
 

 قرارات جبر الضرر

 3قائمة عدد 

 العدد واللقباالسم  رقم الملف

 1 علي شفترمصباح بن محمد بن  0101-024199

 2 كمال المطماطي 0101-001712

 3 فتحي الوحيشي 0101-001891

 4 احمد بن امحمد األزرق  0101-017178

 5 تقتق  زعبد العزيمحمد عدالن بن  0101-017079

 6 المولدي بن علي بن عمر    0101-000215

 7 عبد العزيز بن حمودة المحواشي 0101-000265

 8 فتحي بن عبد القادر الخياري 0101-000364

016646-0101  9 فيصل بركات  

002422-0101  10 رشيد الشماخي  

 11 حريز بوعيش بنشاذلي بن  0101-000365

 12 مجيد الخماسيالطيب بن  0101-000607

 13 لعبيدليصالح اعبد الواحد بن  0101-000740

 14 عبد الرزاق بن سعيد عدنان بن 0101-011011

 15 بن عائشةعز الدين بن الطيب  0101-011020

 16 الشاذلي زروقالمنصف بن  0101-019207

 17 نبيل بركاتي  0101-022074

 19 سعيد بن عمربن سعيد قاقي 0101-001232

 20 حسين   بن أحمد الكوكي 0601-002628

0101-010369 
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 22 صالح بن أحمد   الحشاني 0101-010908

 23 نصر سعيد بنعبد الصادق بن  0101-011108

 24 الهادي بن علي بن مصطفى القفصي 0101-011847

 25 كبير محمد بن عاللة المحرزي  0101-011848

 26 أحمد الرحموني 0101-012981

 27 هللا الشتويعبد  0101-015172

 28 محمد الحبيب بن عبد الرحمان الحنيني 0101-018641

 29 )ُشهر الفرشيشي( الهادي بلعابيمحمد  0101-024402

 30 الهادي بن علي االسود 0701-000210

 31 البشير بن الحاج ضو قريصيعة 0801-000082

 32 مصطفى الجابري 0101-009239

 33 مبروكي بلقاسم  0101-012687

 34 بن يوسف حصال 0101-029479

 35 جمعه جالليعمار بن بو  0301-001124

 36 احمد عبد الخالق بن 0101-003620

 37 رضا مغزاويالحفناوي بن محمد  0101-003622



 38 هشام عالئمي 0101-003627

 39 محمد الدريدي محسن بن 0101-005585

 40 صالح غانمي الحفيظ بنعبد  0101-006775

 41 محمد المبروكشكري بن  0101-007188

 42 خليفة الهمامي حسن بن 0101-010214

 43 يوسف شكيوةرضى بن  0101-020224

 44 عليه المدوريبن  محمد الطاهر 0101-025311

 45 محمد نجيب بن محمد الحبيب اليوسفي 0101-030668

 46 جمال بن العربي بوترعة 0501-001339

 47 صالح المطماطيالمنصف بن  0701-001316

 48 يوسف زبيديسليمان بن  1201-002263

 49 رشيد بن منصور بن محمد الغرسلي  0101-000047

 50 عمر بن محمد الفيتوري الذهبي 0101-000253

 51 المولدي الماجدي وجدي بننور  0101-000254

 52 ابراهيم بن نصر شامخ 0101-000690

 53 ابراهيم الشارنيمحمد الشاكر بن  0101-001253

 54 علي البرهوميالهادي بن  0101-001791

 55 مسعود غضباني رفيق بن 0101-002036

 56 الهادي حمديعبيد بن  0101-002214

 57 ميمحمد السالفوزي بن  0101-002481

 58 الحميد السلطانيعبد  0101-003226

 59 ناني سحيميببن فوزي  0101-003276

 60 العماري زيدي الواحد بنعبد  0101-003389

 61 عادل بن الطاهر الخالدي 0101-003542

 62 المبروك عبد الكبير الكريم بنعبد  0101-004472

 63 حميدة  محمد بنتوفيق بن  0101-006003

 64 هللا شهيدةفخر الدين بن عبد  0101-007485

 65 منذر بن عبد الكريم   الطرابلسي 0101-007507

 66 المبروك يحيى مهذب بن 0101-007863

 67 صالح حسني جالل بن 0101-008002

 68 محمد بالنور الهادي بنمحمد  0101-010289

 69 لعزلوكضو امبروك بن  0101-010389

 70 بن مبارك   خليفيابراهيم  0101-011355

 71 الصادق سنوسي المجيد بنعبد  0101-011529

 72 بلقاسم السبيعيكمال بن  0101-011666

 73 علي الشاذلي ساسي بن 0101-018408

 74 الشاذلي عسكرينجم الدين بن  0101-019378

 75 صالح ساسي فاضل بن 0101-019763

 

 


