
 

  3تسليم قرارات في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

 

 االسم رقم الملف

 عبد هللا بن بلقاسم الشتوي 0101-015172

 محمود ذويب 0101-015209

0101-015412 
محي الدين بن احمد بن علي 

 األدب

 حميده الساسي 0101-015454

 محمد بوقره 0101-015460

 الحاميرضا  0101-015599

 لطفي بن عثمان بن أحمد سليم 0101-015668

0101-015711 
فرج بن عمر بن فرج ابن 

 سالم

 عبد العزيز صوالحيه 0101-015735

 أيمن الجعبيري 0101-015805

 نبيل بن عمر الحامدي 0101-015881

 نادر حمدوني 0101-015886

0101-016069 
عبدهللا بن سالم بن عمر 

 بوزيان

0101-016218 
الزاهي بن عمارة بن صالح 

 البناني

 عالء التواتي 0101-016234



 كوثر العياري 0101-016240

 بو السعود حميدي 0101-016242

 عبد العزيز منصري 0101-016268

 عبد الحفيظ بنرمضان 0101-016515

0101-016525 
عبد هللا بن محمد بن عبد هللا 

 جدائده

 عبد العزيز البلومي 0101-016563

 فاطمة الجمني 0101-016586

 مراد الميلي 0101-016687

0101-016753 
نجمة بنت محمد بن سوده 

 ايالهي

0101-016799 
النوي بن سعد بن بلقاسم 

 خيرات

 الصغير المقدمينى 0101-016846

0101-016849 
محمد عبد هللا بن علي 

 الوازنى

 تمام اصبعي 0101-017037

0101-017079 
محمد عدالن بن عبد العزيز 

 بن محمد تقتق

 الناصر بن محمد ورغي 0101-017114

 الحوسين بن الكيالني 0101-017165

 أحمد امحمد بن محمد األزرق 0101-017178

 محّمد عالئمي 0101-017209



 هذيبة مسعودي 0101-017322

0101-017360 
االزهر بن الطاهر يدعى 

 الشمليأمحمد بن محمد 

0101-017563 
الفيتوري بن الكيالني بن عبد 

 القادر الغودي

 الضاوي شارني 0101-017668

0101-017718 
بشير بن محمود بن محمد 

 محمود

0101-017728 
علي بن اسماعيل بن علي 

 بوعين

 حليمة الفقي 0101-017789

 عمر العبيدي 0101-017799

 محمد بن رمضان 0101-018044

 حاتم بن علي بن عمار عمارة 0101-018081

 اسية بلحسن 0101-018155

 محمد بن محمد اليحياوي 0101-018289

 عبد الرزاق همامي 0101-018621

 محمد الناجي غرسلي 0101-018667

 فاطمة عطية 0101-018698

 محمد النوري 0101-018721

 ليلى اليحياوي 0101-018775



 العلوىعلى  0101-018821

0101-018838 
الهادي بن علي بن الحاج 

 يوسف الذوادي

 مجيد عطواني 0101-018924

 فاتح بن عالله بن والي 0101-018958

0101-019003 
عبد الوهاب بن العربي بن 

 عبد الوهاب خضري

 الضاوي عوني 0101-019057

 المولدي نصري 0101-019139

 الحنديريمحمود بن عبد هللا  0101-019204

 عادل زويدي 0101-019351

 علي حسين 0101-019403

0101-019409 
صالح بن عبد هللا بن علي 

 الهمامي

 مروان عبيدي 0101-019421

 عاللة العامرى 0101-019438

0101-019485 
ناجي بن محمد بن الناجي 

 العوادي

 البشير الدخالوي 0101-019543

 غربيالجيالني بن سعد  0101-019572

0101-019608 
ابراهيم بن احمد بن سعد 

 بنعكاشة



0101-019675 
ضو بن ساسي بن حفناوي 

 عليبي

0101-019742 
أحمد بن عثمان بن صالح 

 بوغانمي

0101-019749 
محمد بن علي بن سعيد 

 بوعجيلة

 فاضل بن صالح ساسي 0101-019763

 محمد الصالح بن حمدة فليس 0101-019813

 مقدام المدوري 0101-019827

0101-019849 
علي بن بوترعة بن عمار ابن 

 عمار

 حميدة بلحاج صالح 0101-019860

0101-019908 
محمد بن الجيالني بن محمد 

 بنصعنون

 النوري بن عائشة 0101-019951

 محسن بن صالح جندوبي 0101-019999

 


