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  * 2000/01قائمة ملفات المواطنين التي حظيت بالقبول في برنامج*

  *من طرف مؤسسة كوسيدارسكن عمومي إيجاري المنجز *

  الــــــــعــــــنـــــــــــــــــــوان  تـاريخ ومكان ا4زديــاد  إسم و لقب ا6م  إسم ا6ب  ا4ســـم و اللقـــــب  الرقم
  حي بوجلبانة  خنشلة 20/01/1970  قراب الخامسة  الوردي  مجو كمال  .1
  حي النصر  خنشلة 22/03/1993  بوطرفة حبيبة  رشيد  بوجAل عبد الجليل .2
  طريق عين البيضاء  خنشلة 1981  بوجھين جمعة  رمضان  بوجھين صالح .3
  حي المحطة  خنشلة 17/07/1992  صالحي لمبارك  جمال  بودبوز صبري .4
  سكن 440حي   خنشلة 12/06/1974  سريري غزالة  عبد الحميد  بوزاھررضا .5
  حي بوجلبانة  خنشلة 17/06/1985  صياف جمعة  عAوة  بوعقال حمزة .6
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/05/1976  قرباع فاطمة  لمين  ساسية ثابت .7
  نھج تونس  خنشلة 15/11/1971  جبايلي رھوة  محمد الصالح  جبايلي محمد العربي .8
  حي بن بوالعيد  خنشلة 20/05/1970  جغAل حورية  علي  جغAل  نوارة .9
  حي الكاھنة  خنشلة 23/04/1990  ليتيم سليمة  عاشور  حشوف لطفي .10
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 04/06/1974  حشوف حدة  العمري  حشوف محمد .11
  حي كوسيدار  خنشلة 13/01/1981  حشوف أم ھاني  محمد  حشوف يزيد .12
  حي المقبرة ا4سAمية  خنشلة 23/09/1987  حصاد يمينة  فرحات  حصاد طارق .13
  حي بوزيد  الحامة 21/11/1982  حقاص فطيمة  عبد الحفيظ  حفيان نسيمة .14
  حي بن بوالعيد  خنشلة 06/06/1977  موحوس حنيفة  جمال  حيمر إلياس .15
  حي السعادة  باتنة 12/03/1972  كريكرو غزالة  محمود  خلف هللا عبد القادر .16

  خنشلــــــــــــــة و]يـــــــــة
 خنشلـــــــــــــــة دائــــــــرة



  طريق عين البيضاء  خنشلة 09/01/1975  سابق عائشة  مختار  رحابي محمد .17
  حي الحدائق  خنشلة 06/09/1993  بوزار فطيمة  فاتح  زروال  محمد زكريا .18
  طريق العيزار  خنشلة 22/01/1981  مرجان حليمة  أمعمر  عد]نسھتال  .19
  طريق بابار  خنشلة 09/10/1993  صيد حسينة  السبتي  صيد سفيان .20
  طريق عين البيضاء  خنشلة 24/03/1986  عقون مريامة  العربي  عنصل عزالدين .21
  طريق باتنة  طامزة 27/06/1953  قرجود حدة  عمارة  قرجود سعيد .22
  سكن 750حي   بغاي 22/11/1971  لعور قايمة  جواد  لعور ميمون .23
  حي الحدائق  خنشلة 15/01/1972  بوزحزاح زھوة  أحمد  متحزم سمير .24
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 14/07/1973  ميزان زعرة  بشير   ميزان نبيل .25
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 14/12/1985  حقاص فطيمة  الوردي  نوار عبد الحفيظ .26
  حي بوجلبانة  خنشلة  01/09/1977  حضرية ھزيل  لخضر  ھزيل رفيق .27
  نھج حكار عبد هللا  خنشلة 20/03/1987  نسيغاوي فاطمة  محمد  أنسيغاوي عبد الحنين .28
  نھج الجزائر  خنشلة 25/01/1982  ريحان عائشة  إسميحي  بومعيزة رضوان .29
  حي الكاھنة  خنشلة 10/08/1972  عقون عقيلة  مرزوق  عقون جليلة .30
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 29/04/1981  خروب فطيمة  مسعود  ميزان الطاھر .31
  نھج الجزائر  خنشلة 14/02/1994  سواكرية خميسة  حليلو  زروال خضرة .32
  حي بوجلبانة  الحامة 02/02/1976  قلول أم الخير  خميسي  قتوم سمير .33
  سكن 90حي   خنشلة 08/04/1978  زردوم حورية  صحراوي  مرزوقي عبد الحق .34
  طريق مسكيانة  خنشلة 14/12/1979  رحراح زوبيدة  بلقاسم  مليكي مصطفى .35
  طريق عين البيضاء  خنشلة 22/12/1991  بوعلي عائشة  عمار  موسي أسامة .36
  طريق المقبرة ا4سAمية  خنشلة 07/09/1968  حقاص زبيدة  بوزيد  حقاص عمارة .37
  01زوي   المحمل 18/09/1984  بوزيان يمينة  عزيز  بوزيان عزالدين .38
  سكن 144  خنشلة 25/06/1982  مباركي محبوبة  علي  مباركي عادل .39
  سكن 344حي   خنشلة 02/01/1972  بوعAق جمعة  محيو    بوعAق رمضان .40
  طريق بابار  ششار 01/08/1982  بن نوري حورية  بلقاسم  بن نوري عنترة .41
  مدرسة حوحة عثمان  او]د رشاش 23/06/1978  بوسالم حليمة  عثمان  بوسالم سعد الدين .42
  طريق باتنة  خنشلة 15/01/1976  ھزيل نوة  بوبكر  النورھزيل عبد  .43
  نھج تونس  مرسيليا 30/07/1960  عروة حفصية  عباس  عروة عيسى .44
  سكن 270حي   خنشلة 27/09/1978  جبنون بية  رشيد  نسيغاوي عادل .45
  حي الكاھنة  الحامة 10/10/1976  بيبي دليلة  صالح  الھيص نبيل .46
  حي موسى رداح  خنشلة 07/01/1977  لموشي ربعية  علي  حقاص رشيد .47
  طريق العيزار*سكن 748  خنشلة 27/12/1982  غزال جميلة  علي  غزال زوبير .48



  نھج بن بولعيد  خنشلة 04/12/1982  فالق سعيدة  بوقرة  سعيدي عبد الحفيظ .49
  حي أول نوفمبر  خنشلة 17/11/1981  بداوي علجية  الجمعي  قراب طارق .50
  حي بوزيد  خنشلة 20/06/1981  مليكةجغAل   عبد العزيز  جغAل سمير .51
  طريق باتنة  أنسيغة 18/04/1987  قسام ربيحة  محمد الصغير  قسام الحمزة .52
  حي الحسناوي  خنشلة 13/02/1977  مرداسي فاطمة  ناجي  مرداسي عزالدين .53
  نھج بوقفة الھاشمي  خنشلة 22/11/1954  بوزاھر لويزة  أحمد  بوزاھر حفيزة .54
  نھج بن بوالعيد  مقادة 27/06/1980  طراد مريم  علي  مومني رشيد .55
  حي بوجلبانة  خنشلة 19/01/1972  بزة فطيمة  دوحة  عبيد فوزية .56
  حي الحسناوي  خنشلة 07/06/1980  وافي زينب  محبوبي  عقابة عبيد .57
  سكن 700حي   طامزة 1958  مامةحبن عروة   صالح  بن ناجي شريفة .58
  طريق عين البيضاء  خنشلة 16/03/1981  قليل خميسة  لخميسي  قليل يسين .59
  حي المستشفى  خنشلة 05/09/1973  صحراوي يمينة  أحمد  جحيش فيصل .60
  حي عين الكرمة  خنشلة 06/02/1970  حقاص ربعية  صالح  حقاص فاتح .61
  طريق مسكانة  خنشلة 20/01/1979  بغورة حدة  محمد  خاوة رفيق .62
  حي النصر  خنشلة 22/10/1980  لغرور أم الخير  مسعود  لغرور وليد .63
  حي أول نوفمبر  خنشلة 27/03/1974  ليتيم غالية  عبدالحفيظ  ليتيم صبرينة .64
  طريق باتنة  مقادة 04/04/1964  برسالي سكورة  مسعود  عنصل خضرة .65
  سكن 750حي   خنشلة 1985  لحمادي فاطمة  حنافي  مسعودي يوسف .66
  حي الكاھنة  بابار01/07/1954  برسالي سكورة  مسعود  عنصل مسعودة .67
  حي الحدائق  خنشلة 23/10/1976  خAف نجلة  سليمان  بوزاھر مختار .68
  طريق بابار  خنشلة 01/02/1980  موساوي الزھرة  صالح  مھماه فاتح .69
  حي الحسناوي  الحامة 20/11/1968  حكار ربعية  اليامين  لطرش ناصر .70
  حي بوجلبانة  خنشلة 11/06/1964  طاليزات خيرة  محمد الطيب  طاليزات  محمد لمين .71
  طريق مسكيانة  خنشلة 04/04/1979  شحاط حدة  محمد  عباسي يزيد .72
  سكن  748حي   خنشلة 02/07/1977  بوثريد غزالة  ناصر  بوثريد نذير .73
  طريق عين البيضاء  خنشلة 25/10/1970  بن الطاھر نجمة  الحوسين  دادي السعيد .74
  حي دمان إدريس  الحامة 27/04/1976  زقرار زرفة  بوزيد  زقرار محمود .75
  طريق بابار  خنشلة 16/09/1962  بخوش جمعة  علي  مرابط عمار .76
  حي النصر  خنشلة 02/06/1972  مسرار ھنيةيت  العايش  فريحة حسان .77
  حي الحسناوي  خنشلة 28/05/1979  زردوم جميلة  السعدي  بن تومية محمد .78
  حي بوزيد  خنشلة 22/03/1975  عون هللا عقيلة  محمد الطيب  عون هللا صبري .79
  حي بوزيد  خنشلة 14/06/1977  ربعيةشرفي   عمار  أونيسي كمال .80



  نھج القدس  خنشلة 02/07/1974  بن زعيم خمييسة  صالح  بن غAب يحي .81
  نھج فلسطين  خنشلة 23/04/1979  زياني مريم  لزھر  عاشوري رشدي .82
  سكن 700حي   خنشلة 02/05/1978  حيمر عائشة  الطاھر  يعقوب إسمھان .83
  نھج ا6مير عبد القادر  خنشلة  27/04/1969  معروق عائشة  عثمان  مركيش رضا .84
  حي الحسناوي  خنشلة 18/06/1975  بوفنارة خديجة  محمد  بوفنارة سميرة .85
  سكن 440حي   ششار 18/12/1973  حواسي يمينة  مصطفى  تركي أحمد .86
  حي عين الكرمة  خنشلة 02/04/1973  عرقوب عائشة  بوزيد  بAع عز الدين .87
  سكن 40حي   خنشلة 12/10/1970  مرداسي قمرة  مكي  مرداسي نجاة .88
  حي الكوسيدار  خنشلة 01/02/1971  بركان رھوة  علي  عايب يحي .89
  نھج تونس  خنشلة 26/11/1975  خروب فاطمة  إسماعين  بوقفة علي .90
  حي الحدائق  بغاي 25/02/1976  مزياني حفيزة  علي  لعور طارق .91
  نھج فلسطين  خنشلة 03/10/1975  زياني مريم  لزھر  عاشوري منير .92
  نھج ا6مير عبد القادر  خنشلة 10/04/1982  فالق ساسية  يسين  لشخب محمد بشير .93
  سكن  748حي   خنشلة 23/08/1970  أدامي زينب  محمد  لطرش لزھر .94
  حي بوزيان  المحمل 1956  حجاج الصالحة  الطيب  بوركبة الوازنة .95
  حي العمارات  خنشلة 14/03/1979  بAع حدة  محمد  مركيش كريم .96
  حي بوزيد  خنشلة 21/11/1982  جغAل مليكة  عبد العزيز  جغAل كريم .97
  حي بوجلبانة  العقلة 15/01/1983  حساني محبوبة  فرحات  حساني عبد الغاني .98
  حي الحدائق  خنشلة 17/05/1976  سلطاني باھية  صالح  بن يزة محمد .99
  نھج شامي محمد  خنشلة 15/04/1977  بوقفة تركية  عبدالحميد  تكواشت محمد الوردي .100
  حي المنظر الجميل  سطيف 10/10/1974  منصوري جميلة  عبدالكريم  زواوي طارق .101
  حي المنظر الجميل  خنشلة 03/01/1980  قب عائشة  رمضان  معروق عبدالجليل .102
  حي أول نوفمبر  خنشلة 02/06/1980  بداوي علجية  الجمعي  قراب عبد الحق .103
  حي أول نوفمبر  الحامة 06/05/1974  بن أونيس مباركة  ساعد  بن اونيس عزالدين .104
  حي بوزيد  بابار 03/03/1973  مرير أم ھاني  الجمعي  خضراوي بدرالدين .105
  سكن 120حي   خنشلة 29/03/1976  بن سعدهللا الواھمة  إبراھيم  سالمي سليم .106
  نھج ا4خوة لغرور  خنشلة 24/03/1981  مAح علجية  جلول  عطاf رابح  .107
  حي دمان ادريس  خنشلة 09/06/1980  قنيس خديجة  عبد هللا  قنيس السبتي .108
  حي الحسناوي  المحمل 16/05/1961  حوحة مبروكة  بلقاسم  حوحة ربعية .109
  طريق مسكانة  خنشلة 22/03/1978  حميدي خضرة  عمار  ربوحي عبد هللا .110
  نھج تونس  تبردقة 1970   براھمي جمعة  صالح  محمدي عبد الكريم .111
  حي موسى رداح  خنشلة 21/05/1966  قراب فطيمة  الجمعي  مزيان مختار .112



  حي عين الكرمة  خنشلة 20/11/1978  معوش جغمومة  إبراھيم  معوش سمرة .113
  طريق عين البيضاء  الحامة 12/05/1970  بدغيو بزاحة  أحمد  بدغيو عبد المالك .114
  نھج ا6مير عبدالقادر  خنشلة 30/01/1976  جغAل بريزة  عاشور  لعور محمد ناجي .115
  حي الحدائق  خنشلة 25/12/1970  لشخب حيزية  محمد  مليكي رفيق .116
  سكن 700حي   خنشلة 31/08/1966  لكمين ربيحة  بلقاسم  لكمين سليم .117
  طريق مسكانة  بوحمامة1970  بوغديري مامة  لمير يحي  شرفة سليمة .118
  حي المقبرة ا4سAمية  خنشلة 19/05/1976  خروب عائشة  الطاھر  خروب سليم .119
  طريق بابار  الحامة 1962  بن عروة حمامة  صالح  بن ناجي بشير .120
  طريق باتنة  خنشلة 26/05/1970  مدور بلدية  صيد  مدور حكيم .121
  سكن 120حي   مقادة 20/12/1971  بن سعد هللا الواھمة  ابراھيم  سالمي اسماعيل .122
  طريق مسكانة  خنشلة 19/12/1977  بوذراع ربعية  مامون  بوذراع سفيان .123
  سكن 270حي   خنشلة 10/08/1983  قوجيل عائشة  الطاھر  مسعودي يوسف .124
  حي بوزيد  خنشلة 12/12/1976  خاوة غزالة  خليفة  ساندغمان ح .125
  حي السAم  خنشلة 03/02/1983  بن غالية عائشة  عمارة  بيبي مبروك .126
  حي النصر  خنشلة 05/05/1985  لكمين فاطمة  العايش  لكمين عبد الكريم .127
  بابارطريق   خنشلة 02/08/1967  صكاوي وردة  الصحراوي  صكاوي مالك .128
  حي الكاھنة  خنشلة 08/06/1981  زديرة فاطمة  العلواني  زديرة فارس .129
  حي الحسناوي  خنشلة 13/05/1976  زاوية وناسة  أحمد  بوزيدي عبد العالي .130
  حي بن بوالعيد  خنشلة 03/04/1977  بن سبع يمينة  أحمد  مرير عد]ن .131
  سكن 700حي   خنشلة 1963  خAف جمعة  بلقاسم  خAف محمد الصالح .132
  حي بوجلبانة  خنشلة 11/01/1983  سقني حدة  بلقاسم  حقاص وردة .133
  سكن 270حي   خنشلة 17/03/1981  بولحبال شريفة  محمد الصالح  بولحبال نورالدين .134
  حي الحدائق  خنشلة13/04/1976  بوطبة بھلولة  الصحراوي  بوطبة خميسي .135
  حي الحدائق  خنشلة 15/12/1986  شعبان وھيبة  رشيد  موسي يزيد .136
  نھج عثماني التيجاني  عين الطويلة 26/08/1976  جرمون غنية  عبيد  الورديجرمون  .137
  حي عين الكرمة  خنشلة 23/02/1971  لموشي عائشة  عمر  لموشي تفاحة .138
  نھج مصطفى بن بوالعيد  خنشلة 28/09/1974  بن جدو خضرة  محمد الصادق  بن منصور عبد الحميد .139
  تلية محمد العيدحي   خنشلة 1982  تلية خضرة  محمد  تلية عزالدين .140
  سكن 270حي   خنشلة 02/10/1984  غدير مسعودة  حمانة  عقابة عبد الكريم .141
  سكن 270حي   خنشلة 27/11/1985  بوشانة ربعية  الحوسين  عيدود خالد .142
  طريق المقبرة ا4سAمية  متوسة 31/01/1971  رزايقية عائشة  الطاھر  رزايقية مھدي .143
  نھج عبد الحميد زروالي  خنشلة 29/07/1983  حديدان سعيدة  بدرالدين  لشخب الصحراوي .144



  طريق باتنة  خنشلة 09/12/1980  لموشي بركاھم  فاضل  لموشي فارس .145
  حي السعادة  خنشلة 18/11/1973  جعفري عقيلة  علي  فالق صورية .146
  حي بوجلبانة  خنشلة 28/11/1988  بAع سكينة  إسماعيل  بلبAع محمد .147
  حي بوجلبانة  الحامة 20/03/1982  مرجان قمرة  إسماعيل  جريدي سليم .148
  نھج القدس  خنشلة 20/10/1962  قاسمي سبيلة  أحمد  شيبوب سمير .149
  نھج الجزائر  خنشلة 18/12/1962  سعودي يمينة  عيسى  شنيني فاتح الدين .150
  أوت 20حي   خنشلة 15/05/1970  ليتيم ھنية  بلقاسم  ليتيم فضيل .151
  حي المنظر الجميل  خنشلة 29/08/1986  عيدود فلة  مبروك  بوكحيل قوالة .152
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  طريق مسكانة  خنشلة21/10/1975  لعور محبوبة  محمد  بوروبة الحيواني  .1896
  طريق عين البيضاء  خنشلة02/01/1978  مرجان وناسة  محمد الطاھر  بوروبة رياض .1897
  طريق باتنة  خنشلة14/04/1978  مبروكة بوروبة  بوجمعة  بوروبة نبيل .1898
  حي المقبرة ا]سAمية   خنشلة06/04/1990  شبابكي فضيلة  علي  بوزاھر محمد امين .1899



  نھج تونس  خنشلة25/05/1966  دريس رشيدة  حركات   بوزحزاح محمد الصالح .1900
  حي بوجلبانة  خنشلة02/04/1992  بوزكري خامسة  زايد  بوزكري رابح .1901
  حي النور  خنشلة1956حكم 1928  بوزكري غزالة  محمد  بوزكري عبد هللا .1902
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة17/11/1967  بوعامر جنات  عبد الكريم  بوزيان امال .1903
  حي بوجلبانة  خنشلة05/08/1986  بوزيدي عائشة  السعيد  بوزيدي صالح .1904
  حي إبن رشد  خنشلة 18/07/1975  بوسالم الزھرة  النوي  بوسالم العربي .1905
  طريق مسكيانة  خنشلة 21/02/1978  بوسالم الزھرة  النوي  بوسالم محمد .1906
  حي بن بوالعيد   خنشلة1963حكم 1959  بوشارب خضرة  بوعAق  بوشارب جمعة .1907
  نھج سھتال معمر  جAل 22/10/1969  عامري الوازنة  محمد الطيب  بوشامي الھادي .1908
  نھج ا]ستقAل   خنشلة27/07/1988  زردوم فتيحة  موسى  بوشانة يوسف .1909
  حي كوسيدار  خنشلة 13/06/1991  شريفة رزايقية  بلقاسم  بوطارفي تقي الدين .1910
  طريق مسكيانة  جAل 11/01/1980  كواشي يمينة  رمضان  بوطارفي يسين .1911
  حي عين الكرمة  خنشلة06/11/1986  بوطبة رعية  عبد هللا  بوطبة جمال .1912
  حي ا6وراس  خنشلة 21/11/1986  بوطبة أم الخير  العلواني  بوطبة حمزة .1913
  حي بوجلبانة  خنشلة 02/10/1984  بوطرفة ھAلة  قدور  بوطرفة سمير .1914
  سكن 100حي   خنشلة28/05/1973  بوعامر الزھرة  احمد  بوعامر نبيل .1915
  طريق الوزن الثقيل  خنشلة05/06/1983  لعAونة فطومة  صالح  بوعقال عادل .1916
  حي المقبرة ا]سAمية   خنشلة09/09/1989  لموشي فاطمة  علي  بوعمراطة رشدي .1917
  حي النصر  مقادة 25/04/1976  سقيقين مبروكة  مولود  بوعون جمعي .1918
  حي المقبرة ا4سAمية  خنشلة 1980  جحفة ربعية  بولعراس  بوغقال حسان .1919
  نھج فلسطين  خنشلة 11/06/1986  بوغقال دليلة  بوزيد  بوغقال عبد الحق .1920
  حي الحسناوي  خنشلة15/02/1982  حيمر حنيفة  لمبارك  بوغقال محمد .1921
  حي الحدائق  خنشلة16/10/1983  شعابنة فتيحة  محمود  بوفنارة خالد .1922
  نھج تونس  خنشلة 15/07/1987  مباركي عجيبة  بوخميس  بوفنارة زكريا .1923
  حي بوزيد  خنشلة28/11/1972  الزھرة بوقفة  جموعي   بوقفة عبد العالي .1924
  حي بن بوالعيد  خنشلة08/06/1983  بوقفة خميسة  بلقاسم  عد]نبوقفة  .1925
  حي عبد الحفيظ السوفي   خنشلة02/03/1982  وحدو حدة  بشير  بوقفة كريم .1926
  حي الحدائق  خنشلة 02/04/1965  بوقندورة نوة  مكي  بوقندورة عAوة .1927
  حي الحدائق  خنشلة 07/11/1971  بوقندورة فطيمة  عباس  بوقندورة كمال .1928
  حي بوزيد   خنشلة 19/06/1975  بولبيار فاطمة  أحمد  عليبولبيار  .1929
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة27/04/1988  جغAل الويزة   موسى  بولبيار عمار .1930



  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 19/09/1987  مليكة غوغة  جمال الدين  بولحبال يوسف .1931
  نھج فلسطسن  سكيكدة 05/02/1956  بوستيل مسعودة  محمود  بولعقود حميد .1932
  حي بوجلبانة  خنشلة 28/12/1967  طبيب حفصية  ساعد  بومعراف طبيب .1933
  طريق باتنة  خنشلة 08/04/1978  ميرة عائشة  صالح  بومعراف يوسف .1934
  حي بوجلبانة  خنشلة 03/12/1977  سعيدي ربيحة  محمد  بوھAلة مراد .1935
  طريق باتنة  خنشلة04/08/1983  العالية يمينة  محمد   بويحياوي عبد المالك .1936
  طريق العيزار  خنشلة 02/08/1985  بيبي نافجة  الشريف  صابر بيبي .1937
  حي الحسناوي   خنشلة09/11/1966  بيبي عائشة  الوردي   بيبي لخميسي .1938
  حي السAم  المحمل 24/11/1978  مالكية جمعة  العلواني  تاجر الربيعي .1939
  حي المحطة  خنشلة 27/07/1981  بوزحزاح حدة  علي  تكواشت مراد .1940
  حي الحسناوي  خنشلة 10/007/1978  تلية حدة  لمينمحمد   تلية جمال .1941
  سكن 700حي   خنشلة 26/06/1982  زديرة حورية  صالح  تلية عAء الدين .1942
  حي سوناطيبة  خنشلة 1985  تليل وردة  محمد الطاھر  تليل العربي .1943
  طريق باتنة  خنشلة 06/06/1987  نونة بداوي  براھيم  تواتي عبد الرحيم .1944
  حي بوجلبانة  الحامة 14/07/1979  مكيةتوت   الصحراوي  توت حميد .1945
  طريق باتنة   خنشلة 02/03/1986  عوادي حكيمة  الشريف  توت رفيق .1946
  طريق عين البيضاء  خنشلة1995حكم 1989  جابر رشيدة   احمد  جابر منير .1947
  حي النصر  خنشلة30/04/1990  مسعودي ھذبة  بشير  جبايلي احمد .1948
  حي بوزيان  خنشلة23/02/1990  خليفةلدمية بن   عبد الرحمان  جبايلي زين الدين .1949
  حي عين الكرمة  خنشلة 11/09/1988  جبايلي فتيحة  حركات  جبايلي صالح .1950
  حي سھتال معمر  خنشلة 25/12/1975  عيساني زكية  جلول  جبايلي عبد الغاني .1951
  حي بن بوالعيد  خنشلة 06/02/1973  جبايلي دالية  حسين  جبايلي فاضل .1952
  حي الحسناوي  خنشلة1982حكم 1976  ھاني خلفاوي ام  مامون  جبايلي فوزي .1953
  حي مرير لحسن  خنشلة30/01/1975  جبايلي منوبة  بلقاسم   جبايلي لزھر .1954
  ديسمبر 11نھج   خنشلة 24/12/1983  جبايلي شھلة  مسعود  جبايلي معمر .1955
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/08/1981  بوغقال جمعة  أعمر  جحفة التوفيق .1956
  حي لحسن مرير  خنشلة 07/04/1984  جحفة ربعية  لخضر  جحفة رمزي .1957
  نھج الجزائر  خنشلة03/01/1986  بوغانم الزھرة  العماري  جرمون بAل .1958
  حي بوجلبانة  خنشلة31/03/1990  مرجان ساسية  عبد هللا  جريدي خير الدين .1959
  حي السعادة  خنشلة22/05/1976  مھني فطومة  احمد  جغروري سمير .1960
  حي موسى رداح  خنشلة10/05/1981  بوحافرالزھرة  عمار  جغAل سمير .1961



  حي سوناطراك  خنشلة 07/02/1987  عرقوب زھيرة  السعيد  جغAل فاتح .1962
  حي تعاونية الضاوية خنشلة   خنشلة27/06/1981  خميسة صياد  الشريف  جلول سمير .1963
  حي بوزيد  خنشلة28/09/1980  قارت بحرية  عثمان  جلول عبد الحفيظ .1964
  سكن 700حي   خنشلة24/04/1982  السبعبية بن   عبد الوھاب  جمري الطيب .1965
  سكن 700حي   أم البواقي 27/03/1975  سعودي سليمة  الطاھر  حجازي رضا .1966
  حي عبد الحفيظ السوفي  خنشلة06/10/1985  بوشارب حسينة  موسى  حديد عايد .1967
  نھج تلية محمد العيد  خنشلة 30/01/1983  حراث بخوشة  عبد المالك  حراث عادل .1968
  حي الكاھنة  خنشلة 1978  ليتيم سليمة  عشور  حشوف العطرة .1969
  نھج بوقفة الھاشمي  خنشلة11/06/1985  حصاد الخامسة  ابراھيم  حصاد خالد .1970
  حي الحدائق  خنشلة11/06/1970  حصاد الزھرة  قدور  حصاد محمد .1971
  حي المقبرة ا]سAمية  خنشلة05/01/1979  حصاد مليحة  عبد هللا  حصاد ميلود .1972
  حي العيد حفيان   خنشلة11/08/1978  حفصاوي مبروكة  عبد الباقي  حفصاوي نبيل .1973
  حي الشابور  خنشلة 15/05/1967  لعور أمباركة  العاطي  حفطاري عبد الرحمان .1974
  حي بوجلبانة  خنشلة03/06/1982  بAع فطيمة  الطيب  حفيان فاتح .1975
  حي بن بوالعيد  خنشلة1985حكم 1984  حقاص جمعة  الخميسي  حقاص الصديق .1976
  طريق باتنة  خنشلة24/06/1978  حقاص جمعة  معمر   حقاص جمال .1977
  حي موسى رداح  خنشلة 03/06/1986  شويخة نجمة  خميسي  حقاص طارق .1978
  طريق باتنة  خنشلة09/12/1954  حقاص علجية  علي   حقاص عبد هللا .1979
  سكن 282حي   خنشلة 02/11/1986  حقاص حفيزة  عيسى  حقاص فؤاد .1980
  سكن 120حي   خنشلة 19/08/1970  حقاص عقيلة  عبد هللا  حقاص محمد .1981
  حي عين الكرمة  خنشلة13/04/1979  بوعطيل بية  صالح  حقاص نبيل .1982
  طريق باتنة  خنشلة26/01/1986  حقاص مھنية  محمد  حقاص وليد .1983
  نھج الجزائر  خنشلة 11/03/1968  حكار رحيلة  بوعكاز  حكار العيد .1984
  حي لحسن مرير  خنشلة 04/10/1988  بن عمارة دليلة  حسين  حكار جAل .1985
  حي عين الكرمة  خنشلة06/10/1989  حكار فتيحة  عمار  حكار ھشام .1986
  حي بوجلبانة  خنشلة 16/12/1987  سكروف روجية  الوردي  حمزاوي سامي .1987
  حي بوجلبانة  خنشلة03/01/1980  صياد فطوم  بلقاسم  حمزاوي عادل .1988
  سكن 440حي   خنشلة06/01/1978  بوشارب مبروكة  حمادي  حمزاوي عادل .1989
  حي بوجلبانة  خنشلة07/04/1984  عقاقلية زرفة  مكي  الناصرحمزاوي عبد  .1990
  حي عين الكرمة  خنشلة22/07/1983  حناشي مسعودة  عبد هللا  حناشي خليل .1991
  حي بوجلبانة  خنشلة25/08/1987  ارزي نونة  علي  حناشي عبد العالي .1992



  

 ).11/05/2008في  خالمؤر 08/147من المرسوم التنفيذي رقم  41لمادة طبقال(أيام إبتداءا من تاريخ نشرھا 08مؤقتة قابلة للطعن لمدة  تبقى ھذه القائمة  •

 .ذو الطابع ا,يجاري العموميالخاص بمنح السكن  

 .من المرسوم المذكور أع4ه 42و40للمادتين رئيس اللجنة الو2ئية للطعن في ا1جال المحددة طبقا  السيد توجه الطعون إلى •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طريق باتنة  خنشلة25/11/1974  زميرلي فتيحة  مزيان  حواس سمير .1993
  طريق مسكانة  خنشلة06/06/1986  حوت حورية  حسين  حوت عبد الحميد .1994
  طريق باتنة  خنشلة 28/07/1989  خليفي عائشة  علي  حوت لزھر .1995
  سكن 700حي   خنشلة30/06/1958  الھذبة حوحة  مسعود  حوحة محمود .1996
  حي أول ماي  خنشلة 23/05/1982  زروال الزھرة  عبد هللا  حمام وليد .1997
  حي النور  خنشلة22/07/1987  حيمر زكية  عبد هللا  حيمر فارس  .1998
  طريق  عين البيضاء  خنشلة 18/12/1976  حيمر كاملة  عمار  حيمر فاروق .1999
  نھج تونس  خنشلة 06/03/1983  بوتي سية  بوبكر  طالب مقري .2000



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  



  

  

  

  

  


