
 

 1 تسليم قرارات جبر الضرر في مقر جمعية "أوفياء"

 اإلسم  رقم الملف  

 أيمن  الشيحي 0101-006829

 عبد السالم  بن  طراد 0101-006927

 احمد  بن حسين بن صالح العرفاوي  0101-006997

 رمزي ضيفي 0101-007022

0101-007030 
محمد أمين بن توفيق بن الطيب بن صالح 

 مساهلي

 وصام ساسي 0101-007494

 احمد  عبيدي 0101-007725

 بهيجة هداوي 0101-008040

 قيس الراجحي 0101-008278

 كمال  تليلي 0101-008888

 سليم  حسني 0101-008923

 صبرين  الراجحي 0101-008987

 الشريف بن عبد السالم بن سماتي  الصعدلي 0101-008993

 أنيس  بولعابي 0101-009527

 أحمد  قاسمي 0101-009763

 بالل  السكوحي 0101-010105

 حمزه  يحياوي 0101-010719

 محمد االخضر رحيمي 0101-011240

 الجديدي بن فتحي الريس 0101-011662

 حموده بن بلقاسم  كرتلي 0101-011925

 الواثق باهلل عسكري 0101-012295

 بدر الدين سائحي 0101-012468

 لينعيم  ساه 0101-012967

 مراد بن حمزة 0101-014097

 محمد نادر  بن موسى 0101-014231

 بالل شوي 0101-014399

 انتصار حليمي 0101-014502

 محمد ياسين  بن محرز عبايدي 0101-014525

 محمد أمين  العبيدي 0101-014730

 مراد رطيبى 0101-015519

 جالل  الحاج 0101-016257

 أيمن باشا 0101-017333

 عالء القيزاني 0101-017385

 منصور  النفزي 0101-017388

 عزوز بن سالمة 0101-017898

 سيف الدين  الجربي 0101-020845

 ثامر التليلي 0101-022253



 بالل  الجبالي 0101-022653

 الحبيب بنحجل 0101-023365

 سمير  الهمامي 0101-024467

 عادل بن حسين 0101-026084

 مد العروسيمح 0101-026747

 حسان  فقراوي 0101-027339

 محمد  الرطولي 0101-028434

 نجاة  سعيدي 0101-029661

 مروان الجبالي 0101-029662

 كمال الطرخاني 0101-029670

 يوسف عيادي 0101-030221

 خالد  احمدي 0101-030952

 وسيم  خليل 0101-031198

 محمد الهادي  قرميطي 0401-000036

 حسن  فقراوي 0401-000041

 رياض  سائحي 0401-000044

 زهير  الرطيبي 0401-000156

 مراد  رطيبي 0401-000158

 لطيفه  قرمازي 0401-000161

 بوبكر غرسلي 0401-000163

 عمر  الورتاني 0401-000308

 ابراهيم   رطيبي 0401-000365

 علي  الصعدلي 0401-000394

 الطاهر غضباني 0401-000435

 العائشة  الغضباني 0401-000437

 حسناوي نصري 0401-000496

 منذر  عبيدي 0401-000508

 هشام  هيشري 0401-000515

 المنجي  شابي 0401-000537

 ياسين  حيزي 0401-000574

 احمد  رطيبي 0401-000630

 رضا  نصري 0401-000646

 محمد  بثوري 0401-000662

 ياسين  دخيللي 0401-000687

 عبد القادر  ميساوي 0401-000690

 بدرالدين حسني 0401-000701

 حسام  جدلي 0401-000743

 عبد الحميد غضباني 0401-000745

 احمد الزين يحياوي 0401-000896

 العطرة بنت صالح بن احمد غضابنية 0401-000905

 جميل نصري 0401-000914

 جمال حمادي 0401-000937

 زروقي راضية 0401-001005

 ثامر  قاهري 0401-001014

 مليكة  نجالوي 0401-001054



 بالل  يحياوي 0401-001134

 طارق بناني 0401-001135

 مباركة قاسمي 0401-001195

 تودد فقراوي 0401-001216

 محمد الصغير  الفريضي 0401-001283

 رمضانة الصعدلي 0401-001366

 رأفت بن سلطان بن الطاهر عصيدي 0401-001397

 محمد رطيبي 0401-001461

 الناجي دلهومي 0401-001497

 حمزه  يحياوي 0401-001517

 خدوج  رطيبي 0401-001527

 حفصية  عيدودي 0401-001541

 فاطمة الزهرة  بوعزي 0401-001660

 مريم  فقراوي 0401-001687

 الهادي  رطيبي 0401-001716

 عبير  رطيبي 0401-001789

 عبد الجليل  دريهمي 0401-001820

 فهمي  عجالني 0401-001876

 مازن بن توفيق بن محمد دريهمي 0401-001917

 جمعة  رطيبي 0401-001999

 منيرة  خضراوية 0401-002000

 يحي  حمداني 0401-002056

 الطاهر  بوعلي 0401-002194

 مروشه  جملي 0401-002198

 ساسية نجالوي 0401-002249

 عصام نجالوي 0401-002251

 مراد الصالحي 0401-002351

 مراد  يحياوي 0401-002466

 محمد  سعودي 0401-002545

 محمد كريم المدايني 0401-002680

 فيصل قاهري 0401-002867

 فريد  دلهومي 0401-002901

 مراد  خليفي 0401-002923

 ايمن  نجالوي 0401-002988

 رؤوف جباري 0401-002994

 مجدي نصري 0401-002999

 محمد  ريان  بن صالح غرسلي 0401-003016

 باسل غرسلي 0401-003020

 خميسة  عصيدي 0401-003023

 بلقاسم  حليمي 0401-003029

 عادل  يحياوي 0401-003043

 فوزي  كلبوسي 0401-003051

 رياض  كلبوسي 0401-003052

 انياألزهر بن 0401-003062

 قيس  البوعلي 0401-003074



 شفيق حيوني 0401-003162

 بوبكر   سالمي 0401-003188

 مجدي    جملي 0401-003195

 منير فقراوي 0401-003208

 ماهر  حيزي 0401-003213

 عمار   فقراوي 0401-003214

 محمد  غضباني 0401-003230

 بالضياف علوي 0401-003232

 ن  بوعالقينور الدي 0401-003237

 محمد  جباري 0401-003253

 مسعودة  لباوية 0401-003264

 الشاذلي شعباني 0401-003270

 نبيل  سائحي 0401-003272

 الهادية بوعزي 0401-003274

 االنور  بلقاسمي 0401-003292

 أيمن بلقاسمي 0401-003293

 حسونة   فقراوي 0401-003328

 تقي هللا   نصرلي 0401-003341

 عربية  مداينية 0401-003352

 تفاحة ميساوي 0401-003356

 المنصف  دشراوي 0401-003393

 سعد حاجي 0501-000207

 فريد رابحي 0501-001132

 تليلي ابراهيم 0501-003313

 نور الدين  قحيز 0501-003407

 جمال الدين سبايطي 0701-000123

 حسن  حفيظي 0701-000562

 ل  حريزيعاد 0701-001506

 بهاء الدين  صدقي  0701-001602

 خالد  عون 0701-002017

 عبد الحليم  عبد الحليم 0801-002265

 عقبه  خميس 0901-000864

 عبدالحفيظ  ماجري 1001-000825

 لطفي  القادري 1101-000026

 سامي  بوسنة 1201-000261

 عصام الدين  شريقي 1201-000564

 شريف الزواويمحمد ال 1201-001302

 بديع بو جمعة 1201-001572

 سالم  سميطي 1201-001757

 كمال  سليمان 1201-002367

 الناصر  مناد 1201-003895

 عالء حيدري 1201-004106

 نزار صماري 1201-004124

 محمد االمين  سليماني 1201-004144

 هيثم  بنعلي 1201-004202



 

 

 

 

 حمزة  ميساوي 1201-004370

 سفيان غبر 1201-005019

 نجم الدين  بن بلقاسم 1201-005254

 محمد روافي 1201-005437

 علي  رحالي 1201-005447

 جمال القدري الماجري 1201-005450


