
 7تسليم قرارات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

 

 االسم رقم الملف

 عبد هللا بن علي نجالوي 0401-001093

 سليمان منصوري 0401-001124

 علي بن بلقاسم بن عبد هللا الخليفي 0401-001152

 ابراهيم بلقاسمي 0401-001305

 مسعود بن الكبلوتي أسودي 0401-001311

 عاللة بن يوسف بن عبد هللا قاهري 0401-001341

 محمد الصغير الدربالي 0401-001346

 حنان خضري 0401-001382

 حسن بن علي الخاليفي 0401-001415

 محمد بن علي بن صالح الصالحي 0401-001428

 عزالدين نقريشي 0401-001437

 العائش بن سعد بن تواتي ملوك 0401-001441

 غرسليبوعلي  0401-001456

 محمد الصغير بناني 0401-001476

 لويز السلطاني 0401-001519

 الناصر بنمخلوف 0401-001520

 قدور بن خليفة بن محمد ذيبي 0401-001524

 نصر الدبابي 0401-001586

 نصر بن علي بن محمد الدبابي 0401-001587

 الهادي الهاللي 0401-001597

 بلقاسم العباسيالطاهر بن احمد بن  0401-001598

 محمد صالح بن يونس علوي 0401-001607

 حميدة نداري 0401-001617

 عثمان بن احمد الثليثي 0401-001731

 العربي الكحالوي 0401-001791

 محمد الصالح بن علي بن نصر البعزوزي 0401-001825

 العيد بناني 0401-001853

 مقداد خليفي 0401-001854

 بن بلقاسم البوغديرييونس  0401-001912

 عبد الصمد بن حفيظ بن الحاج سعد قادري 0401-001933

 محمد بن سعد بن علي منصوري 0401-001954



 صالح بن يونس بن علي عجالني 0401-001968

 محمد بن عمر بن أحمد الساسي الصعدلي 0401-001986

 احمد بن محمد االخضر بالضياف 0401-001991

 السعدوني محمود 0401-001997

 الضاوي بن محمد الصالح بن يونس الذيبي 0401-002032

 حافظ رويسي 0401-002039

 عبد هللا بن علي بن محمد بن بلقاسم الخليفي 0401-002040

 علي بن بلقاسم بن عباس شعباني 0401-002042

 محمد بن علي بن محمد الميساوي 0401-002047

 مد بن سعد بوغديريبوبكر بن عثمان بن مح 0401-002059

 قدور بن عماره بن يوسف الكرتلي 0401-002076

 عبد الحميد عبيدي 0401-002087

 محمد بن ابراهيم اللواتي 0401-002118

 الحبيب نصري 0401-002139

 يونس بن رابح بن فرحات عسيلي 0401-002151

 أحمد الكامل بن علي بن محمد خليفي 0401-002156

 االزهر نصري 0401-002271

 يوسف بن محمد بن رابح رحيمي 0401-002272

 عبد هللا بن الطاهر بن عبد هللا خليفي 0401-002275

 عمار بن عمر بن القروي قرميطي 0401-002317

 االزهر بن صالح بن محمد بن الحاج علي الرمضاني 0401-002390

 محمد الصغير بن علي بن البشير عتوري 0401-002440

 حميده بن الحسين بن ابراهيم سعدي 0401-002496

 علي بوزيدي 0401-002497

 البشير الداودي 0401-002499

 العروسي بن الكيالني بن محمد الطيب الخويلدي 0401-002600

 االزهر بن عثمان بن صالح شعباني 0401-002672

 علي بن بلقاسم بن عباس شعباني 0401-002675

 محمد بن الحاج أحمد حاجيالطاهر بن  0401-002676

 عفاف العامري 0401-002683

 شهاب العامري 0401-002684

 هشام عامري 0401-002685

 عدنان عامري 0401-002686

 الوازنه عامرية 0401-002687



 محمد السعدوني 0401-002699

 مكرم العامري 0401-002732

 الطاهر بن محمد بن العبيدي مدايني 0401-002781

 مختار بن ابراهيم بن محمد النصراوي 0401-002807

 السعيدي بن صالح حمداني 0401-002820

 النوري غرسلي 0401-002821

 بوبكر طالبي 0401-002889

 ابراهيم بن بلقاسم اسودي 0401-002897

 يونس بن عمار بن النملي طرشي 0401-002916

 عاللة بن مسعود بن بلقاسم تليلي 0401-002926

 احمد بن عبد هللا بن صالح البوعالقي 0401-002985

 علي بن ضو بن علي جرايدي 0401-003019

 ابراهيم بن محمد الصالح عموري 0401-003118

 محمد بن صالح بن عمار صالحي 0401-003259

 االزهر بن عبد هلل بن محمد منصوري 0401-003276

 عمار الغواري 0401-003333

 يزيبلقاسم ح 0401-003442

 


