
يإلرقم
إسم إلعائليإسم إالبإسمإلتخصصإلرقم إلوطن 

ببكرإلشيخ دمحم لمي  صدإمإلخارجية28920553106

لمكاكطهدمحم إالمي  إبرإهيمإلدإخلية44800379554

دمحم فالأعلدمحم إلسالكإلعدل102702346184

يدمحمآبإلعدل0184064339674
آبات 

يدمحمآبإلعدل184064339674
آبات 

أب فالدمحمآمنةإلعدل190538340204

أب فالدمحمآمنةإلعدل0190538340204

لمكاكطهدمحم إالمي  إبرإهيمإلمالية234800379554

إلعدل257114492064

دمحم صالح 

ممودإحمدوإلدين

بكلإلطيبفاطمةإلعدل273538717238

آيهإحمددمحمإلعدل313670225958

حيمدإنسيديادمحمإلجمارك319541906976

إلطالب عثمانلحبيبباشرإلعدل325567106257

إلطالب عثمانلحبيبباشرإلعدل0325567106257

دمحميىحآمنةإلعدل336189592505

دمحميىحآمنةإلعدل0336189592505

إمادوتاكوإلدإخلية477891774307

إلماىمسيدياعيشهإلدإخلية487891774307

يسيد دمحملمانإلعدل501080864502
إلتق 

إلمختاردمحم محموددمحمإلخارجية539171816377

مسعوددمحم إلسالكيمهإلعدل0763976193834

مسعوددمحم إلسالكيمهإلعدل763976193834

يكدمحمنشمس إلدينإلمالية766767230124 أعبيل أمبي 

كمرإدمحم محمودفاطمةإلدإخلية774243377036

إمخيطرإتإلشيخآمنةإلخارجية834380897331

يإلجمارك993948607810 إمباركهاشمإلعرت 

آميجنبركهيـمهإلعدل1112528088788

آميجنبركهيـمهإلعدل1112528088788

سمبوإلحسي  عبد إلرحمنإلعدل1123098254109

بابدمحمعيشةإلعدل1442764611939

بابدمحمعيشةإلعدل1442764611939

أحمدوموسيعيشةإلعدل1483788320451

إلسالكحمودإفاتإلعدل1988981937422

إلسالكحمودإفاتإلعدل1988981937422

محمودإعبيدجمالإلعدل2061490606858

صارمامادوهاوإلدإخلية2112346780268

بوي إعليسيد يعرففاطمهإلعدل2137278488412

بوي إعليسيد يعرففاطمهإلعدل2137278488412

إعبيدإبرإهيمإلسالكهإلعدل2170444150391

دمحم فالأعلدمحم إلسالكإلمالية2192702346184

ن بسبب تكرار  الداخلي الئحة المرفوضي 



كندإيإلطيبإلسالمهإلعدل2212524674291

كندإيإلطيبإلسالمهإلعدل2212524674291

أعبيدهحموديعيشإلعدل2243993053113

إحميددمحمخديجةإلجمارك2308750563613

أحمدعمردمحمإلعدل2318137592192

أحمدعمردمحمإلعدل2318137592192

إدأحمدإلدإخلية2630400161764 إلطالبإلي 

دمحم عبد هللاتمروإلدإخلية2645529305551

معطلأحمدزينبإلعدل2727725586050

معطلأحمدزينبإلعدل2727725586050

يحظيهإبيدفاطمةإلدإخلية2876498763612

يحظيهإعبيدهفاطمةإلدإخلية2886498763612

إنكيدهعبدهللامامدوإلخارجية2899755651908

باهعثمانمريمإلعدل2925780442528

باهعثمانمريمإلعدل2925780442528

حيمدإنسيديادمحمإلخارجية3179541906976

بوبوبوبكرهوليإلعدل3303416894162

إمحيميدألبفاطمةإلخارجية3333085961008

يلفاتماتاإلعدل3336013281425 جاجي 

يلفاتماتاإلعدل3336013281425 جاجي 

سيعبد هللاعاليإلدإخلية3341912336862

يىحيدمحمإلنورإلدإخلية3386324323080

باممدوإدريسإلعدل3495989308845

باممدوإدريسإلعدل3495989308845

إسعيديىحيإمريمإلعدل3556050312145

سيمامدوإدماإلعدل3607017925751

سيمامادوآدإماإلعدل3627017925751

رمظاندمحم سالمعيشة إلنانهإلعدل3678177270818

كهزيدعبد هللاإلمالية3753485206800 عبد إلي 

جوبآمادوهاوإلمالية3926397607065

إسعيديىحيإمريمإلدإخلية4126050312145

أحمد سعيدإحمدومريمةإلدإخلية4312955858885

كيديآمدوإلشيخ عمرإلعدل4444623155510

كيديآمدوإلشيخ عمرإلعدل4444623155510

فالدمحمأمنةإلدإخلية4448269132437

إلبوفاطمةإلدإخلية4473085961008

أحمدمماتإلدإخلية4584415740313

إتإلعدل4611516718482 إلطلبهإلحسنخي 

إتإلعدل4611516718482 إلطلبهإلحسنخي 

ليمامادوبنتاإلعدل4672988936273

ليمامودوبنتاإلعدل4672988936273

سمبوإلحسي  عبد إلرحمنإلخارجية4753098254109

لحبوسسيدي دمحمإلحسنإلمالية4829477353961



كلدإلخوإلدنونإلدإخلية4862020203869

عيشمختارحامدإلجمارك4984196282469

إلجمعةإمباركفاطمة إلزهرإءإلدإخلية5071405299820

يبلإلجمعهإلجمارك5090473167747
إلسبن 

إترإوريسيديسميهإلدإخلية5096669338403

يبلإفريحهإلجمارك5105599669836
إلسبن 

إنجايآمدوجينباإلعدل5225495255932

إنجايآمدوجينباإلعدل5225495255932

يإلشيخحفصةإلعدل5356793078296 إحمد  موج 

يإلشيخحفصةإلعدل5356793078296 إحمد  موج 

باكاموبندإإلمالية5645545330436

أعيمرحمودعيشةإلعدل5764509579859

أعيمرحمودعيشةإلعدل5764509579859

لحبوسسيد دمحمإلحسنإلعدل5809477353961

بياتأحمددمحم عبد هللاإلدإخلية6510309575016

بياتأحمددمحم عبد هللاإلعدل6510309575016

بياتأحمددمحم عبد هللاإلعدل6510309575016

عليإلمختارإحمدإلدإخلية6574196282469

لحبوسعثمانميمونإلجمارك6692422912658

إلعتيقأحمد سالمسليمانإلدإخلية6720172166174

إلعتيقأحمد سالمسليمانإلعدل6720172166174

إلعتيقأحمد سالمسليمانإلعدل6720172166174

إمخيطي دمحمدمحم إلمختارإلجمارك6723145534237

صومختاربوجلإلجمارك6843177509123

آلويمي  دمحمإلحسي  إلعدل6893387436329

آلويمي  دمحمإلحسي  إلعدل6893387436329

آلويمي  دمحمإلحسي  إلدإخلية6893387436329

فالدمحم فالبابإلمالية7004485878103

يإلدإخلية7055362158352
حمودإلشيخإحتين 

إنجومرإسي  دمحمإلجمارك7103563177631

إعبيدإوعبد إلوهابإعبيدإوإلدإخلية7143256367601

محمودإلحسنعثمانإلدإخلية7319401785529

محمودإلحسنعثمانإلعدل7319401785529

محمودإلحسنعثمانإلعدل7319401785529

يعبد إلقادرمحجوبةإلدإخلية7343894611014 موج 

يعبد إلقادرمحجوبةإلعدل7343894611014 موج 

يعبد إلقادرمحجوبةإلعدل7343894611014 موج 

صالىحيدمحمإلددإلعدل7462425092636

صالىحيدمحمإلددإلعدل7462425092636

إميهدمحم محمودإبرإهيمإلدإخلية7570300871885

إميهدمحم محمودإبرإهيمإلعدل7570300871885

إميهدمحم محمودإبرإهيمإلعدل7570300871885

دودولكهيلزينبإلدإخلية7657459981717



إلمختار إلشيخلمامنبقوهاإلعدل7778093567287

إلجمعةإمباركفاطمة إلزهرإءإلجمارك7961405299820

إبيليلإلشيخزينبإلجمارك8022499779823

جوبآمادوهاوإلجمارك8036397607065

كيإبرإهيمزينبإلمالية8090336302202

عبدلمي  فاطمةإلدإخلية8236264876436

عبديإألمي  فاطمةإلدإخلية8236264876436

بكلإلطيبفاطمةإلجمارك8263538717238

يإلدإخلية8315362158352
حمودإلشيخإحتين 

بالل جوليإلحسنإلماميةإلدإخلية8326720988284

دهآبوهاوىإلدإخلية8385827255601

باللدمحمزينبإلدإخلية9013661798889

لمامتبغوهاإلدإخلية9028093567287

صومامادوبابإلجمارك9034104780526

إحمدوسالمإلمختارإلدإخلية9049201463748

يعبد إلرحمنإلدإخلية9053858661844
إلجيلوت 

إنكيدهعبدهللامامدوإلجمارك9059755651908

دمحم محمودفاطمةإلدإخلية9084243377036

خطاريدمحمشيخناإلدإخلية9091783313088

بالهيدمحموزينبإلدإخلية9113661798889

إلغزإليعبد هللانبغوهاإلدإخلية9177960218768

يكدمحمنشمس إلدينإلجمارك9306767230124 أعبيل أمبي 

باللهاديهمريمإلمالية9474775334930

باللهاديهآسيةإلمالية9492036830736

سيدعاليتوتوإلمالية9650050602379

يركسيدفاطمة إلزهرإءإلجمارك9835728142553

إسويدإتإلغوثإخويديجهإلمالية10132660634147

فالدمحم فالبابإلجمارك10214485878103

يإلجمارك10266252703227 أوبكإو بكإلذهن 

يإلجمارك10276252703227 إوبكإوبكإلذهن 

كاندمحمفاتمتاإلمالية10510486913908

إباه دمحم إمباركبوبهبونهإلجمارك10535214499035

إمباركإلسالكعائشةإلجمارك10985011952365

كيكورهبوسيفالله عيشإلمالية11007249628293

إسويدإتإلغوثإخويديجهإلمالية11092660634147

كيكورهبوسيفالله عيشإلمالية11507249628293

ديكوإلمصطق مختارإلجمارك11513132641870

إترإوريسيديسميهإلجمارك11956669338403

كانمختارإموإلجمارك12072042866076

أحمد دكلإلحسي  حيةإلمالية12089594579140

باللباللكوريةإلجمارك12253385016082

أحمد دكلإلحسي  حيةإلمالية13279594579140

كجمولإلبؤسلكهإلمالية13439008037988



إلمي  إسالمإمنةإلمالية13536260490096

يإدوموإلمالية13616061205245
سن 

يإلني  إدومإلجمارك13626061205245
إلرقات 

ىإلمالية14204316159240 أسويدينأعل أمبطالبيي 

كهزيدعبد هللاإلجمارك14293485206800 عبد إلي 

إلمالية14506204132320

دمحم عبد 

سيدياإلشيخإلرحمن

شماددمحم لمي  سيد إحمدإلجمارك14727556961444

حيبللإلمفردإحمد سالمإلجمارك14753364988589

يدمحم محمودإلشيخإلجمارك14827550024974
حموت 

ببكرإلشيخ دمحم لمي  صدإمإلمالية15068920553106

كيإبرإهيمزينبإلجمارك15160336302202

إنكومعثمانمريمإلجمارك15435752156164

إنكومعثمانمريمإلجمارك15435752156164

باللإسفارعيشةإلجمارك15464628936710

باللإسفارعيشةإلجمارك15464628936710

إمباركإلسالكعيشةإلجمارك15665011952365

باللإكاهدمحمإألمي  إلجمارك15916998198570

باللإكاهدمحمإألمي  إلجمارك15916998198570

إلفالليإباهموسيإلمالية15995381004676

كلدإلخوإلدنونإلمالية16292020203869

عابديندمحم عبد هللاترسوإلمالية16395529305551

مسعوددمحمجامعإلجمارك16401824075980

مسعوددمحمجامعإلجمارك16401824075980

إحمدلعلدمحم إالمي  دمحم محمودإلجمارك16420454382533

إتيامماليكإمباتوإلمالية16610359730612

إتيامماليكإمباتوإلمالية16620359730612

يىحيعاليدمحم محمودإلجمارك16698523681292

يىحيعاليدمحم محمودإلجمارك16698523681292

بابدمحم يىحيإلنورإلمالية16946324323080

إلمالية17076204132320

دمحم عبد 

سيدياإلشيخإلرحمن

إترإوريسيديسميهإلمالية17466669338403

ىإلمالية17614316159240 أسويدينأعل أمبطالبيي 

إلفالليإباهموسيإلمالية17675381004676

إعنيتيتؤفكعليإلجمارك17757216838413

سيدوؤسلمعيشهإلجمارك17812131676075

لحبوسعثمانميمونإلجمارك17902422912658

عبد إلجليلدمحم فالإمنةإلمالية17928269132437

أحمد لغويليإحمدفاطمةإلمالية17989180101535

إعلأحمدوسيد أحمدإلمالية20355729026514

إعلأحمدوسيد أحمدإلجمارك22065729026514

إنكاهمحمذنمريمإلمالية22127852300739



سيديعاليتوتإلجمارك23520050602379

إمبودجيرمدكنإلمالية25240684762286

محمودإعبيدجمالإلمالية25671490606858

إمخيطي دمحمدمحم إلمختارإلمالية26603145534237

فالعبد هللاعيشةإلجمارك26718516256524

جاكإلمختارإلسالكهإلجمارك27367691439819

جاكإلمختارإلسالكهإلجمارك27377691439819

إلطالبإلحسنعاليإلجمارك27887956593102

حيبلإلمفردإحمد سالمإلجمارك29233364988589

كجمولإلبؤسلكهإلمالية29649008037988

إعبيدإوعبد إلوهابإعبيدإوإلمالية30223256367601

لمغلفسيد إحمدمريمإلمالية31048854565267

يبلإفريحهإلمالية33245599669836
إلسبن 

يبلإلجمعهإلمالية33250473167747
إلسبن 

كانمختارإموإلجمارك36042042866076

إمبودجعبد هللاميموناإلمالية37001924021191

يوسفإلحسندمحمنإلجمارك38008422438221

رمظاندمحم سالمعيش إلنانهإلمالية38348177270818

باهعمرإمبويإلجمارك38499756708044

أحمد إلمي  محفوظإموإلمالية38722186330337

إدأحمدإلجمارك39630400161764 إلطالبإلي 

صومامادوبابإلجمارك39664104780526

محموددمحمإلشيخإلجمارك39832535431106

إحمد لعلدمحم إألمي  دمحم محمودإلجمارك39840454382533

إكريكلإلطيبعبد هللاإلمالية40400255896574

يدمحمإلجمارك40835188826724
 
إمبارك إلميمونصدف

يإلمصطق أدوإلجمارك40915676029691
إلجيالت 

يكدمحم سالمإلمختارإلمالية41100277789959 إمبي 

يكدمحم سالمإلمختارإلمالية41100277789959 إمبي 

معطمعطدمحم إلغيثإلجمارك41579277739407

أعل مهدإهمحفوظسيد أحمدإلمالية41935562326582

جوبعبدواليزينبإلمالية42011885670495

جاآمادوعيشةإلجمارك42534191190551

بباندمحموحمنإلمالية42798770208538

إلطالبإلحسنعاليإلجمارك43167956593102

يعيىسإلجمارك43199928889931
إلحسنشيخات 

محمودإحمدإعلإلجمارك44088373356415

دمبحمزإإلبتولإلجمارك44157360509575

بوبوبوبكرهوليإلجمارك44183416894162

سعيددمحممجوبإلجمارك44271745383275

يإلمصطق أدوإلجمارك44695676029691
إلجيالت 

يعبد إلعزيزإلجمارك44822265833574
سدينإلمصطق 

يفاطمةإلجمارك44874259000632 كانسي 



يفاطمةإلجمارك44884259000632 كانسي 

إباه دمحم إمباركبوبهبونهإلمالية45005214499035

بويآالسانكومبإلجمارك45136119875695

إمباركدمحم محمودحمزةإلجمارك45193138790603

إلمباركدمحم سالمفاطمةإلجمارك45678244290931

دمبحمزإإلبتولإلجمارك45707360509575

هإلجمارك45743643308749 محمودأحمد لعبيدإستي 

باللباللكوريةإلجمارك45813385016082

دمحمعمر فالإمنةإلجمارك45955316273860

إفينتاهاإلطالبدمحم المي  إلمالية46360255896574

دمحم أالمي  إلمالية46436505188116
دمحم إحمدإلمصطق 

سعيددمحممجوبإلجمارك46511745383275

حيبللبابدمحمإلجمارك46643663122939

إبرإهيم إلنعمهسليمانسيد دمحمإلجمارك46693013379594

بنعوفدمحم محمودأىميإلجمارك46834161256739

إمبودجعبد هللاميموناإلجمارك47401924021191

إالمي  دمحم إلحسنأسماءإلجمارك47440182539742

جمعدمحمحليمةإلجمارك48120462223819

جمعدمحمحليمةإلجمارك48120462223819

ي دمحمو بيانإلجمارك48318770208538
ميلوددمحمحمن 

أعل مهدإهمحفوظسيد أحمدإلجمارك48425562326582

يإلمالية48553948607810 إمباركهاشمإلعرت 

إلمباركدمحم سالمفاطمةإلجمارك48698244290931

سيدي ولدعمارمناهصفيهإلجمارك49129529762770

أحمددمحم عبد هللادمحم حرمهإلجمارك49210770143335

صارمامادوحوإإلجمارك49372346780268

لمغلفسيد إحمدمريمإلجمارك49998854565267

حيبللبابدمحمإلجمارك50003663122939

إعنيتيتؤفكعليإلجمارك50077216838413

بارىمامادوبوكرإلجمارك50083878393002

جوبمامادوفاطمةإلجمارك50098879245171

سيدي ولدعمارمناهصفيهإلجمارك50119529762770

آمي  دمحم عبد إلرحمنعيشةإلجمارك50330000944490

بنعوفدمحم محمودأىميإلجمارك50364161256739

إبرإهيم إلنعمهسليمانسيد دمحمإلجمارك50423013379594

 ورزكهيبإحمدإلجمارك50435274816254

إلطالب سيدإحمدإلطالبنختي إلجمارك50685286122380

أحمددمحم عبد هللادمحم حرمهإلجمارك50780770143335

باللدمحمنفيسةإلجمارك51029098033133

إمبودجيرمدكنإلجمارك51050684762286

إحمد لعبيدكوإداللهإلجمارك51205254209962

بدإهيدمحمرجاء فاطمةإلمالية51216040826127



ديكوإلمصطق مختارإلمالية51313132641870

كمرإعاليبويإلجمارك52136140926829

إعلدمحمإمنةإلمالية52282663663457

يسيد دمحملمانإلمالية52551080864502
إلتق 

أحمد سعيدإحمدومريمةإلمالية52842955858885

سيسليمريمإلجمارك52850437046693

سيسيليمريمإلجمارك52870437046693

إصمكدمحم بابإفاتوإلمالية53125702103970

يدإدمحم سالممكبولهإلمالية53151998355783

فالعبد هللاعيشةإلمالية53198516256524

سيدوؤسلمعيشهإلمالية53372131676075

إلطالبنختي إلمالية53445286122380

إلمختاردمحم محموددمحمإلجمارك53699171816377

محموددمحمإلشيخإلجمارك53742535431106

إفالعثمانإلحسن فالإلجمارك54957483951969

مماديإلتهاىميعبد إلرحمنإلجمارك55041892984780

دمحمعمر فالإمنةإلجمارك55135316273860

جوبعبدواليزينبإلجمارك55351885670495

أمي  دمحم عبد إلرحمنعيشةإلجمارك55430000944490

آيهأحمددمحمإلمالية56183670225958

سيدناإلمصطق عبد إلعزيزإلجمارك56242265833574

كجمهأحمدإلنايرهإلمالية56675252828585

كمرإعاليبويإلمالية57266140926829

بويآالسانكومبإلجمارك57906119875695

جوبإبرإهيماإلفاإلجمارك58150890924243

إمباركدمحم محمودحمزةإلجمارك58313138790603

دمحم أالمي  إلمالية58866505188116
دمحم إحمدإلمصطق 

بارىمامادوبوكرإلجمارك59533878393002

إعبيدإبرإهيمإلسالكهإلجمارك59690444150391

إصمكدمحم بابإفاتوإلمالية59775702103970

يعيىسإلجمارك60139928889931
إلحسنشيخات 

إلتفسي معطدمحم إلغيثإلجمارك60159277739407

ييعقوبإلمالية60432650744512
هبولإلشيخات 

أحمد لغويليإحمدفاطمةإلمالية60499180101535

ورزكهيبإحمدإلجمارك61005274816254

إمخيطرإتدمحمعمرإلجمارك61310187078275

إمخيطرإتدمحمعمرإلجمارك61310187078275

إفالعثمانإلحسي   فالإلجمارك61837483951969

يدمحم محمودإلشيخإلجمارك61947550024974
حموت 

بالل جوليإلحسنإلماميةإلمالية67076720988284

بدإهيدمحمرجاء فاطمةإلمالية67126040826127

إبيليلإلشيخزينبإلمالية67142499779823

باللهاديهآسيةإلمالية67882036830736



دودولكهيلزينبإلمالية69467459981717

جاآمادوعيشةإلمالية69724191190551

جوبمامادوفاطمةإلمالية70208879245171

يدمحم إالمي  من إلمالية70434996923282 خي 

باللهاديهمريمإلمالية70674775334930

صومختاربوجلإلمالية71313177509123

إمخيطرإتإلشيخآمنةإلمالية74504380897331

يدإدمحم سالممكبولهإلمالية75031998355783

إنكاهمحمذنمريمإلمالية76027852300739

سيعبد هللاعاليإلمالية76331912336862

إلطالب إحمدإلقاسمبابإلمالية76712182059912

هإلمالية76783643308749 محمودأحمد لعبيدإستي 

شماددمحم لمي  سيد إحمدإلمالية77037556961444

مماديإلتهاىميعبد إلرحمنإلمالية77271892984780

أحمد إلمي  محفوظإموإلمالية78552186330337

أحمدوموسيعيشةإلمالية78723788320451

دهآبوهاوىإلمالية78775827255601

باكاموبندإإلمالية78895545330436

باهعمرإمبويإلمالية79009756708044

إلشيخ موسيخطري شيخنا دمحموإلمالية79051783313088

كجمهإحمدإلنايرهإلمالية83375252828585

جوبإبرإهيماإلفاإلمالية83470890924243

ييعقوبإلمالية83652650744512
هبولإلشيخات 

إلمالية84907114492064

دمحم صالح 

ممودإحمدوإلدين

إلغزإليعبد هللانبقوهإلمالية85497960218768

باللدمحمنفيسهإلمالية85809098033133

إحمد لعبيدكوإداللهإلمالية87875254209962

إنجومرإسي  دمحمإلمالية91743563177631

إلطالب إحمدإلقاسمبابإلمالية92162182059912

إعلدمحمإمنةإلمالية93862663663457

يدمحم إالمي  من إلمالية93884996923282 خي 

إعمر إلظايسيد دمحمخديجةإلمالية94328897921648

إعمر إلظايسيد دمحمخديجةإلمالية94328897921648

إالمي  دمحم إلحسنأسماءإلمالية95770182539742

كاندمحمفاتمتاإلمالية95870486913908

إعبيدهحموديعيشةإلمالية96823993053113

يإحمدوإلمختار إلسالمإلمالية96859201463748
بوحبيبن 

إلطالب زيدإنإلسالم فالفاطمةإلمالية96948318280882

إالمي  سالمأمنةإلمالية96986260490096

مماتأحمددمحم إلعبدإلمالية97024415740313

يإشمادإلمالية97063858661844
عبد إلرحمانإلجيالت 



طالب زيدإنسالم فالفطمةإلمالية97128318280882

S N8373356415محمودإحمدإعلإلجمارك


