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 *سنة 35من  أصغرفئة *

1.
طريق *سكن  748حي   خنشلة 22/03/1978  لشخب فطيمة  بولعراس  لشخب حواس

  العيزار
  حي المقبرة ا!س6مية  خنشلة 17/12/1975  قليل معزوزة  السبتي  لشخب سعاد.2
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 08/06/1965  شليق عيشوش  محمد  لشخب عبد الرحمان.3
  حي الحدائق  خنشلة 09/05/1984  لشخب باھية  سلطان  لشخب فؤاد.4
  حي بوجلبانة  خنشلة 1983حكم 1977  لشخب خميسة  محي الدين  لشخب فاتح.5
  طريق عين البيضاء  خنشلة00/00/1970  لشخب مسعودة  لخميسي  لشخب فاتح.6
  طريق باتنة  خنشلة 03/01/1979  ركنية زبيدة  عبد هللا  لشخب فيصل.7
  حي المستشفى  عين الطويلة 02/06/1959  لشخب الزھرة  عبد الرحمان  لشخب محقورة.8
  نھج زروالي عبدالحميد  خنشلة 02/09/1980  حديدان سعيدة  بدرالدين  لشخب محمد زكريا.9
  طريق باتنة  خنشلة 01/02/1967  مرغاد العطرة  الطيب  لشخب نور الدين.10
  حي إبن رشد  خنشلة 29/02/1984  حصاد محبوبة  علي  لشخب نورالدين.11
  حي ابن رشد  خنشلة 1980  شارف كاملة  حفة  فؤادلطرش .12
  سكن 100حي   عالي الناس 1932  سعدي مريم  ابراھيم  لعبادي محمد.13
  دمان إدريسحي   عين البيضاء 03/04/1974  يوسفي جميلة  مخلوف  لعبيدي رضا.14

  خنشلــــــــــــــة وPيـــــــــة
  

 خنشلـــــــــــــــة دائــــــــرة



  حي الحدائق  عين الطويلة 06/04/1967  مشنن نواجة  السبتي  لعبيدي وھيبة.15
  طريق بابار  خنشلة 25/06/1983  لعجال يمينة  نورالدين  لعجال يسين.16
  حي النصر  الرويبة 18/07/1978  لعصامي ربيعة  الجمعي  لعصامي فؤاد.17
  طريق زوي  المحمل 1954  مھماه جغمومة  جموعي  لعصيص بشير.18
  طريق عين البيضاء  عين الطويلة 1963  لع6ونة الجيدة  محبوب  لع6ونة الخامسة.19
  حي بوجلبانة  عين الطويلة 18/01/1947  لع6ونة غزالة  الطيب  لع6ونة العربي.20
  حي بوجلبانة  عين البيضاء 01/11/1979  لع6ونة فطيمة  السبتي  لع6ونة مراد.21
  طريق مسكانة  خنشلة 10/05/1955  بركان قمرة  إسماعيل  لعلوشي جمال.22
  حي بوجلبانة  خنشلة 16/07/1976  سھتال حدة  حفناوي  لعور الحسين.23
  سكن 100حي   خنشلة 30/12/1978  خوالدي العطرة  منصر  العلوانيلعور .24
  حي النسيم  طامزة 05/10/1931  لعور فاطمة  محمد  لعور بلقاسم.25
  حي بوجلبانة  خنشلة 27/03/1984  لعور عائشة  ميلود  لعور حسين.26
  طريق المقبرة ا!س6مية  خنشلة 26/06/1978  لعور فتيحة  معمر  لعور حليم.27
  حي الكوسيدار  الحامة 22/03/1971  لعور الزھرة  صالح  لعور خميسي.28
  طريق عين البيضاء  خنشلة 20/02/1967  لعور عرجونة  عبدهللا  لعور عبد المالك.29
  حي المقبرة ا!س6مية  بودرھم 28/10/1952  بوعمراطة نافجة  الشريف  لعور مباركة.30
  حي النصر  خنشلة 23/05/1966  عقاب عائشة  مسعود  لغرور نورالدين.31
  حي النسيم  مقادة 06/11/1976  لكمين يمينة  محمد الصالح  لكمين أحمد.32
  حي بوزيان  خنشلة 05/05/1979  لكمين روبة  محمد  لكمين رفيق.33
  حي الشابور  عنابة 22/02/1976  لكمين حدة  محمد الطاھر  لكمين علي.34
  حي السعادة  خنشلة 11/08/1979  لموشي شريفة  السعيد  لموشي أحمد شوقي.35
  حي موسى رداح  خنشلة 10/12/1976  لموشي توتة  يحيى  الجمعيلموشي .36
  حي الحدائق  خنشلة 31/05/1982  دوافلية ربعية  العربي  لواج مبروك.37
  حي بوجلبانة  الحامة 21/12/1969  ليتيم ربعية  محمد  ليتيم عبد الحميد.38
  حي الحدائق  بغاي 15/05/1977  عزوز محبوبة  صالح  مالح بلقاسم.39
  حي الحدائق  خنشلة 21/10/1976  لطرش خميسة  الوردي  مالكي محمد.40
  حي بوزيان  خنشلة 22/03/1972  مالكية رومية  علي  مالكية لزھر.41
  حي الحدائق  خنشلة 09/02/1972  بوطبة يمينة  محمد  مانع نورالدين.42
  حي الس6م  الحامة 09/05/1980  مباركية باھية  عمار  مباركية سليم.43
  نھج القدس  واد نيني 08/05/1956  روبةبوسالمي   صالح  مبروكي دلولة.44
  حي بوجلبانة  المحمل 1984حكم 1977  بوسالم حدة  ناجي  متحزم نبيل.45
  نھج تزنس  خنشلة 17/02/1956  محتا\ ھنية  السعيد  محتا\ النوار.46



  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 02/10/1982  بلھوشات زوبيدة  محمد الطيب  محمدي مروان.47
  حي المحطة  خنشلة 02/02/1976  خمار فتيحة  عيسى  مخنان فاتح.48
  حي بوجلبانة  خنشلة 07/04/1982  مخنان ربيعة  الوردي  مخنان فوزي.49
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/11/1976  ركنية الزھرة  أحمد  مخنان منير.50
  حي بوجلبانة  خنشلة 04/06/1976  مخنان باھية  عمار  مخنان نبيل.51
  حي بوجلبانة  خنشلة 02/09/1978  حكار باھية  علي  مخنان ھشام.52
  حي بوزيد  خنشلة 24/09/1973  مدرق نارو زرفة  عبد الحميد  مدرق نارو مراد.53
  حي الشھيد بوزحزاح  أوPد رشاش 11/02/1969  مرابط  جمعة  عبد المجيد  مرابط بوساحة.54
  طريق مسكانة  خنشلة 19/02/1972  بكوش جمعة  علي  مرابط عبد الحميد.55
  نھج فلسطين  خنشلة 02/03/1975  مرابط ربعية  البشير  مرابط محمد الباھي.56
  حي الحسناوي  أنسيغة03/05/1944  مراح محبوبة  مصباح  مراح باھية.57
  طريق مسكانة  خنشلة 27/07/1981  كريكرو مسعودة  مسعود  مراح عبد الرزاق.58
  حي يوسفي  خنشلة 1935  مرجان مسعودة  محمد  مرجان بزاحة.59
  طريق عين البيضاء  خنشلة 1981  مرجان نصيرة  موسى  مرجان خالد.60
  حي بوجلبانة  بغاي 26/05/1971  مقداد زكية  زراري  مرجان عبد الوھاب.61
  طريق عين البيضاء  خنشلة 29/08/1982  مامن مليحة  عبد الناصر  مرجان علي.62
  طريق عين البيضاء  خنشلة 12/04/1982  مرجان مسكية  امعمر  مرجان عمر.63
  حي المستقبل  بودرھم 15/02/1950  مرجان نافجة  رابح  مرجان فطيمة.64
  حي يوسفي  خنشلة 1972  مرجان بزاحة  محمد الطاھر  مرجان محمد.65
  سكن 700حي   أنسيغة 26/02/1953  خريف زرفة  لزھر  مرجان مسعودة.66
  حي النصر  خنشلة 01/09/1970  مرداسي يمينة  لزھاري  مرداسي الزين.67
  نھج القدس  بغاي 01/06/1938  مرداسي فاطمة  عمر  مرداسي زينة.68
  حي النصر  متوسة 01/09/1968  مرداسي قمرة  مكي  مرداسي عبدهللا.69
  حي بن بوالعيد  خنشلة 07/06/1977  مرداسي أم الخير  الدراجي  مرداسي عبدهللا.70
  نھج عثماني التيجاني  بغاي 25/05/1960  مرداسي تايقة  محمد  مرداسي مباركة.71
  حي المقبرة ا!س6مية  خنشلة 14/01/1975  مرداسي نوة  عبد الباقي  مرداسي ھجيرة.72
  طريق مسكانة  خنشلة 24/11/1944  شكورة فاطمة  خميسي  مرزوقي الزھرة.73
  حي المحطة  خنشلة 02/02/1975  مرغم العطرة  بلقاسم  مرغم ياسين.74
  حي أول ماي  خنشلة 28/01/1969  معروق ھجيرة  مصطفى  مركيش بدر الدين.75
  حي النصر  خنشلة 13/12/1965  معروق عائشة  عثمان  مركيش عبد المالك نسيم.76
  طريق عين البيضاء  بغاي 26/06/1974  عيساوي ثلجة  عيساوي  مرير حمودي.77
  طريق المقبرة ا!س6مية   الحامة 30/01/1938  حيمر ريم  موسى  مرير زرفة.78



  حي لحسن مرير  خنشلة 30/12/1983  حيمر يمينة  أحمد  مرير عبد الحق.79
  حي المقبرةا!س6مية  خنشلة 15/05/1966  غاليةمرير   محمد  مرير مراد.80
  سكن 700حي   خنشلة 19/02/1970  مزاحم بشطولة  محمد لخضر  مزاحم جمال.81
  نھج الجزائر  خنقة سيدي ناجي 30/10/1939  مزداوت زبيدة  محمد الوردي  مزداوت صالح.82
  حي عين الكرمة  خنشلة 04/08/1981  بودوحة فاطمة  عيسى  مزنر وليد.83
  حي عين الكرمة  خنشلة 11/03/1987  مزيان ب6رة  سلطان  ھشاممزيان .84
  نھج الجزائر  خنشلة 20/05/1970  مرزوقي جمعة  امحمد  مزياني صالح.85
  نھج الجزائر  خنشلة 12/01/1960  بولبيار لطيفة  عمار  مساعدي عبد الحميد.86
  سكن 440حي   خنشلة 1977  لحمامي فاطمة  حنافي  مسعودي فريد.87
  طريق مسكانة  المحمل 1960  شريف ناجية  برحايل  مسعي خديجة.88
  حي الحدائق  خنشلة 28/04/1979  مشري حدة  السعيد  مشري بوجمعة.89
  طريق باتنة  خنشلة 28/03/1971  تومي ربيحة  السبتي   مشري عبد الحميد.90
  طريق المقبرة ا!س6مية  خنشلة 11/09/1976  مرجان نجمة  حمزة  مشنتل بشير.91
  حي المقبرة ا!س6مية  خنشلة 26/03/1967  رميلي تونس  بوزيان  مشنتل عيدة.92
  طريق باتنة  ششار 1968  نصايبية ھنية  لعروسي  مصباحي حسين.93
  نھج تونس  خنشلة 18/10/1972  معروق بغدة  بوجمعة  معروق عبد الوھاب.94
  حي الحسناوي  خنشلة 09/04/1970  معروق فاطمة  السعيد  معروق فوضيل.95
  حي بوزيد  المحمل 02/11/1969  معمرية جمعة  الصادق  معمرية حميدة.96
  نھج فلسطين  خنشلة 12/09/1979  نوار مرزوقة  أحمد  معمرية مراد.97
  حي يوسفي  طامزة 14/03/1945  ھتاك فاطمة  مسعود  معيوف حدة.98
  طريق عين البيضاء  خنشلة 08/06/1979  مقدم تفاحة  بلقاسم  مغزاوي نادية.99
  طريق عين البيضاء  أم البواقي 1963حكم  1956  بومعراف كلثوم  مذكور  مقداد زينة.100
  سكن 440حي   بغاي27/01/1970  لطرش الخامسة  عباس  مقداد عمار.101
  حي بوجلبانة  بودرھم 1962  دخيل غالية  محمود  م6ح أحمد.102
  حي بوجلبانة  قسنطينة 23/06/1977  حقاص حليمة  الطاھر  م6ح نبيل.103
  طريق مسكانة  قايس 02/09/1948  بخوش فاطمة  إسماعيل  منزر ربعية.104
  حي المتقنة  خنشلة 08/12/1982  بوعشة الزھرة  ميلود  الحفيظ منصوري عبد.105
  حي بوزيد  عالي الناس 08/05/1943  مھداوي حدة  عبد الحميد  مھداوي خديجة.106
  حي النصر  خنشلة 23/11/1981  مھزول رھيفة  محمد  مھزول يسين.107
  نھج المستشفى  خنشلة 19/01/1971  بيبي ھنية  مسعود  مھناوي فؤاد.108
  حي بوجلبانة  تبردقة 27/10/1937  موساوي جمعة  محمد  موساوي حدة.109
  نھج فلسطين  خنشلة 15/08/1979  بخوش زھوة  إبراھيم  موساوي خيرالدين.110



  حي بوزيد  خنشلة 14/12/1972  بوزيد فاطمة  بلقاسم  موساوي لطفي.111
  حي بوزيد  خنشلة 19/01/1977  سقي بھجة  عمر  موساوي ناصر.112
  حي النصر  خنشلة 15/08/1976  عنصر وناسة  خليل  سفيانمومن .113
  حي بوزيان  بابار 1957  مومني حدة  الطاھر  مومني فاطمة.114
  طريق المقبرة ا!س6مية  خنشلة 03/04/1979  شابي شويخة  صالح  ميالي سليم.115
  حي المحطة  خنشلة 18/10/1959  عمراني زبيدة  عبد الرحمان  ميرة عبد المجيد.116
  طريق بابار  المحمل1960  ميزان أم الخير  إبراھيم  ميزان بومعراف.117
  بن عمارة شعبان  خنشلة 25/12/1984  حميتوش فطيمة  محمد لزھر  ميزان نور اليامين.118
  حي الحدائق  خنشلة 17/03/1968  براھمي قوتة  نورالدين  ناصري عمار.119
  سكن 344حي   خنشلة 28/06/1982  عطا\ فطيمة  مولود  نايلي ع6ء.120
  حي موسى رداح  خنشلة 07/03/1973  كريمي مبروكة  أحمد  نايلي علي.121
  طريق باتنة  عين الطويلة 24/07/1975  جرمون قرمية  عبد العزيز  نسيغاوي الشريف.122
  سكن 120حي   خنشلة 10/04/1974  قاسمي نوة  لزھر  نصراوي نعمان.123
  حي بوجلبانة  بودرھم 02/03/1946  بوبير زعرة  لعبيدي  نطاح عبد هللا.124
  حي بوزيد  أنسيغة 1959  بن دغمان عائشة  إبراھيم  نمر عمارة.125
  حي شابور بني معافة  خنشلة 21/09/1981  جحيش مريم  محمد  نمر وھاب.126
  حي المقبرة ا!س6مية  المحمل 14/11/1968  نوار غيدة  محمد  نوار الدراجي.127
  حي بوزيد  المحمل1956  نوار زرفة  محبوبي  نوار خديجة.128
  سكن 270حي   خنشلة 13/01/1982  ھمامي ربيعة  أمحمد  نوار وليد.129
  حي كوسيدار  خنشلة 03/10/1984  سعيدي عزيزة  السبتي  ھتاك تامر.130
  سكن  282حي   الحامة 04/11/1978  ھتاك ربعية  مسعود  ھتاك رشيد.131
  حي الكوسيدار  الحامة 08/05/1981  ھتاك عائشة  أحمد  ھتاك سليم.132
  باتنةطريق   خنشلة 28/02/1986  ھتاك مليكة  مسعود  ھتاك سمير.133
  طريق باتنة  خنشلة 09/04/1982  بن جدو سميرة  الشريف  ھتاك وليد.134
  حي بوجلبانة  خنشلة 15/10/1977  ھزيل بريزة  علي   ھزيل الصادق.135
  حي مرير لحسن  خنشة 1980  ھزيل نجمة  علي   ھزيل عامر.136
  حي بوجلبانة  خنشلة 18/01/1981  ھزيل رھوة  موسى  ھزيل فيصل.137
  حي الكاھنة  خنشلة 12/01/1976  العاطي عرجونة  عاشور  ھزيل محمد يزيد.138
  حي بوجلبانة  طامزة 12/04/1954  ھزيل أم ھاني  موسى  ھزيل يمينة.139
  حي لخضر شراب  خنشلة 07/10/1983  طبيب مسعودة  بوزيد  واديع قريش.140
  طريق باتنة  الحامة 12/08/1984  وصفان جميلة  أحمد  وصفان ھشام.141
  حي بوزيد  يابوس 12/04/1947  لعصيص حدة  العايش  يسيلي دلولة.142



  حي بوجلبانة  المحمل 12/10/1962  بومحداف بية  رجم  بومحداف زكية.143
  حي بوزيد  خنشلة 29/05/1961  بوجھين حدة  لخضر  بوجھين عائشة.144
  حي بوزيد  قايس 16/06/1988  فالق مايسة  لمبارك  بومعيزة يزيد.145
  الجزائرنھج   فرنسا 18/09/1959  رقية زوبيدة  محمد  باركة اليامين.146
  حي بن بوالعيد   ج6ل 02/03/1942  زروال مباركة  علي  بالطيب بلقاسم.147
  حي الس6م  بابار 03/08/1961  بزة العطرة  الجمعي  بشتية عبد الرحمان.148
  طريق مسكانة  أنسيغة 1959  بشير نجمة  عمارة  بشير الشريف.149
  سكن 270حي   الحامة 1966  بغ6ش مسعودة  العايش  بغ6ش صالح.150
  طريق بابار  مسكانة 18/02/1975  دربال جمعة  محمد  نورالدينبلمانع .151
  طريق عين البيضاء  قايس 02/05/1971  حمايدية يمينة  ابراھيم  بن حفصي عبد الحميد.152
  طريق مسكانة  خنشلة 25/02/1963  بن عبد هللا عقيلة  عبد الحميد  بن عبد هللا لزھر.153
  حي عبد الحفيظ السوفي  خنشلة 17/11/1970  رابحي ربعية  بلقاسم بن علي جمال.154
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  حي المحطة  خنشلة 26/06/1987  صياف خديجة  عبد المجيد  صياف ليلى.473
  حي ابن رشد  خنشلة 19/10/1983  صيد فاطمة  محمد  صيد جمال.474
  حي بوزيد  بابار28/03/1972  لكمين الوازنة  محمد السبتي  طالب عبدهللا.475
  حي الس6م  خنشلة 1965  بودوحة الزھرة  محمد الصغير  عاقر أحمد.476
  طريق باتنة  خنشلة 16/06/1980  عالية حضرية  الوردي  عالية حبيبة.477
  حي عين الكرمة  أنسيغة 16/12/1951  فزاني مباركة  معمر  عايب العيد.478
  طريق مسكانة  خنشلة 28/05/1970  زندار ھنية  مداني  عايب فتحي.479
  حي الشابور   خنشلة 04/05/1970  بلعيدي تركية  محمد  عبابسة توفيق.480
  طريق العيزار* سكن 748  بابار 27/02/1978  تومي فاطمة  عجال  عبادة حسان.481
  حي المحطة  خنشلة 23/08/1970  بوغقال الھذبة  حسين  عباسي توفيق.482
  حي المحطة  خنشلة 17/09/1979  بوعمراطة الزھرة  الزراري  عباسي سليمة.483
  حي بوجلبانة  خنشلة 10/10/1974  بزة فطيمة  دوحة  عبيد توفيق.484
  حي المحطة  خنشلة 20/04/1966  قواسمي باھية  عمار  عبيد نصيرة.485
  نھج الجزائر  خنشلة 12/11/1968  بن يزة البيضة  أحمد  عبيدي عبد الرزاق.486
  سكن 748حي   الولجة  22/01/1976  حداد فاطمة  محمد  عثماني عزوز.487
  حي موسى رداح  خنشلة 24/08/1989  مجھد حياة  محمود  عرجون إيمان.488
  سكن 270حي   خنشلة 11/12/1966  عرعار ھنية  أحمد  عرعار ساعد.489
  حي المقبرة ا!س6مية  خنشلة 14/02/1975  بھتون الزھرة  العايش  عرعار سليم.490
  سكن 270 حي  الحامة 13/05/1973  حفيان رقية  خميسي  عرقوب صالح.491
  حي المحطة  خنشلة 19/07/1982  رداح فاطمة  لخضر  عريف الوردي.492
  نھج عشي عبد العزيز  ج6ل 24/02/1983  عزيزي يمينة  عمار  عزيزي محمد.493
  نھج فلسطين  خنشلة 19/05/1972  سھتال فضة  عبد الرحمان  عشوري مراد.494



  طريق باتنة  خنشلة 28/12/1961  عطا\ فاطمة  حميدة  عطا\ خضرة.495
  نھج شيحاني بشير  خنشلة 16/04/1971  عقاب عيدة  خميسي  عقاب الطاھر حسين.496
  حي بوجلبانة  خنشلة 02/03/1982  ھزيل مسعودة  محمد  عقاق فريد.497
  طريق العيزار*سكن  748حي  خنشلة 10/09/1982  عقون حدة  موسى  عقون ربيع.498
  حي بوجلبانة  خنشلة 20/01/1984  عقون بلدية  الربيعي  عقون عادل.499
  سكن 150حي   خنشلة 29/03/1977  عقون برنية  بلعاني  عقون عزوز.500
  طريق زوي  خنشلة 21/12/1969  ج6ل حفصية  لزھاري  عقون موسى.501
  حي السعادة  خنشلة 07/05/1989  شخاب زرفة  بولخراص  عكريش عادل.502
  طريق عين البيضاء  خنشلة 21/10/1975  ع6وي يمينة  محمد المجيد  ع6وي إسماعيل.503
  طريق مسكانة  المحمل 16/01/1964  علوش حمامة  الصادق  رمضانعلوش .504
  حي بوزيد  خنشلة 24/01/1962  عماري ملية  عثمان  عماري حورية.505
  طريق باتنة  خنشلة  24/11/1979  عمراوي القايمة  عمار  عمراوي مصطفى.506
  حي بوجلبانة  بغاي 15/05/1959  عنصر زھرة  مزيان  عنصر نزيھة.507
  حي بوجلبانة  خنشلة 01/03/1967  جمعةرحيم   الباھي  عنصل عمار.508
  حي الس6م  خنشلة 20/10/1967  عوايجية خديجة  الشريف  عوايجية بشير.509
  حي العيد حفيان  الحامة 1976  عوايجية فطيمة  الطاھر  عوايجية نصيرة.510
  نھج تونس  خنشلة 05/10/1958  قرفي فطيمة  قدور  عيدود كاملة.511
  طريق مسكانة  خنشلة 17/12/1957  بوزرارة ربيعة  محمد  عيساوي نصرالدين.512
  حي المحطة  خنشلة 1978  مرجان ذھبية  اليامين  غدير حنان.513
  طريق العيزار  خنشلة 1981حكم 1979  لشخب سكينة  موسى  غدير عبد العالي.514
  سكن 270حي   خنشلة 25/06/1982  بن عمر فطيمة  صالح  غربي علي.515
  الكوسيدارحي   خنشلة 28/11/1984  صياد حفصية  علي  غزال الوردي.516
  حي الشابور  بابار 1965  غزال جميلة  علي  غزال ربعية.517
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 1960  بھلول جغمومة  محمد  غزال فاطمة.518
  حي الشابور  بغاي 19/02/1934  مشري عائشة  مسعود  غزPن محدادة.519
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/08/1956  غضبان مباركة  سليمان  غضبان الھذبة.520
  حي الحسناوي  خنشلة 06/11/1974  غمري مسعودة  صالح  شھينازغمري .521
  حي يوسفي  أوPد رشاش 1954  غواري جمعة  محمد الصغير  غواري محمود.522
  حي النصر  خنشلة 21/04/1972  فالق بشطولة  عمارة  فالق جمال.523
  حي المحطة  خنشلة 18/03/1966  معروق خميسة  سالم  فالق نصر الدين.524
  حي النصر  خنشلة 19/06/1972  عطا\ حدة  عاشور  فرادي السايح.525
  طريق مسكانة  خنشلة 09/05/1974  قاسمي ربعية  برحايل  فرادي حميد.526



  طريق عين البيضاء  الولجة 06/09/1947  ع6وي الشيخة  بلقاسم  فرحات موسى.527
  حي بوجلبانة  خنشلة 04/07/1981  سعيدي جمعة  خميسي  فرطاس يسين.528
  حي المستشفى  خنشلة 01/09/1971  جارف حيزية  أحمد  فروج حسين.529
  حي المستشفى  خنشلة 16/01/1969  بوذراع فطيمة  علي  فريتح حسين.530
  حي النسيم  ج6ل 1965  فريحة مسعودة  مسعود   فريحة محمد.531
  حي اhوراس  خنشلة 08/03/1981  بوستة بھيجة  محمد الصالح  ف6ح غالي.532
  طريق مسكانة  ج6ل 10/06/1977  فندالي ربعية  محمد صغير  فندالي صالح.533
  سكن 700حي   خنشلة 06/11/1977  قادة يمينة  ماكودي  قادة نزيھة.534
  حي الحدائق  خنشلة 10/06/1978  داودي الوازنة  الشافعي  قاشة منير.535
  حي الحسناوي  أنسيغة 02/11/1941  قب ربعية  بولعراس  قب عبد هللا.536
  حي الحدائق  خنشلة 12/09/1962  قب حفصية  أحمد  قب مصطفى.537
  حي الحسناوي  خنشلة 01/09/1986  نوار جميلة  أنصر  موسى قب.538
  حي المحطة  خنشلة 14/05/1984  قب يمينة  محمد  قب نذير.539
  حي المنظر الجميل  أوPد رشاش 15/03/1980  مھدي مھرية  خميسي  قب6وي رفيقة.540
  حي بوجلبانة  الحامة 11/09/1971  خزميم الوازنة  موسى  قتوم صليحة.541
  سكن 32حي   خنشلة 05/07/1982  عوايجية الزھرة  مسعود  قجوف محمد الصيد.542
  حي بوجلبانة  بودرھم 09/03/1950  ليتيم اليامنة  علي  قراب السعدي.543
  حي بوجلبانة  الحامة 14/01/1983  قراب صحرة  قراب  قراب عبدهللا.544
  حي الحدائق  خنشلة 12/05/1972  صحراوي نوة  بوساحة  قرابسي رشيد.545
  نھج الجزائر  خنشلة 02/12/1964  حمام جميلة  الشريفمحمد   قرادو محمد السعيد.546
547.

  حامي عائشة  داود  قرسيف نفيسة
  خنقة  20/02/1969

  سكن طريق العيزار 748  سيدي ناجي

  حي الحسناوي  خنشلة 09/03/1982  كواشي عائشة  بشير  قرفي رزقي.548
  حي بوجلبانة  خنشلة 04/08/1976  بوروبة عائشة  محمود  قريشي عادل.549
  حي يوسفي  خنشلة 1948  قسام عائشة  الربيعي  منصورةقسام .550
  نھج تلية محمد العيد  خنشلة 22/10/1984  قسام مباركة  إبراھيم  قسام ياسين.551
  حي كوسيدار  مقادة 06/02/1969  قسوم ربعية  الربيعي  قسوم الطيب.552
  حي الحدائق  خنشلة 20/05/1967  عقون ربعية  رجم  قسير نادية.553
  حي بوجلبانة  خنشلة 26/01/1971  ربعية بوزيد  السعيد  قليل حسان.554
  طريق عين البيضاء  خنشلة 05/04/1972  قليل فاطمة  عبد الرزاق  قليل رشيد.555
  حي المحطة  الحامة 17/02/1962  قمعون الزھرة  عمارة  قمعون العطرة.556
طريق *سكن  748حي   الولجة 12/12/1970  كابرين فاطمة  محمد  قوجيل بشير.557



  العيزار
558.

طريق * سكن 100حي   بسكرة 14/12/1976  كابرين عقيلة  علي  الرحمانكابرين عبد 
  المتقنة

  حي عين الكرمة  طامزة06/03/1960  مليل خرفية  بلقاسم  كرازدي محمد.559
  نھج اhمير عبد القادر  ششار 16/04/1975  كنزاري مريم  صالح  كنزاري ميلود.560
  بوجلبانةحي   خنشلة 20/05/1967  كوشار بلدية  محمد  كوشار محبوبي.561
  حي بوزيد  خنشلة 15/05/1975  نمر ثلجة  عبد القادر  Pغة سمير.562
  حي  بوجلبانة  خنشلة 11/08/1969  درھم خميسة  العربي  لبوازدة السعيد.563
  حي بوزيد  خنشلة 11/01/1970  جبايلي ھبيلة  محمد الصالح  لشخب الساسي.564
  حي بوزيد  أنسيغة 11/10/1950  لشخب فريحة  منصور  لشخب الواغدة.565
  طريق المقبرة ا!س6مية  باتنة 27/07/1971  لشخب الزھرة  بوزيد  لشخب وھيبة.566
  حي بوجلبانة  خنشلة 26/04/1978  لشخب خميسة  بوجمعة  لشخب يوسف.567
  نھج ا!ستق6ل  خنشلة 21/07/1963  لطرش عربية  محمد لخضر  لطرش زھير.568
  ا!س6ميةحي المقبرة   بغاي 21/04/1953  عمراني مريم  لزھر  لطرش محمود.569
  طريق عين البيضاء  خنشلة 15/06/1971  زياني ربعية  بلقاسم  لطرش منير.570
  حي الكوسيدار  خنشلة 16/03/1980  لعصامي حدة  محمد  لعصامي بوبكر.571
  *الحي العسكري* 936حي   خنشلة 26/01/1985  عرعار سعيدة  موسى  لعصيص يزيد.572
  سكن 700حي   خنشلة 29/10/1972  عائشة لع6ونة  مولود  لع6ونة حافظ.573
  سكن 270حي   خنشلة 26/03/1982  لع6ونة عائشة  رشيد  لع6ونة زكرياء.574
  حي بوزيان  خنشلة 09/10/1971  أبركان فطيمة  محمود  لع6ونة يسين.575
  طريق باتنة  خنشلة 19/09/1974  بكار حورية  خميسي  لعور تومية.576
  المقبرة ا!س6ميةحي   خنشلة 29/12/1977  بوغقال زرفة  لقديدي  لعور نور الدين.577
  طريق باتنة  خنشلة 14/01/1983  قرجود عائشة  صالح  لغماسي مفيدة.578
  سكن 80حي   خنشلة 09/03/1972  بن طرودي فتيحة  بوجمعة  لكمين صونيا.579
  سكن 700حي   خنشلة 15/01/1968  لكمين ربيحة  بلقاسم  لكمين مدينة.580
  بوزيانحي   خنشلة 01/11/1979  بن عباس فتيحة  قلقول  لموشي امال.581
  سكن طريق باتنة 100  الحامة 04/01/1981  بنور جمعة  الجمعي  لموشي بلقاسم.582
  طريق باتنة  خنشلة 1983حكم 1979  شاوش علجية  عزالدين  لموشي عمار.583
  حي موسى رداح  الحامة 01/04/1976  سكروف زوليخة  مسعود  ليتيم جلول.584
  بوجلبانةحي   خنشلة 06/08/1974  ليتيم يسمينة  يونس  ليتيم عبد الحق.585
  حي بوجلبانة  خنشلة 1976  ليتيم كلثوم  إبراھيم  ليتيم كمال.586
  حي الشھيد بوزحزاح  الحامة 01/04/1954  ق6ب دلولة  يوسف  ليتيم يحي.587



  حي بن بوالعيد  خنشلة 27/05/1979  علوش الويزة  بوجمعة  مالكية ھندة.588
  ا!س6ميةطريق المقبرة   الحامة 12/08/1965  قرجوت حدة  علي  مباركية زوبيدة.589
  طريق المقبرة ا!س6مية  الحامة 09/09/1969  محبوبة تقرجو  علي  مباركية صالح.590
  طريق باتنة  خنشلة 10/05/1985  مباركية الزھرة  محمود  مباركية ليلى.591
  حي بوجلبانة  خنشلة 29/06/1971  وردة فطيمة  علي  متحزم عبد الحميد.592
  سكن 700حي   خنشلة 24/05/1972  عيساوي حليمة  محمد الصالح  مجاھدي إبراھيم.593
  حي الحسناوي   ششار 15/07/1966  براھمي جمعة  صالح  محمدي زوھير.594
  جويلية 05حي   خنشلة 29/11/1977  بومحداف جغمومة  عثمان  مدور سامي.595
  حي العمارات  خنشلة 07/07/1972  مدور جمعة  رشيد  مدور سليم.596
  نھج تونس  أنسيغة1955حكم 1952  قجوف مقرادة  علي  مراح حميد.597
  حي المستشفى  خنشلة 14/03/1981  نايلي دليلة  بوكحيل  مراح سفيان.598
  حي بوجلبانة  خنشلة 01/07/1973  مراح زينب  الصادق  مراح سمير.599
  نھج ا!ستق6ل  خنشلة 17/02/1958  لزرق فطيمة  ناجي  مراد الزھرة.600
  طريق زوي  خنشلة 28/04/1981  مراد زعرة  عمار  مراد عبد النور.601
  طريق عين البيضاء  خنشلة 26/04/1972  عيدود ربعية  مبروك  حفيظةمرجان .602
  سكن 700حي   خنشلة 26/05/1987  مرجان زبيدة  محيو  مرجان عيسى.603
  طريق عين البيضاء  خنشلة 21/06/1980  مرجان فطيمة  أحمد  مرجان فاتح.604
  حي بن بولعيد  خنشلة 26/01/1978  مرجان تفاحة  مكي  مرجان موسى.605
  طريق المقبرة ا!س6مية  بغاي 10/11/1956  عنصر يمينة  ميھوب  مرداسي الربيعي.606
  نھج عثماني التجاني  خنشلة 14/06/1971  مرداسي عديلة  عمارة  مرداسي خالد.607
  نھج الجزائر  خنشلة 08/05/1984  أنسيغاوي بھيجة  حوسين  مرداسي صالح.608
  حي الحسناوي  خنشلة 18/07/1981  مرداسي فاطمة  لمين  مرداسي صليحة.609
  نھج القدس  متوسة 20/11/1941  عيدود بلدية  محمد  مرداسي علي.610
  نھج القدس  خنشلة 24/06/1979  جرمون وردة  الطيب  مرداسي لطفي.611
  حي الحسناوي  خنشلة 24/05/1973  مرداسي فاطمة  ناجي  مرداسي مجدي.612
  حي الكاھنة  خنشلة 30/07/1981  مرداسي خميسة  مسعود  مرداسي نذير.613
  سكن 120حي   خنشلة20/12/1970  عروج رجاء  الطيب  مرزوق محمد.614
  سكن 440حي   متوسة 08/09/1971  رزايقية عائشة  إسماعيل  مرزوقي حنافي.615
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 18/10/1962  عرشوش فاطمة  عبد القادر  مرغاد ب6ل.616
  حي العمارات  خنشلة1972  ب6ع حدة  محمد  مركيش بزاح.617
  حي دمان دريس  خنشلة 1985حكم 1980  معطا\ عرجونة  محمد  مرير سمير.618
  طريق المقبرة ا!س6مية  خنشلة 14/12/1975  بوعزيز نوارة  توھامي  مرير سمير.619



  طريق عين البيضاء  خنشلة 22/06/1973  رزايقية صحرة  عيسى  مرير ليندة.620
  حي المحطة  خنشلة 24/04/1976  سالم سعيدة  حميد  مرير محمد.621
  حي عين الكرمة  خنشلة 08/05/1968  قراب فطيمة  علي  مزيان حسان.622
  طريق عين البيضاء  يابوس09/01/1954  مزواط باية  مبارك  مسعودي الطيب.623
  طريق باتنة  خنشلة 30/04/1967  بلوكيل   رقية  محبوبي  مسعودي ليلى.624
  خنشلة 327حي   خنشلة 24/01/1982  مشنتل كاملة  علي  مشنتل بوزيد.625
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 20/01/1960  معاشي فايزة  صالح  معاشي محمد لمين.626
  حي السعادة  خنشلة 09/03/1964  معروق عربية  محمد  معروق عبد الوھاب.627
  طريق باتنة  خنشلة 12/05/1982  عرقوب حليمة  عزوز  معلم  صبرينة.628
  حي المستقبل  خنشلة 26/12/1977  طير حيزية  عبد الس6م  معلم يزيد.629
  نھج فلسطين  المحمل 05/10/1980  ثلجة مسعي  التيجاني  معمرية عبد الحكيم.630
  نھج علي بوسحابة  خنشلة 1982  بوطبة محدادة  منصور  م6ح سامية.631
  طريق عين البيضاء  سوق أھراس1960  سليماني ربعية  محمد  مناصف الطاھر.632
  حي دمان ادريس  خنشلة 17/04/1973  موساوي زرفة  الطيب  موساوي رياض.633
  حي بن بولعيد  بابار23/03/1959  طراد مريم  علي  مومني بشير.634
  حي بوزيد  خنشلة 04/05/1975  ميزان زعرة  بشير  ميزان حسان.635
  حي بوزيد  خنشلة 04/07/1973  صندل حدة  صالح  ميزان فوزي.636
  حي النسيم  خنشلة 18/02/1986  موخري فضيلة  أحمد  مي6د حسان.637
  حي الشابور  خنشلة 30/01/1972  أونيسي فاطمة  الطيب  نجار عمر.638
  حي بوجلبانة  أم البواقي 23/03/1964  مھماه مسعودة  لزھر  نوار توھامي.639
  سكن 270حي   خنشلة 20/06/1982  حبشي فتيحة  زواوي  نوار عدادي.640
  حي بوزيان  خنشلة 12/03/1976  نوار كوكة  عبد المجيد  نوار فريد.641
  طريق المقبرة ا!س6مية  خنشلة 25/02/1974  أونيس يمينة  عيسى  ھاشمي وھيبة.642
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/03/1966  ھاني فاطمة  بلقاسم  ھاني ربيعة.643
  نھج تونس  انسيغة 12/01/1954  لبوازدة ريم  السعيد  ھاني علجية.644
  نوفمبر 01حي   طامزة 1958  شرقية مباركة  بوعكاز  ھتاك الزھرة.645
  حي بوزيد  خنشلة 11/12/1985  صايب نونة  الجمعي  ھتاك سفيان.646
  حي الشابور  الحامة 15/05/1981  يمينةھتاك   لزھر  ھتاك وليد.647
  حي بوجلبانة   الحامة 18/01/1976  ھزيل فاطمة  ساعد  ھزيل حسين.648
  حي بوجلبانة  الحامة 02/11/1971  ھزيل الزھرة  لخضر  ھزيل عبد الحفيظ.649
  حي بوجلبانة  الحامة 11/07/1972  توت زينة  فرحات  ھزيل عبد القادر.650
  حي بوجلبانة  خنشلة 12/02/1979  بن دحة حدة  محبوبي  ھزيل عمر.651



  حي النصر  خنشلة 25/07/1977  ھزيل عائشة  عمر  ھزيل فؤاد.652
  سكن 748حي   خنشلة 04/05/1959  وافي قوتة  بعطوش  وافي عبد الغاني.653
  حي بوجلبانة  خنشلة 18/02/1978  وداوي مسعودة  أحمد  وداوي فارس.654
  حي المحطة  خنشلة 23/11/1976  بن وسعد جد جيقة  عاشور  ولد عمار فاروق.655
  حي بوزيان  عين البيضاء 05/04/1967  برحايل اليامنة  أحمد  يونسي يمينة.656
  طريق باتنة  الحامة 30/05/1981  ھتاك شريفة  رعم  ھتاك عبد القادر.657
  طريق المقبرة ا!س6مية  بغاي 1957  بوطرفة ھنية  عمار  مي الوردييابراھ.658
  طريق عين البيضاء  خنشلة 17/07/1961  بدغيو بزاحة  أحمد  بدغيو ناصر.659
  حي الحسناوي  خنشلة 15/05/1964  جلخير حدة  صالح  بريش محمد.660
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/09/1966  بقعوش ھنية  الطيب  بقعوش لزھر.661
  طريق باتنة  الحامة 12/05/1958  قادة حيزية  الھادي  ب6ع العيد.662
  موسى رداح حي  الحامة 02/11/1969  بن خيرة   فاطمة  العربي  بن خيرة محمد.663
  سكن 440حي   ششار 20/02/1961  عايدي جمعة  الربيعي  بن عابد خميسي.664
  طريق عين البيضاء  تبردقة 1957  بن عابدي حدة  بورقعة  بن عابد نور الدين.665
  حي الحدائق  خنشلة 19/01/1964  تواتي تركية  السعيد  بوثريد مصطفى.666
  الحسناوي حي  خنشلة 12/10/1964  ھذبةالحكار   بوبكر  بوحركات لزھر.667
  سكن  400حي   بغاي 01/01/1960  بوروبة زرفة  أحمد  بوروبة رجم.668
  حي النور  مقادة 1981حكم  1964  بوزكري ربعية  عمر  بوزكري بلقاسم.669
  طريق العيزار* سكن 748  خنشلة 25/08/1969  بوغقال غزالة  عبد القادر  بوغقال مجيد.670
  حي الحدائق  خنشلة 29/09/1959  مرير العطرة  ربيعي  بوكحيل حورية.671
  حي النور  أنسيغة P  21/06/1963غة زرفة  مداني  جحفة السبتي.672
  طريق زوي  خنشلة 24/02/1966  بن منصور خديجة  بلقاسم  جنين محمد.673
  طريق عين البيضاء  الحامة 02/01/1958  حصاد العطرة  بھتون  حصاد الزين.674
  حي بوجلبانة  الحامة 15/05/1963  حصاد الھذبة  رغيس  حصاد العيد.675
  حي عين الكرمة  خنشلة 29/01/1960  حقاص ربعية  علي  حقاص لخميسي.676
  حي موسى رداح  خنشلة 27/01/1972  حقاص وناسة  الطاھر  حقاص ياسين.677
  طريق عين البيضاء  خنشلة 04/09/1960  دادي فطيمة  عمار  دادي ناصر.678
  حي الحدائق  خنشلة 12/10/1965  داود حليمة  الوردي  داودي إسماعيل.679
  طريق بغاي  خنشلة 14/07/1968  أونيسي عائشة  الھادي  راشي أحمد.680
  طريق باتنة  مقادة 28/01/1970  صياد مباركة  عبد هللا  راو نورة.681
682.

طريق *سكن  748حي   مقادة 10/01/1966  ف6ح زبيدة  جمعي  رجيل الشريف
  العيزار



  حي عين الكرمة  خنشلة 07/01/1968  إيكن حنيفة  مصباح  رشاشي مصباح.683
  طريق مسكانة  طامزة 08/01/1936  كوشار عائشة  محمد  سكيو علي.684
  حي بوزيان  بابار 10/12/1953  غزال جبارة  الھادي  شاوش خميسي.685
  طريق مسكانة  خنشلة 27/12/1959  شخاب طيبة  عبد هللا  شخاب عبد الواحد.686
  طريق بابار  تاوزيانت 26/02/1968  روابحي شريفة  عبد الرحمان  شوفاوي جمال.687
  حي عين الكرمة  خنشلة 10/01/1975  حكار الوازنة  محمد  الصيد عبد المالك.688
  حي بوجلبانة  خنشلة 10/02/1975  زواوي حمامة  بلقاسم  طبيب سميرة.689
  حي كوسيدار  خنشلة 08/01/1968  صيد زعرة  لخضر  عايب العيد.690
  طريق عين البيضاء  خنشلة 12/08/1964  عايب فجرة  بوعزيز  عايب مصطفى.691
  حي الحدائق  خنشلة 01/10/1961  سعديةكشرود   عمارة  عروف نادية.692
  سكن 700حي   خنشلة 26/04/1957  عقون خديجة  عمار  عقون الجمعي.693
  حي بوجلبانة  طامزة 07/11/1968  عيمش الزھرة  عمار  عيمش محمد.694
  حي بوجلبانة  أنسيغة 28/05/1956  قلقول زھوة  قوجيل  غضبان محمد.695
  سكن 700حي   خنشلة 17/06/1965  جغ6ل ربعية  السعيد  فالق نبيل.696
  حي المقبرة ا!س6مية  خنشلة 12/03/1968  شرفي الرامقة  منصور  فرطاس مراد.697
  حي بوجلبانة  الحامة 27/08/1967  مغيثي نونة  علي  كفالي رشيد.698
  حي بوجلبانة  خنشلة 03/11/1972  لبوازدة جمعة  محمد  لبوازدة بدرالدين.699
  سكن 700حي   خنشلة 1979حكم 1973  موخار مباركة  محمد السايح  لشخب جمال.700
  حي المقبرة ا!س6مية  خنشلة 08/03/1971  متحزم قمرة  موسى  لع6ونة جمال.701
  طريق المقبرة ا!س6مية  خنشلة 04/08/1959  جغ6ل بريزة  عاشور  لعور عز الدين.702
703.

  مقادة  1959  زراري الزھرة  السايح  لكمين مسعودة
طريق *سكن  748حي 

  العيزار
  حي المقبرة ا!س6مية  خنشلة 19/03/1967  ليتيم العالية  الحفيظ عبد  ليتيم حسان.704
  حي بوجلبانة  بودرھم 1966  ليتيم الصافية  بغدادي  ليتيم سليمان.705
  حي بوجلبانة  بودرھم 06/11/1965  حكار مباركة  الشريف  مخنان عبد القادر.706
  الحسناويحي   خنشلة 11/02/1963  لشخب حفصية  بوجمعة  مرجان صالح.707
  حي الحدائق  خنشلة 19/02/1951  وافي مباركة  عبد القادر  بلعيدمركيش .708
  حي بوجلبانة  بغاي 28/09/1954  مرير فاطمة  محفوظ  مرير محمد.709
  حي السعادة  ج6ل 1962  بن جدو عائشة  محمد  مھداوي عبد الحفيظ.710
  حي الحسناوي   عين الطويلة 16/01/1965  بوغدير مباركة  زروق  نسيغاوي الجمعي.711
  حي بوجلبانة  المحمل 28/10/1965  نوار باكة  بوزيان  نوار عمار.712
  حي بوجلبانة  خنشلة 27/10/1968  ھزيل خامسة  محمد  ھزيل جمال.713



  طريق بابار  طامزة 08/03/1966  ھتاك منصورة  محمد  ھزيل عبد العالي.714
  حي بوزيان  المحمل 0504/1966  بوطمين بيضة  صالح  أوراغ محمد.715
  حي بوزيان  المحمل 1953  مباركي مريم  عبد الرحمان  اوعقاب  شويخة.716
  حي بوجلبانة  ج6ل 02/10/1970  أونيسي الزھرة  لخضر  أونيسي عبد المجيد.717
  نھج شامي محمد  خنشلة 15/04/1964  صابر وردية  السعيد  أيت الحاج فضة.718
  حي الحسناوي  خنشلة 24/12/1974  بخوش الفايزة  أحمد  بخوش وليد.719
  حي المقبرة ا!س6مية  بودرھم 15/10/1955  مسعودةبلفضل   عبد القادر  بدغيو رابح.720
  حي بوجلبانة  الحامة 06/09/1971  بلفضل وردة  الشافعي  بدغيو قادة.721
  طرق عين البيضاء  خنشلة 18/05/1977  شنينة خديجة  صالح  برحايل عبد الحميد.722
  حي النور  خنشلة 03/08/1978  علوش العالية  إبراھيم  برق توفيق.723
  حي موسى رداح  طامزة 1997حكم 1980  بغزو جميلة  محمد  بغزو بلقاسم.724
  حي موسى رداح  خنشلة 22/07/1977  بغزو فتيحة  الربيعي  بغزو حميد.725
  حي بوجلبانة  طامزة 1959حكم 1952  بغزو ربعية  السعيد  بغزو علي.726
  حي النصر  خنشلة 02/05/1971  لموشي يمينة  علي  ب6دح عبد الكريم.727
  حي المقبرة ا!س6مية  الحامة 08/11/1943  ب6ع نافجة  لخضر  ب6ع السبتي.728
  طريق باتنة  خنشلة 03/05/1986  ب6ع حدة  الحمزة  ب6ع بشير.729
  حي المحطة  خنشلة 03/05/1977  مركيش ربعية  بلقاسم  بلحسيني فؤاد.730
  حي اhوراس  ميلة23/04/1970  بوھالي عائشة  عبد الكريم  بلعطار توفيق.731
  حي الحسناوي  خنشلة 05/04/1971  بلغازي نونة  محمد  بلغازي محمد لخضر.732
  طريق باتنة  خنشلة 19/11/1979  بن أونيس  فاطمة  محبوبي  بن أونيس يسين.733
  سكن 120حي   خنشلة 01/01/1976  ضيف فضيلة  السعيد  بن جدو سمير.734
  حي أول نوفمبر  خنشلة16/07/1983  عشور جنات  لزھر  بن زعيم عبد القادر.735
  نھج الجزائر  خنشلة 05/10/1977  فطيمةمزنر   عبد الكريم  بن عباس نذير.736
  حي الكاھنة  خنشلة 07/08/1976  صابر جيجيقة  سالم  بن عثمان سمير.737
  حي بوجلبانة  الحامة 19/11/1973  بن عربية الصافية  منصور   بن عربية لزھر.738
  سكن 700حي   عنابة 22/02/1970  حصاد عقيلة  عمار  بن عمارة شفيق.739
  نھج بن عمارة شعبان  مقادة 02/05/1953  عمارة شريفةبن   بلقاسم  بن عمارة غلوج.740
  حي بوزيد  بابار 05/11/1974  بن غ6ب القايمة  أحمد  بن غ6ب خميسي.741
  نھج فلسطين  خنشلة16/03/1953  بن غ6ب ربعية  العلمي  بن غ6ب كريم.742
  نھج زروالي عبد الحميد  خنشلة 27/11/1955  بوسالم علجية  محمد  بن غ6ب مليك.743
  حي إبن رشد  مقادة 02/05/1953  بن غ6ب الزھرة  محمد العيد  موسىبن غ6ب .744
  حي بوجلبانة  خنشلة 17/08/1969  حسيني ويزة  دحمان  بن موسى محمد.745



  حي ابن رشد  خنشلة 15/08/1978  محلعين رمانة  الطيب  بوتي يزيد.746
  حي الحسناوي  أنسيغة1953  عطيل فاطمة  أمحمد  بوجوراف موسى.747
  حي موسى رداح  الحامة 11/08/1979  ليتيم رھوة  محمد  بوحفص نبيل.748
  حي الحسناوي  أنسيغة 19/07/1955  بودوحة حدة  حمادي  بودوحة أحمد.749
  حي بوجلبانة  خنشلة 14/06/1973  بوزكري ربيعة  يوسف  بوزكري لخميسي.750
  نھج القدس  خنشلة 14/04/1972  بوزيدي حليمة  أحمد  بوزيدي بلقاسم.751
  حي الحدائق  خنشلة 11/01/1975  حاكم بحرية  صالح  بوسالم علي.752
  نھج بوقفة الھاشمي  خنشلة 29/01/1979  طوبال زليخة  عبد الكريم  بوسحابة بومدين.753
  حي بوجلبانة  خنشلة 02/01/1969  قسوم فاطمة  الجمعي  بوعقال فريدة.754
  طريق عين البيضاء  خنشلة 29/11/1967  يوسفي عقيلة  أحمد  بوع6ق يوسف.755
  حي المقبرة ا!س6مية  خنشلة 13/06/1960  بوعمراطة جميلة  عمار  بوعمراطة محمد.756
  حي بوجلبانة  الحامة 28/02/1962  خزميم محبوبة  محمد  بوعمراطة معمر.757
  سكن 78حي   خنشلة 28/05/1967  بوغقال زينة  عبد الرحمان  بوغقال عبد الحميد.758
  طريق بابار  خنشلة 23/05/1969  حشوف زينة  بلقاسم  بولبيار عبد اللطيف.759
  طريق مسكانة  ششار 01/07/1967  قوجيل مسعودة  أحمد  بولعجول كمال.760
  حي إبن رشد  خنشلة 06/09/1958  عرجون فاطمة  سالم  بونزرة خضرة.761
  حي الس6م  خنشلة 11/01/1977  بوھ6لة نوة  أحمد  بوھ6لة بوزيان.762
  سكن 100حي   الحامة 30/08/1975  مباركية عيدة  موسى  بيبي عبد القادر.763
  نھج بن عمارة شعبان  عين الطويلة  1968  تمرابط عائشة  المكي  ساسيةتمرابط .764
  طريق عين البيضاء  الحامة 19/05/1970  بن دحة يمينة  بلقاسم  توت صالح.765
  حي الكوسيدار  خنشلة 04/02/1979  ساسي ظريفة  لخميسي  تومي عبد المالك.766
  حي الحدائق  المحمل 27/08/1970  فالق الزھرة  السبتي  جبايلي موسى.767
  حي بوزيان  خنشلة 29/05/1966  جبايلي قرمية  أمحمد  جبايلي يسمينة.768
  طريق المقبرة ا!س6مية  خنشلة 08/01/1974  جبايلي حدة  بلقاسم  جحفة إسماعيل.769
  حي بوجلبانة  أنسيغة 12/10/1954  جحفة أم الخير  ميھوب  جحفة محمود.770
  نھج فلسطين  خنشلة 20/12/1966  عرعار خديجة  أحمد  جحيش جميلة.771
  حي المستشفى  خنشلة 18/07/1969  صحراوي يمينة  أحمد  جحيش موسى.772
  حي بوجلبانة  خنشلة 12/05/1975  جغ6ل ھمامة  خليفة  جغ6ل عبد الحميد.773
  حي بوزيد  خنشلة 30/05/1967  جغ6ل الزھرة  بلقاسم  جغ6ل محي الدين.774
  البيضاءطريق عين   بجاية10/09/1967  نسنة وردية  الصديق  حاج أعراب عبدالكريم.775
  نھج عين البيضاء  عين البيضاء 03/09/1964  مسوسي نعيمة  عبد هللا  حباش الويزة.776
  طريق مسكانة  خنشلة 22/03/1976  حجاج محبوبة  أرغيس  حجاج ربيع.777



  حي المحطة  العقلة 16/02/1973  حساني محبوبة  فرحات  حساني صيفية.778
  حي المحطة  خنشلة 22/12/1980  حصاد نوة  موسى  حصاد فواز.779
  حي بوجلبانة  قالمة 1955  سابق خامسة  صالح  حفصاوي صالح.780
  حي موسى رداح  خنشلة 03/12/1977  حقاص فتيحة  عاشور  حقاص توفيق.781
  حي الكاھنة  خنشلة 07/01/1976  حقاص زينب  زراري  حقاص سليم.782
  حي الشابور  الحامة 17/08/1960  حقاص ربعية  عبد هللا  حقاص عمار.783
  حي المحطة  خنشلة 08/04/1969  فاطمةحكار   بوزيد  حكار سعيدة.784
  حي دمان إدريس  الحامة 23/12/1960  حكار خميسة  عمار  حكار عبد العالي.785
  حي بوزيان  خنشلة 13/06/1975  حمايمي خديجة  بلقاسم  حمايمي صباح.786
  حي بوجلبانة  ج6ل 12/09/1949  حمداوي حليمة  حسين  حمداوي بشير.787
  حي المقبرة ا!س6مية  بغاي 04/03/1957  مقداد تفاحة  العيد  حمزاوي رشيد.788
  نھج الجزائر  المحمل 10/01/1962  زايدي حيزية  رمضان  حوحة زوبيدة.789
  سكن  748حي   خنشلة 18/10/1970  خربوش فطيمة  الطيب  خربوش حسان.790
  حي النور  المحمل 26/06/1982  عجرود الوازنة  بشير  خروب حياة.791
  حي بوجلبانة  خنشلة 06/04/1961  ليتيم عقيلة  موسى  خروب نصرالدين.792
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  حي الكاھنة  خنشلة 1952  جغ6ل حدة  الطيب  حشوف مسعود.1110
  طريق عين البيضاء  خنشلة 15/07/1963  جريدي قوتة  بلقاسم   حصاد حسين.1111
  حي المحطة  عنابة 19/10/1967  فرادي تونس  خميسي  حصاد عمار.1112
  حي المحطة  خنشلة 01/09/1966  حقاص فاطمة  أمحمد  حقاص حسان.1113
  حي موسى رداح  الحامة 16/11/1967  حقاص باھية  عمر  حقاص عبد العزيز.1114
  طريق باتنة  الحامة 07/02/1966  حقاص عائشة  عمار  حقاص عبدهللا.1115
  حي إبن رشد  خنشلة 26/05/1969  حقاص محبوبة  إبراھيم  حقاص غزالي.1116
  نھج سھتال معمر  خنشلة 28/05/1969  حمادي محقورة  محمد الطيب  حمادي أمال.1117
  حي بوزيان  خنشلة 28/05/1966  عثماني العالية  مبروك  حمادي سامية.1118
  حي بوزيد  خنشلة 27/09/1957  رحال حدة  محمد  حمد حم6وي.1119
  حي بوزيد  خنشلة 08/05/1964  سواكرية خميسة  محمد  خاوة خميسي.1120
  حي عين الكرمة  خنشلة 18/02/1977  خاوة خضرة  خليفة  خاوة عبيد.1121
  الحدائقحي   طامزة 03/05/1951  جريدي حدة  عبد الحفيظ  خ6ف نجلة.1122
  سكن 50حي   خنشلة 21/03/1968  رويبح زھرة  رابح  رويبح أحسن.1123
  نھج الجزائر  ششار 03/07/1972  زراري يمينة  بضياف  زراري علي.1124
  طريق عين البيضاء  خنشلة 18/02/1965  عبروق فاطمة  محمد  زغ6مي إبراھيم.1125
  القادرنھج اhمير عبد   خنشلة 21/11/1968  معمرية شريفة  العيفة  سالك نادية.1126
  حي المستقبل  بسكرة 03/05/1968  زراري تونس  محمد  سعيدي يوسف.1127
  حي اhوراس  بابار 22/10/1970  شبدن كاملة  محيو  شبدن رشيد.1128



  حي الحدائق  متوسة 16/02/1967  رحيم يمينة  السبتي  صليب شعبان.1129
  حي بوجلبانة  بغاي 14/07/1950  صياف كحيلة  الدراجي  صياف عبد الناصر.1130
  طريق عين البيضاء  خنشلة 1962  عايب جمعة  عبد الحفيظ  الجمعيعايب .1131
  حي النصر  خنشلة 1982حكم 1973  عايب مھنية  حسين  عايب عبد المجيد.1132
  حي بوجلبانة  تاوزيانت1958  عبابسة علجية  سليمان  عبابسة صالح.1133
  حي بوزيان  المحمل 1959  شخاب رمانة  أحمد  عروف حضرية.1134
  حي مرير لحسن  أم البواقي 16/05/1965  عشيش فاطمة  علي  عشيش خديجة.1135
  حي بوجلبانة   خنشلة 20/03/1956  لشخب جمعة  محمد  عقابة السبتي.1136
  طريق عين البيضاء  الحامة 20/04/1939  عقون باھية  الھاشمي  عقون مباركة.1137
  حي الكاھنة  خنشلة 02/04/1960  عقون خميسة  المكي  عقون محي الدين.1138
  طريق عين البيضاء  خنشلة 08/01/1967  زغ6مي حدة  دريدي  عكاش غالية.1139
  حي بوجلبانة  الحامة 11/047/1973  حوت مسعودة  بلقاسم  عنصل محمود.1140
  سكن 700حي   خنشلة 13/01/1979  عون هللا مريم  السعيد  عون هللا عادل.1141
  طريق مسكانة  خنشلة 14/06/1962  زازة حدة  مسعود  عيدود الوردي.1142
  حي المستشفى  خنشلة 03/01/1975  مساك فاطمة  المولدي  غانية سمير.1143
  حي الحدائق  خنشلة 23/09/1971  قابوش العالية  السعيد  قابوش شوقي.1144
  طريق بابار  أنسيغة 1962حكم 1960  شرميم جمعة  محمد  قب السبتي.1145
  حي الحسناوي  خنشلة10/04/1963  قب مسعودة  مسعود  قب صالح.1146
  جويلية 05حي   خنشلة 24/01/1969  حفيان حدة  عبد الحفيظ  كادة إبراھيم.1147
  نھج تونس  خنشلة 17/09/1968  مرغاد جميلة  لخضر  لشخب عبد العزيز.1148
  حي الحسناوي  الحامة 24/09/1963  حكار ربعية  اليامين  لطرش الطاھر.1149
  طريق باتنة  الحامة 21/02/1966  لغماسي صغيرة  العربي  لغماسي وردة.1150
  حي بن بوالعيد  خنشلة 1994حكم 1963  محبوبي عربية  سليمان  محبوبي نضيرة.1151
  حي الس6م  خنشلة 14/03/1968  مخنان عائشة  محمد  مخنان تركية.1152
  نھج علي بوسحابة  خنشلة 14/01/1968  مراح روبة  محمد الطاھر  مراح يسين.1153
  طريق المقبرة ا!س6مية  أنسيغة 21/04/1963  مرجان كوكة  محمود  مرجان شعبان.1154
  جويلية 05حي   ج6ل 11/09/1972  طاھري مبروكة  بلقاسم  مرزوقي عمار.1155
  حي المقبرة ا!س6مية  خنشلة 12/01/1968  رحراح زوبيدة  بلقاسم  مليكي محمد.1156
  حي بوزيد  أوPد رشاش24/01/1947  نوار بثينة  بلقاسم  نوار الربيعي.1157
  حي تلية محمد العيد  الحامة 16/03/1969  ھتاك الزھرة  محمد  ھتاك عبدهللا.1158
  حي بوجلبانة  الحامة 10/05/1965  بن دحة ھنية  بلقاسم  ھزيل العيد.1159
  حي ابن رشد  خنشلة 22/02/1958  رابحي مسعودة  الربيعي  وادة موسى العربي.1160



  حي الحدائق  خنشلة 07/08/1968  وافي عربية  حسين  وافي  عبد الحميد.1161
  حي بوجلبانة  خنشلة 09/02/1966  عقون فاطمة  عمر  يعقوب حسان.1162
  نھج حكار عبدهللا  خنشلة 29/01/1975  مياسي أوريدة  الصديق  ثابتي فريد.1163
  نھج بن بوالعيد  خنشلة 20/09/1979  بوثريد ربعية  -----------   بوثريد محد الصالح.1164
  حي الحدائق  خنشلة 10/01/1984  بوزاھر فتيحة  صالح  بوزاھر مراد.1165
  نھج فلسطين  خنشلة 04/11/1991  -----------   ----------   بوقفة محمد.1166
  حي بوجلبانة  خنشلة 15/04/1979  طبيب ھنية  صالح  حمزاوي يحي.1167
  حي اhوراس  خنشلة 18/11/1975  رجيل ھبيلة  عمار  رجيل نوة.1168
  طريق عين البيضاء  خنشلة 16/09/1964  لشخب دزاير   محمد الطيب  بن خليفة عبد الكريم.1169
  طريق المقبرة ا!س6مية  بودرھم 07/02/1941  رمادنية حدة  عبد الرحمان  رمادنية ربعية.1170
  حي بوزيد  تبردقة 1961  كنزاري رقية  محمد العربي  كنزاري عربية.1171
  طريق باتنة  خنشلة 27/07/1965  حقاص ربعية  صالح  حقاص جمال.1172
  نھج ا!ستق6ل  سيدي أمحمد 25/06/1966  بوشبورة الزھرة  خليفة  بن بريك فايزة.1173
  طريق العيزار  خنشلة 11/11/1958  بوسحابة عائشة  عمار   لكمين عبد العزيز.1174
  نھج بن بولعيد  خنشلة 22/10/1972  مساك مسعودة  صالح  مرزوق عبد الرحمان.1175
  حي الحدائق  بغاي 10/03/1954  مرداسي حدة  بلقاسم  بوزيدي محمود.1176
  حي بوزيان  خنشلة 13/06/1974  لعصيص العطرة  عبد القادر  عصيص علي.1177
  طريق زوي  خنشلة 17/01/1974  ريماني شھرة  عبد الرحمان  ع6وي السعيد.1178
  نھج بن عباس الغزالي  خنشلة 25/11/1976  عباد مسعودة  الھامل  طير مولود.1179
  حي موسى رداح  خنشلة 29/09/1976  زروال فطيمة  عمارة  رجيل عبد العالي.1180
  حي المقبرة ا!س6مية  بغاي 15/04/1960  مازوزي طيبة   مرزوق  سھتال بوجمعة.1181
  سكن طريق العيزار 748  خنشلة 09/02/1967  بوزيدي يمينة  بلقاسم  بورمادة وناسة.1182
  حي بوجلبانة  خنشلة 29/07/1971  حصاد نوة  علي  حصاد عبد الجبار.1183
  حي تلية محمد العيد  خنشلة 17/12/1980  خاوة غزالة  خليفة  دغمان صالح.1184
  حي يوسفي  خنشلة 1959  بوطارفة فاطمة  لخضر  شريرو بلدية.1185
  طريق المقبرة ا!س6مية  خنشلة 29/08/1973  شيحاوي فاطمة  حمادي   شيحاوي العايش.1186
  حي الحسناوي   المحمل 1958  طاھري عائشة  إبراھيم  نوةعياد .1187
  حي النصر  خنشلة 08/12/1971  أدامي زينب  محمد  لطرش صليحة.1188
  حي موسى رداح  الحامة 1954  سكروف البيضة  بلقاسم  ليتيم الشريف.1189
  ا!س6مية طريق المقبرة  خنشلة 03/05/1968  عقون مباركة  أحمد  بدغيو عبدهللا.1190
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/10/1980  ب6ع حضرية  محمد  ب6ع سمير.1191
  نھج شيحاني بشير  خنشلة 16/05/1979  بوثريد القايمة  العربي  بوثريد عادل.1192



1193.
  خنشلة09/03/1964  حقاص  يمينة  السعيد   الزھرة+بودوحة نورة

  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 1958

  نھج الجزائر  خنشلة 26/01/1956  زھوربوسحابة   عمارة  بوسحابة سعيدة.1194
  حي النور  الحامة 29/09/1964  حقاص خديجة  محمد  بوطبة دليلة.1195
  حي موسى رداح  خنشلة 23/05/1980  حيمر نوة  عبد القادر  حبشي مراد.1196
  حي العيد حفيان  المحمل 01/10/1979  ساري الزھرة  بوزيد  سليمان عرجون.1197
  طريق مسكانة  خنشلة 16/11/1972  لشخب خديجة  مداني  لشخب فاتح.1198
  حي الحدائق  خنشلة 08/06/1964  تليلي رقية  بن يوب  مرير سليمة.1199
  سكن 440حي   خنشلة 01/10/1985  منصوري خديجة  حسان  منصوري لمين.1200
  حي المقبرة ا!س6مية  عنابة 08/05/1948  طبيب ھنية  إبراھيم  مصرانة خديجة.1201
  سكن 270حي   عالي الناس 08/03/1955  الزھرةبوكحيل   محمد الصالح  حواسي موھوب.1202
  حي عبد الحفيظ السوفي  خنشلة 25/08/1968  ركابي مسعودة  بلقاسم  غريب عبد الجليل.1203
  حي النصر   المحمل 1962  ربيبة حمامة  الطيب  شيتور الوردي.1204
  طريق زوي  خنشلة 30/01/1942  غزال أم ھاني  النوار  بھلول فطيمة.1205
  طريق المقبرة ا!س6مية  الحامة 29/01/1947  حقاص زرفة  عبدهللا  حقاص زوبيدة.1206
  حي المقبرة اPس6مية   ششار 1955  عزوز محبوبة  صالح  م6ح فاطمة.1207
  حي بوزيد  خنشلة 11/12/1965  كرتيس مسعودة  لحسن  وناسي الھادي.1208
  حي النسيم  خنشلة 10/11/1971  حفيان خديجة  محمد  جغ6ل غزالي.1209
  نھج تونس  خنشلة 1935  معلمي فاطمة  محمد الصغير  عزوزي صالح.1210
  نھج تونس  خنشلة 25/05/1962  بوقفة حدة  السبتي  بوقفة محيو.1211
  طريق عين البيضاء  المحمل 23/04/1951  خلفاوي حدة  محمد  خلفاوي بادي.1212
  حي اhوراس  قسنطينة 13/01/1966  بولعيز قرمية  حميد  دكومي بوخضرة محمد.1213
  سكن 440حي   خنشلة 21/05/1989  مرير بحرية  عمار  مباركي فاروق.1214
  حي اhوراس  خنشلة 26/04/1985  مباركي محبوبة  لخضر  فالق شريفة.1215
  حي سوناطيبة  خنشلة 07/10/1980  فالق سكينة  إبراھيم  فالق فايزة.1216
  طريق بابار  قالمة 24/02/1978  حومري الزھرة  يوسف  شطيبي محمد أيسر.1217
  طريق مسكيانة  خنشلة 28/09/1981  شناق غزالة  ميلود  كواشي عبد العزيز.1218
  حي الكاھنة  أوPد فاضل 07/03/1951  زيادي عرجونة  لخميسي  بركاني عبد الحميد.1219
  حي السعادة  الولجة 01/09/1971  بادي الزھرة  أحمد  قاسمي مسعود.1220
  حي المحطة  خنشلة 21/01/1960  صيد حدة  السعيد  دردوش إبراھيم.1221
  نھج الشرق  خنشلة 13/05/1974  عقون بيضة  محمد  عقون حليم.1222
  سكن 350حي   خنشلة 26/11/1987  زروال الوازنة  عبد القادر  زروال فضيل.1223



  نھج الشرق  خنشلة28/02/1990  دالي سعيدة   الحمزة  عوايجية ھشام.1224
  حي الحدائق  خنشلة 30/11/1990  مسعودي ربيعة  عبد الكريم  ديار حمزة.1225
  حي بوزيد  خنشلة 03/04/1959  طبيش جمعة  أحمد  طبيش مبروك.1226
  حي الحسناوي  خنشلة 28/04/1986  مرداسي فاطمة  لمين  مرداسي خالد.1227
  نھج فلسطين  خنشلة 26/07/1992  سعداوي ليلى  عبد الحميد  بوجھين جابر مداني.1228
  نھج عشي عبد العزيز  خنشلة 02/09/1956  بوطبة دلولة  مداني  بوطبة عبد العزيز.1229
  طريق مسكيانة  خنشلة 12/074/1987  صحراوي نصيرة  رشيد  ھاني يوسف.1230
  طريق باتنة  خنشلة 31/05/1976  ليتيم فطيمة  مسعود  حقاص سليم.1231
  حي النصر  خنشلة 01/04/1987  غدير برنية  إبراھيم  عوايجية محمد الصالح.1232
  سكن 160حي   خنشلة 04/09/1967  قب حدودة  بوعكاز  بن خوش سامية.1233
  طريق باتنة  خنشلة 15/08/1992  بوزيدي الزھرة  محمد  بوزيدي مختار .1234
  حي الحدائق  خنشلة 27/04/1981  بلمانع حفصية  احمد  ناصري عبد الحفيظ.1235
  سكن 700حي   خنشلة 08/06/1991  تلية رشيدة  العربي  غراب محمد شكيب.1236
  حي الحسناوي  خنشلة 12/02/1978  عون هللا أم ھاني  محمد  بوترعة أرزقي.1237
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة P  22/05/1958غة عائشة  لحباسي  Pغة وردة.1238
  سكن 120حي   خنشلة 11/04/1985  مامن حورية  عبد الحميد  دمان لحسن.1239
  بن غانم عبد القادر.1240

  نھج ا!ستق6ل  خنشلة 07/09/1987  صياد حليمة  عبد العزيز  ص6ح الدين

  طريق باتنة  باتنة 29/07/1978  بريمة ذھبية  علي  جابري كمال.1241
  نھج تونس  خنشلة 09/05/1960  لشخب الھذبة  عمر  لشخب بلقاسم.1242
  طريق مسكيانة  عين الطويلة 17/09/1930  طبيب خامسة  بلقاسم  بوكراع محمد.1243
  حي النصر  الحامة 09/02/1979  بعرة عائشة  عمار  بعرة شوقي.1244
  حي بوجلبانة  خنشلة 14/05/1982  بن عباس شوشانة  بوسالم  زروال حكيم .1245
  حي الحسناوي  خنشلة 1981  ربيعةسمغولي   بلخير  صكاوي محمد.1246
  حي موسى رداح  خنشلة 07/09/1977  حقاص فاطمة  محمود  حقاص فتيحة.1247
  حي بوزيد  المحمل 10/08/1960  جبايلي زرارية  بلخير  جبايلي لخضر.1248
  جويلية 05حي   خنشلة 25/07/1983  بيبي فطيمة  عبد الكريم  موساوي ھشام.1249
  حي النور  قايس 21/01/1986  حناشي حليمة  قروي  مغيثي سليم.1250
  طريق عين البيضاء  خنشلة 07/01/1975  عقابة حدة  السعيد  بوصكة رشيد.1251
  نھج سھتال معمر  خنشلة 10/02/1985  سعدي حدة  ميھوب  سعدي ناصر.1252
  طريق باتنة  خنشلة 14/08/1973  قراب حدة  بلقاسم  قراب يسين.1253
  سكن 270حي   مقادة 13/03/1928  صحراوي نجمة  عمارة  زديرة محمد.1254



  حي سوناطيبة  خنشلة 02/09/1991  صياد وناسة  سليم  لشخب يحي.1255
  طريق مسكيانة  خنشلة 14/01/1981  بلغازي عائشة  العايش  شلغام ھشام.1256
  طريق عين البيضاء  خنشلة 18/04/1984  بوطبة علجية  لزھاري  شاوش نزيھة.1257
  نھج تونس  خنشلة 27/01/1979  دمان زوبير  زوبير  عون الزھرة.1258
  طريق العيزار  خنشلة 09/01/1986  قليل علجية  أحمد  حقاص جي6لي.1259
  نھج سھتال معمر  المحمل 1973  مھماه عربية  مبروك  ھلة خبثان.1260
  نھج سھتال معمر  الحامة 07/02/1984  شرفي نزيھة  محمد  شرفي إسماعيل.1261
  سكن 700حي   خنشلة 21/12/1978  بخوش حنيفة  محمود  جغ6ل ھشام.1262
  حي بوزيد  خنشلة 31/01/1985  تريكي صفية  محمد  بريك فيصل.1263
  سكن 700حي   خنشلة 14/04/1969  لغرور الھذبة  علي  خاوة العيد.1264
  طريق عين البيضاء  خنشلة 02/09/1985  فرشاوي مباركة  نصرالدين  حصاد حمزة.1265
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