
 

 قرارات جبر الضرر 

 دد2القائمة عــــ

 اللقباالسم و رقم ملف

 عبد هللا  قرابسي .1 0101-000058

 سعيد الجري .2 0101-000834

 الهادي المقعدي  .3 0101-003623

 جمعة النجار .4 0101-003761

 المهدي سبوعي حسين بن .5 0101-004111

 محمد صوليحسن بن امحمد بن  .6 0101-004287

 محمود مساعديعلي بن حسونة بن  .7 0101-004311

 صالح الحريزي .8 0101-004925

 عمر  مناعي .9 0101-005068

 نصر الالفي .10 0101-005524

 علي زهير .11 0101-005854

 محمد الغول .12 0101-006417

 ابراهيم الشهباني .13 0101-006420

 مرزوق بلحاج سعد بن .14 0101-006422

 احمد بن عباس بن عفنوش  .15 0101-007290

 عوانيالحمادي  .16 0101-007819

 محمد قرفة .17 0101-007829

 هللا علي عبد .18 0101-007915

 العزيز مباركعبد  .19 0101-008528

 ابراهيم بن عبد الجواد بن مبروك ماجري مرزوقي .20 0101-009336

 علي بن الحاج محمد بن حفيظ الغرايري  .21 0101-010366

 علي بن محمد العكرمي بن االخضر  االخضر .22 0101-010881

 محمد عماري .23 0101-010884

 الدب العماريمحمود بن محمد بن علي  .24 0101-010886

 ابراهيم مبروكي .25 0101-012885

 النفطي بن عماره  شواط .26 0101-013684

 محسن بن عكاشة .27 0101-013713

 محمد االسود القرمازي  عبيد بناالخضر بن  .28 0101-014380

 بلقاسم العكرمي .29 0101-019600

 محمد   نصير .30 0101-019607

 ابراهيم  بن عزيز .31 0101-019710

 صالح النجار .32 0101-021636

 الطاهر الجمني .33 0101-022218



 

 الهادي المثلوثي .34 0101-022311

 حسن طرودي .35 0101-022910

 القادر زروقعبد  .36 0101-025489

 الطيب بن محمد بن عزيزة .37 0101-028360

 الحاج حسن الهيشري  عمر بنالدهماني بن  .38 0101-028858

 السعداويمحمد الخامس  .39 0101-029092

 احمد ببن محمد بن عمر محفوظي  .40 0301-000371

 عيديوي بن خليفة ضفولي قرعيش  .41 0301-000727

 الحاج بلقاسم بن صالح السمعلي العزير بنعبد  .42 0401-002232

 محمد بوعالق .43 0501-003439

 بنخليفةمحمد   بن عثمان  .44 0601-001744

 الصادق عياشي .45 0601-001760

 عبد اللطيف زهير .46 0601-002792

 علي عماري .47 0701-001888

 سعيد بنحميد معتوق بن .48 0801-000090

 الشريف بن علي بن محمد الشتوي .49 0801-000710

 الحسين بن الطاهر الشائب .50 1201-000181

 خليفة الغراب .51 1201-002021

 العربي الراجحيابراهيم بن  .52 1201-002912

 محمد بن بلقاسم المناعي .53 1201-003777

 علي بن محمد عمار  .54 1201-003824

 الطاهر نصر .55 1201-004096

 الحبيب بن الفيتوري بوزعيمة  .56 0101-011224

 بن إبراهيم الكنزاري  زعبد العزي .57 1201-004953

 غومه الطيب .58 0101-007475

 المسعوديعمر بن المبروك بن مسعود  .59 0101-013667

 علي بن إسماعيل بوعين  .60 0101-017728

 محمد اليحياوي .61 0101-018289

 سعيد بوعجيلةمحمد بن علي بن  .62 0101-019749

 ضو البوبكريمحمد بن  .63 0801-000952

 العربي بن مبارك بن العربي عزيزي  .64 0901-000667

 محمد الهادي المناعي .65 1001-001296

 الهادفساسي   بن علي  .66 0101-002032
 


