
 
 
 

  قرارات جبر الضرر الفردي
  17قائمة عدد 

  

  رقم الملف  االسم واللقب  العدد
  0101-000208  دمحم علي صعدولي   .1
  0101-004453  فاطمة الجوادي   .2
  0101-006790  دمحم التلیلي الحسناوي    .3
  0101-006895  الحسین زائدي    .4
  0101-007140  بكر غرسليبو   .5
  0101-006131  عمر البریني   .6
  0101-006153  دمحم األمین غضباني    .7
  0101-006288  علي الحجري    .8
  0101-006391  مبارك دخیللي   .9

  0101-007193  مبروك مرزوقي  .10
  0101-007187  المنجي المرزوقي  .11
  0101-017003  الفازع الیعقوبي  .12
  0101-017167  عمار الحاج عیاد  .13
  0101-014431  فیصل خلیفة  .14
  0101-018198  العربي بلحاج ساسي  .15
  0101-021540  احمد سالم  .16
  0101-022288  العربي حمیدي  .17
  0101-022219  رضا بن صالح الصولي  .18
  0101-024997  فتحي مومني  .19
  0101-012094  عمر التلیلي .20
  0101-011487  دمحم االزھر حمحوم .21
  0101-011046  بشیر العبیدي  .22
  0101-011952  وناس یحیاوي  .23
  0101-031017  فتحي بنحمودة .24
  0201-000095  رفیق السالمي  .25
  0201-003944  نورالدین حمدیة  .26



 
 
 

   0401-000011  دمحم بن صالح خضرواي .27
  0401-000242  المیداني العیشاوي .28
  0401-000314  بوعزي المجید عبد .29
  0101-027881  الحمادي سالیمي .30
  0101-013168  دمحم بن إبراھیم العمیري  .31
  0101-013194  لطفي بالطیب  .32
  0101-013281  محرز نصري  .33
  0101-013749  انصایبيإبراھیم  .34
  0101-013757  دمحم الناصر الشیخ دمحم  .35
  0101-013772  نبیل عمار  .36
  0101-013991  مغزاوي التلیلي .37
  0101-014747  دمحم الصالح نبیلي  .38
  0101-014153  سمیر الزعلوني .39
  0101-014789  المنصف زقیر .40
  0101-014784  دمحم الساسي علوي  .41
  0101-014892  حاتم العكرمي .42
  0101-015006  عمار نبیلي  .43
  0101-015144  القادري داللي  .44
  0101-016060  المختار منصوري  .45
  0101-015342  الشارني الحمید عبد .46
  0101-015881  نبیل الحامدي  .47
  0101-016469  فوزي قطراني  .48
   0101-016585  عبدالمجید عمار  .49
  0101-017053  محفوظ السالمي  .50
  0101-017230  األخضر الھاني  .51
  0401-000376  دمحم الھادي اسودي  .52
   0401-000470  مبارك العماري  .53
  0401-000480  احمد اسودي  .54
  0401-000595  حفصیة العماري  .55
  0401-000939  احمد نصري  .56
  0401-001276  دمحم الناجم النمري  .57



 
 
 

  0401-001377  نصرالدین نصري  .58
  0401-002313  دمحم قرمیطي .59
  0401-003332  النوري منصوريدمحم  .60
  0501-000022  عبدالشافي بن عمار  .61
  0501-000037  بوجمعة عرفة  .62
  0501-000117  فیصل رمضان  .63
  0501-000248  دمحم الشاذلي سعید  .64
  0501-000327  محسن صبري  .65
  0501-000374  عبدهللا عیساوي  .66
  0101-000408  عبدهللا یحیاوي  .67
  0501-000417  دمحم البشیر الفاضل  .68
  0501-000617  دمحم طھ السوسي .69
  0501-000634  عمر الرویسي .70
  0501-000675  محجوب عرفاوي  .71
  0501-001004  احمد تواتي .72
  0501-001126  المھدي قربایة .73
  0501-001356  حمحوم الحمید عبد .74
  0501-002112  دمحم مستوري  .75
  0501-002344  شكري میھوب .76
  0501-002437  إبراھیم درغوثي  .77
  0501-002438  بوبكر بن علي .78
  0501-002699  رضا الضاوي  .79
  0501-002730  احمد مصباح  .80
  0501-003546  دمحم شكري تریكي  .81
  0501-003953  یوسف أوالد سي احمد  .82
  0501-004079  عمامي بوحالب .83
  0501-004651  حسن روین  .84
  0501-004663  الكریم عبد مبارك بن .85
  0601-000009  الحبیب عاللي  .86
  0601-000158  جمال المحجوب  .87
  0601-001801  دریدي الرزاق عبد .88



 
 
 

  0601-001997  جمیل قدریة  .89
  0601-003157  رشدي ابن غالبة  .90
  0701-000075  فتحي خدومة  .91
  0701-001132  حسن رحومة  .92
  0701-001615  الطاھر رحومة  .93
  0701-001966  لسعد بوركبھ .94
  0901-000003  دمحم الھادي بن علمي  .95
  0901-000018  صالح الدین الھاللي  .96
  0901-000047  صالح البلطي  .97
  0901-000060  عثمان مناعي  .98

 


