ع/ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
وفاء الونٌسً

ابراهٌم الونٌسً

أمٌرة البدوي

فتحً البدوي

إٌمان الدرٌدي

نصرالدٌن الدرٌدي

جمٌلة بنعبٌد

علً بن مسعود

نجٌبة المعمري

ٌوسف المعمري

فاطمة العبٌدي

ابراهٌم العبٌدي

عبد السالم بن الشٌخ

اسماعٌل بن الشٌخ

مروى الدعاسً

نورالدٌن الدعاسً

اٌمان دبٌرة

محمد نجٌب دبٌرة

صابر العوادي

صالح العوادي

فتحً الورتانً

محمد لزهر ورتانً

نجاة الشادلً

عبد الحمٌد بن الشادلً

لبنى الهمامً

عاللة الهمامً

راٌة انقازو

عمر انقازو

كمال مٌساوي

عثمان المٌساوي

سٌف هللا الظاهر

محمد الصالح بن محمد

إٌمان وسالتً

خذٌري وسالتً

إكرام المزوغً

أحمد المزوغً

ع/ر
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
نسرٌن بوشٌبة

عبد الرزاق بوشٌبة

نادٌة الشارنً

حفٌظ الشارنً

سناء عبد الصادق

محمد بن سالم

لمٌة اللفات

محمد بن علً

بلحسن رجب

عامر رجب

محمد علً رجب

المولدي رجب

فاتن الخلصً

خمٌس الخلصى

نادٌة مناعً

فرحات مناعً

منً العٌاري

عاللة بن عبد العزٌز

رانٌة قطٌطً

فرٌد بن مبروك

امانً الجمل

مبارك بن مصطفً

رشٌدة خمٌرة

أحمد خمٌرة

ابراهٌم الدجبً

نبٌل الدجبً

عبد الرحمان المهجري

حسن المهجري

حمودة الطمنً

عبد العزٌز بن حمودة

منى الطنفوري

محمد الهادي الطنفوري

لندة العبٌدي

فرج بن الطاهر

نوال طلحاوي

عبد الحمٌد بن الهادي

ع/ر
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
حافظ المزموري

بشٌر المزموري

هاجر سنداسنً

محمد الطاهر سنداسنً

محمد العربً الخال

صالح بن العٌد

إٌمان البوكاري

خمٌس بوكاري

أمل العرفاوي

سمٌر العرفاوي

رٌم النصراوي

محمد جمال النصراوي

حلمً الجوٌنً

محمد بن صالح

أٌمن بن طالوبة

حبٌب بن طالوبة

امان هللا الباجً

عبد اللطٌف

مروى طلحاوي

عبد الحمٌد بن الهادي

رفٌقة الماجري

األمٌن بن محمد

ضحى الورغً

محمد بن عمار

حسن الكحٌلً

محمد بن الطٌب

محمد الباجً

محمود بن محمد

ضٌاء الدٌن الحواشً

عز الدٌن بن مبروك

خالد اللوصٌف

فٌصل اللوصٌف

نادٌة بن حدٌد

جمال بن حدٌد

عواطف محمودي

بلقاسم محمودي

ع/ر
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
فٌروز عوادي

مختار بن حمودة

روشن بوقرة

كمال بوقرة

مروىالترٌفً

مصطفى الترٌفً

محمد حمزة السلطانً

عادل السلطانً

بدٌع الجبالً

الشاذلً جبالً

سمٌر الحواتً

بلعٌد بن ابراهٌم

وفاء العٌاري

حسٌن العٌاري

محمد الحمدي

مبروك بن احمد

محمد الهادي الحق

الشاذلً بن محمد الهادي

رجاء طلحاوي

عبد الحمٌد بن الهادي

سندة النفزي

بشٌر النفزي

نبٌهة الراجحً

علً الراجحً

اسماء بن شعبان

محمد الحبٌب بن مبروك

عبٌر حٌزاوي

محمد الهادي حٌزاوي

سنٌة الحمدي

عمر بن محمد

محمد علً العابد

لطفً العابد

بوبكر العلوي

علً بن سالم

بلحسن الراٌس

احمد بن علً

ع/ر
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ولٌد الونٌسً

ابراهٌم بن عبدة

امٌرة الهمامً

حسن بن محمد

جمال الحاج احمد

عبد الجواد بن عبد هللا

أٌة كودجً

جمال الكودجً

عاطف ٌعقوب

لطفً بن أحمد

شوقً الدبابً

أحمد بن محمد الصالح

خولة العفٌن

عمر بن مسعود

شراز عجالنً

التلٌلً عجالنً

سلمى الفرشٌشً

العروسً بن صالح

شاكر الزعفوري

محمد الصغٌر زغفوري

عادل الطٌب

ابراهٌم الطٌب

حافظ ضٌفالوي

صالح ضٌقالوي

نعٌمة السبالوي

عبد الواحد السبالوي

سٌف هللا بن مساهل

محمد بن سالم

ٌسرى مالكً

الهادي المالكً

حنان خرٌف

صالح بن الشابً

عادل الٌتٌم

علً بن نصر

تٌسٌر بوبكري

جاءباهلل بوبكري

ع/ر
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
اسماء العمري

فاضل

سلسبٌل الحزامً

محمد بن علً

سلمً الحزامً

محمد بن علً

أنٌس الشورابً

صالح الدٌن الشورابً

أٌمن بن القارصً

محرز بن الحبٌب

أنٌس الورغً

نور الدٌن الورغً

طارق قنفالً

عمارة القنفالً

وسٌلة بن عثمان

الطٌب بن عثمان

هدٌل الجامً

عبد الناصر الجامً

حنان الجامً

عبد الناصر الجامً

سامٌة بن حماد

حسٌن بن حماد

معتز ٌوسفً

تاج الدٌن بن محمد

العربً غاده

مصطفً بن عبد هللا

عامر الشٌبانً

مسعود بن بلقاسم

غادة الكوكً

كمال الكوكً

سهٌر بوستة

عمار بن علً

مروى بلحسن

عبد الوهاب بن الهادي

بوزٌد عماٌره

محمد بن جاب هللا

ع/ر
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
هاجر المؤدب

الحبٌب بن محمد

رابعة السوٌسً

طٌب سوٌسً

أسماء سبري

عامر سبري

امال الزرٌبً

عبد السالم بن احمد

عبد الكرٌم عبدلً

فرحات بن ابراهٌم

عصام الزعٌش

محمد الزعٌش

هانً بالحاج صالح

الحبٌب

بسمة المعلروفً

ساللم المعروفً

صفاء الطرابلسً

فخرالدٌن

صبرٌن العقربً

لطفً

إسالم الحبٌبً

حسن الحبٌبً

فٌصل مامً

أحمد مامً

هٌفاء العقربً

عبد الرزاق العقربً

أٌوب جوادي

عبد الكرٌم جوادي

ندى سحٌمً

جمال سحٌمً

ماهر القرقوري

الشادلً القرقوري

أسماء الطبٌب

سعٌد الطبٌب

حنان بوعبٌد

مبروك بوعبٌد

ع/ر
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
زكٌة الطالب

محً الدٌن

عفاف ضامر

مبروك ضامر

نور الهدى البرقاوي

محمد الصادق البرقاوي

صبرٌن الشٌخ

سمٌر بن علً

افاق المطوي

جالل بن محمد

امل حمدي

المولدي حمدي

اٌالف الغانمً

المنجً بن البشٌر

سلمى الزواوي

محمد

اٌمان دجبً

مصطفً بن بوبكر

محمد العربً بن المهدي

المنذر بن مبروك

سامٌة عشً

ٌوسف بن الحبٌب

جهان درٌدي

الحبٌب بن محمد الصغٌر

منال حرزي

األخضر بن األزعر

ملٌكة خذري

حسن بن عمر

جهان حرزي

األخضر بن األزعر

مروى البعٌلً

محمد البعٌلً

ضٌاء بن ابراهٌم

محمد بن ابراهٌم

إٌناس العبٌدي

منصف العبٌدي

ع/ر
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
صفاء القروي

أسعد القروي

إكرام الحامدي

صالح الحامدي

شهاب الوصٌف

حمادي الوصٌف

منٌة حتٌرة

ابراهٌم بن علً

سمٌرة شقواى

عمر شقواى

مروى شقوانً

عمر شقواى

سندس ضٌف هللا

مصباح بن احمد

رفٌق الغزوانً

التٌجانً الغزوانً

مروة بنرحومة

المنوبً بن المولدي

اٌمان الرٌاحً

الهاشمً بن المنوبً

هالة بن رابح

بلقاسم

هاجر بن رابح

بلقاسم

سوار الهاشمً

احمد بن محمد

امل بن ٌوسف

محمد بن احمد

مروي الخماسً

محبوب بن على

حمدي المصباحً

رابح المصباحً

محمد اٌمن العكاري

منٌر بن سالم

إبراهٌم الصابري

عامر الصابري

ع/ر
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
منى السعٌدي

حسن السعٌدي

لندة بن براهٌم

محمد بن ابراهٌم

صبرٌن ٌعقوب

لطفً بن أحمد

اسكندر السلٌمً

جلول بن أحمد

آمنة الدجبً

منجً بن عمار

حورٌة كسراوي وسالتً

عبدالعزٌز الكسراوي

أمل الورتانً

زهٌر الورتانً

زٌنه برهومً

شعبان برهومً

منٌة العوادي

حسن العوادي

حمزة الفرجانً

المكً بن الناصر

حمزة مزاهدٌة

رضا بن حٌسون

سامً الكرٌزي

محمد الرافعً

أمٌن الطٌب

أحمد الطٌب

حسٌن بورٌشة

سالم بورٌشة

سلٌمان الجامً

جمال الجامً

امال االشهب

على الهادي بن عبد هللا

هٌفاء حوانب

عٌاد بن محمود

ملكة المغراوي

مبروك بن محمد

ع/ر
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
مصطفً مجاجره

مجٌد بن عماره

محمد سهٌب الخرٌجً

بشٌر الخرٌجً

منٌة الغراٌري

عبد العزٌز بن فرج

نزٌهة السماتً

أحمد الصغٌر بن حسن

منال الصادق

محمد الصادق

أمٌرة بعٌلً

محمد البعٌلً

احمد الخذري

جمال عبد الناصر بن محمد

السٌد حاجً

محمد المختار بن الطاهر

ٌسرى البرهومً

محمدصالح البرهومً

خولة البرهومً

محمدصالح البرهومً

سلٌمان عادلً

محمد بن المختار

بسمة الماجري

أحمد الماجري

سنٌة كشرادي

عبدالرزاق كشرادي

سعاد رجب

عبد الفتاح رجب

عمر فطوش

بوسٌف فطوش

كرٌم الشابً

رضا الشابً

اسماء بورٌشة

ابراهٌم بن حسٌن

انور الحمري

االزهاري بن عباس

ع/ر
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ألفة بن خالد

محمد بن خالد

فردوس شامخ

فارس شامخ

أمل شامخ

محمد صالح شامخ

صفاء عبٌدي

ٌونس عبٌدي

اسماء العٌاري

البشٌر بن احمد

ٌوسف شامخ

محمد صالح شامخ

فاروق بن شامخ

فارس بن الفٌتوري

نبٌل المناعً

محمد الطاهر بن الحاج الهاشمً

مروي رحمانً

االزهر بن صالح

غفران المساهلً

ٌوسف مساهلً

حسام الدٌن حمٌدي

الهادي بن التهامً

عبدالباسط الخضراوي

بلقاسم الخضراوي

أسامة الشٌخاوي

خلٌفة الشٌخاوي

اٌهاب الجاوي

المنجً البجاوي

أمٌمة الحمدي

صالح حمدي

أبمن العابد

سعٌد العابد

إٌمان حسناوي

عبد الكرٌم حسناوي

نزٌهة فالح

عمار بن ونٌس

ع/ر

اسم ولقب األب

االسم و اللقب

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

امٌره بن صوف

المختار بن بوسهمٌن

جٌهان فالح

عمار بن ونٌس

وداد بن عمر

عبد الرزاق بن عملر

فاتن الماجري

عزالدٌن الماجري

محمد مهدي العٌادي

عبدهللا العٌادي

ٌاسٌن الساسً

حسن بن محمد

هٌفاء بن مومن

منصف بن الهادي

اٌمن رجب

مختار بن احمد

محمد الهاشمً بوشهٌوة

عبد المطلب بن الهاشمً

محمد شعٌبً

علً الصغٌر بن الجٌالنً

لطٌفة هاللً

محمد هاللً

سامٌة بن سلٌمان

منصف بن سلٌمان

أكرم الخٌاطً

أسعد الخٌاطً

ٌسرى العلوي

علً بن سالم

خلود شٌكة

خالد بن محمد

امٌرة بوعافٌة

عبدالكرٌم بوعافٌة

روضة بوخٌاطٌة

محمد بن قوٌدر

234

غاٌة بن مبارك

نورالدٌن بن مبارك

ع/ر
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سماح الحمدي

عمر بن محمد

نسمة دلعب

سٌف الدٌن بن الهادي

اٌمن السماعلً

خالد بن البشٌر

سارة الشرفً

المختار الشرفً

حمادي الدرٌدي

محمد بن خلٌفة

شادي سامر

محمد الهادي بن إبراهٌم

زٌنة بن صالح

عمار بن صالح

مروى مورو

أحمد منصف مورو

منذر بالعواٌد

حمٌدة بالعواٌد

أمٌمة بوحرٌزي

عبٌد بوحرٌزي

أمانً مروانً

محجوب مروانً

محمد الٌاسالزحراس

عز الدٌن زحراس

كوثر الجامً

لزهر الجامً

أحالم الجالصً

شعبان الجالصً

الهادي العونً

مبروك العونً

خولة خلٌل

توفٌق بن محمد

مرٌم بالشارنٌة

زٌن العابدٌن بن مصطفً

مروة خلف

البشٌر بن رمضان

ع/ر
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
الفاضل العبٌدي

صالح عبٌدي

محً الدٌن اسماعٌلً

محمد النافع بن الحاج صالح

رضاء بن لونة

محمد بن على

ضحى بن صالح

خمٌس بن أحمد

البشٌر حسنً

رمضان بن علً

أحمد بن غذاهم

محمد بن سعد

االزهر الشبٌكً

نبٌل بن علً

محمد القفصً

مصطفً بن صالح

عفاف نداري

حمٌدة بن على

زٌنة العلوي

طاهر العلوي

عبدهللا العلوى

طاهر العلوي

نبٌل حنبلً

ٌونس بن محمد الصالح

صفاء سلطانً

محسن بن على

هندة عمرانً

فٌصل بن العٌد

محمد مانعً

عبد القادر بن حمد

رٌاض غزوانً

مبروك غزوانً

جهاد الجوٌنً

نور الدٌن بن محمد

منٌرة الرزقً

علً بن االخضر

ع/ر
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
وائل بن جبالٌة

محمد بن جبالٌة

نور الدٌن الجوٌنً

محمد الزاهً الجوٌنً

والء ٌحٌاوي

الهادي بن العربً

اصٌل الشابً

فٌصل بن محمد

عالء الدٌن العٌاري

المنجً بن محمد

محمد السعدي

صالح بن الشاوش بلقاسم

اٌمن الدراوي

االزهر بن الناصر

إٌمان صانصة

أحمد صانصة

نجمة الجوٌنً

محمد الجوٌنً

سعاد الزروقً

عمر زروقً

منى التركً

محمود التركً

سامً الحمدونً

عمر بن محمد

محمد وجدي الساسً

ٌاسٌن بن احمد

جمال حتٌرة

علً بن لحبٌب

خالد مراد

زهٌر بن محمد

االسعد دغري

البشٌر بن صالح

محمد العٌدودي

عبد هللا بن عبد الصمد

مروى ملٌتً

شعبان بن محمد

ع/ر
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
السحبً عبد النبً

البشٌر بن محمد

حسن الحاللً

عبد الكرٌم الحاللً

لٌلى تنبان

حبٌب تنبان

عرفات حشرودي

رضا حشرودي

ٌاسٌن غرسالوي

عزالدٌن غرسالوي

سناء الفقٌري

عبد هللا بن فرحات

ألفة فقٌري

عبد هللا بن فرحات

ابتهال بن عبد هللا

الصادق بن أحمد

مفٌدة الزدام

عبد الحمٌد الزدام

شٌماء الكوكً

عاللة الكوكً

أدم الدرٌدي

فرجانً الدرٌدي

مهً الكاتب

محمود معٌن بن محمد

محمد الكاتب

محمود معٌن بن محمد

سمٌة الدرٌدي

محسن الدرٌدي

فادٌة الهاشمً

حبٌب هاشمً

سلمً العجرة

ٌاسٌن بن عمر

إٌهاب بنللونة

رضا بنللونة

مروان الدرٌدي

عبد الحمٌد الدرٌدي

ع/ر
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
لطفً المٌساوي

حمادي بن بوجمعة

عثمان الرصاع

الهادي بن عثمان

حمدي الورغً

محمد الهادي بن الطٌب

المختار المختاري

علً بن سالم

لٌلى البراق

محمد العروسً البراق

نزٌهة مطٌراوي

محمد الصالح بن ٌونس

سحر منصوري

لخضر منصوري

أشرف عاشور

عزالدٌن عاشور

محمد أمٌن السمرانً

حسٌن السمرانً

لٌلى الهمامً

علً الهمامً

شبٌلة جامعً

األزعر الجامعً

محمد علً الزهوانً

بوجمعة بن المنوبً

سناء التومً

محسن التومً

محمد سٌف هللا السلٌمانً

جالل بن محمد

صالح المسعودي

وحٌد المسعودي

فائزة الكثٌري

منصف الكثٌري

الطٌب قادري

بلقاسم قادري

فائقة بهري

رابح بن حسٌن

ع/ر
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
هناء بهري

رابح بن حسٌن

عفٌفة ابن عبٌد

خلٌفة بن المبروك

لٌلة شهٌبً

الهادي بن بلقاسم

منال التنازفتً

عمر التنازفتً

االزهر الصغٌر

عبدالعزٌز الصغٌر

عبٌر العكرمً

مبروك العكرمً

ثرٌة حزي

بلقاسم حزي

رامً هالل

محمد بن علً

عائشة ماجد

طالب ماجد

فوزي السلٌطً

محمد بن محمد

منال الرٌاحً

عبداللطٌف الرٌاحً

علً الٌحٌاوي

محمد السعٌد بن علً

آمنة الشرٌف

محمد الصالح الشرٌف

وفاء شامخ

عبد الرحمان شامخ

رؤوف الكحٌلً

محمد بن الطٌب

سنٌة الزبٌدي

رجب بن علً

إٌناس الزبٌدي

رجب بن علً

ٌسرى ذهٌبً

محمد لمٌن

ع/ر
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
دنٌا التركً

خالد التركً

زٌاد بنرزق

علً بنرزق

سناء عمار

منصف بن عمار

اٌناس ماكنً

عبد العزٌز ماكنً

عادل الدرٌدي

محسن بن سلٌمان

محسن الشاٌب

محسن الشاٌب

رفٌقة السبتاوي

علً السبتاوي

انتصار السعٌدي

حامد السعٌدي

رٌم مروكً

حسٌن مروكً

لٌلٌا الٌعقوبً

عبد العزٌزو الٌعقوبً

إكرام الشارنً

طٌب الشارنً

مرٌم البرهومً

البشٌر بن صالح

اسماء الورتانً

عبد العزٌز بن حسٌن

امنة الماجري

األعماري الماجري

امل عٌساوي

علً بن حسن

اٌمان سعٌد

ابراهٌم بن خمٌس

اسماء الحمراوي

السبتً بن الهادي

زٌاد وشاح

محمد علً وشاح

ع/ر
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
بسمة الجبالً

هادٌة كمٌشة

سهام بن سعٌد

الهادي بن سعٌد

عائشة الكنٌسً

عبد الرزاق الكبسً

وسٌلة نصر

عمران نصر

محمد نور الدٌن الراٌس

حاتم بن الصادق

طارق الخوجة

عزٌز الخوجة

رجاء بن كعبٌة

الصادق بن كعبٌة

زهٌر الحالوي

علً الحالوي

الطاهر العالقً

الحبٌب بن الشاذلً

هاجر سعداوي

ابراهٌم بن عبد الكرٌم

بلقاسم العزابً الدرٌدي

محمد العزابً الدرٌدي

منال المختار

معاوٌة بن حمٌدة

محمد الٌاس بن تقٌة

رضا بن عبد السالم

محمد مجدي بن حمودة

محمد بن محمد الصالح

وسام بلحاج

عادل بن صالح

انٌسة وناس

صالح بن وناس

خدٌجة العرفاوي

العاٌش بن عبٌد

رانٌة بالخٌر

صالح بالخٌر

ع/ر
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
لطٌفة الرٌاحً

عمر الرٌاحً

انٌس خذري

المنجً بن عبد السالم

قٌس الجرٌري

محمد فوزي بلحسن

شهاب بن مسعود

مصطفً بن البشٌر

فتحٌة البرهومً

منصف البرهومً

أٌمن هوٌملً

البشٌر بن محمد

محمد ٌعقوب

مصطفى بن أحمد

نزٌهة محمد

حسٌن محمد

مها الجوادي

عبد الستار الجوادي

رحاي الجالصً

حسٌن الجالصً

جالل بنجالب

االمٌن بن عمر

اٌناس الخٌاري

محمد شكري

لطٌفة العزابً الدرٌدي

محمد العزابً الدرٌدي

لٌلى الهذلً

خمٌس الهذلً

لمٌاء بعزاوي

محسن بن علً

صالح الدٌن الوسالتً

عبد العزٌز بن محمد

عبٌر قرٌمان

عادل قرٌمان

مرٌم المناعً

كمال بن محمد

ع/ر
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
هندة تبٌنً

حمادي التبٌنً

عائدة النابلً

محمد النابلً

نادٌة ناصري

حسن الناصري

محسن الزواري

محمد الزواري

نور الدٌن عبٌدي

عبد العزٌز بن علً

حنان كعبٌة

صادق كعبٌة

ذكري الكلبوسً

الفاضل العربً

احمد الفرجانى

فٌصل بن احمد

غسان الشمروخً

مولدي شمروخً

حسٌبة رحمونً

عبدهللا بن الجموعً

امل بولعابً

منٌر بن الطاهر

حٌاة سعادة

حمدة بن مبارك

نبٌهة بن حمزة

بلقاسم بن حمزة

نرهان العبٌدي

فتحً العبٌدي

سارة الفرجانً

عبد الستار الفرجانً

ملكة الشعبانً

حبٌب الشعبانً

نبٌهة زرقاوي

التونسً الزرقاوي

امنة الطرابلسً

الهادي الطرابلسً

ع/ر
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
مرٌم لواتً

أحمد اللواتً

سلٌمة بن ساسً

محً الدٌن بن ساسً

هاجر بوعالق

محمد بوعالق

وافره غابر

أحمد غابر

سحر بن وٌوة

مجدي بن وٌوة

سفٌان العبٌدي

زمال بن الطٌب

فتحً أمٌن علٌلة

نبٌل بن عبد اللطٌف

فخر الدٌن بوترعة

حمد األمٌن بن التومً

ولٌد منصورة

خمٌس منصورة

فتحٌة براٌكً

عمار بن عبد هللا

درة االندلسً

سلٌم االندلسً

جٌهان الصغٌر

توفٌق الصغٌر

االسعد عكرٌش

ناجً عكرٌش

مروة بالحارث

محمد علً بالحارث

رحاب القرٌشً

فتحً القرٌشً

مهدي الدخلً

محرز الدخلً

أمٌن القرٌوي

ٌوسف القرٌوي

صبرٌن بن سلٌمان

لطفً بن سلٌمان

ع/ر
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
شٌماء النهدي

عادل بن بلقاسم

ألفة زهرونً

صالح زهرونً

محمد المصمودي

حسن بن محمد

نبٌل كرتلً

عبد هللا بن مختار

شٌماء كرتلً

نبٌل بن عبد هللا

امٌرة الشوكً

محمد المولدي

جهان الرٌاحً

عمر بن حسن

امٌرة براهمً

خالد براهمً

مرٌم الطرخانً

ٌوسف بن احمد

أمٌمة الجبالً

عزالدٌن جبالً

منٌة الخلٌفً

محمد البشٌر بن علً

مروى ابراهمً

خمٌس ابراهمً

نورشان براهمً

حمادي البراهمً

هالة ترعة

إبراهٌم ترعة

مروى الزٌدي

محمد الزٌدي

مكرم الجالصً

عباس بن محمد

محمد بٌرم الزقٌمً

خالد بن محمد

فارس العابدي

نور الدٌن بن بالزاٌر

ع/ر
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
عبدالجبار هوٌدي

ابراهٌم هوٌدي

هبة الدوزي

فتحً الدوزي

سفٌان المقوري

سمٌر المقوري

سمٌرة بن برٌك

ابراهٌم بن برٌك

اٌمان بن جمعة

رضا بن جمعة

سنٌة الساسً

عزوز الساسً

اروى طالب

جمال طالب

وفاء المرزوقً

الطاهر بن الهادي

ابتسام مرزوقً

الطاهر بن الهادي

عمر حرٌزي

محمد بن سعٌد

قٌس برهومً

عٌفة بن الجمعً

سهٌر الورغً

محمد الورغً

فاطمة قاسمً

الشاذلً القاسمً

فوزي الزارعً

الناصر بن مصطفى

سمر لسود

عمر األسود

شٌماء الٌعقوبً

بلقاسم الٌٌعقوبً

وفاء الورتانً

صالح الورتانً

ألفة الورتانً

صالح الورتانً

ع/ر
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ٌسرى بن مقداد

لطفً بن مقداد

غفران عبد الغفار

محمد عبد الغفار

محرز صالحً

الهادي بن محمد

فاتن بلقاسم

عبد الحمٌد بن الشاٌب

رشٌدة العلوي

صادق العلوي

لمٌاء العوٌشً

عبد الستار بن عٌسى

سعٌدة حسنً

محمد الناصر

عبٌر الٌحٌاوي

منٌر بن علً

عواطف بن غالٌة

محمد الصالح بن عبد الرزاق

أحمد بوزٌان

عبدالستار بوزٌان

جٌهان الصالحً

محرز الصالحً

مرٌم الطرابلسً

نبٌل الطرابلسً

سهٌر الحٌدري

حسن الحٌدري

رشاد طنٌش

محمد البشٌر طنٌش

مروى الملٌتً

علً الملٌتً

نسٌمة دغباي

العبٌدي دغباري

شفٌقة الهذلً

حسن بن محمد

صبرٌن شرطانً

الصغٌر بن بلقاسم

ع/ر
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سماح بنبرٌك

المنصف بن محمد

لطفً بن بلقاسم

فضٌلً بن مسعود

محسن الورتانً

علً بن محمد

أمٌرة الورتانً

الحبٌب الورتانً

فرح اللواتً

االخضر بن علً

حمدي كنزاري

فتحً الكنزاري

إٌمان القاللً

حسن قاللً

سوسن السلطانً

الراٌس بن عٌسً

فتحً ضٌفً

عمارة بن عبدهللا

عبٌر محمود

عمر محمود

منال الحٌدري

حسن حٌدري

مروي الثامري

مهدي بن عكرمً

امٌرة صانصة

محفوظ بن المختار

امال الدرٌدي

خمٌس بن علً

أمل الدرٌدي

عبد القادر الدرٌدي

شٌماء الفاٌدي

عبد الفادر الفاٌدي

إٌمان البركاوي

خلٌفة البركاوي

مروى الهادي

هادي المالكً

ع/ر
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
احالم الجندوبً

التوفٌق بن الهادي

سناء الحٌدري

حسن بن الصادق

عربٌة بنور

عمر بن احمد

عبد الباقً زٌتونً

رابح زٌتونً

رانٌة غبارة

التٌجانً بن علً

الهام البرهومً

العٌفة بن الجمعً

مروى فالح

فالح بن علً

درٌس العبٌدي

محمد بن حمٌدة

محمد ضٌاء العبٌدي

محمد بن حمٌدة

مروان عافً

محمد بن الخٌري

عبد هللا بوقصعة

أحمد بن عبد هللا

نادر الجرٌدي

رضا بن محمد

منال العافً

محمد العافً

تقوى العامري

مشري بن حسن

غفران فالح

فالح فالح

أمٌمة القصداوي

محمد القصداوي

هٌبة فالح

حمودة فالح

أمنة سعودي

محمد سعودي

ع/ر
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

االسم و اللقب
رٌم بن صالح

اسم ولقب األب
العٌد بن صالح

امٌرة صالحً
ارٌج الخماسً

موسً بن محمد العلوي

الفة عبدولً

محمد فوزي

توفٌق مروانً

البشٌر بن علً

رٌاض زناقً

ابراهٌم بن عمار

نزهة مسعودي

محمد بن الشاذلً مسعودي

لبنى البرهومً

عٌفة البرهومً

مرٌم البربوشً

الهادي البربوشً

ٌاسٌن العبٌدي

محمد بن حمٌدة

صفاء الزنادي

الجٌالنً الزنادي

فاطمة البعاونً

عمر بن محمد

ٌاسٌن ورغً

الناصربن مكً

صدر الدٌن التلٌلً

حمادي بن الفرجانً

خلود خلولً

بشٌر خلولً

نادٌة الرٌاحً

عمر الرٌاحً

هادي حسٌن

حبٌب حسٌن

زهرة العبشً

حمودة العبشً

ع/ر
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
بهاء الدٌن حسٌن

الهادي حسٌن

صبري السوالمٌة

الجٌالنً بن محمد الرزقً

منٌة الرٌاحً

عمر الرٌاحً

مروى المؤدب

محسن المؤدب

رحاب غوٌلً

علً غوٌلً

عبٌر بوزراعة

توفٌق بوزراعة

فاطمة الٌحٌاوي

فاطمة بنت علً

سٌدة صدوقً

عمارة صدوقً

اٌوب الرابح

الهادي بن علً

أمٌرة الصلٌعً

محمد صلٌعً

أمل الحمادي

محمد فوزي الحمادي

حاتم الرصاٌصً

ابراهٌم الرصاٌصً

ٌسرى شبوح

رؤوف شبوح

زهٌر الحاج صالح

عبد الرزاق

هوٌدة العامري

عبد المجٌد العامري

سمٌة عبود

عبد هللا عبود

ناجٌة بووزرة

نورالدٌن بووزرة

هاجر سلٌطً

عٌسً بن صالح

ع/ر
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
رٌم السلٌمانً

صالح السلٌمانً

محمد صمٌدة

عبد الرحمان صمٌدة

باسم الحمزاوي

علً بن احمد

عبداللطٌف الشواشً

محمد الشواشً

زٌنب بوغدٌري

فٌصل بن الزٌن

راشٌد الصوابنً

عمر بن محمد

أروى بالحاج

محسن بالحاج

عبد الرزاق زعراوي

مصباح بن علً

رندة الضفالوي

محمد الضفالوي

محمد الطاهر خذٌر

أحمد بن الطاهر

أمل رازقً

مبروك بن حمدة

خلود عسال

محمود بن أحمد

الولدي عبٌدي

سالم عبٌدي

عبد الجبار البكري

عمر البكري

بسام العبدلً

صالح العبدلً

منجً النوري

الهادي النوري

محمد عبد الباسط غزال

عمر بن محمد

تٌسٌر خللف

االزهر خلف

ع/ر
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ٌاسمٌن عبٌدي

حسن عبٌدي

ٌونس الشملً

جمال بن ٌونس

أمٌرة المطوسً

رمزي المطوسً

مروى سوابنً

كمال السوابنً

صبرٌن العجرودي

عادل بن علً

حمدي أبا عالل

لطفً أباعالل

حمزة بن محمود

كمال بن محمود

منصف بن غنٌة

عبد المجٌد بن غنٌة

أمٌر المطوسً

رمزي المطوسً

مٌساء بن كٌالنً

فوزي بن كٌالنً

حنان عارف

محمد عارف

رجاء النوري

الهادي بن محمد

وفاء عرفاوي

علً بن عبد القادر

ملٌكة اللغبابً

حطاب اللغبابً

الصادق السخٌري

محمد بن الصادق

اٌه هللا عباسً

عباس بن عبٌدي

منٌر بوعالق

عبد الرحمان بن الحاج عمارة

أنٌسة غابري

علً بن أحمد

ع/ر
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
منٌرة الهمامً

عمر الهمامً

طارق النفزي

عبد هللا النفزي

محمد جهاد الزغالمً

المولدي بن سعٌد

عادل الزٌن

العابد الزٌن

سعاد العٌاري

مولدي العٌاري

منى العمدونً

عزالدٌن المناعً

سامٌة العبٌدي

محمد العبٌدي

الهادي مصباحً

علٌه بن العٌدي

ممٌة خلولً

بشٌر خلولً

هٌفاء المرنٌصً

خالد المرنٌصً

نوره ساعً

علً بن محمد

اٌمان العجرودوي

عادل بن علً

اصرار بنعلٌة

عبد الحمٌد

فراس حصنً

معمر الحصنً

قٌس البوراوي

عبدهللا البوراوي

الهادي الرابح

علً الرابح

الحسٌن مً

حمودة المً

عبدهللا كسٌر

سعٌد كسٌر

ع/ر
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
اٌمان منصوري

عمار بن مبارك

ٌسر عمامو

فتحً بن منصور

اءسالم دروٌش

فتحً بن حمودة

أسماء بلعزي

المولدي بلعزي

علً الذهبً

الهادي بن علً

رحمة الجوٌنً

بدٌع الجوٌنً

أحالم السالٌمً

محمد السالٌمً

هٌفاء الفقً

محسن بن صالح

سمٌة الباجً

المنذر بن الطٌب

مرٌم الحسنً

خالد الحسنً

غفران العٌاري

رشٌد العٌاري

أمٌمة السهٌلً

محمد المنصف السهٌلً

أروى السهٌلً

محمد المنصف السهٌلً

هالة العٌساوي

كمال بن الشاذلً

سلمى الحسناوي

ٌوسف بن محمد

زهرة الفالح

ٌوسف بن الطٌب

ضحى مسعودي

سلطان مسعودي

هند الحضاب

حسٌن بن الطاهر

ع/ر
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سلوي ناجً

الجلولً

احالم الكوكً

صالح بن محمد

سوار فطحلً

الهادي فطحلً

رؤى حمدون

حسن بن محمد

دلٌلة بالحارث

فرح بن صالح

صفاء الورغً

محمد الهادي الورغً

لمٌه الدرٌدي

هشام بن منصور

منٌرة لعماري

الشٌبانً العماري

حٌاة الهمامً

علً بن فرحات

اٌمان المولدي

الهادي بن صالح

معز حامدي

محمود بن مسعود

مهدي حمري

عمار بن علً

عمر الغربً

عبد الناصر بن خمٌس

غادة مزٌتة

كمال مزٌتة

حنان الحٌدري

إبراهٌم الحٌدري

إٌمان البوغانمً

محمد البوغانمً

أسماء البوغانمً

محمد بن عمر

صفاء الحناشً

صالح بن المبروك

ع/ر
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
عزالدٌن بو عالقً

بلقاسم بن أحمد

محمد شرقً

مبارك بن الشرقً

منى المشرقً

لطفً المشرقً

مروى الوكٌل

منصف الوكٌل

قٌس الظرٌف

أحمد الظرٌف

رٌاض وكله

عثمان وكله

فوزي الجمالً

أحمد الجمالً

مٌساء بن عطٌة

بلقاسم بن عطٌة

ملكة النجار

عبد المجٌد النجار

اٌناس النجار

عبد المجٌد النجار

هٌفاء النجار

علً النجار

مروان النجار

علً النجار

عائشة الموساوي

محمد الموساوي

وفاء السباعً

عماد السباعً

صفاء الزواوي

عادل بن عبد المجٌد

سعٌدة بن خلٌفة

عبد الكرٌم بن خلٌفة

هاجر بن خلٌفة

عبد الكرٌم بن خلٌفة

أمال المالكً

نور الدٌن المالكً

ع/ر
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
نورة بن ٌونس

حبٌب بن ٌونس

جهان المالكً

نور الدٌن بن البشٌر

سفٌان النجماوي

محمد الحبٌب بن علً

سارة الزعفوري

رمضان الزعفوري

كمال شكٌرات

صالح شكٌرات

صبرٌن بلحاج طاهر

صالح بن محمد

كوثر بوكسرة

محمد بوكسرة

اسماء بن علً

محمد علً بن علً

سمٌة بن علً

محمد علً بن علً

حنان الجمالً

أحمد الجمالً

أحمد ساسً

ٌاسٌن ساسً

محمد الجالصً

فتحً بن سعد

كلثوم الورغً

محمد الهادي الورغً

لطفً بوكراع

الحبٌب بن البشٌر

هاجر بن ابراهٌم

عبدالرحمان بن براهٌم

زكٌة البوغانمً

البشٌر بوغانمً

امل البوهلً

محجوب بن مبروك

محمد علً خلٌفً

بلقاسم بن علً

ع/ر
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
لطفً الشابً

عمارة بن عمار

بدرالدٌن صالحً

علً الصالحً

بسمة العبٌدي

ابراهٌم العبٌدي

ٌاسٌن بدٌري

منذر بن القارصً

سامٌة اللواتً

مولدي اللواتً

أسماء بنراضٌة

عز الدٌن بنراضٌة

اسماء بن الجرٌدي

محمد بن الجرٌدي

فٌروز ذوٌب

ضافر ذوٌب

انصاف شوشان

عبد الرحمان بن محمد

ضحى الشرٌف

علً الشرٌف

بثٌنة الصٌاح

محمود بن محمد

عدنان السلٌطً

عمار بن محمد الصغٌر

فوزٌة النجار

سلٌم بن محمد

سنٌة بن عمار

محفوظ بن صالح

خدٌجة بن الجٌالنً

نورالدٌن بن عثمان

صفاء قاٌد احمد

كمال بن الطاهر

هاجر بنراضٌة

عزالدٌن الفرجانً

حسن الدرٌدي

مصطفً بن الطاهر

ع/ر
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
دلندة التلٌلً

صالح التلٌلً

صابرٌن منوبً

سلٌم بن بشٌر

هاجر عزوز

عبد الرؤف بن عبد العزٌز

محمد امٌن السلٌتً

منصف السلٌتً

زكرٌا أحمد

منصف السلٌتً

سحر المسعدي

ٌحً بن المولدي

مهران عوادي

عبد القادر بن ابراهٌم

درة مدٌونً

العزٌز بن حسونة

اٌناس بالنور

محمد بالنور

محمد علً بوغندة

الطاهر بن رمضان

اكرام الكوش

محمد بن الطاهر

احالم القطٌطً

مدٌن القطٌطً

عبٌر الفتنً

سعٌد بن بلقاسم

محمد الفتنً

سعٌد بن بلقاسم

محمد بن قاٌد

سعٌد بن قاٌد

درصاف مسعودي

سلطان مسعودي

سلمى ظاهري

محمد ظاهري

البشٌر لسٌود

الهوش بن احمد

ع/ر
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
وسٌم العصادي

سعٌد العصادي

مرٌم بوقرة

رشٌد بن علً

سكٌنة ابراهٌم

البوصٌري ابراهٌم

الهادي خلفة

زهٌر خلفة

بلحسن العرٌبً

لطفً بن محمد الحبٌب

شٌماء الدرٌدي

هشام

اٌة رحومة

المنصف بن السالمً

سنٌة عٌادي

الناصر بن عمر

هندة عٌادي

الناصر بن عمر

خدٌجة عباسً

الطاهر

لمٌة الزغالمً

عثمان بن سعٌد

محمد اٌمن المناصري

حمد بن القناوي

رانٌة الجندوبً

الحبٌب بن بلقاسم

هالة الطوٌلً

حسن طوٌلً

عبد اللطٌف البجاوي

محمد الناصر البجاوي

نٌزار الكبسً

الحبٌب بن عبد الملك

خولة العمرانً

مجٌد العمرانً

فاطمة الشهٌبً

المنصف بن محمد الصالح

ع/ر
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
حاتم عبٌرٌقة

المنجً بن محمد

طارق بن منصور

الهادي بن محمود

نورشان الظرٌف

محمد نور الدٌن الظرٌف

محمد هٌثم الضرٌف

محمد نورالدٌن ظرٌف

مالك المكً

فتحً المكً

أٌمن المناعً

محسن المناعً

إصالح جابر

حامد جابر

عمر الطنفوري

علً بن عمر

ناجٌة المبروكً

محمد المبروكً

خالد جابورٌة

حسٌن بن جابورٌة

عواطف الورغً

محمد الورغً

مروى بالحبٌب

منٌر بالحبٌب

سناء بنانً

محمد منصف بنانً

امال الفتح

حسٌن الفتح

شرٌفة الخرٌجً

محمد نجٌب الخرٌجً

باقاسم قدٌدي

منصور قدٌدي

توفٌق السالمً

أحمد السالمً

محمد الهادي عامري

عمر بن سالم العامري

ع/ر
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ناٌلة بلحاج أحمد

عزٌز بلحاج أحمد

عروسٌة الحرٌزي

محمد الحرٌزي

أسماء العٌاري

الكامل العٌاري

شٌماء العٌاري

الكامل العٌاري

شافٌة سلٌمانً

مبروك سلٌمانً

الكامل العٌاري

بشٌر بن محمد

سٌف الدٌن عمري

حسن بن الصغٌر

مبروكة السالمً

محمد بن بلقاسم السالمً

إقبال العبٌدي

سمٌر العبٌدي

هٌبة ورفلً

محمد العربً

شراز العٌاري

محمد بن علً

مرٌم العٌاري

إبراهٌم العٌاري

سناء بن زغدان

الحبٌب بن عمر

امال كوكً

البشٌر بن عبدهللا الكوكً

رمضان القروي

محمد بن الطاهر

هادٌة عامري

محمدالهادي العامري

ابتٌسام بوجلبان

فوزٌة بوجلبان

غادة الهذٌلً

عربً الهذٌلً

ع/ر
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
شٌماء بن جابورٌة

حسٌن بن جابورٌة

رحمة الضباٌبً

عبدالحمٌد الضباٌبً

أمال قدٌدي

بلقاسم قدٌدي

سهى عامري

محمد الهادي عامري

أسماء الزقلً

عبد الغنً الزقلً

انصاف قدٌدي

بلقاسم بن منصور

الفة رمضانً

المولدي بن محمد

وائل سالمً

فرج بن خلٌفة

سهٌل العبٌدي

فرج العبٌدي

سلوى عرفاوي

خمٌس العرفاوي

عبد الجلٌل العبٌدي

علً العبٌدي

سوار الشارنً

صالح الشارنً

بسام الفضالوي

نبٌل بن احمد

ٌسرى بلحاج

عبد العزٌز بن محمد

محمد هٌثم الورفلً

محمد العربً الورفلً

فاتن الجوٌنً

حسونة بن الشافعً

إٌمان المانسً

حمزة المانسً

صفاء بالهول

عبد مجٌد بن عمارة

ع/ر
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
محمد الرحٌمً

عبد الحمٌد الرحٌمً

هندة الحمدي

عمر الحمدي

العربً النقازي

محمد االزهر بن محمد

انور الراجحً

صالح بن محمد

بسام سعد

محمد بن ابراهٌم

الحبٌب شخاري

الهادي بن صالح

عاٌدة المسعودي

عبدالرحمان المسعودي

اسماء غٌالنً

بوبكر بن بشٌر

امنة القروري

رمضان بن محمد

سمٌة بن عبٌد

ابراهٌم بن عبٌد

صبرٌن الجالصً

مختار الجالصً

بثٌنة الباهً

مصطفى الباهً

لٌلى السمعلً

قدور

رٌم البوزٌدي

علً البوزٌدي

لؤى فاطمة كرٌم

محمد بن محمود

رٌم الجوٌنً

طاهر الجوٌنً

شكري عازق

علً عازق

شهاب الدٌن السماعلً

خالد السماعلً

ع/ر
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
هدي المولى

ابراهٌم بن محمد

حمودة العابد

الطاهر العابد

سلٌمان بن غانم

موسى بن الغرٌبً

هٌكل بن الصٌد

االسعد بن عمار

سندس الجالصً

فتحً الجالصً

سارة بن حامد

أحمد بن حامد

رانٌة بن خلٌل

سامً بن محمد الصالح

أسماء جراد

رابح جراد

حٌاة القطوفً

عبد السالم بن محمد

سماح بوغنٌمً

صالح الدٌن بن عمار

اٌمن بن الحاج جلول

جلول بن العربً

سمر أبنٌنة

مبروك إبنٌنة

ولٌد بن زاٌد

زاٌد بن زاٌد

محمد الطٌب بوعالق

عادل بن الطٌب

ولٌد الرعاش

محمد بن عمر

بسام المنداسً

ٌوسف بن ٌونس

وائل بن فرج

نور الدٌن بن علً

رابعة الملكً

عمر ملكً

ع/ر
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
حمٌدة بن عمر

صادق بن عمر

امنة الجغٌل

المنجً بن محمد الصغٌر

نهى الفقً

منٌر بن البشٌر

حاتم الورفلً

قدور بن صالح

سامً الغنومً

العٌد بن الرزقً

النوري معاٌفً

عبدالحمٌد معاٌفً

وداد الورغً

محمد الورغً

نادٌة البلطً

سامً بن حمادي

اٌمان بن سعٌدان

جمعة بن محمد

جالل بن ساسً

عبد الرزاق بن ساسً

عبد السالم الحمرونً

مسعود بن الغرٌسً

مرٌم قدٌدي

رضا قدٌدي

حنان الككلً

محمد بن صالح

اسمهان جملً

محمد بن خلٌفة

امنة الزٌن

صالح الدٌن بن بلقاسم الزٌن

بسام مرابطً

عبدالباقً المرابطً

نبٌل بنعثمان

حسٌن بن عثمان

بٌة السماوي

محمد الحبٌب السماوي

ع/ر
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
أمٌرة سعدي

طارق سعدي

عادل غابري

محمد الصالح بن عمارة

عادل صوة

رابح بن حزام

عادل بوحوش

عمار بن علً

وفاء بن حامد

محمد بن حامد

اسماء التنازفنً

عمر بن مسعود

محمد الحاج سعٌد

نور الدٌن بن محمد العٌد

لمٌاء كبدي

البشٌر بن محمد

خلود بودبوس

محمد لطفً بودبوس

غادة شوٌخة

طارق بن عبد القادر

سنٌة بن مٌلود

عبد اللطٌف بن مٌلود

بالل بضٌاف

االزهر بالضٌاف

عطف سالم

منذر سالم

كرٌمة عٌادي

الناصر بن عمر

اٌمن سالم

منذر

مجدي المحمدي

الحبٌب بن حسن

منٌة الفً

االزهر بن الحاج بوزٌد

فؤاد قمادة

خلٌفة قمادة

ع/ر
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
خلٌل الملٌحً

االزهر بن محمد الهادي

مهدي القٌطونً

العادل بن محمد

مبروكة ورتانً

محمد الورتتانً

فاطمة بن ابراهٌم

عبد الرحمان بن المنوبً

هشام المحمودي

رضا بن حسٌن

شٌماء فارس

حاتم فارس

دالل خرشف

عمر بن جمعة

ولٌد حرشانً

مصطفى بن محمد الصالح

أنٌس الحرٌزي

الطاهر الحرٌزي

فاطمة الزٌن

صالح الدٌن الزٌن

محمد رامزي بن ساسً

جالل بن ساسً

ملكة الجالصً

ناصر الجالصً

منٌر بابٌة

البشٌر بن احمد

حنان القابسً

محمد القابسً

محمد الحسٌن مٌساوي

الهادي بن عبد هللا

نور الهدى الطرهونً

رضا بن محمد

غفران الطرهونً

رضا بن محمد

علً االبٌض

رمضان االبٌض

ع/ر
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
جهان الصٌد

الحبٌب بن عمر

محمد قدٌدي

رضا بن سعٌد

ٌسرى همامً

ناجً الهمامً

أحمد النوري

محمد نجٌب النوري

مالك صراصرة

احمد بن عمر

هٌفاء بوعلً

فتحً بوعلً

سارة برناط

محمد عبد المجٌد برناط

اٌمان بوسٌالة

نور الدٌن

عبٌر مهٌري

عثمان مهٌري

محمد الدبابً

حامد بن محمد

أمٌمة الوسالتً

الطاهر الوسالتً

محمد رٌاض بن أحمد

الشاذلً بن أحمد

هٌبة القٌزانً

محمدالهادي القٌزانً

رضوان الحرٌزي

نور الدٌن بن محمد

رمزي العمدونً

علً بن محمد الصالح

أمٌنة حتحات

العربً بن محمد

هند عباس

حسٌب عباس

سلوى االزرق

خالد بن محمد

ع/ر
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
عبٌر عواضً

عبد الوهاب بن صالح عواضً

شٌماء الرزقً

توفٌق الرزقً

سٌرٌن ساسً

هشام ساسً

محمد سلٌم المستٌري

عبد القادر المستٌري

أمال المٌالدي

الهادي المٌالدي

قاسم بن ٌدر

حبٌب بن ٌدر

رٌاض بورقعة

احمد بورقعة

نرجس التومً

محسن بن محمد الشاذلً

عبد الحمٌد قرامً

نور الدٌن قرامً

محمد صبري الرٌغً

التوهامً الرٌغً

محمد صالح الطرابلسً

الطاهر الطرابلسً

عبد الكرٌم العٌاري

مبروك بن احمد العٌاري

حمدي بن الجرٌدي

فتحً بن الجرٌدي

87233534

الهادي السعٌدانً

أنٌس بن عطٌة

حبٌب بن عطٌة

مروان السعٌدي

حسن السعٌدي

أحمد صالحً

خمٌس صالحً

سارة البرقاوي

حبٌب البرقاوي

ع/ر
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
فاطمة عزٌزي

علً عزٌزي

أمانً ربعً

عمار ربعً

مروى النفزيl

ابراهٌم النفزي

محمد الطاهر الضحاك

محمد الطاهر الضحاك

رامً مالكً

ناجً مالكً

عاطف الهاللً

فاروق الهاللً

ملٌكة علٌبً

نبشٌر علٌبً

بشٌر عنلٌة

علً عناٌة

فاطمة عونً

محمد عونً

شٌماء كوكً

جمٌل كوكً

أشرف حاجً

الهادي حاجً

شكري بن بلقاسم

عمر بن بلقاسم

اٌمان نشمً

عبد الرحمان نشمً

ورد الحامدي

عاللة الحامدي

محرز بن منصور

عمار بن منصور

سٌف هللا بن فطٌمة

حبٌب بن فطٌمة

حذامً العٌاري

محمد بن عمر

نادرة العٌاري

توفٌق بن عمار

ع/ر
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
اسالم حبٌبً

محمد حبٌبً

سلمى حبٌبً

محمد حبٌبً

حاتم الدجبً

منجً الدجبً

عبد السالم الخٌلطً

أسعد الخٌاطً

عربً بالحاج جلول

جلول بن العربً

نجالء مزوغً

بلقاسم الجٌالنً

خلود مالكً

الناصر المالكً

مرٌم المعروفً

رضا المعروفً

مروى المعروفً

رضا المعروفً

محمد المعروفً

رضا المعروفً

أمٌمة سهٌلً

عبد اللطٌف سهٌلً

أكرم سهٌلً

عبد اللطٌف سهٌلً

عبد اللطٌف سهٌلً

محمد سهٌلً

سندس بن حسٌن

محمد بن حسن

هالة صالحً

العٌاشً صالحً

عواطف المناعً

الطاهر المناعً

نسرٌن همامً

الطٌب الهمامً

زٌنب شورابً

محمد الهادي شورابً

ع/ر
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
معتز حسناوي

منجً خشناوي

معاذ حامدي

حمادي حامدي

عادل الحاجً

عمار الحاجً

احالم المجٌد

حسٌن المجٌد

اسمهان وٌشكه

منٌر بن محمد

امنة العٌاري

ٌونس بن عبد هللا

فتحً خضر

محمد بن ساسً

محمد ٌحً

البشٌر بن سعٌد

سلٌم قندٌل
منال شلبً

محمد الناصر بن حمٌدة

لٌلً شلبً

صالح بن بلقاسم

رافة االرٌانً

خمٌس

خولة الماجري

كمال بن مختار

مبروكة خشرٌف

محمد جمال الدٌن

نادر العلٌانً

احمد بن محمد

كاظم المثلوثً

علً بن صالح

ربٌعة بن عبدهللا

حسن

روعة سبالوي

بلقاسم بن احمد

ع/ر
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
كوثر الدرٌدي

محمد علً بن عمر

رمزي رحٌمً

عبد الرحمان بن محمد

فراس زروق

عبد الحمٌد زروق

اٌناس حمدة

توفٌق حمدة

بٌة الٌمدي

حبٌب الٌمدي

هوٌدة بن الحاج عمار

فخر الدٌن بن الحاج عمار

شٌماء المزوغً

علً المزوغً

سلوى الٌمدي

حبٌب الٌمدي

بٌة بن مسعود

عبد السالم بن مسعود

سٌف الدٌن العمدونً

فرٌد العمدونً

صابر الماجري

حبٌب الماجري

بالل ماكنً

أحمد الماكنً

شٌماء الشابً

منٌر الشابً

شٌماء القاسمً

محمد العلمً القاسمً

أمٌمة لملوم

حسن لملوم

صفاء التبٌنً

كمال التبٌنً

رٌم الهمامً

عبد الباقً الهمامً

أسماء الضاهري

علً الضاهري

ع/ر
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سرور العٌاري

راشد العٌاري

سوار العٌاري

راشد العٌاري

غادة السدٌري

حسن السدٌري

نورس الخضراوي

فوزي الخضراوي

سٌرٌن الخضراوي

فوزي الخضراوي

نصاف عبٌدي

محمد عبٌدي

خلودالشعبانً

مبروك الشعبانً

سندس مباركً

بشٌر مباركً

خولة العرفاوي

هادي العرفاوي

خمٌس سبوعً

مختار سبوعً

لٌلى ابً الضٌاف

عمارة ابً الضٌاف

احالم الرحٌم

محمد رحٌم

اٌناس الصغٌري

بشٌر الصغٌري

مكرم عوٌشاوي

بشٌر عوٌشاوي

خولة عمدونً

حسٌت عمدونً

روعة امانً االبوجمعً

صالح البوجمعً

هاجر الحمدي

أحمد الحمدي

ندى السكوحً

خالد السكوحً

ع/ر
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
أروى المزوغً

أحمد المزوغً

وجدان البوزٌدي

محمد البوزٌدي

مروى الورتتانً

منجً الورتتانً

رحاب حناشً

الفٌتوري الحناشً

خلود العرفاوي

خالد العرفاوي

اروى الرٌاحً

عبد الكرٌم الرٌاحً

السٌدة مرٌم القصٌبً

محمد هشام القصٌبً

صبرٌن النصري

فرج النصري

أمٌرة الخمٌري

محمد الخمٌري

نادٌة روابح

محمد عزٌز روابح

وئام الروٌسً

مختار الروٌسً

جمال هدٌدر

علً بن حمدة

حسان بوسعده

جالل بن مصطفى

كرٌم الباجً

محمد بن محمود

خالد صكوحً

محمد االخضر بن البشٌر

وائل المزوغً

احمد بن عمر

خولة الراجحً

توفٌق الراجحً

صبرى الهمامً

صالح الهمامً

ع/ر
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سهٌر الٌحٌاوي

نورالدٌن الٌحٌاوي

سالمة اوالد خلٌفة

شرٌف اوالد خلٌفة

مروى عورى

نبٌل عوري

هاجر الخشناوي

محمد العزٌز الخشناوي

سندس الدعاسً

نورالدٌن الدعاسً

امال الخشناوي

محمد العزٌز الخشناوي

اشرف الٌحٌاوي

نورالدٌن الٌحٌاوي

محمد ٌاسٌن بالشٌخ

اسماعٌل عبد السالم بالشٌخ

عبد العزٌز عبد النبً

بلقاسم عبد العزٌز

محرزٌة السبالوي

محمد السبالوي

سمٌر السٌاري

مولدي سٌاري

لٌندا الدرسً

خمٌس الدرٌسً

حمدي شابً

صالح الدٌن الشابً

نصر الدٌن الشمام

فوزي شمام

محمد عزٌز الحمدي

كمال بن محمد

خلود حمدي

كمال

سارة عبدلً

االنور بن محمد

زٌنة االحمر

محمد الهادي

ع/ر
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سماح ابن الحاج موسً

عبد العزٌز

رحاب العباسً

البشٌر بن الهادي

كرٌم الوسالتً

احمد بن حمادي

محمد علً الوسالتً

فرج بن صالح

امال مسعودي

محمد العٌد

سهام بلغٌث

محمد الناصر بن المختار

اٌمان بن مبروك

علً بن عمار

ٌسري بن مبروك

علً بن عمار

سوسن مندٌلً

علً بن حمٌدة

فاتن المندٌلً

علً بن حمٌدة

سوسن الغوٌلً

المنجً بن محمد

نورة حسٌن

الحسٌن بن العماري

ضحً الحٌدوسً

االمجد بن ابراهٌم

منً الهاشمً

شكري بن محمد

محمد الهادي بن عمران

ٌوسف بن الهادي

اٌمان الهمامً

االزهر بن سالم

بلقٌس بولعابً

الكافً بن الطاهر

امانً قنٌشً

محمد حبٌب بن فرحات

ع/ر
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
معاذ خلٌفً

المنصف بن عمار

اٌمان العلمً

حسٌن بن محمد

ذكري مباركً

عمر بن عبادة

شٌماء الحجٌري

التٌجانً الحجٌري

سامٌة العقاب

محمد العقاب

إٌمان المنجً

المنجً العٌاري

محمد رامً غبارة

محمد طارق غبارة

عزٌزة الدرٌدي

عبد الفتاح الدرٌدي

عفاف الدرٌدي

عبد الفتاح الدرٌدي

وحٌدة فرج

محمد االزهر فرج

رٌم الٌحٌاوي

حسٌن الٌحٌاوي

محمد النجومً

التهامً نجومً

إخالص بن ٌوسف

بلقاسم بن ٌوسف

عادل وناسً

حبٌب وناسً

لطفً منصوري

االزهر منصوري

سمٌة بن ربٌع

عفٌف بن ربٌع

فاتن الجربً

عبد الفتاح الجربً

حسٌن السعٌدي

الناصر بن حسن

ع/ر
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
شذلٌة حٌالت

االزهر بن مبروك

سنٌة بوهراوه

عبدهللا بن اسماعٌل

لٌلة القوٌرح

عٌاد بن ابراهٌم

سلوى العقاب

محمد بن حسٌن

االسعد رحومة

ابراهٌم بن بلقاسم

سلٌم المنوشً

عمربن الحاج على

شٌماء خضراوي

نور الدٌن بن االزهر

مروى مالكً

عبد الستار بن بلقاسم

صفاء مالكً

عبد الستار بن بلقاسم

هٌفاء القصوري

محمد بن علً

مرٌم الهمامً

علً بن بلقاسم

هندة لطاٌفً

مٌزونً بن الشافعً

نور الهدى بن سلٌمان

سمٌر بن مصطفى

ماهر الصغٌر

سفٌان بن محمد

فاطمة الزهراء سلطانً

عبد الستار بن حمادي

احالم الغربً

بشٌر

حمٌدة الدرٌدي

حسٌن الدرٌدي

محمد وسالتً

نور الدٌن بن محمد

ع/ر
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
اٌناس العٌاري

ٌونس بن عبد هللا

فاتن بوعلً

التٌجانً بن حسٌن

سهٌر العٌاري

عمار العٌاري

لٌلى البحري

حسن البلطً

شٌماء العرفاوي

الطٌب بن علً

اٌمان شعٌرات

فتحً بن صالح

ناجٌة النفاتً

صالح بن علً

نجاة العٌاري

عمار العٌاري

امانً الدرٌدي

حسٌن بن بوجمعة

عفٌف المرداسً

الطٌب بن محمد

كرٌم العونً

عمار العونً

حسنً الشعلً

عبد الرحمان الشعلً

عٌشة المٌساوي

علً المٌساوي

حسنً العاٌب

محمد العاٌب

معز طرابلسً

سالمة بن مفتاح

اٌناس الطرابلسً

سالمة بن مفتاح

سعاد دبٌب

عبد الرزاق بن محمد

سارة الٌحٌاوي

عبد العزٌز بن محمد

ع/ر
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ٌسري فرشٌشً

عمار بن الحسٌن

أسماء الصوافً

مختار الصوافً

محمد الحبٌب العبروقً

عمر العبرةقً

حسٌن البوثوري

علً البوثوري

رضا المدٌونً

ابراهٌم المدٌونً

نضال ضٌف هللا

الهادي ضٌف اللة

عز الدٌن البقلوطً

بنور البقلوطً

بشٌر العربً

عبد القادر العربً

إٌمان العربً

العربً العربً

محمد أٌمن العدل

سالمة العدل

نجالء البجاوي

المولدي البجاوي

نورة النجار

عبد الرحمان النجار

معتصم البلطً

محمد البلطً

مروى الزٌدي

مبروك الزٌدي

رحمة ٌونسً

عادل بن محمد علوش

وفاء شبوح

رؤوف بن حمادي

رماح شرٌط

محً الدٌن

سنٌة الثامري

محمد بن احمد

ع/ر
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
رٌم بناحمد

عبد الرؤوف بن صالح

مروى بلوس

منٌر بن رحومة

هدى الرقٌق

عمار بن محمد

نجالء رابحً

حسن بن عمارة

منٌر ضٌفلً

مخلوف بن عبٌدي

سارة ضٌف هللا

الهادي بن ضو

زٌاد ضٌف هللا

الهادي بن ضو

صبرٌن العربً

محمد الحواس بن عٌسى

وحٌدة العٌاري

محمد بن احمد

فائزة الهمامً

عبد هللا بن عمر

طارق العرفاوي

وحٌد بن محمد

انتصار ضٌف هللا

الهادي بن ضو

كرٌم بودٌة

خمٌس بودٌة

منال بن عزٌزة

منجً بن عزٌزة

ولٌد الزٌدي

أحمد الزٌدي

ٌاسٌن خوجة

لطفً خوجة

منال الزوابً

الهادي الزوابً

صفاء الزاٌدي

عزالدٌن الزاٌدي

ع/ر
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
مروة زاٌدي

عزالدٌن الزاٌدي

سالم مشتري

عبد الكرٌم بن سالم

محمد امٌن رزقً

مبروك بن مجٌد

نجلى خمٌري

مبروك بن صالح

حلمً عامري

مصطفً بن محمود

صابر عثمانً

محمد بن مصطفً

المعز عثمانً

محمد بن مصطفً

عاطف حمرانً

الناصر الحمرانً

محمد شهاب الخٌاطً

عادل الخٌاطً

أمٌن اللة االسود

كمال االسود

وفاء ملكً

صالح ملكً

لطٌفة عكاٌشً

كمال عكاٌشً

هاجر عبٌدي

صالح عبٌدي

سلوى العٌاري

محمد صالح العٌاري

بوبكر السعٌدي

أحمد سعٌدي

ماجدة القرقنً

عربً القرقنً

أكرم بن عثمان

الهادي بن عثمان

حاتم حلٌم

طاهر حلٌم

ع/ر
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
أنٌسة الٌحمدي

عبد العزٌز الٌحمدي

أٌمن العبٌدي

محمد العبٌدي

أسماء العبٌدي

محمد العبٌدي

سارة العٌاري

جمال الدٌن العٌاري

بلقاسم البشٌنً

بشٌر البشٌنً

سفٌان سدٌري

عبد هللا بن الحسٌن

وفاء مسعدي

مٌلود بن الفاهم

اٌمان مسعدي

مٌلود بن الفاهم

مروى الفهري

محمد بن الحبٌب

نبٌل الخروبً

الحبٌب بن ابراهٌم

سوار صعدولى

علً بن بلقاسم

سارة الرٌاحً

على بن مفتاح

اٌمان الرٌاحً

العٌاشً بن حسٌن

امل الورتانً

الهادي بن الطٌب

رٌم ورغمً

خلٌفة بن احمد

نور الهدى العرٌسً

الحبٌب بن الهادي

عائدة الزغالمً

محمد بن صالح

فؤاد جبري

محمود جبري

ع/ر
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
هانً عماري

عبدالقادر عماري

مختار الدردوري

محمد الدردوري

ٌاسٌن فطحلً

حسٌن الفطحلً

مرٌم بن حمودة

جمال بن عبدهللا

رٌم شواشً

ادرٌس بن عبد الرحمان

امال مجدوبً

الحبٌب بن عبد الجلٌل

اسٌة ثامري

االزهر بن علً

نضال رزقً

عبد اللطٌف بن محمد

رانٌة رزقً

عبد اللطٌف بن محمد

ملٌكة سوٌلم

أحمد سوٌلم

هند جربً

عز الدٌن الجربً

علً الجبالً

صالح الجبالً

صبري برٌنصً

كمال برٌنصً

سوار المنصوري

عبد العزٌز المنصوري

عماد زرقً

محمد الناصر زرقً

إٌهاب لماوم

حسن الملوم

سمٌر بن سالم

محمد بن صالح

عماد الدٌن عامر

حمادي عامر

ع/ر
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
مالك الماجري

رضا ماجري

محمد ٌسري الحامدي

الطاهر النهدي

هاجر طٌمومً

االزهر طٌمومً

أحالم ساسً

الطٌب ساسً

عادل الضاهري

علً الظاهري

حسن العثمانً

عثمان العوادي

عمارة جابر

حامد جابر

أمٌرة سعدالوي

خلٌفة سعدالوي

مرٌم فندولً

عبد السالم فندولً

عالء بن بوقرة

صالح بوقرة

حنان المناعً

الهادي بن محمد

سنٌة الخذري

حسونة بن محمد

رابعة القاسمً

بوزٌان الطبٌب

مهى بن على

محمد الطاهر بن عمار

نجوى لواتً

عمارة بن الهذٌلً

نور الهدى غرسالوي

عمر بن غومة

مرٌم العوادي

حسن بن عثمان

لبنً رٌاحً

العروسً بن المنوبً

ع/ر
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
امٌرة ٌوسفً

الشاذلً بن عباس

هدى توجوتً

عمر بن كٌالنً

سهام النعٌمً

صالح بن على

هٌبة الخالد

محمد بن عبد العزٌز

هٌفاء خالد

محمد بن عبد العزٌز

اٌناس بن فرحات

فتحً بن الصغٌر

اسماء االحٌمر

عبد السالم بن محمد

سمٌة سعد

محمد بن احمد

هالة بنمسعود

الناصر بن محمد

ٌعقوب الشرٌف

ٌوسف بن صالح

حسام لكً

محمد بن الهادي

اسامة رحمانً

محمد بن صالح

أمانً خرٌص

عمار خرٌص

حسام الدٌن ناجً

طارق ناجً

نعٌمة برهومً

عبد الحمٌد البرهومً

هٌثم حمزاوي

عز الدٌن حمزاوي

علً الفاهم

سعٌد الفاهم

إلهام الفاهم

علً الفاهم

ع/ر
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
مهنٌة جباري

بوجمعة جباري

خٌرٌة العبٌدي

عٌسى العبٌدي

سعاد المٌساوي

علً المٌساوي

علً بن ٌحً

فتحً بن ٌحً

ٌامنة فرحات

محمد فرحات

محمد علً الرحٌمً

عبد السالم رحٌمً

عالء الدٌن المناعً

الطاهر مناعً

علً فتح هللا

عمر فتح هللا

حنان النوي

محمد علً النوي

عادل المٌزوري

خمٌس المٌزوري

رٌم بن عبد الواحد

رٌم بن عبد الواحد

أٌة العونً

علً العونً

خدٌجة قندوزي

منجً قندوزي

رٌم مسلمً

محمد المسلمً

زٌاد الغربً

خالد بن محمد

هالل بوقطف

العربً بن عمار

اٌمان سدٌري

الطاهر بن عمارة

عبلة الشافعً

رضا بن محمد الصالح

ع/ر
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
صبرٌن االجنف

سلٌم بن محمد

عفاف المعقلً

التهامً بن الشاذلً

مالك العٌاري

عبد الواحد بن مبروك

امٌمة الكوكً

جمٌل بن الشاذلً

محمد ولٌد بنرمضان

عبد الرزاق بن محمد

عبد الحمٌد مرزوقً

بوبكر بن بلقاسم

فتحً غانمً

احمد بن محمد

فراس منوشً

سلٌم بن عمر

ٌزٌد حسن

االمجد بن محمد

اسماء عكشً

طارق بن المنوبً

سمٌرة عبٌد

الناصر بن محمد

لطفً المستوري

حمودة بن الفرجانً

سمٌة بنحامد

عبد العزٌز بن محمد

إشراق الشابً

بدر الدٌن الشابً

كوثر عرضاوي

عٌاد العرضاوي

كمال خوالدي

الهادي خوالدي

صبرى بن كامل

فرح بن كامل

نسرٌن كشك

كمال كشك

ع/ر
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
أحالم لوصٌف

صالح لوصٌف

صبري بابٌة

البشٌر بن احمد

فوزي محرز

محمود بن البهلول

محمد نضال البرباري

فتحً بن محمد

نجوى سبعً

ٌوسف السبعً

مروى مقاٌدd

عبد المجٌد مقاٌدي

سوار مقاٌدي

عبد المجٌد مقاٌدي

سوسن بن صالح

مبروك بن صالح

محمد الطٌب البراري

ضٌف هللا البراري

منٌر الولهازي

علً الولهازي

خالد بهري

حسنً بهري

أٌمن زروق

البصٌري زروق

عماد الدٌن الحسنً

جمال الدٌن الحسنً

فاطمة بنفرح

فرح بن فرح

كمال الجامً

محمد المنجً الجامً

مرٌم الجالصً

كمال الجالصً

أحمد فضلون

عادل فضلون

أروى قرصٌع

عمر قرصٌع

ع/ر
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
أمٌة حبوبً

منور حبوبً

غفران الراجحً

محمد الراجحً

راقٌة المهري

احمد بن الكٌالنً

اٌمن المناعً

علً بن صالح

اكرم الوشتاتً

عبد الكرٌم بن ابراهٌم

سعٌدة مناعً

الهادي

سٌف الدٌن الهمامً

االزهر بن صالح

صالح العٌونً

عبد العزٌز بن محمد

هادٌة العٌاري

محمد الصالح

امال القٌزانً

بلقاسم بن علً

محمد ٌعقوبً

علً بن صالح

امال خلٌفً

حسٌن بن محمد

اسماء العسكري

عبد العزٌز بن رابح

شٌماء العسكري

عبد العزٌز بن رابح

رٌم عٌاد

الحسن بن محمد

محمد شوقً تابعً

ضغٌر بن محمد

مراد الحامدي

مراد الحامدي

الصادق البكوش

محمد الهادي بن الصادق

ع/ر
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
نجالء لموشً

عبد الرزاق بن حسن

مروى الشارنً

مولدي بن عمار

اسماء خالٌفً

سالمة بن الطاهر

خولة بالهول

عبد المجٌد

صبٌحة الغزوانً

محمد الغزوانً

لطفً الحاج أحمد

ٌوسف الحاج أحمد

هدى أبناء عٌسى

الكونً ابناء عٌسى

سامى نصر هللا

محمد نصرهللا

وداد الطرابلسً

الطاهر الطراٌلسً

نائلة محرز

محسن محرز

بشٌر البرهومً

صالح بن محمد

مٌسم الحرباوي

عمر بن محمد

سٌرٌن السٌالة

محمد السٌالة

قمر خلٌفً

عبد العزٌز خلٌفً

مختار بن حراث

محمد بن حراث

أٌة بن حراث

مختار بن حراث

بلخٌر صالح

حسونة صالح

هاجر ماكنً حسناوي

مختار ماكنً حسناوي

ع/ر
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
وردة الماكنً

مختار ماكنً حسناوي

مها الشرادي

الجٌالنً شرادي

بسمة ماكنً حسناوي

مختار ماكنً حسناوي

نادرة عبٌد

الناصر عبٌد

خالد الفرجانً

حسن الفرجانً

رمزي رزقً

حمٌدة بن عبٌدي

هادٌة البراهمً

احمد الزٌن

مانع االجنف

محمد االجنف

طارق البلطً

حسٌن البلطً

سمٌة الفرجانً

محً الدٌن الفرجانً

فتحً غضبانً

صالح غضبانً

فادي سبٌعً

االمجد السبٌعً

رجاء مسعدي

مٌلد مسعدي

سناء الماجري

سناء الماجري

منً الزواغً

محمد علً

هاجر بورٌشة

سالم بن حسٌن

شٌماء السردوك

رضا بن محمد

سهى الدجبً

خمٌس بن الصادق

ع/ر
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
خالد الصٌد

المنجً بن جٌالنً

ابتسام بن رجب

صادق

لمٌاء فرٌضً

المنصف بن محمد

المنصف المشٌرقً

مصطفً بن محمد

سفٌان رحومة

مصطفى رحومة

سهام مسعدي

مٌلود بن الفالح

حمٌدة الهمامً

محمد الهادي الهمامً

مروة الحمدي

منصف حمدي

بسام الشنٌتً

عبد المجٌد الشنٌتً

فاطمة شورابً

محمد الهادي شورابً

فرات العكرمً

ابراهٌم العكرمً

رٌحان العكرمً

ابراهٌم العكرمً

سامٌة الٌحٌاوي

عبد الحمٌد بن الرحمان

خولة عمرانً

بوبكر بن الهادي

زٌدان االخضر

ابراهٌم بن االخضر

نسرٌن رجب

عبد الجلٌل

صفاء بن عثمان

توفٌق بن محمد

صفاء بن الحاج عبد هللا

النفطً بن محمد

ع/ر
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سمٌة بوثوري

محسن

اٌمان سلطانً

محسن بن احمد

ٌسرى الغملولً

ابراهٌم بن االخضر

محمد بن سالم

عبد لملك بن بلقاسم

هٌشام الجوادي

ناجً بن عمارة

بدر الدٌن بلقاسم

الناصر بن الساٌح

امٌن سفٌان

قاسم بن ٌونس

ابراهٌم شرٌط

علً بن بوبكر

شٌماء الزواغً

مصطفً بن حسونة

الناجم العامري

مصطفى العامري

حسٌن المشرقً

علً المشرقً

شكري ٌعقوبً

الهادي الٌعقوبً

عمر الفرشٌشً

جٌالنً فرشٌشً

الجٌالنً الشرادي

كبلوتً الشرادي

فتحً الصالح

محمد الصالح

ماهر سائحً

حسم سائحً

نوة الزاٌدي

عبد الوهاب الزاٌدي

مهدي بسرور

صادق بسرور

ع/ر
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
معاذ النصري

كمال النصري

منال الورغً

علً الورغً

أمنة رحٌمً

عمر الرحٌمً

أمٌنة رحٌمً

عمر الرحٌمً

أحمد العشاش

خمٌس العشاش

محمد فطومً

محمد الصالح فطومً

جهان ٌعقوبً

محمد

امنة ٌعقوبً

محمد

ثرٌة عباسً

لزهر بن محمد

سماح العباسً

االزهر بن محمد

فاتن بهري

رابح بن حسٌن

هناء الجندوبً

مختار بن رابح

شٌماء الشرعبً

محمد بن رحٌم

عائدة الكوكً

رحمانً بن بلعٌد

ولٌد الوصٌفً

صالح بن احمد

عاصم الرحٌمً

الحبٌب بن محمد

فٌصل قسومً

فٌصل قسومً

ٌوسف بسرور

صالح بن رجب

ع/ر
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
محمد علً مسعود

نور الدٌن بن عمر

بشٌر شواشً

ادرٌس بن عبد الرحمان

محمد نصر الدٌن منصوري

محمد هشام بن الناصر

محمد ضٌاء المختار

عبد الحكٌم بن بلقاسم

نادر الٌحٌاوي

مالك بن علً

دالل بثوري

ساسً بثوري

حٌاة عوٌساوي

محمد العوٌساوي

عفاف بالطٌبً

محمد االمام بالطٌبً

رندة الجالصً

عبد هللا الجالصً

والء عباس

محمد الخامس عباس

عبد الفتاح بالناصر

عبدهللا بن احمد

كٌالنً زقرارنً

مصطفً بن كٌالنً

نورس العمري

محمد الهادي بن لزهر

عبٌر شٌخاوي

لزهر

اٌناس بن احمد

محمد الهادي بن احمد

لطٌفة ابن الحاج جلول

عثمان بن عبدالرحمان

ٌسرى برٌنٌص

محمد النوي بن عمارة

انٌسة حامدي

صالح بن احمد

ع/ر
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
محمد قادري علوي

محمد بن احمد

الهادي الرٌاحً

نبٌل بن الهادي

منتصر الالفً

محسن بن ٌونس

محمد العرفاوي

حسانً بن مسعود

رٌاض الحجري

محمد بن المولدي

الساسً الحبٌب

محمد بن محمد

حسان شعٌبً

محمد بن بلقاسم

االسعد المستوري

مصطفً بن رابح

نسرٌن الماكنً

المنصف بن مصطفً

لطٌفة الماكنً

مصطفً بن احمد

امٌرة القاسمً

محمد بن علً

فرح السالمً

احمد بن حسن

صابرٌن البرٌكً

محمد البرٌكً

سناء البرٌكً

محمد البرٌكً

نفٌسة عباسً

عمار عباسً

شٌماء العبٌدي

بوبكلر العبٌدي

جنات حسن

علً حسن

فاطمة البلٌلً

خمٌس البلٌلً

ع/ر
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
إٌمان قنٌشً

محمد القنٌشً

أمنة قنٌشً

محمد القنٌشً

ٌمنى قنٌشً

محمد القنٌشً

وفاء الحمدي

الطاهر الحمدي

أمل البرهومً

عمارة البرهومً

خلود بن عمارة

لطفً بن عمارة

نورس بلقاسمً

كمال بلقاسمً

إٌمان مفتاح

أحمد مفتاح

محرزٌة الجمالً

أحمد الجمالً

شٌماء البوثوري

محسن بوثوري

سندة الكسراوي

عمر الكسراوي

حنان الحمري

لزهر الحمري

أنس بوناب

جمال بوناب

نزٌهة العلوشً

طاهر العلوشً

أمانً العبقري

محسن العبقري

عبٌر حمرون

فتحً حمرون

أمال الطرابلسً

حبٌب الطرابلسً

أمنة الماجري

عربً الماجري

ع/ر
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
بثٌنة زقرارنً

مصطفى زقرارنً

أنٌسة بن بوزٌد

كمال بن بوزٌد

هاجر بن عثمان

توفٌق بن عثمان

إٌناس بوحلٌلة

فوزي بوحلٌلة

رحاب العونً

محمود العونً

بدور العونً

فرجانً العونً

هندة العونً

مصطفى العونً

فاطمة العونً

جالل العونً

نسرٌن العلوي

شادلً العلوي

مروى ماضً

رضا ماضً

أمٌرة الطالبً

عمارة الطالبً

وفاء جبري

ٌوسف جبري

منى الطرابلسً

مصطفى الطرابلسً

شراز البجاوي

سمٌر بن الطاهر

اشراق نصري

عبد الحكٌم بن الهادي

رانٌة نصري

عبد الحكٌم بن الهادي

شٌماء القانً

الحسٌن بن العٌد

صبرٌن الجمل

مبارك بن مصطفً

ع/ر
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
نبٌلة جروحً

عثمان بن منور

تقوي همامً

علً بن مبروك

سهام نفاتً

محمد بن المولدي

سحر القاضً

سالم بن محمد الصالح

خلود العمرانً

بوبكر بن الهادي

وهٌبة السعدي

عثمان بن السعدي

خولة دغٌمً

عمار بن بوبكر

عربٌة خلواوي

عبد الملك بن احمد

مرٌم بن عبد

رشٌد بن عفٌفة

اروى الطراٌدي

رضا بن الحسٌن

طارق مسروحً

محمد بن ضو

طارق الرحمانً

صالح

غازي ٌحٌاوي

علً بن المنتصر

نجم الدٌن التوكابري

ناجً بن خمٌس

علً مبروكً

محمد بن ابراهٌم

محمد بوغابة

لطفً بن المختار

محمد بطٌخ

عبد اللطٌف بن خمٌس

اٌمن البرهومً

عمارة بن احمد

ع/ر
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
جهاد حفصة

صالح بن حسن

انس جندوبً

الصحبً بن محمود

تقوى البرقاوي

محمد الصادق البرقاوي

حٌاة عمري

أحمد عمري

نادٌة عامر

قوٌدر عامر

فوزٌة الشابً

عثمان الشابً

نادٌة بوغانمً

تٌجانً بوغانمً

شادٌة الشٌحً

ٌونس الشٌحً

سوسن شٌحً

ٌونس الشٌحً

حنان شٌحً

ٌونس الشٌحً

رمزي الطٌباوي

الكلبوسً بن المولدي

عالء الدٌن الصغٌر

سالم بن محمد

ٌافت عبٌدي

حسن بن عمر

محمد امٌن الجبري

ٌوسف بن الطاهر

اشرف حمحوم

احمد بن احمد

نضال مزهود

مصطفً بن االخضر

مهدي القرقوري

مرشد بن حسن

بالل عبٌدي

االنور بن عثمان

ع/ر
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سٌف الدٌن الوسالتً

محمد بن جاب هللا

سهٌل العبٌدي

محمد الحبٌب بن المولدي

اشرف حكٌري

الطاهر بن محمد

المنصف قادري

احمد بن محمد

رٌعان بوقعلش

محمد بن ابراهٌم

امال حكٌري

الطاهر بن محمد

لمٌاء الجبالً

محمود بن محمد

سلمى دخلً

الشرٌف بن عبد السالم

اكرام الساسً

شفٌق بن صالح

نورة بن الشبل

قدور بن العٌد

منٌة العوسجً

عبد الحمٌد

لمٌاء الهمامً

عبد الكرٌم

رفٌقة حكٌري

الطاهر بن محمد

امل الدخٌلً

الهادي بن علً

شٌماء العجمً

حسٌن بن علً

حنان االشظف

عبد الواحد بن علً

رٌم شواشنٌة

نصر بن محمد

سلوى راغب

سعد الدٌن بن محمد

ع/ر
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
امٌمة كالعً

زهٌر بن الهادي

مرٌم الزمزمً

رضا بن البشٌر

لٌلً السعٌدي

حمٌد بن محمد

مرٌم البلطً

علً بن الخذٌري

فردوس مزهود

مصطفً بن االخضر

االء الورغمً

محمد بن المكً

ماجدة بن محمد

عمر بن صالح

زٌنب الصالحً

صالح بن عبد هللا

امل عربً

التهامً بن عٌسى

مرٌم قائدي

علً بن صالح

شٌماء الزغالمً

محمد على بن احمد

اشراق زغالمً

محمد علً بن احمد

منً رمضانً

عمارة بن مصباح

وسٌمة اللٌنً

الطاهر بن رمضان

عفٌفة عرٌبً

علً بن الصادق

عفاف عرٌبً

علً بن الصادق

وداد بثوري

عاللة بن الشافعً

صبرٌن محمدي

محمد الهاشمً

ع/ر
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
الهادي الهمامً

عمر الهمامً

أشواق كالعً

رمضان كالعً

أمٌرة الكالعً

وناس الكالعً

صفوان الفقٌر

الناصر الفقٌر

عمر الدقدوق

عمران الدقدوق

انٌسة الغربً

أحمد الغربً

خولة حمداوي

حسن حمداوي

صبٌحة القصٌبً

عبدهللا القضٌبً

ٌاسمٌنة علوٌة

أحمد علوٌة

مها همامً

إبراهٌم الهمامً

عربٌة عبقري

مختار عبقري

أٌمن الصالحً

هادي الصالحً

ٌوسف مرداسً

الطٌب المرداسً

مروى الوسالتً

مولدي الوسالتً

شذا الحرابً

خالد الحرابً

محمد الحسن الجبابلً

محمد المنجً الجبابلً

راقٌة بن ذٌاب

علً بن ذٌالب

أٌة بن علً

خالد بن علً

ع/ر
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
حنان حفظالوي

عبد الحكٌم حفظالوي

أمانً العوٌنً

حمادي عوٌنً

شٌماء الطرابلسً

فتحً الطرابلسً

أمٌرة الجبالً

ناصر الجبالً

شادلٌة القارح

منجً القارح

مرٌم البرقاوي

حبٌب برقاوي

ربح عبد السالم

عمر عبد السالم

نهى الفطناسً

محمد الفطناسً

رحاب الحبٌبً

حطاب حبٌبً

نزٌهة كرو

علً كرو

فاتن القعباب

علً قعبات

نائلة بن حلٌمة

عبد العزٌز بن حلٌمة

نجٌبة مدٌنً

بشٌر بن حمدة

عفاف الشارنً

حسٌن الشارنً

نادٌة جبري

ٌوسف جبري

منال حماٌدي

نورالدٌن حماٌدي

إٌمان بلقاسمً

محجوب بلقاسمً

ناهد الحماٌدي

نورالدٌن حماٌدي

ع/ر
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
نوهاء الحماٌدي

نورالدٌن حماٌدي

منى النهدي

رٌاض النهدي

سلسبٌل قاسم

عبداللطٌف قاسم

صفاء الثامري

مهدي الثامري

إٌمان بن جمعة

الحبٌب بن جمعة

إٌمان العمدونً

صالح العمدونً

فداء السالمً

أحمد السالمً

أمٌمة بالطاهر

فتحً بالطاهر

اسماء بالطاهر

فتحً بالطاهر

سهام الجبري

علً الجبري

لبنى الحسناوي

الباشر الحسناوي

منى الهمامً

عربً الهمامً

ألفة وشتاتً

خمٌس وشتاتً

إٌمان وشتاتً

خمٌس وشتاتً

مبروكة العمري

المكً العمري

فلاير الخشٌمً

منصف خشٌمً

مرٌم عمدونً

بوجمعة عمدونً

حنان الزاٌري

صالح زاٌري

ع/ر
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
أمنة الجوادي

ابراهٌم الجوادي

هاجر الخلٌفً

محمد الخلٌفً

مرٌم النصٌري

االزهر النصٌري

رٌم الرزقً

عمار الرزقً

جهان المشرقً

توفٌق المشرقً

حسنة الحسناوي

الباشر بن عبد العزٌز

رحمة بن رمضان

محمد علً بن محمد

حنان الرٌاحً

حسن بن مفتاح

سٌرٌن بن ٌعال

المكً بن قاسم

هالة بن صالح

كمال

هالة معموري

عمارة بن الصٌفً

هدى الحرٌزي

الطاهر بن بلقاسم

احالم سبعً

فرج بن حسن

مرٌم نوار

خالد بن سالم

اٌناس الطبوبً

صالح بن علً

امٌرة بن ٌحً

علً بن خمٌس

حٌاة البكوش

عبد الحمٌد

نزٌهة عونً

حبٌب بن عمار

ع/ر
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
امنة خروف

رجاء بن محمود

وفاء بكوشً

عزٌز بن عمر

اٌة هالل

االمجد بن المحضً

وفاء هاللً

االمجد بن المحضً

الكافً بولعابً

الطاهر بن الكافً

قٌس ذٌبً

محمد بن صالح

اٌمن بلقاسم

عمر بن محمد

عبد هللا بن محمد

محرز بن محمد

مبروك الفرشٌشً

علً بن مكً

حمودة الغانمً

الهادي

حسام بن ٌحً

منصور بن علً

غٌث هللا الوسالتً

عادل بن بلقاسم

جوادي بومنٌجل

محمد بن ضٌف هللا

محمد علً الوصلً

صالح بن بلقاسم

غٌث الورتانً

حمادي بن محمد

فرٌد نغموشً

احمد بن حفٌظ

غسان العمدونً

صالح بن محمد

مروان الصحراوي

عزالدٌن بن الشاذلً

ع/ر
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
حمزة جندوبً

محمد بن محمود

زٌاد العٌاري

محمد الصالح بن محمد

فرحات العرفاوي

عمر بن علً

رٌاض ماضً

الشاذلً بن البشٌر

زهٌر هاللً

األمجد هاللً

هٌثم الساطوري

لطفً الساطوري

عبدهللا المزلٌنً

ابراهٌم المزلٌنً

نوفل ابنموسى

محمد الجمٌل ابنموسى

محمد مصطفى بوعافو

فتحً بوعافو

معٌوف بثوري

محمد بثوري

مصطفى مزهود

األخضر مزهود

شكري الدخالوي

خمٌس الدخالوي

محمد أمٌن الطرابلسً

محمد الطرابلسً

أحمد العماري

السالمً العماري

فرٌد الحبلشً

محمد الحباشً

فاروق النصري

محمد الهادي النصري

مروان السمٌشً

حمادي السمٌشً

أحمد الصعدلً

شادلً الصعدلً

ع/ر
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
محمد أمٌن الرٌاحً

عٌاشً بن حسٌن

أحمد الحمدي

الهادي بن عثمان

محمدكرٌم بالً

األسعد بن عامر

ماهر عباسً

األزهر عباسً

هٌثم الجمعً

الجمعً خبوشً

سامً الداٌخً

خلفة الداٌخً

سلٌم سبعً

حسن السبعً

ولٌد الدرٌدي

الهادي الدرٌدي

حمزة الكوكً

الشاذلً الكوكً

شاكر المدٌونً

خمٌس المدٌونً

أٌمن الدرٌدي

نور الدٌن الدرٌدي

لٌلً الٌحٌاوي

صالح بن الحاج عمر

احالم الرزقً

علً بن خالد

شٌماء عرفاوي

سعٌد بن لزهر

وفاء المدٌونً

الحسٌن بن محمد

الفة المدٌونً

الحسٌن بن محمد

خولة البجاوي

سمٌر بن الطاهر

اٌناس بلحسن

عبد الوهاب بن الهادي

ع/ر
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سلوي مغراوي

محسن بن الطٌب

الهام عامري

محمد لحفٌظ

سوسن العامري

محمد لحفٌظ

عربٌة بن زٌتون

عبد الحمٌد بن محمود

سنٌة جوٌنً

المنجً بن عبد الرحمان

ثرٌا بن صالح

مختار بن الهادي

سلمً البرهومً

محمد الهادي بن االخضر

شهرزاد برقاوي

الساسً بن رابح

مرٌم بن الواهمة

محمد بن الواهمة

رفقة غرسً

محجوب بن محمد

مٌساء الشابً

عبد الحفٌظ

سارة الدرٌدي

محمد علً بن البشٌر

اسماء مٌالدي

احمد بن حسن

منجٌة خلفاوي

بلقاسم بن علً

نادٌة عوٌدٌدي

منٌر بن محمد

مالك عوٌدٌدي

منٌر بن محمد

مفٌدة بنحموده

محمد بن عبد هللا

حبٌب نصرهللا

محمد نصر هللا

ع/ر
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
محمد البوهانً

عبد القادر بوهانً

حمزةالدبوسً

علً الدبوسً

تاج الدٌن العبٌدي

سهٌل العبٌدي

ولٌدالسوفً

مبروك السوفً

عكاشه نصر

محمد المنصف نصر

عزالدٌن الخلٌفً

محمد الصالح الخلفً

عزالدٌن النفاتً

بشٌر النفاتً

نادرالحجٌري

التٌجانً الحجٌري

محمد النصري

بلقاسم النصري

توفٌق ساسً

ساسً الردادي

رمزي الخزري

خلٌل الخزري

ناصف الصدٌق

عصام ناصف

توفٌق شرطاوي

بوبكرشرطاوي

ماهر بن صالح

علً بن صالح

كرٌم عٌلوش

محمد عٌلوش

منٌرة جبري

محمد الصار بن صالح الجبري

ٌسرى الخذري

محمد بن عٌسى الخذري

رحمة عاشور

عزالدٌن بن االخضر

ع/ر
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
نورهان الرزقً

عبد الكرٌم بن احمد

سوسن عمار

محمد بن التٌجانً

وفاء العبٌدي

محمد بن الطاهر العبٌدي

إشراق الجالصً

إدرٌس بن عمر الجالصً

إٌناس الجالصً

إدرٌس بن عمر الجالصً

إٌمان المغراوي

بلقاالمغراوٌسم بن عثمان

سمٌة الغرسالً

ٌوسف بن سلٌمان

أمل العربً

عبد العزٌز بن بوزٌان

صبرٌن الرٌاحً

األسعد بن محمد الرٌاحً

ألفة الوسالتً

محمد بن جاب هللا الوسالتً

مروى فرحات

الصادق بن عثمان

آٌة الردادي

توفٌق بن ساسً

شٌماء فوزاعً

العفٌف بن الحبٌب

سهام بن ابراهٌم

حسن بن الذهبً

وصال مباركً

توفٌق بن بوبكر

هوٌدة زوقً

محمد بن سعد

بهٌجة حسٌن

الحسٌن بن محمد

رٌم عطافً

الطاهر بن أحمد

ع/ر
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
مروى الطنفوري

محمد الهادي بن مسعود

أمٌمة الشعاوري

عبد الداٌم بن منور

منال الهمامً

المنوبً بن األزعر

ألفة رزقً

الهادي بن حمادي

سنٌة النفاتً

مبروك بن حسونة

نسرٌن الطاهري

نور الدٌن بن عثمان

مروى بن حسن

عبد الرحمان بن خلٌفة

حٌاة ٌتاٌمٌة

محمد بن رابح

عواطف عباس

المنوبً بن حمدة

عوٌنً ٌسرى

لطفً بن محمود

شٌماء المٌساوي

محمد الحناشً

رٌم خالٌفً

سالمة خالٌفً

أسماء عروس

رضا عروس

هدى التابعً

الصغٌر التابعً

نادٌة العبٌدلً

محمد الناصر العبٌدلً

ثرٌاء نجومً

السبنً نجومً

حٌاة العمري

معاوٌة العمري

اٌمان الورتانً

عبد العزٌز الورتانً

ع/ر
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ندى الشاٌبً

رؤوف الشاٌبً

إٌمان بوعوٌنة

سلمً بوعوٌنة

منال الشلبً

شاذلً الشابً

سارة التابعً

صغٌر التابعً

حٌاة ساسً

حمودة الساسً

حسنة عاٌدي

طاهر العاٌدي

زكٌة كواش

محمد كواش

إٌمان ضٌف هللا

الهادي ضٌف هللا

أمٌرة الهمامً

حسن الهمامً

امال بن فرحات

فتحً بن فرحات

جٌهان كوكة

عثمان كوكة

خولة الواسطً

عزالدٌن الواسطً

درة فاطمة السوٌبقً

محمد السوٌبقً

أرٌج الهمامً

محمد الهمامً

سعاد النهدي

عمارة النهدي

خولة العمدونً

محمد صالح العمدونً

احالم العامري

محمد صالح العامري

إٌمان اللوزي

علً اللوزي

ع/ر
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سامٌة بالحاج أحمد

مسعود بالحاج أحمد

سامٌة الدهمانً

مجٌد الدهمانً

فتحٌة الٌحٌاوي

عبد الحمٌد الٌحٌاوي

خولة الشوفً

عبد الحمٌد الشوفً

أنس نغموشً

فرٌد نغموشً

مودة بن حمٌدة

سالم بن حمٌدة

سوار بن حمزة

خالد بن بلقاسم

منى بنحمودة

عبد الجلٌل

سناء الطالبً

عماره فرحات

سابح رابعة

عبد الكرٌم بن حفٌظ

سلمً العكرمً

صالح بن سالم

السٌدة بن حمٌدة

الجموعً

سارة رابح

سلٌم بن مصطفً

ٌسرى محجوبً

توفٌق بن الطاهر

فاطمة العربً

محمد بن صالح

فاتن الذوادي

حمٌدة بن محرز

سماح المدٌنً

حمٌس بن عمر

امال حدان

عبد القادر

ع/ر
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
عربٌة بن سلٌمان

احمد بن محمد

امانً سلٌمانً

الصادق بن عمر

مروي جمعاوي

المولدي بن خلٌفة

سندس سوٌحً

احمد

صابرٌن هٌشري

محمد بن عماره

نورة رحمونً

عبد هللا بن الجموعً

سامٌة الدغٌمً

عمر بن صالح

شٌماء خمٌده

محمد بن بوجمعه

الفة الٌعقوبً

ٌوسف بن ابراهٌم

بوثٌنة ٌعقوبً

ٌوسف بن ابراهٌم

تقوي الحمداوي

محمد بن شلبً

وئام حمداوي

محمد بن شلبً

امنة البرانً

جمال بن مبروك

رٌم الزٌات

حسٌن بن ابراهٌم

هدي السلطانً

محمد صالح

اسماء بن خلٌفة

عمار بن سعد

اٌمان الدرٌدي

البشٌر بن علً

رٌم المروانً

عبد الكرٌم المروانً

ع/ر
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سناء السماتً

ابراهٌم السماتً

سٌرٌن العٌاشً

رضا العٌاشً

خالد بن حمزة

بلقاسم بن حمزة

محمد امٌن فارس

رشاد فارس

الهادي الخلفاوي

بلقاسم الخلفاوي

ولٌد صغٌري

عٌاشً صغٌري

لطفً بن الخامسة

محمد بن الخامسة

منٌر الخذري

محمد الخذري

رائد رمضان

رٌاض رمضان

شكري طالٌلً

أحمد الطالٌلً

لطفً بن نصر

نصر بن نصر

مهٌب الفارسً

صالح الفارسً

مهدي صكوحً

ابراهٌم الصكوحً

نورالدٌن التوزري

سلٌمان التوزري

فارس فضلً

حبٌب فضلً

عربٌة العٌاري

لطفً بن علً

اسماء الرحمانً

عبد القادر بن الجٌالنً

زٌنب مسعود

محمد بن مصطفً

ع/ر
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سلماء بن سلٌمان

عبد القادر بن علً

عائدة عٌساوي

علً

صبرٌن العلوي

ٌوسف بن عماره

سارة كرو

علً بن محمد

السٌدة طراد

محمد بن عمر

شٌماء الماجري

بشٌر بن محمد

خلود العٌاري

البشٌر بن احمد

فائزة الماجري

لطفً بن رشٌد

رٌم حنبلً

عبد الحمٌد

شٌماء بو نحاس

علً بن ابراهٌم

الشٌماء السمرانً

محسن بن العربً

صفاء الدوادي

عبد السالم بن محمدالصالح

بٌة العٌاري

صالح بن الصادق

رانٌا بوعالقً

المختار بن الناصر

وفاء الدرٌدي

ٌوسف بن الهادي الدرٌدي

دلٌلة بن منصور

محمد بن احمد بنمنصور

أمان هللا القٌطنً

حسن القٌطنً

محمد شهاب الككلً

عبدالسالم الككلً

ع/ر
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
حاتم الرحمانً

عبد القادر الرحمانً

رٌاض بن رمضان

رمضان بن رمضان

خلٌل البراهمً

رشٌد البراهمً

منصف الرٌحانً

الطاهر الرٌحانً

محمد الورفلً

عبدالمجٌد الورفلً

زٌاد السوفً

عبد الحمٌد السوفً

محمد ٌاسٌن السوفً

عبد الحمٌد السوفً

كرٌم الشاٌبً

رؤوف الشاٌبً

الهادي عراك

محمد عراك

ودٌعة الماجري

محمد بن سعد الماجري

ٌسري الواد

كمال بن محمد

سماح سلٌمانً

بالضٌاف بن محمد

ام كلثوم الزاٌر

محمد المولدي بن المبروك

منٌة العموري

الصادق العموري

اسالم الوهانً

حمادي بن ابراهٌم

ناٌلة عبد الناظر

عبد القادر عبد الناظر

عمر الفطناسً

شعبان الفطناسً

محمد التواتً

فرٌد تواتً

ع/ر
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
شكري ٌعقوبً

ٌوسف ٌعقوبً

انٌس بن الناصر

نور الدٌن بن الناصر

محمد المهدي بن قاسم

الزٌن بن قاسم

محمد العٌاري

صالح العٌاري

نزار التازي

ناجً التازي

عدنان عمري

محمد عمري

صدٌق الخذري

محمد الخذري

شرف الدٌن الورفلً

خمٌس الورفلً

عالء الدٌن الجالصً

محمد الجالصً

رؤوف بن موسى

الشاذلً بن موسى

أمٌن النصري

لطفً النصري

ابراهٌم حفصً

حبٌب حفصً

سفٌان العكرمً

صالح العكرمً

حمزة الشورابً

علً شورابً

منتصر الشلواطً

حبٌب الشلواطً

لسعد اللومً

أحمد اللومً

احمد الصالحً

الهادي الصالحً

محمد امٌن ولد علً

رشٌد ولد علً

ع/ر
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
حمدي عبد اللطٌف

سمٌر عبداللطٌف

ولٌد بن صالح

مختار بن صالح

خالد نموشً

مختار نموشً

محمد العادل بن الواهمة

محمد بالواهمة

عبدالحفٌظ الشابً

محمد الشابً

معز رحومة

مصطفى رحومة

عالء الدٌن النموشً

مختار نموشً

نذٌر الهاشمً

رضا الهاشمً

قٌس بندحر

محمد بندحر

عبد المنعم السعداوي

محمد الخامس السعداوي

عزالدٌن الطٌاري

منصور الطٌاري

صبري النقبو

رضوان النقبو

مهدي بالوٌص

محمد بالوٌص

محمد المنصف حسٌن

علً حسٌن

محمد الخوٌلدي

قوٌدر الخوٌلدي

قٌس رمضونً

محمد الرمضونً

محمدعلً بن سعد

حبٌب بن سعد

محمد رضوان السعدي

حمودة السعدي

ع/ر
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
فاخر المسدي

محمد المسدي

محمد الهمامً

عمارة الهمامً

خالد التونسً

محمد صالح التونسً

منجً خالئفً

ابراهٌم خالئفً

منذر الطلحاوي

الهادي الطلحاوي

فتحً الصوافً

شعبان الصوافً

منصور بن ٌحً

علً بن ٌحً

محمد الداودي

عبد السالم الداودي

ثامر خضراوي

حفناوي بن عثمان

عالء الدٌن ثابتً

عباس بن النفطً

محمد امٌن الواد

كمال بن محمد

اكرم المكً

محمد رشٌد بن بلقاسم

نجٌب الدرٌدي

ابراهٌم بن محمد

حمدي المزوغً

عمر بن علً

حمزة طالبً

الهادي بن محمد العربً

حاتم دغباري

العبٌدي بن بلقاسم

محمد امٌن الجٌد

سعٌد بن الهادي

منٌر الحوٌجً

ٌوسف بن بلقاسم الحوٌجً

ع/ر
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
احمد بن موسى

كمال بن الطٌب

محمد على صغٌر

الشاذلً بن علً

فوزي المدٌونً

غنٌه بن عبد هللا

صدام خلٌفً

علً بن الشرٌف

سامً برونو

رونً ٌدعً عالء الدٌن

هشام حفٌظ

راشد بن احمد

محمد رفٌق الشاذلً

عبد الحمٌد بن عبد هللا

رمزي معلمً

بلقاسم بن علً

محمد علً بوبكري

محسن بن الجزٌري

احمد صوافً

شعبان بن الطٌب

جاسر العٌاشً

جالل بن مبارك

عبد الستار الفرشٌشً

عبد الحمٌد بن الطاهر

هٌثم الجرٌدي

عبد الباقً بن عبد هللا

اٌوب العجمً

فتحً بن العٌادي

عزٌز بشٌنً

عمر بن صالح

اسامة النفزي

مراد بن الهادي

غسان العربً همامً

كمال بن البرنً

عاطف عمران

محمد بن عبد السالم

ع/ر
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سمٌرة بن الهادي

حمٌدة بن الهادي

مرٌم معٌطً

سالم معٌطً

مروان العلوي

حسن بن رابح

عبد المنعم الدروٌش

عبد هللا بن صالح

هٌثم الغرائري

محمد فوزي بن الشاذلً

عالء الدٌن غزوانً

عبد المجٌد بن عبد العزٌز

محمد علً بنبلقاسم

عبد الكرٌم بن محمد

زٌاد العجٌمً

الهادي بن زاٌد

محمدي الحسناوي

محسن بن محمد

احمد زارعً

مبروك بن احمد

كرٌم الجبري

عٌفة بن عمر

محمد بن الطرابلسً

محمد بن الطرابلسً

ٌحً الحمدي

علً بن محمد

رضا الزمزمً

البشٌر بن صالح

محمد رٌاض رحٌمً

محمد االزهر عبد القادر

عادل مهذبً

عزٌز بن رجب

وجدي الغزوانً

المنجً بن عٌسً

جبران مساهلً

احمد بن االمٌن

ع/ر
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
فرحات رمضانً

فرحات بن علً

غفران الطٌمومً

فتحً الطٌمومً

أسٌا العاٌم

عبد العزٌز العاٌم

إٌناس الشفار

ابراهٌم الشفار

عبٌر الجالصً

حطاب الجالصً

وفاء النفزي

توفٌق النفزي

فاتن العٌادي

حسن العٌادي

سماح الخضراوي

محمد الخضراوي

مها العوٌدٌدي

محمد العوٌدٌدي

حنان الشرٌف

ٌوسف الشرٌف

هادٌة التلٌلً

بلقاسم التلٌلً

منٌر علٌات

الحبٌب بن الطٌب

توفٌق مباركً

بوبكر بن علً

زٌاد الطوٌل

الشاذلً بن الهادي

زٌاد بن شوٌخة

نصر بن محمد

محمد الخلٌلً

العٌاشً بن صالح

محمد الجالصً

نور الدٌن بن الهادي

عبد الوهاب رزاٌقً

الهادي بن رمضان

ع/ر
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
عصام الصدٌق

عبد هللا بن الطاهر

مرٌم الزٌتونً

الناصر بن محمد

اٌمان زوٌد

الحبٌب بن عمر

امانً بوهانً

عبد القادر بن ابراهٌم

امٌرة الرٌاحً

االسعد بن محمد

صبرٌن الحباشً

الطٌب بن خذٌري

فاتن حامدي

صالح بن احمد

امنة بوثوري

محسن بوثوري

مرٌم السالمً

عاللة السالمً

ٌاسمٌن بن صالح

رشاد بن صالح

سهٌلة الفطناسً

مرٌبعً الفطناسً

فاطمة السالمً

عاللة السالمً

ٌسرى عبدالً

جلول عبدالً

سنٌة السائح

ابراهٌم السائح

رانٌة الطوٌهري

منصف الطوٌهري

سنٌة بالعلمً

صالح الدٌن بالعلمً

أمنة عماري

صالح عماري

خلود البجاوي

الخالدي البجاوي

ع/ر
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
أسماء لسود

كمال لسود

هناء الحامدي

ابراهٌم الحامدي

سهام الفرشٌشً

عبدالحمٌد الفرشٌشً

هٌفاء البرهومً

المنصف البرهومً

سهام عامر

حمادي عامر

ملٌكة الخضراوي

الحفناوي الخضراوي

عفاف زٌتونً

الناصر بن محمد

مروى مغربً

عمر بن بشٌر

اسٌة الحباشً

بشٌر بن محمد

هٌفاء كحاٌلٌة

صالح بن محمد

مروى المرسنً

بوجمعة مرسنً

ابتسام الوفلً

ابتسام بنت االزهر

مرٌم مبروكً

حسن بن عبد الحفٌظ

نورة الماجري

احمد بن سالم

صباح المحجوبً

بشٌر بن محمد

رفٌقة الصالحً

الجٌالنً بن بوجمعة

برنٌة محفوظً

البشٌر بن علً

امٌرة بوهانً

عبد القادر بن ابراهٌم

ع/ر
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
بثٌنة المناعً

مختار بن محمد

اسمهان الزوابً

محمد البرنً بن العربً

عبٌر عاشوري

ابراهٌم بن علً

الفة بورقعة

رضا بن محمد

سحر الغموقً

جالل بن التٌجانً

مرٌم قاسمً

السهٌلً قاسمً

هاجر ابراهٌم

عبد الحمٌد بن صغٌر

سارة ابراهٌم

عبد الحمٌد بن صغٌر

نبٌهة المعموري

بوبكر بن صالح

امنة الماجري

علً بن صالح

اٌمان بن سالمة

محمد الفاضل

سماح الشواشً

عبد الحكٌم بن الطٌب

مرٌم قاسمً

محسن قاسمً

خدٌجة بنضٌاوي

مخلوف بنضٌاوي

إشراق خودي

نورالدٌن خودي

امنة الحسناوي

محمسن الحسناوي

ضحى الحسناوي

محمسن الحسناوي

ٌسرى حسناوي

محمسن الحسناوي

ع/ر
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
بتول المازنً

منصف المازنً

مرٌم بالسعد

نصرالدٌن بالسعد

سماح الجرٌدي

عبدهللا الجرٌدي

إلهام المحمدي

محمد المحمدي

رٌم الشاٌبً

حمادي الشاٌبً

سٌرٌن صراصرة

مالك صراصرة

ٌسرى التلٌلً

محمد علً الثلٌلً

مروى خودي

نورالدٌن خودي

راوٌة بدرونً

كمال بدرونً

رانٌة بدرونً

كمال بدرونً

أسماء الخلوي

محسن الخلوي

إٌمان الزواوي

أحمد الزواوي

صحى الدبوسً

علً دبوسً

عبٌر بوهالل

ٌوسف بن محمود

ذكري القٌزانً

صالح بن محمد

حلٌمة العربً

عبد القادر العربً

مرٌم السالمً

مبروك بن الطاهر

هبة برهومً

المنصف بن احمد

ع/ر
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
اكرام القطاري

شعبان بن فرج

اسماء فطناسً

هادي بن طاهر

خلود الجبالً

المنصف بن عمارة

اسماء الهملً

لطفً بن محمد

اٌمان الدجبً

علً بن ابراهٌم

اسمى برهومً

المنصف بن احمد

سٌرٌن المنصوري

كرٌم بن صالح

وئام البرهومً

المنصف بن احمد

حفصٌة سعٌدي

صالح السعٌدي

عٌشة خماسً

عبد هللا بن الهادي

انصاف النصراوي

فاروق

سرور عوٌدٌدي

عبد الحمٌد

حٌاة الحاج علً

عمر الحاج علً

حنان المحمودي

مولدي المحمودي

نسرٌن عٌاد

عمر بن الهادي

رٌم القمودي

سعٌد بن صالح

سنٌة الحداد

خمٌس بن محمد

اٌمان محمدي

محمد الحبٌب بن البشٌر

ع/ر
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
هالة الزٌاتً

بلقاسم بن محمد

امٌرة سالمً

خلٌفة بن الشاذلً

جٌهان رحٌمً

محمد علً بن عبد السالم

امانً السالمً

خلٌفة بن الشاذلً

أمٌنة فرحات

الطٌب فرحات

خلود الورهانً

ابراهٌم الورهانً

نورهان بن الهادف

الدهمانً بن الهادف

الفة المناعً

محمد الطاهر البوبكري

فاطمة مهداوي

منصور المهدوي

رباب حاجً

ٌوسف الحاجً

فتحٌة الحوٌجً

ٌوسف الحوٌجً

زٌنب العونً

جمال العونً

رحمة الرزاٌقً

الهادي الرزاٌقً

مرٌم بن نصٌب

محمد بن نصٌب

هاجر المازنً

عمارة المازنً

نبٌهة فالح

بوجمعة الفالح

بهٌجة حطابً

علً الحطابً

منال السنوسً

عبد العزٌز السنوسً

ع/ر
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
بسمة البوبكري

محسن بن الجزٌري

فاتن ابراهمً

توفٌق بن بشٌر

غفران الماجري

محمد بن المنوبً

الماس الماجري

محمد بن المنوبً

تهانً العٌاشً

العٌادي بن محمد

خلود المرداسً

عبد الرزاق بن معمر

سوار الحكٌمً

خالد بن الشاذلً

فتحٌة عمار

محمد الهادي اللمسً

خلود بوذراع

الهادي بن سلٌم

امل لكٌحل

الحبٌب بن ابراهٌم

امل صدراوي

مٌالد بن عبد هللا

امل الجامعً

رجب بن الحبٌب

عبدالكرٌم المالكً

بلقاسم مالكً

عبداللطٌف النصٌبً

بلقاسم النصٌبً

صالح الدٌن القربً

كرٌم القربً

أحمد القطاري

عادل القطاري

إامٌن بن حسٌن

حامد بن حسٌن

غسان بن ملوكة

محمدعلً بن ملوكة

ع/ر
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
األسعد الصٌد

حسٌن الصٌد

حمزة اللمسً

محمدالهادي اللمسً

فراس اللمسً

محمدالهادي اللمسً

باسم العوادي

محمد العوادي

محمد معتز بن عثمان

مراد بن عثمان

محمد ٌاسٌن العوادي

حبٌب العوادي

ٌاسٌن بن رمضان

ابراهٌم بن رمضان

رامً القبلً

الصحبً القبلً

سٌف الدٌن سوٌد

المولدي سوٌد

محمد عبد العظٌم

محمدكمال عبدالعظٌم

عائدة الصامتً

صادق الصامتً

إٌمان الٌحٌاوي

محمد الٌحٌاوي

سحر حمدي

صالح حمدي

سارة العكاري

احمد بن المبروك

اسٌة السبعً

فرج بن حسن

رفٌقة الشٌحاوي

ٌوسف بن بلقاسم

زهرة الخلواوي

محمد البرقاوي

بسمة الموسً

خمٌس بن محمد بن صالح

ع/ر
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ابتسام المنصوري

رمضان بن محمد البرقاوي

وعد شوشان

عبد الستار بن عمر

نجوي الرزقً

الحبٌب بن رمضان

امنة عزوز

الهادي بن بلقاسم

حلٌمة طوجانً

احمد بن عمر

خلود الهوٌملً

محسن بن محمد المولدي

اٌمان حباشً

الطاهر بن ٌوسف

سارة العجاوي

محمد بن حسونة

كوثر مجاجرة

ٌوسف بن مصباح

مرٌم الجندوبً

عبد هللا الجندوبً

اٌمان الرٌاحً

بوحمة بن الصادق

منً الخذري

محمد بن عٌسً

هدي البكري

االزهر بن احمد

اٌة المبروك

عبد الرؤوف

سوسن العامري

عثمان بن بوبكر

نادٌة الجعجاع

محمد بن سعٌد

سٌدة زٌدي

حمادي الزٌدي

شٌملء كوكً

محمود الكوكً

ع/ر
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ضحى علٌوٌن

عبدالعزٌز علٌوٌن

نورهان الزٌانً

صالح الزٌانً

نسٌمة الغزوانً

الشادلً الغزوانً

أسٌا الدوادي

ناجً الدوادي

أمال البرٌنً

رجب برٌنً

ألفة البرٌنً

رجب برٌنً

هٌفاء البوجمعً

لطفً البوجمعً

رانٌة الكنزٌري

هاشمً الكنزٌري

عربٌة السنوسً

صادق السنوسً

سناء الشٌخاوي

فرحات الشٌخاوي

ألفة العبٌدي

عبد الحكمٌد العبٌدي

شٌماء التلٌلً

أحمد التلٌلً

هناء كوكً

نورالدٌن كوكً

إشراق الكنزٌري

هاشمً كنزٌري

سٌرٌن الدبابً

حامد الدبابً

صفاء مناعً

رشاد مناعً

سندس الخماسً

العروسً الخماسً

نجاة عٌساوي

عمارة العٌساوي

ع/ر
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
إٌمان الرٌاحً

ٌوسف الرٌاحً

ألفة ساسً

حمودة ساسً

جنان الخلٌفً

مصطفى الخلٌفً

أمنة شرٌط

نورالدٌن شرٌط

إكرام بن دحسن

عبد اللطٌف بن دحسن

سامٌة العٌاري

أحمد العٌاري

وداد الغربً

الخطوي الغربً

أمل بوغٌزان

نورالدٌن بوغٌزان

خلود العمدونً

ٌوسف العمدونً

بسمة العروسً

عبد الواحد العروسً

عبٌر الهادفً

صالح الهادفً

مروى الهادفً

عونً الهادفً

أٌات خرٌص

عمار خرٌص

ابتسام المشرقً

محمد المشرقً

أمال النغموشً

أحمد النغموشً

رجاء عمدونً

ٌوسف عمدونً

طارق المباركً

صالح المباركً

كوثر الحبٌبً

الحطاب الحبٌبً

ع/ر
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
محمد زوادي

عبد الحفٌظ بن احمد

فوزي مشرقً

محمد بن الطٌب

الهادي العمٌري

ابراهٌم بن محمد

منٌر السعٌدي

حمودة بن الصادق

بسمة نصٌبً

محمد بن عبد هللا

هشام دلٌمة

العربً بن عمر

قٌس المسعودي

محمد بن منصور

عز الدٌن القطٌطً

عمر بن محمد

صفوان الكشباطً

احمد بن ابراهٌم

محمد علً المجلدي

العاٌش بن محمد

محمد امٌن طوجانً

صالح بن خٌس

المهدي العٌفاوي

محمد بن ابراهٌم

نبٌل مسعود

محمد الهادي بن عبد القادر

ٌاسٌن عزٌزي

عمار بن الطاهر

رٌاض عدونً

علً بن مبارك

لطفً بن خلٌفة

بلقاسم بن محمد

جمال سعٌدي

عمار بن علً

بدر الدٌن الدوٌري

المنجً بن ابراهٌم

ع/ر
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
اشرف القروي

مصطفً بن عمارة

توفٌق بلعٌد

الطاهر بن محمد الصالح

طارق الغربً

محمد الطٌب بن علً

وسٌم بنسالم

فتحً بنسالم

السالمً العماري

حمد بن علً

محمد الشامً

بوزٌد بن بشٌر

انٌس المزوغً

منصف بن علً

ألفة الخماسً

أحمد الخماسً

منال السعٌدي

فوزي السعٌدي

إٌمان الشهٌبً

منصف الشهٌبً

سارة الروٌسً

محمد الحبٌب الروٌسً

لٌلى العامري

الصحبً بن صالح

روضة العقربً

احمد الصغٌر العقربً

منٌة عدٌلً

عبدهللا العبٌدي

ٌسرى خذري

جمال خذري

خلود الشابً

الهاشمً الشابً

أمنة بالحاج عمار

نورالدٌن بالحاج عمار

خلود الرٌاحً

حبٌب الرٌاحً

ع/ر
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
منال الرٌاحً

حبٌب الرٌاحً

خلود عالقً

نورالدٌن عالقً

رٌم بدوي

فرحات بدوي

مالك شوٌخ

صالح شوٌخ

إٌمان النصري

حبٌب نصري

وفاء بن غربٌة

الطاهر بن غربٌة

جٌهان حسٌن

محمد حسٌن

أسماء السعٌدانً

حمدان السعٌدانً

عاطف النهدي

العٌد بن محمد

نبٌل العرقوبً

مصطفً بن علً

عادل الرٌاحً

علً بن محمد الصالح

نصر الدٌن العسكري

الهادي بن حسن

اكرم خلٌلً

لطفً بن احمد

نجاة الرٌاحً

عمر بن علً

احالم الهمامً

محمد الصالح بن فرج

امانً بن حسن

حمادي بن حسن

زٌنب خلٌلً

لطفً بن احمد

ربٌعة الفطناسً

الهادي بن صالح

ع/ر
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
صفاء بن عبد هللا

خالد بن حسونة

رحاب سمرانً

رضا بن حمده

نزٌهة جوبالً

بشٌر بن احمد

فتحٌة الجوبالً

بشٌر بن احمد

ضحى محمدي

بوقطف بن محمد

امانً الشابً

الهاشمً بن محمد صالح

أسماء بثوري

العلوي بن أحمد

لٌلى بنمحمد

رشٌد بن علً

نوال رمضانً

علً بن مصطفى

أحالم العبٌدي

عبد الحمٌد الباهً

آمنة بوقطف

هالل بن العربً

أمنة النفاتً

محمد رشٌد بن مفتاح

صبرٌن األمٌن

حمود بن علً

سناء زغدودي

حمودة بن محمد

رٌحاب الكوكً

رضا بن عمار

رباب الزناقً

محمد الهادي بن عبدة

ٌسر فرح

محمد الحبٌب بن عبد السالم

آمنة حمراوي

حسن بن إبراهٌم

ع/ر
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
مروى الجبالً

عمر الجبالً

آمال الفرشٌشً

زهٌر بن عمار

فاطمة درٌدي

فرٌد بن علً

منتصر النفاتً

بلقاسم بن سالم

وائل الهٌلً

عبد الجلٌل بن علً

عبد الحمٌد البراهمً

وناس بن أحمد

لٌلى الفرشٌشً

جلول بن بوجمعة

سٌرٌن الفنً

عزوز بن أحمد

أحالم ورفلً

األزهر بن عمر

أسماء بن سعد

حمٌدان بن إبراهٌم

إٌمان الٌحمدي

عبد العزٌز بن هوٌمل

أمانً السالمً

الشاذلً بن عبد العزٌز

حنان الٌحمدي

ٌوسف بن عمر

نور الهدى بلقاسمً

نورالدٌن بن علً

ضحى الطالبً

عبد القادر بن عمر

آسٌا الرحالً

مختار بن علً

أمٌمة بن الحاج عمار

نور الدٌن بن األمٌن

رٌم المزوغً

خمٌس بن حطاب

ع/ر
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
آمنة العمدونً

عمار بن عثمان

فاطمة ٌحً

البشٌر بن سعٌد

نوال الشرادي

محمد بن فرج

آمنة المناعً

نور الدٌن المناعً

مروة برهومً

الطاهر بن صالح

أنعام بن شهٌدة

العٌد بن نصر

مرٌم الفرجانً

البشٌر بن الصادق

ابتسام غالمً

علً بن حسن

احالم المنجلً

البشٌر بن محمد

سمٌة المروانً

عبد العزٌز المروانً

أمٌرة الٌوسفً

محمد المنصف الٌوسفً

عاطف الزراعً

عمر بن محمد

عبد الكرٌم سابح

حفٌظ بن محمد

ولٌد الصعدلً

الشاذلً بن مبروك

ماجد دلهومً

إبراهٌم بن صالح

هٌثم العصٌدي

المهدي بن الفاهم

محمد الطاهر ردادي

ساسً بن عبد الرحمان

عبد المجٌد الحامدي

رمضان بن عبد الرحمان

ع/ر
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
بالل رحٌم

محمد بن بلقاسم

وفٌق مزرٌقً

محمد األخضر بن حسن

جمال القوسً

المختار بن أحمد

ٌاسٌن التلٌلً

أحمد بن عباس

حسان الشاوش

خلٌل بن محمد

أٌمن الورشفانً

مختار بن كٌالنً

مصباح فوراتً

عبد العزٌز بن محمد

رحمة الشاوش

خلٌل بن محمد

إٌمان محجوبً

عباس محجوبً

سنٌة القاسمً

صالح القاسمً

مرٌم محمود

حبٌب محمود

ٌسرى الوشتاتً

عمارة الوشتاتً

درصاف خلٌفً

علً الخلٌفً

إكرام المواتسً

عادل مواتسً

بثٌنة جمال

عبد الحمٌد جمال

إٌمان الجندوبً

فتحً الجندوبً

أحالم السعٌدي

عمر السعٌدي

حمٌدة السعٌدي

عمر السعٌدي

ع/ر
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
خدٌجة السعٌدي

عمر السعٌدي

امٌرة النفزي

ٌوسف النفزي

أمل العرفاوي

عٌملد العرفاوي

زٌنب بن رحومة

نجٌب بن رحومة

وسٌلة البوعزٌزي

علً البوعزٌزي

حنان الساحلً

حمادي الساحلً

أمال الدرٌدي

عاشور الدرٌدي

هالة الهادفً

كمال الهادفً

مٌساء بن دلة

محمد بن دلة

مالك احمد بن هللا

محمد بن دلة

ابتسام بالل

صالح بالل

سماح بن جرٌدة

محمد الصالح بن الطٌب

اٌمان طالبً

عبد العزٌز بن عٌفة

اسماء بن جرٌده

محمد الصالح بن الطٌب

نادٌة الواتً

جمٌل بن ساسً

وفاء الواتً

جمٌل بن ساسً

امٌرة بازي

محمد بن محمود

مرٌم سالمً

الحسٌن بن صالح

ع/ر
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
اٌمان سالمً

الحسٌن بن صالح

صفا معرفً

عبد المجٌد بن عبد هللا

وفاء بن جابر

عبد العزٌز بن علً

رفقة بالل

صالح بن حسٌن

وردة محمدي

ٌونس بن العربً

شٌماء بازي

محمد بن محمود

وفاء المٌالدي

المنجً بن حسن

شٌماء حصنً

الحبٌب بن عمار

محمد امٌن النابتً

نجٌب بن علً

الحبٌٌب قوجة

ابراهٌم بن الحاج رمضان

مصباح الكثٌري

نصٌر بن الغزال

هٌثم مراد

عز الدٌن بن الحطاب

شوقً البرهومً

محمد بن المولدي

الهادي حمٌدي

التهامً بن خلٌفة

محمد الناجً ذهبً

عبد الملك بن المٌدانً

السٌد العرفاوي

سلٌمان بن الهادي

عالء ساسً

محمد علً بن محمد

ٌاسٌن الجٌد

سعٌد بن الهادي

ع/ر
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
احمد بن جمعة

المٌلودي بن الطاهر

محفوظ مشرقً

صالح بن ابراهٌم

نبٌل الحاجً

محمد بن ابراهٌم

صالح رجباوي

مختار بن علً

مروان بوذراع

العٌدي بن بركة

حافظ هادفً

صالح بن العونً

محمد ٌاسٌن قوجة

الحبٌب بن ابراهٌم

محمد امٌن المناعً

نور الدٌن بن نصر

حلمً القرماسً

مصطفً بن الصادق

محمود وسالتً

الهادي بن محمد

االسعد رداوي

مقداد بن محمد

صفوان قوجه

فتحً بن عٌاد

سٌف الدٌن الٌحٌاوي

محمد بن بلقاسم

برهان ونٌسً

محمد بن المختار

محمد امٌن المجاطً

فٌصل بن مبارك

رٌاض الشقطمً

محمد الحبٌب بن بلقاسم

وائل زٌن الدٌن عامري

نور الدٌن بن محمد

اٌمن مزٌطة

البشٌربن عمر

ع/ر
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ابراهٌم الصٌد

منصف الصٌد

اٌمن مشرقً

محمد بن الطٌب

رٌاض طالبً

ٌوسف بن الطبٌب

اٌمن الرٌاحً

كمال الرٌاحً

اوسامة المدفعً

عبد الحفٌظ بن صالح

حامد شرطاوي

بوبكر بن مبروك

محمد الصغٌر مباركً

احمد بن الطٌب

حسام الدٌن تاورغً

محمد بن علً

شكري بن ضٌاف

الصغٌر بن الفرجانً

البشٌر النفزي

محمد بن علً

بالل الحماٌدي

المهدي بن العبٌدي

عبد الوهاب الزغالمً

محمد االمٌن بن الطاهر

محمد عزٌز بن جعفر

كرٌم بن الطاهر

امٌر هذلً

عبد النبئ بن محمد

عبد هللا البلطً

العربً بن حسن

محمد الهادي حامدي

صالح بن سعد

خلٌل عبد الرحمان

عبد المجٌد بن عبد هللا

غازي المكنً

احمد بن عمر

ع/ر
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
أمل بن اسماعٌل

حسن بن اسماعٌل

بسمة الحنشً

مصطفى الحنشً

منال الوسالتً

سفٌان الوسالتً

هندة بن صالح

لزهر بن صالح

عمر لمٌن

سامٌة الغربً

لٌلى الجبري

عبدالكرٌم الجبري

وفاء فرحات

فتحً فرحات

هدى بوسعدي

محمد الطاهر البوسعدي

أمل الجدعاوي

أحمد الجدعاوي

رحمة الغربً

محمد الغربً

شٌراز بوعكاز

الطاهر بوعكاز

إلهام المباركً

محمد الطٌب المباركً

مرٌم الزموري

عزالدٌن زموري

خولة الصامت

سمٌر الصامت

سندس بلغٌث

علً بلغٌث

فاطمة الصامت

سمٌر الصامت

خولة مشراوي

محسن مشراوي

رحاب الشرطاوي

حامد الشرطاوي

ع/ر
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
رٌم حمدي

عباس حمدي

وفاء لفات

الهادي لفات

ندى سعٌدة

عبدالرزاق سعٌدة

حمٌدة خمٌري

عمارة حمٌدة

منٌرة المشرقً

محمد مشرقً

هدٌر بن حسٌن

الغربً بن حسن

زٌنة الهادفً

حسن هادفً

نسرٌن الرٌاحً

علً الرٌاحً

شٌماء النعٌمً

ٌونس النعٌمً

كرٌمة العٌاشً

عمارة العٌاشً

سناء فضلً

التونسً فضلً

وفاء الحمرونً

فتحً الخمرةنً

شٌماء التوزري

رؤوف التوزري

مروى سعٌدة

عبدالرزاق سعٌدة

سناء الزواغً

فتحً الزواغً

فضٌلة الهمامً

محمد الهمامً

سندس عكرمً

علً العكرمً

مرٌم القٌزانً

علً القٌزانً

ع/ر
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
لمٌاء بالحاج مبارك

خمٌس بالحاج مبارك

امنة الهادفً

صالح الهادفً

أمٌمة الهادفً

صالح الهادفً

فرٌدة خماسً

طاهر الخماسً

حنان الشرفً

عاللة الشرفً

مرٌم سفٌنة

عبد الرزاق اسفٌنة

وفاء رداوي

مقداد رداوي

مروى الحكٌري

محمد الحكٌري

مرام الفالح

جمال الفالح

صبرٌن عبادلٌة

عبد الرزاق عبادلٌة

كرٌمة جراي

السعود جراي

مرٌم الخماسً

أحمد الخماسً

أمٌمة الزقٌمً

خالدالزقٌمً

خلود جمال

محمد نجٌب جمال

نجالء عازق

بلقاسم عازق

سارة عازق

بلقاسم عازق

منجٌة المجنح

محمد فوزي المجنح

أمنة السعٌدي

الزهٌر السعٌدي

ع/ر
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
كوثر السعدي

محمد نجٌب

نجٌبة البحري

ناجً البحري

أمل السبعً

طاهر السبعً

سماح الطاهري

الحسٌن الطاهري

ٌسرى العجٌلً

عزوز العجٌلً

بثٌنة بن محمد

مقداد بن محمد

سنٌة الحوفً

محمد الجوفً

كمال الغربً

الشاذلً الغربً

ثرٌا الحوفً

محمد الجوفً

سٌرٌن ابراهمً

عبدالعزٌز البراهمً

عبد هللا رحٌمً

العربً بن عبد هللا

محمد أمٌن السالمً

أحمد بن حسٌن

حمدي بن مصطفى

خلٌفة بن بوزٌان

ٌاسٌن جابلً

المولدي بن إبراهٌم

فوزٌة بن موسى

موسى بن المختار

شٌماء حامدي

حمادي بن صالح

فاتن المعالوي

حسن بن سلطان

فرح الناوي

شكري بن عمر

ع/ر
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
شٌماء بوعزٌزي

بلقاسم بن الطاهر

سمٌة األشعل

عٌاد األشعل

كوثر الواتً

جمٌل بن ساسً

هٌفاء المناعً

نورالدٌن بن نصر

سرور الذٌب

عزالدٌن بن ٌونس

ربٌعة الورهانً

طعم هللا بن همامً

محمد الصالح الحمزاوي

عبد الحمٌد بن محمد الصالح

عبد الملك بنسالم

بلقاسم بن حمٌدة

عبد الباسط التابعً

المولدي التابعً

أحمد المناعً

رضا بن محمد

فهمً سالمة

حسن بن محمد

فوزي جبالً

السبتً بن أحمد

أشرف تونسً

الناجً بن أحمد

إبراهٌم العٌاري

مصطفى بن صالح

أحمد الحرشانً

محمد الطٌب بن الحاج أحمد

محمد أمٌن بن شعبان

محمد الحبٌب بن مبروك

أنٌس مسعودي

عامر بن عمار

أنٌس المكنً

أحمد بن عمر

ع/ر
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
سٌف الدٌن النفاتً

رشٌد بن الصادق

بالل الخماسً

حمودة بن األزهر

إسماعٌل الشعلً

رمضان بن ٌونس

كرٌم بثوري

الطٌب بن عبد الرحمان

المهدي المفتاحً

بلقاسم بن صالح

شهاب الدٌن الفرشٌشً

أحمد بن عمار

هاجر جراي

بالسعود بن محمد

هشام مغربً

عنر بن بشٌر

لسعد ٌحً

األخضر بن عبد الرحمان

فخري الحاج

فرج بن محمد

مرٌم بن كبٌر

سامً بن بلقاسم

عزالدٌن العٌدودي

سالم بن مسعود

سٌف الدٌن ملٌك

محمود بن صالح

نضال بودبوز

عبد الحمٌد بن المختار

أنٌس البجاوي

البشٌر بن خلٌفة

حمزة الدبوسً

مصطفى بن علً

ٌاسر وشاح

محمد علً بن صالح

ٌوسف الفرشٌشً

فرٌد بن علً

ع/ر
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
الهادي الجالصً

محمد صالح

مروى النجار

زبٌر النجار

أسماء بن الحاج محمود

األسعد بن الحاج محمود

زهرة الرٌاحً

أحمد الرٌاحً

لٌلٌا بولٌلة

عبدالسالم بولٌلة

صبرٌن همامً

علٌة الهمامً

ٌوسف التوزري

رؤوف التوزري

حسام الشرٌف

علً زٌن العابدٌن الشرٌف

سهٌل المحروق

عبد الواحد المحروق

جابر الطالبً

عبدالعزٌز الطالبً

جمٌلة خضراوي

ابراهٌم الخضراوي

امٌرة الشٌحً

عبٌدي الشٌحً

جٌهان محمدي

صالح محمدي

فاتن االجنف

سلٌم االجنف

سامى حباشً

طاهر الحباشً

نٌروز الهنشٌري

حمدان الهنشٌري

احالم الساسً

مبروك الساسً

ٌوسف حكاٌمٌة

الطاهر حكاٌمٌة

ع/ر
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
نزار حمادي

رجب حمادي

مسلم بن طالب

لطفً بن طالب

عربٌة الفرشٌشً

الصادق الفرشٌشً

مروى الورغمً

ابراهٌم الورغمً

اٌمان معتوق

مسعود معتوق

رٌم حمودة

الهادي حمودة

صبرٌن بن عمار

جمال بن عمار

شوقً الجوٌنً

حسن الجوٌنً

انور السلطانً

محمد السلطانً

مروان المجنح

محمد فوزي المجنح

طارق خضراوي

عباس خضراوي

بالل الخالقً

ٌوسف الخالقً

حمزة منصوري

عبدهللا منصوري

محمد الشعبانً

زهرونً الشعبانً

أشرف رازقً

مبروك رازقً

محمدعلً الراجحً

أحمد الراجحً

سوسن النقاشً

محسن نقاشً

هاجر الداللً

حمادي داللً

ع/ر
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
منٌة الداللً

حمادي داللً

أمل الماكنً

سعٌد الماكنً

نجاة المناصري

عبد الحق مناصري

بسمة العمدونً

نورالدٌن العمدونً

سلمى الشعاللً

الطاهر الشعاللً

ألفة عبدلً

محمد عبدلً

أمل الشابً

علً بن محمد الشابً

امنة بن عبدهللا
ٌوسف السباغً

محمد االسعد

حمٌدة الهادي

الهادي

هاجر حامدي

اسماعٌل

حنان الخماسً

المنجً

عواطف دعجً

علً

محسن بالحاج ٌحً

علٌة

اٌناس الدرٌدي

الهادي

صبرة مسلمً

ٌوسف

منال برك هللا

الطاهر

جٌهان المناعً

الحبٌب

ع/ر
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
اسماء الٌحٌاوي

خمٌس

نورس الشعاوري

عبد الباقً

سالوى الحجري

فرجانً الحجري

زٌنب السرٌوي

علً السرٌوي

أمنة بن سوٌسً

عبدالعزٌز بن سوٌسً

فضٌلة العبدالوي

محمود بن صالح

ألفة البجاوي

منجً البجاوي

اٌمان بن حسن

االمجد

أشرف البجاوي

محمد بن عبد الكرٌم

أحمد الرحمونً

عبد الملك بن أحمد

عبد الكرٌم الوسالتً

محمد بن العربً

نورة البوهالً

محمد نجٌب

هاجر الرٌاحً

محمود بن محمد

فتحٌة همادي

حسن بن صالح

سمٌرة الفاسً

التهامً الفاسً

نوره بنعلً

عبد العزٌز بنعلً

سلوى الحاجً

الهادي بن محمد

صبرٌن حفٌان

علً بن ابراهٌم

ع/ر
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
ثلجة شعبانً

محمد الصغٌر بن صالح

سوار الصوٌعً

عبد الحكٌم الصوٌعً

درصاف خذري

عبد النبً بن أحمد

وئام الماجري

محمد ناصر بن أحمد

آٌة ماجري

محمد الناصر بن أحمد

وفاء الجباهً

فتحً بن المبروك

مرٌم بدر

علً بن صالح

دٌنا بدر

علً بن صالح

وسام ثلٌثً

عزالدٌن بن عٌفة

سارة كوكً

محمود بن عبد هللا

نجاة بنساسً

محمد الصالح بنساسً

أنس الرٌاحً

فوزي بن علً

حنان ٌونسً

محمد الصالح بن محمد

أمٌرة عبدالوي

رضى بن محمد الذهبً

زكٌة برك هللا

سعٌد بن عمر

المنصف الحناشً

ٌوسف بن محمد

نورالدٌن مثلوثً

محمد بن عثمان

خولة خضر

المولدي بن عبد هللا

ع/ر
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
مرٌم شبلً

محمد الناجً بن الهذٌلً

حنان سمعلً

عبد الرزاق بن محمد الصالح

مروى سلطانً

األسعد بن عبد هللا

مٌساء الطرابلسً

هشام بن محمد

سندس بنمنصور

الهادي بن الطٌب

هالة العنتٌت

الطاهر بن محمد

هادٌة الدربالً

علً الصالح الدربالً

ٌسرى مسعودي

علً الرٌاحً النوي

وفاء بالغٌث

عبد الرزاق بالغٌث

نائلة بو علً

عٌاشً بن الطٌب

فادٌة بن محمود

صالح بن سالم

زٌنب التوزري

الهاشمً

جهاد مبروكً

كمال

سلمى اللقطً

ناجً اللقطً

ٌسر عبٌدلً

محمد الطاهر عبٌدلً

مرٌم حسنً

حمادي حسنً

راضٌة الحبٌبً

عبد المجٌد الحبٌبً

نورس حامد

سالم حامد

ع/ر
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
احالم حواص

محمد حواص

ملٌكة الطرٌدي

رابح بن عمار

مروى الوشتاتً

ٌوسف الوشتاتً

ٌاسٌن الشقرانً

خمار الشقرانً

عبدالرؤوف الباوندي

عبد الستار الباوندي

محرز الكزدغلً

محمد الكزدغلً

محمد العربً الغربً

محمد علً الغربً

ماجدة هرماسً

المكً الهرماسً

احالم الحفٌان

نورالدٌن الحفٌان

أمانً صالحً

الفاضل الصالحً

روضة الحفٌان

نورالدٌن الحفٌان

أرٌج بن عمر

محمد بن عمر

حنان عمارة

شاذلً عمارة

محمد أمٌن الحفٌان

نورالدٌن الحفٌان

محمد شاكر العشً

عٌاد العشً

سامً الرقٌق

محمد الرقٌق

سامٌة النغموشً

أحمد النغموشً

معتز بن عمر

إسماعٌل بن عمر

ع/ر
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
حمزة الباوندي

عبدالرؤوف الباوندي

محسن البوثوري

الطٌب البوثوري

رائد الولهً

محمدالهادي المولهً

سهام الروٌسً

عبد الرحٌم الروٌسً

إٌمان الحمالوي

محمد الحمالوي

رفقة الحجري

رضا الحجري

سارة حدودي

حبٌب حدودي

اسماء المثلوثً

عبدالقادر المثلوثً

كرٌمة حدودي

حبٌب حدودي

هبة المؤدب

محمد المؤدب

نجاة نصٌر

عبدالكرٌم نصر

هادٌة السعٌدي

ابراهٌم السعٌدي

رباب العٌاشً

محمد العٌاشً

ألفة العٌاري

محمد الطاهر العٌاري

رفقة براهمً

عبد الحمٌد البراهمً

هالة الصوافً

شعبان الصوافً

محمد امٌن المجلدي

علً المجلدي

انور بن مبارك

محمد بنمبارك

ع/ر
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
رٌم الكومً

عادل الكومً

بسام الهمامً

محمد الهمامً

غادة محمدي

علً المحمدي

خلود المؤدب

محمد المؤدب

وصال المظوسً

عبد المجٌد المطوسً

نهلة بن مفتاح

محمد بن مفتاح

سلوى الصكوحً

ٌوسف السكوحً

أمال الجوٌنً

الطٌب الجوٌنً

أٌة الشٌحً

العبٌدي الشٌحً

مٌساء المطوي

فٌصل المطوي

رفقة برعومً

صادق برعومً

الحازة بوعٌشة

عمارة بوعٌشة

صفاء الزعفوري

رمضان زعفوري

علٌاء الناجح

مبروط الناجح

رفٌقة عونلً

محمد الهادي عونلً

نورهان الرزقً

صالح الرزقً

أٌة المثلوثً

عبدالقادر المثلوثً

سمٌة بالضٌاف

علً بالضٌاف

ع/ر
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
صفاء بن عثمان

بلقاسم بن عثمان

ٌسرى بن ضٌاف

علً بالضٌاف

مروان عاشور

فتحً عاشور

علً لخضر

حسن لخضر

نادٌة الطرابلسً

مصطفى الطرابلسً

وئام الزواغً

معمر الزواغً

احمد الكبٌر

كمال الكبٌر

هدى الشواٌبً

خمٌس الشواٌبً

نجٌب طراد

محمد الهادي طراد

عفٌفة البهلً

عامر البهلً

حبٌبة بن عجالة

بوجمعة بن عجالة

زٌنة الصوالحً

األمٌن الصوالحً

خلود المٌزونً النفاتً

سمٌر المٌزونً

سامً الٌعقوبً

محمد الٌعقوبً

وسٌم العربً

محمد المختار العربً

اٌمان الخماسً

أحمد الخماسً

فرح بن عبد السالم

ٌوسف بن عبد السالم

مروى الجندوبً

لطفً الحندوبً

ع/ر
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
فوزٌة حمد

محمد حمد

منال بالل

الهادي بالل

ٌسرى بسً ابراهٌم

الحبٌب بسً ابراهٌم

عفاف مباركً

عبد الحمٌد مباركً

فرٌد بلطٌف

محمد الهادي بلطٌف

محمد سلٌم التوكابري

صالح التوكابري

جمال البارونً

رضا البارونً

سلٌم السحٌري

عبد الوهاب السحٌري

محمد الهادي سوٌسً

مصطفى السوٌسً

نصر العٌاشً

علً العٌاشً

ثامر الخرٌبً

هشام الخرٌبً

عبد الباقً الباهً

الصدٌق الباهً

ورد بن عزٌزة

محمد بن عزٌزة

نضال مراٌحً

شكري مراٌحً

وجٌه مقدم

أحمد مقدم

ٌاسمٌن الحسنً

لطفً الحسنً

ٌوسف جراد

رشاد جراد

روضة الكومً

عادل الكومً

ع/ر
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
مراد بالساٌح

حمادي بالساٌح

محمد علً الشابً

زبٌر الشابً

عالء الدٌن بالل

الشاذلً بالل

سٌف الدٌن الشعبانً

محمد الشرٌف الشعبانً

زهٌر الدرعً

هذٌلً الدرعً

توفٌق الماجري

بوبكر الماجري

بالل ستٌتً

أحمد ستٌتً

حسان بوشامٌة

الحبٌب بوشامٌة

عالء الغربً

محمد الغربً

فارس البوعلً

عبد الفتاح البوعلً

حسن اٌالهً

الصغٌر اٌالهً

محمد الهاشمً بالطٌبً

بوبكر بالطٌبً

عمر نور

ٌوسف نور

وسٌلة الكالعً

محمد الكالعً

حمٌده عجمً

ضرٌف عجمً

حسام سلٌطً

رمضان السلٌطً

اشراق مقصود

جمال مقصود

سعاد بوالهمً

عبد هللا بوالهمً

ع/ر
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
بلحسن كرٌده

علً كرٌده

خالد بن علً

محمد نجٌب بن علً

نور الهدى الدبوسً

محمد كرٌم الدبوسً

عبد القادر الدخالوي

حمادي الدخالوي

أمٌن قدٌدي

بلقاسم قدٌدي

مرٌم جبالً

محمد الجبالً

هٌفاء البرقاوي

فرٌد بن خلٌفة

محمد بالحاج عمار

عمار بن عمار

زٌنب الرزقً

عبد العزٌز بن الفالح

دلٌلة العرفاوي

ٌوسف بن عمار

اسالم شعٌب

عبد الباري شعٌب

اٌمان بن عبد القادر

عبد الكرٌم بن علً

وسٌم عبد الخالق

محمد بن داود

ابتهال شعٌب

عبد الباري بن محمد شعٌب

نادر بلمبروك

محسن بن صالح

محسن بلمبروك

صالح بن محمد

مرٌم رحٌمً

محمد النمر بن صغٌر

كرٌمة الجالصً

ابراهٌم بن مبارك

ع/ر
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
نوال ٌحًٌ

عبد الفتاح ٌحًٌ

نعٌمة البنوري

محمد االمٌن البنوري

جٌهان البجاوي

شرف الدٌن البجاوي

هٌفاء الخزامً

العٌد بن محمد الصالح

محرز طرابلسً

صالح الدٌن بن ابراهٌم

هاجر بثوري

الجموعً بن مسوسً

سالمة جمٌعً

حسن بن ابراهٌم

رحاب الزناقً

محمد الهادي بن عبده

امنة الجندوبً

فتحً بن االخضر

بثٌنة نفعً

الفاهم بن نصر

ضحً عمٌش

نعمان عمٌش

لمٌاء الخلٌفً

محمد الحبٌب

امنة بوعلً

عبد الفتاح بن ساسً

فوزٌة العٌدودي

علً بن احمد

خلود برعومً

الصادق بن محمد

فاطمة شعبان

المختار بن حسن

شٌماء بن مالك

نورالدٌن بن مالك

منصف الحبٌبً

بلقاسم الحبٌبً

ع/ر
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
عبد الرحمان الحبٌبً

منصف الحبٌبً

أسامة الحبٌبً

منصف الحبٌبً

شاكرة عثمان

محمد عثمان

انٌسة بن ٌامنة

عبد القادر ٌامنة

سٌف هللا مرسنً

مختار المرسنً

سارة عمار

محمد بن ساسً

عائشة بن عمار

محمد الناصر بن عمار

مراد المرسنً

مختار المرسنً

رٌم وحٌشً

الكٌالنً وحٌشً

كمال جامعً

الدهمانً جامعً

رشٌد عثمان
رحمة النهدي

عاللة النهدي

فادي النصري

عزالدٌن النصري

حلٌم بعازٌز

علً بعازٌز

سعاد عبٌدي

محمد عبٌدي

وفاء العالقً

شاذلً العالقً

ابتسام الهمامً

لطفً الهمامً

امنة الراجحً

محمد الراجحً

ع/ر
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746

اسم ولقب األب

االسم و اللقب
إٌمان الراجحً

محمد الراجحً

سوسن عوٌشً

الهادي عوٌشً

امل الشعبانً

منجً الشعبانً

سٌف الدٌن شعبان

مصطفى بن شعبان

سارة الحمراوي

بوبكر الحمراوي

محمد المثلوثً

فرج المثلوثً

اسكندر الشٌخاوي

فرحات الشٌخاوي

نادٌة الصولً

محسن الصولً

جٌهان خضر

مولدي خضر

موسى القوٌد

منجً القوٌد

