
1 | 2 

 

 

جبر الضرر الفرديقرارات   

10قائمة عدد   

 

 واللقباالسم  رقم الملف

 بوبكر بنحمد .1 0101-007921

 عمر بودرباله .2 0101-007919

 محمد بنعمر .3 0101-007918

009083-0101  مصطفى بن علي بالحاج علي  .4 

007932-0101  بنمحمد  كعبد المل .5 

003541-0101  بن محمد بن نصر  عبد هللا .6 

007930-0101  بلقاسم بنبلقاسم  .7 

007928-0101  القلعاوي  دعبد المجي .8 

007923-0101  بنصالح  عبد هللا .9 

009084-0101  بن محمود سليمان  زعبد العزي .10 

007929-0101  محمد الحسين بالطيب  .11 

007925-0101  محمد الحامدي  .12 

 الحسين  بنصميدة .13 0101-005040

 محي الدين بالحاج الطيب .14 0101-007920

 بشير زرقي .15 0101-002559

 محمد البدري .16 0101-003199

 غريسي الزواوي .17 0101-003200

 علي العلوي  .18 0101-003210

 عمار  الطاهوري .19 0101-003212

 المنصف الرميلي .20 0101-003347

 عمار الزواوي .21 0101-003351

 كمال ساعي .22 0101-003424

 التيجاني كريماحمد  .23 0101-003577

 جيالني عالقي .24 0101-003848

 محمد الصالح العالقي .25 0101-003854

 المولدي بنحمد .26 0101-003896

 عمار الخوني .27 0101-004036

 الصحبي برهومي .28 0101-004045

 عبد هللا بن أحمد بن نصر طهوري .29 0101-004052

  عمار موالهي .30 0101-004070

 علي المحمودي .31 0101-004074

 محمد الشابي .32 0101-004077

 محمد  عزوز .33 0101-004480

 التاج عيسى .34 0101-007903

 الملك غربيعبد  .35 0101-008130

 الهادي سالم .36 0101-008208
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 عبد العزيز النومي .37 0101-008698

 ابو بكر اسماعيل .38 0101-009207

 الحبيب بوسالم .39 0101-009242

 رةالصافي نقامحمد  .40 0101-010324

 علي القاند .41 0101-010453

 محمد نقارة .42 0101-010455

 يوسف  الحبيب ابن .43 0101-021954

 محمود البكوري  .44 0101-026303

 المنجي الناصري .45 0101-000956

 العبيدي خضري .46 0101-001166

 مختار شابي .47 0101-001300

 الطاهر بن نصر .48 0101-001345

 جمال الهنشيري .49 0101-005012

 هللا ساعيعبد  .50 0101-005015

 محمد األزهر موالهي .51 0101-005538

 عمار الموالهيعبد هللا بن عيفة بن  .52 0101-005540

 الحبيب الموالهي .53 0101-005541

 عمر زعفوري .54 0101-005543

 العربي الخليفي .55 0101-005629

 العزيز مسعاويعبد  .56 0101-005689

 الهادي  زنتاني .57 0101-005855

 ميلود  قواسمية .58 0101-005860

 عبد السالم  قائدي .59 0101-005892

 ابراهيم  خليفي .60 0101-006213

 خليفة  الصادق .61 0101-006591

 الرزاق الخميري عبد .62 0101-006649

 إبراهيم سعدوني .63 0101-007291

 المنصف المعلول .64 0101-007313

 معمر السعدوني .65 0101-007483

 عبيد الزواوي .66 0101-007484

 صالح السعدوني .67 0101-007488

 محمد الصغير شرطاني .68 0101-007521

 مسعود سعيداني  علي بن .69 0101-007922

 نورالدين   عسيلة .70 0101-010326

 مسعود السعداوي الهادي بن .71 0101-011348

 سالم بن يحي .72 0101-024879

 

 

 


