قرارات جبر الضرر
قائمة عدد 18
العدد
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

االسم واللقب

عدد الملف

فتحي فارح
منير عبيدي
عمار رحيمي
بو جمعة ذيبي
أبو الطيب جملي
عزالدين مباركي
الرشيد الرمضاني
السنوسي رطيبي
محمد المكي تريكي
صالح الدين بنرجب
علي زبدة
محمد زبدة
العربي سعيدي
عبد هللا مباركي
محمد الوصيفي
عمر بن يحي
فرج زراقة
العروسي اتريكي
فرحات مسعي
كمال مسعي
الشافعي شعباني
المجيد ذيبي
محمود المكي
فتحي الشرقي
عبد العزيز طوجاني
الشافعي سايحي
علي عثمان
االزهر بن عمر سعيدة
الساسي جاب هللا
عبدالكريم قصوري
الهادي خلفلي
محمد عجرودي
الهادي خلفلي

0101-005963
0101-003532
0101-003474
0101-007228
0101-007473
0101-006302
0101-00719
0101-007275
0101-007298
0101-007349
0101-007466
0101-007468
0101-007471
0101-007613
0101-007794
0101-007844
0101-008210
0101-008344
0101-008455
0101-010253
0101-010270
0101-011273
0101-011333
0101-011405
0101-011740
0101-011875
0101-012101
0101-012275
0101-012547
0101-012912
0101-012939
0101-013035
0101-012939

.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70

المهدي معاقل
المعز فطوم
جوهر فطوم
مصطفى بن العربي
حمادي
محفوظ القايد
محمد بن إسماعيل
عبدهللا بشير
خالد عنبية
نعمان الجالصي
لطفي الوحيشي
فتحي يحياوي
عبدالحكيم ابراهم
حسين بحرون
لطفي بن سالم
عبدالعزيز عياد
توفيق خضراوي
االمجد العثماني
الطاهر السالمي
عبد السطار الماطوسي
منير غزواني
ضاوي بشار
عبدالوهاب القاسمي
محمد الرياحي
سعد بنمرزوق
البشير الصوفي
العيد بن مصباح السوفي
سمير الفرجاني
توفيق زروق
لطفي عكروت
عادل بن الطايع قاسمي
الطاهر بالطيبي
عبدالسالم بن بلقاسم عزيز
ماهر مولهي
احمد ابوالقاسم
الزازيه بنت يوسف مقلص
احمد العيشاوي
رضوان بن الحاج صالح
الحسين الجربي

0101-014265
0101-015250
0101-015299
0101-015674
0101-016004
0101-018199
0101-018200
0101-018204
0101-018209
0101-018211
0101-018617
0101-018991
0101-019058
0101-019457
0101-020010
0101-020413
0101-020527
0101-020596
0101-020770
0101-020885
0101-020925
0101-024167
0101-023354
0101-024053
0101-024057
0101-024074
0101-024517
0101-026256
0101-027211
0101-031441
0101-032004
0101-012098
1201-002046
1201-003089
1201-003477
0201-000082
0201-000208
0201-001742

 .71كمال بن عامر
 .72العائشة قرمازي
 .73محبوبة النصرية
 .74سالم بن العبيدي الغضباني
 .75القالعي نصري
 .76الجيالني اسودي
 .77نجيب المدايني
 .78عبدهللا نجالوي
 .79العيد الرحيمي
 .80محمد المولدي رحيمي
 .81علي اليحياوي
 .82علي سليماني
 .83الكافي يحياوي
 .84حليمة قالل
 .85توفيق جراد
 .86الحسين ختروش
 .87رزق كمايتيه
 .88عبدالكريم رحالي
 .89الزدامه معفى
 .90الهادي البريني
 .91محمد البريني
 .92خليفة بريني
 .93بوزيد ريشاوي
 .94عبدالحميد شارني ابريني
 .95حسن زغالمي
 .96احمد بريني
 .97ابوبكر الحمزاوي
 .98نجم الدين معروفي
 .99شكري عبيدي
 .100محمد العبيدي

0201-002121
0401-000042
0401-000059
0401-000060
0401-000185
0401-000230
0401-000811
0401-001093
0401-002112
0401-001891
0401-002984
0501-000011
0501-002994
0601-001155
0601-001681
0701-001073
0901-000020
0901-000085
0901-000139
0901-000260
0901-000284
0901-000285
0901-000317
0901-000663
0901-000713
0901-000747
0901-000852
0901-000037
1001-000065
1001-000069

