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31قائمة عدد   
 

 

 االسم و اللقب رقم الملف

 الربيعي بن مبارك  فندولي .1 0101-012567
 عبد المجيد بن علي  قمودي .2 0101-013112
 الرحمان  ربعاوي علي بن عبد .3 0101-014351
 ابراهيم بن محمد  ضيف هللا .4 0101-016651
 الطاهر بن أحمد بن حمد بن عاللة ربعاوي .5 0101-022550
 عثمان بن عمار غانمي .6 0101-022643
 هللا عماري عمر  بن عبد .7 0101-022760
 الذهبي بن صالح زعراوي .8 0101-022936
 العربي بن الهادي الفندولي .9 0101-023675
 هللا بدراوي المولدي  بن عبد .10 0101-023679
 الرحمان الزارعي عبد هللا بن عبد .11 0101-023734
 عبد الوهاب بن علي   قمودي .12 0101-023735
 الفاهم بن سعد زارعي .13 0101-023744
 الهادي  بن علي سعيدي .14 0101-023746
 االزهر بن عثمان طاهري .15 0101-023750
 نصر بن عمار سويسي .16 0101-023757
 عبد هللا بن أحمد  العماري .17 0101-023781
 حمزة بن خليفة غانمي .18 0101-023788
 حمزة بن بدري خليفي .19 0101-023790
 ي بن حسين فطناسيربعاو .20 0101-023804
 الهادي بن علي غابري .21 0101-023862
 محمد  بن يونس جوادي .22 0301-000147
 محمد بن سعد بن سلطان  رداوي .23 0301-000370
 عبد السالم بن علي بن صالح فندولي .24 0301-000372
 محمد شتوح بن صالح  قاسمي .25 0301-000373
 محسن بن الهادي بن خذيري حيدوري .26 0301-000374
 علية بن احمد بن علي علوي .27 0301-000375
 محمد الوافي بن مبروك   قندوزي .28 0301-000376
 خذيري بن لزهر  الصعدولي .29 0301-000378
 عاللة بن عبيدي بن مسعود الجراي عماري .30 0301-000379
 ابراهيم بن أعلية عبيدي الفي .31 0301-000381
 محمد الساسي بن صالح بن عبد هللا صعدولي .32 0301-000383
 عبد السالم بن سالم ميه بن عمر سليمي .33 0301-000387
 احمد بن محمد الشعري  محفوظي .34 0301-000390
 رابح بن حمد ربعاوي .35 0301-000393
 أحمد بنعليمحمد بن سعد بن  .36 0301-000394
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 االزهر بن عامر   حيدوري .37 0301-000395
 محمود بن خليفه مشي .38 0301-000398
 لطيب حناشيالجمعي  بن ا .39 0301-000399
 البشير بن طاهر فندولي .40 0301-000401
 بشير بن محمد بن علي غانمي .41 0301-000402
 عبد هللا بن عبد الرحمان بن الحاج علي زارعي .42 0301-000403
 الطيب بن علي بن ابراهيم قمودي .43 0301-000404
 االزهر بن عثمان بن علي تيتوح ربعاوي .44 0301-000408
 براهيم سليميمحمود بن ا .45 0301-000411
 اعماري محمد األزهر بن العربي .46 0301-000412
 النفطي بن محمد الصالح ربعاوي .47 0301-000413
 فطناسي بن حسين ربعاوي .48 0301-000414
 العربي بن مكي بن علي التومي حمدي .49 0301-000417
 مسعود  بن صالح بن علي ربعاوي .50 0301-000419
 ربعاوي  محمد العيدي بن التوهامي .51 0301-000423
 عبد هللا بن علي بن عمر بنعلي .52 0301-000426
 العربي بن محمد بن محفوظي .53 0301-000430
 المرحوم  عمار بن صالح بن علي فندولي .54 0301-000432
 الكريم بن عباس  ربعاوي عبد .55 0301-000433
 بشير بن ابراهيم اعجيمي .56 0301-000434
 الطيب  بن بوزيد  علوي .57 0301-000435
 التيجاني بن قعيد بن عمر قندوزي .58 0301-000436
 جيالني بن عثمان   ربعاوي .59 0301-000438
 الهادي بن علي بن حمروني بن علي .60 0301-000439
 علي بن محمد بن علي الصغير عماري .61 0301-000442
 العربي بن االزهر صماري .62 0301-000455
 احمد  بن سعد بن احمد رحال عماري .63 0301-000476
 البشير بن محمد  قمودي .64 0301-000480
 السبتي بن محمد األخضربن بغادة صماري .65 0301-000481
 طاهري ضو بن غريبي بن عمار .66 0301-000482
 يوسف بن عمر بن العيفة .67 0301-000646
 علي بن محمد  مشي .68 0301-001033
 الطاهر بن حسن  زويدي .69 0301-001111
 محمد بن سعد بن أحمد بنعلي .70 0301-001112
 المرحوم احمد بن سعد بن سلطان رداوي .71 0301-001113
 العرابي بن علي بن  خليفي .72 0301-001115
 صالح بن سعد رداوي .73 0301-001116
 احمد بن حسن بن علي نصري .74 0301-001117
 المرحوم ابراهيم بن رزق بن علي تيتوح .75 0301-001118
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 بركة نصريمعمر بن صالح بن  .76 0301-001119
 محمد مبارك كريمي صالح بن .77 0301-001350
 محمد الصالح بن عمار مرايدية .78 0301-001351
 محمد بن بلقاسم شنيني .79 0301-001427
 بلقاسم بن خليفة  قاسمي .80 0301-001697
 محمد بن عمر  مشي .81 0301-001810
 ابراهيم بن اعليه الفي .82 0301-001876
 الحسين بن معمر عماري .83 0301-001938
 سليميالخيري بن محمد  .84 1201-003630
 نصر بن محمود  برهومي .85 1201-003631
 توهامي بن صغير  قاسمي .86 1201-003632
 أحمد بن علي سعيدي .87 1201-003639
 بشير بن عمر  براهمية .88 1201-003648
 العربي بن مكي حمدي .89 1201-003651
 التيجاني بن قعيد قندوزي .90 1201-003786
 محمد  علي بن محمد حمدي .91 1201-003789
 علي بن عمر سليميبو .92 1201-003796
 الهادي بن ربيعي  النصري .93 1201-003816
 البرني بن علي ظاهري .94 1201-003870
 االزهر  بن عامر حيدوري .95 1201-003988
 محمد بن أحمد عزيزي .96 1201-004007
 عزيزي بن أحمدمحمد  .97 1201-004014
 مسعود بن صالح ربعاوي .98 1201-004993
 ويربعاعمار بن امعمر  .99 1201-004998
 عبد السالم  الجوادي .100 0301-000409
 العيدي  الربعاوي .101 0301-001431
 بشير فالحي .102 1201-003635
 ابراهيم  ضفولي .103 1201-003798
 البرني  الساكري .104 1201-003605
 خليفة فالحي .105 0101-023689
 صالح  سعيدي .106 0101-023685

 ظاهري صالح .107 0301-001857

 ربعاوي هللا عبد بن حمد بن أحمد بن الطاهر .108 0301-000427

 محفوظي عمر بن محمد بن أحمد .109 0301-000371

 عيدودي بن خليفة ضفولي  .110 0301-000727

 علي بن محمد عماري  .111 1201-003824

0101-014236 
ودعه ألمتساكني قرية النصر  ملف جماعي .112

 السيد احمد الساكري 
 


