حسٌن بنحمدان
خالد حمام
محمد بن محمد الٌحٌاوي
محمد بن سالم
دوجة عكاشة
فائزة الحناشً
سمٌة بن غٌاضة
زٌنة بنت الناصر بن علً عالقً
حكٌمة بنت الناصر بن علً عالقً
كمال الدٌن ملوحً
نور الدٌن بن بلقاسم بن زغدود بوكاري
بلقاسم العرفاوي
محً الدٌن مسعودي
أحمد عماري
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ع /ر
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

رقم الملف
0101-018378
0101-018381
0101-018397
0101-018410
0101-018411
0101-018416
0101-018417
0101-018419
0101-018423
0101-018436
0101-018437
0101-018438
0101-018445
0101-018446
0101-018447
0101-018452
0101-018456
0101-018470
0101-018471
0101-018473
0101-018479
0101-018483
0101-018502
0101-018503
0101-018524
0101-018526
0101-018529
0101-018533
0101-018545
0101-018550
0101-018551
0101-018552
0101-018553
0101-018554
0101-018555
0101-018564
0101-018565
0101-018566
0101-018568
0101-018590
0101-018591
0101-018592
0101-018598
0101-018604
0101-018606
0101-018607
0101-018609
0101-018611
0101-018612
0101-018614
0101-018633
0101-018636
0101-018651
0101-018653
0101-018654
0101-018655
0101-018667
0101-018677
0101-018681
0101-018682
0101-018683
0101-018720
0101-018721
0101-018731
0101-018738
0101-018743
0101-018746
0101-018751
0101-018753
0101-018754
0101-018755

االسم واللقب
الحسٌن الٌحٌاوي
أسماء المبروك
نبٌهة قادر
لٌلى الساسً
سامٌة جبران
سامٌة الحجري
حمدٌه النقبً
دلٌلة مامً
فوزٌة زعاترة
محمد الفاتح نصر هللا
نصر هللا أسامة
سماح نصر هللا
اٌمان بنت نجٌب بن مصطفى الفاسً
أحمد الفاسى
شرف الدٌن الفاسً
فتحً الهمامً
كمال العرفاوي
أسماء رٌدان
ٌسرى رٌدان
نجوى الهواري
سعاد برٌك
اسٌا العونً
قدور الشعابً
المنجً جبنونً
محمد علً الدرٌسً
مفٌده بنت الطاهر بن مبارك
محمود سعد الدٌن الرصاع
عز الدٌن ابن عبد الجلٌل
محمود قاٌد
خٌرٌة هرابً
خالد الوسالتً دلهم
مرٌم الوسالتً دلهم
محمد علً بن محمد الهادي بن محمد الوسالتً دلهم
خبٌب بن محمد الهادي بن محمد الوسالتً دلهم
تقوى بن محمد الهادي بن محمد الوسالتً دلهم
مرٌم ٌدعس
عمر ٌدعس
محمد علً ٌدعس
رشٌدة خروف
جمٌلة شعبان
هنٌة الهمامً
شاذلٌة الوصٌف
بنزرت -متساكنً منطقة الداقمة سٌدي عثمان معتمدٌة أوتٌك
زٌنب نجالوي
تسنٌم مروانً
نور الدٌن بن صالح بن أحمد نموشً
عفاف مروانً
عبد الواحد بوخرٌص
ولٌد بن محمد بن عبد هللا ترواٌت
جمال العوي
الطٌب بن الحاج محمد الهٌشري
عٌسى بن الحاج محمد بن الحاج صالح هٌشري
صفاء القصٌبً
محمد امٌن جالل
عبد العزٌز بحلوس
امنة جالل
محمد الناجً غرسلً
صالح الدٌن ملوحً
السٌدة بنت عبد العزٌز فطن حرم الطاهر الحصنً
سعد مبارك صالح الشارنً
رجاء بندقة
طارق النوري
محمد النوري
الطاهر السدٌرى
حامد التومً
لٌلى بنت محمد الجٌالنً بن عٌاد
زٌنة الغانمً
المنجً بن الجمعً بن أحمد سلٌمً
صالحة السلٌمً
لطٌفة السالئمً
عبد المجٌد محمد

19/80

ع /ر
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
5069
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

رقم الملف
0101-018765
0101-018772
0101-018776
0101-018778
0101-018786
0101-018808
0101-018810
0101-018813
0101-018816
0101-018820
0101-018821
0101-018828
0101-018838
0101-018842
0101-018848
0101-018854
0101-018880
0101-018881
0101-018882
0101-018883
0101-018884
0101-018888
0101-018890
0101-018891
0101-018893
0101-018894
0101-018897
0101-018915
0101-018918
0101-018924
0101-018933
0101-018937
0101-018942
0101-018949
0101-018955
0101-018958
0101-018959
0101-018980
0101-018995
0101-018996
0101-018997
0101-018999
0101-019003
0101-019007
0101-019010
0101-019015
0101-019022
0101-019066
0101-019075
0101-019095
0101-019098
0101-019099
0101-019100
0101-019103
0101-019106
0101-019110
0101-019115
0101-019116
0101-019128
0101-019129
0101-019143
0101-019145
0101-019147
0101-019170
0101-019171
0101-019189
0101-019193
0101-019204
0101-019215
0101-019216
0101-019219

االسم واللقب
فوزٌة بنت عبٌد بن خمٌس باشا
جنات البعاونً
خدٌجة ٌحٌاوٌة
شكري الٌحٌاوي
شٌماء كرٌفة
محمد بن حامد بن علً قرٌرة
خالد بن علً بن بوبكر بوربٌع
كمال الدٌن غالمً
مارٌا مشماش
العروسً مزغنً بن محمد الصلٌعً
على العلوى
محمد بن علً بن عٌسى المحفوظً
الهادي بن علً بن الحاج ٌوسف الذوادي
حمودة الرحالً
الهادٌة بنت المبروك طولٌة
عزٌزة العٌادي
عز الدٌن النوٌري
حلٌمة قراب
محمد العربً الشاٌب
حورٌة سنوسً
أسماء المبعوج
رشٌدة المبعوج
نورة المبعوج
حٌاة هالل
بشٌر الحاج سالم
سمٌر المبعوج
السٌدة بوعزٌز
توفٌق عبد العزٌز
محمد منصف بن رحومة
مجٌد عطوانً
ٌسٌن بن مصطفى بن علً بن محمد بنسالم
منٌره حمٌد
محمد فتحً التواتً
محبوبة حجاجً
محبوبة عثمان
فاتح بن عالله بن والً
هاجر نقً
الزهرة الكبٌر
آالء غدٌرة
تسنٌم غدٌرة
منٌب غدٌرة
نورة الزٌلً
عبد الوهاب بن العربً بن عبد الوهاب خضري
حبٌبة الزائر
محمد نوٌرة
فتحٌة بنت عمر بن ابراهٌم جماعة
أحمد بن عمربن الكٌالنً بنسعٌد
محمد علً الفً
نعٌمة قاسم
فاطمة خروف
فوزٌه بنت سالم بن قادر الصغٌر
صابر بن محمد االزهر بن حمودة ظاهري
زٌنة غاٌبً
سارة مرسنً
أحمد مرسنً
الهاشمً بن محمد المدنً بن محمد الهاشمً
علٌة بنعمار
هندة بنعمار
عبد القدوس البوالهمى
خلود البوالهمى
مصطفى الكالبً
صالح بوعلً
راشد حمٌدي
عواطف بوزقرو
سمٌرة بنت بوبكر بن الحبٌب كرٌم
البحري الشرٌف
عبده قرامً
محمود بن عبد هللا الحندٌري
الهادي الرابح
عبد الرزاق العونً
ضٌاء الحق بوعبد هللا

20/80

ع /ر
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467

رقم الملف
0101-019221
0101-019222
0101-019223
0101-019231
0101-019246
0101-019248
0101-019262
0101-019265
0101-019287
0101-019309
0101-019321
0101-019338
0101-019340
0101-019345
0101-019353
0101-019358
0101-019376
0101-019389
0101-019394
0101-019402
0101-019403
0101-019409
0101-019411
0101-019424
0101-019427
0101-019429
0101-019430
0101-019432
0101-019438
0101-019447
0101-019449
0101-019451
0101-019453
0101-019460
0101-019476
0101-019488
0101-019512
0101-019513
0101-019536
0101-019542
0101-019543
0101-019546
0101-019572
0101-019575
0101-019580
0101-019592
0101-019594
0101-019608
0101-019630
0101-019635
0101-019650
0101-019651
0101-019652
0101-019664
0101-019699
0101-019706
0101-019707
0101-019721
0101-019723
0101-019724
0101-019736
0101-019742
0101-019749
0101-019763
0101-019766
0101-019805
0101-019813
0101-019823
0101-019843
0101-019844
0101-019849

االسم واللقب
نزٌهة المطوي
توفٌق بن نصر بن مبروك بنعثمان
الحبٌب العونً
سعاد مسعودي
محمد غشام
بشٌرة ابراهم
الصادق المانسً
كمال الدراجً
منٌر رزقً
محمد ناصر شوٌخة
الصحبً بن عبد الرحمان بن محمد الصالح الزنٌدي
عبدهللا بن الحاج علً القمودي
فاطمة ابنالحاج عمر .
حسٌن خلٌفة
أٌمن الدرٌدي
هاجر الكسوري
فتحٌة الخترشً
صابر الهواري
حلٌمة بلقاسمً
فتحً القسنطٌنً
علً حسٌن
صالح بن عبد هللا بن علً الهمامً
غزوة بن عبد الرحمان بن أحمد الفرشٌشً
جمٌلة بنت الطاهر بن حسٌن حمودة
محمد المازري الشك
رضوان بن سالم
خدٌجة بن عاشور
نور الدٌن بن عمار بن بوعرس كمتاوي
عاللة العامرى
عماد الغنوشً
جمٌلة التٌزاوي
عائشة بن سوٌسً
عالٌة حمادة
كوثر بنت عمر بن أحمد بورقٌبة
جمال فرٌفٌطة
راضٌه حموده
محمد قوادرٌة
صالح بن على البحرى
منجٌة بنت عثمان بن محمد حرم سمٌر القربً الصوٌد
أحمد بن عبد الحمٌد بن أحمد حامدي
البشٌر الدخالوي
محمد البابوري
الجٌالنً بن سعد غربً
نصر الدٌن سوٌلمً
ذوادٌة دلهومً
علً بنعاسً
أحمد ابرٌك
ابراهٌم بن أحمد بن سعد بنعكاشة
محمد الزغوانً
تسنٌم قاسمً
السٌدة العمٌري
سامٌة زروق
الحبٌب زروق
العروسً ورشفانً الصكٌك
شرف الدٌن حمدي
محمود هنداوي
سعاد بنت التٌجانً بن صالح جبنون
محرز بعزاوي
أمانً بنت الصادق أحمدي
أمٌن بن الصادق األحمدي
رملة بنت العربً بن عمار الورغً
أحمد بن عثمان بن صالح بوغانمً
محمد بن علً بن سعٌد بوعجٌلة
فاضل بن صالح ساسً
محمد الفاضل بن مصطفى بن صالح الصدفً
نافع فرٌجة
محمد الصالح بن حمدة فلٌس
نادٌة الزغٌبً
سهام فضة
عاٌشة رابعً
علً بن بوترعة بن عمار ابن عمار

21/80

ع /ر
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538

رقم الملف
0101-019860
0101-019865
0101-019871
0101-019872
0101-019874
0101-019908
0101-019915
0101-019939
0101-019945
0101-019948
0101-019951
0101-019972
0101-019994
0101-019998
0101-019999
0101-020024
0101-020035
0101-020039
0101-020052
0101-020054
0101-020056
0101-020060
0101-020087
0101-020088
0101-020100
0101-020101
0101-020104
0101-020105
0101-020107
0101-020117
0101-020137
0101-020143
0101-020153
0101-020157
0101-020158
0101-020159
0101-020161
0101-020162
0101-020165
0101-020167
0101-020170
0101-020176
0101-020178
0101-020180
0101-020181
0101-020184
0101-020199
0101-020201
0101-020221
0101-020230
0101-020233
0101-020249
0101-020251
0101-020257
0101-020264
0101-020265
0101-020267
0101-020274
0101-020278
0101-020279
0101-020284
0101-020296
0101-020317
0101-020319
0101-020327
0101-020328
0101-020329
0101-020333
0101-020337
0101-020360
0101-020371

االسم واللقب
حمٌدة بلحاج صالح
فاطمة بنت الناصر بن صالح الشارنً
محمد رضا عجٌنة
المنصف الحالب
منجٌة بنت الهاشمً التوهامً
محمد بن الجٌالنى بنصعنون
لطٌفة كسٌكسً
محمد برٌكً
وحٌدة بنت البشٌر بن قاسم مهٌري
الفهري بنٌعلى
النورى بن عائشة
شوٌخة الرقاد
الصادق بن مصباح بن االسود
حمادي احبٌق
محسن بن صالح جندوبً
محمد بن محمد بن عبد هللا العكرٌش
فاضل بدة
منٌرة بنت حسن بن مبروك نصري
جمٌلة الهمامً
عادل حرٌزي
منصف زٌد
منذر حمدي
الحبٌب مسعودي
رشدي زغالمً
أكرم الكامل
صباح العنابً
لطفً بن حرٌد
رابح بن بوهانً بن ابراهٌم الزاوي
محمد السعٌد الغربً
خلٌفة السودانً
وحٌد العٌونً
محمد الهادي بن الطاهر بن عبٌدي الخرفً
نجٌبة بنت مرزوق بن مسعود الحمرونً
فتحً الصالحً
عبد الرحمان الطرخانى
محمد شعٌب طرخانً
حبٌبة بنت صالح بن ابراهٌم الماجري
حسن طرخانً
مراد بنرمضان
وفاء ضٌفاوي
وجدان بنت العربً العامري حرم الهاشمً البٌار
لطفً الفداوي
خمٌسة الحرزالً
حٌاة الحرزالً
منانة الدربالٌة
عادل الماجري
مهنٌة النصراوي
سعاد بنت محمد الصالح الفرشٌشً
أسماء ٌحً
زٌنب بنت سعد حلفاوي حرم حاتم جبابلً
علجٌة الجبالً
هدى التومً
هاجر حلٌمً
بهٌجة الوذرفً
محمد بن غزٌل
سالمة الثلب
لطٌفة الحداد
عبد الحمٌد بن محمد بن عبد هللا بالعاٌش
محمد بن الصادق بن عماره بحرونً
حسنة قدري
الشاذلٌة بركات
محمد العادل ابن ابراهٌم
حمزة بالحاج محمد
منتصر طهارٌة
فهمى غرٌبى
سمٌر المطوي
أسامة العباسً
نبٌلة الرزقً
منٌر سماري
أسماء سكمة
أٌمن رحمونً

22/80

ع /ر
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609

رقم الملف
0101-020372
0101-020378
0101-020379
0101-020380
0101-020381
0101-020382
0101-020383
0101-020384
0101-020385
0101-020396
0101-020397
0101-020399
0101-020402
0101-020408
0101-020409
0101-020410
0101-020413
0101-020414
0101-020429
0101-020436
0101-020450
0101-020462
0101-020473
0101-020482
0101-020483
0101-020507
0101-020513
0101-020523
0101-020530
0101-020532
0101-020535
0101-020539
0101-020546
0101-020552
0101-020554
0101-020557
0101-020582
0101-020587
0101-020588
0101-020617
0101-020654
0101-020655
0101-020657
0101-020666
0101-020682
0101-020683
0101-020697
0101-020720
0101-020721
0101-020727
0101-020742
0101-020744
0101-020757
0101-020763
0101-020776
0101-020781
0101-020782
0101-020790
0101-020797
0101-020798
0101-020824
0101-020827
0101-020829
0101-020832
0101-020864
0101-020865
0101-020869
0101-020891
0101-020896
0101-020897
0101-020898

االسم واللقب
عز الدٌن شمام
علٌة بنت فرج بن الحطاب المرزوقً حرم أحمد عاشور
حسام رٌحان
مهنٌة منصوري
علً بن القدور دعموش
محمود المورالً
سفٌان بن محمود بن مصطفى المورالً
جمٌلة الطرابلسً
ٌسرى كبٌر
ابراهٌم بن علً بن الحاج صالح الحجري
حبٌبة الطٌاشً حرم صالح الرحوي
الهادى بن الطٌب نصرلً
حسٌن بن عمر بووزرة
الحسٌن بن علً المانوزي
انٌس الكامل
الهادي بن محمد بن الصادق جعوانً
توفٌق خضراوي
صالح بن سالم بن بلقاسم الناجح
محمد الصفاقسً
الكامل السٌاري
جنات عبٌدي
عبد الهادي عوف
األخضر بن العربً بن سعد بن خذٌري شوٌرفً
محمد الناجً شعبانً
حٌاة مهتلً
رحمة بنت المكً بن علً الجمٌلً حرم محمد الجزٌري
محمد بلفٌتورى
زهرة دحداح
نور الدٌن بوفلغة
محمد فتحً بحرٌة
خدٌجة ثابتً
رضا بن محمد جدي
فٌصل الشرٌف
مختار السدٌري
عائشة مبروكً
محسن جالصً
بلحسن بن الشاذلى
المكٌة الطرابلسً
جمعة بنالواعر
عائشة بنت الحبٌب الهواري أرملة الطٌب رٌدان
سعٌد قدٌري
فتحً بوترعه
محً الدٌن بن محمد العربً الشعٌبً
فوزي مسعود
علً عموري
منجٌة الحجام
صالح الدٌن دالعً
لطفً البكوش
اسحاق منصوري
فاطمة بنت محمد الصالح سلٌطً
أحالم كعبً
نعٌمة بنت الحبٌب قنونً
علً بن صالح بن علً هرابً
زهرة بن عبد هللا
الزهرة بنت ابراهٌم المثلوثً
اٌمن بن عبد الكرٌم عبار
شرٌفة بن دالً
محمد الصامت العكرمً
سناء الصغٌري
اٌناس الغشام
شرٌفه صالح الشاٌب
توفٌق رمضان
عٌدة المٌساوي
ٌونس بن بغدادي محمدى
الحبٌب الفرشٌشً
محمد بولعابً
عبد الوهاب بن عبد هللا
حسام زقٌّه
مبروكة العرفاوي
محمد القماطً
طارق الشرعبً

23/80

ع /ر
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680

رقم الملف
0101-020911
0101-020917
0101-020918
0101-020919
0101-020927
0101-020929
0101-020941
0101-020949
0101-020951
0101-020952
0101-020960
0101-020961
0101-020963
0101-020967
0101-020983
0101-020997
0101-020999
0101-021008
0101-021010
0101-021015
0101-021041
0101-021044
0101-021064
0101-021076
0101-021079
0101-021103
0101-021111
0101-021112
0101-021113
0101-021114
0101-021116
0101-021117
0101-021119
0101-021128
0101-021133
0101-021134
0101-021138
0101-021149
0101-021159
0101-021163
0101-021180
0101-021181
0101-021183
0101-021185
0101-021186
0101-021194
0101-021195
0101-021197
0101-021201
0101-021204
0101-021207
0101-021209
0101-021212
0101-021253
0101-021254
0101-021258
0101-021261
0101-021263
0101-021264
0101-021276
0101-021278
0101-021288
0101-021289
0101-021290
0101-021293
0101-021294
0101-021299
0101-021304
0101-021305
0101-021306
0101-021309

االسم واللقب
فاطمة بن عبدهللا
محمد بن الهادي حواشً
الزهرة سعد هللا
الساسً بنعطٌة
مباركة عٌادي
نزٌهة القصري
صباح جبٌر
جمٌلة العٌاط
ربٌعة الشمسً
فاطمة الرتٌمٌه
إلهام الحلفاوي
منانة الحلفاوي
محمد الحلفاوي
خالد الحلفاوي
المبروك اقتات
خلٌفة عبٌد
لالهم ماجري
بثٌنة عطافً
رضوان عطافً
محمد بن سلٌمان بولعابً
دلٌلة عطٌة
كمال بن عمر بن الحاج بلقاسم شبٌل
الشاذلً قطٌف
أٌمن بحٌري
بوراوي قطاط
وسٌم األحمدي
محمد الزموري
منصور بن عبد هللا بن حسن السالمً
الزٌتونى بوجالغة
محمد صالح بن زاد بن المبروك سالمً
علً بن محمد بن علً التومً
الشٌبانً ثابت
محمد بن أحمد بن محمد شفتر
سامٌة بنت حسن الٌتوجً
رفٌق حسٌن
محمد وسالتً
سلوى بلقاسم
بلقاسم بن محمدبن تباسً بن فرحات علٌبً
عزٌزة الجبالً
منصور بن جمعة قصراوي
اسماعٌل العرفاوي
إدرٌس العرفاوي
عمار بن محمد بن مبروك سالمً
علً بن ضو زوٌنخ
الطٌف بن عمار بن الطٌف قمودي.
ضو بوعبٌدي
مسعود بن سالم بنعمر الونٌسً
خلٌفة بن عبٌد بن علً الناهض
لطٌفة الزغالمً
سعٌد بن نصر بن محمد الحوٌوي
بٌة فٌتورى
أحمد بن خلٌفة بن مسعود الحداد
مسعود بن أحمد بن سالم حرابً
علً بن منصور بن سالم بنمحمود
عمر ثابت
نبٌهة الحٌدري
محمد بن عمر النوٌلً
خلٌفة بن بلقاسم بن سعٌد البوعبٌدي
الكٌالنً بن عثمان بن محمد عثمانً
الشٌبانً بن عبد الحمٌد كس
عمر بن عبد القادر االحمر
عمارة بن محمد الناٌلً
المبروك بن علً بن المدور
لزرق بن عمر بن لزرقف غماده
خلٌفة بن عمر كرٌم
خلٌفة بن محمد بن لزرق غماده
الصوٌعً بن ضو بن محمد السعٌدي
محمد بن ساسً بن المبروك هالل
عبد هللا بن خلٌفة صاروط
المبروك بن عماره بن عمر بوسفة
محمد بن خلٌفة محضً

24/80

ع /ر
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751

رقم الملف
0101-021310
0101-021313
0101-021322
0101-021324
0101-021327
0101-021337
0101-021339
0101-021341
0101-021366
0101-021372
0101-021374
0101-021395
0101-021402
0101-021403
0101-021406
0101-021412
0101-021413
0101-021447
0101-021451
0101-021462
0101-021468
0101-021474
0101-021480
0101-021485
0101-021491
0101-021497
0101-021500
0101-021509
0101-021516
0101-021521
0101-021524
0101-021525
0101-021533
0101-021537
0101-021544
0101-021550
0101-021552
0101-021566
0101-021570
0101-021573
0101-021603
0101-021608
0101-021609
0101-021611
0101-021613
0101-021614
0101-021619
0101-021625
0101-021626
0101-021627
0101-021628
0101-021630
0101-021635
0101-021644
0101-021646
0101-021653
0101-021656
0101-021694
0101-021699
0101-021707
0101-021712
0101-021714
0101-021721
0101-021722
0101-021740
0101-021759
0101-021760
0101-021764
0101-021774
0101-021779
0101-021799

االسم واللقب
مصباح بن صالح بن مصباح بلحاج
نصر بن المبروك بن مسعود المشلوش
عائشة الماجري
صهٌب بن مراد بن بشٌر الجبالى
العائش بن مصباح لعوٌنً
حاتم المحواشً
محمد العٌد عمري
أحمد بنعبد الحفٌظ
وسٌلة علٌبً
شهٌدة قادري
محمد األزهر بن الحفناوي عكرمً
رضاء بن حسن بن بلقاسم بن منصور
حلٌمة بن خلٌفة
فإاد الصالحً
نورة النفزي
صلوحة حمدي
جالل العكارى
حدّة جامعٌة
فرج بن عمر بن محمد الرابحً
الطاهربن البوهالً بن التائب
ٌونس اقننة
بلحسن الكافً
جاء باهلل جبابلً
خالد سالمً
أسامة السوٌسى
محمد نجٌب بلحاج عمر
امحمد عبرود
قٌس الملٌتً
الشعٌلً نصٌر
حسونة قاسمً
ألفة جمعة
مباركة الرٌاحً
مبروكة الشابً
خولة الغندري
شاكر بوسعٌد
فتحٌة عزٌز
السخٌري بن حلٌمة شهر الحجام ناجٌة
محمد مخلوف
المنذر بنعمر
محمد بادٌس
إسماعٌل بن محمد القٌطونً
علً الحمرونً
امال السٌد
شمس الدٌن بن عماد بن السٌد
سٌف الدٌن السٌد
مكرم قربوج
محمود بوزٌدي
فاطمة االزرق
محمد الحبازي
اٌناس الحبازي
محمد وسٌم بلحاج
عمر بن ٌونس
سنٌة الشكً
شكري الهمامً
رضا العبٌدي
عاٌدة الفهري
صبري بن اسماعٌل
فاطمة الجمنً
عبد المجٌد الدٌماسً
فتحٌه المحجوبً
عز الدٌن بن علً بن محمد الحاجً
عٌفة بن مبارك بن عٌفه العلٌانً
سلٌم التوج
ناجً خوٌلدي
عماد بوحسٌن
وحٌد قدورة
محمد بن محمود بوفرٌخة
جلٌلة النفزي
بالل العرٌبً
نبٌل بن الهادي التونسً
عمارة بن الصادق بن علً خلٌفة

25/80

ع /ر
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822

رقم الملف
0101-021801
0101-021807
0101-021821
0101-021856
0101-021866
0101-021867
0101-021869
0101-021877
0101-021881
0101-021897
0101-021907
0101-021918
0101-021919
0101-021923
0101-021925
0101-021946
0101-021955
0101-021961
0101-021966
0101-021981
0101-021989
0101-021991
0101-022002
0101-022008
0101-022010
0101-022014
0101-022031
0101-022032
0101-022036
0101-022051
0101-022063
0101-022068
0101-022078
0101-022083
0101-022090
0101-022098
0101-022105
0101-022118
0101-022123
0101-022128
0101-022141
0101-022143
0101-022153
0101-022156
0101-022168
0101-022172
0101-022175
0101-022177
0101-022180
0101-022183
0101-022186
0101-022215
0101-022224
0101-022232
0101-022233
0101-022237
0101-022239
0101-022249
0101-022263
0101-022266
0101-022275
0101-022284
0101-022286
0101-022287
0101-022290
0101-022317
0101-022329
0101-022337
0101-022339
0101-022340
0101-022354

االسم واللقب
زعرة العماري
عجمٌة الرصاص
الطاهر بن محمد بن عثمان الغربً
مالك عكروت
رٌم الزٌانً
عاللة القنٌشً
الطٌب بن حموده بن الطٌب عرفاوي
رضا الشنوفً
حسنة باشة
سلمى البراطلى
علً بن حموده بن موسى بن أحمد بن ابراهٌم برشوشً
مدهلل بنت محمد بن محمد كمنتر
خوله بنت محمد بن عمر كمنتر
مختار جبالً
جمعة رحومة
بسمة الحبوبً
فاطمة مبارك
الشرٌف ضٌه
بلقاسم شاٌبً
عبد هللا نبٌغ
رضا بركاتً
جمال العٌادي
محمد بوشوشة بن عون هللا
الخامسة بنعلً
الزهراء الخماسً
سارة المزاري
ناجٌة خٌاري
نور الدٌن خلف هللا
شوقً بنحمٌدة
فرٌدة الدراجً
محمد الهادي بن الطاهر بن بوجمعة الطرابلسً
مراد الصوٌعً
علجٌة الطبوبً
ربح بنبراهٌم
محمد عبد الرإوف فرحات
منٌة بروكة
فاطمة المناعً
امٌمة حمودي
صابر المناعً
وحٌدة المزهودي
عمار بن صالح بن محمد حامدي
عبد هللا بن محمد بن بلقاسم ٌحٌاوي
فاتن الحرباوي
ناجٌة الطرابلسً
الهادى عمارة
محمد رادٌه
رحاب قربوج
أسماء قربوج
فوزي الجالصً
عبد العزٌز فرحات
لطفً الهمامً
محمد الحبٌب الدرٌدي
شكري مجٌد
فرٌد خمٌسة
شهٌدة القبطنً
فتحى القبطنى
نبٌهة القبطنى
سلوى االندلسً
زهٌر الحاج عمر
محمد عبد الرزاق
علً الورغً
الحاج سالم بن الحاج محمد ذوٌب
صالح طرابلسً
محمد بن فقٌه
فتحً بالحاج
المنجً الحنفً
محمد الٌحٌاوي
هناء الزٌتونً
منٌة المإدب
نور الدٌن بوزٌد
الطٌب القطاري

26/80

ع /ر
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

رقم الملف
0101-022359
0101-022367
0101-022370
0101-022377
0101-022383
0101-022386
0101-022387
0101-022400
0101-022404
0101-022406
0101-022408
0101-022410
0101-022411
0101-022420
0101-022424
0101-022431
0101-022446
0101-022447
0101-022458
0101-022460
0101-022495
0101-022503
0101-022513
0101-022515
0101-022519
0101-022520
0101-022521
0101-022522
0101-022523
0101-022526
0101-022531
0101-022532
0101-022533
0101-022534
0101-022542
0101-022548
0101-022551
0101-022553
0101-022554
0101-022560
0101-022561
0101-022563
0101-022564
0101-022570
0101-022573
0101-022574
0101-022582
0101-022595
0101-022596
0101-022603
0101-022608
0101-022629
0101-022630
0101-022644
0101-022648
0101-022658
0101-022660
0101-022682
0101-022706
0101-022713
0101-022714
0101-022767
0101-022774
0101-022775
0101-022776
0101-022789
0101-022791
0101-022793
0101-022806
0101-022811
0101-022832

االسم واللقب
خمٌس التومً
منجٌة بنت حسٌن بن بلقاسم عرفة حرم حمزة حمزة
وفاء غابري
منجٌة بنعمر
بلقاسم القراش
حازم بن الشعبان بن حسن نوٌرة
أسامة نوٌرة
وسٌلة النغموشً
رإوف النغموشً بن الهادي بن الجٌالنً
حٌاة النغموشً بنت الهادي بن الجٌالنً
دلٌلة النغموشً بنت الهادي بن الجٌالنً
خولة بعازٌز
نادٌة بنت الهادي نغموشً حرم بالل بوبكري
فتحٌة سفراو
سالمة بنت عمار بن فرج ابراهٌم حرم محمد مسعود
مختار عزوز
كلثوم الوحٌشً
أالء بنت فهمً عٌاد حرم ابراهٌم عرفاوي
المولدي حباشً
أحمد العٌاري
لطفً هذباوي
زٌنب الحناشً
محمد ورق
السعٌد بن صالح الماجري
عز الدٌن الثابتى
خلٌل الثابتى
عائشة الثابتى
مرٌم الثابتى
محمد البشٌر الثابتى
بلقاسم بن ضو الثابتى
ضٌاء الحق الكعبً
موفق باهلل الكعبً
صبٌحة المثنً
العربً بن أحمد بن حسٌن العابدي
رفٌقة المحمودي
منجٌة بنت عمر بن محمد خلٌفة
محبوبة الطمنً
سلمى بنت محمد بن علٌه الطمنً
ام الخٌر الهمندي
فٌروز بنت محمد بن علٌة الطمنً
جمٌلة الغربً
مفٌدة بنت محمد بن محمود بنصالح حرم محمود بوفاٌد
هدى الهمامً
حمدي بن عبد الحمٌد البحري
عتاب بنصالح
محرز العٌاشً
خمٌس درٌدي
هنٌّة بن نصر
منٌرةبنت علً عبٌدي حرم فرٌد الفطناسً
روضة القابسً
هادٌة الورٌمً
ضرٌفة براهمً
غزالة بنت محمود الٌعقوبً
حنان زوٌدي
محمد الصالح بن حسٌن بن محمد رجب
بلقاسم بن خمٌس بن عبد هللا عباسً
ضو بن مسعود الجريء
حلٌمة الدروٌش
محمد الشاذلً الكرارسً
الحبٌب بن سالم بن مبروك العربً
حبٌبة بنعربٌة
توفٌق الجابري
حسٌبة بنت صالح بنمسعود
الحبٌب بن أحمد بوجمٌل
عائشة الطالبً
وسٌلة بنت حسن بن أحمد القلعً
سعٌدة النمر
الطٌب ضٌفً
المختار الكحٌلً
سلٌمة العابد
خٌرة الغربً

27/80

ع /ر
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

رقم الملف
0101-022841
0101-022845
0101-022850
0101-022852
0101-022853
0101-022860
0101-022868
0101-022873
0101-022877
0101-022905
0101-022906
0101-022909
0101-022915
0101-022924
0101-022932
0101-022934
0101-022948
0101-022961
0101-022988
0101-022996
0101-023013
0101-023027
0101-023058
0101-023073
0101-023084
0101-023086
0101-023087
0101-023132
0101-023140
0101-023144
0101-023157
0101-023160
0101-023163
0101-023189
0101-023191
0101-023222
0101-023226
0101-023227
0101-023235
0101-023239
0101-023260
0101-023268
0101-023271
0101-023280
0101-023287
0101-023290
0101-023291
0101-023299
0101-023300
0101-023302
0101-023311
0101-023317
0101-023319
0101-023321
0101-023325
0101-023341
0101-023342
0101-023353
0101-023358
0101-023364
0101-023389
0101-023390
0101-023393
0101-023398
0101-023418
0101-023424
0101-023425
0101-023429
0101-023431
0101-023444
0101-023448

االسم واللقب
حسن بن الهادي دخٌل
رمزي بلدي
منجٌة البجاوي
عربٌة بنت الحبٌب درٌسً
برهان لواتً
عزٌزة بن عائشة
سعٌدة بن عبد القادر
ابراهٌم رزٌق
أحمد الصغٌر بوعزي
دلٌلة زلفانً
نوره زلفانً
نفٌسة زلفانٌة
مسعود بن موسى بن محمد بن عٌاد الطرودي
خلٌفة شوشان
شاذلٌة الكافً
نزٌهة المثلوثً
الرائف بن حمٌدة
لطٌفة الزٌانً
رشٌدة الستٌتً
االسعد االسود
عباس بالكحال
أحمد بن علً جبارة
دالل العبٌدي
رضوان الجبالً
عفٌفة الحٌزم
عٌاد بن رجب جوادي
عزٌزة البلطً
ساسٌة ورفلً
لطفً كنو
لطفً الطرابلسً
نهلة مراد
نبٌل راسٌل
روضة الزهرونً
منانة بقة
كاهنة البودالً
نعٌم العسكري
مراد التائب
مصطفى وسالتً
حمدة بن سالم
منى الغربً
سعٌدة قائدي
فٌصل قادري
لطفً الهٌشري
مروان المرزوقً
شوقً صحراوي
فتحً الصامت
االمٌن الٌهبً
نبٌل ابن ٌحً
منٌر شوشانً
محمد اللطفً جعٌدان
حسن ببّو
حامد بن محمد بن الحاج حامد مانسً
علً بن أحمد بن الزائد
حسناء بن صالحة
أحمد بن سلٌمان
خالد ثابتً
سامٌة شرقً
صالح عٌادي
شرٌفة بوعالق
سامٌة المثلولً
ابتسام زرٌبً
بسام زرٌبً
نعٌمة الزرٌبً
صوفٌة الحمرونً
محمد بن ابراهٌم باش طبجً
مرٌم بن عبد الجلٌل
أمل الوسالتً
ناجٌة المحواشً
نور الدٌن بن البغدادي بن محمد الصالح رابعً
صباح بنت محمد بن أحمد مسعودي
انصاف الوسالتً

28/80

ع /ر
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

رقم الملف
0101-023451
0101-023469
0101-023474
0101-023482
0101-023496
0101-023505
0101-023516
0101-023521
0101-023532
0101-023533
0101-023535
0101-023539
0101-023543
0101-023544
0101-023546
0101-023552
0101-023581
0101-023583
0101-023584
0101-023587
0101-023602
0101-023627
0101-023629
0101-023630
0101-023632
0101-023694
0101-023710
0101-023712
0101-023717
0101-023719
0101-023727
0101-023739
0101-023748
0101-023753
0101-023802
0101-023809
0101-023811
0101-023812
0101-023813
0101-023831
0101-023843
0101-023848
0101-023849
0101-023850
0101-023852
0101-023876
0101-023880
0101-023881
0101-023893
0101-023894
0101-023908
0101-023910
0101-023913
0101-023926
0101-023941
0101-023948
0101-023960
0101-023964
0101-023967
0101-023972
0101-023973
0101-023979
0101-023981
0101-023996
0101-024002
0101-024006
0101-024010
0101-024024
0101-024040
0101-024048
0101-024059

االسم واللقب
أسماء وسالتً
المكً بن الحسٌن بن صالح حمودة
لٌلى الذوادي
بٌة بلطً حرم بن صالح
انٌس بن أحمد قوٌسم
مفٌدة حسٌن
هنده مبارك
مبروكة الثابت
حنان الفطناسً
نعٌمة بنت أحمد قنر
نجوى بنت خلٌفة المقدمٌنً
كمال قسومة
نادٌة العٌادي
نعٌمة بنت محفوظ بن محمد المروانً حرم محمد نفٌظ
رٌم الشامخ
زهرة بنعطٌة
محمد بن بلقاسم بن عبد الجلٌل
الزهرة البجاوي
عاٌشة بودرٌقه
اشرف عبد الجلٌل
جلٌلة النفزي
فضٌلة بتوت
ربح بن منا
الهادي النوالً
اسماعٌل الحثروبً
المعز بن عثمان
عبد الطٌف اوالد مبروك
محمد علً طوزي
الحسٌن السنوسً
هنٌة بالنور
المنجً صواب
رضوان الفزعً
أحمد رجائبً
محمود خلفً
الحبٌب بن محمد بن الحاج الصادق بن فضل
حبٌبة جالب
حسان شمام
العربً بنحمادي
إٌمان شمام
زهٌر حوٌته
آمال بن محجوب
مبروكة احمٌد
حمزه بن علً بن عبد هللا بنحمٌد
رٌم القٌطونً
مبروك لطٌف
عبد الستار بن موسى
عبد الرحمان الهذٌلً
محمد الفاضل سائحً
الصادق بن علً بن ابراهٌم
مرٌم بنت ابوبكر لخضر
الطاهر بن بلقاسم بن عثمان بوراوى
علً بن سعد شتٌوي
إسماعٌل الخذري
بسمة بنت العجمً سوٌسً حرم محمد الشاوش
لمٌاء عمٌرة
الحبٌب االزٌدي
عبد العزٌز التمٌمى
علً المحمودي
لمٌاء اوراري
عبد هللا قنٌش
مصطفى محواشً
العادل البوعزٌزي
أمٌنة الفرس
اكرام البدوي
سمٌرة بن الرزقانً
بلقاسم العبٌدي
مسعودة بنبراهٌم
عبد القادر زٌتونً
ربح بالل
محمد الناصر بن محمد بن سالم الكوش
عدنان العبٌدي

29/80

ع /ر
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106

رقم الملف
0101-024061
0101-024067
0101-024090
0101-024104
0101-024106
0101-024107
0101-024119
0101-024128
0101-024133
0101-024135
0101-024137
0101-024150
0101-024151
0101-024168
0101-024191
0101-024199
0101-024208
0101-024227
0101-024237
0101-024238
0101-024251
0101-024254
0101-024255
0101-024256
0101-024257
0101-024259
0101-024260
0101-024262
0101-024267
0101-024275
0101-024281
0101-024283
0101-024288
0101-024289
0101-024306
0101-024364
0101-024365
0101-024367
0101-024373
0101-024376
0101-024384
0101-024398
0101-024408
0101-024413
0101-024424
0101-024428
0101-024432
0101-024439
0101-024447
0101-024448
0101-024454
0101-024456
0101-024461
0101-024462
0101-024471
0101-024477
0101-024482
0101-024487
0101-024488
0101-024493
0101-024497
0101-024499
0101-024502
0101-024503
0101-024504
0101-024508
0101-024524
0101-024525
0101-024535
0101-024541
0101-024549

االسم واللقب
محمد االوحٌشً
عمر بن عامر بن محمد بن أحمد
فطٌمة الدرٌدي
خولة بن رحومة
صالح بن محمد شوشان رزقً
الحبٌب فرج
صالح برباري
مروى الشعري
أحمد العٌاري
كمال بلعٌد
نسٌبة بلعٌد
فوزٌة الثابت
سعاد الماجري
السٌدة الدراوي
علً بن أحمد بن الحاج بنموسى
مصباح بن محمد بن علً شفتر
محمد علً عبد العالً
ورثة رمضان بن رحومة الساطوري ممثلتهم وفاء الساطوري
حبٌبة بن جاء باهلل
مراد النوري
الحسٌن بن رحومة بن علً جندوبً
عبد القادر الطرابلسً
تسنٌم الدٌماسً
نهى الدٌماسً
كمال بادي
تٌسٌر الدٌماسً
مروة الدٌماسً
محمد الدٌماسً
ٌاسمٌنة رحال
محمد غوٌل
هبة هللا سعدي
خدٌجة سراٌرٌه
عمارة حزي
جمٌلة الجباري
سمٌة احمٌد
محمد الصادق العبٌدي
زاكٌة البنا
األمٌن مرزوقً
أحالم الرزاقى
خدوجة الشاطر
مولدي البلطً
البشٌر بن الشتاوي بالصادق
السودة نجلة مراٌحً
محجوب مراٌحً
محمد الناصر سعداوي
حامد النوري
محمد المهدي السوسً
لٌلى بنت أحمد بن صالح حواشً
محمد سلٌم بن سلٌم
فرح سلٌم
بلقاسم العٌاري
أحمد نقٌرة
سالمة سمرانً
النوري كشوخ
محمد جابلً
عادل الجندوبً
منذر القاطرى
رابطة الكتاب التونسٌٌن األحرار
محمد الهادي جاءباهلل
أحمد سعٌد
صالح صالح
محمد بن بوقصة بوعلً
الصادق بن أحمد بن عمر قرفة
خلف هللا بن أحمد الرٌاحً
خٌرة بو علً
منٌة بنت محمد بن بوقصة بوعلً
محمد بن عبد السالم بن محمد زرٌق
عبد اللطٌف المكً
محمد مزام
الزٌنة الضاوي
اشرف الرحمانً

30/80

ع /ر
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177

رقم الملف
0101-024564
0101-024572
0101-024575
0101-024576
0101-024582
0101-024591
0101-024592
0101-024607
0101-024612
0101-024613
0101-024616
0101-024632
0101-024635
0101-024636
0101-024640
0101-024642
0101-024648
0101-024657
0101-024662
0101-024663
0101-024671
0101-024687
0101-024691
0101-024692
0101-024696
0101-024709
0101-024717
0101-024721
0101-024723
0101-024726
0101-024736
0101-024738
0101-024740
0101-024745
0101-024749
0101-024764
0101-024768
0101-024769
0101-024770
0101-024771
0101-024780
0101-024783
0101-024785
0101-024790
0101-024800
0101-024811
0101-024816
0101-024820
0101-024822
0101-024823
0101-024830
0101-024840
0101-024843
0101-024844
0101-024846
0101-024850
0101-024856
0101-024863
0101-024868
0101-024878
0101-024881
0101-024882
0101-024885
0101-024890
0101-024893
0101-024899
0101-024918
0101-024921
0101-024928
0101-024936
0101-024951

االسم واللقب
طرشون جباري
سهٌل جباري
اسالم خلف هللا
جالل الماطري
المنصوري عبدهللا
محمد بنٌحً
امال عوٌنتً
حمادي بن رجب بن ابراهٌم فرج
راشد كردغلً
صبري كردغلً
وفاء كردغلً
العائشة علٌبً
خالد بن علً بن مسعود أحمدي
فطوم مباركً
أحمد حمزة
فاطمة بن عطٌة
أسماء حمزة
الهادي الٌحٌاوي
البشٌر البالقً
المعز بن عبد الملك بن جلول العونً
سفٌان منجة
فاطمة الزهرة عرفه
لٌلى سوٌبقً
علجٌة سوٌبقً
محمد السعٌدي
امطٌر قعلول
جمٌلة بن مكٌة
نصر الدٌن خلٌفً
عبد المجٌد قعلول
عبد الحكٌم قعلول
ابراهٌم قعلول
ناٌلة عباسً
أحمد الزبٌدي ممثل عن ورثة الهادي الزبٌدي وحمادي الزبٌدي
حورٌة بنجنات
البشٌر عبٌد
جلٌلة بنت بشٌر كندارة
جلول بن أحمد بن محمد الراهم الكرٌبً
محمد بلحاج عمار
عبد الغنً بن عبد القادر الزغوانً
المنصف عكاشة
منجٌة عمر
محمد الزٌن بن بلقاسم عسٌلً
عادل الطرابلسً
فاطمة الفقٌه حسن
علً الدوٌري ترٌكً
فتحً بن محمد بن علً زمالً
عثمان مثلوثً
حمادي بن عٌسى
حمد خصخوصً
عز الدٌن خضري
المنجً السلواج
الشرٌف الحجاج
رشٌد االخضر
محمد الزموري
رفقة بنت محمد بن منصور عصٌدي
امال بن عبا
الزهرة التونكتً
عائشة بن العابد بن خلٌفة
نور الدٌن بن علً بن خذر
شكري بن رمضان
نجات بنت صالح بن سالم الجبالً حرم محمد األمٌن النجار
هادٌة والً
محمد الهادي الماجري
عبد الحمٌد جماعً
سمٌر بن الكٌالنً المعاوي
السٌدة هداوي
عبد النبً عفلً
زهٌدة عفلً
Mauro Da Silva
محمد المستٌري
رمضان بالحاج رمضان

31/80

ع /ر
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248

رقم الملف
0101-024958
0101-024960
0101-024964
0101-024973
0101-025007
0101-025019
0101-025039
0101-025052
0101-025083
0101-025084
0101-025095
0101-025104
0101-025116
0101-025123
0101-025127
0101-025131
0101-025135
0101-025139
0101-025168
0101-025185
0101-025186
0101-025204
0101-025211
0101-025215
0101-025223
0101-025224
0101-025238
0101-025268
0101-025270
0101-025272
0101-025274
0101-025290
0101-025311
0101-025329
0101-025331
0101-025332
0101-025334
0101-025342
0101-025343
0101-025345
0101-025362
0101-025371
0101-025374
0101-025385
0101-025405
0101-025410
0101-025432
0101-025437
0101-025440
0101-025444
0101-025450
0101-025461
0101-025463
0101-025464
0101-025474
0101-025478
0101-025485
0101-025493
0101-025497
0101-025499
0101-025507
0101-025518
0101-025544
0101-025582
0101-025613
0101-025614
0101-025626
0101-025631
0101-025657
0101-025664
0101-025683

االسم واللقب
حلٌمة المعاوي
عبد الوهاب بن محمد صالح مدٌنً
محمد بن الحاج عمر
هشام النمري
عادل الصٌد الطٌاري
الهادي الدبٌبً
عبد الرحمان األحمر
رإوف بن المكً الشامخٌة
محمد رضا االلتاٌب
نجاة بنت محمد الشامخٌة
دور الندو تٌتزٌانو
رشٌدة الكوكً
عز الدٌن الغرسلً
المختار بن فرج بن محمد الطٌب بوبكر
داود بن محمد حمودة ممثل عن مجموعة من مواطنً المعمورة
خدٌجة العرفاوي
حٌاة بن محمد الجزار
المنصف بن محمد العجمً
عادل المرابط
أوتو برنارد فراي
حسنٌة نفٌظ
فاطمة بنت السالمً قاسمً
نسٌبة فٌالً
علً بوجناح
فاطمة الشبلً
طارق عماري
بركانة االبداٌرٌة
تقوى المنصوري
أحالم خشٌنً
شكري الناجً
منٌة الشبل
الحسٌن المحضاوي
محمد الطاهربن علٌه المدوري
صلٌحة بنت أحمد بن علً الماجري حرم عبد هللا الدرٌدي
ابراهٌم الغانمً
الطاهر السعٌدانً
ناجٌة بن عمر
المنجً عامري
دوجة بنت مفتاح بن بوخاتم الخمٌري أرملة عبد القادر بالعربً
هاجر المسعودي
الٌاس دحمان
الكٌالنٌة بنعتٌق
نزار حسنً
جالل بن الطٌب خلٌل
الزهرة بنت محمد النٌغاوي
العكري بن عمارة
روضة بنت رمضان بونوح
محمد فوراتً
أحمد حدٌدان
فوزٌة بنت علً عطٌة
صالح بن حفٌظ ٌحٌاوي
عبد الرزاق الحشً
محمد العادل بن حسٌن
عادل العٌاري
فاتن بن رمضان
عبد الوهاب البدوي
سعاد صنهاجً
محمد الحبٌب التلٌلً
محمد محسن بن الهادي بن حسٌن العماري
عبد الكرٌم سلومة
مختار بن العربً بن عطٌة عطٌة
نورة حمدي
لٌلى عبٌد
منٌة الخٌاري
مباركة فاخري
المنوبً الفرٌقً
صالح بن عبد الرحمان بن صالح حمودة
سلوى الهمامً
أحمد العٌاري
خمٌسة الخمٌري
عبد الرحمان البوغانمً

32/80

ع /ر
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319

رقم الملف
0101-025687
0101-025689
0101-025698
0101-025709
0101-025742
0101-025752
0101-025765
0101-025773
0101-025777
0101-025793
0101-025799
0101-025804
0101-025806
0101-025815
0101-025816
0101-025822
0101-025830
0101-025833
0101-025861
0101-025865
0101-025891
0101-025901
0101-025906
0101-025912
0101-025936
0101-025955
0101-025957
0101-025979
0101-025991
0101-025992
0101-025997
0101-026001
0101-026010
0101-026017
0101-026021
0101-026074
0101-026075
0101-026077
0101-026085
0101-026086
0101-026087
0101-026137
0101-026152
0101-026154
0101-026156
0101-026167
0101-026171
0101-026182
0101-026185
0101-026187
0101-026188
0101-026206
0101-026209
0101-026216
0101-026219
0101-026220
0101-026223
0101-026240
0101-026272
0101-026274
0101-026292
0101-026299
0101-026300
0101-026310
0101-026336
0101-026339
0101-026412
0101-026427
0101-026430
0101-026479
0101-026484

االسم واللقب
عبد القادر بنبراهٌم
الرشٌد النجار
رائد المراكشً
سعٌد بن ٌغالن
خدٌجة علوش
صلٌحة البوغانمً
محمد الصادق العبٌدي
عبد الملك بن مصطفى بن علً العوارم
سلٌمان الغنجا
هاله البارونً
علً اوالد الشٌخ
تونس عشً
عبد هللا حرٌزي
كمال مبروكً
رضوان المصمودي
زٌنب مراٌحً
زٌاد بن محمود
محبوبة حرٌزي
حاتم التواتً
دحدوح مكً
شكٌب دحدوح
محمد بن علً بن الشرٌف رحٌمً
رضاء فروجة
بشرى الدرٌدى
عبد الغنً شاشٌة
لمٌاء بنعائشة
فإاد بن عبد الرحمان شعبان
زهرة بنت الحطاب بن صالح بوراوي
محمود سلطان
عبد العزٌز بن عبد القادر الجالصً
نعمة صوٌدي
المنذر الشارنً
مسعود ٌامون
بوزٌان الفارحً
سالم بن طٌب قرٌرة
ابراهٌم ابن مسعود
حلٌمة بنت عبدالقادر مجدوبً
عمر الوسالتً
نجمة جمعاوي
رابح بن علً برابح
راضٌة العبٌدي
رفٌقة بن الحاج علً
المنذر برواقً
عز الدٌن محمدي
جهاد بالعمري
عبد القادر الدردوري
محمد بن عبد القادر العبٌدي
أحمد بن عبد الجواد بن عبد القادر قربوج
بشراء بن قارة
مرٌم قربوج
بسمة العرفاوي
عبد المنعم المقرانً
الطٌب زٌنة
روضة بن منصور
منوبٌة العٌاري
االزهر بلدي
عبد القادر مقاٌز
رٌاض المقرانً
فوزي العمدونً
فاطمة الزهرة جوٌنً
خدوجة البكري
حلٌمة الجوٌنً
ناجٌة البوسالمً
فاطمة التومً
محمد بن الصادق الفهري
عصام الدٌن ابن نجمة
العامري بركانة
صافٌة قنونً
محمد االمٌن حرٌرة
محمد ضٌف هللا
صباح ثابت

33/80

ع /ر
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
5070
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389

رقم الملف
0101-026507
0101-026566
0101-026573
0101-026580
0101-026587
0101-026591
0101-026636
0101-026640
0101-026641
0101-026642
0101-026648
0101-026652
0101-026653
0101-026663
0101-026679
0101-026681
0101-026683
0101-026688
0101-026689
0101-026696
0101-026699
0101-026707
0101-026715
0101-026732
0101-026735
0101-026749
0101-026757
0101-026761
0101-026777
0101-026793
0101-026799
0101-026831
0101-026841
0101-026857
0101-026868
0101-026869
0101-026890
0101-026909
0101-026935
0101-026977
0101-026984
0101-026998
0101-027004
0101-027022
0101-027032
0101-027035
0101-027049
0101-027055
0101-027056
0101-027062
0101-027084
0101-027093
0101-027098
0101-027100
0101-027101
0101-027111
0101-027124
0101-027136
0101-027144
0101-027204
0101-027217
0101-027219
0101-027224
0101-027227
0101-027234
0101-027235
0101-027243
0101-027245
0101-027264
0101-027275
0101-027282

االسم واللقب
هادٌة المسراتً
حسن العكاري
توفٌق الحمرونً
على ماجول
سامً بن خلٌفة
حمٌدة خلف هللا
حسام بن محمد الهادي العجمً
صلٌحة بنت ٌوسف كاهٌة حرم السوٌح الرمول
علً فالح
سالم بن حسٌن الصٌود
فرٌد القاهري
فاطمة العمٌري
الزهرة العزابً الدرٌدي
محمد الصادق الباهً
شاذلً الصٌد
فاطمة بنت عمر بن محمد بن ابراهٌم
نسٌم ربٌع
عبد العالً الدجبً
منٌر الغزوانً
جابر ساسً
ضحى الصٌد
محمد خلٌل الماجري
هاجر الصٌد
الطٌب خلٌفً
سعاد الفرجانً
فاطمة الشرقً
محمد الشاذلً
محمد خمٌري
توفٌق رجب
نزار التوكابري
الحسٌن بوشٌبة
هندة بلقاسم
رٌاض الخٌاري
عائدة المشري
نعٌمة الفلوس
فاطمة عٌط
مروان شرٌط
مختار النجومً
رضا بن محمد بن أحمد بن عمار
لطٌفه بنت الهادي بن محجوب الطرودي
محمد قٌزة
محمد ولٌد االندلسً (ممثل عن ورثة عمر القربً)
جمال الجلٌدي
المنصف بن محمد بن عٌاد الحري
أحمد رفٌق بن صالح بن أحمد ابراهٌم
مرٌم بنت علً الشتوي
عبد الحمٌد عبد هللا
سمٌر الزاٌر
لطٌفة منصور
سعٌدة الرزقً
المختار الجزٌري
جمال الدٌن بن أحمد بن بوبكر بسدوري
بثٌنة الصغٌر
منٌة بن الهوٌدي
بلقاسم بن الهادي بن الصادق عنٌزي
عبد الواحد بن عبد المجٌد قرط
توفٌق عٌادي
راضٌة باألسٌر
ٌونس القاسمً
حمادي رمضان
محمّد الكعلً
علً بن حسن البنزرتً
حنان قرط
أحمد بن عبد هللا بن أحمد موسى
منٌة الباجً
هادٌة بنت عبد المجٌد قرط
منى قرط
المولدي بنعلٌة
سمٌر االمام
عادل بوزٌد
عبد القادر حكٌري

34/80

ع /ر
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460

رقم الملف
0101-027288
0101-027293
0101-027315
0101-027317
0101-027327
0101-027352
0101-027355
0101-027359
0101-027364
0101-027394
0101-027409
0101-027410
0101-027417
0101-027429
0101-027443
0101-027460
0101-027463
0101-027474
0101-027478
0101-027483
0101-027494
0101-027511
0101-027525
0101-027530
0101-027541
0101-027544
0101-027550
0101-027551
0101-027561
0101-027572
0101-027589
0101-027590
0101-027614
0101-027616
0101-027654
0101-027655
0101-027657
0101-027665
0101-027674
0101-027685
0101-027689
0101-027705
0101-027707
0101-027738
0101-027754
0101-027759
0101-027794
0101-027813
0101-027823
0101-027825
0101-027851
0101-027855
0101-027857
0101-027867
0101-027875
0101-027892
0101-027894
0101-027895
0101-027896
0101-027897
0101-027908
0101-027914
0101-027916
0101-027924
0101-027930
0101-027938
0101-027952
0101-027963
0101-027980
0101-027985
0101-028007

االسم واللقب
منٌة بنت علً كوكً
حٌاة الحكٌري
انٌس القاسمى
صالح الحكٌري
منوبٌة البرٌكً حرم الحكٌري
شاذلٌة بن عبد الغفار
زكرٌا القاسمً
حسٌن الخٌاري
رضا اللواتً
أمنة بنحمٌد
جمٌلة الحاج حسن
المولدي حمزة
رابحة بنت الطاهر بن محمد زغاب حرم الحبً كعوانة
زازٌة قاسمً
عماد بن محمد بن عمار الرفاعً
نسٌمة بنت سالم بن بوهانً القاسمً
مصطفى الذهبً
لطٌفة سلعانً
نائرة بنت علً بن حسٌن مبروك حرم الطاهر البوزٌدي
نور الدٌن عسٌلً
محمد فوزي مالوش
سمٌرة بن الصغٌر
محمد بن عمر
الطاهر عبٌدي
علً بن محمد بن الحاج مبروك فارس
الزهرة عٌساوي
رٌاض الجهمً
بٌة بنت أحمد بن محمد الهٌشري الخبثانً
مهدي الشرٌف
عبد الرزاق مصلح
شلبٌة الفرجانً
محمد الكسوري
روضة بنت الطٌب بن محمد الفن حرم مراد بنحمٌدة
سهٌل بالً
حبٌبة لعلع
لطفً الجربً
شوقً الشامخ
منجٌة المإدب
سلمى العٌاري
معاذ راشد الخرٌجً الغنوشً
ابراهٌم بن عثمان االسمر
حسان ٌونس
عبد الفتاح الطرابلسً
زٌاد الفرجانً
محمد الحبٌب بن عمارة
سعاد بنت سالم مرزوقً
المبروك بن محمد درقاع
منجٌة الطرابلسً
محمد الطاهر بن محمد الطٌب غاللة
هشام سكٌك
نعٌمة قصوري
الهادي الطرابلسً
نبٌل عمٌمً
مروان المإدب
مصطفى غرس هللا
علً خلٌفً
عمار بوكراع
نصر الدٌن البلٌش
مبروكة بنت مجٌد عباٌدي
المنجً العرفاوي
منٌر الطرابلسً
نور الهدى الساسً
عز الدٌن بن محمد الصالح بن علً صغٌر هادي
فرجانً بومعٌزة
خمٌس البحري
منذر بوهدي
عبد الكرٌم الحجري
ناجٌة طعم هللا
نبٌل ناشً
محمد ورقلً
نور الدٌن مشفر

35/80

ع /ر
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531

رقم الملف
0101-028009
0101-028027
0101-028042
0101-028062
0101-028068
0101-028071
0101-028087
0101-028103
0101-028154
0101-028174
0101-028196
0101-028235
0101-028242
0101-028292
0101-028295
0101-028307
0101-028311
0101-028313
0101-028321
0101-028328
0101-028332
0101-028334
0101-028371
0101-028381
0101-028382
0101-028418
0101-028420
0101-028421
0101-028423
0101-028430
0101-028438
0101-028440
0101-028441
0101-028464
0101-028470
0101-028475
0101-028480
0101-028499
0101-028501
0101-028504
0101-028517
0101-028527
0101-028528
0101-028536
0101-028555
0101-028558
0101-028565
0101-028667
0101-028670
0101-028676
0101-028744
0101-028760
0101-028766
0101-028767
0101-028821
0101-028851
0101-028862
0101-028870
0101-028908
0101-028962
0101-028994
0101-029003
0101-029017
0101-029023
0101-029054
0101-029062
0101-029090
0101-029095
0101-029130
0101-029150
0101-029183

االسم واللقب
عفاف بنت الحبٌب سعٌدانً
الخامسة العكروت
صفى بن بلقاسم بن محمد االخضر
لالهم بنت محمد بن الهذٌلً الفتنً
حمٌدة الدرٌدي
ثرٌا ابن عائشة
نبٌل نوار
إبتسام العش
نوفل بن الطٌب بن عائشة
طارق خالف
شكري بن جمعه
ناجً أوالد أحمد بن علً
توفٌق بن طعم هللا
اسمى جبابلً
ٌوسف محمد بن سالم القادري
راضٌه هوٌسه
زٌنب بحرون
محمد باالمٌن
محمد الغوٌل
صبٌحة الورغً
وحٌدة الطرابلسً
بلقاسم هادفً
فائزة محرز
نضال بن نصر
محمود قفراشً
سمٌّة الجبالً
أحمد بن نصر
فإاد الشرٌف
سمٌرة وزنبٌلة
صفاء الجبالً
سندس الجبالً
الطاهر بن لخضر بن ابراهٌم بن سلٌمان بوشنٌبة
نجاة التوزري
سلٌمة بنت محمد بن بلقاسم قرٌعة
إسماعٌل الكوت
محمد االزهر الشابً
مصباح السالٌمً
فإاد ثامر
خمٌس الترٌكً
محمد سلٌم العمدونً
عبد الرحمان الهانً
فوزي الشرٌف
عزٌزة بنت صالح بن أحمد لموشً
سامً بن محمود بن غربٌة
صالح بقة
المولدي الرٌاحً
ابراهٌم الدٌماسً
محمد السعفً
اٌمن المكنً
زٌنة الشرٌف
توحٌد العزوزي
محمد علً الطبٌب
حمدي سمٌر
رٌاض المطوي
حمادي سعٌد
رضا زروقً
سنٌة تومٌة
عمر الشارنً
ٌاسٌن قدٌدي
رشٌد شباشب
أحمد البٌولً
علً بن مبروك المزوغً
مباركه النهدي
عبدالكرٌم بن الطٌب بالحاج حبٌب عتٌق
محمد الطٌب بلخٌرٌة
فاطمة بو عون
لطفً بن الهادي بن علً الدجبً
اتٌاس روجً بول و من معه
كلود فورتٌنً بنت جٌلبار نقاش
منٌر العالنً
نور الدٌن العوٌدٌدي

36/80

ع /ر
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602

رقم الملف
0101-029227
0101-029235
0101-029238
0101-029254
0101-029256
0101-029281
0101-029291
0101-029300
0101-029308
0101-029337
0101-029341
0101-029355
0101-029370
0101-029412
0101-029461
0101-029464
0101-029479
0101-029541
0101-029584
0101-029600
0101-029602
0101-029608
0101-029618
0101-029630
0101-029636
0101-029637
0101-029646
0101-029667
0101-029669
0101-029674
0101-029677
0101-029702
0101-029754
0101-029759
0101-029788
0101-029834
0101-029846
0101-029858
0101-029958
0101-029961
0101-029965
0101-029974
0101-030057
0101-030116
0101-030138
0101-030155
0101-030157
0101-030178
0101-030206
0101-030224
0101-030226
0101-030233
0101-030239
0101-030244
0101-030248
0101-030249
0101-030255
0101-030257
0101-030260
0101-030263
0101-030270
0101-030274
0101-030276
0101-030288
0101-030291
0101-030293
0101-030294
0101-030295
0101-030297
0101-030300
0101-030301

االسم واللقب
عبدالصمد صغٌري
ام السعد العوٌدٌدي
منذر بن مشلٌة
عمار العرفاوي
بوجمعة بن محمد كعبً
محمد بن ابراهٌم
أحمد الزناد
هنٌة زاٌدي
سامً حرٌز
راضٌه العوٌدٌدي
سلمى الورغً
محمد بن أحمد بن علً األسودالبراهمً
محمد فرحات
عبد الرحمان بن محمود الشملً
حسٌن الترٌكً
حاتم بعرون
صالح بن ٌوسف
شكري بلعٌد
مفٌدة عواٌنٌة
محجوبة ناصري خضراوي
عماد اللوز
فاطمة زروق
شرٌف متاع هللا
محمد الهادي العمرونً
سعاد بنعٌسى
آسٌة بن تومٌة
سامً بن سالم حامدي
محمد علً نصري
محجوب المعزون
لطفً الماطري
محمد الهادي مزاح
أٌمن بن عثمان بن أحمد األحول
سمٌر جملً
محمد قزارة
عبد الستار السعٌدانً
سعٌد بن علً بن مسعود موسى
وائل قرافً
محمد السٌد بن األمجد الكسراوي
نضال بوعلً
قٌس المزلٌنً
زهٌر السوٌسً
اسكندر الرحالً
االزهر بن الشادلً الكثٌري
منصور بن ٌحٌى
محمد بوقصٌلة
محمد االسود
المنجً حمٌدي
محمد الهاشمً بلوزة
فاطمة الورغمً
نزار بن حسن
زٌاد بن عمر عوٌدات
مكرم بن محمد صالح فرحات
محمد الهادي قاسمً
محمد الهادي بن البشٌر قاسمً
الفاضل الوسالتً
كمال الدٌن قرار
شاكر بن محمد الهادي قاسمى
طه القاسمى
ٌاسٌن القاسمً
لزهر مقداد
الشاذلً قاري
نجٌب شلوف
امال شلوف
بختة القاضً
محمد العربً بن محمد الغزالً
عبد الحمٌد بن العربً بن محمد العمامً
صالح الدٌن بن الحسٌن العمامً
عبدالكرٌم بن الصادق الحصاٌري
جوهربن ٌوسف الفقٌه
أحمد بن عبدالرحمان الكشو
الناصر بن عمر الكافً

37/80

ع /ر
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673

رقم الملف
0101-030303
0101-030304
0101-030307
0101-030309
0101-030314
0101-030318
0101-030334
0101-030341
0101-030371
0101-030379
0101-030390
0101-030392
0101-030402
0101-030427
0101-030431
0101-030454
0101-030463
0101-030478
0101-030481
0101-030488
0101-030515
0101-030535
0101-030538
0101-030549
0101-030571
0101-030572
0101-030588
0101-030590
0101-030594
0101-030596
0101-030635
0101-030637
0101-030643
0101-030650
0101-030653
0101-030654
0101-030656
0101-030664
0101-030671
0101-030676
0101-030681
0101-030682
0101-030685
0101-030690
0101-030718
0101-030724
0101-030730
0101-030734
0101-030737
0101-030744
0101-030759
0101-030763
0101-030769
0101-030778
0101-030781
0101-030786
0101-030790
0101-030791
0101-030800
0101-030821
0101-030823
0101-030824
0101-030852
0101-030855
0101-030873
0101-030884
0101-030907
0101-030911
0101-030913
0101-030916
0101-030922

االسم واللقب
محفوظ بن محمد الجراحً
بوبكر بن عمر المجلدي
ٌوسف شقرون
خالد الفالح
رمزي البجاوي
لمٌاء الشارنً
كوثر بلحاج
علً خلٌفة
أٌمن بن محمد الحجٌج (فرد من ضحاٌا إنتهاك جماعً)
عبد الرحمان الوسالتً
حنان شورابً
الخامسة محرز
فهمً العامري
أم السعد بنت عمر بن محمد الٌحٌاوي حرم ضٌف الدرٌدي
أحمد محجوبً
األنور األجنف
الحبٌب بن مٌمون
عادل النقاطً
بٌرم بن عٌفة
صدٌق الفرشٌشً
فصٌل بن خمٌس بوعبدهللا
سوسم بنت صالح بن محمد الصدفً
أحمد بن خلٌفة
فردوس بن عبد الستار
محمد بسرور
أمنة المحمدي
الفة لملوم
األزهر بن محمد
العٌساوي محمد
محمد لطٌف
محمد العٌساوي الشتٌوي
عبد الكرٌم سطا
خدٌجة شامخ
عباس عباس
سمٌة بسرور
ماهر بن محرز بن معاوٌة عون
توٌتً عبد الحفٌظ
حاتم جربوع
نصر الدٌن بن علً
الطاهر الرٌاحً
سعاد بناصر
محمد النا جً العباسً
أسامة بناصر
توفٌق بن حمادي السلٌنً
لطفً عزوز
خالد كرونة
محمد الطاهر بن أحمد عمٌرة
رحمة بن لطٌف
ربح حمري
محمد اشرف السلٌنً
عبد الرزاق السوٌسً
بلقاسم الهمامً
آدم الخونً
محمد العش
نبٌل الٌحٌاوى
رضا حاجً
معز الٌحٌاوى
رانٌا الٌحٌاوى
هنا بنخلٌفة
نبٌل الصغٌر
فرحات بن علً بن رحومة العبار
خمٌس وحاده
سلمان البرٌكً
ناجٌة الزوابً
محسن المزلٌنً
عاطف القروي
حسام علٌة
اٌمان الطاونً
عز الدٌن الهانً
الصادق عروبة
عفٌفة السماعلً

38/80

ع /ر
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
5071
2700
2701
2702
2703
5072
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742

رقم الملف
0101-030945
0101-030954
0101-030967
0101-030969
0101-030972
0101-030985
0101-031009
0101-031014
0101-031022
0101-031028
0101-031040
0101-031045
0101-031136
0101-031169
0101-031170
0101-031176
0101-031178
0101-031209
0101-031222
0101-031257
0101-031270
0101-031271
0101-031272
0101-031309
0101-031319
0101-031325
0101-031331
0101-031357
0101-031358
0101-031381
0101-031386
0101-031396
0101-031398
0101-031436
0101-031449
0101-031460
0101-031462
0101-031478
0101-031480
0101-031487
0101-031504
0101-031540
0101-031555
0101-031570
0101-031576
0101-031591
0101-031597
0101-031610
0101-031615
0101-031622
0101-031624
0101-031646
0101-031653
0101-031674
0101-031675
0101-031683
0101-031684
0101-031685
0101-031716
0101-031719
0101-031722
0101-031789
0101-031841
0101-031871
0101-031930
0101-031934
0101-031949
0101-032004
0101-032032
0101-032066
0101-032082

االسم واللقب
عمارة بن الصادق بن بلقاسم قٌزانً
صابر بنعاسً
عبد المجٌد بودن
نبٌل الرٌحانً
منٌر بن عبد الرحمان
الصحبً قنومة
محً الدٌن شربٌب
محبوبة المهناوي
سامٌة مطوسً
لمٌاء مسعودي
الهادي بن رمضان
كمال ٌونب
منجً مقنً
لطفى بن على
نور الدٌن سالمً
ٌاسٌن بن عبد هللا
خمٌس سالمً
فضٌلة الترٌكً
صالح بن محمد بن صالح المولهً
الحبٌب بن محمد بن علً الورتانً
سالم حاجً
محمد بن بلقاسم بن محمد شعر ساٌحً
وسام التستوري
سٌف الدٌن الزغدودي
رجاء بن محمد بن حمٌدةالنجار
عبد الجلٌل صٌود
رشاد النوٌصر
جمال الدٌن الصغٌر العامري
محمد الروٌقً الصخري
كمال شرف الدٌن
محمد المنصف بن علً بن محمد عٌادي
ربٌع بن الطاهر بن محمد عمر
امٌمة عباس
بسمة حمزة
سامً الزواري
وسٌلة الكراي
نصري الهادي بن عمار
خمٌس الرمضانً
رٌاض بوخشانه
عصام زقاد
منٌة الهمامً
رٌاض بن خمٌس بن عمار الشعٌبً
مروان قاسمً
مصطفى القسنطٌنً
طه بعزاوي
حلٌمة عزوز
حلٌمة بن المبروك
رضا السماوي
الطاهر بن محمد بن عمر
مباركة عٌادي
العجمٌة ٌوسف
بلقاسم فرشٌشً
أحمد بن علً صوة
شركة رافٌناب
عبد الرحمان عشً
رحاب بن عباس
خالد بنعباس
محمد سلٌم بن عباس
رابح بن محمد صالحً
رشاد بنداود
صالح الشابً
خمٌس بن علً بن بلقاسم بن جودة ومن معه من ورثة بن جودة
البشٌر بن صالح مراد
وناس بن عثمان بن العمري الجبالً
محمد الهادي التلٌلً
عبد المجٌد بن محمد مصطفى البكوش
خمٌس بن سالم بن حسٌن نقارة
الطاهر بالطٌبً
شاكر بن عبد الكرٌم مبروك
مبروكة بنت علً بن مسعود دغاري
عاطف االخضر

39/80

ع /ر
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813

رقم الملف
0101-032085
0201-000003
0201-000034
0201-000089
0201-000091
0201-000102
0201-000110
0201-000120
0201-000176
0201-000177
0201-000194
0201-000210
0201-000227
0201-000241
0201-000245
0201-000264
0201-000270
0201-000272
0201-000304
0201-000312
0201-000318
0201-000319
0201-000370
0201-000378
0201-000383
0201-000401
0201-000402
0201-000427
0201-000429
0201-000441
0201-000503
0201-000504
0201-000506
0201-000512
0201-000527
0201-000540
0201-000566
0201-000585
0201-000586
0201-000611
0201-000627
0201-000648
0201-000649
0201-000653
0201-000695
0201-000697
0201-000706
0201-000740
0201-000748
0201-000765
0201-000766
0201-000767
0201-000789
0201-000795
0201-000809
0201-000810
0201-000811
0201-000812
0201-000813
0201-000814
0201-000820
0201-000843
0201-000844
0201-000865
0201-000873
0201-000874
0201-000920
0201-000937
0201-000938
0201-000969
0201-000982

االسم واللقب
حمدي بن العربً الدروٌش
منجً بن محمد بن الصادق بنحسن
حافظ الطرٌقً
خالد بنعمار
الصادق بنرجب
نجوى بنت محمود بن علً الٌانقً حرم شكري عبدالكافً
عبد السالم المحضً
ٌحً بن محمد بن السالمً بنحمودة
الزهره ابن مراد
خالد نصٌرة
نبٌل بن عمر بن علً عمري
شوٌخة اهذٌبة
عٌدة شوكات
فوزي عمامً
ثابت بن عمر
خالد مإدب
منصور العدوانً
عزالدٌن بنعمارة
مجٌدة السٌالة
أحمد العش
نفٌسة بنت سالم بن محمد النٌفر
حٌاة الزغل
امنة الشبٌلً
بوثٌنة الشبٌلً
سلٌم بوسالمة
حبٌبة بن صالح
جمٌلة بن نعمان
منٌر مبروك
ربٌعة بنت عبدالقادر القادري
مباركة بنت البشٌر بن نصرالضبائبً
سمٌر القرعة
ثرٌا عزالدٌن
أحمد القرعة
سوفٌة البرشانً
علً بن عمر
صالح الدٌن العش
نجٌبة خلٌف
علً بن رحمة بنصالح
فطٌمه بنزاٌده
شتوٌة اللوزي
آسٌة خلٌل
محبوبة شوشان
سعد مصباح
هدى الجرٌبً
حامد بن عمار
عبد الجلٌل شبٌل
فإاد العٌادي
أسماء لملومً
محمد الصالح القروي
محمد دربال
محمد الكشو
حسٌبة بن جماعة
عائشة بنت علً بن محمد ذٌاب
حرٌه تقتق
احسان الترٌكً
أسماء قطاطة
بالل قطاطة
ضحً قطاطة
محمد امٌن قطاطة
مرٌم قطاطة
محمد المختار همانً
شمامة بنت منصور بن محمد شلبً
مصطفى بن الصادق شلبً
سامٌة قوٌعة
روضة بنت علً بن فرج
محسن شقرون
النوري الطٌاري
عبد الكرٌم الفلفل
ماهر عبد المقصود
هاجر القرقوري
محمد بن محمد بن علً الطرٌقً

40/80

ع /ر
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884

رقم الملف
0201-000984
0201-000985
0201-000986
0201-000987
0201-001063
0201-001064
0201-001076
0201-001077
0201-001078
0201-001079
0201-001080
0201-001159
0201-001162
0201-001174
0201-001175
0201-001176
0201-001195
0201-001196
0201-001197
0201-001225
0201-001232
0201-001233
0201-001248
0201-001250
0201-001251
0201-001253
0201-001278
0201-001282
0201-001308
0201-001339
0201-001351
0201-001352
0201-001358
0201-001361
0201-001362
0201-001398
0201-001429
0201-001430
0201-001431
0201-001432
0201-001433
0201-001469
0201-001470
0201-001473
0201-001474
0201-001475
0201-001476
0201-001513
0201-001515
0201-001555
0201-001621
0201-001632
0201-001633
0201-001645
0201-001646
0201-001664
0201-001669
0201-001683
0201-001698
0201-001700
0201-001701
0201-001703
0201-001797
0201-001800
0201-001806
0201-001808
0201-001809
0201-001871
0201-001881
0201-001889
0201-001894

االسم واللقب
انٌس الشلً
فتحٌة عزوز
البشٌر بن المختار بن محمد الشلً
حبٌبة الحامً
امنة الٌوسفً
فتحً الزٌن
نعٌمه بوعزٌز
محمد رإوف الغربً
فهٌمة الغربً
حنان الغربً
فاطمة الغربً
محمد عز الدٌن بن الحاج السنوسً الفورتً
عٌشوشة بن عبد الملك
أسامة بوحامد
نبٌهه الملولً
بو حامد رانٌة
السٌدة عروس
حسٌن قاسم
نجٌب قاسم
علً بن ممد بن حمودة
محمد األزرق
خالد البونً
العٌادٌة مفتاحً
قمر مفتاحً
عمر مفتاح
أسٌا مفتاح
بلقاسم بن صوٌلح عٌدودي
سامً عٌدودي
مرٌم نجاح
الناصر احسٌن
السحبً هواشتً
الساسٌة هواشتٌة
مدٌنة بلغٌث
منوبٌة بنت حمد الغربً
عبد الرحمان بن محمد الوحٌشً
علً بن برٌك الدروازي
رٌم عبد الكافً
أسماء عبد الكافً
فاطمة عبد الكافً
محمد علً عبد الكافً
الحبٌب بن محمود عبد الكافً
مبروكة الجوالً
محمد بن كرٌم بن صالح الجوالً
المهدي جوالً
فتحٌة الجوالً
فتحٌة عمار
علً جوالً
الطاهر عبٌدة
منٌرة الجمل
لٌلٌا اللجمً
سعاد الجراي
الهادي بن مفتاح غراٌبه
فتحً القادري
دنٌا الزغٌدي
فٌصل رحٌم
علجٌة مغٌث
مرٌم حسن
لطٌفة بن أحمد بن الحاج محمد الشرٌف
زٌنة حمد
سجٌعة عبد الهادي
أحمد بكار
عبد الجبار بكار
أحمد بن عبد هللا
فاطمة بن علً بن الساسً بن رحٌم
سنٌة عمار
محمد بن علً عمار
حسٌن عمار
جمٌلة الطرٌقً
محمد الهمامً
ام السّعد بوترعه
البشٌر بن محمد بنرحومة

41/80

ع /ر
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955

رقم الملف
0201-001907
0201-001925
0201-001955
0201-001971
0201-001981
0201-001988
0201-002009
0201-002011
0201-002014
0201-002047
0201-002048
0201-002049
0201-002050
0201-002052
0201-002062
0201-002080
0201-002082
0201-002083
0201-002084
0201-002085
0201-002086
0201-002087
0201-002088
0201-002090
0201-002091
0201-002092
0201-002123
0201-002376
0201-002390
0201-002393
0201-002452
0201-002474
0201-002519
0201-002564
0201-002565
0201-002566
0201-002567
0201-002568
0201-002569
0201-002570
0201-002571
0201-002572
0201-002573
0201-002580
0201-002584
0201-002636
0201-002649
0201-002688
0201-002693
0201-002713
0201-002714
0201-002726
0201-002729
0201-002754
0201-002767
0201-002770
0201-002773
0201-002777
0201-002789
0201-002790
0201-002801
0201-002807
0201-002824
0201-002826
0201-002868
0201-002899
0201-002902
0201-002914
0201-002985
0201-002986
0201-002989

االسم واللقب
محمود محمد علً القروي
علً بن محمد بن هوٌدي
غادة الحمرونً
زٌنة األطرش
ابتسام مقنً
مختار الزٌات
ناجٌة بلحاج
محمود بنرحومه
منٌر المراكشً
مفتاح ثابتً
مرٌم ثابتً
عائشة ثابتً
نبٌهة ثابتً
فاطمة ثابتً
متهنٌة بنبلقاسم
محرزٌة الخراط
جمٌلة بن سعد
المحجوبً الحنشً
هناء بن سعد
حمٌدة بن سعد
ورٌدة الشرٌف
ٌامنة الحنشً
فوزي الحنشً
بشرة سعد
حمادي الحنشً
علً بن المحجوبً بن سعد
معاذ بن اغالم اسماعلً
نافلة بنت منصور القسمطٌنً
ٌسر عبٌد
محمد بن أحمد األعمري
حمدة الحامدي
صابر عبد الكافً
عائشة بن الحاج سالم بنبوبكر
حمزة الترعً
عبٌر بن الهادي بن عمار الترعً
نورة بن الهادي بن عمار الترعً
المنجً بن الهادي بن عمار الترعً
محمد بن الهادي بن عمار الترعً
منى بن الهادي بن عمار الترعً
سهام بن الهادي بن عمار الترعً
أسامة بن الهادي الترعً
عمار بن أحمد الترعً
امنة بن بلقاسم الترعً
صباح عروس
رٌحانة القالل
لمٌة بن حسن
فضٌلة العشً
حسٌن القالل
خلٌفة بن محمد بن سالمة بلهوشات
مروى بنبلقاسم
زٌنب بنبلقاسم
محمد عزٌز بن عمار
محمد الجرٌبً
وهٌبة الزربوط
اٌمان بنبلقاسم
المبروك العامري
فضٌلة بن علً بن عبداللطٌف بوشحٌمة
نسٌبة القالل
حبٌبة حشٌش
ٌاسمٌنة سعٌدي
سامً السقا
حبٌبة شٌخ روحه
حبٌبة العجٌلً
أحالم الطرابلسً
آمال داود
الطٌب دمق
حمٌدة الفخفاخ
صالحة بن حمده بن محمد خلٌل
محمد العٌادي
صفوان بن رجب
صفاء بنرجب

42/80

ع /ر
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026

رقم الملف
0201-002992
0201-002998
0201-003001
0201-003006
0201-003007
0201-003008
0201-003009
0201-003010
0201-003011
0201-003012
0201-003013
0201-003014
0201-003015
0201-003016
0201-003017
0201-003023
0201-003024
0201-003053
0201-003068
0201-003095
0201-003098
0201-003151
0201-003190
0201-003207
0201-003217
0201-003238
0201-003263
0201-003281
0201-003290
0201-003299
0201-003318
0201-003323
0201-003330
0201-003332
0201-003334
0201-003336
0201-003337
0201-003359
0201-003366
0201-003367
0201-003372
0201-003374
0201-003378
0201-003386
0201-003387
0201-003405
0201-003406
0201-003408
0201-003445
0201-003448
0201-003451
0201-003453
0201-003454
0201-003455
0201-003466
0201-003503
0201-003510
0201-003525
0201-003527
0201-003528
0201-003620
0201-003627
0201-003631
0201-003632
0201-003642
0201-003674
0201-003691
0201-003711
0201-003720
0201-003721
0201-003727

االسم واللقب
مجٌد زواٌدي
اٌمان بنت محمود الحمامً
فاطمة الحمامً
ربٌع الجالصً
وحٌد الجالصً
عفٌفة الحمامً
سلٌم الجالصً
سامٌة السالمً
ودٌع الحمامً
اسٌة الحمامً
مراد الحمامً
تٌسٌر الحمامً
ابتسام الحمامً
لمٌة الحمامً
السالمً محمود
بن سعٌد المختار
فاطمة القشوري
أسماء بنت الصادق الهانً الحزقً
حسٌب الصافً
عبد الرزاق الخراط
روضة الكشو
فطومة المٌالدي
الهادي شٌخ روحه
مبروكة بنت جاءباهلل السمري
محمد بلقاسم
خلٌفة الهذٌلً
ّّ أحمد الجربً
فتحً المطٌبع
بوجمعة الصوٌدي
بدور عبد مواله
صالحة بنحسن
نجاة عبٌد
حبٌبة عبٌد
نبٌلة العٌادي
ٌوسف الجمل
عبد الرحمان الجمل
ٌاسٌن الجمل
عائشة كمون
محمد ضٌف هللا
مبروكة عقربً
سالم الهدرٌش
أنور العقربً
عبد الرزاق الحاج قاسم
زبٌدة السماوي
فاطمة ولها
نجاح المطٌبع
فوزي العٌادي
الشادلٌة نجاح
محمد شبشوب
سعٌد شبشوب
فرٌدة شبشوب
سمٌر شبشوب
النوري شبشوب
فتحٌة شبشوب
العقربً العقربً
علً بن صالح بن علً الغطاسً
عادل خلٌف
وسٌلة المذٌوب
نورة المذٌوب
راضٌة الحضري
عبد السالم ادرٌس
منٌر العوادنً
عماد عمار
أحالم الساوي
محمد اللحٌانً
حسن العقربً
علً طبابً
محمد الصالح صالح
جمٌلة قصارة
محمد بن عبدهللا بن علً األحمدي
ولٌد الملولً

43/80

ع /ر
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097

رقم الملف
0201-003734
0201-003735
0201-003751
0201-003753
0201-003766
0201-003770
0201-003778
0201-003780
0201-003782
0201-003784
0201-003787
0201-003788
0201-003790
0201-003792
0201-003803
0201-003818
0201-003841
0201-003843
0201-003851
0201-003852
0201-003863
0201-003864
0201-003898
0201-003900
0201-003904
0201-003906
0201-003914
0201-003928
0201-003929
0201-003930
0201-003936
0201-003944
0201-003967
0201-003985
0201-004019
0201-004064
0201-004072
0201-004083
0201-004089
0201-004118
0201-004123
0201-004131
0201-004132
0201-004138
0201-004139
0201-004144
0201-004179
0201-004181
0201-004193
0201-004196
0201-004200
0201-004201
0201-004203
0201-004219
0201-004243
0201-004245
0201-004263
0201-004272
0201-004273
0201-004307
0201-004356
0201-004376
0201-004377
0201-004378
0201-004381
0201-004382
0201-004384
0201-004403
0201-004404
0201-004414
0201-004415

االسم واللقب
أحمد بن عامر
اسماعٌل بن عامر
محمد بوقارش
الصادق بوقارش
هالة بنت محمد بن الصادق الفقً حرم حمودة عبد الكافً
جمٌلة العٌادي
سعٌدة بن معلم
محمد بن عامر بن الحاج بوصرصار
روضة بن الباي
رضوان بوصرصار
هشام بوصرصار
سهٌلة بوصرصار
هالة بوصرصار
أٌمن بوصرصار
ثرٌا بنت محمد بن محمد كمال
لمٌاء نصٌري
حبٌبة الحزقً
منى الداهش
سلٌم القابسً
غانم المطٌبع
عبد المجٌد غرس هللا
وفاء ولها
سفٌان شقٌر
نبٌهة الوحٌشً
محمد بن محسن شقٌر
زٌنب شقٌر
علً بن الحاج بوبكر عبد الكافً
محمد بوعتور
سعاد شاكر
خدٌجة بنت علً بن محمود شاكر
عبد الرزاق الشعري
نور الدٌن حمدٌة
مصطفى بولٌلة
السنوسً الشعري
خولة السبوعً
نادٌة ٌعٌش
فاخر بن المختار بن المكً بن الحاج محمود غربال
فتحٌة الخلفاوي
محمد كرٌشان
محمود شٌخ روحه
عبد الفتاح القرقوري
منار بنت محمد هشام الفقً
مالك بن محمد هشام الفقً
نعٌمة درٌرة
نزٌهة بلحاج
سعٌدة الصامت
دلندة بوشحٌمة
حبٌبة سحنون
المختاربن منصور قصارة
الباٌة الفقً
فضٌلة بنت محمد بن علً بوعتور
المكً بن أحمد بن محمد بن صالح
عبد الوهاب العجٌلً
لمٌة عمار
حسونة السالمً
سلمى بلغٌث
الزهرة بنت الطٌب عبٌد
محمد بن منصور المعالج
الزهرة بنت الطٌب عبٌد حرم محمد معالج
مدٌحة بنت رٌاض بوراوي حرم رٌاض الحشٌشة
جلٌل الحشٌشة
أمٌنة شنٌور
بشٌر شنٌور
خدٌجة شنٌور
فاطمة الشطً
بسمة الشطً
محرزٌة الشطً
عبد السالم المعالج
نجاة كرٌشان حرم عبد السالم معالج
حمٌدة بن حسونة
محمد الشطً

44/80

ع /ر
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168

رقم الملف
0201-004425
0201-004426
0201-004465
0201-004476
0201-004503
0201-004505
0201-004549
0201-004566
0201-004629
0201-004641
0201-004644
0201-004650
0201-004670
0201-004695
0201-004698
0201-004758
0301-000006
0301-000009
0301-000012
0301-000023
0301-000028
0301-000031
0301-000047
0301-000050
0301-000052
0301-000055
0301-000065
0301-000093
0301-000113
0301-000117
0301-000153
0301-000182
0301-000224
0301-000238
0301-000247
0301-000277
0301-000286
0301-000299
0301-000316
0301-000345
0301-000377
0301-000380
0301-000386
0301-000440
0301-000444
0301-000452
0301-000459
0301-000461
0301-000471
0301-000474
0301-000499
0301-000519
0301-000520
0301-000522
0301-000530
0301-000531
0301-000556
0301-000562
0301-000567
0301-000568
0301-000572
0301-000577
0301-000597
0301-000599
0301-000605
0301-000622
0301-000627
0301-000631
0301-000634
0301-000648
0301-000650

االسم واللقب
أمٌنة الرنان
زٌنب الرنان
أسامة المعزون
مختار غربال
وسام ادرٌس
نضال ادرٌس
لٌلى بنت بشٌر مرزوقً
محسن مقنً
أسامة شقٌر
زٌنب الجمل
روضة العموص
سارة كرٌشان
أسماء بنت عبد الرزاق بن علً الرمادي
فائزة بنت المختار بن حسن قدور حرم أحمد النٌفر
أسامة بن عبد اللطٌف مقنً
فاتن الغربً
عادل عجمً
الطاهر بن اعلٌه بن عمار غانمً
رضا بوعزٌزي
محً الدٌن عثمانً
عبد السالم هانً
األزهر ربعاوي
خاتمة بن علً
عبد الواحد الحرشانً
عبد المجٌد بن عبٌد بن علً بن أحمد جاباهلل
مجٌد شٌحاوي
جلول حٌدوري
علً بن العربً بن االشهب الفً
راشد رابحً
نوفل مٌساوي
خلٌل بن االمام نصٌري
عبد الباسط منصري
الجمعً كحلً
الٌامنة عقونً
ذهبٌة غنٌمً
بشٌر عمري
رامً أوالد نصر
نور الدٌن فالحً
منى حسٌنً
العربً حمدي
محمد بن أحمد بن محمد عزٌزي
صالح الدٌن بدري
ٌوسف بن عمر بن العٌفه سعٌدي
صالح بن الطٌب بن مبروك منصري
الصحبً بن ساسً بن سلطان االحمر
مباركة مٌساوي
نجاة المٌساوي
توفٌق مٌساوي
كمال نصٌري
اسماعٌل مٌساوي
محمد الصالح شنٌنً
العٌدي بن علً ربعاوي
العلمً ربعاوي
محمد علً عموري
هنٌة عبد االوي
محمد علً عبد الالوي
فاٌزة النصري
بوزٌد عماري
الهادي بنعمر
رمضان بنعمر
عبد هللا بن الهذٌلً عبد االوي
غسان عبان
محمد بن أحمد عبود
المنصف ضاوي
صالح بن أحمد االخضر رداوي
خالد خلٌفً
عمر صرخً
منصف زٌنً
العٌدي مٌساوي
النفطً ربعاوي
الصادق بو عروة هرابً

45/80

ع /ر
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239

رقم الملف
0301-000663
0301-000699
0301-000703
0301-000718
0301-000723
0301-000725
0301-000749
0301-000750
0301-000758
0301-000811
0301-000868
0301-000872
0301-000877
0301-000882
0301-000887
0301-000929
0301-000943
0301-000953
0301-000977
0301-000987
0301-000989
0301-000990
0301-000991
0301-000992
0301-000993
0301-000997
0301-000998
0301-001011
0301-001016
0301-001019
0301-001023
0301-001037
0301-001040
0301-001041
0301-001047
0301-001049
0301-001074
0301-001085
0301-001110
0301-001125
0301-001135
0301-001139
0301-001154
0301-001165
0301-001171
0301-001183
0301-001187
0301-001202
0301-001205
0301-001206
0301-001215
0301-001220
0301-001221
0301-001224
0301-001237
0301-001245
0301-001246
0301-001250
0301-001266
0301-001267
0301-001278
0301-001292
0301-001293
0301-001303
0301-001306
0301-001353
0301-001377
0301-001384
0301-001386
0301-001395
0301-001406

االسم واللقب
الهادي بن الصادق بن علً لشهب
نعٌمة عبد هللا
مبروك نصري
عبد الرحمان بن بلقاسم بن محمد جمالً
الوردي بن عمار بن علٌه حمدي
علً بن جدو
ماهر حمدي
وسٌم حمدي
نجاة بٌبانً
صالح بن علً بالعربً جداٌده
االزهر بن علً بن محمود دوزي
حسٌن بن بلقاسم بن أحمد ناٌلً
مٌالد منافقً
مٌمون علٌبً
رابح بن علً بن محمد لطٌفً
الطٌب بن سعد بوعزٌزي
سمٌر قاسمً
علً بن العربً بن أحمد الحامدي
عبد هللا بن علً بن العابد الفاهم
بشٌر بن نصر بن صالح هرابً
افطٌمة سلٌمانً
زٌاد سلٌمانً
بالل سلٌمانً
أسامة سلٌمانً
عبد الرحمان سلٌمانً
جٌالنً بن علً سلٌمانً
زٌنب اوالد عبد هللا
المولدي حمد
الٌامنة بنت مفتاح اوالد عبد هللا
نبٌلة بنت محمد الحسٌن ابراهمً
المعتز باهلل ابراهمً
عبد الرزاق هرابً
محمدبن عبد هللا بن أحمد زارعً
شكر بن علً بن مسعود شكري
بالل قدري
بشٌر شوشان
عبد الحمٌد قدري
محمد بن عبد الرحمان عكرٌمً
ٌوسف عقٌلً
عكري جاللٌة
االزهر مسعودي
سلوى عوانً
رمزي حٌدوري
حسن ضاوي
عمر عبٌدي
جمعٌه بكري
الهادي بن علً الشٌحاوي صالحً
العربً بن سالم بن محمد قمودي
حسن غٌلوفً
صالح بن علً بن محمد اعبٌدي
زٌاد قراوي
زٌاد ٌوسفً
عصام ٌوسفً
زٌنب مباركً
محمد بن حمادي بن وراد عكرٌمً
بلقاسم بن الحاج النوي جابلً
محمد االزهر بن النوي بن الحاج محمد جبلً
رشٌدة ٌوسفٌة
تفاحة ٌوسفً
عانس ٌوسفٌه
بشٌر بن بنور بن محمد حمٌدي
فطومة بن سالمة
نجوى بنت محمود بن علً بٌوض
العربً بن محمد بن صالح شراٌطً
وسام بكري
عمر ابراهمً
هنٌة الخلٌفً
مرٌم حامدي
حبٌبة خلٌفً
عبد العزٌز بن علً بن صالح بلهادي
عارف عزٌزي

46/80

ع /ر
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
5048
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
5051
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308

رقم الملف
0301-001436
0301-001442
0301-001455
0301-001460
0301-001475
0301-001476
0301-001481
0301-001500
0301-001507
0301-001530
0301-001534
0301-001535
0301-001579
0301-001625
0301-001627
0301-001643
0301-001652
0301-001653
0301-001654
0301-001655
0301-001666
0301-001670
0301-001688
0301-001691
0301-001714
0301-001752
0301-001773
0301-001787
0301-001799
0301-001800
0301-001810
0301-001821
0301-001822
0301-001829
0301-001834
0301-001846
0301-001860
0301-001867
0301-001881
0301-001920
0301-001927
0301-001948
0401-000004
0401-000037
0401-000061
0401-000153
0401-000171
0401-000174
0401-000179
0401-000181
0401-000187
0401-000188
0401-000301
0401-000311
0401-000317
0401-000322
0401-000326
0401-000327
0401-000334
0401-000347
0401-000348
0401-000386
0401-000412
0401-000415
0401-000431
0401-000471
0401-000488
0401-000512
0401-000539
0401-000571
0401-000605

االسم واللقب
فاطمة الزهرة بوعالقً
علً النوري نوري
منجً قراوي
هناء قدري
ٌوسف بسدوري
روضة بنت سلٌم بن محمد عبد العالً حرم ٌوسف بسدوري
نوة مٌساوي
نجٌب دالً
سعد بن محمود بن محمد المحمدي
نصر بن محمد بن عمر زارعً
ربح عبٌدي
زٌاد جدراوي
بلقاسم بن الهادي الذهبً
أٌمن بنعثمان
ابراهٌم جاللً
نفٌسة بوعزٌزي
سهام جابلً
محمد الزاهً اعبٌدي
هنا كحولً
عارم اعبٌدٌه
الناصر مسعودي
عكرمً حمدي
رافع الرداوي
الهانٌة بنت بوبكر بن عمار رداوي
العربً بن أحمد بن علً صالحً
عبد الرزاق منصوري
حمزه نصري
دلٌلة بنهنٌه
رشٌدة جاللً
حٌاة جاللً
محمد بن عمر مشً
نور الدٌن خلٌفً
أحمد بن محمد بن الحاج علً شٌحاوي
جمال قراوي
محمد الناصر علوي
علً بوعزٌزي
شهٌبة حمدي
عبد الحكٌم الفً
محمد ظاهري
محمد فوزي عبد الالوي
تونس اجاللً
سهام بنت البشٌر بن علً صماري
ذهبٌة بنت الصادق بن أحمد دلهومً
الماجري بن حموده بن صالح الغٌالنً (الكرتلً سابقا )
عبادة صغٌري
سالم النومً
محبوبة مسعودي
جنات بنت مختار بن محمد نصراوي حرم محمد الحبٌب لطٌفً
فائزة بنانٌة
عمر قاسمً
نزٌهة الطرفاوي
فوزٌة حمزاوي
الصالحة بوعزٌزي
بوعزي محمد الضاوي
أحمد محمدي
سعاد علوي
بٌة رطٌبً
العٌد رطٌبً
اسٌا مباركً
فتحً المحمودي
آمال المحمودي
عبد هللا نصري
هاجر اٌالهً
حٌاة محمدي
محمد بن محمد بن محمد الشابً
تلٌلٌة بنت محمد خالد
نجمة نجاحً
الزهرة سائحً
زٌنة حمزاوٌة
العاٌشة نجاحً
رمضانة نصرلٌة

47/80

ع /ر
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379

رقم الملف
0401-000609
0401-000621
0401-000622
0401-000623
0401-000624
0401-000625
0401-000626
0401-000655
0401-000658
0401-000681
0401-000695
0401-000696
0401-000698
0401-000705
0401-000724
0401-000725
0401-000727
0401-000739
0401-000741
0401-000742
0401-000771
0401-000796
0401-000797
0401-000812
0401-000834
0401-000857
0401-000858
0401-000862
0401-000878
0401-000880
0401-000881
0401-000897
0401-000898
0401-000900
0401-000901
0401-000917
0401-000919
0401-000934
0401-000938
0401-000946
0401-000961
0401-000962
0401-000982
0401-000987
0401-000988
0401-000990
0401-000993
0401-000994
0401-001000
0401-001009
0401-001021
0401-001028
0401-001029
0401-001037
0401-001050
0401-001053
0401-001065
0401-001071
0401-001072
0401-001073
0401-001086
0401-001087
0401-001093
0401-001094
0401-001099
0401-001117
0401-001118
0401-001123
0401-001143
0401-001162
0401-001166

االسم واللقب
مروة بنت محمد رضا بن أحمد بوغانمً
جمٌلة منصورٌة
سوسن منصوري
عفاف منصوري
رجاء منصوري
محمد منصوري
حدي الخضراوي
تقوى طرشً
فخر الدٌن سماتً
منانة منصورٌة
عبد هللا جدلً
خالد جدلً
نجم الدٌن جدلً
كمال مسعودي
كمال بن االزهر بن بوشدادة قرمازي
وسٌلة بوعلى
عبدهللا البوزٌدي
وداد برهومً
جمٌلة برهومً
فضٌلة بنت الطاهربنعباس ذٌبٌة
محمد بن صالح بن خلٌفة علوي
سامٌة سعٌداوي
فاطمة سعٌداوي
حٌونً منوبٌة
الصادق الدبابً
دلٌلة الضرٌفً
الهادي بن أحمد زروق السماتً
نجاة محمدي
حمزة منصوري
عفٌفة خضراوي
عبد الرحمان منصوري
هاجر ٌوسفً
نجاة الٌوسفً
صباح ٌوسفً
شادلٌة ٌوسفً
حلٌمة جدلً
العائشة جدلٌة
محمد الطاهر سمٌري
سمٌر نصري
محمد المٌدانً دلهومً
منٌرة التلٌلً
الحسٌن برطولً
عبد هللا بن محمد بن االخضر دلهومً
عاطف حلٌم
وسام نصري
حسنة نصرٌة
اٌمان حلٌم
فاطمة الزهراء حلٌم
علً دلهومً
الجمعً منصوري
الجٌالنً بن ابراهٌم بن علً الجمعً الهاللً
أحمد العمري
اسماعٌل العمري
رفٌقة بنت المجٌد بن عباس منصوري
سلمان خضراوي
توفٌق خضراوي
الجمعً خضراوي
سلوى جدلً
زهٌر نجاحً
خدٌجة نجاحً
إٌمان ٌحٌاوي
عزٌزة بنت علً بن محمود ٌحٌاوي
عبد هللا بن علً نجالوي
محمد بوزٌان بن علً بن بلقاسم عمٌره
حمٌدة بن عبد الرحمان بن بن حمٌدة حمٌدي
وناسة خضرٌة
أحمد خضري
عٌده رحمونٌة
رفٌدة الذٌبً
محمد علً بن عبد هللا بن بلقاسم حوٌشً
حفصه سعد

48/80

ع /ر
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450

رقم الملف
0401-001172
0401-001174
0401-001185
0401-001206
0401-001212
0401-001259
0401-001260
0401-001261
0401-001262
0401-001290
0401-001291
0401-001296
0401-001305
0401-001308
0401-001309
0401-001342
0401-001347
0401-001353
0401-001354
0401-001355
0401-001356
0401-001357
0401-001381
0401-001382
0401-001400
0401-001401
0401-001415
0401-001428
0401-001456
0401-001462
0401-001475
0401-001476
0401-001508
0401-001519
0401-001520
0401-001524
0401-001526
0401-001532
0401-001558
0401-001563
0401-001566
0401-001598
0401-001610
0401-001611
0401-001612
0401-001613
0401-001615
0401-001617
0401-001625
0401-001626
0401-001627
0401-001665
0401-001666
0401-001667
0401-001668
0401-001669
0401-001671
0401-001683
0401-001693
0401-001696
0401-001709
0401-001731
0401-001738
0401-001756
0401-001775
0401-001807
0401-001808
0401-001826
0401-001834
0401-001838
0401-001847

االسم واللقب
محمد خضراوي
محمد حاجً
شرف الدٌن قفصاوي
آمنة ذٌبً
سلطان شعبانً
خالد السعداوي
حسام سعداوي
درة السعداوي
اسٌا سعداوي
ماهر بن محمد علً بن نصٌرة ابراهمً
ملٌكة بنت علً بن الشرٌف الحمالوي حرم محمد علً ابراهٌمً
عبد المجٌد بن عبد الرحمان بن اسماعٌل مٌساوي
ابراهٌم بلقاسمً
هٌثم ابراهمً
محمد هشام ابراهمً
هنٌة بالطٌبٌة
البشٌر دلهومً
منٌة ٌحٌاوي
هنون ٌحٌاوي
ناجٌة ٌحٌاوي
نسٌبة بنت محمد الصالح بن علً ٌحٌاوي
عبد الرحمان بن محمد الصالح بن علً ٌحٌاوي
بسمة بنت موسى بن الطٌب خضري
حنان خضري
عبد الستار سعداوي
مبروك بن ابراهٌم االسود بن محمد سعداوي
حسن بن علً الخالٌفً
محمد بن علً بن صالح الصالحً
بوعلً غرسلً
محمد الرفٌق بن محمد العٌاشً بن نصر نجاحً
مبروكة بنت الطائع بن محمد بنانٌة
محمد الصغٌر بنانً
خدٌجة بنت الهادي بن حمودة غرسلً
لوٌز السلطانً
الناصر بنمخلوف
قدور بن خلٌفة بن محمد ذٌبً
منٌره ذٌبً
محمد الطالبً
هانً نصرلً
الطٌب بن علً بن عبد الصمد نصرلً
شرٌفة غضبانً
الطاهر بن أحمد بن بلقاسم العباسً
معز عبٌدي
فاطمة الزهرة بوعمرة
زغدود عبٌدي
مرٌم بنت علً بن زغدود عبٌدي
الزهرة بنت العٌد بن بلقاسم بوعمرة
حمٌدة نداري
جمال خمٌري
العائشة مالئكً
أحمد خمٌري
مباركة حاجً
هدى حاجً
جنات حاجً
محمد حاجً
عبد القادر بن صالح بن محمد حاجً
ٌوسف الصالحً
فال الخٌر مساوٌه
لٌلى بنت عمارة بن ٌونس العبٌدي
منٌر العبٌدي
قمرة سعداوي
عثمان بن أحمد الثلٌثً
عادل سعٌداوي
سنٌة زرقً
عبدهللا مداٌنً
ضحى بنت الصغٌر بن محمد حٌونً
فطٌمة حٌونً
فاطمة ذٌبً
حٌاة زٌدي
ولٌد ٌحٌاوي
الزائر فقراوي

49/80

ع /ر
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521

رقم الملف
0401-001848
0401-001854
0401-001867
0401-001869
0401-001878
0401-001879
0401-001900
0401-001901
0401-001902
0401-001921
0401-001923
0401-001927
0401-001934
0401-001938
0401-001954
0401-001968
0401-001988
0401-001991
0401-001992
0401-001997
0401-002028
0401-002032
0401-002039
0401-002040
0401-002042
0401-002047
0401-002087
0401-002091
0401-002092
0401-002118
0401-002151
0401-002162
0401-002163
0401-002178
0401-002187
0401-002189
0401-002220
0401-002221
0401-002222
0401-002272
0401-002288
0401-002353
0401-002355
0401-002385
0401-002440
0401-002499
0401-002589
0401-002590
0401-002593
0401-002623
0401-002683
0401-002684
0401-002685
0401-002686
0401-002687
0401-002699
0401-002705
0401-002706
0401-002707
0401-002708
0401-002719
0401-002725
0401-002783
0401-002786
0401-002796
0401-002807
0401-002814
0401-002820
0401-002821
0401-002823
0401-002878

االسم واللقب
العكري فقراوٌة
مقداد خلٌفً
محبوبة خضراوي
محمد فتحً خضراوي
بلقاسمً نجمة
محمد رمزي شخاري
صبري بنانً
علٌة بنت عبد السالم بن أحمد الرمٌلً حرم بلقاسم غضبانً
عبد العزٌز مساوي
هشام ذٌبً
الضاوٌة هرهوري
صالح سائحً
محمد الصالح دربالً
تونس الرحٌمٌة
محمد بن سعد بن علً منصوري
صالح بن ٌونس بن علً عجالنً
هندة قرمازي
أحمد بن محمد االخضر بالضٌاف
منذر العبٌدي
محمود السعدونً
أحمد النومً
الضاوي بن محمد الصالح بن ٌونس الذٌبً
حافظ الروٌسً
عبد هللا بن علً بن محمد بن بلقاسم الخلٌفً
علً بن بلقاسم بن عباس شعبانً
محمد بن علً بن محمد المٌساوي
عبد الحمٌد عبٌدي
وداد رابحً
عبد الباسط ذٌبً
محمد بن ابراهٌم اللواتً
ٌونس بن رابح بن فرحات عسٌلً
الطاهر قسومً
حسنٌة قسومً
سعٌدة مٌساوي
عبد الرإوف حمزاوي
راضٌة حمزاوي
انٌس المٌساوي
وناس مٌساوي
االزهر نصري
ٌوسف بن محمد بن رابح رحٌمً
شوقً عالقً
الطاهر شعبانً
ملٌكة شعبانً
فاطمة الزٌنة الزائري
محمد الصغٌر بن علً بن البشٌر عتوري
البشٌر الداودي
صفاء رابحً
مروة رابحً
نجمة رابحً
مباركً عارم بنت الهادي الفٌلً
عفاف العامري
شهاب العامري
هشام عامري
عدنان عامري
الوازنه عامرٌة
محمد السعدونً
الطاهر مداٌنً
خولة هرهوري
خالد هرهوري
مباركة هرهوري
هنٌة اٌالهً
دلٌلة بنت محمد الناصر بن علً زرقً
حفصٌة عماري
فاطمة عماري
عائشة الشائب
مختار بن ابراهٌم بن محمد النصراوي
مصطفى قاسمً
السعٌدي بن صالح حمدانً
النوري غرسلً
هنٌة الحرٌزي
مرٌم جراٌدي

50/80

ع /ر
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
5073
5074
5075
3560
3561
5076
5077
3562
3563
5078
3564
5079
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
5080
5081
3573
5082
5083
3574
5084
5085
5086
5087
5088
3575
3576

رقم الملف
0401-002880
0401-002881
0401-002889
0401-002893
0401-002926
0401-002935
0401-002982
0401-002985
0401-002993
0401-003000
0401-003003
0401-003007
0401-003011
0401-003014
0401-003037
0401-003056
0401-003099
0401-003109
0401-003118
0401-003122
0401-003137
0401-003223
0401-003250
0401-003260
0401-003268
0401-003276
0401-003282
0401-003323
0401-003327
0401-003331
0401-003333
0401-003343
0401-003368
0401-003379
0401-003406
0401-003429
0401-003442
0401-003444
0501-000009
0501-000023
0501-000065
0501-000085
0501-000104
0501-000105
0501-000120
0501-000126
0501-000129
0501-000133
0501-000140
0501-000146
0501-000149
0501-000163
0501-000170
0501-000201
0501-000233
0501-000238
0501-000239
0501-000250
0501-000258
0501-000266
0501-000274
0501-000276
0501-000286
0501-000287
0501-000288
0501-000292
0501-000299
0501-000306
0501-000310
0501-000325
0501-000331

االسم واللقب
نور الدٌن رحٌمً
علً قسومً
بوبكر طالبً
عمر بن المهدي بنانً
عاللة بن مسعود بن بلقاسم تلٌلً
حٌاة قاسمً حرم ٌوسف القاسمً
الطاهر بن علً بن صالح بنانً
أحمد بن عبد هللا بن صالح البوعالقً
فضٌلة هٌشري
عبد الرزاق الزبٌدي
زبٌدي المولدي
الزبٌدي لٌلى
زبٌدي محمد الصادق
حامدٌة فاطمة
حبٌب رحٌمً
عمارة خضراوي
مرزوقً سامر
صفٌة قسومً
ابراهٌم بن محمد الصالح عموري
لطفً بن الصادق بن صالح هرماسً
صباح قسومً
صالح رحمونً
رابح رابحً
ٌمٌنه بنت عثمان بن رابح منصوري
جنات الدخٌلً
االزهر بن عبد هلل بن محمد منصوري
زهٌر نمري
سالم قاسمً
علجٌة خضراوي
محمد بن األزهر بن عبد هللا صغٌري
عمار الغواري
رٌم قسومً
حسن فجراوي
محمد عبد الخالق عجالنً
عماد بن محمد الناصر بن علً زرقً
بوبكر بن أحمد بن حسٌن سوٌبقً
بلقاسم حٌزي
عبد الرزاق العمري
بوقرة بن أحمد بن بلقاسم أحمدي
محمد الهادي موساوي
زٌاد عبٌد
ناجٌة قائدي
سعاد بنت محمد بن خذٌري العبٌدي
جمٌلة بنت عبدهللا عباس
جمعٌة أصدقاء الحوض المنجمً للبٌئة
عمار رداوي
التجانً بن علً بن أحمد األسود ناٌلً
شهر الدٌن محمدي
محمد السعٌدي جلولً
محمد بن بلقاسم حراثً
بلقاسم بن محمد الصغٌر
محمد بن علً بن عمار طالب
فتحٌة خوالدٌة
سعاد بوقطف
اٌمن بن بلقاسم بن عمار الحجالوي
عمامً المكً
الحبٌب الجرٌدي
شهلة الماسً
محمد االمٌن محمدي
جفال براهمٌة
محمد الهادي غواٌدٌة
لطفً بن علً بن بلقاسم زنائدٌة
عماد برهومً
محمد الصغٌر بن محمد عٌساوي
محمد برهومً
العلمً صالحً
محمد بن عمار بن محمد ضو
أحمد شوشان
محمد الطاهر بلقاسم
األسعد بكوري
فاطمة جلولً

51/80

ع /ر
5089
3577
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
3578
5098
5099
5100
3579
5101
5102
3580
5103
3581
3582
5104
5105
3583
5106
5107
5108
5109
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
5110
3592
5111
3593
3594
5112
3595
5113
5114
5115
3596
3597
5116
5117
3598
5118
5119
5120
3599
3600
5121
3601
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
3602
3603
3604
3605
3606
5129

رقم الملف
0501-000332
0501-000359
0501-000371
0501-000373
0501-000384
0501-000391
0501-000446
0501-000450
0501-000461
0501-000467
0501-000471
0501-000476
0501-000489
0501-000492
0501-000500
0501-000514
0501-000518
0501-000526
0501-000529
0501-000532
0501-000533
0501-000534
0501-000540
0501-000575
0501-000578
0501-000583
0501-000600
0501-000601
0501-000607
0501-000613
0501-000618
0501-000619
0501-000622
0501-000644
0501-000645
0501-000656
0501-000680
0501-000685
0501-000695
0501-000712
0501-000713
0501-000729
0501-000736
0501-000739
0501-000741
0501-000745
0501-000771
0501-000773
0501-000774
0501-000776
0501-000778
0501-000779
0501-000791
0501-000806
0501-000808
0501-000810
0501-000816
0501-000823
0501-000850
0501-000852
0501-000866
0501-000870
0501-000888
0501-000898
0501-000904
0501-000912
0501-000923
0501-000926
0501-000931
0501-000951
0501-000982

االسم واللقب
أٌمن عمار
ولٌد سعٌدي
سمٌر بن عبد الرحمان بن صالح دقاشً
أحمد بن عبد الرحمان بن صالح دقاشً
حمدي قاٌدي
فاطمة بنت عبد هللا بن محمد سعٌدي
امال عماري
اسماعٌل عٌساوي
علً افضال
عبد الجلٌل خلٌفً
الطاهر بن علً بن عبد هللا تلٌجانً
صفٌة ربٌعً
ام الزٌن بشاتنٌة
فاطمة بنت علً بن علً ذٌب
صالح زٌباق
بسمة برانً
جمٌل ترٌكً
الشاذلً الهمامً
شوقً الروٌسً
مباركة بنت قلٌعً بن عباس عالقً
كرٌمة رابح
محمد صماٌري
أحمد بن علً بن عمر عمارة
منٌة كٌالنً
علً خلٌفً
عبد الحمٌد االمٌن
الصالحة بنؤحمد
أحمد بنجاءباهلل
المسعدي سحٌمً
عبد القادر الطرودي
محمود بن محمد بن بلقاسم ٌحٌاوي
صغٌر بن بوجمعه بن أحمد الكٌالنً
محمد الطاهر بن عبد هللا بن االخضر االخضر
نجوى بنت خٌر الدٌن بوكادي حرم محمد األخضر العجٌلً
محمد هنشٌري
صالح بن عمار بن صالح ٌحٌاوي
منذر عٌساوي
أحمد بن علً بن خلٌل محمد بن شرٌط
محمد العربً بٌاضً
حمزة إبراهمٌة
هٌكل بوقطف
براهمً ماهر
سعد بن علً بن نصر عبد النبً
الشادلً السعدي
نبٌل بن علً
غانم هنشٌري
عمار هنشٌري
محمد العٌد القداش
الحبٌب شرفً
عمار شعبونً
الزهرة بالفقٌر
أحمد ساعً
الزازٌة بنت علً بن محمد األطرش
عادل بن عبدهللا بن محمد الصغٌر تركً
محمد الصالح بن زاٌد بن محمد الصالح رداوي
اسماعٌل بن محمد بن علً بوعالق
حسونة بن أحمد بن علً تلٌجانً
حفصٌة بنً حمد
علً السعٌدي
علً بن عمار بن محمد علوي
نور الدٌن بن علً بن موسى
محمد عمري
عبد الحمٌد مساوي
شكري فتاح
مصباح صدوق
كمال زائد
كمال بلخٌري
نجاة االسود
عبد الفتاح بنمحمد
عبد الواحد برهومً
جمال الدٌن بن الحسٌن بن عمر تلٌجانً

52/80

ع /ر
3607
5130
3608
3609
3610
5131
5132
3611
3612
3613
3614
5133
5134
5135
5136
3615
5137
5138
3616
5139
5140
5141
5142
5143
5144
3617
3618
5145
5146
5147
5148
3619
5149
5150
5151
5152
5153
5154
3620
3621
5155
5156
5157
3622
5158
5159
3623
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183

رقم الملف
0501-000990
0501-000998
0501-001004
0501-001014
0501-001017
0501-001034
0501-001036
0501-001047
0501-001060
0501-001084
0501-001088
0501-001131
0501-001154
0501-001163
0501-001187
0501-001193
0501-001199
0501-001217
0501-001229
0501-001271
0501-001274
0501-001276
0501-001288
0501-001290
0501-001304
0501-001306
0501-001312
0501-001328
0501-001339
0501-001363
0501-001395
0501-001399
0501-001402
0501-001407
0501-001417
0501-001423
0501-001426
0501-001431
0501-001443
0501-001445
0501-001451
0501-001468
0501-001469
0501-001471
0501-001475
0501-001479
0501-001481
0501-001485
0501-001488
0501-001500
0501-001502
0501-001526
0501-001535
0501-001556
0501-001558
0501-001562
0501-001566
0501-001571
0501-001572
0501-001573
0501-001575
0501-001583
0501-001593
0501-001606
0501-001620
0501-001626
0501-001634
0501-001635
0501-001637
0501-001641
0501-001643

االسم واللقب
منور تلٌلً
خولة هنشٌري
أحمد تواتً
هشام زروق
عبد المجٌد مبروكً
محمد السعٌد الخالدي
الساسً بكوري
رحمه سالم
محمد بنعلً
الهادي بوٌحً
زهرة وناس
أحمد عكرمً
الطٌب صالح
محمد بوٌحً
كمال بوعونً
ساسً سودان
عبد العزٌز روابح
سالم نصر
زٌنة ربٌعً
بوقطف غواٌدٌه
محمد نجماوي
انٌس عٌاد
بشٌر جالٌلٌة
عمر بن عماره بن عبدهللا علً
الزٌن بن االسود بن عمار العبٌدي
الزٌن بن األسود بن عمار العبٌدي.
أحمد بن محمد بن سلطان مرازقه
عمار جلولً
جمال بن العربً بوترعة
عمر بن محمد بن مبروك تاجوري
بن مصباح مصباح
بلقاسم بن عثمان بن بلقاسم العبٌدي
قندوز صالح
شرفً عبد هللا
محمد اصغٌر
عز الدٌن عمار
عبد الجلٌل جدالوي
علً بن جدو
عبد الكافً بلقاسم
عز الدٌن صوٌلح
محمد المكً بن مبروك بن عباس عمرانً
محمد بن الملكً بن الخشٌمً خلٌفة
مفتاح بن مبروك بن عثمان جفالً
عبد السالم حمٌد
محمد الصغٌر عمار
علً عكرمً
عز الدٌن عزازة
صالح سعد
شوٌة ٌونس
عمامً بن محمد عمامً العمامً
بلقاسم ابراهٌم
وسٌله جبالً
الصغٌر بن الطٌب بن مبارك برهومً
محمد بن عمار بن أحمد زنٌدي
ابراهٌم بن عمار بن نصر عٌساوي
محمد بن عبد القادر بن أحمد بوٌحً
ابراهٌم بوبكر
سائحً الطٌب
مختار صغٌر
عمار كنز
االزهر بوعالق
االزهاري بن الحافظً بن ٌوسف حوٌشً
بشٌر عكرمً
عبد الحمٌد بن محمد بن أحمد األذٌاب
قلٌعٌة حاشً
بلقاسم المتوكل
بوعونً جفال
البشٌر بن علً بن بلقاسم البهواوي
محمد الطٌب بوزٌان
سلٌمان بن الطاهر بن علً بنعمار
عبد هللا عرفه

53/80

ع /ر
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
3624
5192
5193
5194
3625
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
3626
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
3627

رقم الملف
0501-001644
0501-001645
0501-001646
0501-001649
0501-001651
0501-001655
0501-001659
0501-001668
0501-001670
0501-001671
0501-001673
0501-001674
0501-001675
0501-001681
0501-001685
0501-001689
0501-001690
0501-001693
0501-001704
0501-001714
0501-001721
0501-001724
0501-001726
0501-001729
0501-001738
0501-001751
0501-001758
0501-001772
0501-001778
0501-001780
0501-001789
0501-001794
0501-001800
0501-001812
0501-001823
0501-001824
0501-001825
0501-001826
0501-001831
0501-001851
0501-001853
0501-001858
0501-001859
0501-001860
0501-001863
0501-001874
0501-001877
0501-001879
0501-001882
0501-001901
0501-001909
0501-001911
0501-001921
0501-001922
0501-001926
0501-001930
0501-001941
0501-001946
0501-001956
0501-001959
0501-001966
0501-001978
0501-001991
0501-002000
0501-002003
0501-002007
0501-002014
0501-002020
0501-002027
0501-002035
0501-002043

االسم واللقب
محم الهادي بن البشٌر بن الطٌب بحاٌرٌة
الشوٌات حسن
محمد بن حمٌدة بن علً الحلفاوي
عز الدٌن جراد
خلف هللا منوبٌة
محمد الرضوانً
بلقاسم الصغٌر بن االحول بن بعٌر شوٌة
علً بن محمد بن أحمد هانً
عمار بن ابراهٌم بن محمد رحال
رابح بن عبد هللا بن محمدرابح
سعٌد علً
علجٌة بنت محمد بن صالح مبروك
عبد الرحمان بن صالح بن سعد فرج
محمد عٌساوي
ابراهٌم بن مصطفى بن أحمد طٌب
محمد الصالح بوزٌان
عمار تلٌلً
مسعود عثمان
عبدهللا بن علً بن محمد الحاج
محمد األزهر بن علً بن عمار نحمه
علً بلقاسم
عمارة بن محمد بن سعد بوعمرانً
علً تاجوري
محمد الصالح بن ٌونس بن عبد هللا شوٌة
علً بن ابراهٌم بن علً بدرة
عثمان خلف هللا
بوقرة بن سلطان بن مبارك بنجالب
عبد هللا بن محمد بن أحمد بنصالح
صالح بن علً بن صالح براهمٌة
الهادي بن صالح بن ٌونس برهومً
محمد بن عمار بن ابراهٌم زٌد
محمد الحمرونً سالم
زهٌر خوالدٌة
عبدهللا بن عمار بن عثمان محمد
عبد هللا محمد
علً الصالح عبد هللا
علً جالل
ٌونس بن علً الصالح
محمد وصٌفً
أحمد بشوع
محمد العربً مسعود
العبٌدي حوٌشً
ٌوسف بلخٌري
محمد الهادي بن علً بن محمد المري
عمر بن سالم بن محمد منصوري
علً بن محمد بن الحاج جفال بنابراهٌم
العربً صالح
محمد بن مبارك بن أحمد مبروكً
عبد هللا بن محمد بن بلقاسم بنٌونس
علً بن محمد بن الحاج محمد سعٌدي
صالح بن علً بن الحاج هارون براهمٌة
علً بن محمد بن سالم عٌساوي
مباركة بنت عمار بن أحمد حرم عبدهللا غوائدٌه بنعبدهللا
فاطمة بنت صالح بن مبروك سعٌدي
حسٌن بن أحمد الناصر
مبارك بن محمد بن عمر عٌساوي
علً بن ٌوسف بن علً الغوائدٌة
علً بن أحمد بن علً بنمحمد
السعٌدي محمد
محمد بن ابراهٌم بن محمد مبروكً
أحمد بن معمر بن علً مسعً
محمد قاسمً
بوقطف محمد
محمد البشٌر بن ٌوسف بن محمد بن مبروك االحول
علً بن صالح مبروكً
محمد بن علً بن مبروك سعٌدي
علجٌة بنت صالح بن علً صالح
عماره راشدي
بشٌر بن عثمان بن ٌوسف ابراهٌم
محمد عمائمً
الزازٌة أحمدي

54/80

ع /ر
5251
5252
3628
5253
5254
5255
3629
5256
5257
3630
5258
3631
5259
3632
5260
5261
5262
5263
5264
3633
3634
5265
3635
3636
5266
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
3646
3647
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
3648
5294
5295
5296
5297
3649
5298
3650

رقم الملف
0501-002045
0501-002049
0501-002050
0501-002051
0501-002058
0501-002060
0501-002091
0501-002100
0501-002105
0501-002108
0501-002110
0501-002112
0501-002115
0501-002118
0501-002124
0501-002131
0501-002134
0501-002136
0501-002146
0501-002153
0501-002154
0501-002170
0501-002180
0501-002182
0501-002185
0501-002190
0501-002191
0501-002194
0501-002196
0501-002197
0501-002198
0501-002227
0501-002254
0501-002260
0501-002262
0501-002264
0501-002269
0501-002280
0501-002283
0501-002284
0501-002302
0501-002304
0501-002308
0501-002314
0501-002331
0501-002333
0501-002347
0501-002354
0501-002363
0501-002364
0501-002365
0501-002367
0501-002371
0501-002372
0501-002373
0501-002374
0501-002378
0501-002379
0501-002387
0501-002392
0501-002394
0501-002397
0501-002407
0501-002408
0501-002417
0501-002418
0501-002422
0501-002423
0501-002432
0501-002435
0501-002455

االسم واللقب
سعاٌدي محً الدٌن
الطٌب بن علً بن أحمد مشٌخً
العٌدي بن عمار بن عماره راشدي
اٌمان عماري
حمادي شوٌة
ٌحً ساسً
محمد بن بلقاسم بن خلٌفة مبارك
محمد بنمعط هللا
عبد الوهاب بن محمد الصغٌر بن علً الساسً
الحسٌن حٌدوري
محمد الخمٌسً القاسمً
محمد بن ابراهٌم بن محمد االسود مستوري
صالح عماٌمً
مهرٌة برهومً
قاسمً ٌوسف
عرٌوه أحمد
محمد بن ٌونس ٌن عبدهللا بضٌاف
بلقاسم بن صالح بن مبارك القروي
عمار بلقاسم
محمد امٌن رابح
زٌنب رابح
حمد بوعمرانً
ولٌد نفطً
سعاد نفطً
سالم بنعمر
منصور التومً
نصربن حسن تلٌلً
ابراهٌم بن الحمرونً عصمان
بلقاسم بن عبد هللا راشدي
محمد الراشدي مولى
أحمدبن مصباح بن عبد هللا حمد
محمد فرح
علٌة محمود
نوفل عرفة
محمد بن محمد بن الحاج محمد سعٌدي
محمد بن الهادي بن علً البوتاوي
عمار بن سلٌمان الشابً صولٌة
محمد سالم ابراهٌم وصٌفً
بلقاسم بن مسعود بن عثمان برهومً.
علً بن الطاهر بن محمد بنحمد
عمري بن محمد بن عمر نفطً
الطاهر علً الساسً
لدٌب بن محمد بن ٌوسف البكري
محمد الصغٌر بن بلقاسم بن الناصر محاري
عبد السالم حمادي
رضوانً محمد
جٌالنً بن عبد هللا بن أحمد بنمسعود
مٌلود بن علً بن محمد عمارة
محمد المنتصر بن عامر بن عمار شرف الدٌن
مرٌم داسً
مباركة داسً
الهادي داسً
بوجمعة بن محمد بن صالح خلٌفً
بلقاسم بن مستوري بن محمود بشوع
الهادي عمار
مرٌم السوٌدي
محمد بن بوجمعة بن محمد خلٌفً
الحفناوي الخلٌفً
فتحً بن سلٌمان بن عمر بوٌحً
سلٌمان بن عمر بن الحاج سلٌمان الجدٌدي
عمر بنعمر
طارق بن صالح بن بوساحه طبابً
محمد الطاهر بن أحمد بن محمد بو عالق
نوال عبدهللا
عز الدٌن سواري
عبد السالم بن عمارة عمرانً
محمد الساسً بن العونً بن محمد عقونً
عبد المجٌد سلطان
علً عمرانً
العربً ٌن محمد بن عبد القادر زعرة
علً بن أحمد بن محمد خلٌفً
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ع /ر
5299
5300
5301
5302
5303
5304
3651
5305
5306
3652
5307
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
5308
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
5309
5310
3667
3668
5311
5312
5313
3669
3670
3671
3672
3673
5314
3674
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
3675
3676
3677
3678
5322
3679
3680
3681
3682
5323
3683
3684
3685
5324
3686
5325
5326
5327
5328
3687
3688
3689
3690
3691

رقم الملف
0501-002462
0501-002470
0501-002478
0501-002479
0501-002503
0501-002528
0501-002530
0501-002531
0501-002544
0501-002546
0501-002554
0501-002559
0501-002564
0501-002568
0501-002569
0501-002572
0501-002578
0501-002602
0501-002605
0501-002616
0501-002620
0501-002627
0501-002641
0501-002654
0501-002658
0501-002660
0501-002666
0501-002681
0501-002687
0501-002688
0501-002702
0501-002703
0501-002705
0501-002709
0501-002716
0501-002718
0501-002719
0501-002720
0501-002746
0501-002752
0501-002763
0501-002767
0501-002769
0501-002776
0501-002793
0501-002802
0501-002803
0501-002816
0501-002820
0501-002821
0501-002827
0501-002836
0501-002838
0501-002846
0501-002858
0501-002859
0501-002866
0501-002878
0501-002889
0501-002891
0501-002894
0501-002900
0501-002903
0501-002906
0501-002917
0501-002928
0501-002930
0501-002937
0501-002942
0501-002944
0501-002958

االسم واللقب
ٌونس عانسً
محمد الطاهر تواتً
بوترعة عكرمً
بوزٌان محمد
مصطفى بن بلقاسم بن علً هنشٌري
علً المنصري
حسنً بن محمد الطاهر أحمد
سعد بنسالم
فرٌد زنائدٌة
محمد بن عثمان بن خلٌفة
رشٌد محرز بن الطائع حراثً
محمد بن كٌزي بن الحاج صالح طراد
محمود هادفً
صالح جمعة
محمد بن بولطف خلفاوي
نصر بن صالح بن نصر بوبكر
عمار بن رجب بن محرز بن بلقاسم قادري
حاتم بالناصر
حامد بن حامد
أحمد بن سعد رداوي
الطٌب بن محمد الطٌب السندي
الصادق بن حمد سلطان
بوعلً بن صالح ظاهري
عبد هللا بن محمد الصغٌر
بلقاسم بن حمد سلطان
السبتً بن عبد هللا بن بلقاسم بنمحمد
منٌه جلول
محمد االزهاري نصٌب
محمد بن حمد بن بوبكر رداوي
محمد بن مبروك بن سعد ربٌع
محمد العربً دعاب
عبد هللا دعاب
عبد العزٌز أحمد
فرٌد عبد هللا
جمٌلة بنت بلقاسم بن ضو الزاهر
أسامة حمادي
زٌنب حمادي
سلمان حمادي
الهادي بن أحمد بن عبد هللا عبد القادر
عبد الحمٌد خلٌفً
فائزه بنت عبدهللا السوٌدي
الصادق المٌساوي
علً خرٌف
محمد مبروكً
زٌنة بنت علً بن علً مبروكً
حراثً محمد
زمال صالح
صالح صوٌلح
منٌر صوٌلح
ناجً صوٌلح
بلقاسم بن محمد بن سلٌمان سلٌمان
أشرف معٌطً
رفٌقة بنت صالح بن النوي ٌحٌاوي
نجاة الشادلً
نصر بضٌافً
لٌلى عمران
مرٌدة أحمد
عادل عمائمً
بوجمعة بن عبد هللا بن أحمد بنحمد
الطٌب بن بلقاسم بن علً بوقره
فوزٌة بنت محمد بن صالح هاللً
محمد سوٌدي
مبروكة بنت محمد بن عثمان النائلً
شهلة بنت عمار بن محمدالماجوري
ابراهٌم بن عبد هللا سعد
علً العلوي بن محمد بن أحمد العلوي
عبد السالم زٌدي
أحمد بن محمد الزرارعً
علً الحافظ الحلفاوي
محمود بن أحمد بن صالح فرج
محمد بن بوبكر بن سعد ربٌع

56/80

ع /ر
3692
3693
3694
5329
5330
5331
5332
3695
3696
3697
3698
3699
3700
5333
5334
5335
3701
3702
5336
5337
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
5338
3710
5339
5340
3711
5341
5342
5343
5344
3712
3713
3714
3715
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
3716
3717
3718
3719
3720
5352
5353
3721
3722
5354
5355
5356
3723
5357
5358
5359
5360
5361
5362
3724
5363
5364
5365
5366

رقم الملف
0501-002971
0501-002981
0501-002984
0501-002993
0501-003004
0501-003017
0501-003022
0501-003028
0501-003038
0501-003039
0501-003043
0501-003044
0501-003047
0501-003051
0501-003060
0501-003064
0501-003068
0501-003077
0501-003105
0501-003116
0501-003122
0501-003126
0501-003127
0501-003133
0501-003139
0501-003141
0501-003143
0501-003177
0501-003195
0501-003202
0501-003217
0501-003222
0501-003223
0501-003225
0501-003227
0501-003237
0501-003245
0501-003250
0501-003251
0501-003256
0501-003258
0501-003265
0501-003287
0501-003295
0501-003298
0501-003306
0501-003308
0501-003350
0501-003354
0501-003366
0501-003377
0501-003393
0501-003402
0501-003403
0501-003413
0501-003427
0501-003431
0501-003449
0501-003455
0501-003466
0501-003471
0501-003481
0501-003482
0501-003487
0501-003515
0501-003532
0501-003533
0501-003538
0501-003553
0501-003563
0501-003564

االسم واللقب
عبد العزٌز بن عثمان بن جدع السالمً سلٌمان
بلقاسم ٌحٌاوي
محمد بن عمارة قمودي
عبد الرزاق بن محمد بن بلقاسم زواري
عمر بن التومً بن أحمد خالٌفٌة
نجمة بنت مصباح بن عثمان ذٌاب
أحمد ٌحً
محمد بن محمد بن شعبان الشابًّ
محمد بن الصغٌر بن عمر الحاج علً
محمد الصغٌر بن أحمد بن بلقاسم سالم
مصباح بن بلقاسم بن التلٌلً بن سعد
عبد هللا عبد هللا
صالح محمد بن ضو الصخري
قٌصر بنمحمد
عبد الوهاب موساوي
عثمان عبٌدي
علً بن صالح بن سالم سالم
حبٌب بن محمد الطاهر بن بلقاسم عماره
أحمد بن عمار بن ابراهٌم قوادرٌة
بوشقراوي رمضان
محمد بن صالح بن أحمد محجوبً
عربٌة بوزٌان
نادٌه بن جنات
حسٌن بن صالح بن عمر تٌلجانً
محمد محمد
أحمد بن محمد العبٌدي األسود
عبد السالم عمائمٌه
الساسً بن عبد الرحمان بن أحمد صمٌدة
علً بعازٌز
عبد الرزاق بن محمد بن أحمد بنعمار
هدى بعازٌز
أحمد بن قناش بن محمد شكري
عبد الحكٌم بن مصطفى بن علً الزعالنً
عبد الجواد علً
سمٌرة بنت محمد بن محمد البوٌحً
محمد نجٌب البكري
محمد الساسً بن أحمد الدهمانً سٌف النصر
محمد بن مبروك بن عماره بنعماره
عبد السالم بن بوك مسعود عبدو
مبروكً محمد
صابر بن أحمد بن عبد القادر بنمبروك
تراٌكً محرز
عكرمً االزهر
علً رحال
صالح زرقٌن
جمال خلٌفه
محمد ساعً
الهاشمى غواٌدٌه
محمد طبابً
أحمد بن بلقاسم بن عمار العربً
مٌلود بنعلً
أحمد بن محمد بن سالم ناصري
مخلوف بن عبد هللا بن محمد ماجدي
عمر بن محمد بن عمر بغدادي
محمد علً كسٌرة
سعاد حالٌسة
محمدي علً الصغٌر
حسن بن مشري بن ابراهٌم مقدمً
مقدمً محمد بن عمار
محمد بن نصر بن محمد تلٌجانً
مخلوف رمضانً
علً بن أحمد بن علً مبروك
محمد حامدي
عبد هللا بن صالح
صالح أحمدي
بلقاسم عكرمً
محمد بن عمر بن كعباشً نصٌب
ابراهٌم األجنف
محمود الشابً
عبد القادر ركبانً
مالك كرٌد

57/80

ع /ر
3725
5367
3726
3727
3728
5368
5369
3729
5370
3730
5371
3731
3732
5372
3733
5373
3734
5374
5375
3735
5376
5377
5378
3736
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
3737
5386
5387
5388
3738
5389
5390
5391
3739
5392
5393
3740
3741
5394
3742
3743
5395
3744
3745
5396
5397
5398
5399
5400
5401
3746
3747
5402
5403
5404
5405
5406
5407
3748
3749
5408
5409
5410
5411
5412

رقم الملف
0501-003565
0501-003569
0501-003570
0501-003577
0501-003584
0501-003609
0501-003614
0501-003618
0501-003621
0501-003629
0501-003631
0501-003660
0501-003663
0501-003668
0501-003683
0501-003684
0501-003685
0501-003703
0501-003716
0501-003738
0501-003741
0501-003746
0501-003747
0501-003758
0501-003765
0501-003766
0501-003774
0501-003775
0501-003796
0501-003799
0501-003806
0501-003812
0501-003817
0501-003822
0501-003829
0501-003854
0501-003863
0501-003869
0501-003870
0501-003881
0501-003899
0501-003900
0501-003901
0501-003902
0501-003903
0501-003919
0501-003921
0501-003929
0501-003933
0501-003939
0501-003959
0501-003965
0501-003970
0501-003980
0501-004005
0501-004010
0501-004021
0501-004029
0501-004034
0501-004043
0501-004047
0501-004049
0501-004052
0501-004054
0501-004063
0501-004069
0501-004072
0501-004078
0501-004084
0501-004087
0501-004113

االسم واللقب
محمد الصغٌر بن علً الشاوش
جمال الدٌن قوادر
سامٌة بنت محمد الناصر مرابط
جوهره الروٌسً
العائشه عفلوك
رابح بن أحمد بن صالح ساعً
جلول رشٌد
هندة برنكً
فاطمة صالح
أنور القندٌل
سعٌدة بنت علً بن علً عٌساوي
عبد هللا بن أحمد تلٌجانً
صالح السماوي
سلٌمان عثمان
محمد الطاهر بنبوبكر
مقدمً مسعود
محمود بنرابح
عمارة كلتوم
فتحً بن محمود بن مٌلود بكوري
هاجر رابح
سامً بن ٌونس بن عبد القادر بنمسعود
علً بن عبد هللا بن حمد نائلً
بلقاسم نصٌبً
حسن زمٌت
علً ترٌكً
نصر الدٌن الغاٌب
محمد الصالح ذٌبً
عبد العزٌز بن عمار بن محمد براهمً
أحمد سوالمً
بشٌر مصابحٌة
الناصر جدالوي
جلولً بضٌاف
العربً خرفانً
محمّد علً بردولة
محمد البصٌري بن عبد السالم بن الهادي عاٌشة
معز بعازٌز
حامدبن محمد بن صالح ماجري
محمد الغربً خضر
الالحقة حفناوي
شوقً بومعٌزة
السٌده قادرٌة
مجموعة من المتضررٌن
أحمد البوهالً
وناسه بنت محمد بن مسعود عبٌدي
مبروكة عمار
فاطمة الزهرة بنتمحمد االدٌب ملٌك
بوبكر بن محمد بن عثمان بن خمٌسه
نور الدٌن عمٌرة
آمال بنت صالح عباسً
فتحً بن علً بن محمد بن عمر
الهادي بن االمٌن بن العربً التواتً
مراد بن عز الدٌن بن المولدي ماجدي
ٌاسٌن بن محمد بن عبد العزٌز الخمٌلً
محمد الذٌب
محمد علً حافظ
محمد الهادي عمار
صالح الدٌن ضو
عبد الوهاب دعاب
أحمد مشاشة
عبد الباسط بنا حمٌدة
علً بن حسن بن عثمان حسنً
الحبٌب جلولً
األسعد نتٌشه
عمر رابح
بلقاسم أحمد
محمد بن محمود بن محمد عون
تبر بنت أحمد بن صحراوي صحراوي
بوجمعه بن محمد بن أحمد فجراوي
الزعوقً صالح
قاسمً عماره
صوٌلحً محمد

58/80

ع /ر
3750
5413
3751
5414
3752
5415
5416
5417
5418
3753
5419
3754
5420
5421
5422
5423
3755
5424
3756
5425
3757
5426
5427
3758
5428
5429
5430
5431
3759
3760
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
3761
3762
3763
3764
3765
3766
5449
3767
5450
3768
3769
5451
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781

رقم الملف
0501-004114
0501-004118
0501-004119
0501-004122
0501-004139
0501-004143
0501-004147
0501-004174
0501-004176
0501-004181
0501-004194
0501-004197
0501-004200
0501-004219
0501-004228
0501-004256
0501-004259
0501-004264
0501-004275
0501-004277
0501-004284
0501-004292
0501-004294
0501-004315
0501-004317
0501-004319
0501-004327
0501-004335
0501-004344
0501-004378
0501-004381
0501-004382
0501-004384
0501-004387
0501-004389
0501-004391
0501-004398
0501-004400
0501-004407
0501-004409
0501-004415
0501-004424
0501-004427
0501-004446
0501-004447
0501-004465
0501-004503
0501-004513
0501-004532
0501-004535
0501-004537
0501-004541
0501-004562
0501-004569
0501-004587
0501-004591
0501-004598
0501-004612
0501-004637
0501-004654
0501-004663
0501-004665
0501-004667
0501-004685
0601-000003
0601-000014
0601-000023
0601-000035
0601-000036
0601-000039
0601-000055

االسم واللقب
جدله بنت عمار ترٌك
حسن صدراوي
زهره قربوسً
علً حمارنٌه
عبد هللا بن مرزوقً بن نصر نصر
العلوي بشٌر
عبد القادر الشرٌف
حتٌوش علً
عمري االخضر
مصباح بن محمود بن أحمد عمٌد
زبٌدة بنت عبد الرحمان الصدٌق
سمٌر غرٌسً
محمد برارمٌة
مهران فطومً
المبروك غرٌبً
عبد الوهاب بلقاسم
دزٌرٌة بنت سالم بن خلٌفة
خالدي الحسٌن
خولة بوعالق
سعاد بنت عمر بن أحمد قاسمً
سعٌدة بنت محمد بن محمد بوعزٌز
الفتنً سلقة
عثمان بوٌحً
جمال فتاح
محمد الدبوسً
االزهر لبشق
ترعه بنؤحمد
براهمً عمار
علً بن بوبكرغالب
هاجر بنت الحسٌن بن محمد اوالد بوعالق
محمد الصغٌر فودة
نزار سلٌمان
زٌدي حسن
محمد تواتً
طارق خلٌفة
عمار بن بلقاسم سلٌمان
نوفل كسٌرة
سلطان زكري
البشٌر بن عمر بن الحاج صالح سالمً
سالمً البشٌر
عبد الملك سالم
شعبان بن صالح بن نصر نفطً
زعرة العروسً
قابسً صالح
حلٌم محمد المٌلود
عمار ماجدي
الحبٌب جرٌدي
رقٌة مبروكة
هنٌة محفوظ
بلقاسم بن عمر كٌردو
عامر بن علً بن عبد هللا
مبروك بوخبٌزة
عثمان بن عمار بن بلقاسم الٌونسً
مصباح اوالد دلالل
لمٌة الحامدي
انور الحامدي
عبد القادر بن اصغٌر بن أحمد باي دربالً
نجاح نصر
المستٌري عبد الستار
نصر بن علً بن محمد شامخ
مبارك بنعبد الكرٌم
حدي المحجوب
منجٌة بنت محمد بن سلٌمان النعمان
عبد الرإوف مزٌود
فتحً بن عمارة بوزقرو
رجب المدٌونً
عبد الفتاح زٌانً
هاجر بنت حافظ بن خلٌفة حرم مجٌب الرحمان العرٌف بن شلبٌة
أحمد خلٌفة
محمد بن علً بن العجٌمً ضفار
رقٌة ابن الحاج

59/80

ع /ر
3782
3783
5452
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851

رقم الملف
0601-000108
0601-000120
0601-000122
0601-000131
0601-000138
0601-000154
0601-000173
0601-000174
0601-000179
0601-000200
0601-000209
0601-000214
0601-000218
0601-000220
0601-000223
0601-000224
0601-000229
0601-000230
0601-000249
0601-000262
0601-000266
0601-000268
0601-000299
0601-000305
0601-000341
0601-000358
0601-000369
0601-000374
0601-000375
0601-000382
0601-000385
0601-000388
0601-000392
0601-000395
0601-000397
0601-000405
0601-000407
0601-000414
0601-000417
0601-000418
0601-000424
0601-000430
0601-000512
0601-000514
0601-000547
0601-000551
0601-000558
0601-000559
0601-000574
0601-000584
0601-000586
0601-000596
0601-000602
0601-000603
0601-000604
0601-000615
0601-000619
0601-000620
0601-000622
0601-000633
0601-000645
0601-000658
0601-000663
0601-000670
0601-000684
0601-000693
0601-000704
0601-000705
0601-000717
0601-000722
0601-000723

االسم واللقب
أم الزٌن الزٌن
سالم عنٌزي
عبد الرزاق خلٌفً
جمال الهرقلً
عبد الوهاب الدندانة
محمد بن البشٌر بن علً رحومة
عز الدٌن ابن نجمة
ٌوسف حمدي
فتحً منصوري
وسٌلة الثابت
صالح صالحً
دلولة الجٌد
عبد الفتاح حدادي
محمد حدادي
زهرة بنت مصطفى بن مبروك مسعودي
صفاء كسابً
سمٌر جبنونً
أنور جبنونً
تقوى بنت العربً بن محمد بن صالح حاجً
فتحٌه بوغالب
الزهرة محفوظً
رفٌق كرٌز
محمد بن عامر بن عد المومن رمضانً
مرٌم قاسمً
سالمة رجب
نصر بن علً بن محمد بنرمضان
حمدة بن محمد جنٌّح
حسن الهذٌلً
حلٌمة بنت المبروك بن علً ساسً
بوراوي الجرادي
الناصر الجدي
أمنة بوهالل
وسٌلة العتٌري
البشٌر قنون
خولة بنت حمدة بن عمر غزٌة
مصباح بوعالقً
فاطمة بوعالقٌة
علٌاء بالخٌرٌة
الهاشمً بنعمر
كوثر بنعمر
المهدي المزوغً
عبد الرحٌم رمضانً
بهاء عبد الرزاق
فاطمة بن أحمد
فتٌحة ابن عامر
رفٌقة بنصالح
الكحلة شعبان
لطٌفة عبد هللا
أمال غنٌمً
محمد المنصف بن محمد دعً الساسً قحة
حدي نصراوي
عماد بن العجمً بن ٌوسف السواٌح
محرزٌة بنت الحبٌب بن حسن حرم كمال الحاج عمر قاسم
نائلة المسراطً
عبد الواحد المصراتً
الحبٌب الزرزرى
سعاد الفقٌه محمد
كرٌم ابن ابراهٌم
علً بن أحمد الراٌس
الطاهر عماره
عائشة مبارك
منٌة بن سالم
صالح الدٌن عبد الالوي
مرٌم عبد المومن
زهٌة قصٌص
رضا بن بلقاسم الشتٌوي
عبد العزٌز بنعمر
سالم بن صالح بن خلٌفة الحمادي
البشٌر بوجمعة
ربٌع بن صالح بن مبروك مفتاح
بلٌغ بن محمد التوهامً بن محمد النافلة

60/80

ع /ر
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922

رقم الملف
0601-000730
0601-000737
0601-000741
0601-000774
0601-000785
0601-000794
0601-000798
0601-000809
0601-000820
0601-000823
0601-000844
0601-000845
0601-000846
0601-000848
0601-000852
0601-000853
0601-000866
0601-000871
0601-000890
0601-000899
0601-000921
0601-000944
0601-000949
0601-000951
0601-000979
0601-000980
0601-001011
0601-001088
0601-001093
0601-001131
0601-001170
0601-001171
0601-001181
0601-001187
0601-001193
0601-001200
0601-001212
0601-001215
0601-001217
0601-001219
0601-001220
0601-001232
0601-001236
0601-001265
0601-001277
0601-001279
0601-001281
0601-001282
0601-001284
0601-001302
0601-001315
0601-001335
0601-001336
0601-001347
0601-001356
0601-001365
0601-001383
0601-001384
0601-001389
0601-001394
0601-001396
0601-001399
0601-001405
0601-001406
0601-001412
0601-001416
0601-001417
0601-001419
0601-001431
0601-001465
0601-001470

االسم واللقب
فرٌد بن عامر بن صالح عامر
المنصف بن محمد بن رمضان جعوان
محمد بن صادق بن محمد أحمد
علً الحامدي
علً بن خلٌفة بن محمد القعلٌش
حٌاة الهذٌلً
لطفً العابد
أمال الساسً
محمد الفطناصً
نجٌب بن المختار بن محمد اللمطً
حٌاة بوقدٌدة
محمد بن الناجم بن الشافعً عٌاري
هاجر العٌاري
راشد العٌاري
لٌلى مرٌزق
الصحبٌة عمار
نزٌهة بنت حسن بن عبد الكرٌم
فرج البحٌري
محمد علً بوقدٌدة
هٌثم الدٌنونً
نورهان السوٌسً
بن صالح حلٌمة
محمود السطنبولً
امنة الهٌشري
زهرة بنت أحمد الهدٌجً
خلٌفة بن محمد الهدٌجً
نورة بن رجب
عبد االاله شامخً
اسالم شامخً
سماح بنت علٌه بن عمر بن مسعود
خمٌس المروعً
لطٌفة المروعً
رقٌة الضمٌد
حبٌبة مشٌطة
فوزي بوشرٌط
نجم الدٌن الجطالوي
البشٌر بوغطاس
اسماعٌل بلغٌث
شادلٌة بن منصور
سمٌرة قاسمً
حلٌمة القاسمً
الهادي الفرجانً
سامٌة عوٌنً
صالحة القٌسً
عمار السهٌلً
عبٌد الجهٌناوي
عبد الرحمان جهٌناوي
مروة جهٌناوي
أسماء الجهٌناوي
خلٌفة بن شلبٌة
لمجد مبارك
زهرة سالمة
حنان مبارك
توفٌق سواري
محمد قرع
خمٌس خمٌري
ابتسام بنت عبدالمجٌد مناد
محمد بن عبدالمجٌد بن محمد عبدالحكٌم مناد
ابراهٌم بن عبد السالم بن محمد
علً بن بلقاسم بن محمد بن أحمد بن عبد السمٌع سمٌعً
محمد الهادي السوسً
زهرة حسٌن
حسن الحاج محمد
عبد الستار بن خذاري بن علً بلقاسم
زهٌر بن صالح بن حسٌن عبود
حسونة عٌاد
الطاهر بن عمر بن خالد الحمادي
خلٌفه منصور
سعاد الحطاب
نجٌبة بنت رمضان عثمان
ماهر الشاوش

61/80

ع /ر
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
5453
5454
5455
5456
5457

رقم الملف
0601-001474
0601-001476
0601-001479
0601-001492
0601-001507
0601-001522
0601-001526
0601-001535
0601-001545
0601-001546
0601-001559
0601-001561
0601-001568
0601-001583
0601-001584
0601-001585
0601-001597
0601-001622
0601-001624
0601-001647
0601-001648
0601-001649
0601-001665
0601-001668
0601-001687
0601-001702
0601-001729
0601-001738
0601-001741
0601-001761
0601-001762
0601-001771
0601-001780
0601-001782
0601-001788
0601-001790
0601-001794
0601-001801
0601-001812
0601-001834
0601-001836
0601-001839
0601-001868
0601-001896
0601-001935
0601-001939
0601-001940
0601-001958
0601-001977
0601-001978
0601-001979
0601-001987
0601-001995
0601-001996
0601-002020
0601-002023
0601-002049
0601-002058
0601-002095
0601-002111
0601-002119
0601-002139
0601-002141
0601-002162
0601-002163
0601-002165
0601-002172
0601-002174
0601-002176
0601-002179
0601-002183

االسم واللقب
حامد بن عائشة
خالد بن علً بن محمد حمزاوي
زٌاد بوسالمة
الزٌنة القفصً
أحمد الحاج
انور بن الهادي بن عبد الحمٌد بن عبد الحمٌد
سالمة بوعجٌلة
نجوى العٌاري
المنوبٌة البكوش
خلٌفة الحاج أحمد
سالم الشطٌطً
الحبٌب بن فضل
نتٌجة بالحاج
منٌة بنور
فاطمة الحمامً
ابراهٌم بوفارس
قوٌدر بن محمد بن ساسً بن ارقاز
جوهر اللوزي
فاطمة بن جبرة
كرٌمة الكافً
عبد الحفٌظ السالك
فوزٌة السالك
الحبٌب بن قاسم بن راجح المهٌري
الكاهٌة صمٌدة
عزٌزة محجوب
صالح البقلوطً
صفاء بوفارس
أسامة بن عمر
أمٌرة بن عمر
عائشة راشد
عبد الرحمان بن محرصٌة
عبد اللطٌف هوانً
نجٌب بن أحمد بن الناصر نوار
روضة بوزوٌتة
سمٌة نوار
عمارة حمودة
المنصف بن محمد عامر مراد
عبد الرزاق درٌدي
حسن القردبو
محمد عبد الرحٌم غنام
فضٌلة عامري
الهادي جرٌو
محمد بن الطاهر بن أحمد العلوٌنً
محمود خالد
منور رحمونً
االمجد غنام
سنٌة غنام
كمال بن علٌه بن حسن عمار
ناجٌة المرابط
صفاء الشبٌلً
سارة الشبٌلً
أمٌنة بنت الصادق بن أحمد قرفة
محمد الورٌمً
فاطمة الحطاب
منٌر بوغزالة
حافظ القٌزانً
فرج هانً
نوة حمد
خالد بن سعد هللا
الحبٌب بوناب
صالحة بنت عامر بن قاسم ارملة محمد لطٌف الهانً
أنوار بنت منٌر حرم شاكر الكنانً براهم
نادرة الكنانً
المنذر بن أحمد بن صالح الحٌزم
عادل بن أحمد بن صالح الحٌزم
محمد الناصر الحٌزم
شكري بن بوجمعة بن محمد خلٌفً
حفٌظ بن االزهر بن محمد زنٌدي
أحمد بن الطٌب زنٌدي
زٌنة بنت ساسً بن صالح بنعبدهللا
فاطمة بنت الساسً زمزام

62/80

ع /ر
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
3989
3990
3991
3992
3993
5465
5466
3994
3995
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
3996
3997
5478
5479
3998
5480
3999
5481
5482
5483
5484
4000
5485
4001
4002
4003
5486
5487
5488
5489
5490
5491
4004
5492
4005
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
4006
4007
4008
5500
5501
5502
5503
4009
5504
4010
5505
5506

رقم الملف
0601-002188
0601-002189
0601-002190
0601-002191
0601-002196
0601-002199
0601-002200
0601-002202
0601-002204
0601-002208
0601-002217
0601-002229
0601-002235
0601-002237
0601-002246
0601-002261
0601-002262
0601-002264
0601-002270
0601-002271
0601-002272
0601-002273
0601-002275
0601-002276
0601-002285
0601-002289
0601-002290
0601-002292
0601-002299
0601-002307
0601-002310
0601-002312
0601-002314
0601-002315
0601-002317
0601-002320
0601-002323
0601-002324
0601-002341
0601-002345
0601-002347
0601-002356
0601-002358
0601-002374
0601-002375
0601-002378
0601-002380
0601-002381
0601-002382
0601-002386
0601-002388
0601-002389
0601-002391
0601-002394
0601-002398
0601-002404
0601-002407
0601-002413
0601-002419
0601-002422
0601-002423
0601-002429
0601-002433
0601-002440
0601-002443
0601-002449
0601-002452
0601-002453
0601-002455
0601-002458
0601-002459

االسم واللقب
لطفً بن محمود عمٌدي
كارم بن عبد الحمٌد بن عبد المجٌد نمسً
نعٌمة بنت محمد حرم صالح بن عبدهللا ذوادي
فطٌمة بنت علً طبابً
زٌنة خلٌفً
عمار بن عبد الرحمان بن عثمان
عبدهللا بن حسن بن محمد بن عمر
سالم بن أحمد عمٌدي
عثمان دخاٌلة
محمد بن علً بن محمد مرجان
سعٌدة رواشد
سلوى بنت المختار بن الصغٌر العامري
ربٌع مباركً
ابراهٌم المباركً
بوقدٌدة الطاهر
منٌة الغرٌسً
بوبكر بن محمد بن علً مباركً مباركً
محمد االكحل مباركً
عبد الحق مباركً
لخضر بن عبد اللطٌف بن االخضر ركروكً
عبٌد المباركً
عبد اللطٌف بن االخضر بن بلقاسم ركروكً
حسن بن محمد بن االخضر ركروكً
ساعى بن عبٌد بن بلقاسم المباركً المباركً
ولٌد مباركً
محمد بن علً عمٌدي
محمد ٌوسف
فاطمة حسٌن
منٌة الكافً
صالح بن محمد علً ٌن الغربً فردي فردي
جمال فردي
عوٌشة بنٌحً
عباس بن محمد بن النوى خرفانً خرفانً
مفٌدة بنت البشٌر صولة
محمد الصٌد بن عثمان بن محمد فردي فردي
محمود بن محمد الزٌن بن النوي خرفانً خرفانً
علً بن العٌد بن عبٌد عبٌدي
ٌوسف بن محمد مباركً مباركً
سناء منصور
رمزي امباركً
محمد العربً الزعٌشً
منصورة بنت قاسم بن حسٌن بالخٌر
فضٌلة بوسرٌح
زاٌد بن مبارك بوجمعة مساعٌة
عبد القادر بن عبد السالم بن محمد مباركً مباركً
طارق بن عمار بن الطاهر مباركً مباركً
رمضان بن عمار بن علً مباركً مباركً
سلوى بنت مٌلود بن علً مبارك
عٌاد بن عمار بن علً مباركً
نبٌلة بنت علً خلٌل
عماد بنؤحمد
محمد الصغٌر بن عمر بوبكر
محمد علً الركروكً
شروق بنت رضا بن محمد بن سالم بن سالم
عباس مباركً
محمد مباركً
عبد الرحمان بن ابراهٌم بن عباس مباركً
كمال بن االخضر مبارك
منٌة بنت صالح كرامتً
صالح بن محمد نصٌر
ابراهٌم شرٌطً
بالل العٌفاوي
نادٌة بنت مٌلود بن بوبكر محمدي
االزهر بن الجٌالنً مباركً
الوردي بن لزهر بن محمد عمٌدي
زعرة بن عثمان
سعاد فاطمة بنت أحمد الحٌزم
علً مبارك
فطومة بنت محمد الحٌزم
بشرى بنت مٌلود بن علً حرم عبد الجلٌل بلخٌري مبارك
صلٌحة بنت محمد االزهاري بن أحمد خٌر الدٌن

63/80

ع /ر
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
4011
4012
5518
5519
5520
4013
4014
5521
4015
4016
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
4017
5534
4018
5535
4019
5536
5537
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050

رقم الملف
0601-002460
0601-002461
0601-002462
0601-002463
0601-002464
0601-002465
0601-002467
0601-002469
0601-002470
0601-002472
0601-002474
0601-002475
0601-002478
0601-002481
0601-002482
0601-002483
0601-002485
0601-002486
0601-002487
0601-002494
0601-002501
0601-002504
0601-002507
0601-002516
0601-002517
0601-002518
0601-002521
0601-002523
0601-002536
0601-002538
0601-002539
0601-002540
0601-002543
0601-002562
0601-002566
0601-002586
0601-002590
0601-002593
0601-002597
0601-002599
0601-002603
0601-002608
0601-002617
0601-002618
0601-002628
0601-002636
0601-002646
0601-002648
0601-002651
0601-002661
0601-002662
0601-002679
0601-002681
0601-002682
0601-002684
0601-002693
0601-002694
0601-002701
0601-002720
0601-002726
0601-002727
0601-002730
0601-002731
0601-002756
0601-002761
0601-002764
0601-002768
0601-002770
0601-002771
0601-002772
0601-002774

االسم واللقب
بثٌنة خٌر الدٌن
بركانة بنت الهامل بن أحمد حرم مٌلود مبارك محجوبً
حشاد بن مٌلود بن علً مبارك
شادٌة بنت مٌلود بن علً مبارك
ٌافا مبارك
لٌلى خٌر الدٌن
مٌلود بن محمد االزهاري بن أحمد خٌرالدٌن
حمدي بن محمد الربعً بن علً بنؤحمد
بدر الدٌن بن محمد الربعً بن علً بنؤحمد
حاتم بن محمد الربعً بن علً بنؤحمد
عمارة بن الجٌالنً بن محمد ركروكً
عواطف بلدي
كلثوم الترٌكً
صالح بن محمد بن علً عمٌدي
فاطمة بنت حسن بن بلقاسم حرم سلطان االحول بنرابح
محمد المولدي بن عبد السالم مباركً
محمد بن مسعود المجدوب
بشرى بنت لزهر بن عبدهللا حرم فوزي الجبري البلدي
فاطمة بنت الحسن بن العٌد بنحسن
محبوبة قاسم
سالمة الغزال
حسٌن بن أحمد بن ٌوسف مباركً
محمد بن االخصر بن بلقاسم ركروكً
ٌامن بن محمود بن الطاهر بن أحمد
ٌوسف بن عثمان زنٌدي
أحمد ٌن محمد بن الطاهر بن أحمد
طارق بن محمد بن المنتصر بن عامر شرف الدٌن
المبروك بن صالح بن محمد كرامتً
غسان بن مٌلود بن علً مبارك
منٌر بن عمار بن علً مباركً
امٌن بن علً بن محمد عمٌدي
مروان بن علً بن محمد عمٌدي
ماهر بن علً بن محمد عمٌدي
الهاشمً بن الشطً بن علً الهانً
رشاد بن عبد الحمٌد ضو
حمادي الدروٌش
محمد المحروق الرابحٌة
نادٌة الجوٌلً
علً بنا أحمد
علً مرزوقً
بشٌر بوبكر
بوراوي بن الحسحوس
نبٌل ابن ابراهٌم
نجٌب بن محمد عامر السخٌري
حسٌن بن أحمد الكوكً
محمد هٌكل بن محمد عبد الوهاب بن منا
امال تقا
المختار غدٌرة
فتحً بسباس
لطٌفة بنت علً بن محمد غزٌل
محمد الكافً
كمال سالمه
حبٌبة الصٌد
سالم الحٌزم
السٌدة بنت البشٌر حرم ابراهٌم الشمتوري الشمتوري
محمد طعم
خٌرة الشمتوري
عبد العزٌز بودقة
عبد الرحمان زخامة
سمٌة بن بدٌرة
نجٌب الحوٌمدي
عبد الواحد بن محمد بن عبدهللا زخامة
عبد الجلٌل بن محمد بن عبدهللا زخامة
نوال رمضان
ٌاسٌن لطٌف
البشٌر فرحات
خدٌجة ادرٌس
عزٌزة العكرمً
ٌحً بن الحبٌب ادرٌس
سارة بنت الحبٌب ادرٌس
مرٌم بنت الحبٌب ادرٌس

64/80

ع /ر
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
5538
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120

رقم الملف
0601-002814
0601-002818
0601-002826
0601-002831
0601-002843
0601-002845
0601-002858
0601-002862
0601-002882
0601-002894
0601-002896
0601-002903
0601-002910
0601-002966
0601-002973
0601-002986
0601-002990
0601-002994
0601-003067
0601-003068
0601-003076
0601-003078
0601-003095
0601-003152
0601-003153
0601-003154
0601-003158
0601-003162
0601-003163
0601-003164
0601-003167
0601-003169
0601-003179
0601-003196
0601-003230
0601-003247
0601-003249
0601-003261
0601-003270
0601-003271
0601-003278
0601-003285
0601-003294
0601-003315
0601-003330
0601-003335
0601-003340
0601-003343
0601-003351
0601-003363
0601-003367
0601-003368
0601-003385
0601-003397
0601-003398
0601-003404
0601-003405
0601-003419
0601-003428
0701-000022
0701-000023
0701-000040
0701-000048
0701-000049
0701-000053
0701-000063
0701-000064
0701-000065
0701-000101
0701-000102
0701-000116

االسم واللقب
منجٌة منصور
العٌفه بوعالقً
زكٌة ضٌفاوي
نجاة بن شرادة
نجوى بنت عبد الرحمان حمٌدي
هادٌة فنٌو
محمد قمر
هنٌة بنت عامر بن علً بن حسٌن بن حسٌن
عائشة بنت محمود بن صالح العجمً العجمً
محمد بن بلقاسم السالمً
زٌنة بنت الالفً بن علً حرم محمد سهٌلً مباركً
ولٌد برهومً
آمال بن ٌحً حرم خالد الباجً
نجاة االشهب
بدر الدٌن الحٌزم
عبد الرحمان الٌحٌاوي
تركٌة ٌن جمعة بن بلقاسم بوزٌان أرملة محمد الجهٌناوي
أشرف الجهٌناوي
جمال مسلم
جمٌلة المزهود
اشراف المنستٌري
المنتصر بن رضا بن علً زرٌق
البشٌر الصدام
األسعد الصدام
حٌاة المكسً
لقمان عجٌنة
رٌم بن الكحال
حمٌدة بن رٌانة
نادرة بن رٌانة
رقٌة بنت علً الكحال ارملة علً بن رٌانة
فتحٌة بن رٌانة
علً الطرودي
رحاب الفقٌه رمضان
الصحبً مساكنً
زٌنة الحجري
نزار القطعة
حسن النفاتً
للوشة بنت مرزوق بن نصر حرم محمد أحمد الحاج محمد
لطٌفة بن ٌوسف
جلٌلة جراد
عزام سوالمٌة
عبد المجٌد المسلمً
سعاد العجمً
آمنة بن جبرة
عوٌشة بوسعدٌة
اسماعٌل بن محمد المنوبً بن الهادي عطى
فتحٌة العذاري
نادٌة الكافً
عمر ابن الحاج عمر
فتحً إبراهم
منٌة قلٌعً
فإاد بن محمد بن الطٌب قلٌعً
علً الصٌد
سعاد بن عٌاد
وداد البرٌقً
لطٌفة جرفال
جمٌل قاسم
ماهر بن مصطفى بن محمد الجطالوي
عبد الكرٌم المحجوب
عبد هللا بن الغربً بن بلقاسم عمار
فاطمة بنت محمد ٌانس
الهادي بن محمود بن بلقاسم الغٌلوفً
رمضان البحري
مصطفى الطرابلسً
الهادي مبارك
مرٌم األقدٌري
ماجدة عثمان
محبوبة بوقطف
عبد الجبار العصادي
عبد الرحمان العصادي
رجب بن زٌد محفوظ

65/80

ع /ر
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191

رقم الملف
0701-000123
0701-000125
0701-000127
0701-000132
0701-000136
0701-000159
0701-000160
0701-000163
0701-000164
0701-000170
0701-000171
0701-000173
0701-000174
0701-000212
0701-000213
0701-000214
0701-000215
0701-000227
0701-000237
0701-000252
0701-000261
0701-000270
0701-000296
0701-000297
0701-000298
0701-000300
0701-000302
0701-000303
0701-000322
0701-000324
0701-000341
0701-000347
0701-000366
0701-000389
0701-000391
0701-000399
0701-000405
0701-000406
0701-000408
0701-000414
0701-000416
0701-000418
0701-000422
0701-000432
0701-000473
0701-000511
0701-000517
0701-000530
0701-000543
0701-000562
0701-000571
0701-000587
0701-000600
0701-000612
0701-000622
0701-000632
0701-000659
0701-000660
0701-000663
0701-000676
0701-000687
0701-000712
0701-000714
0701-000728
0701-000730
0701-000731
0701-000806
0701-000811
0701-000839
0701-000843
0701-000844

االسم واللقب
جمال الدٌن السباٌطً
وفاء الكستوري
نهاء الكستوري
مرٌم الكستوري
الحبٌب بن الهادي بن أحمد مرزوقً
البشٌر بن صالح بن عبد القادر الغنوشً
بشرة بنت حمد بن الصادق بوزٌان حرم مصطفى غرٌبً
المبروك بن حسٌن بن المبروك دغسنً
ابراهٌم بن ٌونس بن أحمد جمعة
سالم بن محمد عثمانً
منٌرة العبٌدي
القناوي حجاج
فادٌة بنت الحبٌب بن محمود الهاشمً
أنور بن علً بن محمد رتٌمً
محمد االسود
مباركة بن مسعود
فتحٌة حسٌن
صالح حجاج
فاطمة بن الغضبان
الصحبً عطٌة
مباركة الشٌبانً
خولة نصر هللا
علً بن حسن دغسن (الغٌلوفً)
نبٌهة صبٌطه
علً صبٌطه
اٌمان صبٌطه
سلوى بن غزال
التوي بن رمضان الحمدي
صالح عبٌدي
الشتاوٌة المسعودي
منجٌه بوكٌه
علً حمد
حسٌن بن نصر بن محمد بوذٌنة
لسود قمر
سمٌة بالزاوٌه
الكٌالنً بن بلقاسم بن سلٌمان الطٌب
منٌر المسعودي
شٌماء بنت أحمد بن حسونة افرٌجات
معاذ بن أحمد بن حسونه افرٌجات
الخٌرٌة مباركً
ناهٌة العزٌة
منٌه بحار
نجات مبارك
خوله بنت علً بن الكٌالنً بن حمٌده
نوفل بن عبدالسالم غماقً
سعاد دحمان
عمر الزناتً
نجاة رحومة
غنٌة مهلهلً
حسن حفٌظً
سعده جماعٌه
صالح العاٌب
جمٌلة الجلٌدي
اٌمان بنت لصمر بن الشتاوي الحاجً
خدٌجة خودي
الزهرة غراف
مسعودة بن حمرون
منى بنعبد اهللا
عفٌفه بن عبد هللا
عبد الرزاق دخٌل
الطٌب بن مبارك بقٌلً
الهادي بنؤحمد
رحومه بن علً رحومه
حوٌتة بن بلقاسم بن عمر الجرٌدي
ربٌعة منصور
حسن الغنوشً
خالد الكٌال
محمد زٌن العابدٌن
منٌا بوخشٌنه
محمد بن ٌحٌى بنزائد
زٌنة جحٌدي

66/80

ع /ر
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262

رقم الملف
0701-000847
0701-000848
0701-000849
0701-000876
0701-000883
0701-000909
0701-000911
0701-000924
0701-000940
0701-000944
0701-000963
0701-000966
0701-000982
0701-000995
0701-000996
0701-000999
0701-001003
0701-001005
0701-001016
0701-001041
0701-001044
0701-001055
0701-001057
0701-001058
0701-001061
0701-001065
0701-001070
0701-001080
0701-001081
0701-001082
0701-001083
0701-001088
0701-001092
0701-001098
0701-001100
0701-001101
0701-001117
0701-001118
0701-001149
0701-001151
0701-001152
0701-001153
0701-001171
0701-001182
0701-001183
0701-001185
0701-001194
0701-001197
0701-001198
0701-001199
0701-001201
0701-001202
0701-001220
0701-001224
0701-001225
0701-001229
0701-001232
0701-001240
0701-001242
0701-001243
0701-001247
0701-001248
0701-001251
0701-001252
0701-001254
0701-001256
0701-001257
0701-001259
0701-001260
0701-001264
0701-001275

االسم واللقب
أسامة األسود
اٌمان األسود
خالد االسود
أحمد بن منصور بن عمار بن شرف الدٌن الٌزٌدي
عبد الرحمان بن محمد بالً
حفصٌة جلول
شوقً حارس
الطاهر بن حسن ٌحٌى
فتحٌة قنً
مروان بن عمار
محمد علً عبٌد
سامً عبٌد
فاطمة مامً
اٌمان بنت محسن بن محمد القفراشً
نور الهدى القفراشً
جنات بنت عمر زٌدي
ابراهٌم بن بوبكر ذوادي
أسماء بنت بوبكر ذوادي
حاتم بن علً بالطاهر
عمار بن الهادي العصادي
زٌنة العصادٌة
لطفً بنسالم
عوٌشة بنت امحمد بن رحومة
فاطمة بنعلً
دلٌلة الزٌتونً
منوبٌة الزٌتونً
المبروك الجنزولً
نزٌهة العرضاوي
أروى بن خلٌفة
أمٌن بن توفٌق بن مصطفى العربً
اشرف بن محمد الجٌالنً بن خلٌفة
آسٌه عدونً
حوٌته حسن
الخٌرٌة العٌادي
مصعب العٌادي
المهدي بن مصباح بن رحومة العٌادي
وسٌلة باردي
مبروكة بنت ضو ربعً
حمزة بن الحسٌن بن المجدوب الخلٌلً
حسام الدٌن بن الحسٌن بن المجدوب الخلٌلً
عبد الخالق أوالد سعٌد
حفصٌة المطوي
جمٌلة بنت منصور بن بركه الصٌد
مبارك بن محمد الصغٌر بن بالسعود سعودي
عبد هللا كرٌم
راضٌة مالس
السٌدة بنسالم
مالك بن محمد بن السالمً حجاج
ٌونس بن محمد بن السالمً حجاج
كلثوم بنت علً بن فرح غودي
ساسٌة بنت ابراهٌم جابري
هنٌة رحائمة
خٌرة بنعربٌة
محسن بن البشٌر رابح
مباركة بنٌنة
محمد مساعدي
سعاد العزٌزٌه
علً زٌتونً
الهادي بن فرحات بن الحاج بنمنصور
العروصٌه الزٌتونً
محمد الزٌتونً
مبروكه زٌتونٌه
البشٌر الزٌتونً
فوزٌة زٌتونً
مصطفى بن البشٌر ن عمر الزٌتونً
عائشة زٌتونً
نجاة الغول
مبروكة القروٌة
فاطمة القروٌه
علً بن صالح بن علً غرٌس
السبتٌة راجح

67/80

ع /ر
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333

رقم الملف
0701-001281
0701-001282
0701-001305
0701-001314
0701-001320
0701-001324
0701-001328
0701-001333
0701-001340
0701-001341
0701-001344
0701-001406
0701-001421
0701-001423
0701-001424
0701-001430
0701-001443
0701-001444
0701-001458
0701-001467
0701-001469
0701-001470
0701-001471
0701-001473
0701-001474
0701-001476
0701-001478
0701-001479
0701-001496
0701-001497
0701-001499
0701-001509
0701-001514
0701-001528
0701-001530
0701-001538
0701-001541
0701-001545
0701-001558
0701-001560
0701-001563
0701-001564
0701-001585
0701-001598
0701-001602
0701-001608
0701-001612
0701-001618
0701-001625
0701-001627
0701-001631
0701-001634
0701-001636
0701-001637
0701-001639
0701-001640
0701-001641
0701-001642
0701-001648
0701-001650
0701-001682
0701-001685
0701-001700
0701-001711
0701-001725
0701-001729
0701-001744
0701-001745
0701-001748
0701-001750
0701-001752

االسم واللقب
مبروكة راجحٌة
عبد الرحمان شعٌرات
مرٌم بنهنده
حمٌدة بنت محمد بن علً بنعمر
صالح السنوسً الحزامً
رشٌدة هداجً
أسامة بن توفٌق بن عبد الرحمان عبد النبً
حنان غرٌب
فائزة بوشوٌشة
شٌماء ناجح
وسٌلة أحمد
ٌامنة مسعودٌة
زٌنب بنت ابراهٌم بن علً بن مفتاح
طارق بن ابراهٌم بن علً بن مفتاح
فطٌمة بنت العٌادي بركة
فتحٌة حسٌن
عبد المجٌد رحٌم
الزٌتونٌه عاٌشت
مبروكة بوسعٌد
الشرٌفة حسٌن
ربٌعة المطوي
زٌنب معٌوفً
هشام معٌوفً
آمنة المعٌوفً
هناء بنت الطاهر بن عمر المعٌوفً
هند المعٌوفً
خدٌجة المعٌوفً
تركٌة المعٌوفً
حلٌمة ونانٌة
عبد السالم ونان
أنس الصغٌر
عماد بن البشٌر عبد الالوي
فطٌمة بنت البشٌر بن الحاج محمود
مرٌم عطٌة
الشٌخة المرابط
السٌدة نجٌمة
محمود الجماعً
جمٌله كباو
زهٌر مرزوقً
ربح الفرشٌشً
سامً بن زٌد
فاطمة شقرة
عائشه بنت محمد بن المبروك الطٌبه
كرٌم فطوم
بهاء الدٌن صدقً
زٌنب دادي
خلٌفة بن عبد هللا دادي
نصر عزٌزي
المولدٌه الزهمولً
التاٌب فاطمة
محبوبة زرٌق
منٌرة البوعبدلً
فطوم جنات الحاج بلقاسم
السالمً الجوالً
الزهرة العبٌدي
بسمه الطرابلسً
حزامٌه زٌنة
ٌوسف ونٌس
العٌادٌة العقربً
إمباركة البلدي
عبد العزٌز بن صالح خضر
فاطمة بونمشة
اٌوب حجاج
نجاة شعٌرات
فٌصل مامً
سامٌة باتٌته
عبد العزٌز بن رجب بن بلقاسم عائدي
مبروكة نصر هللا
سفٌان الزٌتونً
ولٌد زٌتونً
عواطف زٌتونً

68/80

ع /ر
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404

رقم الملف
0701-001756
0701-001758
0701-001759
0701-001761
0701-001771
0701-001775
0701-001777
0701-001779
0701-001786
0701-001790
0701-001791
0701-001798
0701-001799
0701-001800
0701-001801
0701-001802
0701-001803
0701-001804
0701-001805
0701-001806
0701-001808
0701-001821
0701-001826
0701-001829
0701-001834
0701-001838
0701-001846
0701-001855
0701-001892
0701-001916
0701-001929
0701-001959
0701-001961
0701-001990
0701-001998
0701-001999
0701-002000
0701-002002
0701-002012
0701-002014
0801-000026
0801-000054
0801-000055
0801-000056
0801-000057
0801-000059
0801-000063
0801-000065
0801-000069
0801-000071
0801-000072
0801-000073
0801-000074
0801-000075
0801-000077
0801-000078
0801-000094
0801-000095
0801-000098
0801-000100
0801-000102
0801-000103
0801-000104
0801-000105
0801-000107
0801-000108
0801-000111
0801-000112
0801-000113
0801-000114
0801-000115

االسم واللقب
المهدي زٌتونً
فاطمة زٌتونً
اٌمان الزٌتونً
سماح زٌتونً
محمد سٌف الدٌن حامد
عائشة تلمودي
ذكرى بنت رضى بن محمد حامد
أسماء ابنحسن
زٌنة بنت سعٌد بن ابراهٌم مساعدي
زاهٌة قبالوٌة
السالمً مامً
الخٌرٌة صولً
الخٌرٌة رتٌمً
لٌلى بنت علً بادر
شٌماء بادر
نعٌمة بٌدانً
فاطمة الحناشً
رباب بادر
جعفر بادر
إٌمان بادر
عبد هللا عتٌقة
مفٌدة اسماعٌل
ٌزة بنموسى
اٌمان عزونً
عائشة بنمبروك
محمد الوحٌشً
علً بن عبد هللا غٌلوفً
راضٌة شعٌرات
جمٌلة منصور
شادٌة عاشور عروس
مصطفى الوصٌف
محمد العجال
األمٌن زرٌق
سمٌرة حجاج
بولبابة مرزوقً
عائشة بنالحاج موسى
علً النوري
الخامسة التواتً
أٌمن بن خلٌفه
األسعد الجلٌدي
عبد هللا السالمً
خلف هللا بن عون هللا
محمد ثامر بن ٌحً
منصور المنتصر
صالح بن الجٌالنً قوٌدر
أحمد بن منصور بنصبٌح
عمر بن مصباح ٌحً
خلٌفة بن عمر بن عون
عمار بن ٌحً الخراز
فتحً بن عبد هللا النقاز
محمد بن تومً
المبروك بن الشٌخ محمد
الشوشان بن أحمد الملٌان
سعد بن عمر ملٌان
علً مسكٌن
الصغٌر بن الحاج محمد المقدمٌنً
الهادي بن محمد عون
سالم بن حفٌظ حفظاوي
خلٌفة عامري
المبروك بن حمٌد
سعد بن الحاج عامر
جمعه بنعبد هللا
صالح مكرازي
مصطفى بن الكٌالنً بن محمد قباع
الشرٌف بن ٌحً سوٌسً
أحمد بن عمارة زقروبة
مصباح بن سعٌد بن نصر عون
زٌنب شنٌنه
سعاد بنت البشٌر شنٌنة
عائشة بنت البشٌر شنٌنة
فتحٌة بنت البشٌر شنٌنه

69/80

ع /ر
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475

رقم الملف
0801-000119
0801-000122
0801-000128
0801-000130
0801-000141
0801-000142
0801-000146
0801-000150
0801-000172
0801-000209
0801-000218
0801-000244
0801-000245
0801-000246
0801-000247
0801-000248
0801-000249
0801-000250
0801-000251
0801-000278
0801-000291
0801-000311
0801-000343
0801-000345
0801-000389
0801-000421
0801-000428
0801-000429
0801-000437
0801-000447
0801-000455
0801-000456
0801-000457
0801-000459
0801-000482
0801-000488
0801-000574
0801-000589
0801-000604
0801-000605
0801-000606
0801-000607
0801-000610
0801-000674
0801-000707
0801-000708
0801-000721
0801-000724
0801-000732
0801-000735
0801-000736
0801-000737
0801-000781
0801-000807
0801-000835
0801-000840
0801-000842
0801-000845
0801-000852
0801-000923
0801-000989
0801-001027
0801-001045
0801-001050
0801-001054
0801-001071
0801-001104
0801-001106
0801-001113
0801-001119
0801-001129

االسم واللقب
الحسٌن شنٌنه
مسعود بوجناح
صالح بوجناح
لٌلى قاندي
عبد هللا بن محمد بن مسعود بنسالم
سالم بن محمد همدونة
محمد بن خلٌفة بن ٌحً
علً بن صالح قوٌدر
رحومة الملٌح
عبد الكرٌم المنصوري
ولٌد بسر
محمد المنصوري
مبروكة بنت نصر ربعً
نعٌمة المنصوري
علً المنصوري
هناء المنصوري
فاطمة المنصوري
ذهٌبة بنت محمد المنصوري
أسماء بنت محمد المنصوري
محمد فرجً
سالم ناجً
فتحً بن علً الهمامً
ضو علوي
علً السعٌدي
نجاح حتٌوش
ربٌعة الحداد
الكٌالنً بن محمد بعكه
سعٌد ابن الحاج علً
نعٌمة بن الحاج علً
عائشة بنت محمد جحٌدرٌة
ضو بن سعٌد اعجال
تركٌة صوٌعً
سمٌة قٌزة
حدهم الصوٌعً
محمد بوسنٌنة
كنزة المسعودي
محمد موسى
عمران النوٌري
بلقاسم بن علً الدوداي
الناصر المنصوري
حدهم بوقطاٌة
أحمد المنصوري
فرحات المنصوري
عبد هللا بن عطٌة صوٌدي
جمٌلة بوسطارة
مكرم المدنٌنً
الهاشمً حربوب
أحمد الربعً
مسعودة بنت محمد قنٌدي
ضو بن خلٌفة مارس
مباركة مارس
سعد مارس
سالمة حرابً
عمر نوٌلً
سالم بن علً بن أحمد ورٌمً
عبد هللا بن سالم ورٌمً
فوزٌة بنت سالم الورٌمً
المنجً ورٌمً
باسمة بن سلٌمان مصمص
زهره بنت محمد بن عمر برٌك
محمد بن نصر التمٌمً
رقٌة الشماخً
فاطمه ترٌكً
ناجً بن التومً الجرو
هالل صابر
حلٌمة المقدود
فاطمة بنت خلٌفة العاشوري
خلٌفه الكسٌر
رقٌة الفٌتوري
كلثوم بوعٌش
زبٌدة بن هالل

70/80

ع /ر
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546

رقم الملف
0801-001134
0801-001151
0801-001161
0801-001162
0801-001165
0801-001166
0801-001178
0801-001179
0801-001186
0801-001187
0801-001211
0801-001253
0801-001294
0801-001295
0801-001302
0801-001304
0801-001313
0801-001314
0801-001316
0801-001323
0801-001332
0801-001369
0801-001373
0801-001386
0801-001423
0801-001425
0801-001445
0801-001449
0801-001450
0801-001451
0801-001453
0801-001504
0801-001506
0801-001508
0801-001519
0801-001520
0801-001536
0801-001538
0801-001539
0801-001542
0801-001570
0801-001574
0801-001585
0801-001586
0801-001587
0801-001588
0801-001589
0801-001591
0801-001594
0801-001595
0801-001600
0801-001606
0801-001610
0801-001612
0801-001616
0801-001630
0801-001634
0801-001635
0801-001658
0801-001670
0801-001688
0801-001725
0801-001757
0801-001761
0801-001773
0801-001799
0801-001829
0801-001830
0801-001856
0801-001857
0801-001882

االسم واللقب
محمد اللجٌمً
ناهٌة قرفة
سعاد بنت علً بن البشٌر الجزٌري
أمل بنت محمد بن الهادي غزالة
سمٌة قراش
نضال قراش
محمد عبد هللا الحاجً
أحمد بن عبد هللا الحاجً (الحافً سابقا)
العٌادي عبد العزٌز
عبد الكرٌم بن مسعود عبد العزٌز
محمد بوذٌنة
محبوبه بن جمعه
عبد هللا بوسعٌدة
سعٌده الهامل
منٌر الجلٌدي
الصالحة لخضر
سحراء بنت خلٌفة بن مسعود بوسعٌده
علً بن عامر بوسعٌدة
علً بن عامر بوسعٌده
الزهرة وحٌشً
نجٌبه هالل
الطاهر محمدي
راضٌة الربعً
نصر بن الشٌبانً بن نصر بنٌحً
علً بن أحمد بن محمد بن عبد هللا المذبوح
سالمه كٌوه
سعٌد رمضان الحباصً
مسعود بن محمد بن عمر
مغلٌة صلموكٌة
فٌصل بن عمر
شادٌة بشار
أكرم البوصاعً
رمضان البوصاعً
حٌاة البوصاعً
عائشة الحسومً
سعاد الحناشً
بن نصر عٌدة
فتحٌة نوٌجً
شعٌب بن محمد الحبٌب العربً
المبروك بن محمد الحبٌب العربً
عبد الفتاح السدٌري
فتحٌة السدٌري
علً بنقة
عبد الفتاح السعٌدي
شتٌوٌة سوٌسً
فاطمة السعٌدي
غزاله السبوعً
عبد الوهاب بنقة
سارة السعٌدي
عبد العزٌز بنقة
رٌم بنقة
مبروكة النصري
محمد الهوش
زهرة سبطة
سٌف الهوش
رقٌة زنقاح
صالح الدٌن بن عبد الجلٌل
مروى بنعبد الجلٌل
محمد الناصر الختالً
عمر بن الشٌخ سعٌد سعداوي
هٌكل بن الهادي عجٌلً
بوزٌد االنور
أٌمن خلٌفة
نجاة بنت علً خلٌفة
ناجٌه ادزٌري
السٌد حفٌظ
عبد اللطٌف بوزمٌتة
محمد بن عمار الخراز
محمد عبد المومن
مبروكة الجمل
عربٌه بنت علً القاسمً حرم الحبٌب بن حامد

71/80

ع /ر
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617

رقم الملف
0801-001894
0801-001908
0801-001935
0801-001943
0801-001959
0801-002003
0801-002044
0801-002113
0801-002114
0801-002143
0801-002158
0801-002180
0801-002265
0801-002273
0901-000072
0901-000085
0901-000108
0901-000123
0901-000149
0901-000186
0901-000189
0901-000261
0901-000265
0901-000274
0901-000297
0901-000327
0901-000379
0901-000395
0901-000430
0901-000462
0901-000493
0901-000503
0901-000510
0901-000523
0901-000548
0901-000562
0901-000564
0901-000625
0901-000667
0901-000684
0901-000692
0901-000700
0901-000707
0901-000711
0901-000713
0901-000728
0901-000781
0901-000806
0901-000838
0901-000859
0901-000874
0901-000881
0901-000883
0901-000894
0901-000897
0901-000899
0901-000913
0901-000918
1001-000001
1001-000009
1001-000042
1001-000046
1001-000071
1001-000075
1001-000087
1001-000091
1001-000150
1001-000198
1001-000300
1001-000352
1001-000425

االسم واللقب
الزهرة بن أحمد
عبد هللا مراحً
الطٌب حاجً
عبد الباسط جلول
عفٌفه بن عطٌه
نجاة مرسٌط
عبدالسالم بن البشٌر الهوش
سالم بن عبد الحمٌد
سعٌد بنعبد الحمٌد
حسٌبه بنت الطٌب بن علً الشرٌف
عون المحروق
شوٌخة ورٌاش
عبد الحلٌم عبد الحلٌم
الزٌنة الحداد
فاطمة مشالوي
عبد الكرٌم رحالً
الشرٌف الشارنً
ماجٌد جباري.
الشرٌف التلٌلً
عمر العونً
مبارك العبٌدي
الصادق شارنً
سعٌدة بنت علً بن عمار كاتبً
زٌنة دشراوي
جمٌله جندلً
هارون بن طالب بن أحمد دلٌقً
عبد الوهاب الشرطاوي
الناصر القٌزانً
عمار الرابحً
نبٌل مالكً
أحمد نصر
صالح بن عباس عثمانً
مصباح بوغانمً
عبد الوهاب سلمانً
محمد الصادق النفزي
الحبٌب اللواتً
منٌر عمران
رحومة عبٌدي
العربً بن مبارك بن العربً عزٌزي
جمعة السنوسً
محبوبة جوٌنً
سعٌدة الجوٌنً
زٌاد الحناشً
عمر خلٌف
حسن زغالمً
فتحٌة العبٌدي
شاكر الغضبانً
فتحٌة بورقعه
الحبٌب الشارنً
عزٌزة الشارنً
العربً جباري
محمد علً السمعلً
رجب سمعلً
محمد العبٌدي
األخضر قاطري
المنجً بن عالله بن صغٌر بنخلٌل
عبد الحمٌد بن األمٌن بن محمد شارنً
رمضان بن محمد بن أحمد نموشً
عبد العزٌز بن صالح بن زمال تاغوت
سهام سوالمً
علً بن ابراهٌم طرخانً
رحٌم بن محمد بن حسن خمٌسً
ٌاسٌن عٌادي
رمضان سعدونً
المنجً جندوبً
الصالحة بنت علً بن أحمد بنٌوسف
هالل صولً
صالح بن متهنً خمٌسً
عمر بن خلٌل بن صالح الخلٌلً
الحبٌب قضقاضً
حسٌبة بنت الحاج علً البارونً

72/80

ع /ر
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
5539
4684
5540
4685
4686

رقم الملف
1001-000446
1001-000448
1001-000532
1001-000586
1001-000636
1001-000637
1001-000638
1001-000663
1001-000780
1001-000867
1001-000926
1001-000934
1001-000937
1001-001008
1001-001010
1001-001025
1001-001044
1001-001047
1001-001110
1001-001114
1001-001115
1001-001140
1001-001174
1001-001184
1001-001218
1001-001291
1001-001321
1001-001332
1001-001335
1001-001365
1001-001371
1001-001410
1001-001436
1001-001437
1001-001446
1101-000013
1101-000017
1101-000019
1101-000037
1101-000038
1101-000048
1101-000049
1101-000051
1101-000052
1101-000060
1101-000071
1101-000073
1101-000078
1101-000079
1101-000080
1101-000088
1101-000093
1201-000008
1201-000009
1201-000013
1201-000020
1201-000026
1201-000030
1201-000037
1201-000042
1201-000043
1201-000045
1201-000046
1201-000047
1201-000054
1201-000087
1201-000102
1201-000108
1201-000114
1201-000117
1201-000165

االسم واللقب
علً العٌادي
الزٌن بن أحمد بن جدي الستٌتً
منٌر بن صخرٌة
رابح العلٌوي
عٌاد خمٌسً
الصادق الجبري
بلقاسم محسنً
توفٌق بن محمد بن الشرٌف فقٌري
فتحً بوكاري
غزالة بنت صالح سلطانً
مبروكة عبٌدلً
نور الدٌن صولً
حسنة الكرٌفً
صفاء بنت فوزي بن مصطفى البوسلٌمً حرم سهٌل عبٌدي
العائشة بنت محمد اللموشً
عبد العزٌز بوزٌد
سمٌة عبٌدي
راضٌة عبٌدي
نور الدٌن العرفاوي
الطاهر بن أحمد البخاري
الشرٌف بن عمار الورغً
جمال خلوفً
فضٌلة بٌعة
مسعودة غناي
الصادق بلعٌفة
حسن عمامرة
أحمد شرفادي
فٌصل العبٌدي
أمٌنة شرفادي
ولٌد بن عبد الملك بن جلول بشٌر
مراد حمدي
حفٌظ بن العوجً سدراوي
فرج العربً
حنان محجوبً
منوبٌة بنت محمد عشً
وحٌده بن صالح
رضا حمدونً
شٌماء بنهقً
فتحٌة حٌزم
المرتضى بن أحمد التجانً بن عمار العبٌدي
ولٌد النفزي
حمٌدة الذوادي
محمد شاشٌة
سنٌة الحمامً
زكٌة الجماٌعً
صالح الدٌن راشد
رفٌعة عطٌة
الصادق صغٌري
مالك صغٌري
نوارة الصغٌري
المنصف محمدي
أحمد كرعود
حسونه السالمً
ولٌد جاء باهلل
بدر الدٌن الزواغً
عادل الدرٌدي
اٌمن البهلً
صالح القرمزي
المنجً بن خالد
عمارة بن علً بن بوترعة ابن عمار
الناصر بن علً بن بوترعة ابن عمار
الصادق بن علً بن بوترعة بن عمار
رشٌد بن علً بن بوترعة ابن عمار
حدة بنت علً بن نوار روٌسً حرم علً ابن عمار
نورالدٌن الزنادي
الجٌالنً بن أحمد بن عٌسى بن أحمد السكرانً عٌسى
عبد الحكٌم البقلوطً
محمد بن حسٌن بنسعد
البشٌر العطاوي
ساسً بن علً بن عبد هللا األسود
ٌونس الحاج

73/80

ع /ر
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757

رقم الملف
1201-000195
1201-000196
1201-000214
1201-000236
1201-000303
1201-000324
1201-000327
1201-000330
1201-000333
1201-000335
1201-000366
1201-000369
1201-000372
1201-000373
1201-000375
1201-000386
1201-000387
1201-000389
1201-000391
1201-000392
1201-000401
1201-000407
1201-000413
1201-000424
1201-000425
1201-000426
1201-000431
1201-000443
1201-000459
1201-000507
1201-000523
1201-000560
1201-000561
1201-000568
1201-000589
1201-000591
1201-000601
1201-000614
1201-000667
1201-000705
1201-000706
1201-000707
1201-000724
1201-000731
1201-000738
1201-000740
1201-000742
1201-000768
1201-000785
1201-000796
1201-000808
1201-000824
1201-000831
1201-000838
1201-000842
1201-000853
1201-000860
1201-000863
1201-000873
1201-000884
1201-000885
1201-000896
1201-000902
1201-000903
1201-000909
1201-001009
1201-001022
1201-001026
1201-001050
1201-001051
1201-001052

االسم واللقب
ساسً العاٌب
رشٌدة الخضراوي
ام الخٌر بنت العروسً عبروق ارملة عبد الحفٌظ رجب
االزهر بالناٌلة
فاطمة وسالتً
سالف البوزٌدي
سلوى العبٌدي
محسن العبٌدي
ربح الجالصً
محمد بن المولدي صالح
حسن برهومً
عبد هللا بن صالح العبٌدي
سامً العبٌدي
عانس العبٌدي
زٌنة العبٌدي
روضة الغربً
ناجٌة غربً
سمٌر الغربً
حسن غربً
السٌدة غربً
الصالحة الغابً
رٌاض القضامً
صالح بن محمد عنقود
سماح سالمً
عاطف السالمً
زٌنة سقة
فاطمة السقنً
فاطمة عدالً
سعاد قلٌعً
فاطمة خلف هللا
محمد عبٌدلً
عائشة شامخً
ابتهال الشامخً
رقٌة بنت علً بن بوعلً صٌداوي أرملة سالم عوٌشاوي
ٌسٌن بعزاوي
المنذر بعزاوي
مسعودي زٌنة
محسن بن خلٌفه بن وناس مٌغري
تسنٌم عباسً
الحسٌن بن علً عجٌلً
الزهرة المحواشً
سارة عجٌلً
محمد حسٌن
سلطان السلطانً
عمار بن سعٌد
حسن فناد
صالح بن محمود
نبٌل مزهودي
جهاد بن المنصف بن الشاٌب الهمامً
فاطمة بو الشعٌر
عبد الرزاق بن ابراهٌم
غزٌل بشرٌف
مبروكة حسٌن
فاطمة شعبان
ٌوسف الحمرونً
مبروكة بنحسٌن
أحمد بن علً
هبٌلة بنعبد هللا
فاطمة ماجرٌة
فطومة المً
محمد النفزي
عبد الفتاح بن محمد الصالح بن صالح ثابت
رفقة الهذلً
سارة الهذلً
سناء غرٌبً
محمد حسان
محمد تاج
علً بن محمد بن عامر الحالوي
فتحٌة فرحات
أسامة منصر
أٌمن منصر

74/80

ع /ر
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828

رقم الملف
1201-001058
1201-001059
1201-001061
1201-001063
1201-001064
1201-001065
1201-001072
1201-001088
1201-001101
1201-001102
1201-001129
1201-001145
1201-001162
1201-001163
1201-001173
1201-001194
1201-001242
1201-001253
1201-001259
1201-001268
1201-001272
1201-001276
1201-001282
1201-001283
1201-001298
1201-001300
1201-001310
1201-001315
1201-001316
1201-001318
1201-001399
1201-001421
1201-001456
1201-001457
1201-001469
1201-001488
1201-001530
1201-001531
1201-001551
1201-001561
1201-001574
1201-001578
1201-001589
1201-001590
1201-001593
1201-001594
1201-001601
1201-001608
1201-001611
1201-001618
1201-001620
1201-001621
1201-001623
1201-001625
1201-001630
1201-001634
1201-001635
1201-001642
1201-001646
1201-001652
1201-001653
1201-001665
1201-001669
1201-001686
1201-001691
1201-001699
1201-001700
1201-001735
1201-001747
1201-001749
1201-001752

االسم واللقب
هدى بربوره
حٌاة خوجة
هدى بوبكر
صالحة بالحاج
نجوي نجٌم
محمد بن الهادي بن صالح بن الشٌخ
المهدي صفر
منجٌة بنت حسن بن محمد بوخرٌص حرم خلٌفة العاٌب
رشٌد بن حامد العاٌب
لطٌفة بن الحاج علوان
تفاحة ساسً
مبروكه بن علً
فطومة الشرٌف
نجوى بن عمارة
ماجد البعطً
مخلوف الجربً
محمد الهادي بن سعد حمودة
جمال بن بلقاسم الزرلً
التهامً بن عمر أوالد صالح
نورة بنت صالح بن محمد ٌوسفً
محمد بن الطاهر الهبهوبً
نزٌهة ابراهم
جمعة برٌك
سهام الفادع
خدٌجة مانً
الحسٌن بن محمد بن سلٌمان الجدٌدي
حبٌبة عمار بوبكر
هشام كروت
شراز كروت
فاطمة بنت حسن بن مصطفى بوستة أرملة المنصف بلحسن
رمضان الحداد
فوزي القلٌعً
الهادي بن حامد بن حمودة بوسعدٌة
الهادي بن فرج بن عمر
ابراهٌم بن أحمد بن علً براهمً
حمادي بن محمد جدٌدي
خمٌسة بن الصادق جوبالٌة
ربح بن عمار حمٌدي
الحبٌب العلج
عزالدٌن البجاوي الجباري
جمال سحٌق
منٌرة الحداد
الرضوانً بن التومً مصباحً
صالح بنمنور مصباحً
عمر بن صالح صوالحً
حسن بوثلجة زواٌتً
علً بن الصادق بن علً فرحاتً
فرٌد بن زٌد زواٌتً
الزاهً بن المولدي الجوبالً
حمد قلوي
عز الدٌن دالعً
محسن دالعً
مبروكه بنرجب
حرٌز حسناوي
مراد بن رابح جوبالً
مفتاح بن بوجمعة جوبالً
مختار بن حمادي حوامدٌة
رمضانة بنت عمارة جوبالٌة
التٌجانً بن شلبً سبعً
حٌاة وحً
علً بن بومنٌجل السعادي
محمد بن حسونة ٌتاٌمً -
توفٌق بن الطٌب بم احمٌده خذراوي
ساسً بن سعد حمودي
عٌسى بن رابح دالعً
ابراهٌم بن الربٌعً حوٌمدي
األمٌن بن الطٌب بن خشروم حوامدي
الهادي بن نصر بن محمد بنعبدالونٌس
رٌاض النهٌدي
ماهر النهٌدي
فتحٌة خرٌجً

75/80

ع /ر
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
5541
4879
4880
4881
4882
4883
5542
5543
5544
5545
4884
4885
4886
4887
4888
4889
5546
4890
4891
4892
4893

رقم الملف
1201-001754
1201-001839
1201-001850
1201-001870
1201-001872
1201-001882
1201-001886
1201-001894
1201-001898
1201-001906
1201-001909
1201-001917
1201-001919
1201-001921
1201-001926
1201-001989
1201-001999
1201-002002
1201-002011
1201-002017
1201-002018
1201-002032
1201-002067
1201-002075
1201-002078
1201-002118
1201-002155
1201-002198
1201-002202
1201-002209
1201-002268
1201-002270
1201-002274
1201-002279
1201-002280
1201-002281
1201-002284
1201-002285
1201-002286
1201-002287
1201-002288
1201-002289
1201-002292
1201-002295
1201-002297
1201-002298
1201-002300
1201-002301
1201-002308
1201-002344
1201-002349
1201-002350
1201-002361
1201-002364
1201-002367
1201-002405
1201-002407
1201-002420
1201-002449
1201-002469
1201-002473
1201-002474
1201-002477
1201-002480
1201-002481
1201-002482
1201-002497
1201-002506
1201-002510
1201-002523
1201-002524

االسم واللقب
أحمد نهٌدي
محمد الصالح بن الزهانً بن محمد حمدانً
سامٌة الحورثً
حسن بن هالل هاللً
عبد الستار بن حمٌدة زارعً
حدة بنت الدهمانً الزارعً
الربٌعً بن رمضان مراٌدي
أحمد بن مختار سماعنٌة
عبشة بن محمد زوٌتً
أحمد بن علً ضواٌفٌة
ابراهٌم بن بوقصة شواخً
ٌوسف بن بلقاسم سمعونً
صالح بن عمار بوزوٌتة
عز الدٌن زواتً
المهدي بن الحبٌب عواشرٌة
علً بن محمد قطاع
خلٌفة الخف
علً بن محمد المدور
عمربن خلٌفة ورده
محمد بن عمر النوٌلً
عادل الشارنً
عمر بن محمد المدور
محمد بن عبد هللا مبٌعٌج
عمر بن حمٌد
الشعالء عبد القادر
بوسنة بن بولاير صوي
محسن دغسنً
أحمد بن محمد بن الحاج الذٌب
مبروك بن علً عرفً
بلقاسم بن علً عبد الخالق
المختار بن ابراهٌم بن جمعة
الزٌنة ابو النور
هاجر بوعرقوب
مسعودة مهداوي
الرجبانً غالٌه
أحمد بن الكٌالنً عونً
فاطمة عونً
عبد هللا العونً
خدٌجة العونً
عائشة عونً
مرٌم بنت حسٌن عونً
عبد القادر عونً
محمد بن حسٌن عونً
سارة عونً
محمد بن سالم سحنون
فطٌمة بنت أحمد أبو النور
محمد بن عمر لشهب
فطٌمه العائب
الخٌرٌه بنت الباشا رضوانً
علً بن محمد بن حمد بن عبد الملك
أحمد العبٌدي
عبد العزٌز الحفٌان
شوشان بن أحمد الملٌان
سلٌمان عباسً
كمال سلٌمان
لٌلى شقرانً
عبد هللا حتٌوش
سعد قراوي
عبد العزٌز برٌك
الطاهر ابراهٌمً
روضة بنت محمد المبروك العٌساوي
البشٌر العٌساوي
نورالدٌن العٌساوي
فاطمة العٌساوي
محمد بن سالم العٌساوي
أحمد العٌساوي
عثمان العبٌدي
سعٌد بن محمد الثابتً
أسماء الثابتً
سعٌد بن محمد بن سعٌد قنٌدي
عائشة بنت محمد الثابتً

76/80

ع /ر
4894
4895
4896
4897
4898
4899
5547
5548
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
5549
5550
5551
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
5552
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958

رقم الملف
1201-002530
1201-002537
1201-002538
1201-002550
1201-002551
1201-002626
1201-002637
1201-002640
1201-002658
1201-002683
1201-002684
1201-002692
1201-002716
1201-002718
1201-002751
1201-002752
1201-002753
1201-002793
1201-002824
1201-002871
1201-002875
1201-002881
1201-002886
1201-002900
1201-002924
1201-002930
1201-002968
1201-002998
1201-003000
1201-003033
1201-003095
1201-003099
1201-003103
1201-003117
1201-003124
1201-003142
1201-003145
1201-003159
1201-003179
1201-003192
1201-003193
1201-003222
1201-003230
1201-003238
1201-003280
1201-003289
1201-003296
1201-003308
1201-003310
1201-003339
1201-003389
1201-003429
1201-003431
1201-003433
1201-003434
1201-003435
1201-003443
1201-003468
1201-003471
1201-003485
1201-003489
1201-003561
1201-003562
1201-003563
1201-003564
1201-003565
1201-003566
1201-003568
1201-003571
1201-003573
1201-003575

االسم واللقب
لطٌفه بن مذكور
محمد بن محمد الخلٌفً
فاطمة بن محمد بن ضو مذكور
الحبٌب بن محمد الخلٌفً
مسعودة السبٌسً
ٌحً بن عمر شعٌري بنوس
نصر الدٌن عبٌد
عثمان طبابً
ساسٌة بنت زروق كروٌه
غالٌة السكرافً
عمر بن مسعود جاء باهلل
عائشة عبد الرحمان
فتحٌه بن الحبٌب بن سالم بن عمر بوشندٌره
عماد بن البشٌر بن محمد البكوش
عفاف بنت مكً عروه
سلٌمان عروة
زهره عروه
محمد مبروكً
ٌاسر مبروكً
زهٌر عٌساوي
ابراهٌم عماري
توفٌق بن البشٌر بن بلقاسم مالكً
الهادي بن بومدٌن بن علً زاٌد
كمال كافً
مسعود بن علً عزونً
محمد بن حمودة بن أحمد بو علً
ربح بنت علً بن الحمرونً معتوق
ملود بن خلٌفة بنحمٌد
سالم مشارك
محسن سلٌم
حلٌمة خضر
محمود الفقٌر
الحسٌن سالمً
االزهر تلٌلً
بالل القصٌر
حلٌمه البكوش
نجوى بنور
دلٌله بوعٌن
تبره بنت ضو بن علً ابن راشد
طارق عبد السالم
علً منصور
ٌونس بن جمعه بن ٌحٌاتن
زهره الجلٌدي
سمٌة بنت عمر بن سعد الجلٌدي
محمد بن رحمانً العلوي
الصٌاح صوٌعً
المولدي عوٌدة
محمد غبنتنً
عبد الباسط بعبورة
الجدٌده شواط
عبد الكرٌم وشتاتً
فاطمة ناوٌه
تٌسٌر اسماعٌل
كرٌمة حسٌن
عمادة سٌدي عبٌد
مبروكة الجرٌدي
عبد الحمٌد الجلٌلً
االعروصً بن محمد عباس
فاطمة شعاعة
زمردة قاٌدي
الحبٌب بن عمر الورغً
عائشة بنت عبدهللا بلغٌث
عائشة بن نصر بلغٌث
مبروكة ضو
رٌم ضو
فاطمة بن ضو
خالد بن ضو
بنشكٌر فاطمة
مباركه بنحمد
مبروكة بوزٌد
خلٌل قرٌرة

77/80

ع /ر
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
4987
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594

رقم الملف
1201-003577
1201-003581
1201-003583
1201-003597
1201-003670
1201-003772
1201-003797
1201-003817
1201-003915
1201-003926
1201-003928
1201-003963
1201-003965
1201-003979
1201-003990
1201-004007
1201-004017
1201-004099
1201-004104
1201-004111
1201-004112
1201-004117
1201-004118
1201-004201
1201-004215
1201-004218
1201-004237
1201-004239
1201-004253
1201-004255
1201-004256
1201-004257
1201-004258
1201-004259
1201-004260
1201-004263
1201-004268
1201-004271
1201-004272
1201-004273
1201-004275
1201-004276
1201-004277
1201-004278
1201-004279
1201-004280
1201-004281
1201-004282
1201-004283
1201-004284
1201-004285
1201-004286
1201-004287
1201-004288
1201-004289
1201-004290
1201-004291
1201-004292
1201-004293
1201-004294
1201-004295
1201-004297
1201-004298
1201-004300
1201-004301
1201-004302
1201-004303
1201-004304
1201-004305
1201-004309
1201-004310

االسم واللقب
فاطمة عون
حد ي بنعبد العالً
محمد مرزوقً
وداد الذهبً
حسام بن محمد بن محمد بلفقٌه
فرح بن محمد بنعمران
مباركة عماري
محمد البشٌر نصري
محمد الهادي ساسً
أحمد بن محمد العوٌنً الشهٌدي
عبد هللا الشرقً
نصر بن علً بن عون الدوداي
ابراهٌم الرحٌلً
عبد الحمٌد السعٌدي
مقداد بن االزهرحٌدوري
محمد بن أحمد عزٌزي
السعٌد بن محمد االسود
حفصٌه األزعر
محمد علً السعٌدي
مرٌم جهٌمً
سمٌر المٌلً
حنان المٌلً
نجوى المٌلً
الصادق المجدوب
أنور بعبورة
عادل معط هللا
سلمى الفتنً
عائشة نائلً
مصباح عبٌدي
محمد خلٌفً
علً خلٌفً
محفوظ خلٌفً
السبتً الخلٌفً
محمد بو حفص
حسٌن خلٌفً
نجٌب طلٌق
محمد حمادي
حفناوي حمادي
ابراهٌم حمادي
حاتم خلٌفً
فتحً بو حفص
صالح خلٌفً
علً خلٌفً
أحمد خلٌفً
نصر خلٌفً
صالح خلٌفً
عبد القادر خلٌفً
محمد خلٌفً
فرٌد عبٌدي
حامد بنعمر
عبد هللا بنحامد
محمد االخضر خلٌفً
رمضان بوحفص
عبد هللا بنعبد هللا
أحمد بوحفص
ٌاسر خلٌفً
محمد خلٌفً
أحمد حمادي
محمد بو حفص
سعد خلٌفً
محمد حمادي
الوردي خلٌفً
عمار بن صالح بن أحمد خلٌفً
عمر خلٌفً
محمد الناصر الخلٌفً
محمد علً خلٌفً
آدم خلٌفً
عمر خلٌفً
علً الخلٌفً
علً طبابً
عادل خلٌفً

78/80

ع /ر
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5011
5012
5013
5014
5015
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637

رقم الملف
1201-004332
1201-004341
1201-004343
1201-004346
1201-004384
1201-004387
1201-004390
1201-004405
1201-004407
1201-004429
1201-004448
1201-004466
1201-004469
1201-004475
1201-004477
1201-004478
1201-004481
1201-004485
1201-004486
1201-004489
1201-004490
1201-004499
1201-004504
1201-004554
1201-004556
1201-004557
1201-004559
1201-004560
1201-004561
1201-004562
1201-004563
1201-004565
1201-004567
1201-004568
1201-004569
1201-004570
1201-004571
1201-004572
1201-004573
1201-004574
1201-004575
1201-004576
1201-004577
1201-004578
1201-004579
1201-004580
1201-004581
1201-004582
1201-004583
1201-004584
1201-004586
1201-004587
1201-004588
1201-004589
1201-004604
1201-004605
1201-004606
1201-004667
1201-004737
1201-004811
1201-004812
1201-004813
1201-004815
1201-004816
1201-004819
1201-004823
1201-004824
1201-004825
1201-004826
1201-004829
1201-004830

االسم واللقب
محمد امٌن الفاخم
الزوام بن الوحٌشً الفاخم
أحمد الفاخم
محمد بن عبد هللا بن عمار ثامر
خلٌفةبن محمد القارس
منا الدرٌدي
عبد السالم الشابً
حلٌمة الطرابلسً
بلقٌس الهمامً
الجدٌدي ابراهم
مرٌم بن ادرٌس
حسنه بن التومً
فرٌد برهومً
رحاب بنت محمد بن مبروك الشرعبً
محمد الشرعبً
إلٌاس الشرعبً
كمال بن خصٌب
ٌحً بن دخٌل
بٌه الدخٌلً
عبد الباسط بن دخٌل
ٌوسف بن دخٌل
نعٌمة بن دخٌل
أحمد بوصاع
عبد هللا خلٌفً
عبد الكربم عبٌدي
علً حمادي
وائل خلٌفً
زهٌر بن أحمد بن مسعود بنعبدهللا
علً عبٌدي
عبد هللا طبابً
محمد خلٌفً
بوجمعه خلٌفً
العٌد خلٌفً
خلٌفً صالح
فإاد خلٌفً
الصادق خلٌفً
محفوظ خلٌفً
حسن خلٌفً
بلقاسم خلٌفً
أحمد خلٌفً
بو جمعة طبابً
سالم عبٌدي
عبد هللا بو حفص
ابراهٌم طبابً
عبد الخالق خلٌفً
عٌاشً خلٌفً
عاطف خلٌفً
محمد بنعباس
الحسٌن خلٌفً
عبد الوهاب حمه
مسعود خلٌفً
محمد خلٌفً
صالح خلٌفً
حسٌن خلٌفً
فتحٌة سوٌسً
جواهر الصوالحً
جٌهان الصوالحً
المبروك بن ٌحً بن سالم المستٌسر
عادل بن الحاج أحمد الصفاقسً
مصطفى عثمونً
فاطمة مباركً
رضى عثمونً
أحمد حناشً
ٌوسف مباركً
محمد المباركً
عمار مباركً
المٌزونً مباركً
الحسٌن مباركً
علً مباركً
ضو مباركً
منوبٌة المباركً

79/80

ع /ر
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5674
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047

رقم الملف
1201-004837
1201-004838
1201-004839
1201-004840
1201-004841
1201-004843
1201-004845
1201-004846
1201-004847
1201-004852
1201-004853
1201-004855
1201-004856
1201-004858
1201-004859
1201-004860
1201-004866
1201-004867
1201-004868
1201-004869
1201-004870
1201-004871
1201-004873
1201-004874
1201-004875
1201-004889
1201-004890
1201-004895
1201-004896
1201-004897
1201-004898
1201-004899
1201-004900
1201-004901
1201-004904
1201-004905
1201-004935
1201-004938
1201-004950
1201-004953
1201-004967
1201-005033
1201-005035
1201-005046
1201-005096
1201-005204
1201-005205
1201-005207
1201-005209
1201-005211
1201-005221
1201-005223
1201-005237
1201-005238
1201-005271
1201-005275
1201-005280
1201-005317
1201-005320
1201-005321
1201-005329
1201-005332
1201-005349
1201-005354
1201-005365
1201-005384
1201-005410
1201-005414
1201-005430

االسم واللقب
نجمة مبارك
فطٌمة العمٌدي
حذامً مبارك
محمد الخامس بن بوجمعة بن عبدهللا محجوبً
محمد الحبٌب مباركً
االسعد بن عبد الرزاق بن ابراهٌم بنؤحمد
بسام بن محمد الملكً بن الحسٌن مباركً
عبد الناصر بن عمارة بن صالح بنبراهم
أحمد بن صالح عجٌلً
الهادي بن الهامل بن سعد ركروك
منصف بن حمٌدة بن محمد محجوبً
مصباح بن سالم بن بلقاسم تواتً
عبد القادر بن محمد عبٌد
رابح الرابحٌة
عبٌد مباركً
حمزة تواتً
محمد محجوبً
ٌحً بن مصطفى بن مصباح محجوبً
المبروك مبارك
طرٌف بن ٌوسف بن أحمد ركروكً
محمد الملكً مبارك
ابو االنوار مبارك
حمزة مبارك
جمٌلة المحروقً
رمزي بن علً عمٌدي
الفاضل بن صالح دهمانً
عماره ركروكً
محمد بن ابراهٌم بن سالم توٌتً
لحمادي بن البشٌر بن سعد عجٌلً
عبد هللا بن أحمد بلقاسم بن نصر عمٌدي
رابح الحسنً
محمد العروسً عمري
محمد صغٌر رابحً
خضره مبارك
حبٌبة تركً
هنٌة عمري
محمد الحسٌن اسماعنٌة
الطاهر بن فرحات كوسانً
الحبٌب بن عنتربن علً الصٌد
عبد العزٌز بن ابراهٌم الكنزاري
حده الخآدم
محمد سفٌان الزناٌدي
لطفً درٌسً
عبد الرحمان عماٌدٌة
محمد بن أحمد بن عمر شرٌط
خٌرة بنت محمد بن ابراهٌم بن الشٌخ
بدر الدٌن المنصوري
انور الحناشً
روضه بنت أحمد بن علً الجزٌري
مفٌدة بنت حمادي بن العربً الجمٌلً
الطٌب بن عمار عرفة
عرفة كافٌة
وفاء بنت بشٌر بن عمر الشرٌف
لطٌفة بنت بوجمعة الخلولً
أحمد بن عثمان بن أحمد سلٌم
هندة بنت مختار بن فرج القنبً حرم لطفً سلٌم
محمد بن المزوزي بن بلقاسم العوٌشً
شلبٌة ٌونس
سعاد هوٌملً
داودي الراجحً
المولدي بن عمار بن ضو ربعاوي
االزهر صغٌري بن عبد هللا بن الصادق
أحمد بن محمد العجٌلً
ابراهٌم بن ساسً بن حرب
فوزي بن الطٌب بن محمد بنعزٌزة
ٌوسف الخلفً
عبد الحكٌم هانً
أحمد بن صالح بن محمد حمٌده
لٌلى بنت بلقاسم عوالً حرم علً المخبلً
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