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 : انتهاكات اقتصادية واجتماعية 390قائمة عدد 

 

 الحوض المنجمي

اكدت هيئة الحقيقة والكرامة مسؤولية الدولة التونسية وكذلك مسؤولية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في االنتهاكات التي لحقت 

الهيئة  ها على الدولة التونسية ووجهتاالجتماعية بسبب امالءات فرضتمنطقة الحوض المنجمي وكل االنتهاكات االقتصادية و

في هذا الصدد الى كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجبر ضرر ضحايا هذه االنتهاكات ومن اخطرها التلوث  مذكرة

 .اثار مياه التصريفثقيلة في التربة والمياه من  معادن البئي الذي تسبب في كوارث بسبب وجود

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .1 واصلة بنت محمد بن الفتوري عليه  0701-000545

  .2 عائشة بنت ابراهيم بن المبروك عباس  0701-000546

  .3 عبد الوهاب بن محمد بن صالح عليه  0701-000547

  .4 التهامي بن عبدهللا بن التهامي عليه  0701-000548

  .5 سين بن العكرمي الغرائري نت الحبشرة ب 0701-000549

  .6 فتحية بنت ابراهيم بن بلحسن الباجي  0701-000550

  .7 توفيق بن عبد المجيد بن عبد السالم حجاج  0701-000551

  .8 الحبيب بن يوسف بن الحبيب الحجاج  0701-000552

  .9 ربح بنت مصطفى بن العروسي الخروف  0701-000553

  .10 ن مهذب عليه مهذب بن احمد ب 0701-000554

  .11 يسري بن المبروك بن البشير زعاترة  0701-000555

  .12 الزهرة بنت عبج اللطيف الخروف  0701-000556

  .13 حسن بن احمد زعاترة عبد الجليل بن  0701-000558

  .14 فاطمة بنت عبد السالم بن الفيتوري الحجاج  0701-000559

  .15 محمد بن محمد بن المبروك زعاترة  0701-000560

  .16 زينات بنت محمد العروسي عليه  0701-000561

  .17 حسنة بنت محمد بن محمد عبد الجواد  0701-000733

  .18 احفيظ الحفيظ المرحوم عبد الواحد بن   0701-000734

  .19 المرحوم مفتاح بن عبد السالم عبد القادر  0701-000735

  .20 أية سوائسة  0701-000736

  .21 ح مسعود المرحومة حمدية بنت صال 0701-000737

  .22 المرحوم األمجد بن التن الكيالني  0701-000738

  .23 المرحومة خديجة بنت الهاشمي عليه  0701-000739

  .24 المرحوم الحسين بن العكرمي الغرايري  0701-000740

  .25 كريمة قوادرية  0701-000741

  .26 الطاهر الغول  0701-000742

  .27 الزهرة بنت مهذب بن محمد زمة  0701-000743

  .28 محمد بن العيساوي علي الحناشي 0701-000744

  .29 نورة بنت الحفناوي جالب  0701-000745

  .30 عباس قوادرية البية  0701-000746

  .31 جيهان عمارة  0701-000747

http://www.ivd.tn/art_1/


2 
 

  .32 األصمر حجاج  0701-000748

  .33 فتحية بنت الصحبي بوخروف  0701-000749

  .34 عبد الكريم الكيالني  0701-000751

  .35 الهادي حسانة  مدمح 0701-000752

  .36 محي الدين الخطاب  0701-000753

  .37 زهرة المشارقي  0701-000754

  .38 ساسية بنت الهادي عليه  0701-000755

  .39 اسميحة بنت بلقاسم رجب حسانة  0701-000758

  .40 حسن بن احمد حجاج  0701-000759

  .41 عبد الحليم  كاروف   0701-000760

  .42 ليه زهرة بنت المبروك ع 0701-000761

  .43 خميسة بنت ابراهيم فرج  0701-000762

  .44 الكيالني عليه  0701-000763

  .45 هدى بنت احمد عباس  0701-000764

  .46 عبد السالم الزعاترة  0701-000765

  .47 ربح حجاج  0701-000766

  .48 عبد السالم بن التجوري  حجاج  0701-000834

  .49  الطيب بن عبد الوهاب بن ابوحسن الحجاج 0701-000835

  .50 عبد السالم  عليه 0701-000836

  .51 عبدهللا غودي طارق بن المبروك بن  0701-000837

  .52 عبد الفتاح عليه  0701-000858

  .53 محمد الهادي احمد  0701-000859

  .54 عمر حجاج  0701-000860

  .55 بشرة بنت الحسين الغرائري  0701-000862

  .56 صالح بن علي بن بلقاسم عليه  0701-000864

  .57 صابر عليه  0701-000865

  .58 الشورية بنت مهذب الخروف  0701-000866

  .59 عبد المنعم بن عبد القادر عبائرة  0701-000868

  .60 عبد الكريم عليه  0701-000869

  .61 منانة رجائبة  0701-000871

  .62 عزيزة غرايري  0701-000872

  .63 علي بن البغدادي عليه  0701-000873

  .64 هندة زعاترة  0701-000874

  .65 سعاد باجي  0701-000875

  .66 محمد عليه  0701-000877

  .67 زكية الباجي  0701-000878

  .68 ابراهيم بن البحري حسانة  0701-000880

  .69 هاجر باحي  0701-000882

  .70 البغدادي عليه  0701-000884

  .71 بالل بن البغدادي عليهة 0701-000885

  .72 عبد الحميد عليه  0701-000886

  .73 كروفناجية  0701-000888

  .74 الطيب الباجي  0701-000890

  .75 مريم الكيالني  0701-000891

  .76 عبد النبي بن عبد الفتاح أحمد  0701-000892
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  .77 محمد البحري حسانة  0701-000894

  .78 نوال  بنت عبد القادر عبائرة  0701-000895

  .79 هاجر عليه  0701-000896

  .80 محمد بن مهذب زمة  0701-000898

  .81 سانة ي حفتح 0701-000899

  .82 عبد الفتاح احمد حسن بن  0701-000901

  .83 فاطمة الباجي  0701-000902

  .84 فتحي خروف  0701-000903

  .85 توفيق بن عبد المجيد حجاج  0701-000904

  .86 حمدية بنت العكرمي الغندور  0701-000928

  .87 المختار  بن مروان بن الجيالني الميساوي  0701-001062

  .88 ة ي  رحومعبد الح 0701-001217

  .89 الفيتوري بن محمد بن بوبكر الكيالني  0701-001289

  .90 توفيق بن محمد بن بوبكر الكيالني  0701-001293

  .91 المختار بن محمد بن بوبكر الكيالني  0701-001294

  .92 ربح بنت التاجوري بن مفتاح  0701-001297

  .93 محمد علي بن الطاهر بن محمد علي  0701-001363

  .94 الوهاب بن محمد بن صالح عليه عبد  0701-001365

  .95 ربح بنت مصطفى بن العروسي الخروف  0701-001366

  .96 توفيق بن عبد المجيد بن عبد السالم حجاج  0701-001368

  .97 حبيب بن بوبكر بن العقربي االمشيرقي  0701-001371

  .98 الحبيب بن يوسف بن الحبيب الحجاج  0701-001378

  .99 روك بن البشير زعاترة مباليسري بن  0701-001379

  .100 محمد بن علي بن عبد السالم زعاترة  0701-001381

  .101 الزهرةبنت عبد اللطيف الخروف  0701-001382

  .102 الصادق بن المبروك قوادرية  0701-001383

  .103 عبد الوهاب بن محمد بن صالح علية  0701-001986

  .104 عميرة )حسانة( مريم  0701-001987

  .105  مصطفىرجب   0701-001989

0801-001947 
مجموعة الصيادين تونس المنضويين تحت الشبكة 

 التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام 
106.  

  .107 الوضع البيئي بجربة  0801-002296

  .108 منجي بن محمد بن بلقاسم  زايدي  1001-001180

  .109 عبد الحكيم  البقلوطي  1201-000102

  .110 البشير العطاوي 1201-000114

  .111 عبد الرحمان عمايدية 1201-005046

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .112 بلقاسم أحمدي  0501-000008

  .113 بوبكر بن سالم بن محمد  بوصالح  0501-004453

  .114 الطاهر  بن احمد يامن  بن محمود  بن  0601-002516

  .115 يوسف  بن عثمان  زنيدي  0601-002517

  .116 حمد احمد ين محمد  بن الطاهر  بن ا 0601-002518
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  .117 رشاد بن عبد الحميد ضو 0601-002566

  .118 خميسة بنت حسن بنعمر 0601-002567

  .119 األزهاري بن جمال  بنمحمد 0601-002568

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .120 خليفة الفطناسي 0101-001650

  .121 صالح بن بنشابيره بن البشير منصوري  0101-014904

  .122 بنشابيره  منصوري  0101-014905

  .123 محمد الصادق الطريقي 0101-022389

  .124 محمد العادل بن عامر الهنتاتي   0101-024992

  .125 عبد اللطيف  بوجلبان  0201-002166

  .126 العكرمي  جمالي 0301-000968

  .127 محمد بن ابراهيم  جاللي 0301-001626

  .128 جمعية أصدقاء الحوض المنجمي للبيئة 0501-000120

  .129 لي ذيبفاطمة  بنت علي بن ع 0501-000492

  .130 العروسي غريسي 0501-000651

  .131 احمد  عميدي 0501-000692

  .132 علي بن عمار بن محمد علوي 0501-000852

  .133 معتمدية ام العرائس 0501-001174

  .134 عبد الرزاق خليفي 0601-000122

  .135 الحبيب بن أحمد عميدي 0601-002180

  .136 فاطمة بنت الساسي  زمزام  0601-002183

  .137 محمد  بن أحمد بن  جمال 0601-002186

  .138 لطفي بن محمود عميدي 0601-002188

  .139 فطيمة بنت علي  طبابي 0601-002191

  .140 زكية بنت محمد  بن محمد 0601-002192

  .141 سالم بن أحمد  عميدي 0601-002202

  .142 عبد الحميد بن أحمد بن محمد 0601-002203

  .143 حسن بن حميدة 0601-002205

  .144 ن عبيد  عبيدي علي بن العيد  ب 0601-002323

  .145 منذر بن قعيد  بن االسود  0601-002326

  .146 محمد بن السبتي  مباركي 0601-002367

  .147 عثمان  عبيديبشير بن محمد بن  0601-003058

  .148 البشير زيدي 0701-000315

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .149 رشاد بن عبد الحميد ضو 0601-002566

  .150 خميسة بنت حسن بنعمر 0601-002567

  .151 األزهاري بن جمال  بنمحمد 0601-002568
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  االسم واللقب عدد الملف

  .152 يوسف بن أحمد بن بلقاسم أحمدي 0501-000007

  .153 بوقرة بن احمد بن بلقاسم أحمدي 0501-000009

  .154 سليمان بلقاسم 0501-000010

  .155 فرحات بلقاسم 0501-000012

  .156 علي بن محمد بن سليمان أحمدي 0501-000014

  .157 المولدي بن أحمد بن بلقاسم أحمدي 0501-000015

  .158 احمد الصغير بن ابراهيم بن مبروك عثموني 0501-000016

  .159 ابراهيم بن محمد بن بلقاسم بلقاسم 0501-000019

  .160 محمد بن أحمد بن بلقاسم بوقرة 0501-000020

  .161 عزيزة  عيساوي 0501-000757

  .162 فيصل التليجاني 0501-000798

  .163 د القادر  عماريبع 1201-002781

  .164 زهير عيساوي 1201-002871

  .165 محمد بو حفص 1201-004259

  .166 ايمن خذير 1201-004261

  .167 والية قابس             الء عمارة 0701-000750

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .168 علي الحمروني 0201-001816

  .169 علي بن محمد بن نصر الحمروني 0201-002065

  .170 يتوريني الفالحمرو 0201-002066

  .171 مباركة الحمروني 0201-002067

  .172 الجحوش  مسعوده 0201-002068

  .173 السبتي  نصر 0201-002069

  .174 عبشة نصر 0201-002071

  .175 علي بن نصر 0201-002072

  .176 مبروكة نصر 0201-002073

  .177 هنية نصر 0201-002074

  .178 صالح نصر 0201-002075

  .179 التومية نصر 0201-002076

 

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .180 الحسين  تليجاني 0501-000522

  .181 عصام ماجدي 0501-000630

  .182 الصادق  بن حميدان بن جفال سعيدي  0501-000653

  .183 بشير األحمر 0501-001115

  .184 عمر مبروكي 0501-002496
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  .185 احمد بن محمد بن محمد جراد 0501-003058

  .186 مخلوف بن عبد هللا بن محمد ماجدي  0501-003402

  .187 مالك  كريد  0501-003564

  .188 رابح  بنسالم  0501-003885

  .189 كمال  ضريفة  0501-004051

  .190 نود الدين  بوعوني 0501-004106

  .191 حمد  احمدي  0501-004108

  .192 طارق  خليفة  0501-004389

  .193 عمار بن بلقاسم سليمان 0501-004391

  .194 الحبيب جريدي 0501-004503

 

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .195 محمد األمين  نصراوي 0101-001419

  .196 مصباح  الراقد 0101-002430

  .197 عثمان السعيدي 0101-016772

  .198 السعيدي عثمان  0101-016773

  .199 رشاد النويصر 0101-031331

  .200 الحبيب بن عبد الجواد  0201-003212

  .201 محمد سويسي 0201-003905

  .202 خالد نجماوي 0501-000040

  .203 يروفة هنشير 0501-000362

  .204 أحمد  زروق 0501-000390

  .205 محمد الصالح  بن مشري بن ابراهيم مقدمي  0501-000411

  .206 عبدهللا  اليعقوبي  0501-000412

  .207 مقدميمحمد الصالح   0501-000413

  .208 علي نجماوي 0501-000519

  .209 محمد  منصري  0501-000563

  .210 رمضان  العبيدي 0501-000566

  .211 ليعبد المجيد الدال 0501-000659

  .212 علي  امراد  0501-000691

  .213 قاسمي علي  0501-000720

  .214 بلقاسم  حليمه  0501-000780

  .215 الشاذلي  يحي  0501-000781

  .216 جدالويعلى   0501-000802

  .217 عبدهللا  النائلي 0501-000803

  .218 بلقاسم  عكرمي  0501-000841

  .219 محمد نوي 0501-000842

  .220 بوصالح  امعيطي 0501-000843

  .221 الناصر  بن احمد بن عباس عمارنية  0501-000844

  .222 محمد داللي  0501-000855

  .223 عبد الحميد  مصباح  0501-000857
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  .224 مسعود  شوشان  0501-000861

  .225 عبد السطار  داللي  0501-000897

  .226 بلقاسم بريك 0501-000911

  .227 النفطي  سليمان  0501-000913

  .228 الهادي جدالوي 0501-000914

  .229 جمال الدين بن الحسين بن عمر تليجاني 0501-000982

  .230 صميدة  علي  0501-001005

  .231 عماره  فواراتي  0501-001027

  .232 عمار قوايد 0501-001028

  .233 علي  بن احمد بن بلقاسم جدالوي  0501-001029

  .234 االخضر  نصر  0501-001030

  .235 النوي بوعزيزي 0501-001031

  .236 علي  الساسي  0501-001032

  .237 احمد  بحرية 0501-001033

  .238 محمد  جدلة 0501-001038

  .239 محمد هنشيري 0501-001039

  .240 رزيقي  محمد  0501-001043

  .241 قمودي أحمد   0501-001045

  .242 ارزيقي محمد  0501-001054

  .243 أحمد  داللي  0501-001056

  .244 بوجمعة  هنشيري  0501-001057

  .245 فرحات  السعيدي  0501-001058

  .246 لية رحاح  بلقاسم 0501-001070

  .247 نور الدين بشاتنيه صنطوعة 0501-001071

  .248 بشاتنيه علي  0501-001072

  .249 تليلي  عبد هللا  0501-001075

  .250 محمد شوشان  هنشيري  0501-001095

  .251 محمد  رزايقية  0501-001096

  .252 مبروك بوبكر 0501-001102

  .253 البشير غريسي 0501-001107

  .254 طاهر  بن علي  0501-001109

  .255 عبدهللا صويعي 0501-001111

  .256 عمار  بن عمار  0501-001112

  .257 احمد  محاري  0501-001116

  .258 جدالوي عبد القادر   0501-001118

  .259 محمد الطيب رمضاني 0501-001119

  .260 الحاشي  محمد  0501-001120

  .261 تليلي  داللي 0501-001133

  .262 علي  عمايدية  0501-001134

  .263 حاشي قمايديةلدي بن علي بوحامد بن المو  0501-001135

  .264 رحال  رحال  0501-001136

  .265 بلقاسم  روابح  0501-001138

  .266 ابراهيم  بن عمار  0501-001139

  .267 عثمان  حسني 0501-001140

  .268 يونس عمارنية 0501-001141
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  .269 جدالوي  محمد  0501-001142

  .270 ابي الضياف  العيد  0501-001143

  .271 ضريف  العربي  0501-001144

  .272 الصادق بنمسعود 0501-001152

  .273 مبارك عكرمي  0501-001153

  .274 الطيب  صالح 0501-001154

  .275 محمد  عماره  0501-001155

  .276 بوزيان  العكرمي 0501-001156

  .277 علي  حاشي  0501-001157

  .278 احمد الكامل  قمره  0501-001158

  .279 يوسف  عكرمي  0501-001159

  .280 محمد  عماره  0501-001160

  .281 هالل بن محمد بن خليفة جدالوي  0501-001161

  .282 علي  بن الطاهر بن علي عبيد  0501-001162

  .283 محمد  بويحي 0501-001163

  .284 محمد  عمار  0501-001164

  .285 محمد الملكي  زعبوطي  0501-001165

  .286 الجمعي بنصيب 0501-001166

  .287 محمد  الهمامي  0501-001167

  .288 عمر  بن أحمد  0501-001168

  .289 محمد بن محمود بن الحاج علي بوزميتة تليجاني 0501-001170

  .290 مبروك بن محمد الساكر تليجالنيمحمد بن  0501-001171

  .291 محمد التيجاني  الغريسي 0501-001172

  .292 محمد الهادي  تليجاني  0501-001173

  .293 النوي داللي 0501-001179

  .294 عبد الحميد  تليجاني  0501-001181

  .295 روك مب  محمد 0501-001184

  .296 عبد هللا بن احمد بن االسود رحال 0501-001188

  .297 الهادي  طرادي  0501-001189

  .298 صغير الزهاني 0501-001192

  .299 محمد االسود  يحياوي 0501-001195

  .300 عمار  رزيقي  0501-001196

  .301 عبد هللا  نجماوي  0501-001197

  .302 يحياوي  شرف الدين  0501-001198

  .303 روابح   لعزيزعبد ا 0501-001199

  .304 عكرمي  علي  0501-001200

  .305 السبتي عمايدية  0501-001201

  .306 قمودي اتليلي  0501-001202

  .307 محمد الصالح  عكرمي  0501-001203

  .308 محمد  علي  0501-001204

  .309 محمد علي  بنسعد 0501-001206

  .310 بوترعة زعابطية 0501-001207

  .311 علي  جدالوي  0501-001209

  .312 هنشيري  الشاذلي   0501-001212

  .313 علي سواري 0501-001214
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  .314 قوادر محمد العليمي قوادر 0501-001215

  .315 سواري  عبد الحفيظ  0501-001216

  .316 سالم  نصر 0501-001217

  .317 صالح  رابحي 0501-001218

  .318 العيد  عمارنية  0501-001219

  .319 الحسين نجماوي 0501-001220

0501-001221 

جدالوي محمد أرملة أحمد  مباركه بنت منوبي بن

  .320 جدالوي

  .321 محسن  الورغي 0501-001222

  .322 احمد  بن احمد بن صالح عكرمي  0501-001224

  .323 محمود  مقدمي  0501-001230

  .324 عجينة  حمد  0501-001234

  .325 صالح بن علي ين سعد صويلح 0501-001235

  .326 عبد العزيز  بوشوشة 0501-001240

  .327 عكرمي بوزيان  0501-001241

  .328 صالح  بلقاسم 0501-001243

  .329 محمد  بن الناصر بن محمد تليجاني 0501-001244

  .330 محمد جلول  0501-001245

  .331 قوايد محمد  0501-001246

  .332 يوسف  سوري  0501-001247

  .333 عبد العزيز  عكرمي  0501-001249

  .334 محمد  عكرمي 0501-001251

  .335 ليه يجالمحمد معيزه بن محمد معيزه بن سعد  0501-001252

  .336 علي عثموني 0501-001253

  .337 جدالوي  محمد الصالح  0501-001254

  .338 مسعود  محمد  علي  0501-001255

  .339 قمرة  صالح  0501-001258

  .340 الصغير  محمد الزين  0501-001259

  .341 موسي  قوادر 0501-001264

  .342 عمارة  بوبكر  0501-001265

  .343 عمايديه حميده  0501-001266

  .344 بوقطف غوايديه 0501-001271

  .345 بنصيب  بلقاسم  0501-001272

  .346 محمد  نجماوي 0501-001274

  .347 يوسف  داللي  0501-001278

  .348 محمد  بنمبارك  0501-001280

  .349 بلقاسم  قوادر  0501-001281

  .350 محمد الهادي  عمائدة 0501-001282

  .351 محمد سوالمية 0501-001284

  .352 مسعود مسعود   0501-001285

  .353 الثمالوي عمر  0501-001286

  .354 مصطفى  جلولي  0501-001287

  .355 بشير جاليلية 0501-001288

  .356 عمر  بن عماره بن عبدهللا علي 0501-001290

  .357 بن السبوعي  العيد  0501-001293
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  .358 خليفة  زيباق 0501-001294

  .359 ابراهيم  زاهي  0501-001297

  .360 حركاتي الحبيب    0501-001299

  .361 ناجي نصرمحمد بن  0501-001300

  .362 عكرمي  أحمد  0501-001305

  .363 العربي لطيف 0501-001308

  .364 ابراهيم  عبد هللا  0501-001309

  .365 أحمد سعد  0501-001317

  .366 إبراهيم حامدي 0501-001318

  .367 عبد الحميد سالم  0501-001319

  .368 جدله  علي  0501-001320

  .369 عبد الكريم  عمري  0501-001321

  .370 غير حمد الصمراد  ا 0501-001322

  .371 عبد الرزاق  هنيشيري  0501-001323

  .372 أحمد  قوادرية  0501-001324

  .373 االزهر  عكرمي  0501-001325

  .374 عمار ساعي 0501-001326

  .375 جنات  سعداوي  0501-001327

  .376 عمار جلولي 0501-001328

  .377 عباس عمراني 0501-001330

  .378 علي بن مصباح بن صالح داللي 0501-001331

  .379 احمد  زهاني  0501-001332

  .380 قمرة محمد الطاهر  0501-001333

  .381 محمد الهاشمي قوادر 0501-001334

  .382 احمد سواري  0501-001335

  .383 عمار  ضو  0501-001340

  .384 محمد ابن رويس بن بلقاسم رويس 0501-001342

  .385 ماجدي علي  0501-001344

  .386 عز الدين بن صالح بن زروق جدالوي  0501-001346

  .387 سليمان  قمودي  0501-001348

  .388 محمد  بلقاسم  0501-001349

  .389 صالح  هنشيري  0501-001350

  .390 علي  سعيدي 0501-001353

  .391 الوردي  حامدي 0501-001355

  .392 خريف  عثمان  0501-001357

  .393 حرشاني  عميد  0501-001358

  .394 طاهر  عمراني  0501-001359

  .395 ابراهيم  تاجوري  0501-001360

  .396 عبد الحفيظ  طيب 0501-001361

  .397 محمد األزهر عياد  0501-001362

  .398 عمر بن محمد بن مبروك تاجوري 0501-001363

  .399 احمد  خضيري 0501-001364

  .400 بن جدو صالح 0501-001365

  .401 مصطفى  عياد  0501-001366

  .402 محمد بن عمر بن محمد بلقاسم  0501-001367
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  .403 أحمد  عياد 0501-001368

  .404 عمايدي  يربش 0501-001369

  .405 محمد  عكرمي  0501-001371

  .406 عبد السالم خوالدية 0501-001372

  .407 الشاذلي  رزيق  0501-001373

  .408 هنشيري بلقاسم بن مرغاد بن صالح  0501-001374

  .409 مبارك  عبد العزيز  0501-001375

  .410 قراوي  الهادي  0501-001376

  .411 علي المكي بن العيد بن الطيب مقدمي 0501-001378

  .412 زمالي محرز 0501-001379

  .413 محمد الهادي  الطرش  0501-001381

  .414 محمد  عكرمي  0501-001382

  .415 عمر بن أحمد بن محمد األسود قوادر 0501-001383

  .416 عمر رمضان 0501-001384

  .417 الحسين  هنشيري  0501-001385

  .418 محمد علي  جلول  0501-001387

  .419 محمد  سالم  0501-001388

  .420 محمد  شويه 0501-001391

  .421 علي  سعد 0501-001392

  .422 علي جدالوي 0501-001393

  .423 بن مصباح  مصباح  0501-001395

  .424 تليجاني  الحبيب  0501-001396

  .425 محمد بن صالح بن محمد تليجاني   0501-001398

  .426 بلقاسم  داللي  0501-001400

  .427 قندوز صالح  0501-001402

  .428 محمد الصغير العثماني 0501-001404

  .429 الصغير  علي  0501-001406

  .430 شرفي  عبد هللا  0501-001407

  .431 صالح  يحياوي  0501-001408

  .432 مقدمي  عمر  0501-001409

  .433 حسن مقدمي  0501-001410

  .434 محمد الهادي  هنشيري  0501-001411

  .435 سعد  ذيبي 0501-001412

  .436 صالح  سليمان  0501-001413

  .437 محمد  عمايمي 0501-001414

  .438 محمد  اصغير  0501-001417

  .439 علي  عثامنية 0501-001418

  .440 رشيد  رحال  0501-001419

  .441 عكرمي  االخضر  0501-001420

  .442 علي  جاليلية  0501-001421

  .443 مصباح  خوالدية  0501-001422

  .444 عز الدين  عمار 0501-001423

  .445 محمد الصغير  خوالديه  0501-001428

  .446 علي  بن جدو  0501-001431

  .447 عثمان  عكرمي 0501-001432
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  .448 إبراهيم بلقاسم 0501-001433

  .449 عبد الحفيظ  ذيبي  0501-001434

  .450 محمود عمارنية 0501-001435

  .451 محمد عبد هللا 0501-001437

  .452 عبد هللا عبد هللا 0501-001438

  .453 عثمان  بوقرة  0501-001439

  .454 احمد شهر حميدة قرابسي 0501-001440

  .455 اني ذب  محمد 0501-001441

  .456 سليمان  قمحة  0501-001442

  .457 مبارك بن احمد بن بلقاسم خالدي 0501-001444

  .458 عثمان  سهيلي  0501-001446

  .459 محمد  بولعراس  0501-001447

  .460 محمد الهادي  زيدي  0501-001448

  .461 السبتيبن خليفة بن صالح التليجاني  0501-001450

  .462 عباس  عمراني محمد المكي بن مبروك بن  0501-001451

  .463 عبد الحميد  بواألعراس 0501-001454

  .464 عمار  طرادي  0501-001457

  .465 عمار  أحمد العيفة 0501-001462

  .466 محمد  عمارة 0501-001464

  .467 عمار  مبروك  0501-001465

  .468 محمد بوعوني  0501-001467

  .469 محمد بن الملكي بن الخشيمي  خليفة  0501-001468

  .470 بروك بن عثمان جفاليبن م مفتاح 0501-001469

  .471 عثمان  بلقاسم 0501-001472

  .472 بلقاسم أحمد   0501-001473

  .473 صالح  تليجاني  0501-001474

  .474 محمد الصغير  عمار  0501-001475

  .475 عامر  عكرمي  0501-001478

  .476 علي  عكرمي  0501-001479

  .477 على جدالوي 0501-001482

  .478 المختار  سالطنية 0501-001483

  .479 صالح  سعد  0501-001485

  .480 الصحبي  زيدي  0501-001486

  .481 الصغير  ساعي محمد  0501-001487

  .482 شوية يونس  0501-001488

  .483 عبد اللطيف بن العربي بن بلقاسم  داللي  0501-001489

  .484 محمد  دالل  0501-001490

  .485 عبد العزيز  رابحي  0501-001491

  .486 عمار  شكري  0501-001493

  .487 بوعلي  المولدي  0501-001494

  .488 إبراهيم علية 0501-001496

  .489 عبد الحميد  سوالميه  0501-001497

  .490 محمد   بلقاسم  0501-001498

  .491 عبد هللا  حمد 0501-001499

  .492 عمامي بن محمد عمامي  العمامي  0501-001500
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  .493 العربي  زغدود  0501-001501

  .494 بلقاسم  ابراهيم  0501-001502

  .495 بشير  فرياني  0501-001503

  .496 مسعود محمد االبيض   0501-001506

  .497 العيد  سليمان  0501-001507

  .498 سعد  منور  0501-001508

  .499 مسعود  داللي  0501-001510

  .500 محمد  صوالحيه 0501-001511

  .501 ابراهيم  صويلح  0501-001512

  .502 صالح  حشاني  0501-001513

  .503 محمد الصالح  أحمد  0501-001516

  .504 حسن  احمد  0501-001517

  .505 الربيعي  عوائشيه  0501-001518

  .506 جدالوي  محمد  0501-001519

  .507 شوية  عاللة  0501-001521

  .508 صالح  سليمان  0501-001522

  .509 محمد بن احمد بن بلقاسم  خاليفية  0501-001523

  .510 عمر  السالمي 0501-001524

  .511 بلقاسم  البشير   0501-001525

  .512 لي جبا  وسيله 0501-001526

  .513 احمد  سماوي  0501-001527

  .514 محسن  عياشي 0501-001528

  .515 عبيدي  قوادر  0501-001529

0501-001530 

ممثل عن ضحايا االنتهاك الجماعي  المدعو محمد 

  .516 زنيدي 

  .517 محمد الطاهر بن محمد بن الناصر كشبوري  0501-001531

  .518 محمد بن محمد بن عبدهللا عباسي 0501-001532

0501-001533 

تفاحه بنت أحمد بن علي بنعبدهلل حرم علي 

  .519 مبروكي

  .520 العربي بن صالح بن علي  نوني  0501-001534

  .521 الصغير بن الطيب بن مبارك برهومي  0501-001535

  .522 بوقره بن محمد للطاهر بن الحاج محمد كشبوري 0501-001536

  .523 علي بن أحمد بن أحمد عيساوي  0501-001537

  .524 سلطان  المسعاوي 0501-001538

  .525 عمار بن محمد بن عمر زغدود 0501-001539

  .526 أحمد شهر عمار بن محمد بن أحمد ناصري 0501-001540

  .527 عثمان بن علي بن محمد  شدايدة 0501-001541

  .528 عبد الكريم بن ابراهيم بن علي عيساوي  0501-001542

  .529 تليلي تليلي بن محمد الطاهر بن حمد  0501-001543

  .530 محمود بن اعمارة بن بلقاسم بنابراهيم  0501-001544

  .531 علي بن محمد بن عبد هللا بنسالم 0501-001545

  .532 بلقاسم بن ابراهيم بن علي الراقد 0501-001546

  .533 يوسف بن محمد بن نصر حامدي  0501-001547

  .534 بشير  بخائريّة 0501-001548

  .535 صالح برهومي محمد بن عبد هللا بن  0501-001549

  .536 محمد بن مسعود بن بوزيان برهومي  0501-001550
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  .537 عبد هللا بن مسعود بن بوزيان براهمية  0501-001551

  .538 سليمان بن احمد بن الحاج سليمان مسعي  0501-001552

  .539 حسن  بنسالم  0501-001553

  .540 أحمد  العيساوي 0501-001554

  .541 بخايرية محمد بن صالح بن عمار  0501-001555

  .542 محمد بن عمار بن احمد زنيدي 0501-001556

  .543 يونس بن محمد بن نور االذياب 0501-001557

  .544 ابراهيم بن عمار بن نصر عيساوي  0501-001558

  .545 مسعود بن صالح بن بلقاسم سعيدي  0501-001559

  .546 علي بن احمد بن ابراهيم عيساوي  0501-001560

  .547 بنحمادي مبروك   0501-001561

  .548 د القادر بن احمد بويحي بن عبمحمد  0501-001562

  .549 الصادق بن بلقاسم بن عمار مبروك 0501-001563

  .550 بوعالق بن محمد بن بوعالق  عكرمي  0501-001564

  .551 الحبيب  رحال  0501-001565

  .552 ابراهيم  بوبكر  0501-001566

  .553 عربي مبروك 0501-001567

  .554 اللطيف  داللي عبد  0501-001568

  .555  شويه يوسف  0501-001570

  .556 سائحي   الطيب  0501-001571

  .557 مختار  صغير  0501-001572

  .558 عمار  كنز 0501-001573

  .559 طاهر   شوية  0501-001574

  .560 االزهر  بوعالق  0501-001575

  .561 فرحات  ذباني  0501-001576

  .562 أحمد   بن علي  0501-001578

  .563 برهومي  بلقاسم  0501-001580

  .564 م ساسي  بلقاس 0501-001582

  .565 االزهاري بن الحافظي بن يوسف  حويشي  0501-001583

  .566 محمد الصغير  البعير  0501-001584

  .567 محمد  عكرمي  0501-001585

  .568 محمد  بلقاسم  0501-001586

  .569 حوات  عباس  0501-001587

  .570 ابراهيم  غبطان  0501-001588

  .571 محمد  ساعي  0501-001589

  .572 مصطفى  نانه  0501-001591

  .573 محمد الصالح باهية 0501-001592

  .574 بشير عكرمي 0501-001593

  .575 صالح  شوية  0501-001596

  .576 الشابي بن محمد بن عباس هنشيري  0501-001597

  .577 ميداني  مبروكي 0501-001598

  .578 الطرشعبد هللا بن بشير بن عدودي  0501-001599

  .579 محمد بن عبد هللا بن صالح مبروكي  0501-001600

  .580 علجيه بنت الصغير بن أحمد أرملة محمد كشبوري 0501-001601

  .581 محمد  بشويشة  0501-001602
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  .582 محمد بن صالح بن محمد بنصالح 0501-001603

  .583 محمد األزرق بن حموده بن عبد الحفيظ شهالوي  0501-001604

  .584 أحمد اتريكي 0501-001605

  .585 عبد الحميد بن محمد بن أحمد األذياب 0501-001606

  .586 محّمد  عيساوي 0501-001608

  .587 أبو الحائل بن محمد بن عماره بنجدو  0501-001611

  .588 صالح األطرش 0501-001612

  .589 مسعود بن عثمان بن محمد عيساوي  0501-001613

  .590 عثمان بن احمد مسعي يونس الصغير بن  0501-001614

  .591 التونسي بن محمد بن احمد شهالوي 0501-001615

  .592 حموده بن عبد الحفيظ شهالوي مين بنمحمد األ 0501-001616

  .593 يوسف  عمايمي  0501-001617

  .594 عمر بن أحمد بن مسعود بناحمد 0501-001618

  .595 إبراهيم  عيساوي  0501-001619

  .596 قليعية حاشي 0501-001620

  .597 صالح بن محمد بن عباس جديدي  0501-001621

  .598 يونس بن محمد بن محمد بنحمد 0501-001622

  .599 نوة بنت محمد بن احمد مبروكي  0501-001623

  .600 العائش بن حمودة بن ثليجان الخميري 0501-001624

  .601 عبد هللا بن العربي بن بلقاسم  دالل  0501-001625

  .602 المتوكل بلقاسم   0501-001626

  .603 أحمد  عزازة  0501-001627

  .604 مسعود بن حشاني 0501-001629

  .605 ي  عثمانيبلقاسم بن صالح بن العثمان 0501-001630

  .606 محمد الطيب  شكري  0501-001631

  .607 بلقاسم بن احمد بن صالح  بن صالح 0501-001632

  .608 بوعوني  جفال  0501-001634

  .609 بلقاسم  البهواويالبشير بن علي بن  0501-001635

  .610 محمد الطيب  بوزيان  0501-001637

  .611 الناصر  التليلي  0501-001638

  .612 معمر نجماوي  بن ابراهيم بناحمد التليلي  0501-001639

0501-001641   613.  

  .614 محمد  سليمان  0501-001642

  .615 عبد هللا  عرفه  0501-001643

  .616 الطيب  بحايريةمحم الهادي بن البشير بن  0501-001644

  .617 الشويات  حسن  0501-001645

  .618 محمد بن حميدة بن علي الحلفاوي  0501-001646

  .619 ن معمر  تليلي عامر بن محمود ب 0501-001647

  .620 محمد الصغير  عثامنية  0501-001648

  .621 عز الدين  جراد  0501-001649

  .622 المولدي هنشيري 0501-001650

  .623 منوبية خلف هللا   0501-001651

  .624 محمد الطاهر  قوادر 0501-001652

  .625 البشير  إبراهيم 0501-001654

  .626 محمد الرضواني 0501-001655
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  .627 بن محمد معافي الميزوني زينة بنت  0501-001656

  .628 عبد السالم  بنخليفه  0501-001657

  .629 مبروك  بنخليفه 0501-001658

  .630 بعير شوية بلقاسم الصغير بن االحول بن  0501-001659

  .631 المداني بن محمدبن علي سعيدي 0501-001661

  .632 عيشة بنت مسعود بن محمد بويحي 0501-001662

  .633 بن احمد عيساوي عبد هللا بن محمد  0501-001663

  .634 محمد بن مسعود بن علي الناصري 0501-001664

  .635 عمار بن مسعود بن محمد بنصالح 0501-001665

  .636 القادر بن مبارك بن احمد عمارةعبد  0501-001666

  .637 جفال بن مسعود بن علي عيساوي  0501-001667

  .638 علي بن محمد بن احمد هاني  0501-001668

  .639 ن محمدرابح بد هللا برابح بن ع 0501-001671

  .640 إبراهيم  خالد 0501-001672

  .641 سعيد  علي  0501-001673

  .642 مبروكعلجية بنت محمد بن صالح  0501-001674

  .643 الهادي بن الحاج محمد الصالح بن علي  عياد 0501-001677

  .644 الشويات  محمد الصغير 0501-001679

  .645 محمد بن علي بن محمد التليلي العرفي  0501-001680

  .646 محمد  عيساوي 0501-001681

  .647 عمار  حمادي  0501-001684

  .648 ابراهيم بن مصطفى بن أحمد   طيب 0501-001685

  .649 محمد النفطي  حشاني  0501-001688

  .650 محمد الصالح  بوزيان  0501-001689

  .651 عمار  تليلي  0501-001690

  .652 محمد مبروك 0501-001692

  .653 مسعود  عثمان  0501-001693

  .654 احمد  قمودي  0501-001694

  .655 عبد هللا  سواعي  0501-001695

  .656 احمد  بن علي الصالح  0501-001696

  .657 عبد العزيز بن عثمان بن علي  عزازة  0501-001700

  .658 علي بن سالم بن محمود  أوالد الحاج  0501-001702

  .659 ابراهيم  شريطي  0501-001703

  .660 ج عبدهللا بن علي بن محمد  الحا 0501-001704

  .661 مصطفى بن صالح بن سليمان عيساوي  0501-001705

  .662 احمد مبروكي عبدهللا بن محمد بن  0501-001706

  .663 محمد األخضر بن صالح بن محمد دبوسي 0501-001707

  .664 أحمد  غبطان 0501-001708

  .665 رباش نصر  0501-001709

  .666 األمين بن محمد بن خليفة  جدالوي 0501-001712

  .667 حفيظ  مكي ال عبد 0501-001713

  .668 محمد األزهر بن علي بن عمار نحمه  0501-001714

  .669 عمر زنايديه 0501-001715

  .670 باقاسم بن عمر بن علي بنحميده  0501-001716

  .671 الطاهر بن محمد بن ابراهيم رابح 0501-001717
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  .672 مسعود بن عبدهللا بن مسعود ناصري 0501-001718

  .673 سعود ناصري أحمد بن عبدهللا بن م 0501-001719

  .674 التهامي شهر الساسي  هويملي 0501-001720

  .675 علي بلقاسم  0501-001721

  .676 علوي  حسن  0501-001722

  .677 اليحياوي راشد 0501-001723

  .678 عمارة بن محمد بن سعد  بوعمراني  0501-001724

  .679 محمد  ضو  0501-001725

  .680 علي  تاجوري  0501-001726

  .681  عثمان  العربي 0501-001727

  .682 محمد  جالل  0501-001728

  .683 الصالح بن يونس بن عبد هللا شويةمحمد  0501-001729

  .684 محمد  بلقاسم  0501-001730

  .685 عثمان  محمد  0501-001731

  .686 الحبيب جالل 0501-001732

  .687 المروكي الحسن 0501-001734

  .688 منصور  فطايمية  0501-001735

  .689 عياد البشير بن بوبكر بن سعد   0501-001736

  .690 ميلود لطيف 0501-001737

  .691 علي بن ابراهيم بن علي بدرة 0501-001738

  .692 محمد الحبيب السايحي 0501-001739

  .693 ابراهيم  بنشويه  0501-001740

  .694 شعبان  حفصية  0501-001741

  .695 محمود  المري 0501-001742

  .696 بوجمعة جمني 0501-001743

  .697 دي البيدي الجرو بن العربي بن اللبي 0501-001744

  .698 قرباوي أحمد  0501-001746

  .699 محمد الهادي  حمادي  0501-001747

  .700 عمر  خالد  0501-001748

  .701 فاطمة الذهبي 0501-001749

  .702 علي احمدي 0501-001750

  .703 عثمان  خلف هللا  0501-001751

  .704 تومية بنت بشير بن عمار شهالوي  0501-001752

  .705 بنجالببارك عباس بن الطيب بن م 0501-001753

  .706 حسن بن بشير بن عمار شهالوي  0501-001754

0501-001755 

عبد الحميد عبد المجيد بن عمار بن حويشي 

  .707 شهالوي 

  .708 حمودة بن سلطان بن مبارك سليماني  0501-001756

  .709 حمامة بنت محمد بن احمد شهالوي  0501-001757

  .710 بوقرة بن سلطان بن مبارك بنجالب 0501-001758

  .711 بشير بن الميزوني بن احمد شهالوي  0501-001759

  .712 الصادق بن احمد بن محمد مبروكي  0501-001760

  .713 خميسة بنت احمد بن مسعود جدائدي  0501-001761

  .714 السبتي بن ابراهيم بن احمد اتريكي 0501-001762

  .715 احمد بن علي بن بوقطف خاليفية 0501-001763
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  .716 حامدن علي هللا باحمد بن عبد  0501-001764

  .717 فاطمة بنت محمد بن بلقاسم قواسمية 0501-001765

  .718 صالح  زنايدية 0501-001766

  .719 رابح بن محمد بن ابراهيم عزازة 0501-001767

  .720 محمد بن علي بن عبد هللا صالح 0501-001768

  .721 عمار بن عمر بن عبد هللا بنعلي 0501-001769

  .722 يوسف  الشهود  0501-001770

  .723 عليه بن عبد اللله بن علي حامد 0501-001771

  .724 عبد هللا بن محمد بن احمد بنصالح 0501-001772

  .725 جفال بن اليهدر بن علي مبروكي 0501-001773

  .726 ابراهيم بن احمد بن علي الصغير عيساوي  0501-001774

  .727 ساسي  الحاج سعد  0501-001775

  .728 الهامل مبروكي عبد العزيز بن بلح بن  0501-001776

  .729 احمد بن مسعود بن صالح الجدايدية 0501-001777

  .730 صالح بن علي بن صالح براهمية 0501-001778

  .731 علي بنمبارك 0501-001779

  .732 الهادي بن صالح بن يونس برهومي  0501-001780

  .733 عبد هللا بن عثمان بن علي جديدي  0501-001781

  .734 الحاج احمدام الهناء بنت محمد  0501-001782

  .735 الطيب بن صالح بن علي ذياب 0501-001783

  .736 مبروك بن احمد بن علي ساسي  0501-001784

  .737 محمد  محاري 0501-001785

  .738 حادة بنت عبد المجيد زنايدية 0501-001786

  .739 محمد الصالح بن بلقاسم بن سليمان حسن 0501-001787

  .740 محمد بن علي بن سعد سعيدي  0501-001788

  .741 م زيدر بن ابراهيمحمد بن عما 0501-001789

  .742 أحمد عمامي  0501-001790

  .743 محمد الحمروني سالم 0501-001794

  .744 نصر احمد  0501-001795

  .745 نفاتي  محمد باي  0501-001799

  .746 عامر بن عبد هللا بن احمد احمد  0501-001803

  .747 أحمد بن محمد بن عمر سعيدي  0501-001807

  .748 عيديعبدهللا بن عمر بن مبارك س 0501-001808

  .749 العبيدي  بن محمد العبيدي 0501-001809

0501-001811 

خميسه بنت محمد بن ابراهيم حرم مبارك فجراوي 

  .750 فجراوي 

  .751 عبدهللا بن عمار بن عثمان محمد 0501-001812

  .752 البشير بن عمار بن عبدهللا زنايدي 0501-001814

  .753 عبدهللا بن مبارك بن أحمد مسعي  0501-001815

  .754 محمد الهادي بن محمد الصالح بن محمد قطراني  0501-001816

  .755 علي بن البكوش بن صالح بنعمر 0501-001817

  .756 علي شكري 0501-001818

  .757 عمار بن يونس بن صالح جديدي  0501-001819

  .758 عيساوياالخضر بن يوسف بن ابراهيم  0501-001820

  .759 العبيدي  زعبوطي  0501-001822
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  .760 حمد  عبد هللا  م 0501-001823

  .761 علي الصالح عبد هللا 0501-001824

  .762 علي  جالل 0501-001825

  .763 يونس  بن علي الصالح  0501-001826

  .764 سعيد  رباش 0501-001828

  .765 عبد العزيز  عكرمي  0501-001830

  .766 محمد  وصيفي  0501-001831

  .767 علي بن محمد بن بكار عيساوي  0501-001832

  .768 م بلقاسمخديجة بنت ابراهي 0501-001833

  .769 قطاري عبد الحميد 0501-001834

  .770 علي  بلقاسم  0501-001835

  .771 عمار  بخايريه 0501-001836

  .772 بشاتنية  محمد  0501-001837

  .773 بن الحاج  احمد 0501-001838

  .774 محمد  مسعود 0501-001839

  .775 صغير  بدر  0501-001840

  .776 عمار معامرية  0501-001841

  .777 قحيز  رجب  0501-001842

  .778 رمضان بن بلقاسم بن ربيعي  بوقطف 0501-001843

  .779 عاللة  شوية  0501-001844

  .780 محمد الناصف  شعبان  0501-001845

  .781 محمود بن ملوح بن علي عمامي  0501-001846

  .782 محمد بن عمار ساعي مسعودة بنت  0501-001847

  .783 رشيد بن الهادي بن نصر عثماني  0501-001848

  .784 بد هللا بن سلطان عيساوي بن ععمر  0501-001849

  .785 شعبان  بوكريبه 0501-001850

  .786 احمد  بشوع 0501-001851

  .787 حفايصية  عثمان  0501-001852

  .788 محمد العربي مسعود 0501-001853

  .789 الطيب بويحي الزهرة بنت  0501-001854

  .790 سعد بن عبد المجيد بن محود بنمبروك 0501-001855

  .791 شيالعبيدي حوي 0501-001858

0501-001860   792.  

  .793 عمار خريف 0501-001861

  .794 االمين  علي  0501-001862

  .795 عمر بن سالم بن محمد منصوري  0501-001863

  .796 عبد هللا بن محمد بن احمد سعيدي  0501-001864

  .797 رشيد بن محمد بن صالح بنرابح 0501-001865

  .798 هنية بنت محمد بن يونس ناصري  0501-001866

  .799 فاطمة بنت مبروك بن علي مبروكي  0501-001867

  .800 عمر بن سالم بن احمد سعيدي  0501-001868

  .801 محمد بن بلقاسم بن الملكي عبيدي  0501-001869

  .802 ابراهيم خميلة محمد بن حفناوي بن  0501-001870

  .803 الهادي بن بيبي بن حسن مسعي  0501-001871

  .804 صالح بن صالح بن محمد عيساوي  0501-001872
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  .805 محمد بن ابراهيم بن مسعود مبروكي  0501-001873

  .806 علي بن محمد بن الحاج جفال بنابراهيم 0501-001874

  .807 عزالدين بن ابراهيم بن يوسف دقاشي  0501-001875

  .808 علي بن عماره بن صالح ماجدي  0501-001876

  .809 العربي  صالح  0501-001877

  .810 محمد بن عمار بن أحمد زنايدية 0501-001878

  .811 محمد بن مبارك بن احمد مبروكي  0501-001879

  .812 عبد هللا بن حرشاني حسني  0501-001880

  .813 علي بن مبارك بن ابراهيم عيساوي  0501-001881

  .814 عبد هللا بن محمد بن بلقاسم بنيونس  0501-001882

  .815 ابراهيم  مبروكي  0501-001883

  .816 محمد الصالح بن صالح بن محمد ناصري  0501-001884

  .817 عمار بن سليمان  0501-001885

  .818 وريدة بنت احمد بن عثمان برهومي  0501-001886

  .819 عبد هللا بن صالح بن احمد مصباح 0501-001887

0501-001888 

نوة بنت علي يوسف بن صالح أرملة عمر بنبوبكر 

  .820 بنبوبكر

  .821 صالح بن عمار بن صالح كرامتي  0501-001889

  .822 بن عمر عيساوي بلقاسم بن محمد 0501-001891

0501-001892 

مباركه بنت رحيم بن صالح أرملة علي الصالح 

  .823 الشارني عبيدي

  .824 محمد مال ابراهيم بن بشير بن  0501-001893

  .825 محمد بن محمد بن بلقاسم غنيمة  0501-001894

  .826 عانس بنت عبد العزيز حرم عمار مسعس مبروك 0501-001895

  .827 أحمد بنعبدهللا  حسناوي بن عمار بن 0501-001896

  .828 مصطفى بن أحمد بن صالح هالل 0501-001897

  .829 محمد العكرمي  مقدمي  0501-001898

  .830 الهادي  مبروك  0501-001899

  .831 علي بن ابراهيم بن مسعود مبروكي  0501-001900

  .832 علي بن محمد بن الحاج محمد سعيدي 0501-001901

  .833 محمد بن علي بن بكار براهمية  0501-001902

  .834 عمر بن عباس بن عثمان برهومي 0501-001903

  .835 عانس بنت محمد بن فرح فرشيشي 0501-001904

  .836 البشير بن محمد بن مسعود برهومي  0501-001905

  .837 صالح  زغدود  0501-001906

  .838 الفاهم بن االسود بن يونس زنايدية  0501-001907

  .839 خديجة بنت عمر بن مبارك سعيدي 0501-001908

  .840 صالح بن علي بن الحاج هارون براهمية 0501-001909

  .841 خليفي علي بن يوسف بن عبد هللا  0501-001910

  .842 علي بن محمد بن سالم عيساوي  0501-001911

  .843 عيشة بنت علي بن عبد هللا مستوري  0501-001912

  .844 ابراهيم بن علي بن محمد عيساوي  0501-001913

  .845 نسالم محمد بن صالح بن عمر ب 0501-001914

  .846 محمد الصالح بن بوزيان بن صالح عيساوي  0501-001915

  .847 محمد بن ساسي بن صالح مسعي 0501-001916

  .848 أحمد بن مسعود بن بوزيان برهومي 0501-001917
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  .849 رقية بنت جفال بن بكار براهمي 0501-001918

  .850 رابح بن عبدهللا بن مسعود عزازه  0501-001919

  .851 هللا بن عثمان حامدم بن عبد عبد السال 0501-001920

0501-001921 

بن أحمد حرم عبدهللا غوائديه مباركة بنت عمار 

  .852 بنعبدهللا

  .853 فاطمة بنت صالح بن مبروك سعيدي  0501-001922

  .854 محرز بن احمد بن بلقاسم سهيلة 0501-001923

  .855 عمار بن عمر بوزيان برهومي  0501-001924

  .856 يسود بن احمد الهانمحمود بن محمد األ 0501-001925

  .857 الناصر حسين بن احمد   0501-001926

  .858 علي بن ابراهيم بن عمر ناصري 0501-001927

  .859 عبد المجيد بن محمد الصغير بن عبد هللا شرطاني  0501-001928

  .860 محمد الطاهر عيساوي 0501-001929

  .861 مبارك بن محمد بن عمر عيساوي  0501-001930

  .862 شيم بن عمر مبروكي ن احمد اخابراهيم ب 0501-001931

  .863 ابراهيم بن مسعود بن حميد بنبوبكر 0501-001932

  .864 صالح بن عماربن مبروك عيساوي  0501-001933

  .865 السيدة بنت محمد علي ميلود الشابي  0501-001934

  .866 عبد الحميد بن علي بن نصر عيساوي  0501-001935

  .867 وي رابح بن العيفة بن عيشاوي عيشا 0501-001936

  .868 علي بن عبدهللا سعيديمحمد بن  0501-001937

  .869 زينة بنت الهامل بن محمد عيساوي  0501-001938

  .870 أحمد بن علي بن عبد الرحمان براهمية 0501-001939

  .871 علي بن احمد بن عالله مبروك  0501-001940

  .872 علي بن يوسف بن علي الغوائدية  0501-001941

  .873 ي ة بن عثمان مسعسليمان بن عمار 0501-001942

  .874 بكار بن محمد بن مسعود برهومي  0501-001943

  .875 جمعة بنت محمد بن عثمان حسني  0501-001944

  .876 بوبكر بن محمد بن محمد مبروكي  0501-001945

  .877 علي بن أحمد بن علي بنمحمد  0501-001946

  .878 محمد  ناصري  0501-001947

  .879 وكي سلطان بن محمد بن سلطان مبر 0501-001948

  .880 علي بن مسعود بن علي عيساوي  0501-001950

  .881 كمال بن محمد بن محمد نجاري  0501-001951

  .882 علي بن محمد بن حفناوي مبروك  0501-001952

0501-001953 

الزهرة بنت قطيف بن العيفة حرم محمد ابراهيم 

  .883 مبارك

0501-001954 

فاطمة بنت عمر بن عثمان حرم عبدهللا مسعي 

  .884 مسعي

  .885 علي بن مسعود بن محمد بنصالح  0501-001955

  .886 السعيدي  محمد  0501-001956

  .887 محمد بن مسعود بن محمد بنصالح  0501-001957

  .888 عبدهللا بن صالح بن عبد السالم عماري 0501-001958

  .889 محمد بن ابراهيم بن محمد مبروكي  0501-001959

  .890  عيساويبشير بن علي التومي بن نصر  0501-001960

0501-001961 

نوه بنت علي بن محمد حرم عبد العزيز رابح 

  .891 عيساوي



22 
 

  .892 مسعود بن علي التومي بن نصر عيساوي 0501-001962

  .893 أحمد بن احمد بن محمود عباس 0501-001963

  .894 محمد  مبروكي  0501-001964

  .895 أحمد بن الطاهر بن محمد مبروك  0501-001965

  .896 ي مسعي معمر بن علأحمد بن  0501-001966

  .897 أحمد بن محمد بن أحمد سعيدي 0501-001967

  .898 عمر بن صالح بن عدودي برهومي  0501-001968

  .899 مبروكة بنت الطاهر بن عمر عيساوية  0501-001969

  .900 محمد بن عمر بن مبارك سعيدي  0501-001970

  .901 زينة بنت عمر شهر محمد عيساوي  0501-001971

  .902 سعد بوقطف عمارة بن علي بن  0501-001972

  .903 عبد  الوهاب  المسعاوي  0501-001977

  .904 محمد  قاسمي  0501-001978

  .905 علي بن االسود بن مبارك بنسالم 0501-001979

  .906 محمد الهادي بن ابراهيم بن عمر عيساوي  0501-001980

  .907 يوسف بن سليمان بن الساسي القادري  0501-001981

  .908 لي علي بن صالح بن محمد هال 0501-001982

  .909 عبد الوهاب بن علي بن مبارك رحاحليه 0501-001983

  .910 أحمد حمادي  0501-001984

  .911 محمد الهادي بن عثمان بن يوسف برهومي  0501-001985

  .912 محمد بن مصطفى بن حمد مبروكي  0501-001986

  .913 بنعبدهللا علي بن الهادي بن علي  0501-001987

  .914 بوعوني  رشيد بن محمد بن عبدهللا 0501-001988

  .915 أحمد بن علي بن أحمد سعيدي  0501-001989

  .916 جلول بن بوقره بن بوزيان برهومي  0501-001990

  .917 بوقطف  محمد  0501-001991

  .918 محمد بن علي بن العباسي بنمحمد  0501-001992

  .919 احمد  مبروكي  0501-001993

  .920 بلقاسم بن أحمد بن بلقاسم ابراهمية  0501-001994

  .921 بوعلي  ضو 0501-001995

  .922 السبتي ساسي  0501-001996

  .923 حمد بن محمد بن حمد برهومي  0501-001997

  .924 عثمان بن عمار بن بلقاسم سليمان  0501-001998

0501-002000 

محمد البشير بن يوسف بن محمد بن مبروك 

  .925 االحول

  .926 محمد بن بلقاسم بن عبيدي بن طيب  بوخاري 0501-002001

  .927 الح  مبروكي بن صعلي  0501-002003

  .928 ابراهيم بن مبارك بن بلقاسم ابراهمية  0501-002004

0501-002005 

محمد المولدي بن يونس بن الحاج احمد بوزيان 

  .929 كشبوري

  .930 محّمد الحسين ساعي 0501-002006

  .931 علي بن مبروك سعيدي محمد بن  0501-002007

  .932 محّمد العيد سعيدي 0501-002008

0501-002009 

علي بن الهامل حرم علي الصالح بنت  فاطمة

  .933 السعيدي سعيدي 

  .934 محمد بن ابراهيم بن بلقاسم بنجاباهلل 0501-002010



23 
 

0501-002011 

مباركة بنت محمود بن محمد أرملة أحمد 

  .935 الجوهري مسعي 

  .936 عبد العزيز بن مبروك بن علي مبروكي  0501-002012

  .937 عمر  فجراوي  0501-002013

  .938 بنت صالح بن علي صالح ية علج 0501-002014

  .939 محمد بن عبد هللا بن بلقاسم برهومي  0501-002015

  .940 صالح بن بلقاسم بن احمد حمادي  0501-002016

0501-002017 

أرملة محمد نفطي خميسة بنت محمد الجيالني 

  .941 رحومة 

  .942 محمد المنصف بن الطيب بن نصر اليعقوبي  0501-002018

  .943 مبروكي د بن مصباح أحمد بن محم 0501-002019

  .944 عماره  راشدي  0501-002020

  .945 محمد  زعابطية  0501-002021

  .946 حفصية بنت عثمان بن ضو خالد 0501-002022

  .947 الطاهر بن محمد بوسديره عثمان بن محمد  0501-002023

  .948 العربي بن محمد بن صالح زغدود 0501-002024

  .949 هيم نفطي محمد المنصف بن العروسي بن ابرا 0501-002025

  .950 عبد هللا  خليل  0501-002026

  .951 بشير بن عثمان بن يوسف ابراهيم 0501-002027

  .952 لزهر بن محمد بن صالح بنرابح 0501-002028

  .953 احمد بن محمد بن حمودة هالل  0501-002029

  .954 فاطمة الزهرة بنت صالح البوبكرية 0501-002030

  .955  محمد بن علي بن مصباح مصابحية 0501-002031

  .956 صالح بن سالم بن احمد سليمان  0501-002032

  .957 عبد العزيز بم محمود بن بوزيان براهمية  0501-002033

  .958 بن خليفة مبروكي الهادي بن علي  0501-002034

  .959 محمد  عمائمي  0501-002035

  .960 حسين بن بوسنة بن بيوضي بنسعد  0501-002036

  .961 العيفة  اقليعي  0501-002039

  .962 الرا قد  علي  0501-002040

  .963 محمد الصالح   قوادر  0501-002044

  .964 سعايدي  محي الدين  0501-002045

  .965 علي الصالح  صويلح 0501-002046

  .966 محمد الصغير  طالب  0501-002047

  .967 صحراوي  طيب  0501-002048

  .968 الطيب بن علي بن احمد  مشيخي  0501-002049

  .969 المولدي  بالناصر  0501-002053

  .970 راشدي  عمر  0501-002056

  .971 طالب محمد الهادي  0501-002057

  .972 حمادي  شوية 0501-002058

  .973 يحي  ساسي  0501-002060

  .974 عمار سودانة 0501-002061

  .975 عباس  نصر  0501-002086

  .976 رابح بن حميده بن بيوضي  بنسعد 0501-002093

  .977 محمد الصالح حمادي 0501-002096

  .978 رصغير الطاه 0501-002097
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  .979 علي  جعدارية  0501-002098

  .980 عبد الوهاب بن محمد الصغير بن علي الساسي  0501-002105

  .981 محمدالصالح طالب 0501-002106

  .982 جعدارية  الطاهر بن محمد  0501-002109

  .983 حفيظ  محمد  0501-002113

  .984 عمر  محمد الصالح  0501-002114

  .985 صالح  عمايمي  0501-002115

  .986 هيم الخالراإب 0501-002116

  .987 عبدهللا  كريزي 0501-002121

  .988 بوهاللي الحسين بن علي بن ابراهيم   0501-002123

  .989 قاسمي يوسف 0501-002124

  .990 عبد الحفيظ  سليم   0501-002125

  .991 احمد الصغير  عمارة  0501-002127

  .992 ربيعي  هنشيري  0501-002130

  .993 عريوه  احمد  0501-002131

  .994 د هللا ك عبمبرو 0501-002132

  .995 محمد بن يونس ين عبدهللا  بضياف  0501-002134

  .996 بلقاسم بن صالح بن مبارك  القروي  0501-002136

  .997 مختار  الحاج الطيب 0501-002139

  .998 الطاهر  محمد  0501-002143

  .999 محمد الطاهر بن عمار بن محمد الراشدي  راشدي  0501-002145

  .1000 عمار  بلقاسم  0501-002146

  .1001 محمد بن حوش بن بوزنة  0501-002147

  .1002 الصالح  جدالوي احمد  0501-002150

  .1003 محمد  بوشنيبه  0501-002151

  .1004 محمد  عكرمي  0501-002160

  .1005 محمد الطيب بن يونس بن ابراهيم ارزقي  0501-002161

  .1006 حمد  بوعمراني 0501-002170

  .1007 صالح قايدي 0501-002171

  .1008 طالب صالح 0501-002172

  .1009 االزهر هنيشري 0501-002174

  .1010 بنعمر سالم   0501-002185

  .1011 مصباح  زائدي  0501-002187

  .1012 علي بن محمد بن سعيد يعقوبي  0501-002188

  .1013 محمد الحبيب خالد 0501-002221

  .1014 علي  صويلح  0501-002234

  .1015 صالح  صويلح  0501-002235

  .1016 سعد  احمد  0501-002236

  .1017 علي  رميلة  0501-002237

  .1018 محمد   خليفة  0501-002251

  .1019 محمد بن محمد بن الحاج محمد سعيدي  0501-002262

  .1020 األزهر بنمبروك 0501-002263

  .1021 محمد بن الهادي بن علي البوتاوي 0501-002264

  .1022 سالم بنعثمان 0501-002265

  .1023 سعيدة بنت علي عيساوي  0501-002266



25 
 

  .1024 محمد بن عبد هللا مسعي  0501-002267

  .1025 ابراهيم بن صالح عيساوي العربي ين  0501-002268

  .1026 عمار بن سليمان الشابي صولية 0501-002269

  .1027 محمد بن علي بن عثمان حسني  0501-002270

  .1028 عبد هللا بن محمد جفافلية 0501-002271

  .1029 محمد الصالح بن دبش بن عثمان سعيدي  0501-002272

  .1030 يدي علي تومي بن ابراهيم بن محمد سع 0501-002273

  .1031 خميس بن علي بن حرشاني حسني  0501-002274

  .1032 علي بن محمود بن االخضر حسني  0501-002275

  .1033 حسونة بن عثمان بن علي مشاشة  0501-002276

  .1034 محمد بن عبد القادر بن محمد عيساوي  0501-002277

  .1035 علي  احمدي  0501-002278

  .1036 العايش  هالل  0501-002279

  .1037 ابراهيم وصيفيالم محمد س 0501-002280

  .1038 المعتصم باهلّل يعقوبي 0501-002281

  .1039 سليمان عيساوي 0501-002282

  .1040 بلقاسم بن مسعود بن عثمان برهومي. 0501-002283

  .1041 علي بن الطاهر بن محمد بنحمد  0501-002284

  .1042 يونس بن محمد بن يونس بالضياف  0501-002285

  .1043 محمد حضري محمد العربي بن العبيدي بن  0501-002286

  .1044 علي بن محمد بن سلطان منصور 0501-002287

  .1045 عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم عيساوي  0501-002288

  .1046 الهادف بن عمر بن علي الحاج احمد  0501-002289

  .1047 محمد العيد بن عبدهللا بن أحمد فجراوي  0501-002290

  .1048 محمد بن عمارة بن عثمان بويحي  0501-002291

  .1049 محمد بن أحمد بن بلقاسم خاليفه  0501-002292

  .1050 مبروك بن  محمد  مبروكي  0501-002293

  .1051 عمر بن يونس مبروكي  0501-002294

  .1052 صالح بن عبد هللا بن سلطان عيساوي  0501-002295

  .1053 ابراهيم بن محمد بن احمد سعيدي  0501-002296

  .1054 علي بن محمد بن بلقاسم بنيونس 0501-002297

  .1055 علي بن أحمد بن علي مبروكي 0501-002298

  .1056 محمد بن محمد بن سالم بنسالم  0501-002299

  .1057 بوجمعه بن احمد بن عبدهللا يعقوبي  0501-002300

  .1058 ابراهيم بن مسعود بن حميد بنبوبكر  0501-002301

  .1059 عمري بن محمد بن عمر نفطي 0501-002302

  .1060 مسعود براهميه عثمان بن محمد بن  0501-002303

  .1061 الطاهر  علي الساسي  0501-002304

  .1062 ابراهيم بن البحري بن بلقاسم بنصالح  0501-002305

  .1063 سالم بن بشير بن عيدودي األطرش 0501-002306

  .1064 ابراهيم بن علي بن العربي قدور  0501-002307

  .1065 لديب بن محمد بن يوسف البكري  0501-002308

  .1066 محمد بن علي زوزة وافي بن  0501-002309

  .1067 محمد الهادي بن العيدي بن عثمان محاري  0501-002310

  .1068 عبد الرحمان بن محمد بن علي نصر 0501-002311
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  .1069 بلقاسم لموشي 0501-002312

  .1070 الهادي بن المولدي بن البشير سعود  0501-002313

  .1071 محمد الصغير بن بلقاسم بن الناصر محاري  0501-002314

  .1072 ن علي الراقد عبد هللا بن ابراهيم ب 0501-002315

  .1073 نصر بن محمد بن علي نصر  0501-002316

  .1074 عبد هللا بن محمد مبروكي.   0501-002317

  .1075 ابراهيم بن مصباح بن احمد مبروكي  0501-002318

  .1076 ميزوني بن علي بن خريّف صدراوي 0501-002319

  .1077 سعيدي محمد بن عبدهللا بن عمر  0501-002320

  .1078 روكي مد بن مسعود مبعبد هللا بن مح 0501-002321

  .1079 محمد المنصف بن عبد الحميد بن صالح ناصري  0501-002322

  .1080 بلقاسم بن محمود بن علي مسعي. 0501-002323

  .1081 عمر بن علي بن الحاج هارون براهمية  0501-002324

  .1082 محمد بن علي بن محمد حمادي  0501-002325

  .1083 محمد درغوثي 0501-002326

  .1084 حمد بنمبروك عمر بن اأحمد بن  0501-002327

  .1085 علي بن محمد الرمال بن صالح وصيفي  0501-002328

  .1086 سالم عبد هللا 0501-002329

  .1087 منصور بن محمد بن احمد ناصري  0501-002330

  .1088 عبد السالم حمادي 0501-002331

  .1089 رضواني محمد  0501-002333

  .1090 محمد بن عبد الحفيظ بن علي  مراغدة  0501-002335

  .1091 علي  بن محمد  0501-002336

  .1092 الزاير  يحياوي 0501-002337

  .1093 خليفي  خوالدية  0501-002338

  .1094 ابراهيم بن علي بن الفالح بوعالق  0501-002339

  .1095 بوعالق صالح 0501-002341

  .1096 الصغير  بنور محمد الصغير بن ساسي بن محمد  0501-002342

  .1097 لبكاري محمد الصالح بن يونس بن البكاري بن ا 0501-002343

  .1098 محمد  قاسمي 0501-002345

  .1099 محمد الصالح  مبروك  0501-002358

  .1100 علي  لالهم  0501-002359

  .1101 حسناوي بن احمد بن عثمان جرابه  0501-002370

  .1102 الهادي  عمار 0501-002373

  .1103 الصغير  شكر محمد  0501-002383

  .1104 محمد العيد  حمد  0501-002393

  .1105 علي  شكري 0501-002401

  .1106 عمار  بلقاسم  0501-002402

  .1107 مقدمي  احمد  0501-002403

  .1108 صالح بن ابراهيم بن محمد كرنده 0501-002405

  .1109 محمد الطاهر بن احمد بن محمد بو عالق 0501-002407

  .1110 الحولة  عبد الملك  0501-002410

  .1111 بشير بن عمار 0501-002411

  .1112 الطيب بن عبد هللا بن علي شكري  0501-002412

  .1113 علي الصغير بن خليفة بن علي بشاتنية 0501-002416
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  .1114 عز الدين  سواري 0501-002417

  .1115 عبد السالم بن عمارة عمراني  0501-002418

  .1116 الرايس درغوثي 0501-002419

  .1117 محمد األشهب سائحيجوادي بن نصر بن  0501-002421

  .1118 محمد الساسي بن العوني بن محمد عقوني  0501-002422

  .1119 عبد المجيد  سلطان  0501-002423

  .1120 علية محمود 0501-002425

  .1121 عثمان علي الصغير 0501-002426

  .1122 محمد الناصر  شرطان  0501-002431

  .1123 مريم بنت البكوش بن صالح عيساوي  0501-002434

  .1124 العربي ين محمد بن عبد القادر زعرة  0501-002435

  .1125 بالناصر بن عمر شهر بن محمد عيساوي  0501-002436

  .1126 عبد هللا بن صالح بن محمد عيساوي  0501-002439

  .1127 ابراهيم بن علي حمادي  0501-002440

  .1128 الحسني بن محمد بن خذيري عثماني  0501-002441

  .1129 يوسف البكري علي بن محمد بن  0501-002442

  .1130 احمد بن ابراهيم بن عمر سوالمي  0501-002443

  .1131 علي  صوالحية  0501-002445

  .1132 األذياب الحسين  0501-002452

  .1133 ثابت  قاسمي  0501-002457

  .1134 يونس  عانسي  0501-002462

  .1135 يحياوي  الطرادي  0501-002463

  .1136 المولدي  هنشيري  0501-002464

  .1137 مبروك عمامي   0501-002466

  .1138 السبتي  تريكي  0501-002469

  .1139 محمد الطاهر تواتي 0501-002470

  .1140 محمد حسن شكري 0501-002472

  .1141 بوترعة  عكرمي  0501-002478

  .1142 بوزيان  محمد  0501-002479

  .1143 رابح  عمار  0501-002494

  .1144 فطوم محمد الهادي 0501-002501

  .1145 محمد علي بلقاسم 0501-002502

  .1146 مصطفى بن بلقاسم بن علي  هنشيري  0501-002503

  .1147 علي بن احمد بن عاللة مبروك 0501-002504

  .1148 بن نصر   حسن بن محمد بن عمر 0501-002507

  .1149 عكرمي  علي  0501-002510

  .1150 البشير رقعية 0501-002515

  .1151 ميلود عكرمي 0501-002516

  .1152 ثابت علي بن صالح  0501-002522

  .1153 ابراهيم  سواري 0501-002524

  .1154 عزالدين بن احمد بن محمد االسود قوادر  0501-002525

  .1155 علي المنصري 0501-002528

  .1156 سعد  بنسالم 0501-002531

  .1157 صالح بن مبروك بن سليمان  داللي 0501-002537

  .1158 عمر الصغير بن الطيب بن بلقاسم قوادر 0501-002545
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  .1159 هنشيريالمولدي   0501-002548

  .1160 الهاني  محمد  0501-002549

  .1161 محمد الصغير بن يوسف بن العبيدي  عبيدي  0501-002550

  .1162 محمد السبتي قحقوح 0501-002551

  .1163 لطيب  عزوز محمد ا 0501-002555

  .1164 مصباح  محمد  0501-002556

  .1165 بلقاسم بن محمد بن بلقاسم دالي  0501-002562

  .1166 الساسي  عكرمي  0501-002565

  .1167 حسونه  بن احمد  0501-002592

  .1168 بن حامد  حامد  0501-002605

  .1169 سليمان  بن احمد  0501-002606

  .1170 الوردي بن علي بن محمد بوعزيز  0501-002621

  .1171 محمود  بناحمد  0501-002625

  .1172 علي  عياد  0501-002664

  .1173 أحمد  نائلي 0501-002672

  .1174 األزهر  جدالوي 0501-002673

  .1175 البشير  بنعباس  0501-002680

  .1176 محمد االزهاري  نصيب  0501-002681

  .1177 محمد العربي  دعاب  0501-002702

  .1178 عبد هللا  دعاب     0501-002703

  .1179 أحمد  عبد العزيز  0501-002705

  .1180 عبد الحفيظ  بوحويه  0501-002708

  .1181 محمد  خميلي  0501-002747

  .1182 علي  خريف  0501-002769

  .1183 عثمان بن بلقاسم بن يونس  العيفة  0501-002770

  .1184 محمد  بوعالق  0501-002773

  .1185 علي بن ابراهيم بن علي بنمنصور  0501-002774

  .1186 خايريةمحمد الصغير بن مبروك بن عمر ب 0501-002775

  .1187 محمد  مبروكي  0501-002776

  .1188 الزهرة بنت محمد بن بلقاسم مبروكي  0501-002777

  .1189 وريدة بنت علي بلحسن  0501-002778

  .1190 عانس بنت محمد بن علي سعيدي  0501-002781

  .1191 مسعود بن عمري عبد هللا الزنايدية  0501-002782

  .1192 محسن بن عبد هللا بن الطاهر الزعبي  0501-002783

  .1193 رحيلة بنت عمارة بن محمد عفصي  0501-002784

  .1194 العيفة قفصية التهامي بن محمد بن  0501-002785

  .1195 بوبكر بن محمد الهادي بن محمد سالمي  0501-002786

  .1196 محمد بن العيد بن صالح العيد مصعبي  0501-002787

  .1197 مختار بن احمد بن محمود عشوري  0501-002788

  .1198 عباس بن علي سعيدي  محمد بن 0501-002789

  .1199 السعيدة بنت عبد هللا بوماللة  0501-002790

  .1200 علي بن مكي بن علي مبروك  0501-002791

  .1201 عمارة بن خليفة بن احمد ضو  0501-002792

  .1202 زينة بنت علي بن علي مبروكي  0501-002793

  .1203 ابراهيم بن محمد بن مسعود مبروكي  0501-002794
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  .1204 د هللا بن صالح مبروكي علي بن عب 0501-002795

  .1205 بومنجل عمر بن علي بن بلقاسم  0501-002796

  .1206 ابراهيم بن محمد بن عبد هللا سعيدي  0501-002797

  .1207 علي بن محمد االشهب بن مبارك رحال  0501-002798

  .1208 محمد الرشيد بن يونس بن محمد القداش  0501-002799

  .1209 ني الزهرة بنت مصطفى بن حسين زليط 0501-002800

  .1210 عبد الوهاب  كيالني  0501-002801

  .1211 حراثي محمد  0501-002802

  .1212 زمال  صالح  0501-002803

  .1213 رمضان  يحياوي  0501-002804

  .1214 أحمد عالقي 0501-002814

  .1215 عمار  عالقي  0501-002815

  .1216 صالح  عباسي  0501-002823

  .1217 محمد  هنشيري  0501-002829

  .1218 مريدة  أحمد  0501-002866

  .1219 االزهر  عالقي  0501-002882

  .1220 عثمان  بوعالق  0501-002883

  .1221 محمد علي  الكبير  0501-002892

  .1222 شريط  هنشيري  0501-002893

  .1223 محمد  الهنشيري  0501-002896

  .1224 حليمة بنت محمد الصغير بن سالم سعيدي  0501-002901

  .1225 محمد علي بن بوزيان بن بلقاسم رحيمي  0501-002902

  .1226 عثمان النائلي مبروكة بنت محمد بن  0501-002903

  .1227 صالح بن عمار بن احمد  قحقوح  0501-002904

  .1228 صالح بن محمد بن احمد سليمان  0501-002905

  .1229 شهلة بنت عمار بن محمدالماجوري  0501-002906

  .1230 ابراهيم بن عبد هللا  سعد  0501-002917

  .1231 ي  علي العلوي بن محمد بن أحمد  العلو 0501-002928

  .1232 عمري  سالم  0501-002972

  .1233 بشير حامد 0501-002982

  .1234 عبد الرزاق بن محمد بن بلقاسم  زواري  0501-002993

  .1235 سعيد  تليجاني  0501-002997

  .1236 عبد الوهاب  موساوي  0501-003060

  .1237 عثمان  عبيدي 0501-003064

  .1238 علي  عماره  0501-003067

  .1239 ابراهميمحمد الصالح    0501-003071

  .1240 محمد  هنشيري  0501-003074

  .1241 عبد الكريم بن علي بن بلقاسم  عمري  0501-003078

  .1242 احمد بن عمار بن ابراهيم  قوادرية  0501-003105

  .1243 سعيد براهمي 0501-003111

  .1244 مصباح اوالد ساعي  0501-003114

  .1245 أحمد  خوالدية  0501-003115

  .1246 بوشقراوي رمضان  0501-003116

  .1247 محمد  قاسمي  0501-003149

  .1248 البشير  بويحي  0501-003150



30 
 

  .1249 محمد الصغير قاسمي 0501-003151

0501-003152 

محمد االمجد بن محمد النوي بن االخضر  

  .1250 الماجدي 

  .1251 محمد المنجي بنسليمان 0501-003153

  .1252 علي الصالح  حمروني  0501-003159

  .1253 علي العياشي 0501-003163

  .1254  مرغاد  خالدي 0501-003164

  .1255 صالح  ادريسي 0501-003166

  .1256 الطاهر بن علي بن بابشية نفطي  0501-003168

  .1257 جالل الدين بن ابراهيم بن يوسف البكري  0501-003169

  .1258 بشرة بنت احمد منصوري  0501-003170

  .1259 صالح حركاتي 0501-003173

  .1260 عمر  الجمعي  0501-003174

  .1261 أحمد  سليمان  0501-003175

  .1262 ابراهيم  احمدي  0501-003179

  .1263 الطاهر  شعبان  0501-003181

  .1264 علي  وصيفي  0501-003188

  .1265 علي صدراوي 0501-003189

  .1266 حفناوي  النحيلي  0501-003190

  .1267 الهادي قليو 0501-003191

  .1268 عبد الحميد  شعباني  0501-003192

  .1269 المولدي  شابي محمد  0501-003196

  .1270 خليفه  طرش 0501-003201

  .1271 عبد الرزاق بن محمد بن احمد بنعمار 0501-003202

  .1272 يوسف بن معمر بن بلقاسم حامدي 0501-003205

  .1273 ميعادي  محمد  0501-003212

  .1274 علي  خالدي  0501-003213

  .1275 فاطمة الزهرة  عكوري 0501-003214

  .1276 مصطفى  بنجمه 0501-003215

  .1277 محمد  البويحي  0501-003216

  .1278 ن عمر برارمية انور بن المولدي ب 0501-003219

  .1279 عمر  شنب  0501-003221

  .1280 عبد الحكيم بن مصطفى بن علي  الزعالني  0501-003223

  .1281 عبد الجواد  علي  0501-003225

  .1282 قاسمي محمد بن الهادي  0501-003228

  .1283 محمد خالدي محمد علي بن بلقاسم بن  0501-003229

  .1284 بلقاسم  اتليلي 0501-003257

  .1285 ادر  نفطيعبد الق 0501-003264

  .1286 ترايكي  محرز  0501-003265

  .1287 علي بن العبيدي بن محمد ميعادي  0501-003266

  .1288 ميغة إبراهيم 0501-003267

  .1289 ميلود بن احمد بن علي بنجمة  0501-003268

  .1290 كلتومعمر بن مسعود بن محمد  0501-003272

  .1291 عبد الحفيظ  عباسي  0501-003278

  .1292 يونس خاليفية 0501-003279
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  .1293 ديناري  محمد االسود 0501-003280

  .1294 الهادي  بنصالح  0501-003283

  .1295 عكرمي  االزهر  0501-003287

  .1296 ميغة  عثمان بن االخضر  0501-003288

  .1297 عبد الرزاق  العلوي  0501-003289

  .1298 فجراوياحمد   0501-003291

  .1299 علي  رحال 0501-003295

  .1300 بلقاسم  الجمعي  0501-003296

  .1301 صالح  زرقين  0501-003298

  .1302 غضباني  معمري  0501-003300

  .1303 محمد  ساعي  0501-003308

  .1304 احمد بن محمد بن صالح ساعي  0501-003309

  .1305 مسعود  معتوق 0501-003312

  .1306 العايش  دغماني  0501-003315

  .1307 علي  هاللي  0501-003319

  .1308 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا زايري 0501-003322

  .1309 د بوضياف محم 0501-003334

  .1310 زنايديه  محمد  0501-003335

  .1311 اليحياوي  العبيدي  0501-003336

  .1312 بلقاسم  عثموني 0501-003338

  .1313 مصباح  عويني  0501-003341

  .1314 محمد الصالح جمعي 0501-003342

  .1315 خوالدية  رجب  0501-003343

  .1316 عبد هللا  زايري  0501-003344

  .1317 بشير  مسعي  0501-003351

  .1318 صالح  خرفاني  0501-003352

  .1319 علي  ماجدي 0501-003368

  .1320 جنات  بكوري  0501-003369

  .1321 عبد القادر  مسعاوي 0501-003371

  .1322 بوبكر بويحي 0501-003372

  .1323 محمد  بويحي  0501-003373

  .1324 الهادي  نفطي  0501-003374

  .1325 دعاب  محمد  0501-003380

  .1326 الهادي اللموشي 0501-003398

  .1327 المكي بن الطاهر   زعبي 0501-003399

  .1328 قريطيع  عبد الوهاب بن اراهيم   0501-003401

  .1329 علي    صدراوي   0501-003404

  .1330 إبراهيم  حسني  0501-003408

  .1331 عباسي  صالح  0501-003411

  .1332 بغدادي  المولديبن محمد علي  0501-003412

  .1333 عبدهللا بن بلقاسم بن أحمد  بنمبروك 0501-003414

  .1334 لزنايدية  علي ا 0501-003415

  .1335 المولدي  خميلي  0501-003417

  .1336 ادريسي تليجاني  0501-003418

  .1337 محمد بن عثمان بن عبد الوهاب  حاجي  0501-003419
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  .1338 البناني الجمعي   0501-003420

  .1339 الشابي مبروكبن مبارك  0501-003424

  .1340 محمدي  علي الصغير  0501-003431

  .1341 يوسف  أحمدي 0501-003432

  .1342 الطاهر  سليمان  0501-003433

  .1343 محمد محمدي 0501-003445

  .1344 التهامي  الساسي  0501-003446

  .1345 حسن بن مشري بن ابراهيم مقدمي  0501-003449

  .1346 عبد السالم بن بلقاسم بن علي  خوالدية  0501-003454

  .1347 مقدمي  محمد بن عمار 0501-003455

  .1348 النوي مسعاوي 0501-003468

  .1349 ن الحبيب بن بوزيان  المستيري علي ب 0501-003469

  .1350 علي بوعزيز 0501-003470

  .1351 مخلوف  رمضاني  0501-003471

  .1352 بوخاري  حمادي  0501-003472

  .1353 احمد بن عزوزي بن يوسف  قاسمي  0501-003473

  .1354 صالح  مباركي  0501-003474

  .1355 قواسمي  عمار 0501-003475

  .1356 احمد بن يوسف بن علي  مصابحية  0501-003476

  .1357 محمد بن التليلي بن االخضر ايالهي  0501-003478

  .1358 محمد االزهر بن عبد هللا بن الطاهر الزعيبي  0501-003479

  .1359 ابراهيم صحراوي بويحي 0501-003480

  .1360 علي بن احمد بن علي مبروك  0501-003481

  .1361 محمد حامدي 0501-003482

  .1362 عثموني  عثمان  0501-003485

  .1363 زازة عمار الع 0501-003486

  .1364 عبد هللا  بن صالح 0501-003487

  .1365 االمين  شعبوني  0501-003489

  .1366 البشير  تواتي  0501-003490

  .1367 مريم  هاللي 0501-003491

  .1368 محمد  كلثوم  0501-003492

  .1369 بلقاسم بن مصباح بن مبروك شابي  0501-003493

  .1370 أحمد  معمري 0501-003497

  .1371 عد ماجدي رمضان بن ابراهيم بن س 0501-003499

  .1372 رمضان بن عبد هللا بن محمد مرزوقي  0501-003501

  .1373 داعي  عبد العزيز  0501-003508

  .1374 عبد هللا  مغزاوي  0501-003509

  .1375 حميده سلقة  0501-003511

  .1376 الجمعي  محمد  0501-003513

  .1377 سليمان محمد الصالح 0501-003519

  .1378 محمد  عطيه 0501-003520

  .1379 حمد خميلي  م 0501-003521

  .1380 البشير  عالوي  0501-003522

  .1381 علي  معمري  0501-003523

  .1382 خميلي عبد الحفيظ   0501-003524
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  .1383 حميدة  خلف 0501-003525

  .1384 محمد  نجمه  0501-003526

  .1385 كيالني سحيم 0501-003527

  .1386 علي  علية  0501-003528

  .1387 ميالد  نصري  0501-003529

  .1388 محمد الناصر  ماجدي  0501-003530

  .1389 مكي  الحميدي  0501-003531

  .1390 بلقاسم عكرمي 0501-003532

  .1391 عمر  خالدي  0501-003534

  .1392 بكوري  بوبكر  0501-003535

  .1393 إبراهيم األجنف 0501-003538

  .1394 الناصر إتريكي 0501-003540

  .1395 بوقره  الطرش 0501-003541

  .1396 محمد  ذويبي  0501-003543

  .1397 بلقاسم  ممي 0501-003545

  .1398 عمارة  مبروك  0501-003547

  .1399 محمود  الشابي  0501-003553

  .1400 علي  خطيب  0501-003554

  .1401 الجمعي  ابراهيم  0501-003555

  .1402 عبد الحميد بن احمد بن علي  ديناري  0501-003556

  .1403 الزغبيبي  محمد الهادي  0501-003557

  .1404 شبل  جيالني  0501-003558

  .1405 الصادق  براهمي  0501-003559

  .1406 عمر  محمد  0501-003560

  .1407 محمد  براهمي 0501-003561

  .1408 علي بن عمارعباسي  صالح بن  0501-003562

  .1409 عباسي ابراهيم  0501-003586

  .1410 النوري االخنش 0501-003587

  .1411 االزهاري  حامي  0501-003589

  .1412 عثمان  رحال 0501-003590

  .1413 السعيد دبوبة 0501-003591

  .1414 احمد  المستيري 0501-003592

  .1415 الجمعي علي  0501-003593

  .1416 علي  زرقين 0501-003594

  .1417 الصالح بن بوجمعة بن سلطان سحيميمحمد  0501-003596

  .1418 حمادي  نصيبي 0501-003598

  .1419 أحمد  المستيري  0501-003599

  .1420 عمر  الشافعي 0501-003600

  .1421 أحمد  حسني  0501-003601

  .1422 عمربن محمد بن عمار   احمد  0501-003605

  .1423 عالئمية  االزهر  0501-003607

  .1424 الفاضل  ماجدي  0501-003608

  .1425 رابح بن احمد بن صالح ساعي  0501-003609

  .1426 علي بكوري 0501-003611

  .1427 رحال  عمر  0501-003613
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  .1428 جلول  رشيد  0501-003614

  .1429 بشير  بنصالح  0501-003616

  .1430 عبو  محمد  0501-003617

  .1431 مسعودي  خذيري  0501-003619

  .1432 محمد المنصف نفطي 0501-003632

  .1433 الصالح بن احمد بن علي براهميمحمد  0501-003633

  .1434 محي الدين  ابراهمي  0501-003642

  .1435 محمد العيد  حناشي  0501-003643

  .1436 بكوري محمود  0501-003650

  .1437 عبد هللا بلباح 0501-003654

  .1438 الشارني  عمر  0501-003657

  .1439 جمعة هاللي 0501-003661

  .1440 محمد الكافي قاسمي 0501-003666

  .1441 ابراهيم  سليمان 0501-003667

  .1442 سليمان  عثمان  0501-003668

  .1443 خميلي حسن 0501-003671

  .1444 محمد التليلي بن سعد بن علي سيود 0501-003677

  .1445 الصادق  هنشيري 0501-003679

  .1446 الطيب خميلي  0501-003680

  .1447 المبارك  بلعربي 0501-003681

  .1448 حمد  التركيم 0501-003682

  .1449 مقدمي  مسعود  0501-003684

  .1450 مسعود  السبتي  0501-003698

  .1451 االكحل كلتوم 0501-003702

  .1452 عمارة كلتوم  0501-003703

  .1453 نور الدين بن عثمان بن نصر بوبكر 0501-003704

  .1454 مسعود     سلقه 0501-003706

  .1455 فاطمة  بوترعة  0501-003707

  .1456 خديجة  عليمي  0501-003708

  .1457 بخته عزوزي  0501-003710

  .1458 عبد الحميد  براهمي  0501-003712

  .1459 عمر عماري 0501-003713

  .1460 براهمي  عثمان  0501-003714

  .1461 بلقاسم  نفطي  0501-003715

  .1462 بوبكر  البدوي 0501-003717

  .1463 الطيب  التليلي  0501-003734

  .1464 جلود محمد الصغير 0501-003735

  .1465  االزهرمبروك   0501-003737

  .1466 علي بن عبد هللا بن حمد نائلي  0501-003746

  .1467 بلقاسم نصيبي 0501-003747

  .1468 علي  تريكي  0501-003765

  .1469 نصر الدين  الغايب  0501-003766

  .1470 نصر  بنبلقاسم  0501-003767

  .1471 االزهر  سمي  0501-003768

  .1472 عمر  اليزيدي 0501-003769
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  .1473 محمد االذياب 0501-003772

  .1474 عبد العزيز بن عمار بن محمد براهمي  0501-003775

  .1475 محمد  حميه  0501-003776

  .1476 عبدهللا  خريف  0501-003777

  .1477 فجراوي  عمر  0501-003779

  .1478 بلقاسم بن محمد طاهر  0501-003790

  .1479 أحمد  سوالمي  0501-003796

  .1480 محمد الصالح بن صالح بن محمد عليمي 0501-003797

  .1481 محمد بن احمد صدراويمحمد النوي بن  0501-003798

  .1482 بشير  مصابحية  0501-003799

  .1483 معتوق محمد  0501-003800

  .1484 المولدي  عثموني  0501-003801

  .1485 بشير بن محمد بن سلطان سلطان 0501-003802

  .1486 محمد الرشيد  عوالي  0501-003803

  .1487 االزهر  مسعاوي  0501-003804

  .1488 الحسين  روابح  0501-003805

  .1489 لناصر  جدالوي ا 0501-003806

  .1490 محمد  جدله  0501-003807

  .1491 احمد  اطرش 0501-003808

  .1492 خالد  العباسي 0501-003809

  .1493 قمودي عبد الحميد ابن عثمان بن بلقاسم   0501-003811

  .1494 مشيش  علي  0501-003814

  .1495 الكبلوتي  بلقاسم محمد بن احمد بن  0501-003815

  .1496 العربي  خرفاني  0501-003817

  .1497 محمد غربي 0501-003820

  .1498 خميلي  الشاذلي  0501-003821

  .1499 محّمد علي بردولة 0501-003822

  .1500 احمدي  عمر  0501-003827

  .1501 الشافعي علي 0501-003828

  .1502 محمد البصيري بن عبد السالم بن الهادي  عايشة  0501-003829

  .1503 علي بن عمر بن االحول ذيبي  0501-003831

  .1504 ح بن عمار مباركعمار بن صال 0501-003837

  .1505 محمد بن محمد بن بلقاسم رحال 0501-003839

  .1506 الهادي بن احمد بن الطاهر ماجدي  0501-003840

  .1507 العربي بن محمد بن عبد هللا براهمي  0501-003841

  .1508 الساسي علي الساسي  0501-003844

  .1509 سلطان  هوشاتي  0501-003846

  .1510 محمود  خميلي  0501-003847

  .1511 عبد الرحمان  حمودة 0501-003848

  .1512 المنور عالوي  0501-003849

  .1513 عبد العزيز  بنبلقاسم 0501-003855

  .1514 علي  مشيش 0501-003856

  .1515 خميلي العيد 0501-003858

  .1516 فردي احمد 0501-003859

  .1517 دمناتيفاطمة بن محمد  0501-003860
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  .1518 ناصري  سعد بن يوسف  0501-003862

  .1519 الح ماجري حامدبن محمد بن ص 0501-003863

  .1520 زبيدة  حضري 0501-003864

  .1521 إبراهيم  براهمي  0501-003865

  .1522 محمد براهمي  0501-003866

  .1523 جفال  شعباني  0501-003867

  .1524 الالحقة حفناوي  0501-003870

  .1525 صالح  بويحيي 0501-003871

  .1526 جلول بن عبد الرحمان الالحقه  0501-003872

  .1527 محمد الطيب  ملكي 0501-003873

  .1528 بشير  مشاشه  0501-003875

  .1529 محمد  جدله  0501-003876

  .1530 خذيري  سليمان  0501-003877

  .1531 االسمر  محمد علي  0501-003878

  .1532 إبراهيم  نجائمية 0501-003880

  .1533 رابح  احمدي 0501-003883

  .1534 خليفة بن علي بن محمد ماجدي  0501-003887

  .1535 السبتي  بكوري 0501-003888

  .1536 ود بن علي بن محمد ماجدي مسع 0501-003889

  .1537 السيده  قادرية 0501-003899

  .1538 حسين  زعبي  0501-003949

  .1539 محمد بن عبد هللا بن مسعود براهمي 0501-003952

  .1540 غويدي  العربي 0501-003954

  .1541 حسن  قاسمي 0501-003955

  .1542 محمود  عوالي 0501-003956

  .1543 لمبارك  خلوده  0501-003957

  .1544 محمد الصغير  بلقاسم 0501-003958

  .1545 الهادي بن االمين بن العربي التواتي 0501-003959

  .1546 إبراهيم  النعاس  0501-003960

  .1547 محمد علي  جاءبالخير 0501-003961

  .1548 سلقةالهادف   0501-003962

  .1549 الجمعي محمد الصالح 0501-003963

  .1550 علي  عجال  0501-003964

  .1551 اجديمراد بن عز الدين بن المولدي م 0501-003965

  .1552 معمر  حسني  0501-003966

  .1553 االمين  جدالوي 0501-003967

  .1554 الخميلي  محمد  0501-003968

  .1555 ابراهيم  كريفي 0501-003975

  .1556 الساسي بن مهوب  مهوبعبد الرزاق بن  0501-003978

  .1557 صالحي  عثمان  0501-003979

  .1558 محمد الذيب 0501-003980

  .1559 عمار  بلقاسم 0501-003981

  .1560 عرابي عبد الوهاب 0501-003982

  .1561 محمد  بوقرة  0501-003983

  .1562 الخرفان  الصادق  0501-003985
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  .1563 المولدي  أحمدي  0501-003986

  .1564 محمد  الصيفي  0501-003989

  .1565 عبد هللا  الشارف 0501-003993

  .1566 محمد  حاجي  0501-003996

  .1567 محمد علي بن عمار العباسي 0501-003999

  .1568 ادي  براهمي محمد اله 0501-004000

  .1569 بلقاسم  العلوي  0501-004001

  .1570 علي بن بلقاسم العمري 0501-004002

  .1571 بوبكر  سلقة  0501-004003

  .1572 محمود ساسي 0501-004004

  .1573 محمد علي حافظ 0501-004005

  .1574 المولدي بن سعد بن عباس  بنحمد 0501-004006

  .1575 ذياب  مصابحية  0501-004007

  .1576 بن علي  عبد الرحمان 0501-004008

  .1577 محمد الهادي  عمار  0501-004010

  .1578 عثمان  قاسمي 0501-004012

  .1579 ابراهيم  سعد  0501-004014

  .1580 بوهالل  نصيبي  0501-004015

  .1581 جفال  بنابراهيم  0501-004016

  .1582 عبد العزيز  سهيلي  0501-004017

  .1583 ماجدي عبد المجيد  0501-004019

  .1584  الخالدي  محمد االخضر 0501-004025

  .1585 عالوي  يونس 0501-004028

  .1586 الصادق  القربوسي 0501-004032

  .1587 أحمد مشاشة 0501-004034

  .1588 عثمان  البدوي  0501-004036

  .1589 رشيدة  االحول  0501-004037

  .1590 عبد هللا  معمري  0501-004040

  .1591 جيالني  سليمان  0501-004041

  .1592 خرفاني  صالح  0501-004042

  .1593 بنا حميدة عبد الباسط  0501-004043

  .1594 محمد الناصر  بوزيان  0501-004044

  .1595 محمد طبابي 0501-004045

  .1596 بوقرة  غربي عبد هللا بن االخضر بن  0501-004053

  .1597 عمر رابح 0501-004054

  .1598 علي  ماجدي  0501-004057

  .1599 محمد المولدي  الطاهر 0501-004058

  .1600 عمر  قراري  0501-004059

  .1601  االخضر  دغيس 0501-004065

  .1602 احمد  ماجدي  0501-004068

  .1603 شعباني   جيالني  0501-004070

  .1604 صحراوي تبر بنت احمد بن صحراوي  0501-004072

  .1605 الزعوقي  صالح  0501-004084

  .1606 قاسمي  عماره  0501-004087

  .1607 صويلحي     محمد    0501-004113
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  .1608 صالح  بختة 0501-004117

  .1609 حسن  صدراوي  0501-004118

  .1610 علي  حمارنيه  0501-004122

  .1611 حسني بشير  0501-004123

  .1612 محمد األسود  بوعزيز 0501-004124

  .1613 عمر  أبو عزيز 0501-004125

  .1614 احمد  مسعاوي  0501-004129

  .1615 حسن محمد  0501-004130

  .1616 عمر  أحمد  0501-004131

  .1617 علي نصر 0501-004132

  .1618 بوبكر حمروني 0501-004133

  .1619 ي علي  برهوم 0501-004134

  .1620 زينة بنت احمد بن ابراهيم المولى 0501-004136

  .1621 كدوسي أحمد الساسي   0501-004137

  .1622 المستيري  المولدي  0501-004138

0501-004140 
سليمان بن علي الصالح بن احمد اوالد سيدي 

  .1623 سليمان 

  .1624 العلوي  بشير  0501-004143

  .1625 بوشقرى  محمد  0501-004145

  .1626 مسعياألزهر   0501-004146

  .1627 بشير التركي  0501-004148

  .1628 النوري الرويسي 0501-004154

  .1629 زينة  الصغير  0501-004158

  .1630 حمد  عمر 0501-004160

  .1631 محمد البشير المستوري 0501-004161

  .1632 صالح كلثوم  0501-004162

  .1633 بلقاسم  المجادي 0501-004163

  .1634 حناشي  حمروني  0501-004166

  .1635 مانالبشير  عث 0501-004167

  .1636 المستوري إبراهيم 0501-004168

  .1637 الحفيظ قنيش  عبد  0501-004170

  .1638 حتيوش  علي  0501-004174

  .1639 عمري االخضر 0501-004176

  .1640 صالح عامر 0501-004177

  .1641 المولدي بالصحبي  0501-004178

  .1642 الحبيب  عليمي 0501-004179

  .1643 عبد المجيد  الصحبي  0501-004180

  .1644 بنيونس   مبروكة 0501-004183

  .1645 عمري  محمد  0501-004186

  .1646 العباسي  محمد  0501-004187

  .1647 أوالد علي محمد الضاوي  0501-004189

  .1648 فرح  التركي 0501-004190

  .1649 شعيب  األزهر  0501-004192

  .1650 حسني  المكي  0501-004193

  .1651 زبيدة بنت عبد الرحمان الصديق 0501-004194
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  .1652 رحال  عبد هللا 0501-004198

  .1653 محمد برارمية 0501-004200

  .1654 علية  حامد  0501-004201

  .1655 محمد الهادي  ماجدي  0501-004202

  .1656 مسعاوي  علي بن محمود  0501-004203

  .1657 محمد الساسي  عقوني  0501-004206

  .1658 التقيوسي  البشير  0501-004209

  .1659 بوزيان الحسين 0501-004212

  .1660 محمد فطايمية  0501-004217

  .1661 بكاني عبد الباقي 0501-004222

  .1662 المبروك  غريبي  0501-004228

  .1663 المعمري  رمضان  0501-004238

  .1664 الطاهر  ردادي 0501-004240

  .1665 سليمان  شوشان  0501-004241

  .1666 محمد السبتي  يقضان 0501-004242

0501-004248   1667.  

  .1668 مستيري الكامل 0501-004251

  .1669 بنصالح  بلقاسم  0501-004254

  .1670 مسعود  بنعباس  0501-004261

  .1671 االكحل  محمد الهاشمي  0501-004263

  .1672 التهامي  السعيداني 0501-004265

  .1673 االزهر بن عمار بن غزال فرادة  0501-004267

  .1674 بوعزيز  بوعزيز  0501-004268

  .1675 مقدمي  عمر  0501-004270

  .1676 برباري  عبد السالم  0501-004272

  .1677 الفتني  سلقة 0501-004292

  .1678 العابد عبد هللا   0501-004305

  .1679 علجية  السيود  0501-004307

  .1680 عمار بخايرية 0501-004310

  .1681 الحسين  بوعزيزي 0501-004311

  .1682 محمد  الدبوسي  0501-004317

  .1683 االزهر لبشق 0501-004319

  .1684 محمود بن محفوظ بن عمر  0501-004320

  .1685 ابراهيم  عائد 0501-004323

  .1686 جدالوي  صالح 0501-004324

  .1687 عمر  محمد الطاهر  0501-004326

  .1688 ترعه  بناحمد 0501-004327

  .1689 رحيمي  عبد السالم  0501-004328

  .1690 محمد  زايدي  0501-004329

  .1691 عبد المجيد  رابح  0501-004330

  .1692 الحسني  مسعودي  0501-004334

  .1693 براهمي  عمار  0501-004335

  .1694 ابراهمي  عبد الكريم  0501-004336

  .1695 رحالي  سالم  0501-004339

  .1696 العلوي  محمد  0501-004340
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  .1697 محمد  مسعاوي 0501-004342

  .1698 سليمان  سليمان  0501-004343

  .1699 الهادي الكراي 0501-004345

  .1700 عمر  جدالوي  0501-004346

  .1701 عبد الطيف  كراولي 0501-004347

  .1702 بوبكر  االخضر  0501-004348

  .1703 الرحمان منصوري  عبد  0501-004350

  .1704 محمد الصالح رحال 0501-004352

  .1705 أحمد  خريف  0501-004356

  .1706 صالحي الهاشمي  0501-004358

  .1707 ماجدي محمد 0501-004359

  .1708 محمد عمار 0501-004360

  .1709 بلقاسم سليمان 0501-004361

  .1710 عبد الحميد  النور  0501-004363

  .1711 مباركي عمر  0501-004370

  .1712 عباسيمحمد   0501-004371

  .1713 محمود بن مبارك بن علي شابي  0501-004373

  .1714 محمود  مبروكي  0501-004374

  .1715 محمد بن علي بن محمد تليلي 0501-004376

  .1716 محمد  عبابسه  0501-004377

  .1717 محمد  هاللي 0501-004379

  .1718 براهمي  عمر بن محمد  0501-004380

  .1719 محمد الصغير فودة 0501-004381

  .1720 زيدي  حسن  0501-004384

  .1721 محمد  تواتي 0501-004387

  .1722 رزيق  سالم  0501-004388

  .1723 شلغومة  علي  0501-004390

  .1724 سلطان  زكري  0501-004400

  .1725 محمد األزهر سعدة 0501-004403

  .1726 البشير بن عمر بن الحاج صالح  سالمي  0501-004407

  .1727 سالمي  البشير  0501-004409

  .1728 حسونة بن محمد بن عمار مسعاوي  0501-004410

  .1729 ابراهيم  بن محمد مسعاوي 0501-004412

  .1730 خريف  عبد الكريم  0501-004413

  .1731 احمد  خالئفية  0501-004414

  .1732 عبد الملك  سالم  0501-004415

  .1733 علي  بلقاسم  0501-004416

  .1734 بن رمضان  بلقاسم  0501-004420

  .1735 عثمان بن عمار عزازة علي بن  0501-004421

  .1736 نفطيشعبان بن صالح بن نصر  0501-004424

  .1737 عز الدين  هنشيري  0501-004425

  .1738 عاللة  خميلي 0501-004426

  .1739 زعرة  العروسي  0501-004427

  .1740 ميعادي عثمان  0501-004428

  .1741 محمد بن بشير بن صغير بنمبارك 0501-004431
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  .1742 بوشلغومه  العربي  0501-004432

  .1743 قادري محمد الصغير  0501-004440

  .1744 ديالعبيدي العبي 0501-004441

  .1745 عكرمي  عبد هللا  0501-004443

  .1746 عبد الحميد  رابح  0501-004445

  .1747 قابسي  صالح  0501-004446

  .1748 حليم  محمد الميلود  0501-004447

  .1749 االزهاري زغبي 0501-004451

  .1750 بوطرفة يحياوي فاطمة بنت األحول بن  0501-004456

  .1751 حركاتي  محمد  0501-004461

  .1752 يعمار  ماجد 0501-004465

  .1753 مشيش  العربي  0501-004466

  .1754 أحمد  شتيوي  0501-004467

  .1755 عائد  حمادي  0501-004468

  .1756 بنمبارك  محمد الصالح 0501-004469

  .1757 ديناري  عبد العزيز  0501-004470

  .1758 بن بريك  عبد هللا  0501-004473

  .1759 حامدي  العربي  0501-004474

  .1760 قاسمي  الطاهر 0501-004476

  .1761 الطرش  حميده  0501-004477

  .1762 عبد هللا  حامد 0501-004478

  .1763 محمد  بوكادي 0501-004479

  .1764 شرفي  محمد  0501-004481

  .1765 العالوي الميداني 0501-004482

  .1766 النوي  براهمي  0501-004489

  .1767 العكوري  محمد  0501-004504

  .1768 محمود  الحضري  0501-004506

  .1769 مصباح  اوالد دلالل  0501-004569

  .1770 فطايمية  السعيدي  0501-004570

  .1771 قاسمي  محرز  0501-004577

  .1772 مبروكي بنعزوز  0501-004590

  .1773 محمد الطاهر بن يونس عمر 0501-004593

  .1774 مسعي  حمد  0501-004597

  .1775 بشير  بوجالل 0501-004603

  .1776 براهمي  البشير  0501-004623

  .1777 محمد الطاهر خليفي 0501-004624

  .1778 عبد الستار  المستيري  0501-004637

  .1779 شعباني  محمد  0501-004639

  .1780 شعباني  عبد القادر 0501-004640

  .1781 مباركي  مبارك  0501-004642

  .1782 عامر  شعابنيه  0501-004646

  .1783 الجيالني  بنجالب  0601-001778

  .1784 حويشي  ابراهمي  0601-002344

  .1785 علي الصيد 0601-003385

  .1786 الطيب  المعيوفي  0901-000127



42 
 

  .1787 عامر  شيخاوي  0901-000148

  .1788 مصطفى بن احمد بن ابراهيم سماري  0901-000150

  .1789 محمد بن مبارك  0901-000243

  .1790 احمد العبيدي 1201-002349

  .1791 بلقاسم  الدالي 1201-002357

  .1792 عبد العزيز عباسي 1201-002358

  .1793 علي غالم 1201-002360

  .1794 محمد الناصر  ماجدي  1201-002386

  .1795 م  أحمد غال 1201-002388

  .1796 محمد غالم  1201-002389

  .1797 خميلي محمد  1201-002400

  .1798 ابراهيم  سحيمي  1201-002402

  .1799 عبد هللا حتيوش 1201-002407

  .1800 علية  ديناري 1201-002411

  .1801 عبد هللا  حتيوش  1201-002413

  .1802 سعد  قراوي 1201-002420

  .1803 محمد  الربعي  1201-002448

  .1804 هيميالطاهر ابرا 1201-002469

  .1805 سعيدة  ابراهمي 1201-002489

  .1806 ابراهيم ابراهمي 1201-002494

  .1807 عثمان العبيدي 1201-002497

  .1808 الصادق  براهمي 1201-002498

  .1809 عبيدنصر الدين  1201-002637

  .1810 عثمان طبابي  1201-002640

  .1811 عبد هللا  مبروكي 1201-002790

 

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .1812 الح بن محمد بولعراسزائر ص 0501-000215

  .1813 سمير بن محمد جدالوي  0501-000216

  .1814 عيشة  بنت يونس بنجدو  0501-000234

  .1815 مجدي  حسني  0501-000254

  .1816 سعيدة علي 0501-000311

  .1817 عبد الحفيظ بلقاسم 0501-000312

  .1818 صباح  ماجدي  0501-000350

  .1819 منير بن سليمان بن العيد بلقاسم  0501-000365

  .1820 فاطمة  بنت عبد هللا بن محمد سعيدي  0501-000391

  .1821 جالل  جدالوي 0501-000392

  .1822 اسماعيل  عيساوي  0501-000450

  .1823 عبد الجليل  خليفي  0501-000467

  .1824 صفية ربيعي 0501-000476

  .1825 ام الزين  بشاتنية  0501-000489
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  .1826 فتحية عالقية 0501-000520

  .1827 احمد بن علي بن عمر عمارة  0501-000540

  .1828 هيثم بن االمين بن محمد تليجاني  0501-000548

  .1829 عبدهللا نجماوي فهمي بن محمد بن  0501-000555

  .1830 منذر نجماوي 0501-000567

  .1831 علي    خليفي  0501-000578

  .1832 محاسن  نجماوي 0501-000580

  .1833 منى  نجماوي  0501-000581

  .1834 يسمة بنت محمد الهادي تليجاني 0501-000582

  .1835 نورة  معامرية  0501-000592

  .1836 عمر بن نصر بن عمر سدايرية  0501-000593

  .1837 الصالحة  بنأحمد 0501-000600

  .1838 احمد بنجاءباهلل 0501-000601

  .1839 منذر عيساوي 0501-000680

  .1840 بشير  الطرش  0501-000697

  .1841 زمردة  قعيب  0501-000706

  .1842 سامية  مقدمي  0501-000707

  .1843 راضية  غريسي  0501-000709

  .1844 رنده  داللي  0501-000710

  .1845 رشدي  وصيفي  0501-000715

  .1846 الشادلي السعدي 0501-000739

  .1847 نبيل  بن علي  0501-000741

  .1848 غانم  هنشيري  0501-000745

  .1849 جمعة  تليجاني 0501-000761

  .1850 خالد  عميدي 0501-000765

  .1851 بشير يحي 0501-000775

  .1852 أحمد ساعي 0501-000779

  .1853 ية بنت علي بن محمد األطرشالزاز 0501-000791

  .1854 الدين بن علي بن موسىنور  0501-000866

  .1855 عماد   الحناشي   0501-000905

  .1856 زياد  بالناصر  0501-001099

  .1857 غزالة عيساوي 0501-001210

  .1858 ريم عيساوي  0501-001211

  .1859 انيس  عياد  0501-001276

  .1860 حنان بنت الهادي بن مختار معمر  0501-001279

  .1861 أيمن برهومي 0501-001449

  .1862 برهوميعلي   0501-001453

0501-001569 

يمينه بنت محمد النوي حرم عمار تليجاني  

  .1863 معامريه

0501-001802 

حده بنت عمر بن سلطان حرم محمد عيساوي  

  .1864 عيساوي

  .1865 كمال بن عبد الرحمان بن علي برهومي  0501-001827

  .1866 بد القادر الهادي بن احمد بن عبد هللا ع 0501-002746

  .1867 عادل حرشي 0501-002845

  .1868 فوزية بنت محمد بن صالح  هاللي  0501-002894

  .1869 عمر بن التومي بن احمد  خاليفية  0501-003004
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  .1870 نجمة بنت مصباح بن عثمان  ذياب  0501-003017

  .1871 حسنة بنت يوسف بن العيفة  شريطي  0501-003054

  .1872 محمد  سعيدي  0501-003615

  .1873 فاطمة  صالح 0501-003621

  .1874 سعيدة بنت علي بن علي عيساوي  0501-003631

  .1875 فتحي بن محمود بن ميلود بكوري  0501-003716

  .1876 سامي بن يونس بن عبد القادر بنمسعود 0501-003741

  .1877 مرعي ماجدي 0501-003823

  .1878 لسعد بن حمادي بن عبدهللا غريسي 0501-003833

  .1879 محمد الغربي خضر 0501-003869

  .1880 علي بن حسن بن عثمان حسني 0501-004047

  .1881 الحبيب  جلولي  0501-004049

  .1882 رؤوف  داللي  0501-004050

  .1883 األسعد  نتيشه  0501-004052

  .1884 عبد القادر  الشريف 0501-004147

  .1885 عثمان  بويحي 0501-004294

  .1886 نزار سليمان  0501-004382

 

 

  االسم واللقب الملفعدد 

#VALEUR!  1887 المولدي الماجدينور وجدي  بن.  

  .1888 بلقاسم بن البشير بن مبروك حسني 0101-008819

  .1889 العيد غريسي 0101-023844

  .1890 محمد الهادي يحياوي 0501-000029

  .1891 اسماعيل  يحياوي 0501-000030

  .1892 منير  نجماوي 0501-000031

  .1893 صابر  الزنتاني 0501-000032

  .1894 سعيد قادري 0501-000034

  .1895 يفاطمة نجماو 0501-000039

  .1896 اماني هنشيري 0501-000041

  .1897 نوال عمارة 0501-000042

  .1898 كمال جدالوي 0501-000050

  .1899 أحمد خضر 0501-000052

  .1900 رجب قوادر 0501-000053

  .1901 عبد القادر  عكرمي  0501-000054

  .1902 مراد  روابحية  0501-000064

  .1903 زياد عبيد 0501-000065

  .1904 كوثر البوزيدي 0501-000067

  .1905 لناجي  حراثيا 0501-000069

  .1906 العوني  يحياوي 0501-000070

  .1907 عبد السالم سدائرية 0501-000089

  .1908 عبد السالم  غبطاني  0501-000094

  .1909 جميلة  بنت عبدهللا عباس  0501-000105

  .1910 خير الدين يحياوي 0501-000110
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  .1911 عمار رداوي 0501-000126

  .1912 بثينة ساعي 0501-000135

  .1913 بن عباس جدالوي حلمي  بن علي  0501-000143

  .1914 محمد  بن بلقاسم حراثي 0501-000146

  .1915 نسرين   بنت مبروك بن يوسف سعيدي 0501-000159

  .1916 محمد مبروكي  0501-000161

  .1917 مبروكي وليد  بن محمد االمين بن بلقاسم  0501-000166

  .1918 محمد بن علي بن محمد بويحي  0501-000167

  .1919 دميمهران بن حسن بن مشري مق 0501-000178

  .1920 نعيمة  بنت محمد بن بوبكر عزازة  0501-000181

  .1921 عانس  بن محمد بن احمد االسود بن رحال  0501-000184

  .1922 راشد  بن محمد الطاهر بن حمد مبروكي  0501-000185

  .1923 مراد  بن منوبي بن فرح بلحسن  0501-000187

  .1924 محمد  بن صالح بن محمد عباسي  0501-000188

  .1925 هي  بن الكافي بن احمد يحياوي البا 0501-000192

  .1926 محمد  بن عمار بن يونس جديدي  0501-000193

  .1927 سالم  بن محمد بن بشير بنجدو  0501-000194

  .1928 عيساوي منعم  بن محمد بن علي  0501-000199

  .1929 خامس بوعزيز  0501-000208

  .1930 بالل بن نور الدين بن العيد بلقاسم  0501-000214

  .1931 يلةفيصل خم 0501-000224

  .1932 الزين  عيساوي  0501-000227

  .1933 وريدة  بنت عبد العزيز بن عبد هللا عكرمي  0501-000230

  .1934 سعاد جدالوي 0501-000243

  .1935 حمادي  بريره 0501-000245

  .1936 شكري  بلهادي 0501-000253

  .1937 علي  السعيدي 0501-000255

  .1938 عمر سعيدي 0501-000256

  .1939 نبيل  عكرمي 0501-000257

  .1940 ياسين بوشويشة 0501-000260

  .1941 سمير  فضيلي 0501-000261

  .1942 جمال عزازة 0501-000262

  .1943 يوسف  زنيدي  0501-000264

  .1944 جفال  براهمية  0501-000266

  .1945 عبد الرزاق  اللموشي  0501-000268

  .1946 بدر الدين عيساوي 0501-000269

  .1947 االسعد عيساوي 0501-000270

  .1948 سامي جدائدي 0501-000271

  .1949 سامي عزازة 0501-000277

  .1950 جمال  محاري  0501-000284

  .1951 المقداد   بن مسعود بن عثمان  عيساوي 0501-000285

  .1952 عماد برهومي 0501-000286

  .1953 محمد  برهومي 0501-000288

  .1954 حمزة  عكرمي 0501-000294

  .1955 حيدر  حمودي  0501-000300
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  .1956 أحمد  شوشان  0501-000306

  .1957 احمد برهومي 0501-000307

  .1958 محمد الطاهر  بلقاسم  0501-000310

  .1959 محسن اللملومي 0501-000314

  .1960 ليلى بن علي 0501-000315

  .1961 زكرياء البكري 0501-000326

  .1962 أيمن  عمار 0501-000332

  .1963 محمود  ساعي  0501-000333

  .1964 اسماعيل  وصيفي  0501-000336

  .1965 علي الصغير جراد 0501-000339

  .1966 ايوب  جدلة  0501-000340

  .1967 نوه أحمدي 0501-000342

  .1968 شوقي األفضال 0501-000345

  .1969 منجي العلوي 0501-000346

  .1970 زرقينوليد بن أحمد بن عمر  0501-000347

  .1971 عادل  بلقاسم 0501-000366

  .1972 علي االعزازة  0501-000370

  .1973 سمير  بن عبد الرحمان بن صالح دقاشي  0501-000371

  .1974 دقاشي  احمد  بن عبد الرحمان بن صالح 0501-000373

  .1975 منجي  خالئفية  0501-000375

  .1976 محمد  قاسمي  0501-000376

  .1977 زهرة  بودبوس 0501-000381

  .1978 حمدي قايدي 0501-000384

  .1979 ابراهيم بن احمد بن حمودة زروق  0501-000385

  .1980 األمجد  زروق  0501-000388

  .1981 فوزي نجماوي  0501-000393

  .1982 فائزة  نجايمية 0501-000394

  .1983 أميرة  نجماوي  0501-000395

  .1984 فدوى  نجايمية  0501-000396

  .1985 غازي  نجائمية 0501-000397

  .1986 غيث  نجائمية 0501-000398

  .1987 زهرة بنت يونس بن االحول جراد  0501-000399

  .1988 كريم  جراد  0501-000400

  .1989 أمجد  جراد  0501-000401

  .1990 لسعد جراد 0501-000402

  .1991 االديب  عيساوي 0501-000404

  .1992 ثامر بن الحسين بن حسن نجماوي  0501-000415

  .1993 نجماوي شكري بن محمد بن حسن  0501-000416

  .1994 زروق بن محمد بن زروق زروق 0501-000418

  .1995 سعاد زروق 0501-000419

  .1996 لطفي بن محمد بن زروق زروق  0501-000421

  .1997 عبد السالم بن عز الدين بن صالح جدالوي  0501-000423

  .1998 د  جدالويمحم 0501-000424

  .1999 مهدي بن عز الدين بن صالح جدالوي  0501-000425

  .2000 عبد اللطيف بن عز الدين بن صالح جدالوي  0501-000426
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  .2001 عفاف مسعود 0501-000428

  .2002 محمد بن التوهامي بم االحول جدلة  0501-000429

  .2003 منى بنت التوهامي بن االحول جدلة  0501-000430

  .2004 راد عبد السالم  ج 0501-000432

  .2005 بلقاسم  بن احمد بن محمد جراد  0501-000433

  .2006 قليعي بن احمد بن محمد جراد  0501-000434

  .2007 محمد بن رشيد بن احمد جدلة  0501-000436

  .2008 كريم  جدلة  0501-000437

  .2009 دالل  جدالوي 0501-000438

  .2010 دليلة  جدالوي  0501-000439

  .2011 ةمقداد   بن علي بن عثمان عزاز 0501-000440

  .2012 مبروكة بنت الراشدي ناصري  0501-000442

  .2013 امال  عماري  0501-000446

  .2014 علي افضال 0501-000461

  .2015 ميالد  عكرمي 0501-000463

  .2016 هاني  عيساوي  0501-000474

  .2017 سفيان البوبكري 0501-000504

  .2018 الصادق بنعمر 0501-000505

  .2019 عثمان سعيدي 0501-000506

  .2020 معز  مسعي  0501-000507

  .2021 سامي  جريدي  0501-000508

  .2022 ابراهيم  بنمحمد 0501-000509

  .2023 حسين عيساوي 0501-000510

  .2024 سعدية  مبروكي 0501-000511

  .2025 بسمة  براني 0501-000514

  .2026 محمد  ساعي  0501-000516

  .2027 جميل تريكي 0501-000518

  .2028 الياس جالل 0501-000523

  .2029 الهادي محمد 0501-000524

  .2030 عيساوي   سمير 0501-000544

  .2031 انيس  بن عبد القادر بن محمد الدوش  0501-000571

  .2032 بوبكر  سعيدي  0501-000579

  .2033 خميسة  حمروني  0501-000590

  .2034 مروان بن االمين بن بوزيان مبروكي  0501-000596

  .2035 نبيل  الجوهري  0501-000598

  .2036 خميس  ساعي  0501-000626

  .2037 نيبل  خالئفية  0501-000661

  .2038 محمد بن احمد بن محمد خليفي 0501-000662

  .2039 عبد الجواد  ساسي 0501-000674

  .2040 كريم  راشدي 0501-000689

  .2041 محمد  الطرش  0501-000696

  .2042 محسن  االطرش 0501-000698

  .2043 حمزة  إبراهمية  0501-000712

  .2044 هيكل  بوقطف 0501-000713

  .2045 كريمة  وصيفي 0501-000716
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  .2046  بن محمد الصغير تركيعادل  بن عبدهللا 0501-000806

  .2047 نذير  عميد  0501-000817

  .2048 علي  السعيدي 0501-000850

  .2049 عبد هللا  برهومي  0501-000851

  .2050 محمد الفاضل  برهومي 0501-000853

  .2051 نزار اوالد بلهادي 0501-000864

  .2052 شكري فتاح 0501-000898

  .2053 أنور  محمد 0501-000924

  .2054 مسعود سعيدي مصطفى  بن الطاهر بن  0501-001002

  .2055 وليد  بن عمار بن محمد عزازة 0501-001003

  .2056 شرف الدين بن صالح الدين بن الشاذلي معط هللا  0501-001006

  .2057 شعبان  مسعود  0501-001007

  .2058 اسماعيل  سعيدي 0501-001012

  .2059 وائل  السعيدي  0501-001023

  .2060 بوعزيز صالح   0501-001035

  .2061 رياض يحياوي 0501-001037

  .2062 زهوه عيساوي 0501-001052

  .2063 سناء  روابح  0501-001097

  .2064 إبراهيم عيساوي 0501-001149

  .2065 ايوب  علوي  0501-001175

  .2066 مروان  عميدي  0501-002446

  .2067 أمين بن علي بن محمد  عميدي  0501-002447

  .2068 ماهر عميدي 0501-002448

  .2069 فريد زنائدية  0501-002544

  .2070 النفطي  خالدي 0501-003155

  .2071 الساسي بن عبد الرحمان بن احمد صميدة  0501-003177

  .2072 سميرة بنت محمد بن محمد البويحي  0501-003227

  .2073 نزار بن علي بن يوسف زرقاني  0501-003233

  .2074 صابر بن احمد بن عبد القادر  بنمبروك  0501-003258

  .2075 محمود بن علي بن مصطفى  برهومي  0501-003260

  .2076 بن عبد الحفيظ بن عبد هللا عيساوي سفيان  0501-003275

  .2077 ربيع  بخائرية  0501-003284

  .2078 جمال خليفه 0501-003306

  .2079 عمر بن محمد بن عمر بغدادي  0501-003403

  .2080 نصرة بن البشير بن التومي الطاهر  0501-003405

  .2081 البرني بن الطاهر بن الحاج عبد هللا نكاعي  0501-003406

  .2082 حامد حسن  اوالد 0501-003409

  .2083 عبد القادر ركباني  0501-003563

  .2084 محمد بن حرشاني بن الطيب عميد 0501-003781

  .2085 علي بن الصادق بن يوسف داللي 0501-003782

0501-003900   2086.  

  .2087 العزيز الخميليياسين بن محمد بن عبد  0501-003970

  .2088 رمضان  قمرة  0501-003987

  .2089 خالدي  الحسين  0501-004264

  .2090 آسيا  بنعمار 0501-004349
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  االسم واللقب عدد الملف

  .2091 نزار بن علي بن محمد  عبيدي 0601-002515

  .2092 محمد بن ثابت بن محمد  عميدي  0601-002519

  .2093 الناصر بن السبوعي بن الناصر  بن مبارك  0601-002520

  .2094 منتصر بن  احمد بن جاباهلل عميدي 0601-002522

  .2095 محمد  عميدي  امين بن علي بن 0601-002539

  .2096 مروان بن علي بن محمد  عميدي 0601-002540

  .2097 محمد  عبيدي غسان بن بشير بن  0601-002542

  .2098 ماهر بن علي بن محمد  عميدي 0601-002543

  .2099 علي بن العيد عميدي 0601-002565

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .2100 ربيع مباركي 0601-002235

  .2101 ابراهيم المباركي 0601-002237

  .2102 بوبكر بن محمد بن علي مباركي مباركي 0601-002262

  .2103 محمد االكحل مباركي 0601-002264

  .2104 عمار بن علي بن االكحل مباركي  مباركي 0601-002268

  .2105 عبد الحق مباركي 0601-002270

  .2106 لخضر  بن عبد اللطيف  بن االخضر  ركروكي 0601-002271

  .2107 عبيد المباركي 0601-002272

  .2108 عبد اللطيف  بن االخضر بن بلقاسم  ركروكي 0601-002273

  .2109 حسن بن محمد  بن االخضر  ركروكي 0601-002275

  .2110 ساعى بن عبيد بن بلقاسم المباركي  المباركي 0601-002276

  .2111 عبد القادر بن محمد  عبيد 0601-002277

  .2112 رمزي بن علي  عميدي 0601-002279

  .2113 زهير بن السبتي  مباركي 0601-002281

  .2114 محمد بن أحمد مباركي 0601-002283

  .2115 وليد مباركي 0601-002285

  .2116 محمد بن علي عميدي 0601-002289

  .2117 محمد  يوسف  0601-002290

  .2118 السبتي بن يوسف بن أبي الضياف  مباركي  مباركي 0601-002296

  .2119 صالح بن محمد علي ين الغربي فردي  فردي 0601-002307

  .2120 جمال فردي 0601-002310

  .2121 النوى خرفاني  خرفاني عباس بن محمد بن  0601-002314

  .2122 محمد الصيد بن عثمان بن محمد فردي فردي 0601-002317

  .2123 محمود بن محمد الزين بن النوي خرفاني  خرفاني 0601-002320

  .2124 يوسف بن محمد مباركي  مباركي 0601-002324

  .2125 رمزي امباركي 0601-002345

  .2126 معة  مساعيةزايد بن مبارك بوج 0601-002374

  .2127 عبد القادر بن عبد السالم بن محمد مباركي  مباركي 0601-002375



50 
 

  .2128 طارق بن عمار بن الطاهر مباركي مباركي 0601-002378

  .2129 نورالدين بن علي بن االخضر  بن احمد 0601-002379

  .2130 رمضان بن عمار بن علي مباركي مباركي 0601-002380

  .2131 علي مباركسلوى بنت ميلود  بن  0601-002381

  .2132 عياد مباركي 0601-002382

  .2133 عماد  بناحمد 0601-002388

  .2134 محمد علي  بن االخضر بن بلقاسم  الركروكي 0601-002391

  .2135 شروق بنت رضا بن محمد بن سالم  بن سالم  0601-002394

  .2136 عباس مباركي 0601-002398

  .2137 محمد مباركي 0601-002404

  .2138 عباس  مباركييم  بن عبد الرحمان بن ابراه 0601-002407

  .2139 ضو مباركي 0601-002409

  .2140 كمال بن االخضر  مبارك 0601-002413

  .2141 نادية بنت ميلود  بن بوبكر محمدي 0601-002433

  .2142 االزهر  بن الجيالني  مباركي 0601-002440

  .2143 الوردي بن لزهر بن محمد  عميدي  0601-002443

  .2144 مظفر بن بشير عبيدي 0601-002447

  .2145 زعرة بن عثمان 0601-002449

  .2146 ابراهيم  بن محمد بن عثمان  عميدي 0601-002451

  .2147 علي بن علي   مبارك 0601-002453

0601-002458 
بشرى بنت ميلود بن علي حرم عبد الجليل  بلخيري   

 مبارك
2148.  

  .2149 صليحة  بنت محمد االزهاري بن احمد خير الدين 0601-002459

  .2150 خير الدينبثينة   0601-002460

0601-002461 
بركانة  بنت الهامل  بن احمد  حرم ميلود مبارك  

 محجوبي
2151.  

  .2152 حشاد بن ميلود بن علي  مبارك 0601-002462

  .2153 شادية  بنت ميلود بن علي  مبارك 0601-002463

  .2154 يافا  بنت ميلود بن علي  مبارك 0601-002464

  .2155 ليلى  خير الدين 0601-002465

  .2156 زهاري بن احمد  خيرالدين ميلود بن محمد  اال 0601-002467

  .2157 حمدي بن محمد الربعي بن علي بن احمد 0601-002469

  .2158 بدرالدين  بن محمد  الربعي  بن علي  بن احمد 0601-002470

  .2159 حاتم  بن محمد العربي بن علي  بن احمد 0601-002472

  .2160 ركروكيعمارة بن الجيالني بن محمد   0601-002474

  .2161 د  بن علي  عميديصالح بن محم 0601-002481

0601-002482 
فاطمة  بنت حسن بن بلقاسم حرم سلطان االحول  

 بنرابح
2162.  

  .2163 محمد المولدي بن عبد السالم مباركي 0601-002483

0601-002487 
فاطمة  بنت الحسن  بن العيد  حرم محمد الربعي بن 

 احمد  بن حسن
2164.  

  .2165 بسام  بن محمد  الملكي بن الحسين  مباركي 0601-002491

  .2166 حسين بن احمد بن يوسف  مباركي 0601-002504

  .2167 محمد بن االخصر  بن بلقاسم  ركروكي 0601-002507

  .2168 هارون مباركي 0601-002524

  .2169 غسان بن ميلود بن علي  مبارك 0601-002536

  .2170 مباركيمنير  بن عمار بن علي   0601-002538
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  .2171 محمد المحروق الرابحية 0601-002590

  .2172 ي  بنا أحمدعل 0601-002597

  .2173 علي  مرزوقي 0601-002599

  .2174 عماره ركروكي 0601-002600

  .2175 محمد العيد عمري 0601-002602

  .2176 عمادة سيدي عبيد 1201-003434

  .2177 بوحفص خليفي 1201-004251

  .2178 مصباح عبيدي 1201-004253

  .2179 محمد خليفي 1201-004255

  .2180 علي خليفي 1201-004256

  .2181 محفوظ خليفي 1201-004257

  .2182 السبتي الخليفي 1201-004258

  .2183 محمد بو حفص 1201-004259

  .2184 حسين خليفي 1201-004260

  .2185 ايمن خذير 1201-004261

  .2186 محمد خليفي 1201-004262

  .2187 مهدي  خليفي 1201-004265

  .2188 خليفيمحمد  1201-004266

  .2189 محمد  الصالح خليفي 1201-004267

  .2190 محمد حمادي 1201-004268

  .2191 يفيعلي الخل 1201-004269

  .2192 حفناوي حمادي 1201-004271

  .2193 ابراهيم حمادي 1201-004272

  .2194 حاتم خليفي 1201-004273

  .2195 فتحي بو حفص 1201-004275

  .2196 صالح خليفي 1201-004276

  .2197 علي خليفي 1201-004277

  .2198 احمد خليفي 1201-004278

  .2199 نصر خليفي 1201-004279

  .2200 صالح  خليفي   1201-004280

  .2201 قادر خليفي عبد ال 1201-004281

  .2202 محمد خليفي  1201-004282

  .2203 فريد عبيدي 1201-004283

  .2204 حامد بنعمر 1201-004284

  .2205 عبد هللا بنحامد 1201-004285

  .2206 محمد  االخضر خليفي 1201-004286

  .2207 رمضان  بوحفص 1201-004287

  .2208 عبد هللا بنعبد هللا 1201-004288

  .2209 احمد بوحفص 1201-004289

  .2210 خليفيياسر  1201-004290

  .2211 محمد خليفي 1201-004291

  .2212 احمد حمادي 1201-004292

  .2213 محمد بو حفص 1201-004293

  .2214 سعد خليفي 1201-004294

  .2215 محمد  حمادي 1201-004295
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  .2216 احمد بنعبد هللا 1201-004296

  .2217 الوردي خليفي 1201-004297

  .2218 عمار  بن صالح بن احمد خليفي 1201-004298

  .2219 مصباح طبابي 1201-004299

  .2220 عمر خليفي 1201-004300

  .2221 محمد  الناصر الخليفي 1201-004301

  .2222 محمد علي خليفي 1201-004302

  .2223 ادم خليفي 1201-004303

  .2224 عمر خليفي 1201-004304

  .2225 علي الخليفي 1201-004305

  .2226 حسن بنعبد هللا 1201-004306

  .2227 علي طبابي 1201-004309

  .2228 عادل خليفي 1201-004310

  .2229 حمد خليفيم 1201-004553

  .2230 عبد هللا خليفي 1201-004554

  .2231 عبد الحفيظ خليفي 1201-004555

  .2232 عبد الكربم عبيدي 1201-004556

  .2233 علي حمادي 1201-004557

  .2234 وائل خليفي 1201-004559

  .2235 زهير بنعبد هللا 1201-004560

  .2236 علي عبيدي 1201-004561

  .2237 عبد هللا طبابي 1201-004562

  .2238 يمحمد خليف 1201-004563

  .2239 بوجمعه خليفي 1201-004565

  .2240 السبتي  خليفي 1201-004566

  .2241 العيد خليفي 1201-004567

  .2242 خليفي صالح 1201-004568

  .2243 فؤاد خليفي 1201-004569

  .2244 الصادق خليفي 1201-004570

  .2245 محفوظ خليفي 1201-004571

  .2246 حسن خليفي 1201-004572

  .2247 بلقاسم خليفي 1201-004573

  .2248 خليفياحمد  1201-004574

  .2249 بو جمعة طبابي 1201-004575

  .2250 سالم عبيدي 1201-004576

  .2251 بو حفصعبد هللا  1201-004577

  .2252 ابراهيم طبابي 1201-004578

  .2253 عبد الخالق خليفي 1201-004579

  .2254 عياشي خليفي 1201-004580

  .2255 عاطف خليفي 1201-004581

  .2256 محمد بنعباس 1201-004582

  .2257 الحسين خليفي 1201-004583

  .2258 عبد الوهاب حمه 1201-004584

  .2259 مسعود خليفي 1201-004586

  .2260 محمد خليفي 1201-004587
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  .2261 صالح خليفي 1201-004588

  .2262 حسين خليفي 1201-004589

  .2263 مصطفى عثموني 1201-004811

  .2264 فاطمة مباركي 1201-004812

  .2265 رضى عثموني 1201-004813

  .2266 محمد العيد عمري 1201-004814

  .2267 اشياحمد حن 1201-004815

  .2268 يوسف مباركي 1201-004816

  .2269 االزهر مباركي 1201-004817

  .2270 محمد االكحل مباركي 1201-004818

  .2271 محمد المباركي 1201-004819

  .2272 منير مباركي 1201-004822

  .2273 عمار مباركي 1201-004823

  .2274 الميزوني مباركي 1201-004824

  .2275 الحسين مباركي 1201-004825

  .2276 علي مباركي 1201-004826

  .2277 رمضان مباركي 1201-004827

  .2278 رمزي امباركي 1201-004828

  .2279 ضو مباركي 1201-004829

  .2280 منوبية المباركي 1201-004830

  .2281 نجمة مبارك 1201-004837

  .2282 فطيمة العميدي 1201-004838

  .2283 حذامي مبارك 1201-004839

  .2284 محمد الخامس محجوبي 1201-004840

  .2285 محمد الحبيب مباركي 1201-004841

  .2286 االسعد بناحمد 1201-004843

  .2287 بسام مبارك 1201-004845

  .2288 عبد الناصر بنبراهيم 1201-004846

  .2289 احمد عجيلي 1201-004847

  .2290 علي بناحمد 1201-004848

  .2291 زايد مساعية 1201-004851

  .2292 الهادي ركروكي 1201-004852

  .2293 منصف محجوبي 1201-004853

  .2294 مصباح تواتي 1201-004855

  .2295 القادر  بن  محمد عبيد عبد  1201-004856

  .2296 عثمونيمصطفى  1201-004857

  .2297 رابح الرابحية 1201-004858

  .2298 عبيد مباركي 1201-004859

  .2299 حمزة تواتي 1201-004860

  .2300 علي مرزوقي 1201-004861

  .2301 محمد محجوبي 1201-004866

  .2302 يحيى محجوبي 1201-004867

  .2303 المبروك مبارك 1201-004868

  .2304 وكيطريف ركر 1201-004869

  .2305 محمد الملكي مبارك 1201-004870
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  .2306 ابو  االنوار مبارك 1201-004871

  .2307 بسام مبارك 1201-004872

  .2308 حمزة مبارك 1201-004873

  .2309 جميلة  المحروقي  1201-004874

  .2310 رمزي عميدي 1201-004875

1201-004876   2311.  

  .2312 محمود خرفاني 1201-004878

  .2313 صالح فردي 1201-004879

  .2314 طارق مباركي 1201-004880

  .2315 فرديجمال  1201-004881

  .2316 محمد الصيد فردي 1201-004882

  .2317 عبد القادر مباركي 1201-004883

  .2318 حسن ركروكي 1201-004884

  .2319 كمال مبارك 1201-004885

  .2320 محمد ركروكي 1201-004886

  .2321 محمد علي الركروكي 1201-004887

  .2322 لخضر ركروكي 1201-004888

  .2323 انيالفاضل دحم 1201-004889

  .2324 ركروكيعماره  1201-004890

  .2325 محمد المحروق  الرابحيه 1201-004892

  .2326 عبد اللطيف ركروكي 1201-004893

  .2327 محمد عميدي 1201-004894

  .2328 محمد تويتي 1201-004895

  .2329 لحمادي عجيلي 1201-004896

  .2330 عبد هللا عميدي 1201-004897

  .2331 رابح الحسني 1201-004898

  .2332 سي عمريمحمد العرو 1201-004899

  .2333 محمد صغير رابحي 1201-004900

  .2334 خضره مبارك 1201-004901

  .2335 نادية محمدي 1201-004902

  .2336 فاطمة بنرابح 1201-004903

  .2337 حبيبة تريكي 1201-004904

  .2338 هنية عمري 1201-004905

 

 

  االسم واللقب عدد الملف

  .2339 خدوجة المحمودى  0101-001261

0101-007895 

بقفصة  و ضحايا فيضانات  ضحايا الحوض المنجمى

  .2340 الفان و تسعة

  .2341 طارق  هويدي 0101-015361

  .2342 كمال  دبش 0301-001956

  .2343 محمد السعيد عمارة 0501-001821

  .2344 عبد هللا  طبابي  0501-002211

  .2345 محمد المنتصر بن عامر بن عمار  شرف الدين  0501-002363
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  .2346 مريم داسي 0501-002364

  .2347 مباركة  داسي  0501-002365

  .2348 الهادي داسي 0501-002367

  .2349 الحبيب المسعاوي 0501-002369

  .2350 بوجمعة بن محمد بن صالح خليفي  0501-002371

  .2351 بلقاسم بن مستوري بن محمود بشوع  0501-002372

  .2352 مريم السويدي 0501-002374

  .2353 الدينطارق  شرف  0501-002375

  .2354 عمار بن عبد الرحمان بنعثمان  0501-002376

  .2355 شكري بن بوجمعه بن محمد خليفي  0501-002377

  .2356 محمد بن بوجمعه بن محمد خليفي  0501-002378

  .2357 الحفناوي الخليفي  0501-002379

  .2358 زينت بنت حفناوي خليفي  0501-002381

  .2359 طبابي عبدهللا بن علي بن أحمد الصغير  0501-002382

  .2360 عمار بن صالح بن احمد خليفي 0501-002384

  .2361 يمة  ذوادي نع 0501-002385

  .2362 زينة بنعبد هللا 0501-002386

  .2363 فتحي  بويحي  0501-002387

  .2364 حفيظ زنيدي  0501-002388

  .2365 أحمد  زنيدي  0501-002390

  .2366 سليمان بن عمر بن الحاج سليمان الجديدي  0501-002392

  .2367 عمر  بنعمر  0501-002394

  .2368 علي  الهاني  0501-002395

  .2369 يونس  طبابي 0501-002396

  .2370 طارق بن صالح بن بوساحه طبابي  0501-002397

  .2371 بلقاسم  المستوري  0501-002665

  .2372 منيه  جلول  0501-002666

  .2373 محمد بن قطيف بن العيفة بنمبارك 0501-002701

  .2374 احمد بنصالح فوزي بن مصطفى بن  0501-002753

  .2375 عمار بن صالح بن محمد عبيدي  0501-002754

  .2376  احمد  وديرة 0501-002755

  .2377 كمال ذّوادي 0501-002756

  .2378 بلقاسم أوالد عمر 0501-002757

  .2379 بشير  عبيدي  0501-002758

  .2380 احمد بن محمد علي بن الصديق الصديق  0501-002759

  .2381 عبد الوهاب  عبيدي  0501-002760

  .2382 نورالدين  دقاشي  0501-002761

  .2383 خالد بن بشير عبيدي  0501-002762

  .2384 عبدهللا السويدي فائزه بنت 0501-002763

  .2385 أحمد  عبيدي 0501-002764

  .2386 هشام عبيدي 0501-002765

  .2387 الصادق الميساوي 0501-002767

  .2388 مباركة بنت ابراهيم الساسي  0501-002897

  .2389 عمار  بن سعيد  0501-002898

0501-002983   2390.  
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  .2391 الجموعي بن عمر  الماسي 0501-004459

  .2392 د  خليفي شكري بن بوجمعة بن محم 0601-002172

  .2393 حفيظ بن االزهر  بن محمد  زنيدي  0601-002174

  .2394 احمد بن الطيب  زنيدي  0601-002176

  .2395 زينة  بنت ساسي  بن صالح  بنعبدهللا  0601-002179

  .2396 عبد الحميد  بن عبد المجيد  نمسي كارم  بن  0601-002189

  .2397 نعيمة بنت محمد حرم صالح بن عبدهللا  ذوادي  0601-002190

  .2398 زينة  خليفي  0601-002196

  .2399 عمار  بن صالح بن احمد الخليفي 0601-002197

  .2400 الحفناوي بن محمد بن صالح   الخليفي  0601-002198

  .2401 عثمان عمار بن عبد الرحمان  بن  0601-002199

  .2402 عبدهللا بن حسن بن محمد  بن عمر 0601-002200

  .2403 منية بنت صالح  كرامتي 0601-002419

  .2404 إبراهيم  شريطي 0601-002423

  .2405 عمر بن محمد بن محمد  بن عمر  0601-002424

0601-002503 

مريم  بنت محمد  كروشي  حرم عامر  بساسي  

  .2406 السويدي 

  .2407 بوجمعة خليفي 0601-002509

  .2408 فتحي بن سليمان بن عمر  بويحي  0601-002511

  .2409 طارق  بن محمد بن المنتصر بن عامر  شرف الدين  0601-002521

  .2410 المبروك بن صالح  بن محمد  كرامتي  0601-002523

  .2411 محمد بن بوجمعة  بن محمد  خليفي 0601-002525

 


