
إبتسام     5 1 ابن الزين     166 1
إبراهيم ابن امحمد     7 2 ابن حربيط     24 2

إبراهيم ابن محمد ابن امحمد     11 3 ابوطالب     68 3
إبراهيم ابن محمد ابن محمد     82 4 احساين     49 4

أبوبكر ابن محمد ابن أحمد      122 5 إدريسي     7 - 21 - 70 - 72 - 88 5
أبوبكر ابن محمد ابن محمد     76 6 إدريسي بدراوي   184 6

أحمد ابن ......(خنيفرة)     69  ؟؟ 7 ( Artes Diane ) 125     أرطيص ديان 7
أحمد ابن إبراهيم      185 8 أزرق     45 - 77 - 78  8
أحمد ابن إدريس     120 9 أّكومي     115 9
أحمد ابن امحمد     147 10 ألبورجي  174 10

أحمد ابن حفيظ     96 11 الزين  47 11
أحمد ابن عالل     104 12 اللبار     122 12

أحمد ابن محمد ابن أحمد     152 13 ( Hélène ) 124     إلين 13
أحمد ابن محمد ابن العربي     12 14 أمري      190 14

أحمد ابن محمد ابن الفاطمي     85 15 بادو     137 15
أحمد ابن محمد ابن عثمان     66 16 بدراوي     34   البدراوي 16

أحمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن حفيظ     33 17 برادة     55 - 58 - 113 ـ 137 ـ 188 17
أحمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد   87 18 بردعي     114    البردعي 18

أحمد ابن محمد ابن محمد ابن التهامي     111 19 بردلة     59 - 73 - 81  19
أحمد ابن محمد ابن محمد ابن عالل   41 20 بلخدير 164 20

أحمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد   128 21 بلخياط     3 21
أحمد ابن يوسف 187 22 بناني     8 - 45 - 120 - 128 22

إدريس ابن أحمد ابن إدريس   153 23 بنبراهيم     140 23
إدريس ابن أحمد ابن عالل   105 24 بنجبارة     152 24

إدريس ابن أحمد ابن محمد   49 25 بنجلون     1 - 6 - 23 - 37 - 72 25
إدريس ابن العربي   83 26 بنسعيد     60 26

إدريس ابن امحمد   146 27 بنسودة     88 - 116 27
إدريس إبن عالل   117 28 بنشقرون     75 - 144 28

إدريس إبن علي  91 29 بنعبدهللا     91 - 97 29
إدريس ابن عمر ( ناظر )  191 30 بنعطية     112 30

إدريس ابن محمد ابن محمد ابن أحمد   73 31 بنعمور     27 31
إدريس ابن محمد ابن محمد ابن إدريس   126 32 بنقادا     7 32

إدريس إبن مسعود   173 33 بنّكلفاط     61 33
إدريس ابن يحيى   37 34 بنكيران   74 ـ  105 34

أدم ابن أمين  168 35 بنالمين     38 35
أدم ابن رضا 184 36 بنموسى     66 36

أدم ابن محمد عبد السالم  160 37 بنونة     11 - 74 - 85 37
أديبة   53 38 بنيس     16 ـ  24  ــ  25  ـ  78 ـ 160 38

أسماء إبنة عزالدين   127 39 بوغالب      195 39
أسماء ابنة محمد   11 40 بوقالل     25 40

إسماعيل ابن فيصل   79 41 بونادي  23 ( 3/3 ) 41
إسماعيل ابن قيس   39 42  ( Perchec )  79      بيرشيك 42
إسماعيل ابن نبيل  186 43 ( Bernard )  5      بيرنار 43

أسية ابنة امحمد   18 44 تازي      14 - 72 - 83 - 89 - 144   التازي 44
أسية ابنة محمد   50 45 تبر      11  ــ  74    التبر 45

أصمان   124 46 ترهوني     156     الترهوني 46
أكرم     155 47 تفاح      185 47
أالء      187 48 تّكناوتي      52 ـ 78    التكناوتي 48

إلهام ابنة محمد ابن امحمد     3 49 تماللي     10    التماللي 49
إلهام ابنة محمد ابن محمد     60 50 توفيق     81 50

إلياس إبن الغالي   163 51 جباري   47 51
إلياس ابن حمزة    165 52 جسوس     62 - 71 - 90 52
إلياس ابن عبادة   180 53 حامضي      1   الحامضي 53

أليس  67 54 حتيم   185 54

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي
رقم الشخص في لوحة التفاصيل

قـا ئـمـة     ا لـشـا مـيـيـن قـا ئـمـة     ا أل صـهـا ر    مـع  ر فـم  ا لـعائلة المصاهر معها

قـا ئـمـة     ا أل صـهـا ر    مـع  ر فـم  ا لـعائلة المصاهر معها
تـا ر يـخ   ا لـتـحـد يـث   31   دجنبر   2022 

قـا ئـمـة     ا لـشـا مـيـيـن
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي

رقم الشخص في لوحة التفاصيل



ألينة ابنة شريف     67 55 حلولي     158  الحلولي 55
أم كلثوم     72 56 خطوش      139 56

أمال ابنة عبد الحق     20 57 خطيب     28 - 60   الخطيب 57
أمال ابنة عبد العزيز     74 58 خوالني     46   الخوالني 58

أمال إبنة محمد     128 59 خوناف     10 59
امحمد ابن المهدي     24 60 خياطي     15   الخياطي 60

امحمد ابن عبد الرزاق   54 61 داودي     38     الداودي 61
امحمد ابن عبد الرزاق  54 62 دباغ     65 - 68     الدباغ 62

امحمد ابن عبد المجيد     161 63 دناي  24  الدناي 63
امحمد ابن عالل     146 64 (Diane) 124     ديان 64

امحمد ابن محمد ابن امحمد     1 65 ( Duperier ) 138      ديبريي 65
امحمد ابن محمد ابن حفيظ     18 66 رايس     170     الرايس 66

امحمد ابن محمد ابن محمد     133 67 رحماني     125    الرحماني 67
امحمد ابن محمد الغالي     94 68 رحموني     118    الرحموني 68

أمين ابن حمدان     45 69 رغاي     3   الرغاي 69
آمين ابن عبد المجيد     168 70 رمال     72   الرمال 70

أمين ابن محمد ابن أحمد     152 71 زروق  182 71
أمينة ابنة أحمد     120 72 زغاري     41    الزغاري 72
أمينة ابنة خالد     130 73 زيزي     4    الزيزي 73
أمينة ابنة عثمان     59 74 زين     47    الزين 74
أمينة ابنة محمد     17 75 ساسي     140    الساسي 75
إناس ابن محسن  100 76 سايح   186 76
أناس ابن محمد  181 77 سرايري     8    السرايري 77
إناس ابنة عبدو     42 78 سربوت     140    السربوت 78
إناس ابنة محمد     84 79 سعداني     72    السعداني 79

أنيس ابن جواد 178 80 سعدي   47 ( 2 / 2 ) 80
أنيس ابن حكيم     157 81 سقاط     35    السقاط 81
أنيس ابن محمد     126 82 سالسي     9   السالسي 82

أنيسة     76 83 سالوي     8 - 14 ـ  74  ـ  187   السالوي 83
أوس  194 84 سنوسي     137    السنوسي 84

أيان    190 85 سويسرية   ؟؟؟ 126 85
أيمن     153 86 شاوي     17    الشاوي 86

باتول ابنة امحمد     133 87 شبيهي     81    الشبيهي 87
باتول ابنة محمد     18 88 شرايبي     2 ـ 75  الشرايبي 88

بدر ابن عبد المجيد     162 89 شرفي     54    الشرفي 89
بدر ابن عزالدين     195 90 شرّكي     108    الشركي 90

بشرى ابنة عبد اللطيف     2 91 شفشاوني     73 - 83   الشفشاوني 91
بشرى ابنة عبد المجيد     171 92 Chaumet  49     شومي 92

بشرى إبنة محمد     128 93 صبٌان     80    الصبان 93
بهاء     55 94 صفارة     142 94

بهية     114 95 صفايرى 143-128-121-114-106-104-68 95
تهامي ابن عالل     103 96 صقلي 118-111-76-72-70-63-57-29 96
تهامي ابن محمد     107 97 ( Sebastien ) 79     صيباستية 97

ثريا     58 98 طاهري 4 (1/2) - 30 - 31 - 53 - 68 - 115 98
جاد ابن عبد السالم  160 99 عاجي     172    العاجي 99

جالل     92 100 عبدالوي     103 - 142    العبدالوي 100
جليل ابن إبراهيم     10 101 عثماني     34    العثماتي 101

جليل ابن إدريس     125 102 عراقي     50 - 75    العراقي 102
جمال     80 103 عراقي حسيني  192 103
جميل     10 104 عزري الناصري     55    العزري الناصري 104
جهان     54 105 عزمي     6   العزمي 105

جواد ابن حّماد     131 106 عزيزي بوطاهر     162     العزيزي بوطاهر 106
جواد ابن عبد العزيز     74 107 عسري     51   العسري 107

جواد ابن محمد ابن عبد السالم     135 108 عالكي    177    العالكي 108
جواد ابن محمد ابن عثمان     65 109 علج     72   العلج 109

جوهر     54 110 علمي 20 - 35 - 52 ـ 120 - 130 110
حسن ابن عمر     115 111 علوي     17 - 43 ـ 155    العلوي 111

حسن ابن محمد ابن امحمد     9 112 عمراني 1 - 2 - 3 - 55  ـ  4 (2/2) 112
حسن ابن محمد ابن محمد ابن التهامي    72 113 عمري  190 113

حسن ابن محمد ابن محمد ابن محمد    61 114 عنون     105 114
حسنية     140 115 عيساوي   47 115

حفيظ ابن امحمد     136 116 عيشفقير 9 116



حفيظ ابن محمد     27 117 غريسي     84    الغريسي 117
حكيم     157 118 غفاري  194 118
حكيمة     81 119 غالب     58 119

حليمة     128 120 غياتي     109   الغياتي 120
حّماد     108 121 (Valérie) 42     فاليري 121
حمدان     45 122 فرنسي   ؟؟؟  26 122

حمزة ابن حمدان     45 123 فرنسية   ؟؟؟   67 ـ 165 123
حمزة ابن عبد الخالق     113 124 فياللي    4 (2/2)  ــ  155  الفياللي 124

حمزة ابن محمد     165 125 فياللي بابا  83 125
حمزة ابن هشام 192 126 (Magdeleine Philipe ) 36     فيليب 126

حنان     20 127 قادري     6 - 28 - 72  ـ  100   القادري 127
حورية     114 128 قباج     4 - 114    القباج 128

خالد ابن التهامي     130 129 قزمان     53 129
خالد ابن حسن     71 130 قصارة     53 130
خالد ابن محمد     53 131 كتاني     47 - 61 - 120   الكتاني 131

خدوج ابنة عبد السالم     144 132 كحل     120   الكحل 132
خدوج ابنة عبد الوهاب     102 133 كرماط     139 133

خدوج ابنة محمد     58 134 كريرم     21 134
خديجة ابنة علي     123 135 كندوسي   193 135

خديجة ابنة محمد ابن محمد ابن أحمد     114 136 ّكنون     72 136
خديجة ابنة محمد ابن محمد ابن التهامي     72 137 كنوني     87    الكنوني 137

خناتة ابنة طارق    179 138 كوهن     76   الكوهن 138
خناتة ابنة عثمان    58 139 (Guilène) 39     كيالن 139

دينا  ابنة نبيل   90 140 لحرش     93    الحرش 140
دينا ابنة محسن  100 141 لحريشي     64     الحريشي 141

راضية ابنة أكرم     155 142 لحلو 22 - 23 - 47 - 90 - 157 142
راضية ابنة الفاطمي     28 143 لملييح  20 143
راضية ابنة محمد     118 144 لودييي     48 - 114    الودييي 144

رانيا     89 145 ليريني     23 145
ربيعة ابنة أحمد     120 146 ماجدولي     171    المجدولي 146
ربيعة ابنة محمد     81 147 (Martha) 161     مارطا 147

رجاء     107 148 مراني     27 - 44 - 68   المراني 148
رشيد ابن أبوبكر     122 149 مريني     18    المريني 149

رشيد ابن عبد الخالق     134 150 مزّكلدي     70   المزكلدي 150
رشيد ابن عمر     48 151 مشروحي شرقاوي   23 (1\3) 151

رشيد ابن محمد     166 152 مّكزاري     72   المكزاري 152
رشيدة ابنة العربي     83 153 مكوار     11 153

رشيدة ابنة محمد     3 154 ملييح     20 154
رضا  ابن عبد األحد   184 155 منجرة     54 - 141   المنجرة 155

رضوان     64 156 منصوري     86   المنصوري 156
رقو ابنة حفيظ     28 157 منون     105   المنون 157
رقو ابنة محمد     27 158 موالدي     140   الموالدي 158
رقية ابنة أحمد     26 159 ميسوري     110    الميسوري 159
رقية ابنة محمد     53 160 ميكو     42 160

ريان     138 161 نشيط     55 161
ريم إبنة عمر     164 162 هياللي  183 162

زبيدة  ابنة محمد ابن محمد ابن عالل  176 163 ودغيري     128   الودغيري 163
زبيدة ابنة العربي     83 164 ورياغلي     34    الورياغلي 164

زبيدة ابنة الفاطمي     55 165 وزاني     56 - 72 ــ 74  الوزاني 165
زبيدة ابنة امحمد     5 166 يازغي     21   اليازغي 166

زبيدة ابنة عزيز   170 167 يعقوبي     5 - 40    اليعقوبي 167
زبيدة ابنة محمد ابن العربي     150 168 168

زبيدة ابنة محمد ابن محمد     15 169 169
زكريا     42 170 170
زهرة     20 171 171

زهور ابنة إدريس     105 172
زهور ابنة محمد ابن امحمد     11 173

زهور ابنة محمد ابن عبد القادر     140 174
زهير ابن علي     123 175
زهير ابن محمد     86 176
زيد ابن الغالي   163 177
زيد ابن مهدي  193 178



زين العابدين 77 179
زينب ابنة التهامي     107 180

زينب ابنة المامون     8 181
زينب ابنة المهدي     24 182
زينب ابنة سمير     46 183

زينب ابنة محمد ابن العربي     72 184
زينب ابنة محمد ابن محمد     58 185

زينب ابنة هشام    192 186
زينب ابنة يوسف     132 187
سارة ابنة شريف     67  188

سارة ابنة محمد     21 189
سعاد ابنة عبد الحفيظ     26 190
سعاد ابنة عبد السالم     14 191

سعد ابن امحمد     4 192
سعد إبن عبد العزيز  182 193

سعد ابن عبد النبي     138 194
سعد ابن محمد ابن إدريس     116 195

سعد ابن محمد ابن عبد السالم     135 196
سعد ابن محمد ابن عمر     194 197

سعد ابن يوسف     188 198
سعدية     72 199

سعيد ابن عالل     97 200
سفيان     138 201

سلمى ابنة أبوبكر     122 202
سلمى ابنة المهدي     24 203

سلمى إبنة حسن     9 204
سلمى ابنة عبد الناصر     78 205
سلمى إبنة عبد النبي     137 206

سلوى ابنة رشيد     166 207
سلوى ابنة عبد المالك     30 و 43 208

سلوى إبنة محمد ابن عمر  47 ( 2/2 ) 209
سليم     8 210

سليمان ابن عبد هللا     156 211
سمير ابن عبد السالم     46 212

سميرابن عبد المجيد     167 213
سناء ابنة عبد الحي     34 214

سناء ابنة عبد الكريم     31 215
سناء ابنة عبد المجيد     6 216

سناء ابنة عبد الناصر     78 217
سهام ابنة عبد الجليل     112 218

سهام ابنة عبد الحي     34 219
سهام ابنة عبد العزيز     74 220
ُسوميّة ابنة عبد الحي     34 221

سومية ابنة محمد     128 222
شامة ابنة سمير     167 223

شامة ابنة محمد     11 224
شريف     67 225
صارة     86 226

صباح     108 227
صفاء     111 228

صفية ابنة يحيى     37 229
صوفية ابنة محمد ابن العربي     84 230
صوفية ابنة محمد ابن امحمد     21 231

صونية     166 232
طارق ابن محمد    60 233

طالب     119 234
طايع     105 235

طهور ابنة أحمد     69  ؟؟؟ 236
طهور ابنة محمد     68 237

عابد     81 238
عادل ابن جليل     10 239

عادل ابن عبد العزيز     110 240



عادل ابن عبد الكريم     183 241
عايدة إبنة حسن     9 242

عايدة ابنة عبد الحق     20 243
عائشة ابنة أحمد     104 244
عائشة ابنة حفيظ     32 245

عائشة ابنة عمر     123 246
عائشة إبنة محمد     72 247

عائشة ابنة محمد 72 248
عائشة ابنة محمد ابن إدريس ابن أحمد     145 249
عائشة ابنة محمد ابن إدريس ابن محمد     81 250

عائشة ابنة محمد ابن امحمد     11 251
عائشة ابنة مسعود     19 252
عائشة ابنة مسعود    19 253

عبادة     180 254
عباس ابن أحمد  69  ؟؟؟ 255

عبد األحد     23 256
عبد الجليل     112 257

عبد الحفيظ ابن زين العابدين     174 258
عبد الحفيظ ابن محمد     26 259
عبد الحق ابن امحمد     20 260

عبد الحق ابن محمد     109 261
عبد الحميد     5 262
عبد الحي     34 263

عبد الخالق ابن أحمد     149 264
عبد الخالق إبن إدريس     173 265
عبد الخالق ابن محمد     113 266

عبد الرحمان إبن عالل     117 267
عبد الرحمان ابن محمد إبن أحمد إبن إدريس     152 268

عبد الرحمان ابن محمد ابن أحمد إبن عالل    143 269
عبد الرحمان ابن محمد ابن محمد إبن أحمد     68 270

عبد الرحيم ابن عبد السالم     52 271
عبد الرحيم ابن محمد     72 272

عبد الرزاق     54 273
عبد السالم ابن أحمد ابن ادريس     151 274

عبد السالم ابن أحمد ابن امحمد 147 275
عبد السالم ابن عبد الحق     20 276

عبد السالم ابن عبد السالم     145 277
عبد السالم ابن عمر     150 278

عبد السالم ابن فضول     144 279
عبد السالم ابن محمد ابن امحمد     14 280
عبد السالم ابن محمد ابن حفيظ     16 281
عبد السالم ابن محمد ابن محمد     64 282

عبد العزيز ابن جواد 178 283
عبد العزيز ابن عزالدين     182 284

عبد العزيز ابن محمد ابن أحمد      74 285
عبد العزيز ابن محمد ابن عبد القادر     140 286

عبد العزيز ابن محمد ابن محمد     110 287
عبد القادر ابن محمد     119 288

عبد القادر ابن محمد الغالي ابن أحمد     154 289
عبد الكامل     62 290

عبد الكريم ابن حفيظ     31 291
عبد الكريم ابن عالل     106 292

عبد اللطيف     2 293
عبد هللا ابن الهادي     121 294

عبد هللا ابن عبد الكريم     106 295
عبد هللا ابن علي     156 296

عبد هللا ابن محمد ابن التهامي     129 297
عبد هللا ابن محمد ابن حفيظ     15 298

عبد المالك ابن حفيظ     30 299
عبد المالك ابن سعد     4 300

عبد المالك ابن محمد ابن التهامي     43 301
عبد المالك ابن محمد ابن عبد المالك     44 302



عبد المجيد ابن امحمد     6 303
عبد المجيد ابن بدر     162 304

عبد المجيد إبن عزالدين     127 305
عبد المجيد ابن محمد ابن عبد القادر     171 306
عبد المجيد ابن محمد ابن عبد المجيد     169 307

عبد المنعم     89 308
عبد الناصر ابن عبد الكريم     78 309

عبد الناصر ابن عالل     98 310
عبد النبي     137 311

عبد الهادي     121 312
عبد الوهاب ابن امحمد     1 313

عبد الوهاب ابن عالل     142 314
عبد الوهاب ابن محمد ابن التهامي     72 315

عبد الوهاب ابن محمد ابن محمد     17 316
عبدو     42 317

عبلة ابنة مهدي  193 318
عتيقة     82 319

عثمان ابن أحمد     66 320
عثمان ابن جالل     92 321

عثمان ابن عبد المالك     177 322
عثمان ابن عبدو     42 323

عثمان ابن محمد ابن أحمد     152 324
عثمان ابن محمد ابن عثمان     56 325

عثمان ابن محمد ابن محمد    59 326
عثمان ابن يوسف     38 327
عربي ابن إدريس     83 328

عربي ابن عبد القادر     154 329
عربي ابن عبد الكريم     106 330
عزالدين ابن عبد السالم     51 331

عزالدين ابن عمر     115 332
عزالدين ابن محمد     127 333

عزالعرب ابن مسعود     19 و 36 334
عزيز ابن عبد المجيد     170 335

عالل ابن إدريس ابن أحمد    105 336
عالل ابن إدريس ابن مسعود     117 337

عالل ابن عثمان     57 338
علي ابن امحمد     22 339
علي ابن جليل     10 340
علي ابن جمال     80 341

علي ابن عبد السالم     64 342
علي ابن عبد القادر     119 343
علي ابن عبد الكامل     91 344

علي ابن محمد ابن عبد المالك     44 345
علي ابن محمد ابن محمد     123 346

علي ابن ياسين     159 347
عماد     112 348

عمر ابن الفاطمي     29 349
عمر ابن رشيد     48 350

عمر ابن عبد الرحيم     164 351
عمر ابن عبد السالم     64 352

عمر ابن محمد     115 353
عنبر     66 354

غالي ابن أحمد     95 355
غالي ابن جالل     92 356
غالي ابن سمير     46 357

غالي ابن عبد المجيد     163 358
غزالن ابنة عبد العزيز     110 359

غزالن ابنة عزالعرب     36 360
غيتة ابنة عثمان     59 361

غيتة ابنة علي  91 362
غيتة ابنة محمد ابن إدريس     135 363

غيتة ابنة محمد ابن امحمد     17 364



غيتة ابنة نجيب     25 365
غيتة إبنة ياسين     159 366
غيتة ابنة يوسف     38 367

فاتن     80 368
فاطمة ( الطام ) ابنة عبد الخالق ؟؟     105 369

فاطمة ابنة أحمد     120 370
فاطمة ابنة عبد السالم     144 371

فاطمة ابنة عبد الوهاب     142 372
فاطمة ابنة محمد الغالي      11 373

فاطمة ابنة محمد ابن أحمد     107 374
فاطمة ابنة محمد ابن إدريس     81 375
فاطمة إبنة محمد ابن محمد     72 376

فاطمة الزهراء ابنة زين العابدين     77 377
فاطمة الزهراء ابنة عبدالحق     20 378

فاطمي ابن الفاطمي     55 379
فاطمي ابن محمد     28 380
فائزة ابنة الوفي     75 381

فائزة ابنة سعد     4 382
فتيحة ابنة عبد الحفيظ     26 383

فتيحة ابنة محمد     140 384
فخيتة     63 385

فرح     5 386
فريدة     18 387
فضيلة     1 388

فطومة إبنة التهامي     103 389
فطومة ابنة الفاطمي     16 390

فطومة ابنة حفيظ     27 391
فطومة ابنة عثمان     59 392

فطومة ابنة محمد     141 393
فؤاد ابن رشيد     134 394

فؤاد ابن عبد الخالق     113 395
فؤاد ابن محمد ابن عبد السالم     135 396

فؤاد ابن محمد ابن محمد     172 397
فوزي ابن عزيز     170 398

فوزية     72 399
فيصل     79 400
قيس     39 401

كاميليا إبنة عبد الحفيظ   174 402
كبّور     33 403

كريم ابن إدريس     124 404
كريم ابن محمد أمين     93 405

كميل ابن حكيم 157 406
كميل ابن رضا  184 407
كميل ابن رضل 184 408

كنزة ابنة إدريس     73 409
كنزة ابنة عبد السالم     16 410

كنزة ابنة عثمان     177 411
كنزة ابنة عثمان  177 412

كنزة ابنة محمد ابن التهامي     129 413
كنزة ابنة محمد ابن محمد     72 414

كوثر ابنة رشيد     134 415
كوثر ابنة عبد اللطيف     2 416

كوثر ابنة عبد المجيد     171 417
لبنى     43 418

لطيفة     17 419
لمياء ابنة أبوبكر     122 420

لمياء ابنة عبد الحق     20 421
لمياء ابنة عبد العزيز      74 422

لمياء ابنة محمد     88 423
ليلى ابنة حكيم     157 424
ليلى ابنة حّماد     108 425

ليلى ابنة خالد     71 426



ليلى ابنة محسن  100 427
ليلى ابنة محمد     50 428
ليلى ابنة موسى   40 429

ليليا     124 430
لينا ابنة مروان  158 431

لينة  180 432
ماجدة ابنة الوافي     75 433
ماجدة ابنة رشيد     48 434

ماجدة ابنة عبد الحق     109 435
ماجدة ابنة محمد     128 436

مارية ابنة عبد السالم     119 437
مارية إبنة محمد     72 438
مامون ابن امحمد     8 439
مامون ابن جواد 178 440

مامون ابن علي     91 441
مامون ابن نبيل     90 442

مجد     111 443
ُمجيب     99 444

محسن ابن الوفي     100 445
محسن ابن عبد الحق     109 446
محسن ابن عبد اللطيف     2 447

محمد ابن أحمد ابن إدريس     152 448
محمد ابن أحمد ابن حفيظ     13 449

محمد ابن أحمد ابن عالل     143 450
محمد ابن أحمد ابن محمد ابن محمد     63 451

محمد ابن أحمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد  101 452
محمد ابن أحمد ابن محمد ابن محمد ابن التهامي 111 453

محمد ابن إدريس ابن التهامي     118 454
محمد ابن إدريس ابن عمر     116 455
محمد ابن إدريس ابن محمد     81 456

محمد ابن التهامي ابن عالل     102 457
محمد ابن التهامي ابن محمد     129 458
محمد ابن العربي ابن إدريس     84 459

محمد ابن العربي ابن قاسم     12 460
محمد ابن الفاطمي ابن الفاطمي     85 461

محمد ابن الفاطمي ابن محمد     53 462
محمد ابن الهادي     121 463

محمد ابن امحمد ابن عبد الرحمان     11 464
محمد ابن امحمد ابن عالل     148 465

محمد ابن امحمد ابن محمد ابن امحمد     3 466
محمد ابن امحمد ابن محمد ابن حفيظ     18 467
محمد ابن امحمد ابن محمد ابن حفيظ     21 468

محمد ابن جليل  10 469
محمد ابن حفيظ ابن امحمد     136 470

محمد ابن حفيظ ابن محمد     15 471
محمد ابن سعد     4 472

محمد ابن عبد الحي    181 473
محمد ابن عبد الخالق ابن أحمد     149 474
محمد ابن عبد الخالق ابن محمد     113 475

محمد ابن عبد الرزاق     54 476
محمد ابن عبد السالم ابن فضول     135 477

محمد ابن عبد السالم ابن محمد     50 478
محمد ابن عبد العزيز     110 479

محمد ابن عبد القادر ابن محمد ابن الطالب     119 480
محمد ابن عبد القادر ابن محمد الغالي     140 481

محمد ابن عبد الكريم     141 482
محمد ابن عبد المالك     44 483

محمد ابن عبد المجيد     169 484
محمد ابن عبد الهادي 121 485

محمد ابن عثمان     56 486
محمد ابن عمر ابن الفاطمي     47 487
محمد ابن عمر ابن محمد     115 488



محمد ابن محمد ابن أحمد ابن حفيظ     68 489
محمد ابن محمد ابن أحمد ابن عالل     114 490

محمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد     70 491
محمد ابن محمد ابن إدريس ابن أحمد     126 492
محمد ابن محمد ابن إدريس ابن عمر     116 493
محمد ابن محمد ابن إدريس ابن محمد     82 494
محمد ابن محمد ابن التهامي ابن عالل     72 495

محمد ابن محمد ابن التهامي ابن محمد     129 496
محمد ابن محمد ابن الفاطمي     88 497

محمد ابن محمد ابن الفاطمي   88 498
محمد ابن محمد ابن امحمد     175 499

محمد ابن محمد ابن حفيظ     17 500
محمد ابن محمد ابن عبد القادر     172 501

محمد ابن محمد ابن عالل     176 502
محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن حفيظ     32 503
محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن عالل 128 504

محمد ابن محمد ابن محمد ابن امحمد   175 505
محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد     58 506

محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد 128 507
محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد 60 508

محمد ابن مسعود     35 509
محمد ابن يوسف     132 510

محمد إسماعيل  93 511
محمد الغالي ابن أحمد  95 512

محمد أمين ابن محمد ابن محمد   93 513
محمد زين العابدين     77 514

محمد عبد السالم ابن عزالدين     160 515
محمد كريم     139 516

محمد ياسين ابن محمد ابن مسعود    159 517
محمود     130 518

مروان ابن سعد     138 519
مروان ابن عبد المالك     158 520

مريم ابنة الهادي     121 521
مريم ابنة جواد     65 522

مريم ابنة حمدان     45 523
مريم ابنة عبد الجليل     112 524
مريم ابنة عبد الرحيم     52 525

مريم ابنة علي     123 526
مريم ابنة محمد ابن امحمد     19 527

مريم ابنة محمد ابن محمد ابن أحمد     68 528
مريم ابنة محمد ابن محمد ابن التهامي     72 529

مريم ابنة محمد ابن محمد ابن محمد     70 530
مريم ابنة يحيى     37 531

مسعود ابن أحمد     147 532
مسعود ابن محمد     19 533
مليكة ابنة حماد     108 534

مليكة ابنة قيس     39 535
مليكة ابنة محمد ابن حفيظ     56 536
مليكة ابنة محمد ابن محمد     72 537

منصف 122 538
مها    177 539

مهدي ابن امحمد     24 540
مهدي ابن عبد الكامل     62 541

مهدي ابن عبدو     42 542
موسى     40 543

مونة إبنة المامون     8 544
مونة إبنة جواد     65 545

مونية ابنة عبد الحق     109 546
مونية ابنة محمد     50 547

ميسان     84 548
مييا إبنة سعد    188 549

ناجي     36 550



نادية ابنة الوافي     75 551
نادية ابنة حماد     108 552
نادية ابنة فيصل     79 553
نادية ابنة محمد     21 554

ناصر     121 555
نايلى     125 556

نبيل ابن إبراهيم     186 557
نبيل ابن سمير     167 558

نبيل ابن محمد     90 559
نجاة     72 560

نجيب ابن امحمد     25 561
نجيب ابن عبد الخالق     113 562

نجيب ابن محمد     72 563
نجيبة     115 564

ندى     55 565
نزهة ابنة أحمد     120 566

نزهة ابنة عبد الكريم     31 567
نزهة ابنة عبدو     42 568

نزهة إبنة محمد ابن محمد ابن التهامي     72 569
نزهة ابنة محمد ابن محمد ابن عبد القادر     172 570

نعيمة ابنة التهامي     107 571
نعيمة ابنة سعد     4 572

نفتاحة     105 573
نفيسة ابنة الهادي     121 574

نهاد     135 575
نوال ابنة إدريس     49 576
نوال ابنة رشيد     48 577

نوال ابنة عبد العزيز     74 578
نورة إبنة عادل  183 579

نيير ابن جليل     125 580
هادي ابن محمد     121 581

هارون  156 582
هدى ابنة إدريس     153 583

هدى ابنة محمد     47  ( 1 / 2 ) 584
هشام ابن عبد الكامل     62 585
هشام ابن عبد اللطيف     2 586

هند ابنة أحمد     111 587
هند ابنة سمير     46 588

هند ابنة عبد المجيد     171 589
هند ابنة محمد ابن عمر     47 ( 1 / 2 ) 590

هيبة     23 591
هيبة إبنة عادل   183 592

وايس ابن كريم     124 593
وسيم     54 594

وفاء ابنة جواد     65 595
وفاء ابنة عبد العزيز     110 596

وفي     75 597
ياسمين ابنة حسن     61 598

ياسمين إبنة سعد  194 599
ياسمين إبنة عبد الحفيظ  174 600

ياسمين ابنة محمد ابن العربي     84 601
ياسمين ابنة محمد ابن الفاطمي     85 602

ياسمين ابنة نبيل     90 603
ياسمين ابنة هشام  192 604

ياسمينة ابنة عبد األحد     23 605
ياسين ابن خالد     71 606

ياسين ابن عبد العزيز 182 607
ياسين ابن فيصل     79 608

ياسين ابن محمد ابن عبد الحي  181 609
يحيى ابن عبد الجليل     112 610
يحيى ابن عبد السالم     151 611

يحيى ابن مسعود     37 612



يزيد     195 613
ينيس   93 614

يوسف ابن حماد     132 615
يوسف ابن عبد السالم     151 616

يوسف ابن محمد     187 617
يوسف ابن مسعود     38 618
يوسف ابن موسى     40 619

يونس     26 620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674



675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700


