الجمھـــــوريــــــة الجـــــــزائــــــريــــــة الـــــديمقراطـــيـــــة الشعـــبيـــــــة
واليـــــــــة ﺧنشلــــــــــــــة
دائــــــــرة ﺧنشلـــــــــــــــة

*=* القـــــائمــــة المؤقتة لطالــــبـــــي السكــــن العمومي اإليجــــــاري *=*
*فئة أصغر من  35ﺳنة*
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لشخب حواس

بولعراس

لشخب فطيمة

 1978/03/22ﺧنشلة
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لشخب ﺳعاد
لشخب عبد الرحمان
لشخب فؤاد
لشخب فاﺗح
لشخب فاﺗح
لشخب فيصل
لشخب محقورة
لشخب محمد زكريا
لشخب نور الدين
لشخب نورالدين
لطرش فؤاد
لعبادي محمد
لعبيدي رضا

السبتي
محمد
ﺳلطان
محي الدين
لخميسي
عبد ﷲ
عبد الرحمان
بدرالدين
الطيب
علي
حفة
ابراھيم
مخلوف

قليل معزوزة
شليق عيشوش
لشخب باھية
لشخب ﺧميسة
لشخب مسعودة
ركنية زبيدة
لشخب الزھرة
حديدان ﺳعيدة
مرغاد العطرة
حصاد محبوبة
شارف كاملة
ﺳعدي مريم
يوﺳفي ﺟميلة

 1975/12/17ﺧنشلة
 1965/06/08ﺧنشلة
 1984/05/09ﺧنشلة
 1977حكم 1983ﺧنشلة
1970/00/00ﺧنشلة
 1979/01/03ﺧنشلة
 1959/06/02عين الطويلة
 1980/09/02ﺧنشلة
 1967/02/01ﺧنشلة
 1984/02/29ﺧنشلة
 1980ﺧنشلة
 1932عالي الناس
 1974/04/03عين البيضاء

حي  748ﺳكن *طريق
العيزار
حي المقبرة اإلﺳالمية
نھج عثماني التيجاني
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
طريق باﺗنة
حي المستشفى
نھج زروالي عبدالحميد
طريق باﺗنة
حي إبن رشد
حي ابن رشد
حي  100ﺳكن
حي دمان إدريس
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.40
.41
.42
.43
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لعبيدي وھيبة
لعجال يسين
لعصامي فؤاد
لعصيص بشير
لعالونة الخامسة
لعالونة العربي
لعالونة مراد
لعلوشي ﺟمال
لعور الحسين
لعور العلواني
لعور بلقاﺳم
لعور حسين
لعور حليم
لعور ﺧميسي
لعور عبد المالك
لعور مباركة
لغرور نورالدين
لكمين أحمد
لكمين رفيق
لكمين علي
لموشي أحمد شوقي
لموشي الجمعي
لواج مبروك
ليتيم عبد الحميد
مالح بلقاﺳم
مالكي محمد
مالكية لزھر
مانع نورالدين
مباركية ﺳليم
مبروكي دلولة
متحزم نبيل
محتا\ النوار

السبتي
نورالدين
الجمعي
ﺟموعي
محبوب
الطيب
السبتي
إﺳماعيل
حفناوي
منصر
محمد
ميلود
معمر
صالح
عبدﷲ
الشريف
مسعود
محمد الصالح
محمد
محمد الطاھر
السعيد
يحيى
العربي
محمد
صالح
الوردي
علي
محمد
عمار
صالح
ناﺟي
السعيد

مشنن نواﺟة
لعجال يمينة
لعصامي ربيعة
مھماه ﺟغمومة
لعالونة الجيدة
لعالونة غزالة
لعالونة فطيمة
بركان قمرة
ﺳھتال حدة
ﺧوالدي العطرة
لعور فاطمة
لعور عائشة
لعور فتيحة
لعور الزھرة
لعور عرﺟونة
بوعمراطة نافجة
عقاب عائشة
لكمين يمينة
لكمين روبة
لكمين حدة
لموشي شريفة
لموشي ﺗوﺗة
دوافلية ربعية
ليتيم ربعية
عزوز محبوبة
لطرش ﺧميسة
مالكية رومية
بوطبة يمينة
مباركية باھية
بوﺳالمي روبة
بوﺳالم حدة
محتا\ ھنية

 1967/04/06عين الطويلة
 1983/06/25ﺧنشلة
 1978/07/18الرويبة
 1954المحمل
 1963عين الطويلة
 1947/01/18عين الطويلة
 1979/11/01عين البيضاء
 1955/05/10ﺧنشلة
 1976/07/16ﺧنشلة
 1978/12/30ﺧنشلة
 1931/10/05طامزة
 1984/03/27ﺧنشلة
 1978/06/26ﺧنشلة
 1971/03/22الحامة
 1967/02/20ﺧنشلة
 1952/10/28بودرھم
 1966/05/23ﺧنشلة
 1976/11/06مقادة
 1979/05/05ﺧنشلة
 1976/02/22عنابة
 1979/08/11ﺧنشلة
 1976/12/10ﺧنشلة
 1982/05/31ﺧنشلة
 1969/12/21الحامة
 1977/05/15بغاي
 1976/10/21ﺧنشلة
 1972/03/22ﺧنشلة
 1972/02/09ﺧنشلة
 1980/05/09الحامة
 1956/05/08واد نيني
 1977حكم 1984المحمل
 1956/02/17ﺧنشلة

حي الحدائق
طريق بابار
حي النصر
طريق زوي
طريق عين البيضاء
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
طريق مسكانة
حي بوﺟلبانة
حي  100ﺳكن
حي النسيم
حي بوﺟلبانة
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي الكوﺳيدار
طريق عين البيضاء
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي النصر
حي النسيم
حي بوزيان
حي الشابور
حي السعادة
حي موﺳى رداح
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
حي الحدائق
حي الحدائق
حي بوزيان
حي الحدائق
حي السالم
نھج القدس
حي بوﺟلبانة
نھج ﺗزنس
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محمدي مروان
مخنان فاﺗح
مخنان فوزي
مخنان منير
مخنان نبيل
مخنان ھشام
مدرق نارو مراد
مرابط بوﺳاحة
مرابط عبد الحميد
مرابط محمد الباھي
مراح باھية
مراح عبد الرزاق
مرﺟان بزاحة
مرﺟان ﺧالد
مرﺟان عبد الوھاب
مرﺟان علي
مرﺟان عمر
مرﺟان فطيمة
مرﺟان محمد
مرﺟان مسعودة
مرداﺳي الزين
مرداﺳي زينة
مرداﺳي عبدﷲ
مرداﺳي عبدﷲ
مرداﺳي مباركة
مرداﺳي ھجيرة
مرزوقي الزھرة
مرغم ياﺳين
مركيش بدر الدين
مركيش عبد المالك نسيم
مرير حمودي
مرير زرفة

محمد الطيب
عيسى
الوردي
أحمد
عمار
علي
عبد الحميد
عبد المجيد
علي
البشير
مصباح
مسعود
محمد
موﺳى
زراري
عبد الناصر
امعمر
رابح
محمد الطاھر
لزھر
لزھاري
عمر
مكي
الدراﺟي
محمد
عبد الباقي
ﺧميسي
بلقاﺳم
مصطفى
عثمان
عيساوي
موﺳى

بلھوشات زوبيدة
ﺧمار فتيحة
مخنان ربيعة
ركنية الزھرة
مخنان باھية
حكار باھية
مدرق نارو زرفة
مرابط ﺟمعة
بكوش ﺟمعة
مرابط ربعية
مراح محبوبة
كريكرو مسعودة
مرﺟان مسعودة
مرﺟان نصيرة
مقداد زكية
مامن مليحة
مرﺟان مسكية
مرﺟان نافجة
مرﺟان بزاحة
ﺧريف زرفة
مرداﺳي يمينة
مرداﺳي فاطمة
مرداﺳي قمرة
مرداﺳي أم الخير
مرداﺳي ﺗايقة
مرداﺳي نوة
شكورة فاطمة
مرغم العطرة
معروق ھجيرة
معروق عائشة
عيساوي ثلجة
حيمر ريم

 1982/10/02ﺧنشلة
 1976/02/02ﺧنشلة
 1982/04/07ﺧنشلة
 1976/11/05ﺧنشلة
 1976/06/04ﺧنشلة
 1978/09/02ﺧنشلة
 1973/09/24ﺧنشلة
 1969/02/11أوالد رشاش
 1972/02/19ﺧنشلة
 1975/03/02ﺧنشلة
1944/05/03أنسيغة
 1981/07/27ﺧنشلة
 1935ﺧنشلة
 1981ﺧنشلة
 1971/05/26بغاي
 1982/08/29ﺧنشلة
 1982/04/12ﺧنشلة
 1950/02/15بودرھم
 1972ﺧنشلة
 1953/02/26أنسيغة
 1970/09/01ﺧنشلة
 1938/06/01بغاي
 1968/09/01متوﺳة
 1977/06/07ﺧنشلة
 1960/05/25بغاي
 1975/01/14ﺧنشلة
 1944/11/24ﺧنشلة
 1975/02/02ﺧنشلة
 1969/01/28ﺧنشلة
 1965/12/13ﺧنشلة
 1974/06/26بغاي
 1938/01/30الحامة

نھج عثماني التيجاني
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي بوزيد
حي الشھيد بوزحزاح
طريق مسكانة
نھج فلسطين
حي الحسناوي
طريق مسكانة
حي يوﺳفي
طريق عين البيضاء
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
طريق عين البيضاء
حي المستقبل
حي يوﺳفي
حي  700ﺳكن
حي النصر
نھج القدس
حي النصر
حي بن بوالعيد
نھج عثماني التيجاني
حي المقبرة اإلﺳالمية
طريق مسكانة
حي المحطة
حي أول ماي
حي النصر
طريق عين البيضاء
طريق المقبرة اإلﺳالمية
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مرير عبد الحق
مرير مراد
مزاحم ﺟمال
مزداوت صالح
مزنر وليد
مزيان ھشام
مزياني صالح
مساعدي عبد الحميد
مسعودي فريد
مسعي ﺧديجة
مشري بوﺟمعة
مشري عبد الحميد
مشنتل بشير
مشنتل عيدة
مصباحي حسين
معروق عبد الوھاب
معروق فوضيل
معمرية حميدة
معمرية مراد
معيوف حدة
مغزاوي نادية
مقداد زينة
مقداد عمار
مالح أحمد
مالح نبيل
منزر ربعية
منصوري عبد الحفيظ
مھداوي ﺧديجة
مھزول يسين
مھناوي فؤاد
موﺳاوي حدة
موﺳاوي ﺧيرالدين

أحمد
محمد
محمد لخضر
محمد الوردي
عيسى
ﺳلطان
امحمد
عمار
حنافي
برحايل
السعيد
السبتي
حمزة
بوزيان
لعروﺳي
بوﺟمعة
السعيد
الصادق
أحمد
مسعود
بلقاﺳم
مذكور
عباس
محمود
الطاھر
إﺳماعيل
ميلود
عبد الحميد
محمد
مسعود
محمد
إبراھيم

حيمر يمينة
مرير غالية
مزاحم بشطولة
مزداوت زبيدة
بودوحة فاطمة
مزيان بالرة
مرزوقي ﺟمعة
بولبيار لطيفة
لحمامي فاطمة
شريف ناﺟية
مشري حدة
ﺗومي ربيحة
مرﺟان نجمة
رميلي ﺗونس
نصايبية ھنية
معروق بغدة
معروق فاطمة
معمرية ﺟمعة
نوار مرزوقة
ھتاك فاطمة
مقدم ﺗفاحة
بومعراف كلثوم
لطرش الخامسة
دﺧيل غالية
حقاص حليمة
بخوش فاطمة
بوعشة الزھرة
مھداوي حدة
مھزول رھيفة
بيبي ھنية
موﺳاوي ﺟمعة
بخوش زھوة

 1983/12/30ﺧنشلة
 1966/05/15ﺧنشلة
 1970/02/19ﺧنشلة
 1939/10/30ﺧنقة ﺳيدي ناﺟي
 1981/08/04ﺧنشلة
 1987/03/11ﺧنشلة
 1970/05/20ﺧنشلة
 1960/01/12ﺧنشلة
 1977ﺧنشلة
 1960المحمل
 1979/04/28ﺧنشلة
 1971/03/28ﺧنشلة
 1976/09/11ﺧنشلة
 1967/03/26ﺧنشلة
 1968ششار
 1972/10/18ﺧنشلة
 1970/04/09ﺧنشلة
 1969/11/02المحمل
 1979/09/12ﺧنشلة
 1945/03/14طامزة
 1979/06/08ﺧنشلة
 1956حكم  1963أم البواقي
1970/01/27بغاي
 1962بودرھم
 1977/06/23قسنطينة
 1948/09/02قايس
 1982/12/08ﺧنشلة
 1943/05/08عالي الناس
 1981/11/23ﺧنشلة
 1971/01/19ﺧنشلة
 1937/10/27ﺗبردقة
 1979/08/15ﺧنشلة

حي لحسن مرير
حي المقبرةاإلﺳالمية
حي  700ﺳكن
نھج الجزائر
حي عين الكرمة
حي عين الكرمة
نھج الجزائر
نھج الجزائر
حي  440ﺳكن
طريق مسكانة
حي الحدائق
طريق باﺗنة
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي المقبرة اإلﺳالمية
طريق باﺗنة
نھج ﺗونس
حي الحسناوي
حي بوزيد
نھج فلسطين
حي يوﺳفي
طريق عين البيضاء
طريق عين البيضاء
حي  440ﺳكن
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
طريق مسكانة
حي المتقنة
حي بوزيد
حي النصر
نھج المستشفى
حي بوﺟلبانة
نھج فلسطين
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موﺳاوي لطفي
موﺳاوي ناصر
مومن ﺳفيان
مومني فاطمة
ميالي ﺳليم
ميرة عبد المجيد
ميزان بومعراف
ميزان نور اليامين
ناصري عمار
نايلي عالء
نايلي علي
نسيغاوي الشريف
نصراوي نعمان
نطاح عبد ﷲ
نمر عمارة
نمر وھاب
نوار الدراﺟي
نوار ﺧديجة
نوار وليد
ھتاك ﺗامر
ھتاك رشيد
ھتاك ﺳليم
ھتاك ﺳمير
ھتاك وليد
ھزيل الصادق
ھزيل عامر
ھزيل فيصل
ھزيل محمد يزيد
ھزيل يمينة
واديع قريش
وصفان ھشام
يسيلي دلولة

بلقاﺳم
عمر
ﺧليل
الطاھر
صالح
عبد الرحمان
إبراھيم
محمد لزھر
نورالدين
مولود
أحمد
عبد العزيز
لزھر
لعبيدي
إبراھيم
محمد
محمد
محبوبي
أمحمد
السبتي
مسعود
أحمد
مسعود
الشريف
علي
علي
موﺳى
عاشور
موﺳى
بوزيد
أحمد
العايش

بوزيد فاطمة
ﺳقي بھجة
عنصر وناﺳة
مومني حدة
شابي شويخة
عمراني زبيدة
ميزان أم الخير
حميتوش فطيمة
براھمي قوﺗة
عطا\ فطيمة
كريمي مبروكة
ﺟرمون قرمية
قاﺳمي نوة
بوبير زعرة
بن دغمان عائشة
ﺟحيش مريم
نوار غيدة
نوار زرفة
ھمامي ربيعة
ﺳعيدي عزيزة
ھتاك ربعية
ھتاك عائشة
ھتاك مليكة
بن ﺟدو ﺳميرة
ھزيل بريزة
ھزيل نجمة
ھزيل رھوة
العاطي عرﺟونة
ھزيل أم ھاني
طبيب مسعودة
وصفان ﺟميلة
لعصيص حدة

 1972/12/14ﺧنشلة
 1977/01/19ﺧنشلة
 1976/08/15ﺧنشلة
 1957بابار
 1979/04/03ﺧنشلة
 1959/10/18ﺧنشلة
1960المحمل
 1984/12/25ﺧنشلة
 1968/03/17ﺧنشلة
 1982/06/28ﺧنشلة
 1973/03/07ﺧنشلة
 1975/07/24عين الطويلة
 1974/04/10ﺧنشلة
 1946/03/02بودرھم
 1959أنسيغة
 1981/09/21ﺧنشلة
 1968/11/14المحمل
1956المحمل
 1982/01/13ﺧنشلة
 1984/10/03ﺧنشلة
 1978/11/04الحامة
 1981/05/08الحامة
 1986/02/28ﺧنشلة
 1982/04/09ﺧنشلة
 1977/10/15ﺧنشلة
 1980ﺧنشة
 1981/01/18ﺧنشلة
 1976/01/12ﺧنشلة
 1954/04/12طامزة
 1983/10/07ﺧنشلة
 1984/08/12الحامة
 1947/04/12يابوس

حي بوزيد
حي بوزيد
حي النصر
حي بوزيان
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي المحطة
طريق بابار
بن عمارة شعبان
حي الحدائق
حي  344ﺳكن
حي موﺳى رداح
طريق باﺗنة
حي  120ﺳكن
حي بوﺟلبانة
حي بوزيد
حي شابور بني معافة
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي بوزيد
حي  270ﺳكن
حي كوﺳيدار
حي  282ﺳكن
حي الكوﺳيدار
طريق باﺗنة
طريق باﺗنة
حي بوﺟلبانة
حي مرير لحسن
حي بوﺟلبانة
حي الكاھنة
حي بوﺟلبانة
حي لخضر شراب
طريق باﺗنة
حي بوزيد
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.149
.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173
.174

بومحداف زكية
بوﺟھين عائشة
بومعيزة يزيد
باركة اليامين
بالطيب بلقاﺳم
بشتية عبد الرحمان
بشير الشريف
بغالش صالح
بلمانع نورالدين
بن حفصي عبد الحميد
بن عبد ﷲ لزھر
بن علي ﺟمال
بن مھدي عبد المجيد
بوﺟھين يزيد
بودواور عبد الرحمان
بودواور عبد الكريم
بوروبة الدراﺟي
بوزكري الطيب
بوزكري الطيب
بوزيان رحيمة
بوطالب محمد
بوعكاز زھير
بولباد أحمد
بولبيار الطاھر
بومحرز صالح
بومشروك إبراھيم
ﺗاقعوت بولعراس
ﺟبايلي بشير
ﺟحفة لزھاري
ﺟحيش الصادق
ﺟرامو محمد
ﺟغالل حمالوي

رﺟم
لخضر
لمبارك
محمد
علي
الجمعي
عمارة
العايش
محمد
ابراھيم
عبد الحميد
بلقاﺳم
عبد الرحمان
حركات
عمار
لخضر
بوقرة
محمد
صالح
بومعراف
أحمد
مسعود
العربي
بوزيد
عبد الرحمان
عثمان
محيو
العربي
ﺗوھامي
ﺧليفة
بلقاﺳم
أحمد

بومحداف بية
بوﺟھين حدة
فالق مايسة
رقية زوبيدة
زروال مباركة
بزة العطرة
بشير نجمة
بغالش مسعودة
دربال ﺟمعة
حمايدية يمينة
بن عبد ﷲ عقيلة
رابحي ربعية
فراح صفية
مراح نافجة
بودواور نافجة
بودواور ﺟغمومة
بوروبة بجاية
بوزكري فاطمة
بوزكري زھيرة
بوزيان فاطمة
بوطالب مسعودة
ھنفوش زھرة
بولباد فاطمة
ليتيم زرفة
بوعبدﷲ اليامنة
ﺗاللسة شويخة
ﺗاقعوت ھبيلة
ﺳقيقين عائشة
ﺟحفة ﺟمعة
بوذراع ھنية
ﺧالف ربعية
بوحافر شھلة

 1962/10/12المحمل
 1961/05/29ﺧنشلة
 1988/06/16قايس
 1959/09/18فرنسا
 1942/03/02ﺟالل
 1961/08/03بابار
 1959أنسيغة
 1966الحامة
 1975/02/18مسكانة
 1971/05/02قايس
 1963/02/25ﺧنشلة
 1970/11/17ﺧنشلة
1962/10/22قسنطينة
 1972/12/08ﺧنشلة
1964/01/28ﺧنشلة
 1965/10/13ﺧنشلة
 1959/09/17ﺧنشلة
 1964حكم 1972مقادة
 1965طامزة
 1962المحمل
 1965/10/14ﺧيران
 1966/03/19باﺗنة
 1970/09/01ﺧنشلة
 1977/07/30ﺧنشلة
 1967فرﺟيوة
 1959بابار
 1968/08/27مقادة *بابار
 1959المحمل
 1969/02/07ﺧنشلة
 1963/03/25شلية
 1975/01/05عنابة
 1974/08/13ﺧنشلة

حي بوﺟلبانة
حي بوزيد
حي بوزيد
نھج الجزائر
حي بن بوالعيد
حي السالم
طريق مسكانة
حي  270ﺳكن
طريق بابار
طريق عين البيضاء
طريق مسكانة
حي عبد الحفيظ السوفي
حي  18فيفري
حي بوزيد
حي بوزيد
حي المستشفى
حي الحدائق
حي النور
حي بوﺟلبانة
حي بوزيان
حي أول نوفمبر
حي أول ماي
طريق باﺗنة
حي بوﺟلبانة
حي الحدائق
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي الشابور
نھج ﺗونس
حي النصر
حي موﺳى رداح
 748ﺳكن طريق العيزار
طريق بغاي

.175
.176
.177
.178
.179
.180
.181
.182
.183
.184
.185
.186
.187
.188
.189
.190
.191
.192
.193
.194
.195
.196
.197
.198
.199
.200
.201
.202
.203
.204
.205
.206

حديدان نصر الدين
حصاد ﺧالد
حصاد رشيد
حصاد فاﺗح
حصاد محمد
حفصي نور الدين
حقاص عزوز
حمداني لخضر
حمزاوي رشيد
حوت مصطفى
حيمر مراد
دﺧيل كمال
دراھم عباس
رابحي ميلود
رحماني صالح
رزقي بوزيان
رماضني مھدي
زريبي العايش
ﺳالم مراد
ﺳعيدي حسان
ﺳقني الصادق
ﺳكور السعيد
ﺳكور محمد
ﺳكيو ناﺟي
شاوش صالح
شخاب موﺳى
شرقية صالح
شرقية عمار
صياد لخضر
صياد عمار
صيد ﺟمال
طبيش عبد القادر

مصطفى
مازوني
العيد
غزالي
الشريف
أحمد
معمر
إبراھيم
محبوبي
العربي
مسعي
الطيب
عبيد
عبد الرحمان
معمر
الشارف
عمران
الجمعي
أحمد
مداني
العربي
أعبيد
أحمد
محمد
عمر
العمري
ﺳليمان
محمد
الطيب
إبراھيم
محمد الصادق
أحمد

عبابسة يمينة
حصاد ﺧضرة
حصاد حفصية
حصاد ربعية
بن عمارة أم الخير
لمرد زينب
لشخب باية
كيالني عائشة
ﺧاوة رمانة
حوت يمينة
حيمر مريم
دﺧيل حدة
دراھم حفصية
رابحي ربيعة
ﺗماللي وردة
عبد السالم مھنية
زكار فتيحة
عافي زكية
ﺟفال رھوية
ﺳعيدي يمينة
نايلي العكري
حمزاوي فضة
منصوري ربعية
مالل نوة
غزال بھيجة
بوغديري حدة
شرقية فاطمة
شرقية حدة
ﺟارف حدة
صياد بتيتة
صيد عائشة
طبيش ﺟمعة

 1961/05/14ﺧنشلة
 1977/04/03ﺧنشلة
 1968/01/13ﺧنشلة
 1971/08/04ﺧنشلة
 1956/11/21ﺧنشلة
 1969/04/29ﺧنشلة
 1969/11/09ﺧنشلة
 1962/08/10ﺧنشلة
 1965/03/07ﺧنشلة
 1970/11/24الحامة
 1962/09/25ﺧنشلة
 1962بودرھم
 1960/11/14فرنسا
 1974/06/09ﺧنشلة
 1959/10/06ﺧنشلة
 1974/05/28ﺧنشلة
 1974/10/22الجزائر
 1978/04/12ﺧنشلة
 1965/10/07ﺗبسة
1970/03/03الحامة
 1971/03/20ﺧنشلة
 1965/11/29ﺧنشلة
 1957/05/12بغاي
 1964/05/24عالي الناس
 1965بابار
 1965/02/12عين الطويلة
 1968/06/08الحامة
 1954/10/12طامزة
 1971/10/12ﺧنشلة
 1938أنسيغة
 1967/03/17الولجة
 1961/06/01ﺧنشلة

حي بوزيد
حي بوﺟلبانة
نھج ﺗونس
طريق عين البيضاء
حي المحطة
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
طريق باﺗنة
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
حي الحدائق
حي المحطة
نھج اإلﺳتقالل
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
نھج ﺳھتال معمر
حي  440ﺳكن
حي بوﺟلبانة
حي طارق بن زياد
حي الشابور
حي  700ﺳكن
حي  282ﺳكن
حي بوﺟلبانة
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي بوزيد
طريق باﺗنة
حي بوﺟلبانة
حي موﺳى رداح
حي لحسن مرير
طريق مسكانة
طريق مسكانة
حي بوزيان

.207
.208
.209
.210
.211
.212
.213
.214
.215
.216
.217
.218
.219
.220
.221
.222
.223
.224
.225
.226
.227
.228
.229
.230
.231
.232
.233
.234
.235
.236
.237
.238

عالونة الشريف
علوشن عمار
عون ﷲ مبروك
غانم عمر
غنيمي أحمد
قاﺳمي ﺳليم
قب الدراﺟي
قراب إﺳماعيل
قليل نوال
كريكرو محمد
كشرود محمد
لبوازدة مسعود
لغماﺳي صالح
لموشي ﺟمال
مجھد ﺧليفة
مرداﺳي عبد اللطيف
مرير لخضر
مصاص نبيل
مالح محمد العيد
مناصرية امعمر
مومني لخميسي
يعقوب عبد القادر
أحمد شاوش نصرالدين
أرزي بوبكر
أعقاق عمر
انسيغاوي موﺳى
أونيسي عمار
أونيسي ھشام
أيت زاوش بوزيد
إيكن موﺳى
بدغيو ﺳمير
بدغيو صابر

لخميسي
مراح
محمد
رابح
بلقاﺳم
مسعود
ميھوب
مسعود
عمار
ناﺟي
فرحات
حسين
أحمد
محمد
محمد
ﺟموعي
زروال
محمد الصالح
بوھالل
العربي
محمد الصالح
الھاشمي
أحمد
مداني
عقون
عبد ﷲ
محمد
إبراھيم
السعيد
العلواني
عبدﷲ
رابح

غدير مباركة
بولبالي علجية
عون ﷲ عقيلة
غانم فطيمة
قرموعي ﺗونس
عون ﷲ ﺗفاحة
قب باية
قراب زكية
قليل ﺳكينة
فرشيشي رقية
عثماني فطيمة
بن يزة حفصية
لغماﺳي أم ھاني
لموشي مسعودة
مجھد غزالة
مرداﺳي علجية
مرير غالية
مصاص بالرة
حناشي وردة
زيتوني عبوشة
مومنة فاطمة
يعقوب حمامة
بن بوزيد فيفي
راﺟحي فاطمة
أعقاق ربعية
لشخب حمامة
مجو مھنية
بوشارب معدولة
بن زاوش يمينة
إيكن ﺟغمومة
عرقوب نوة
حقاص حشيشة

 1967/04/26ﺧنشلة
 1965/10/14ﺧنشلة
 1965/03/09ﺧنشلة
 1971/05/16ﺧنشلة
 1969/02/03الولجة
 1970/04/21ﺧنشلة
 1961/07/22ﺧنشلة
 1972/01/11الحامة
 1972/11/07ﺧنشلة
 1960/05/04ﺧنشلة
 1960/11/19ﺧنشلة
 1972/07/06ﺧنشلة
 1967طامزة
 1967/11/03ﺧنشلة
 1969/09/08المحمل
 1969/07/16ﺧنشلة
 1953/11/29عين الطويلة
 1970/06/10ﺧنشلة
 1963/04/29ﺧنشلة
 1965/02/17أوالد رشاش
 1970/05/18مقادة
 1966/11/21بغاي
 1970/07/15ﺧنشلة
 1977/09/02ﺧنشلة
 1980/05/09الحامة
 1970ﺧنشلة
 1971الحامة
 1979/05/17ﺧنشلة
 1971/09/26ﺧنشلة
 1976/01/20الحامة
 1976/06/05ﺧنشلة
 1979/09/29ﺧنشلة

حي بوﺟلبانة
طريق باﺗنة
حي بوزيد
حي بوزيد
حي النصر
حي الحسناوي
حي النصر
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
طريق بابار
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
طريق مسكانة
طريق باﺗنة
حي  700ﺳكن
نھج عثماني التيجاني
حي النصر
ﺳھتال معمر
حي أول ماي
حي الحسناوي
حي بوزيان
حي بوﺟلبانة
نھج عبد الحميد بن باديس
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي موﺳى رداح
حي بوزيان
حي موﺳى رداح
حي بوﺟلبانة
نھج فلسطين
حي الشابور
طريق مسكانة
حي بوﺟلبانة

.239
.240
.241
.242
.243
.244
.245
.246
.247
.248
.249
.250
.251
.252
.253
.254
.255
.256
.257
.258
.259
.260
.261
.262
.263
.264
.265
.266
.267
.268
.269
.270

بدغيو صيفي
بدغيو ھشام
بدغيو ھنية
بديار نبيل
برﺳالي محمد
برق طارق
برنوق عبد المجيد
بريش ربيعة
بريش ليلى
بريك ﺧالد
بريك لخضر
بعرة محمد الطاھر
بغزو محمد
بالع ﺳعيدة
بالع ﺳمير
بالع صورية
بالع عبد المجيد
بلخيري عبد الكريم
بلغازي حسان
بن الطاھر لخضر
بن بوزيد محمد
بن ﺟدو يسين
بن دحة ﺳليم
بن زروال فاﺗح
بن زطة مبروك
بن زعرور عبدﷲ
بن عابد ﺳليم
بن عبدﷲ السعيد
بن عروة عبد المالك
بن عروة علي
بن عروة محمد
بن عروة يزيد

بوبكر
أونيس
العياشي
لخميسي
صالح
معاش
محمد
فاطمي
منصور
صالح
محمد
عمارة
عبد ﷲ
بلقاﺳم
بوزيد
بشير
التھامي
رشيد
عمارة
رشيد
البناني
مداني
السعيد
الطاھر
أمحمد
علي
محمد الشابي
صالح
علي
علي
عروة
محمد

بدغيو ﺟميلة
رحراح صفية
بدغيو الھذبة
عزوز عائشة
زروال صحرة
برق فتيحة
وافي مريامة
بودوحة حدة
بريش عائشة
منصوري يمينة
ﺗريكي صيفية
ﺗاغروت فاطمة
بغزو ﺗونس
عرقوب دايخة
عرقوب عائشة
قادة حدة
بالع عائشة
بومعراف شويخة
بلقور اليامنة
ﺳعيدي حمامة
مصابحية ربعية
غربي زكية
لحول ﺟميلة
زروال زبيدة
ﺟنيدي بركاھم
ولد حمو الوازنة
نجار زينب
بن طاھر ذھبية
ﺗيجاني ﺟميلة
ﺟحيش بركو
قرموعي يمينة
ﺧالف ربعية

 1960/07/17الحامة
 1975/01/20ﺧنشلة
 1955/02/02الحامة
 1978/05/17ﺧنشلة
1985/04/29ﺧنشلة
 1977/12/26ﺧنشلة
 1955متوﺳة
 1961/05/21ﺧنشلة
 1969/05/20ﺧنشلة
 1972/04/16المحمل
 1970/11/01المحمل
 1953/04/23طامزة
 1948/05/18أنسيغة
 1975/05/15ﺧنشلة
 1981/10/15ﺧنشلة
 1984بودرھم
 1965/10/28ﺧنشلة
 1989/06/25ﺧنشلة
 1967/01/28ﺧنشلة
 1972/12/15ﺧنشلة
 1971/05/14ﺧنشلة
 1983/11/25غرداية
 1970/12/12ﺧنشلة
 1974/05/15ﺧنشلة
 1970/10/16بسكرة
 1964/05/19ﺧنشلة
 1976/05/15ﺧنشلة
 1961/06/12عين البيضاء
 1978/08/27ﺧنشلة
 1953طامزة
 1952طامزة
 1984/02/28ﺧنشلة

حي بوﺟلبانة
 1975/01/20ﺧنشلة
حي بوﺟلبانة
حي الحدائق
طريق باﺗنة
حي بوزيد
حي المقبرة اإلﺳالمية
نھج فلسطين
حي المحطة
حي بوزيد
حي بوزيد
حي شابور بني معافة
حي النور
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
عين الكرمة
حي بوﺟلبانة
حي  700ﺳكن
حي الحسناوي
حي  700ﺳكن
طريق مسكانة
نھج األمير عبد القادر
حي دمان إدريس
نھج عثماني التيجاني
نھج األمير عبد القادر
نھج ﺗونس
طريق عين البيضاء
 748ﺳكن* طريق العيزار
حي  144ﺳكن
حي  700ﺳكن
حي المستشفى
حي  748ﺳكن

.271
.272
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.287
.288
.289
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.294
.295
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.298
.299
.300
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بن عشي الصادق
بن عشي مرزوقة
بن عمارة ﺟمال
بن عمارة حكيم
بن عمران فريد
بن غالب ﺳمير
بن غالب عبد الحق
بن فرحات عيسى
بن قرون فرحات
بن منصور الربيعي
بن منصور رشيد
بن منصور كمال
بن نجاح العالية
بن وعراب عبد القادر
بنور عبد الحق
بھلول السعيد
بوثريد حسان
بوثريد يوﺳف
بوﺟالل ﺟميلة
بوﺟھين السعيد
بوﺟھين عمار
بوﺧاري لمين
بودبوز العطرة
بودوحة ﺧليل
بوذراع عبد المعين
بوردوﺳن عبد المجيد
بوردوﺳن فيصل
بورقعة مرﺟان
بوروبة الھاني
بوروبة عمر
بوزاھر عمر
بوزاھر فتح ﷲ

بلقاﺳم
معمر
عيسى
السبتي
علي
مبارك
صالح
محيو
عبد الرحمان
عبد ﷲ
علي
عبد ﷲ
ناﺟي
مخلوف
محمد
محمد
اﺳماعيل
احمد
محمد الصغير
رمضان
شعبان
محمد
صالح
يوﺳف
بلقاﺳم
مسعود
ﺳاعد
مبروك
محمد
إﺳماعيل
ﺳليمان
الطيب

بن عشي بعيطة
بن عشي اليامنة
عبادة عائشة
عشوري باية
بن عمران وﺳيلة
بن غالب فطوم
بن زعيم ﺧميسة
بن فرحات مبروكة
دار باھية
مخالفية ھبيلة
عكريش يمينة
بن منصور عائشة
بن نجاح فاطمة
واعمر علجية
زردوم حليمة
شعال زرفة
بوثريد بركو
العايش زوبيدة
بوﺟالل حفصية
بوﺟھين ﺟمعة
قادة فاطمة
مالكية ﺧميسة
صالحي بحتية
ﺗلية عقيلة
بومعيزة دالية
بوردوﺳن ثلجة
مالكية عائشة
بن لوصيف غلة
لعور محبوبة
بوروبة بحرية
ﺟريدي عائشة
عايدي شريفة

 1939/07/27ﺗاوزيانت
 1953/12/05ﺗاوزيانت
 1969/02/01ﺧنشلة
 1978/05/08المدية
 1977/10/09ﺧنشلة
 1977/12/28ﺧنشلة
 1970/09/14ﺧنشلة
 1943/12/04ﺧنشلة
 1961/02/19ﺧنشلة
 1952/04/29ﺧنشلة
 1965/06/06ﺧنشلة
 1982/08/16ﺧنشلة
 1951مقادة
 1970/12/17عين فكرون
 1975/04/29ﺧنشلة
 1972/09/03ﺧنشلة
 1973/01/30ﺧنشلة
 1974/02/06ﺧنشلة
 1944/12/10الحامة
 1978حكم  1982ﺧنشلة
 1979حكم 1983ﺧنشلة
 1980/02/03ﺧنشلة
 1945/12/26بودرھم
 1982/08/30ﺧنشلة
 1973/06/01ﺧنشلة
 1968أوالد رشاش
 1978/04/09عين البيضاء
 1967ﺧنشلة
 1980/05/08ﺧنشلة
 1970بغاي
 1960/12/26ﺧنشلة
 1976/12/18ﺧنشلة

نھج عثماني التيجاني
طريق مسكانة
حي الشابور
نھج الشرق
حي  700ﺳكن
نھج ﺳھتال معمر
نھج القدس
حي الكوﺳيدار
حي الحدائق
حي المحطة
نھج الجزائر
طريق زوي
حي  1000ﺳكن *كوﺳيدار
نھج ﺗونس
حي بوﺟلبانة
حي الحسناوي
حي الشابور
حي الكوﺳيدار
حي المقبرة اإلﺳالمية
طريق عين البيضاء
طريق زوي
حي 337ﺳكن*طريق زوي*
حي بوﺟلبانة
حي يوﺳفي
حي  344ﺳكن
حي بوزيد
حي  150ﺳكن
طريق عين البيضاء
حي الحدائق
حي بوزيان
حي الحدائق
حي الحدائق
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بوزكري فاطمة
بوزيان إبراھيم
بوزيان صباح
بوزيدي ابراھيم
بوزيدي عبد الكريم
بوزيدي لخضر
بوﺳالم السبتي
بوﺳعدية عزالدين
بوشارب مكي
بوشارب نورة
بوشانة ﺳليم
بوشريط العاللي
بوشعبان زوبير
بوصكة رحمان
بوضياف علجية
بوطارفة علي
بوطبة الھاشمي
بوعامر شوقي
بوعبدﷲ محمد شوقي
بوعفان عبد المالك
بوعقال كريم
بوعمرة نضيرة
بوغانم حسان
بوغقال حليمة
بوقرين ﺳمير
بوقفة أمين
بوقفة عمار
بوكحيل مرزوقة
بولبيار دليلة
بولبيار ليندة
بومعزة فيصل
بومعيزة أمين

محمد
العياشي
الوردي
أحمد
إبراھيم
صالح
السعدي
لزھر
السعدي
بلقاﺳم
عمر
علي
بضياف
السعيد
موﺳى
عمار
علي
رشيد
السعيد
محمد
قاﺳة
موﺳى
بلقاﺳم
رمضان
صالح
محمد لخضر
بوﺟمعة
عبد ﷲ
بلقاﺳم
عبد ﷲ
عمار
عبدالرحمان

براھمي فطوم
بوزيان ﺗركية
بوزيان معيوفة
زاوية وناﺳة
حميدية رقية
بن عمارة الوازنة
بوﺳالم صحرة
بوروبة ﺟميلة
بوشارب دالية
بوشارب معدولة
بوشريط العطرة
بوشريط ربعية
صليب رحيمة
عقابة حدة
بلقيش زھرة
بومعيزة اليامنة
لخزوم حدة
لمرد دليلة
لوصيف شريفة
يحياوي شويخة
بن الطاھر عائشة
بوعمرة مسعودة
بوغانم حدة
بوﺟوراف فاطمة
بوﺗي عائشة
بوقفة يمينة
وحدو عائشة
بوكحيل حمرة
ﺟغالل رھوة
حناشي فاطمة الزھرة
بومعزة شھلة
زردوم ﺟميلة

 1945/01/27مقادة
 1970/12/11ﺧنشلة
 1966/09/27المحمل
 1972/08/02ﺧنشلة
 1978/06/15ﺧنشلة
 1964/04/10متوﺳة
 1970/03/20الحامة
 1978/06/18ﺧنشلة
 1974/05/29ﺧنشلة
 1971/03/22باﺗنة
 1965/02/27خ ﺳيدي ناﺟي
 1982أوالد رشاش
 1984/03/24ﺧنشلة
 1973/01/22ﺧنشلة
 1956/12/19عين البيضاء
 1974/01/07ﺧنشلة
 1973/09/09ﺧنشلة
 1977/05/04ﺧنشلة
 1975/07/30ﺧنشلة
 1966/07/05ﺧنشلة
 1982/07/12ﺧنشلة
 1970/05/07ﺧنشلة
 1974/05/16بابار
 1970/07/30ﺧنشلة
 1967/04/01ﺧنشلة
 1982/04/09ﺧنشلة
 1962/07/10ﺧنشلة
 1961حكم 1963المحمل
 1954ﺧنشلة
 1967/05/16ﺧنشلة
 1974/03/23ﺧنشلة
 1975/12/08ﺧنشلة

طريق بابار
حي موﺳى رداح
نھج اإلﺳتقالل
نھج عثماني التيجاني
حي أول نوفمبر
نھج الجزائر
حي  120ﺳكن
حي  344ﺳكن
حي النصر
حي الكاھنة
نھج فلسطين
طريق بابار
طريق عين البيضاء
طريق عين البيضاء
حي المحطة
طريق باﺗنة
حي موﺳى رداح
طريق باﺗنة
حي النصر
 748ﺳكن * طريق العيزار
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
نھج اإلﺳتقالل
طريق باﺗنة
نھج حوحة بلعيد
حي بوزيان
حي المقبرة اإلﺳالمية
نھج اإلﺳتقالل
حي بوزيد
حي الحدائق
نھج الجزائر
نھج اإلﺧوة لغرور
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بوھراوة عبد الكريم
بويشر السعدي
بيبي اليامين
بيبي ﺳليم
ﺗريكي شعبان
ﺗريكي نفيسة
ﺗغراوت ﺳمير
ﺗكواشت العياشي
ﺗومي شعبان
ﺗيمسرار عبد الحميد
ﺟارف مسعود
ﺟافية ﺟمال
ﺟبايلي حليم
ﺟبايلي ﺧديجة
ﺟبايلي عمار
ﺟحيش حفيظة
ﺟحيش ﺳليم
ﺟريدي عبد العزيز
ﺟريدي محمد الصغير
ﺟغالل رشدي
ﺟغالل ﺳليمة
ﺟغالل عبد المجيد
ﺟغالل مراد
ﺟلول حبيبة
حامي التارزي
حامي اليازيد
حباش فطيمة
حباش مروان
حجازي وردة
حديد نورالدين
حراث بريزة
حراث عائشة

أحمد
لخضر
عمار
مسعود
عمارة
صالح
عمار
محمد
محمد
عمار
محمد
محمد
بشير
الھاشمي
بلقاﺳم
محمد
محمد
الشافعي
لعروﺳي
الجمعي
حركات
ابراھيم
موﺳى
ﺳعد السعود
لمين
محمد
محمد الصالح
عبدﷲ
محمد السعيد
لزھاري
غاوي
السبتي

بوھراوة ﺟمعة
لعالوي حدة
بيبي العطرة
بيبي ربعية
ﺗريكي ﺟمعة
نصراوي ربعية
بن عمارة ﺧضرة
ﺗكواشت ﺧميسة
ﺗومي مباركة
ﺗيمسرار الزھرة
بركان صفية
لشخب ملوكة
ﺟبايلي ﺟغمومة
بوطارفة حدة
ﺟبايلي منوبة
ﺟحيش ﺳكينة
عرعار أم ھاني
ﺟريدي فتيحة
ﺟريدي ربعية
ﺟغالل ربعية
ليتيم ھبيلة
ﺟغالل زرفة
لغرور زكية
ﺟلول نجمة
رشاشي يمينة
ﺧلفاوي ﺟبارة
عيساوي عائشة
مسوﺳي نعيمة
فراري الزھرة
محتاﷲ قرمية
حراث زكية
حراث مبروكة

 1977/01/27ﺧنشلة
 1963/11/12ﺧنشلة
 1979حكم 1980طامزة
 1983/02/26ﺧنشلة
 1977/05/31ﺧنشلة
 1983/10/24مقادة
 1983/11/10ﺧنشلة
 1966/10/12الحامة
 1977/09/01بابار
 1974/05/14ﺟالل
 1973/01/03ﺧنشلة
 1969/02/16ﺧنشلة
 1983/06/30ﺧنشلة
 1988/02/11ﺧنشلة
 1968/09/30ﺧنشلة
 1967/12/21ﺧنشلة
1976/09/29ﺧنشلة
 1979/05/19الحامة
 1980/03/16ﺧنشلة
 1974/03/01ﺧنشلة
 1979/07/16ﺧنشلة
 1972/07/24ﺧنشلة
1972/02/22ﺧنشلة
 1981/02/11ﺧنشلة
 1975/05/21ﺧنشلة
 1971/04/18ﺧنشلة
 1967/05/09بغاي
 1975/07/09ﺧنشلة
 1960/07/25ﺧنشلة
 1980/05/27ﺧنشلة
 1980/04/12ﺧنشلة
 1958أوالد رشاش

حي عين الكرمة
حي الحدائق
حي السوناطيبة
حي األوراس
حي الكوﺳيدار
حي األوراس
حي الكاھنة
حي بوﺟلبانة
 748ﺳكن* طريق العيزار
طريق مسكانة
طريق المقبرة اإلﺳالمية
طريق العيزار
حي  100ﺳكن
حي بوزيد
حي الحسناوي
نھج شامي محمد
حي الشابور بني معافة
حي بوﺟلبانة
حي  283ﺳكن
نھج فلسطين
حي بوﺟلبانة
حي موﺳى رداح
حي  700ﺳكن
حي ﺳھتال معمر
طريق عين البيضاء
طريق مسكانة
طريق عين البيضاء
طريق عين البيضاء
حي  748ﺳكن
حي األوراس
حي بوزيد
حي األوراس
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حراث عبد المجيد
حشوف عاشور
حصاد ﺳفيان
حصاد غريب
حصاد فاﺗح
حفطاري صورية
حفطاري عمار
حقاص حسين
حقاص حكيم
حقاص ﺧميسة
حقاص محمد
حقاص ھنية
حكار محبوبة
حكار وحيدة
حلقوم بلقاﺳم
حمام مراد
حمداني ميھوب
حمزاوي كريم
حميدي عبد العزيز
حيمر ﺟمعة
حيمر حمودي
حيمر فؤاد
حيمر ھشام
ﺧربوش كمال
ﺧروب ﺟمال
ﺧروب يوﺳف
ﺧالف حكيم
ﺧالف ھشام
ﺧلفاوي ﺳفيان
ﺧلفاوي ﺳھام
ﺧليفي نورالدين
ﺧمار صالح

أحمد
محمود
النوار
عمار
لمير
عبد ﷲ
---------ﺧميسي
العربي
عبد الحفيط
عبد ﷲ
عبد القادر
علي
السعيد
ﺟموعي
ﺟمعي
محمد الطيب
حسين
بوكحيل
ﺟمعي
الجمعي
صالح
إﺳماعيل
بلقاﺳم
الطاھر
عبد الحفيظ
بلقاﺳم
عبد ﷲ
بلقاﺳم
حواس
السبتي
مصباح

بوشريط مبروكة
حشوف العطرة
حصاد ﺳليمة
بھلول بحرية
بوعمرة نجمة
حفطاري ھنية
حفطاري زكية
حقاص حيزية
حقاص مريم
بھلول غزالة
حقاص ﺟيدة
حقاص ھمامة
حكار فاطمة
حكار اليامنة
معالوي مسعودة
مباركية رقية
عايب فضة
حمزاوي نونة
بوذراع الوازنة
غانية فاطمة
ﺳغيري حدة
شخاب ﺳعيدة
ﺳالمي ﺳعيدة
ﺧربوش فاطمة
ﺧروب عائشة
ﺧروب الھذبة
ﺧالف حدة
درناني ﺧميسة
قليل نونة
ﺧلفاوي العطرة
شيباني حدة
ﺧمار زوبيدة

 1977حكم 1994أوالد رشاش
 1950/05/23ﺧنشلة
 1983/01/01ﺧنشلة
 1978/05/28الجزائر
 1981/06/14الحامة
 1965/02/01ﺧنشلة
 1981/01/31ﺧنشلة
 1976/03/26ﺧنشلة
 1980/04/01ﺧنشلة
 1960/04/22ﺧنشلة
 1975/07/06ﺧنشلة
 1966/11/24ﺧنشلة
 1953/12/18الحامة
 1978/02/06ﺧنشلة
 1962/06/27ﺧنشلة
 1981/02/18ﺧنشلة
 1969/02/10أوالد رشاش
 1975/12/22الحامة
 1979/06/22ﺧنشلة
 1958/12/19ﺧنشلة
 1987/02/05ﺧنشلة
 1981/11/15ﺧنشلة
 1979/03/10ﺧنشلة
 1967/02/22ﺧنشلة
 1971/08/18ﺧنشلة
 1966/02/01ﺧنشلة
 1973/00/00طامزة
 1979/11/26بسكرة
 1978/11/23ﺧنشلة
 1979المحمل
1980/11/04أوالد رشاش
 1959/08/02ﺧنشلة

حي األوراس
حي الكاھنة
طريق عين البيضاء
 748ﺳكن* طريق العيزار
حي بوﺟلبانة
طريق العيزار
حي  80ﺳكن
حي بن بوالعيد
طريق باﺗنة
نھج اإلﺳتقالل
حي موﺳى رداح
حي عين الكرمة
حي النصر
حي عين الكرمة
حي المحطة
طريق باﺗنة
حي  100ﺳكن
حي  700ﺳكن
حي الحدائق
حي  700ﺳكن
حي بن بوالعيد
حي مصاص رابح
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي الشابور
حي بوﺟلبانة
نھج الجزائر
طريق بابار
طريق بابار
حي الحدائق
نھج األمير عبدالقادر
حي السالم
حي  20أوت
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ﺧنشولي فريد
ﺧيار عبد الكريم
دادي فتحي
دالي عبد القادر
دﺧوش رھوة
دﺧيل اليمين
دراھم كمال
درھم لزھر
درويش محمد
دغبوش ﺟمال
دغبوش وھيب
دغمان صباح
دھان مريم
ديار محمد
ذيب أم ھاني
رابحي أحمد
رابحي فريد
رباب طارق
رﺟيل عبد السالم
رزايقية نصر الدين
رزق ﷲ شفيقة
رمادنية مصطفى
ريم كمال
زاوية فاﺗح
زاوية فريد
زاوية محمد
زايدي يسمينة
زبير اﺳماعيل
زديرة معروف
زردوم فريدة
زروال شافية
زروال محمد

أحمد
صالح
علي
علي
مسعود
ﺳليمان
بولعراس
مسعود
أحمد
حسين
الجمعي
الشريف
ﺟموعي
صالح
العايش
عبد ﷲ
عبد الرحمان
لحبيب
عمارة
لزھر
أحمد
عبد الرحمان
حمادي
رشيد
حفناوي
عامر
موﺳى
علي
ﺟموعي
الوردي
بوقرة
نبيل

ﺧوالدي العطرة
بخوش مسعودة
بوقرة ﺟمعة
حطاب زھية
دغبوش مريم
بلطيفة رھيفة
دراھم فاطمة
لشخب ﺟيدة
ﺗيزقي حدة
دغبوش بيضة
مركيش الزھرة
دغمان ﺟميلة
دھان ﺗفاحة
ديار رھواﺟة
قاﺳمي ﺗبرة
دﺧيل حفيزة
ﺧروب عدالة
قالي ﺟنات
رﺟيل ربعية
مرﺟان ربعية
عرعار زرفة
ﺧروب حليمة
صيافي ﺟمعة
زاوية زھرة
زاوية مسعودة
زاوية فاطمة
بوشمال ﺳاﺳية
زبير باھية
بوعقال عائشة
عبيد العطرة
عرعار شھلة
وافي ليلى

 1970ﺧنشلة
 1970/05/21ﺧنشلة
 1966/01/31ﺧنشلة
 1979/06/01ﺧنشلة
 1954/06/13ﺧنشلة
 1952/03/02بودرھم
 1974/04/16مقادة
 1960/01/23ﺧنشلة
 1967/04/19الولجة
 1967/11/02ﺧنشلة
 1978/04/21ﺧنشلة
 1980/02/25بسكرة
 1984حكم 1988ﺧنشلة
 1975/04/14ﺧنشلة
 1957/01/07عين البيضاء
 1961/06/15ﺧنشلة
 1977/08/21ﺧنشلة
 1978حكم 1984ﺧنشلة
 1977/10/22مقادة
 1966/03/20ﺧنشلة
 1952طامزة
 1973/12/30ﺧنشلة
 1975/09/01ﺧنشلة
 1974/08/28ﺧنشلة
 1983/07/01ﺧنشلة
 1947/04/27الطارف
 1971/09/08ﺧنشلة
 1970ﺧنشلة
 1979/07/17ﺧنشلة
 1967/04/23ﺧنشلة
 1981/10/20ﺧنشلة
 1986/10/07ﺧنشلة

طريق مسكانة
طريق مسكانة
نھج علي بوﺳحابة
حي النصر
حي بوﺟلبانة
حي إبن رشد
حي  350ﺳكن
طريق باﺗنة
حي النصر
حي بوﺟلبانة
حي  700ﺳكن
حي أول نوفمبر
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
طريق باﺗنة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
نھج عشي عبد العزيز
حي بن بوالعيد
نھج شامي محمد
حي الحسناوي
حي بوﺟلبانة
حي مصاص رابح
حي الحسناوي
حي الحدائق
حي الحسناوي
حي الحسناوي
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي الحسناوي
حي عبد الحفيظ شراب
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زروال مليكة
زروال نوفل
زريبي ﺧميسي
زريزر ﺳميحة
زغالمي الزھرة
زلفاني ﺟمال
زواوي حبيبة
زواوي عبد الكريم
زواوي فيصل
ﺳابق السعيد
ﺳاري الشريف
ﺳالم رضوان
ﺳايحي محمد
ﺳعيدي ﺳفيان
ﺳعيدي فاﺗح
ﺳكروف السعدي
ﺳكور العيد
ﺳكيو ﺧالد
ﺳھتال الصديق
ﺳھتال بلعيد
شايبي أحمد
شخاب الطاھر
شخاب ﺟمال
شخاب رفيق
شخاب عله
شخاب ملوكة
شخاب ھشام
شرابن حفة
شرابن ربيع
شرابن فوضيل
شرفة منيرة
شرفي يوﺳف

موﺳى
محمد
مسعود
---------الصادق
عمار
عقون
محمد
عبد المجيد
محمد
عبدﷲ
محمود
عمار
بوقرة
عبد الحميد
صالح
مختار
محمد
معمر
عمر
عبد الحفيظ
مسعود
عمار
السايح
حسين
مبروك
قادة
لعجال
العربي
ھاشمي
عبدالكريم
مصطفى

زروال نوارة
نايلي ربعية
زريبي مھنية
عماري الخامسة
بھتون وريدة
زيادي ﺧميسة
دريدي فاطمة
بن ﺧليفة عائشة
زواوي عائشة
قليل بيضة
حفيظي فطيمة
غزال صافية
ﺳايحي أم ھاني
فالق ﺳعيدة
ﺳعيدي ربعية
ﺳكروف رقية
عطا\ نوة
ﺳعيدي عائشة
مرﺟان حليمة
عبدالالوي مسعودة
فرطاس ربعية
شخاب حدة
شخاب مباركة
لشخب مريم
شخاب صحرة
لعالونة عائشة
شخاب يمينة
فالح العطرة
رحمون عائشة
شرابن بريكة
حمزاوي كاملة
شرفي حفيزة

 1959بغاي
 1979/11/17ﺧنشلة
 1957أوالد رشاش
 1982/02/04ﺧنشلة
 1964/05/24ﺧنشلة
1978/01/22ﺧنشلة
 1949حكم 1960بودرھم
 1972/06/14ﺧنشلة
 1978/01/22ﺧنشلة
 1960/07/04مارﺳيليا
 1970/12/26عنابة
 1972/01/25ﺧنشلة
 1953مقادة
 1976/04/28ﺧنشلة
 1986/05/14ﺧنشلة
 1982/05/24ﺧنشلة
 1959/04/09ﺧنشلة
 1983/12/05ﺧنشلة
 1984/07/18ﺧنشلة
 1970/03/26ششار
 1984/12/26ﺧنشلة
 1971/10/14ﺧنشلة
 1965/01/19ﺧنشلة
 1969/04/12ﺧنشلة
 1964/08/19ﺧنشلة
 1954/09/22عين الطويلة
 1978/03/10ﺧنشلة
 1966/12/22ﺧنشلة
 1977/07/20ﺧنشلة
 1966/08/28ﺧنشلة
 1977/06/20ﺧنشلة
 1972/10/03ﺧنشلة

حي الحسناوي
حي الحسناوي
طريق مسكانة
نھج بن عمارة شعبان
حي بوزيد
حي دمان دريس
حي الحدائق
حي  120ﺳكن
حي المحطة
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي إبن رشد
نھج المستشفى
حي بوزيان
نھج بن بولعيد
حي الشابور
حي موﺳى رداح
حي النصر
طريق مسكانة
حي الحدائق
حي  748ﺳكن
نھج األمير عبد القادر
حي الحسناوي
طريق مسكانة
حي المقبرة اإلﺳالمية
نھج ﺗونس
حي الحدائق
طريق مسكانة
نھج ﺗونس
حي العمارات
حي بوزيد
حي الحسناوي
إبن رشد

.463
.464
.465
.466
.467
.468
.469
.470
.471
.472
.473
.474
.475
.476
.477
.478
.479
.480
.481
.482
.483
.484
.485
.486
.487
.488
.489
.490
.491
.492
.493
.494

شرقي إبتسام
شرقية مخلوف
شريط الشافعي
شنيني حسين
شنيني فوزي
شيباني عيسى
شيبوب ﺗوفيق
صكاوي عبد اللطيف
صياد زريبي
صياد علي
صياف ليلى
صيد ﺟمال
طالب عبدﷲ
عاقر أحمد
عالية حبيبة
عايب العيد
عايب فتحي
عبابسة ﺗوفيق
عبادة حسان
عباﺳي ﺗوفيق
عباﺳي ﺳليمة
عبيد ﺗوفيق
عبيد نصيرة
عبيدي عبد الرزاق
عثماني عزوز
عرﺟون إيمان
عرعار ﺳاعد
عرعار ﺳليم
عرقوب صالح
عريف الوردي
عزيزي محمد
عشوري مراد

محمد
الشريف
محمد
علي
مسعود
حنافي
أحمد
صحراوي
بشير
ابراھيم
عبد المجيد
محمد
محمد السبتي
محمد الصغير
الوردي
معمر
مداني
محمد
عجال
حسين
الزراري
دوحة
عمار
أحمد
محمد
محمود
أحمد
العايش
ﺧميسي
لخضر
عمار
عبد الرحمان

بوقندورة فطيمة
شرقية عائشة
شريط ﺗونس
حميدي حليمة
منصوري الزھرة
شيباني ربيحة
قاﺳمي ﺳبيلة
صكاوي وردة
صياد ثلجة
صياد غنوﺟة
صياف ﺧديجة
صيد فاطمة
لكمين الوازنة
بودوحة الزھرة
عالية حضرية
فزاني مباركة
زندار ھنية
بلعيدي ﺗركية
ﺗومي فاطمة
بوغقال الھذبة
بوعمراطة الزھرة
بزة فطيمة
قواﺳمي باھية
بن يزة البيضة
حداد فاطمة
مجھد حياة
عرعار ھنية
بھتون الزھرة
حفيان رقية
رداح فاطمة
عزيزي يمينة
ﺳھتال فضة

 1984/04/24ﺧنشلة
 1958طامزة
 1956المحمل
 1947/12/14ﺧنشلة
 1964/10/19ﺧنشلة
 1972/10/28ﺧنشلة
 1965/04/27ﺧنشلة
 1971/06/30ﺧنشلة
 1978/02/08ﺧنشلة
 1962/01/20ﺧنشلة
 1987/06/26ﺧنشلة
 1983/10/19ﺧنشلة
1972/03/28بابار
 1965ﺧنشلة
 1980/06/16ﺧنشلة
 1951/12/16أنسيغة
 1970/05/28ﺧنشلة
 1970/05/04ﺧنشلة
 1978/02/27بابار
 1970/08/23ﺧنشلة
 1979/09/17ﺧنشلة
 1974/10/10ﺧنشلة
 1966/04/20ﺧنشلة
 1968/11/12ﺧنشلة
 1976/01/22الولجة
 1989/08/24ﺧنشلة
 1966/12/11ﺧنشلة
 1975/02/14ﺧنشلة
 1973/05/13الحامة
 1982/07/19ﺧنشلة
 1983/02/24ﺟالل
 1972/05/19ﺧنشلة

طريق عين البيضاء
حي النور
نھج ﺳھتال معمر
حي العمارات
طريق بابار
نھج عثماني التيجاني
نھج عبد الحميد بن باديس
حي بوﺟلبانة
طريق باﺗنة
طريق مسكانة
حي المحطة
حي ابن رشد
حي بوزيد
حي السالم
طريق باﺗنة
حي عين الكرمة
طريق مسكانة
حي الشابور
 748ﺳكن* طريق العيزار
حي المحطة
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
حي المحطة
نھج الجزائر
حي  748ﺳكن
حي موﺳى رداح
حي  270ﺳكن
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي  270ﺳكن
حي المحطة
نھج عشي عبد العزيز
نھج فلسطين

.495
.496
.497
.498
.499
.500
.501
.502
.503
.504
.505
.506
.507
.508
.509
.510
.511
.512
.513
.514
.515
.516
.517
.518
.519
.520
.521
.522
.523
.524
.525
.526

عطا\ ﺧضرة
عقاب الطاھر حسين
عقاق فريد
عقون ربيع
عقون عادل
عقون عزوز
عقون موﺳى
عكريش عادل
عالوي إﺳماعيل
علوش رمضان
عماري حورية
عمراوي مصطفى
عنصر نزيھة
عنصل عمار
عوايجية بشير
عوايجية نصيرة
عيدود كاملة
عيساوي نصرالدين
غدير حنان
غدير عبد العالي
غربي علي
غزال الوردي
غزال ربعية
غزال فاطمة
غزالن محدادة
غضبان الھذبة
غمري شھيناز
غواري محمود
فالق ﺟمال
فالق نصر الدين
فرادي السايح
فرادي حميد

حميدة
ﺧميسي
محمد
موﺳى
الربيعي
بلعاني
لزھاري
بولخراص
محمد المجيد
الصادق
عثمان
عمار
مزيان
الباھي
الشريف
الطاھر
قدور
محمد
اليامين
موﺳى
صالح
علي
علي
محمد
مسعود
ﺳليمان
صالح
محمد الصغير
عمارة
ﺳالم
عاشور
برحايل

عطا\ فاطمة
عقاب عيدة
ھزيل مسعودة
عقون حدة
عقون بلدية
عقون برنية
ﺟالل حفصية
شخاب زرفة
عالوي يمينة
علوش حمامة
عماري ملية
عمراوي القايمة
عنصر زھرة
رحيم ﺟمعة
عوايجية ﺧديجة
عوايجية فطيمة
قرفي فطيمة
بوزرارة ربيعة
مرﺟان ذھبية
لشخب ﺳكينة
بن عمر فطيمة
صياد حفصية
غزال ﺟميلة
بھلول ﺟغمومة
مشري عائشة
غضبان مباركة
غمري مسعودة
غواري ﺟمعة
فالق بشطولة
معروق ﺧميسة
عطا\ حدة
قاﺳمي ربعية

 1961/12/28ﺧنشلة
 1971/04/16ﺧنشلة
 1982/03/02ﺧنشلة
 1982/09/10ﺧنشلة
 1984/01/20ﺧنشلة
 1977/03/29ﺧنشلة
 1969/12/21ﺧنشلة
 1989/05/07ﺧنشلة
 1975/10/21ﺧنشلة
 1964/01/16المحمل
 1962/01/24ﺧنشلة
 1979/11/24ﺧنشلة
 1959/05/15بغاي
 1967/03/01ﺧنشلة
 1967/10/20ﺧنشلة
 1976الحامة
 1958/10/05ﺧنشلة
 1957/12/17ﺧنشلة
 1978ﺧنشلة
 1979حكم 1981ﺧنشلة
 1982/06/25ﺧنشلة
 1984/11/28ﺧنشلة
 1965بابار
 1960ﺧنشلة
 1934/02/19بغاي
 1956/08/05ﺧنشلة
 1974/11/06ﺧنشلة
 1954أوالد رشاش
 1972/04/21ﺧنشلة
 1966/03/18ﺧنشلة
 1972/06/19ﺧنشلة
 1974/05/09ﺧنشلة

طريق باﺗنة
نھج شيحاني بشير
حي بوﺟلبانة
حي 748ﺳكن *طريق العيزار
حي بوﺟلبانة
حي  150ﺳكن
طريق زوي
حي السعادة
طريق عين البيضاء
طريق مسكانة
حي بوزيد
طريق باﺗنة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي السالم
حي العيد حفيان
نھج ﺗونس
طريق مسكانة
حي المحطة
طريق العيزار
حي  270ﺳكن
حي الكوﺳيدار
حي الشابور
نھج عثماني التيجاني
حي الشابور
حي بوﺟلبانة
حي الحسناوي
حي يوﺳفي
حي النصر
حي المحطة
حي النصر
طريق مسكانة

.527
.528
.529
.530
.531
.532
.533
.534
.535
.536
.537
.538
.539
.540
.541
.542
.543
.544
.545
.546
.547
.548
.549
.550
.551
.552
.553
.554
.555
.556
.557

فرحات موﺳى
فرطاس يسين
فروج حسين
فريتح حسين
فريحة محمد
فالح غالي
فندالي صالح
قادة نزيھة
قاشة منير
قب عبد ﷲ
قب مصطفى
قب موﺳى
قب نذير
قبالوي رفيقة
قتوم صليحة
قجوف محمد الصيد
قراب السعدي
قراب عبدﷲ
قرابسي رشيد
قرادو محمد السعيد

بلقاﺳم
ﺧميسي
أحمد
علي
مسعود
محمد الصالح
محمد صغير
ماكودي
الشافعي
بولعراس
أحمد
أنصر
محمد
ﺧميسي
موﺳى
مسعود
علي
قراب
بوﺳاحة
محمد الشريف

عالوي الشيخة
ﺳعيدي ﺟمعة
ﺟارف حيزية
بوذراع فطيمة
فريحة مسعودة
بوﺳتة بھيجة
فندالي ربعية
قادة يمينة
داودي الوازنة
قب ربعية
قب حفصية
نوار ﺟميلة
قب يمينة
مھدي مھرية
ﺧزميم الوازنة
عوايجية الزھرة
ليتيم اليامنة
قراب صحرة
صحراوي نوة
حمام ﺟميلة

قرﺳيف نفيسة

داود

حامي عائشة

قرفي رزقي
قريشي عادل
قسام منصورة
قسام ياﺳين
قسوم الطيب
قسير نادية
قليل حسان
قليل رشيد
قمعون العطرة
قوﺟيل بشير

بشير
محمود
الربيعي
إبراھيم
الربيعي
رﺟم
السعيد
عبد الرزاق
عمارة
محمد

كواشي عائشة
بوروبة عائشة
قسام عائشة
قسام مباركة
قسوم ربعية
عقون ربعية
بوزيد ربعية
قليل فاطمة
قمعون الزھرة
كابرين فاطمة

 1947/09/06الولجة
 1981/07/04ﺧنشلة
 1971/09/01ﺧنشلة
 1969/01/16ﺧنشلة
 1965ﺟالل
 1981/03/08ﺧنشلة
 1977/06/10ﺟالل
 1977/11/06ﺧنشلة
 1978/06/10ﺧنشلة
 1941/11/02أنسيغة
 1962/09/12ﺧنشلة
 1986/09/01ﺧنشلة
 1984/05/14ﺧنشلة
 1980/03/15أوالد رشاش
 1971/09/11الحامة
 1982/07/05ﺧنشلة
 1950/03/09بودرھم
 1983/01/14الحامة
 1972/05/12ﺧنشلة
 1964/12/02ﺧنشلة
 1969/02/20ﺧنقة
ﺳيدي ناﺟي
 1982/03/09ﺧنشلة
 1976/08/04ﺧنشلة
 1948ﺧنشلة
 1984/10/22ﺧنشلة
 1969/02/06مقادة
 1967/05/20ﺧنشلة
 1971/01/26ﺧنشلة
 1972/04/05ﺧنشلة
 1962/02/17الحامة
 1970/12/12الولجة

طريق عين البيضاء
حي بوﺟلبانة
حي المستشفى
حي المستشفى
حي النسيم
حي األوراس
طريق مسكانة
حي  700ﺳكن
حي الحدائق
حي الحسناوي
حي الحدائق
حي الحسناوي
حي المحطة
حي المنظر الجميل
حي بوﺟلبانة
حي  32ﺳكن
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي الحدائق
نھج الجزائر
 748ﺳكن طريق العيزار
حي الحسناوي
حي بوﺟلبانة
حي يوﺳفي
نھج ﺗلية محمد العيد
حي كوﺳيدار
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
حي المحطة
حي  748ﺳكن *طريق

.558

كابرين عبد الرحمان

علي

كابرين عقيلة

 1976/12/14بسكرة

.559
.560
.561
.562
.563
.564
.565
.566
.567
.568
.569
.570
.571
.572
.573
.574
.575
.576
.577
.578
.579
.580
.581
.582
.583
.584
.585
.586
.587

كرازدي محمد
كنزاري ميلود
كوشار محبوبي
الغة ﺳمير
لبوازدة السعيد
لشخب الساﺳي
لشخب الواغدة
لشخب وھيبة
لشخب يوﺳف
لطرش زھير
لطرش محمود
لطرش منير
لعصامي بوبكر
لعصيص يزيد
لعالونة حافظ
لعالونة زكرياء
لعالونة يسين
لعور ﺗومية
لعور نور الدين
لغماﺳي مفيدة
لكمين صونيا
لكمين مدينة
لموشي امال
لموشي بلقاﺳم
لموشي عمار
ليتيم ﺟلول
ليتيم عبد الحق
ليتيم كمال
ليتيم يحي

بلقاﺳم
صالح
محمد
عبد القادر
العربي
محمد الصالح
منصور
بوزيد
بوﺟمعة
محمد لخضر
لزھر
بلقاﺳم
محمد
موﺳى
مولود
رشيد
محمود
ﺧميسي
لقديدي
صالح
بوﺟمعة
بلقاﺳم
قلقول
الجمعي
عزالدين
مسعود
يونس
إبراھيم
يوﺳف

مليل ﺧرفية
كنزاري مريم
كوشار بلدية
نمر ثلجة
درھم ﺧميسة
ﺟبايلي ھبيلة
لشخب فريحة
لشخب الزھرة
لشخب ﺧميسة
لطرش عربية
عمراني مريم
زياني ربعية
لعصامي حدة
عرعار ﺳعيدة
عائشة لعالونة
لعالونة عائشة
أبركان فطيمة
بكار حورية
بوغقال زرفة
قرﺟود عائشة
بن طرودي فتيحة
لكمين ربيحة
بن عباس فتيحة
بنور ﺟمعة
شاوش علجية
ﺳكروف زوليخة
ليتيم يسمينة
ليتيم كلثوم
قالب دلولة

1960/03/06طامزة
 1975/04/16ششار
 1967/05/20ﺧنشلة
 1975/05/15ﺧنشلة
 1969/08/11ﺧنشلة
 1970/01/11ﺧنشلة
 1950/10/11أنسيغة
 1971/07/27باﺗنة
 1978/04/26ﺧنشلة
 1963/07/21ﺧنشلة
 1953/04/21بغاي
 1971/06/15ﺧنشلة
 1980/03/16ﺧنشلة
 1985/01/26ﺧنشلة
 1972/10/29ﺧنشلة
 1982/03/26ﺧنشلة
 1971/10/09ﺧنشلة
 1974/09/19ﺧنشلة
 1977/12/29ﺧنشلة
 1983/01/14ﺧنشلة
 1972/03/09ﺧنشلة
 1968/01/15ﺧنشلة
 1979/11/01ﺧنشلة
 1981/01/04الحامة
 1979حكم 1983ﺧنشلة
 1976/04/01الحامة
 1974/08/06ﺧنشلة
 1976ﺧنشلة
 1954/04/01الحامة

العيزار
حي  100ﺳكن* طريق
المتقنة
حي عين الكرمة
نھج األمير عبد القادر
حي بوﺟلبانة
حي بوزيد
حي بوﺟلبانة
حي بوزيد
حي بوزيد
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
نھج اإلﺳتقالل
حي المقبرة اإلﺳالمية
طريق عين البيضاء
حي الكوﺳيدار
حي * 936الحي العسكري*
حي  700ﺳكن
حي  270ﺳكن
حي بوزيان
طريق باﺗنة
حي المقبرة اإلﺳالمية
طريق باﺗنة
حي  80ﺳكن
حي  700ﺳكن
حي بوزيان
 100ﺳكن طريق باﺗنة
طريق باﺗنة
حي موﺳى رداح
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي الشھيد بوزحزاح

.588
.589
.590
.591
.592
.593
.594
.595
.596
.597
.598
.599
.600
.601
.602
.603
.604
.605
.606
.607
.608
.609
.610
.611
.612
.613
.614
.615
.616
.617
.618
.619

مالكية ھندة
مباركية زوبيدة
مباركية صالح
مباركية ليلى
متحزم عبد الحميد
مجاھدي إبراھيم
محمدي زوھير
مدور ﺳامي
مدور ﺳليم
مراح حميد
مراح ﺳفيان
مراح ﺳمير
مراد الزھرة
مراد عبد النور
مرﺟان حفيظة
مرﺟان عيسى
مرﺟان فاﺗح
مرﺟان موﺳى
مرداﺳي الربيعي
مرداﺳي ﺧالد
مرداﺳي صالح
مرداﺳي صليحة
مرداﺳي علي
مرداﺳي لطفي
مرداﺳي مجدي
مرداﺳي نذير
مرزوق محمد
مرزوقي حنافي
مرغاد بالل
مركيش بزاح
مرير ﺳمير
مرير ﺳمير

بوﺟمعة
علي
علي
محمود
علي
محمد الصالح
صالح
عثمان
رشيد
علي
بوكحيل
الصادق
ناﺟي
عمار
مبروك
محيو
أحمد
مكي
ميھوب
عمارة
حوﺳين
لمين
محمد
الطيب
ناﺟي
مسعود
الطيب
إﺳماعيل
عبد القادر
محمد
محمد
ﺗوھامي

علوش الويزة
قرﺟوت حدة
قرﺟوت محبوبة
مباركية الزھرة
وردة فطيمة
عيساوي حليمة
براھمي ﺟمعة
بومحداف ﺟغمومة
مدور ﺟمعة
قجوف مقرادة
نايلي دليلة
مراح زينب
لزرق فطيمة
مراد زعرة
عيدود ربعية
مرﺟان زبيدة
مرﺟان فطيمة
مرﺟان ﺗفاحة
عنصر يمينة
مرداﺳي عديلة
أنسيغاوي بھيجة
مرداﺳي فاطمة
عيدود بلدية
ﺟرمون وردة
مرداﺳي فاطمة
مرداﺳي ﺧميسة
عروج رﺟاء
رزايقية عائشة
عرشوش فاطمة
بالع حدة
معطا\ عرﺟونة
بوعزيز نوارة

 1979/05/27ﺧنشلة
 1965/08/12الحامة
 1969/09/09الحامة
 1985/05/10ﺧنشلة
 1971/06/29ﺧنشلة
 1972/05/24ﺧنشلة
 1966/07/15ششار
 1977/11/29ﺧنشلة
 1972/07/07ﺧنشلة
 1952حكم1955أنسيغة
 1981/03/14ﺧنشلة
 1973/07/01ﺧنشلة
 1958/02/17ﺧنشلة
 1981/04/28ﺧنشلة
 1972/04/26ﺧنشلة
 1987/05/26ﺧنشلة
 1980/06/21ﺧنشلة
 1978/01/26ﺧنشلة
 1956/11/10بغاي
 1971/06/14ﺧنشلة
 1984/05/08ﺧنشلة
 1981/07/18ﺧنشلة
 1941/11/20متوﺳة
 1979/06/24ﺧنشلة
 1973/05/24ﺧنشلة
 1981/07/30ﺧنشلة
1970/12/20ﺧنشلة
 1971/09/08متوﺳة
 1962/10/18ﺧنشلة
1972ﺧنشلة
 1980حكم 1985ﺧنشلة
 1975/12/14ﺧنشلة

حي بن بوالعيد
طريق المقبرة اإلﺳالمية
طريق المقبرة اإلﺳالمية
طريق باﺗنة
حي بوﺟلبانة
حي  700ﺳكن
حي الحسناوي
حي  05ﺟويلية
حي العمارات
نھج ﺗونس
حي المستشفى
حي بوﺟلبانة
نھج اإلﺳتقالل
طريق زوي
طريق عين البيضاء
حي  700ﺳكن
طريق عين البيضاء
حي بن بولعيد
طريق المقبرة اإلﺳالمية
نھج عثماني التجاني
نھج الجزائر
حي الحسناوي
نھج القدس
نھج القدس
حي الحسناوي
حي الكاھنة
حي  120ﺳكن
حي  440ﺳكن
نھج عثماني التيجاني
حي العمارات
حي دمان دريس
طريق المقبرة اإلﺳالمية

.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

مرير ليندة
مرير محمد
مزيان حسان
مسعودي الطيب
مسعودي ليلى
مشنتل بوزيد
معاشي محمد لمين
معروق عبد الوھاب
معلم صبرينة
معلم يزيد
معمرية عبد الحكيم
مالح ﺳامية
مناصف الطاھر
موﺳاوي رياض
مومني بشير
ميزان حسان
ميزان فوزي
ميالد حسان
نجار عمر
نوار ﺗوھامي
نوار عدادي
نوار فريد
ھاشمي وھيبة
ھاني ربيعة
ھاني علجية
ھتاك الزھرة
ھتاك ﺳفيان
ھتاك وليد
ھزيل حسين
ھزيل عبد الحفيظ
ھزيل عبد القادر
ھزيل عمر

عيسى
حميد
علي
مبارك
محبوبي
علي
صالح
محمد
عزوز
عبد السالم
التيجاني
منصور
محمد
الطيب
علي
بشير
صالح
أحمد
الطيب
لزھر
زواوي
عبد المجيد
عيسى
بلقاﺳم
السعيد
بوعكاز
الجمعي
لزھر
ﺳاعد
لخضر
فرحات
محبوبي

رزايقية صحرة
ﺳالم ﺳعيدة
قراب فطيمة
مزواط باية
بلوكيل رقية
مشنتل كاملة
معاشي فايزة
معروق عربية
عرقوب حليمة
طير حيزية
مسعي ثلجة
بوطبة محدادة
ﺳليماني ربعية
موﺳاوي زرفة
طراد مريم
ميزان زعرة
صندل حدة
موﺧري فضيلة
أونيسي فاطمة
مھماه مسعودة
حبشي فتيحة
نوار كوكة
أونيس يمينة
ھاني فاطمة
لبوازدة ريم
شرقية مباركة
صايب نونة
ھتاك يمينة
ھزيل فاطمة
ھزيل الزھرة
ﺗوت زينة
بن دحة حدة

 1973/06/22ﺧنشلة
 1976/04/24ﺧنشلة
 1968/05/08ﺧنشلة
1954/01/09يابوس
 1967/04/30ﺧنشلة
 1982/01/24ﺧنشلة
 1960/01/20ﺧنشلة
 1964/03/09ﺧنشلة
 1982/05/12ﺧنشلة
 1977/12/26ﺧنشلة
 1980/10/05المحمل
 1982ﺧنشلة
1960ﺳوق أھراس
 1973/04/17ﺧنشلة
1959/03/23بابار
 1975/05/04ﺧنشلة
 1973/07/04ﺧنشلة
 1986/02/18ﺧنشلة
 1972/01/30ﺧنشلة
 1964/03/23أم البواقي
 1982/06/20ﺧنشلة
 1976/03/12ﺧنشلة
 1974/02/25ﺧنشلة
 1966/03/05ﺧنشلة
 1954/01/12انسيغة
 1958طامزة
 1985/12/11ﺧنشلة
 1981/05/15الحامة
 1976/01/18الحامة
 1971/11/02الحامة
 1972/07/11الحامة
 1979/02/12ﺧنشلة

طريق عين البيضاء
حي المحطة
حي عين الكرمة
طريق عين البيضاء
طريق باﺗنة
حي  327ﺧنشلة
نھج عثماني التيجاني
حي السعادة
طريق باﺗنة
حي المستقبل
نھج فلسطين
نھج علي بوﺳحابة
طريق عين البيضاء
حي دمان ادريس
حي بن بولعيد
حي بوزيد
حي بوزيد
حي النسيم
حي الشابور
حي بوﺟلبانة
حي  270ﺳكن
حي بوزيان
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
نھج ﺗونس
حي  01نوفمبر
حي بوزيد
حي الشابور
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة

.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

ھزيل فؤاد
وافي عبد الغاني
وداوي فارس
ولد عمار فاروق
يونسي يمينة
ھتاك عبد القادر
ابراھيمي الوردي
بدغيو ناصر
بريش محمد
بقعوش لزھر
بالع العيد
بن ﺧيرة محمد
بن عابد ﺧميسي
بن عابد نور الدين
بوثريد مصطفى
بوحركات لزھر
بوروبة رﺟم
بوزكري بلقاﺳم
بوغقال مجيد
بوكحيل حورية
ﺟحفة السبتي
ﺟنين محمد
حصاد الزين
حصاد العيد
حقاص لخميسي
حقاص ياﺳين
دادي ناصر
داودي إﺳماعيل
راشي أحمد
راو نورة

عمر
بعطوش
أحمد
عاشور
أحمد
عمر
عمار
أحمد
صالح
الطيب
الھادي
العربي
الربيعي
بورقعة
السعيد
بوبكر
أحمد
عمر
عبد القادر
ربيعي
مداني
بلقاﺳم
بھتون
رغيس
علي
الطاھر
عمار
الوردي
الھادي
عبد ﷲ

ھزيل عائشة
وافي قوﺗة
وداوي مسعودة
بن وﺳعد ﺟد ﺟيقة
برحايل اليامنة
ھتاك شريفة
بوطرفة ھنية
بدغيو بزاحة
ﺟلخير حدة
بقعوش ھنية
قادة حيزية
بن ﺧيرة فاطمة
عايدي ﺟمعة
بن عابدي حدة
ﺗواﺗي ﺗركية
حكار الھذبة
بوروبة زرفة
بوزكري ربعية
بوغقال غزالة
مرير العطرة
الغة زرفة
بن منصور ﺧديجة
حصاد العطرة
حصاد الھذبة
حقاص ربعية
حقاص وناﺳة
دادي فطيمة
داود حليمة
أونيسي عائشة
صياد مباركة

 1977/07/25ﺧنشلة
 1959/05/04ﺧنشلة
 1978/02/18ﺧنشلة
 1976/11/23ﺧنشلة
 1967/04/05عين البيضاء
 1981/05/30الحامة
 1957بغاي
 1961/07/17ﺧنشلة
 1964/05/15ﺧنشلة
 1966/09/05ﺧنشلة
 1958/05/12الحامة
 1969/11/02الحامة
 1961/02/20ششار
 1957ﺗبردقة
 1964/01/19ﺧنشلة
 1964/10/12ﺧنشلة
 1960/01/01بغاي
 1964حكم  1981مقادة
 1969/08/25ﺧنشلة
 1959/09/29ﺧنشلة
 1963/06/21أنسيغة
 1966/02/24ﺧنشلة
 1958/01/02الحامة
 1963/05/15الحامة
 1960/01/29ﺧنشلة
 1972/01/27ﺧنشلة
 1960/09/04ﺧنشلة
 1965/10/12ﺧنشلة
 1968/07/14ﺧنشلة
 1970/01/28مقادة

رﺟيل الشريف

ﺟمعي

فالح زبيدة

 1966/01/10مقادة

حي النصر
حي  748ﺳكن
حي بوﺟلبانة
حي المحطة
حي بوزيان
طريق باﺗنة
طريق المقبرة اإلﺳالمية
طريق عين البيضاء
حي الحسناوي
حي بوﺟلبانة
طريق باﺗنة
حي موﺳى رداح
حي  440ﺳكن
طريق عين البيضاء
حي الحدائق
حي الحسناوي
حي  400ﺳكن
حي النور
 748ﺳكن* طريق العيزار
حي الحدائق
حي النور
طريق زوي
طريق عين البيضاء
حي بوﺟلبانة
حي عين الكرمة
حي موﺳى رداح
طريق عين البيضاء
حي الحدائق
طريق بغاي
طريق باﺗنة
حي  748ﺳكن *طريق
العيزار

.683
.684
.685
.686
.687
.688
.689
.690
.691
.692
.693
.694
.695
.696
.697
.698
.699
.700
.701
.702
.703
.704
.705
.706
.707
.708
.709
.710
.711
.712
.713

رشاشي مصباح
ﺳكيو علي
شاوش ﺧميسي
شخاب عبد الواحد
شوفاوي ﺟمال
الصيد عبد المالك
طبيب ﺳميرة
عايب العيد
عايب مصطفى
عروف نادية
عقون الجمعي
عيمش محمد
غضبان محمد
فالق نبيل
فرطاس مراد
كفالي رشيد
لبوازدة بدرالدين
لشخب ﺟمال
لعالونة ﺟمال
لعور عز الدين

مصباح
محمد
الھادي
عبد ﷲ
عبد الرحمان
محمد
بلقاﺳم
لخضر
بوعزيز
عمارة
عمار
عمار
قوﺟيل
السعيد
منصور
علي
محمد
محمد السايح
موﺳى
عاشور

إيكن حنيفة
كوشار عائشة
غزال ﺟبارة
شخاب طيبة
روابحي شريفة
حكار الوازنة
زواوي حمامة
صيد زعرة
عايب فجرة
كشرود ﺳعدية
عقون ﺧديجة
عيمش الزھرة
قلقول زھوة
ﺟغالل ربعية
شرفي الرامقة
مغيثي نونة
لبوازدة ﺟمعة
موﺧار مباركة
متحزم قمرة
ﺟغالل بريزة

 1968/01/07ﺧنشلة
 1936/01/08طامزة
 1953/12/10بابار
 1959/12/27ﺧنشلة
 1968/02/26ﺗاوزيانت
 1975/01/10ﺧنشلة
 1975/02/10ﺧنشلة
 1968/01/08ﺧنشلة
 1964/08/12ﺧنشلة
 1961/10/01ﺧنشلة
 1957/04/26ﺧنشلة
 1968/11/07طامزة
 1956/05/28أنسيغة
 1965/06/17ﺧنشلة
 1968/03/12ﺧنشلة
 1967/08/27الحامة
 1972/11/03ﺧنشلة
 1973حكم 1979ﺧنشلة
 1971/03/08ﺧنشلة
 1959/08/04ﺧنشلة

لكمين مسعودة

السايح

زراري الزھرة

 1959مقادة

ليتيم حسان
ليتيم ﺳليمان
مخنان عبد القادر
مرﺟان صالح
مركيش بلعيد
مرير محمد
مھداوي عبد الحفيظ
نسيغاوي الجمعي
نوار عمار
ھزيل ﺟمال

عبد الحفيظ
بغدادي
الشريف
بوﺟمعة
عبد القادر
محفوظ
محمد
زروق
بوزيان
محمد

ليتيم العالية
ليتيم الصافية
حكار مباركة
لشخب حفصية
وافي مباركة
مرير فاطمة
بن ﺟدو عائشة
بوغدير مباركة
نوار باكة
ھزيل ﺧامسة

 1967/03/19ﺧنشلة
 1966بودرھم
 1965/11/06بودرھم
 1963/02/11ﺧنشلة
 1951/02/19ﺧنشلة
 1954/09/28بغاي
 1962ﺟالل
 1965/01/16عين الطويلة
 1965/10/28المحمل
 1968/10/27ﺧنشلة

حي عين الكرمة
طريق مسكانة
حي بوزيان
طريق مسكانة
طريق بابار
حي عين الكرمة
حي بوﺟلبانة
حي كوﺳيدار
طريق عين البيضاء
حي الحدائق
حي  700ﺳكن
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي  700ﺳكن
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي  700ﺳكن
حي المقبرة اإلﺳالمية
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي  748ﺳكن *طريق
العيزار
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي الحسناوي
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
حي السعادة
حي الحسناوي
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة

.714
.715
.716
.717
.718
.719
.720
.721
.722
.723
.724
.725
.726
.727
.728
.729
.730
.731
.732
.733
.734
.735
.736
.737
.738
.739
.740
.741
.742
.743
.744
.745

ھزيل عبد العالي
أوراغ محمد
اوعقاب شويخة
أونيسي عبد المجيد
أيت الحاج فضة
بخوش وليد
بدغيو رابح
بدغيو قادة
برحايل عبد الحميد
برق ﺗوفيق
بغزو بلقاﺳم
بغزو حميد
بغزو علي
بالدح عبد الكريم
بالع السبتي
بالع بشير
بلحسيني فؤاد
بلعطار ﺗوفيق
بلغازي محمد لخضر
بن أونيس يسين
بن ﺟدو ﺳمير
بن زعيم عبد القادر
بن عباس نذير
بن عثمان ﺳمير
بن عربية لزھر
بن عمارة شفيق
بن عمارة غلوج
بن غالب ﺧميسي
بن غالب كريم
بن غالب مليك
بن غالب موﺳى
بن موﺳى محمد

محمد
صالح
عبد الرحمان
لخضر
السعيد
أحمد
عبد القادر
الشافعي
صالح
إبراھيم
محمد
الربيعي
السعيد
علي
لخضر
الحمزة
بلقاﺳم
عبد الكريم
محمد
محبوبي
السعيد
لزھر
عبد الكريم
ﺳالم
منصور
عمار
بلقاﺳم
أحمد
العلمي
محمد
محمد العيد
دحمان

ھتاك منصورة
بوطمين بيضة
مباركي مريم
أونيسي الزھرة
صابر وردية
بخوش الفايزة
بلفضل مسعودة
بلفضل وردة
شنينة ﺧديجة
علوش العالية
بغزو ﺟميلة
بغزو فتيحة
بغزو ربعية
لموشي يمينة
بالع نافجة
بالع حدة
مركيش ربعية
بوھالي عائشة
بلغازي نونة
بن أونيس فاطمة
ضيف فضيلة
عشور ﺟنات
مزنر فطيمة
صابر ﺟيجيقة
بن عربية الصافية
حصاد عقيلة
بن عمارة شريفة
بن غالب القايمة
بن غالب ربعية
بوﺳالم علجية
بن غالب الزھرة
حسيني ويزة

 1966/03/08طامزة
 1966/0504المحمل
 1953المحمل
 1970/10/02ﺟالل
 1964/04/15ﺧنشلة
 1974/12/24ﺧنشلة
 1955/10/15بودرھم
 1971/09/06الحامة
 1977/05/18ﺧنشلة
 1978/08/03ﺧنشلة
 1980حكم 1997طامزة
 1977/07/22ﺧنشلة
 1952حكم 1959طامزة
 1971/05/02ﺧنشلة
 1943/11/08الحامة
 1986/05/03ﺧنشلة
 1977/05/03ﺧنشلة
1970/04/23ميلة
 1971/04/05ﺧنشلة
 1979/11/19ﺧنشلة
 1976/01/01ﺧنشلة
1983/07/16ﺧنشلة
 1977/10/05ﺧنشلة
 1976/08/07ﺧنشلة
 1973/11/19الحامة
 1970/02/22عنابة
 1953/05/02مقادة
 1974/11/05بابار
1953/03/16ﺧنشلة
 1955/11/27ﺧنشلة
 1953/05/02مقادة
 1969/08/17ﺧنشلة

طريق بابار
حي بوزيان
حي بوزيان
حي بوﺟلبانة
نھج شامي محمد
حي الحسناوي
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
طرق عين البيضاء
حي النور
حي موﺳى رداح
حي موﺳى رداح
حي بوﺟلبانة
حي النصر
حي المقبرة اإلﺳالمية
طريق باﺗنة
حي المحطة
حي األوراس
حي الحسناوي
طريق باﺗنة
حي  120ﺳكن
حي أول نوفمبر
نھج الجزائر
حي الكاھنة
حي بوﺟلبانة
حي  700ﺳكن
نھج بن عمارة شعبان
حي بوزيد
نھج فلسطين
نھج زروالي عبد الحميد
حي إبن رشد
حي بوﺟلبانة

.746
.747
.748
.749
.750
.751
.752
.753
.754
.755
.756
.757
.758
.759
.760
.761
.762
.763
.764
.765
.766
.767
.768
.769
.770
.771
.772
.773
.774
.775
.776
.777

بوﺗي يزيد
بوﺟوراف موﺳى
بوحفص نبيل
بودوحة أحمد
بوزكري لخميسي
بوزيدي بلقاﺳم
بوﺳالم علي
بوﺳحابة بومدين
بوعقال فريدة
بوعالق يوﺳف
بوعمراطة محمد
بوعمراطة معمر
بوغقال عبد الحميد
بولبيار عبد اللطيف
بولعجول كمال
بونزرة ﺧضرة
بوھاللة بوزيان
بيبي عبد القادر
ﺗمرابط ﺳاﺳية
ﺗوت صالح
ﺗومي عبد المالك
ﺟبايلي موﺳى
ﺟبايلي يسمينة
ﺟحفة إﺳماعيل
ﺟحفة محمود
ﺟحيش ﺟميلة
ﺟحيش موﺳى
ﺟغالل عبد الحميد
ﺟغالل محي الدين
حاج أعراب عبدالكريم
حباش الويزة
حجاج ربيع

الطيب
أمحمد
محمد
حمادي
يوﺳف
أحمد
صالح
عبد الكريم
الجمعي
أحمد
عمار
محمد
عبد الرحمان
بلقاﺳم
أحمد
ﺳالم
أحمد
موﺳى
المكي
بلقاﺳم
لخميسي
السبتي
أمحمد
بلقاﺳم
ميھوب
أحمد
أحمد
ﺧليفة
بلقاﺳم
الصديق
عبد ﷲ
أرغيس

محلعين رمانة
عطيل فاطمة
ليتيم رھوة
بودوحة حدة
بوزكري ربيعة
بوزيدي حليمة
حاكم بحرية
طوبال زليخة
قسوم فاطمة
يوﺳفي عقيلة
بوعمراطة ﺟميلة
ﺧزميم محبوبة
بوغقال زينة
حشوف زينة
قوﺟيل مسعودة
عرﺟون فاطمة
بوھاللة نوة
مباركية عيدة
ﺗمرابط عائشة
بن دحة يمينة
ﺳاﺳي ظريفة
فالق الزھرة
ﺟبايلي قرمية
ﺟبايلي حدة
ﺟحفة أم الخير
عرعار ﺧديجة
صحراوي يمينة
ﺟغالل ھمامة
ﺟغالل الزھرة
نسنة وردية
مسوﺳي نعيمة
حجاج محبوبة

 1978/08/15ﺧنشلة
1953أنسيغة
 1979/08/11الحامة
 1955/07/19أنسيغة
 1973/06/14ﺧنشلة
 1972/04/14ﺧنشلة
 1975/01/11ﺧنشلة
 1979/01/29ﺧنشلة
 1969/01/02ﺧنشلة
 1967/11/29ﺧنشلة
 1960/06/13ﺧنشلة
 1962/02/28الحامة
 1967/05/28ﺧنشلة
 1969/05/23ﺧنشلة
 1967/07/01ششار
 1958/09/06ﺧنشلة
 1977/01/11ﺧنشلة
 1975/08/30الحامة
 1968عين الطويلة
 1970/05/19الحامة
 1979/02/04ﺧنشلة
 1970/08/27المحمل
 1966/05/29ﺧنشلة
 1974/01/08ﺧنشلة
 1954/10/12أنسيغة
 1966/12/20ﺧنشلة
 1969/07/18ﺧنشلة
 1975/05/12ﺧنشلة
 1967/05/30ﺧنشلة
1967/09/10بجاية
 1964/09/03عين البيضاء
 1976/03/22ﺧنشلة

حي ابن رشد
حي الحسناوي
حي موﺳى رداح
حي الحسناوي
حي بوﺟلبانة
نھج القدس
حي الحدائق
نھج بوقفة الھاشمي
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
حي  78ﺳكن
طريق بابار
طريق مسكانة
حي إبن رشد
حي السالم
حي  100ﺳكن
نھج بن عمارة شعبان
طريق عين البيضاء
حي الكوﺳيدار
حي الحدائق
حي بوزيان
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
نھج فلسطين
حي المستشفى
حي بوﺟلبانة
حي بوزيد
طريق عين البيضاء
نھج عين البيضاء
طريق مسكانة

.778
.779
.780
.781
.782
.783
.784
.785
.786
.787
.788
.789
.790
.791
.792
.793
.794
.795
.796
.797
.798
.799
.800
.801
.802
.803
.804
.805

حساني صيفية
حصاد فواز
حفصاوي صالح
حقاص ﺗوفيق
حقاص ﺳليم
حقاص عمار
حكار ﺳعيدة
حكار عبد العالي
حمايمي صباح
حمداوي بشير
حمزاوي رشيد
حوحة زوبيدة
ﺧربوش حسان
ﺧروب حياة
ﺧروب نصرالدين
ﺧالف ﺳميرة
ﺧلفاوي حميدة
دباش بلقاﺳم
دﺧيل بريكة
دغمان مراد
ديار ﺳليمان
ربوح يمينة
رﺟيل الھادي
رحابي عبد الحفيظ
رداح ﺧير الدين
رزايقية رشدي
رشاشي عيسى
رغيس العاللي

فرحات
موﺳى
صالح
عاشور
زراري
عبد ﷲ
بوزيد
عمار
بلقاﺳم
حسين
العيد
رمضان
الطيب
بشير
موﺳى
---------بوزيان
أحمد
عيسى
عالوة
عبيد
أحمد
لمين
لمين
موﺳى
صالح
شعيب
بولعراس

حساني محبوبة
حصاد نوة
ﺳابق ﺧامسة
حقاص فتيحة
حقاص زينب
حقاص ربعية
حكار فاطمة
حكار ﺧميسة
حمايمي ﺧديجة
حمداوي حليمة
مقداد ﺗفاحة
زايدي حيزية
ﺧربوش فطيمة
عجرود الوازنة
ليتيم عقيلة
ﺧالف شريفة
ديناري شويخة
شخاب ربعية
دﺧيل ربعية
الغة ربعية
فراح طيبة
ربوح مسعودة
ﺳعودي شھلة
بن عباس العطرة
شريفة ھالل
رزايقية عائشة
رشاشي زليخة
فالح بية

 1973/02/16العقلة
 1980/12/22ﺧنشلة
 1955قالمة
 1977/12/03ﺧنشلة
 1976/01/07ﺧنشلة
 1960/08/17الحامة
 1969/04/08ﺧنشلة
 1960/12/23الحامة
 1975/06/13ﺧنشلة
 1949/09/12ﺟالل
 1957/03/04بغاي
 1962/01/10المحمل
 1970/10/18ﺧنشلة
 1982/06/26المحمل
 1961/04/06ﺧنشلة
 1990حكم 1996ﺧنشلة
 1981/06/24ﺧنشلة
 1969/02/07بابار
 1954/01/01الحامة
 1980/02/26ﺧنشلة
 1967/03/15ﺧنشلة
 1957/02/16ﺧنشلة
 1970حكم 1976مقادة
 1972/01/02ﺧنشلة
 1971/03/27ﺧنشلة
1974/09/06ﺧنشلة
 1960/03/14ﺧنشلة
 1952/11/11المحمل

.806
.807
.808

رغيس عبد المجيد
رمادنية العطرة
زاوية مكي

باھي
عبد اللطيف
محمد العيد

صبار ھبيلة
صياد باية
بوزيدي ﺟميلة

 1970/04/14المحمل
 1984/11/24ﺧنشلة
 1954متوﺳة

حي المحطة
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
حي موﺳى رداح
حي الكاھنة
حي الشابور
حي المحطة
حي دمان إدريس
حي بوزيان
حي بوﺟلبانة
حي المقبرة اإلﺳالمية
نھج الجزائر
حي  748ﺳكن
حي النور
حي بوﺟلبانة
حي بوزيان
حي ﺗلية محمد العيد
حي النصر
طريق مسكانة
حي الشابور
حي  100ﺳكن
حي المستشفى
طريق باﺗنة
حي الحسناوي
حي المحطة
حي الحدائق
نھج األمير عبد القادر
نھج بن عمارة شعبان
*حي بوزيد
حي بن بوالعيد
طريق باﺗنة
طريق عين البيضاء

.809
.810
.811
.812
.813
.814
.815
.816
.817
.818
.819
.820
.821
.822
.823
.824
.825
.826
.827
.828
.829
.830
.831
.832
.833
.834
.835
.836
.837
.838
.839
.840

زديرة حدة
زردوم صباح
زروال إﺳماعيل
زروال حليلو
زروال محمد
زروال يوﺳف
زكراوي شريفة
زواوي ﺳمير
زيادي ناصر
ﺳاري ﺳعيدة
ﺳالك راضية
ﺳكروف حسان
ﺳالمي عبد العالي
ﺳليماني كمال
شاوش عبد ﷲ
شخاب حسان
شخاب عبد الحكيم
شخاب محمد
شرابن فيصل
شناقر عبد الرزاق
شيحاوي راضية
شيحاوي فرحات
صابر الوازنة
صحراوي ﺳليم
صحراوي عبد القادر
صحراوي علي
صنديدي عادل
طبيب العيد
طيار العياشي
طيار لزھر
عالية مباركة
عايب إبراھيم

محمد
مبروك
وناس
علي
إبراھيم
موﺳى
الطيب
رمضان
مسعود
صالح
يوﺳف
محي الدين
نجاح
عمارة
عمارة
عبد الرحمان
ﺳكيو
موﺳى
لعروﺳي
محمد لخضر
عبيد
أحمد
عبد الرحمان
النوي
عمر
عيسى
علي
غضبان
الطيب
أحمد
أحمد
السبتي

عماميش ﺟغمومة
لمرد مليكة
بوروبة ويزة
زروال محبوبة
زروال دودة
زروال نوارة
عبيد أم الخير
عقون ﺟمعة
ركنية ﺟمعة
بوحوية ﺧضرة
عرعار ربعية
ﺳكروف ربعية
ﺳعدودي محبوبة
ﺳليماني زھرة
ﺟربوع الحجلة
شخاب الزھرة
بوغديري غلة
ﺟرمون نوة
غالية ﺟالل
شناقر كاملة
دراھم فاطمة
شكراوي أم الخير
بن موﺳى وردية
عيدود محبوبة
مرابط يمينة
قوالة عبلة
لعصامي طيبة
حرنان منونة
طيار فاطمة
بن دحة أم ھاني
عالية صامتة
عايب ﺧامسة

 1954/03/01المحمل
 1970/11/30ﺧنشلة
 1964/03/06متوﺳة
 1953/06/03ﺧنشلة
 1958حكم 1960بغاي
 1967/10/02ﺧنشلة
 1966/05/11بابار
 1971/12/21الحامة
 1976/08/15بغاي
 1980/05/24ﺧنشلة
 1977/03/04ﺧنشلة
 1981/01/29ﺧنشلة
 1977/04/24ﺧنشلة
 1984/08/27ﺧنشلة
 1978/10/25ﺧنشلة
1967/07/10ﺧنشلة
 1967/03/15ﺧنشلة
 1978/05/30ﺧنشلة
 1970/11/18ﺧنشلة
 1970/10/21أوالد رشاش
 1981/12/28ﺧنشلة
 1957أوالد رشاش
 1959/09/07ﺧنشلة
 1971/02/22ﺧنشلة
 1977/10/23ﺧنشلة
 1976/09/06ﺧنشلة
 1978/05/08ﺧنشلة
 1955الحامة
 1980/10/08ﺧنشلة
 1971/04/03الحامة
 1963/10/26بابار
 1963/12/14أنسيغة

حي بوزيان
طريق عين البيضاء
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي الحسناوي
نھج الجزائر
نھج ﺗونس
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي المحطة
نھج مرير لحسن
طريق زوي
حي عبد الحفيظ السوفي
حي موﺳى رداح
حي الحدائق
حي الحسناوي
حي بوزيان
طريق مسكانة
طريق مسكانة
حي يوﺳفي صالح
حي الحسناوي
حي المستقبل
طريق باﺗنة
حي موﺳى رداح
نھج ﺗونس
طريق مسكانة
حي العمارات
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي السوناطيبة
حي النصر
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي  05ﺟويلية
طريق مسكانة

.841
.842
.843
.844
.845
.846
.847
.848
.849
.850
.851
.852
.853
.854
.855
.856
.857
.858
.859
.860
.861
.862
.863
.864
.865
.866
.867
.868
.869
.870
.871
.872

عايب الربيعي
عايب الطاھر
عبيدي علي
عجالي الوردي
عرشوش فاﺗح
عرقوب نورالدين
عصايدي العيد
عصايدي عبدﷲ
عطيل وليد
عطيل يسين
عقون نصرالدين
عالوي مديحة
العلمي ﺧديجة
عمري فتحي
عنصل مليكة
عيادي فيصل
عياشي ميلود
فالق السعيد
فالق حبيبة
فالق لزھر
فرحاﺗي ﺳليم
فريحة لزھر
فالح عبد العزيز
قاﺳمي عبد المالك
قب عبد الرحمان
قب عمار
قب محمد
قتوم ﺟبار
قتوم عبد العالي
قراب بولعراس
قرون لوصيف
قسوم ﺟميلة

النوار
الربيعي
عمار
الجموعي
لخضر
عبد ﷲ
عمار
محمد
ھاشمي
مراح
الدراﺟي
مختار
بلقاﺳم
مختار
محمد
محمد الطاھر
منصور
عبد القادر
الطاھر
بلقاﺳم
عبد العزيز
العايش
موﺳى
السعدي
محمد
محمد
صالح
أحمد
محمد
إبراھيم
عيسى
الطاھر

حناشي مريم
عايب يمينة
بورمادة وردة
بن ﺟدو فاطمة
ﺧاوة حفصية
بالع زرفة
عصايدي فطيمة
بومشروك عائشة
عطيل صحرة
عطيل ﺟمعة
يعقوب طاطا
لشخب عائشة
بوزاھر حفيزة
ﺧلفاوي مريم
ﺧياري مسعودة
مجو عائشة
عياشي صحرة
فالق مريم
فالق محبوبة
بولبيار غزالة
فرحاﺗي مباركة
ﺗيمسرار ھنية
قراب فاطمة
عيدود بركو
قب الخامسة
عيدود قمرة
نوار ﺧيرة
قتوم الوازنة
الغة ﺟمعة
قراب حدة
قرون فطيمة
قسوم زرفة

 1966/01/06ﺧنشلة
 1978حكم 1998ﺧنشلة
 1934/08/03ﺧنشلة
 1970/01/21ﺟالل
 1973/02/16بغاي
 1969/02/22ﺧنشلة
 1956/03/01ﺧنشلة
 1937/03/03بابار
 1974/06/17ﺧنشلة
 1973/10/16ﺧنشلة
 1971/04/21ﺧنشلة
 1985/08/29ﺧنشلة
 1973/08/28ﺧنشلة
1977ﺧنشلة
 1965/02/22ﺧنشلة
 1974/04/20ﺧنشلة
 1970/02/03المحمل
 1972/06/08ﺧنشلة
 1967/01/26ﺧنشلة
 1960/03/07ﺧنشلة
 1973/07/23ﺟالل
 1970/03/20ﺧنشلة
 1967/06/08المحمل
 1978/07/18ﺧنشلة
 1959/12/04ﺧنشلة
 1975/11/11ﺧنشلة
 1950/01/15ﺧنشلة
 1971/09/05الحامة
 1969/01/21ﺧنشلة
 1977حكم 1984ﺧنشلة
 1964/02/03ﺧنشلة
 1964/08/20الحامة

حي بوﺟلبانة
حي الكوﺳيدار
حي المستشفى
طريق مسكانة
طريق عين البيضاء
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي الحسناوي
نھج مصاص رابح
نھج ﺗونس
نھج عثماني التيجاني
حي بن بوالعيد
نھج بوقفة الھاشمي
نھج علي بوﺳحابة
حي إبن رشد
نھج مصطفى بن بوالعيد
نھج ﺳھتال معمر
حي عين الكرمة
طريق مسكانة
حي موﺳى رداح
حي بوﺟلبانة
طريق مسكانة
حي بوزيان
حي الحسناوي
حي الحسناوي
حي يوﺳفي
حي الحسناوي
طريق مسكانة
طريق عين البيضاء
طريق مسكانة
حي الحدائق
حي الكاھنة

.873
.874
.875
.876
.877
.878
.879
.880
.881
.882
.883
.884
.885
.886
.887
.888
.889
.890
.891
.892
.893
.894
.895
.896
.897
.898
.899
.900
.901
.902
.903
.904

قليل ﺟھيد
قليل عبد السالم
قليل عمار
قليل فاﺗح
قليل نورالدين
قنطري الجموعي
قنيس عبدﷲ
قوﺟيل عبد الحليم
كريم باھية
الغة ﺳليم
لشخب صالح
لشخب عادل
لشخب عبد الرحمان
لشخب لويزة
لطرش ﺳميرة
لعالونة الوردي
لعور ﺳمير
لعور عيدة
لغرور فتحي
لغماﺳي ﺟمال
لكمين بشير
لكمين شوقي
لموشي فارس
ليتيم السبتي
ليتيم علجية
ليتيم عليمة
مدور بولعراس
مراد السعيد
مرﺟان ربعية
مرﺟان عبدالحليم
مرﺟة مليكة
مرداﺳي رفيق

حمالوي
عمارة
لخميسي
محمد العيد
رمضان
الربيعي
مختار
صالح
مسعود
بلقاﺳم
عاشور
محمد
السعيد
اعجال
الطاھر
أحمد
إﺳماعيل
عاشور
الصادق
الصادق
بوعكاز
الطيب
فاضل
الوردي
محمد
عمار
السعيد
محمد
العيفة
بلقاﺳم
أمحمد
بشير

قليل ﺧميسة
قليل مباركة
قليل ﺧميسة
قليل باھية
قليل ﺧميسة
قنطري ربعية
قنيس مباركة
كابرين مباركة
لموشي ﺟمعة
الغة مباركة
لشخب ھنية
لشخب حنيفة
بروك صالحة
شخاب ﺧضرة
ﺧوﺧات وردة
لعالونة مباركة
ﺳكور عائشة
لعور ﺟغمومة
لغرور مريم
قرﺟود حليمة
ﺗاللس نوة
بلقاﺳمي ﺧضرة
لموشي بركاھم
ليتيم مريم
ليتيم ﺧميسة
بولبيار علجية
مدور بلدية
فتحون بلدية
مرﺟان حدة
ﺳھتال شھلة
مرﺟة عائشة
قليل حيزية

 1976حكم 1983بغاي
 1972/04/13بغاي
 1975/01/13ﺧنشلة
 1969/08/07ﺧنشلة
 1965/11/24ﺧنشلة
 1966/05/05بابار
 1942/10/20طامزة
 1977/04/12الولجة
 1959/02/21ﺧنشلة
 1971/05/21ﺧنشلة
 1965/05/04ﺧنشلة
 1970/08/31باﺗنة
 1985/09/06ﺧنشلة
 1946أنسيغة
 1971/10/27ﺧنشلة
 1967/09/22ﺧنشلة
 1979/03/18بغاي
1967/04/04بغاي
 1971/09/02ﺧنشلة
 1980/08/17الحامة
 1942/09/28مقادة
 1983/03/23ﺧنشلة
 1980/12/09ﺧنشلة
 1973/03/06الحامة
 1955/11/29ﺧنشلة
 1975/12/29ﺧنشلة
 1967/11/13ﺧنشلة
 1967حكم 1977المحمل
 1964/03/06الحامة
 1970/04/27ﺧنشلة
 1964/11/01باﺗنة
 1977/05/29متوﺳة

حي مصاص رابح
طريق عين البيضاء
طريق عين البيضاء
طريق عين البيضاء
طريق عين البيضاء
طريق باﺗنة
حي بوﺟلبانة
حي  440ﺳكن
نھج األمير عبدالقادر
حي بوزيان
 748ﺳكن* طريق العيزار
طريق مسكانة
حي األمل
طريق المقبرة اإلﺳالمية
نھج ﺗونس
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي المستقبل
طريق باﺗنة
حي إبن رشد
طريق باﺗنة
حي  440ﺳكن
نھج ﺗلية عمار
طريق باﺗنة
حي بوﺟلبانة
حي السعادة
طريق باﺗنة
طريق عين البيضاء
حي بوزيد
طريق بغاي
طريق عين البيضاء
حي الحدائق
حي النور

.905
.906
.907
.908
.909
.910
.911
.912
.913
.914
.915
.916
.917
.918
.919
.920
.921
.922
.923
.924
.925
.926
.927
.928
.929
.930
.931
.932
.933
.934
.935
.936

مرداﺳي عبد العالي
مرداﺳي محمد الكامل
مرداﺳي يسمينة
مرزوقي ﺟمال
مرغاد مراد
مركيش عبد المالك
مرير الھاشمي
مرير زبير
مزاھدية عمار
مساھل ﺟمال
مسعودي فايزة
مشري فريدة
مشري كمال
مصمودي منير
معلم حسين
معمرية حسان
مالح عالوة
مالح لخميسي
ممدوح فوزي
مناصرية أحمد
مھزول يحي
مومني إﺳماعيل
نايلي كمال
نجالوي فاروق
نسيغاوي بھيجة
نسيغاوي حليمة
نصيب بدرالدين
نوار الطاھر
نوار زرفة
نوار عبد المالك
ھادفي لحسن
ھاشمي الطاھر

لزھر
محمود
الشافعي
محمود
الربيعي
الصديق
عبدﷲ
صالح
مسعود
محمد الصادق
حمة
عبد ﷲ
عمر
نورالدين
ﺟموعي
عبدﷲ
عباس
علي
------الباھي
الصادق
الطاھر
أحسن
علي
لحباﺳي
ميھوب
محمد
محبوبي
حمادي
علي
العيفة
عبد القادر

مرداﺳي اليامنة
حميدي عائشة
مرداﺳي اليامنة
دري دليلة
لعور عائشة
نجار حفصية
مرير نجمة
مرير بشطولة
ريحاني علجية
حامي دربية
قدوري مبروكة
مشري نضيرة
مشري حدة
ﺳعودي مريم
ﺳاري ﺧديجة
بوزيان العطرة
بوقندورة الزھرة
بوطبة أم الخير
-----------عمراني وناﺳة
ﺳوفي ﺟغمومة
مومني عائشة
بوراوي حدة
صالحي علجية
نسيغاوي رﺟيلة
لعالونة غناﺟة
يوﺳفي أم الھناء
نوار زرفة
نوار كوكة
بوزيان باكة
حيمر زينب
قرفي مريم

 1964/03/30ﺧنشلة
 1973/05/24ﺧنشلة
 1952/12/22بغاي
 1971/10/20ﺧنشلة
 1977/08/10ﺧنشلة
 1966/05/02عين البيضاء
 1969/12/29بغاي
 1976/06/03ﺧنشلة
1967باﺗنة
 1970/02/03ﺧنشلة
 1971/01/22ﺧنشلة
 1975/05/09المحمل
 1976/08/28ﺧنشلة
 1968/05/07ﺧنشلة
1970المحمل
 1971/03/17المحمل
 1963/04/11ﺧنشلة
 1976/04/07ﺧنشلة
 1970/06/01قسنطينة
 1987/09/04ﺧنشلة
 1976/07/03ﺧنشلة
 1976بابار
 1973/01/18ﺧنشلة
 1977/04/06ﺧنشلة
 1959/07/20عين الطويلة
 1955/02/24عين الطويلة
 1974/01/28عنابة
 1958المحمل
 1961/10/14ﺧنشلة
 1968/04/24المحمل
 1974/01/27ﺧنشلة
 1976/02/26باﺗنة

نھج األمير عبد القادر
حي الحسناوي
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
نھج ﺗونس
طريق عين البيضاء
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي بوزيد
حي الحسناوي
نھج فلسطين
حي بوزيد
حي المستقبل
نھج ﺗونس
حي بوﺟلبانة
طريق زوي
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي لحسن مرير
نھج ﺳھتال معمر
حي بن بوالعيد
حي بوزيان
حي المحطة
حي  440ﺳكن
نھج الجزائر
حي الحسناوي
حي بوزيان
حي بوزيد
حي بوزيان
نھج بن عمارة شعبان
نھج مرير لحسن
طريق المقبرة اإلﺳالمية

.937
.938
.939
.940
.941
.942
.943
.944
.945
.946
.947
.948
.949
.950
.951
.952
.953
.954
.955
.956
.957
.958
.959
.960
.961
.962
.963
.964
.965
.966
.967
.968

ھزيل ﺳميرة
ھزيل محمد أمين
ھزيل وليد
أونيسي عمار
بدغيو عمار
بركات عبد الرزاق
برھاني مسعود
بريش منير
بغزو ابراھيم
بكاري بشير
بلوناس عبد السالم
بن ﺟمعة التھامي
بن دحة ﺳليمة
بن زروال الجمعي
بن عروة عبد العزيز
بن غالب ﺟمال
بن فريحة فوزي
بن وعراب حكيم
بھلول ﺟمال
بودوحة رشيد
بوروبة فيصل
بوزاھر مصطفى
بوزيان ميلك
بوزيدي ﺳمونة
بوطبة ﺧميسي
بوطبة عبد الحميد
بوطيغان زوھير
بوغقال لطفي
بولبيار بولعراس
بولعجول إبراھيم
بيبي محمود
ﺗمرابط ﺳمير

علي
ﺳعيد
أحمد
محمد الصالح
العربي
علي
عمار
رزق ﷲ
لعروﺳي
لمين
وناس
صالح
عبد الحفيظ
بغدوش
محمد العيد
محمد الطيب
بلقاﺳم
ابراھيم
الشريف
عاشور
بلقاﺳم
الھادي
المكي
محمد لخضر
موﺳى
منصور
عمار
عبد المجيد
زايد
رابح
صالح
ﺳكحل

ھزيل ﺟمعة
بعلوج مباركة
ھزيل حفصية
قناطف علجية
بدغيو زھوة
منصوري ربعية
ظريفي حدة
بريش ﺧميسة
بغزو مباركة
حامزي باھية
بومحراب نونة
بن ﺟمعة فاطمة
لحول شمامة
شراب فايزة
منصوري نجمة
بوغانم ﺧضرة
زروال مھنية
ﺗركية حوﺳين
بورابحة عائشة
بودوحة الھذبة
بوروبة مريم
وافي ديدة
كاﺗب فطيمة
عقون فتيحة
حقاص حفصية
بوطبة فاطمة
بوطيغان حليمة
ﺧاوة حورية
بولبيار صحرة
عبد الرزاق فاطمة
بيبي مسعودة
مرزاقوي فاطمة

 1969/08/15ﺧنشلة
 1979/06/13ﺧنشلة
 1978/05/09ﺧنشلة
 1950ﺟالل
 1978/11/18ﺧنشلة
 1955/05/20ﺧنشلة
 1971/04/02الولجة
 1979/03/28ﺧنشلة
 1962طامزة
 1966/02/02ﺧنشلة
 1956/05/26ﺧنشلة
 1954الحامة
 1978/02/19ﺧنشلة
 1952/07/24ﺧنشلة
 1973/10/14مقادة
 1976/03/15بابار
 1974/04/07ﺧنشلة
1968/05/24ﺧنشلة
 1963/03/06المحمل
 1966/03/16ﺧنشلة
 1967/12/29ﺧنشلة
1972/09/06ﺧنشلة
1960بابار
 1970/07/31ﺧنشلة
 1964/07/16الحامة
 1977/03/01ﺧنشلة
 1966/06/07المحمل
 1985/03/02ﺧنشلة
 1967/04/21ﺧنشلة
 1961ششار
 1966/01/28الحامة
 1970/10/04قسنطينة

حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
طريق مسكانة
طريق باﺗنة
حي بوزيان
حي  90ﺳكن
حي بوﺟلبانة
حي موﺳى رداح
نھج اإلﺧوة لغرور
حي الحسناوي
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي إبن رشد
حي األوراس
حي األوراس
حي  700ﺳكن
حي المحطة
حي بوزيان
نھج ﺗونس
حي موﺳى رداح
حي الحسناوي
حي المحطة
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
طريق مسكانة
نھج اإلﺳتقالل
حي الكوﺳيدار
نھج بن عمارة شعبان
حي  700ﺳكن
طريق باﺗنة
حي مرير لحسن

.969
.970
.971
.972
.973
.974
.975
.976
.977
.978
.979
.980
.981
.982
.983
.984
.985
.986
.987
.988
.989
.990
.991
.992
.993
.994
.995
.996
.997
.998
.999
.1000

ﺟبايلي علي
ﺟبايلي لعلى
ﺟحيش ﺳليم
ﺟراد المية
ﺟرمون بوبة
ﺟرمون صالح
ﺟعفر الباھي
ﺟغالل مصطفى
حجازي ناصر
حديد ﺳمير
حراث الوردي
حصاد كمال
حفصاوي محمد
حقاص حدة
حكار أمحمد
حكار صالح
حليمي بوﺟمعة
حمايمي حكيمة
حمزاوي رضا
حوت صالح
حيمر أم ھاني
حيمر عبد العالي
حيمر نبيلة
ﺧاوة يسين
ﺧزميم يسين
درارﺟة صالح الدين
دغبوش فوزي
دمق إلھام
رﺟيل أحمد
رحاب عمار
رحابي عبد اللطيف
رحمان عمار

رابح
محمد
محمد
ﺧليل
العماري
محمد
يونس
السعيد
مسعود
إﺳماعيل
بوعافية
حسين
علي
العيد
محمد
علي
إﺳماعيل
إبراھيم
فرحات
أحمد
صالح
مختار
ﺗونسي
محمد
عبد الحفيظ
ﺳليمان
لعبيدي
حمزة
علي
المكي
الھاشمي
زروق

ﺟبايلي ﺟمعة
ﺟبايلي دعدوعة
ﺟحيش ﺳكينة
شرفي وردة
ﺟرمون حدة
ﺟرمون ﺧميسة
مناي رھوة
ليتيم عائشة
حجازي ذھبية
بوصكاوي ربيعة
حراث فتيحة
لعور عرﺟونة
ﺳابق ﺧامسة
حقاص ربيعة
حكار ﺟمعة
بوھاللة ﺟمعة
صغيري عيدة
زيدان فاطمة
حمزاوي صافية
ربوح ربعية
حيمر العالية
حيمر دزاير
رابية زكية
بغورة حدة
ﺧزميم الزھرة
ﺟبايلي رشيدة
دغبوش ﺧديجة
بن يونس وردة
طراد ھنية
رحاب ياﺳمينة
رحابي كلثوم
برھومية فاطمة

 1960/08/11المحمل
 1964/05/31ﺧنشلة
 1971/01/05ﺧنشلة
 1967/05/02بسكرة
 1970/11/12ﺧنشلة
 1944/04/12عين الطويلة
 1954ﺗبسة
 1965/09/26ﺧنشلة
 1961/01/25ﺧنشلة
 1971/08/17ﺧنشلة
 1969/01/01ﺧنشلة
 1972/05/28الحامة
 1955/03/18واد نيني
 1970/07/11ﺧنشلة
 1982/05/28ﺧنشلة
 1959/10/15ﺧنشلة
 1964/09/18ﺧنشلة
 1972/03/26ﺧنشلة
 1986/01/25ﺧنشلة
 1960/01/07طامزة
1970/05/18
 1965/01/21ﺧنشلة
 1978/01/17ﺧنشلة
 1971/03/30ﺧنشلة
 1969/02/01ﺧنشلة
 1971/08/01ﺧنشلة
 1975/07/30ﺧنشلة
 1961/12/09قسنطينة
 1954/05/14بابار
 1963/11/12ﺧنشلة
 1968/07/18ﺧنشلة
 1960/10/31ﺗبردقة

حي بوزيد
حي  350ﺳكن
نھج شامي محمد
حي بوزيد
نھج الجزائر
طريق عين البيضاء
طريق عين البيضاء
نھج الجزائر
حي بوزيان
حي طارق بن زياد
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي موﺳى رداح
حي المحطة
حي المحطة
حي الحسناوي
نھج اإلﺳتقالل
حي بوﺟلبانة
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي  700ﺳكن
نھج األمير عبد القادر
حي  135ﺳكن موﺳى رداح
طريق مسكانة
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي األوراس
حي بوﺟلبانة
حي  440ﺳكن
حي الحسناوي
طريق زو
طريق عين البيضاء
حي مرير لحسن

.1001
.1002
.1003
.1004
.1005
.1006
.1007
.1008
.1009
.1010
.1011
.1012
.1013
.1014
.1015
.1016
.1017
.1018
.1019
.1020
.1021
.1022
.1023
.1024
.1025
.1026
.1027
.1028
.1029
.1030
.1031
.1032

زاوية كمال
زردوم صليحة
زروال الھاشمي
زروال محمد
زروال مراد
زروال ناصر
ﺳابق عالوة
ﺳاﺳي السعيد
ﺳعيدي ﺟمعة
ﺳعيدي ﺳليم
ﺳعيدي صالح
ﺳكروف ياﺳين
ﺳكيو أمحمد
شبدن ﺳمير
شخاب ﺗوفيق
شرقية شعبان
شريط عمر
صيد حسان
طاليزات العربي
طايع حافظ
طراد ﺟمال
عبدي ﺟمعة
عبيدي عبد العزيز
عراب ھمامة
عراد رﺗيبة
عروس فتيحة
عروس فطيمة
عزوز وليدة
عطا\ محمد
عطا\ مكي
عقون عبد الرحمان
عماري ناصر

لحسن
ﺧميسي
عثمان
الشريف
السعيد
العربي
بشاغة
محمد
عبد الحفيظ
عمار
الجمعي
علي
عمر
حمادي
مبروك
بشير
محمد
صالح
محمد الطيب
الشريف
الطاھر
إبراھيم
عمار
الطيب
بوﺟمعة
لموشي
معمر
الربيعي
عمار
عالوة
بشير
مخلوف

قليل ﺟميلة
زردوم زكية
زروال بلدية
زروال صحرة
بربوح عقيلة
ﺧلفاوي صراية
حفصاوي زعرة
بخوش شريفة
ﺳعيدي حدة
قاﺳمي ﺧضرة
ﺳعيدي عرﺟونة
ﺳكروف الياقوت
ﺳكيو فطيمة
ﺳقان عائشة
شخاب ﺧميسة
شرقية الوازنة
بومعيزة ھمامة
صيد فطيمة
طاليزات ﺧيرة
رقايقي علجية
حفضاوي ﺟودة
ميالي زرفة
براھيمي صيفية
زروالي عائشة
حسين يمينة
بنت حمادة روقية
طبيب اليامنة
ﺳالم شويخة
نايلي فاطمة
يونس عائشة
عقون عائشة
عمار علجية

 1956متوﺳة
 1972/08/02ﺧنشلة
 1958/02/01ﺧنشلة
 1964/02/02ﺧنشلة
 1968/02/13ﺧنشلة
 1963/03/12بغاي
 1971/02/17متوﺳة
1958بابار
 1969/09/26ﺧنشلة
 1975/10/18ﺧنشلة
 1977/02/16ﺧنشلة
 1980/08/16ﺧنشلة
 1968/10/15ﺧنشلة
 1980/05/15مقادة
 1971/03/26ﺧنشلة
 1979/03/05الحامة
 1969/03/31ﺧنشلة
 1968/01/08ﺧنشلة
 1968/10/06ﺧنشلة
 1968/08/13عنابة
 1961/07/25مقادة
 1956ششار
 1970ﺧنشلة
1975/05/27ﺧنشلة
 1965/08/28ﺧنشلة
 1956/03/09قايس
 1974/12/16ﺧنشلة
 1974/08/04ﺧنشلة
 1972ششار
 1960أوالد رشاش
 1950ﺧنشلة
 1969/02/22ﺗيزي وزو

حي الحدائق
حي المجاھدين
نھج الجزائر
نھج عثماني التيجاني
نھج الجزائر
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
حي الحدائق
حي أول نوفمبر
نھج مرير لحسن
طريق بابار
حي موﺳى رداح
حي الكاھنة
حي  748ﺳكن
طريق مسكانة
طريق المقبرة اإلﺳالمية
طريق بابار
حي بوزيد
حي بوﺟلبانة
نھج عمار عشي
حي الحسناوي
حي بوزيان
حي موﺳى رداح
حي  80ﺳكن
حي المنظر الجميل
طريق عين البيضاء
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي  05ﺟويلية
طريق باﺗنة
حي السالم
طريق باﺗنة

.1033
.1034
.1035
.1036
.1037
.1038
.1039
.1040
.1041
.1042
.1043
.1044
.1045
.1046
.1047
.1048
.1049
.1050
.1051
.1052
.1053
.1054
.1055
.1056
.1057
.1058
.1059
.1060
.1061
.1062
.1063
.1064

عون ﷲ يسين
عيدود عيدة
عيدودي محمد
عيساوي عبد الغفور
عيساوي نورالدين
غانم لحسن
غدير حسين
غزال ربيعي
غواري عزوز
فالق عبد الوھاب
فراري كمال
قادة الصديق
قادري محمد الصالح
قب الحنافي
قب بوعالم
قتوم يسين
قراب محمد
قراب نجمة
قراب نورالدين
قرﺳيف لخضر
قرماط عبد اللطيف
قوالة مبروك
كرازدي عقيلة
كفالي عادل
الغة فوزي
لشخب عمار
لعجال رشيد
لعصيص اليامين
لعصيص نجية
لعالونة ﺳميرة
لعور بريزة
لعور بوكحيل

الشريف
محمد
صالح
علي
عامر
محمد
محمد
محمد
بلقاﺳم
لخضر
العلواني
محمد اوعجال
محمد
بولعراس
محمد
حسين
أحمد
كمال
مراح
إبراھيم
الطاھر
عبد الحفيظ
بلقاﺳم
إبراھيم
العربي
إﺳماعيل
مراد
السعيد
مزيان
السعيد
عبد الوھاب
ﺧميسي

شامي يمينة
عون ﷲ صحرة
كنزاري رقية
عيساوي مليكة
عيساوي فاطمة
ماضوي داودية
عالونة ﺧميسة
غزال غزالة
غواري مسعودة
مباركي محبوبة
بن زيد محبوبة
بالع مھنية
ﺟوھري مسعودة
قب ربعية
بن زروال حدة
قتوم محدادة
نايلي مليحة
عقون الزھرة
بلقور شريفة
قرﺳيف علجية
بوعصيدالزھرة
عيدود أم السعد
مليل ﺧرفية
فصلي حدة
بركات ھبيلة
قاﺳمي نوة
قرفي ضاوية
لعصيص ﺗفاحة
حامي ﺳوفية
صياد ربيحة
لعور بريزة
لعور ربعية

 1967/11/14الجزائر
 1966/01/22ﺧنشلة
 1964/05/27ششار
 1973/11/15ﺧنشلة
 1969الولجة
 1964/12/13ﺧنشلة
 1969حكم 1975ﺧنشلة
 1954/01/14الحجار
 1954أوالد رشاش
 1971/09/23ﺧنشلة
 1953/08/24ﺧنشلة
 1964/03/13ﺧنشلة
 1969/03/17ﺟالل
 1964/08/26ﺧنشلة
 1967/05/20ﺧنشلة
 1975/07/31ﺧنشلة
 1975/03/21ﺧنشلة
 1960/01/11ﺧنشلة
 1972/09/14ﺧنشلة
 1958/07/21ﺧنشلة
 1974/04/20ﺧنشلة
 1956أنسيغة
 1972ﺧنشلة
 1980/07/22ﺧنشلة
 1970/06/09ﺧنشلة
 1965/06/14ﺧنشلة
 1952/01/01ﺧنشلة
1968/04/05ﺧنشلة
 1967/12/02المحمل
 1979/08/26ﺧنشلة
 1957/12/19الحامة
 1970/04/14الحامة

طريق بابار
حي المحطة
حي بن عمارة شعبان
حي الحدائق
حي السعادة
نھج فلسطين
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي النصر
حي النور
حي بوﺟلبانة
حي يوﺳفي
حي الشبور
حي المنظر الجميل
حي الحسناوي
حي  700ﺳكن
طريق مسكانة
حي عين الكرمة
طريق عين البيضاء
حي أول نوفمبر
طريق مسكانة
حي بوزيد
حي المنظر الجميل
ﺗجزئة  104طريق العيزار
حي بوﺟلبانة
حي بوزيان
حي النصر
حي الحدائق
نھج ﺳھتال معمر
حي النور
حي المستشفى
حي الحدائق
حي المقبرة اإلﺳالمية

.1065
.1066
.1067
.1068
.1069
.1070
.1071
.1072
.1073
.1074
.1075
.1076
.1077
.1078
.1079
.1080
.1081
.1082
.1083
.1084
.1085
.1086
.1087
.1088
.1089
.1090
.1091
.1092
.1093
.1094
.1095
.1096

لغرور عبد الكامل
مبروكي علي
مدور فتحي
مرﺟاﺟو نورة
مرﺟان ربيعي
مرﺟان موﺳى
مرداﺳي فؤاد
مرداﺳي مذكور
مركيش رفيق
مرير حمدي
مرير دليلة
مرير صباح
معروق لحسن
معوش أحمد
مقداد نبيل
منصوري الطيب
مھناوي يزيد
ميزان إﺳماعيل
نمر محمد
الھيص محمد
وادة محمد
بداوي الصادق
بدغيو بلقاﺳم
بشير علي
بضياف بولعراس
بكوش فيروز
بن ﺟمعة يمينة
بن ﺳاﺳي صالح
بن ﺳيدھم عبد الوھاب
بن عمارة عمارة
بن نجاح الشريف
بوﺗرعة حنيفة

الطاھر
محمد
الھادي
صالح
عمارة
مداني
براح
الربيعي
محفوظ
أحمد
مجيد
مداني
ميلود
الطاھر
بوزيد
عمار
محمد
عمر
عبد ﷲ
أحمد
أحمد
ميھوب
صالح
محمد الطاھر
عبد القادر
عبد الحفيظ
صالح
أحمد
صالح
بلقاﺳم
محمد
الطاھر

لغرور صحرة
لحول مسعودة
بوﺟيج زكية
قميني محبوبة
مرﺟان الزھوة
مقداد كاملة
مرداﺳي مليكة
مرداﺳي فاطمة
بوﺟالل عرﺟونة
بن ﺳبع يمينة
ﺟالل ﺟمعة
حيمر الخامسة
معروق مسعودة
كوشار مسعودة
بوزاھر الزھرة
منصوري حدة
ﺗليل فاطمة
ميزان ھبيلة
نمر ﺧميسة
الھيص حفصية
شمشار ﺧميسة
بداوي باكة
حامدي فاطمة
قاﺳمي مھرية
فريتح أم الخير
بكوش حدة
بن ﺟمعة عائشة
بن ﺳاﺳي علجية
بوثريد بيضة
أرنيف رھوة
بوزكري حفصية
بوﺗرعة عرﺟونة

 1968/09/22ﺧنشلة
 1960/11/17ﺟالل
 1978/07/20ﺧنشلة
 1976/11/10فكرينة
 1957حكم  1981ﺧنشلة
 1954/11/10بغاي
 1977/05/20ﺧنشلة
 1963/04/29ﺧنشلة
 1967/03/23ﺧنشلة
 1969/04/21ﺧنشلة
 1956ﺧنشلة
 1965/12/09ﺧنشلة
 1962/01/22ﺧنشلة
1973/04/10ﺧنشلة
 1970/05/05ﺧنشلة
 1961/03/24بابار
 1973/03/15ﺧنشلة
 1960/10/11المحمل
 1955/12/12المحمل
 1935طامزة
 1965/12/26ﺧنشلة
 1958المحمل
 1954/06/15الحامة
1967/04/07ﺧنشلة
 1978ﺧنشلة
 1966/10/20عنابة
 1963ﺧنشلة
 1964/05/01باﺗنة
 1963/10/28ﺧنشلة
 1962/08/14ﺧنشلة
1952بابار
 1972/12/21باﺗنة

طريق ؤمسكانة
نھج الجزائر
حي بوزيد
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
حي الحسناوي
حي الحسناوي
حي  700ﺳكن
حي بن بوالعيد
نھج مرير لحسن
طريق المقبرة اإلﺳالمية
نھج ﺗونس
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
حي بوزيد
 748ﺳكن طريق العيزار
حي بوزيان
حي األوراس
حي بوزيان
حي العمارات
طريق مسكانة
حي بوﺟلبانة
حي بوزيان
حي موﺳى رداح
طريق مسكانة
حي  78ﺳكن
حي المستقبل
حي إبن رشد
نھج علي بوﺳحابة
حي بن بولعيد
طريق العيزار

.1097
.1098
.1099
.1100
.1101
.1102
.1103
.1104
.1105
.1106
.1107
.1108
.1109
.1110
.1111
.1112
.1113
.1114
.1115
.1116
.1117
.1118
.1119
.1120
.1121
.1122
.1123
.1124
.1125
.1126
.1127
.1128

بوﺟھين محمد
بوحافر السعيد
بوركبة لزھر
بوزاھر ﺳليم
بوعزيز فؤاد
بوقندورة منيسة
بولعجول لزھر
ﺗليل شعبان
ﺗيمسرار عبد القادر
ﺟحيش بلقاﺳم
ﺟالمدة نادية
ﺟلول مسعود
حجلة ﺧليفة
حشوف مسعود
حصاد حسين
حصاد عمار
حقاص حسان
حقاص عبد العزيز
حقاص عبدﷲ
حقاص غزالي
حمادي أمال
حمادي ﺳامية
حمد حمالوي
ﺧاوة ﺧميسي
ﺧاوة عبيد
ﺧالف نجلة
رويبح أحسن
زراري علي
زغالمي إبراھيم
ﺳالك نادية
ﺳعيدي يوﺳف
شبدن رشيد

عيسى
صالح
الطيب
السقني
عبدالوھاب
مسعود
عبد الرزاق
عبد ﷲ
أحمد
رحال
طاھر
الشريف
عمار
الطيب
بلقاﺳم
ﺧميسي
أمحمد
عمر
عمار
إبراھيم
محمد الطيب
مبروك
محمد
محمد
ﺧليفة
عبد الحفيظ
رابح
بضياف
محمد
العيفة
محمد
محيو

بوﺟھين رھيفة
زعطوط مباركة
قبالوي مبروكة
بوزاھر فاطمة
بوعزيز حمرة
بوقندورة اليامنة
قسحي زينة
ﺗليل مبروكة
قناطف زرفة
ﺟحيش فاطمة
غربي حبيبة
بوعون ﺟميلة
قنيس مليحة
ﺟغالل حدة
ﺟريدي قوﺗة
فرادي ﺗونس
حقاص فاطمة
حقاص باھية
حقاص عائشة
حقاص محبوبة
حمادي محقورة
عثماني العالية
رحال حدة
ﺳواكرية ﺧميسة
ﺧاوة ﺧضرة
ﺟريدي حدة
رويبح زھرة
زراري يمينة
عبروق فاطمة
معمرية شريفة
زراري ﺗونس
شبدن كاملة

 1965/11/16ﺧنشلة
 1969/08/03الحامة
 1962/08/09المحمل
 1974/12/26ﺧنشلة
 1967/05/14أوالد رشاش
 1959/12/22متوﺳة
 1970/10/03ششار
 1972/06/12الحامة
 1971/02/22ﺧنقة ﺳيدي ناﺟي
1953طامزة
 1967/01/30قسنطينة
 1956/08/22بابار
 1961/08/25طامزة
 1952ﺧنشلة
 1963/07/15ﺧنشلة
 1967/10/19عنابة
 1966/09/01ﺧنشلة
 1967/11/16الحامة
 1966/02/07الحامة
 1969/05/26ﺧنشلة
 1969/05/28ﺧنشلة
 1966/05/28ﺧنشلة
 1957/09/27ﺧنشلة
 1964/05/08ﺧنشلة
 1977/02/18ﺧنشلة
 1951/05/03طامزة
 1968/03/21ﺧنشلة
 1972/07/03ششار
 1965/02/18ﺧنشلة
 1968/11/21ﺧنشلة
 1968/05/03بسكرة
 1970/10/22بابار

حي بوزيد
حي عين الكرمة
حي بوزيان
طريق عين البيضاء
حي األوراس
حي الحدائق
حي بوزيد
نھج ﺗلية محمد العيد
طريق عين البيضاء
طريق عين البيضاء
حي عين الكرمة
حي بوزيان
حي النصر
حي الكاھنة
طريق عين البيضاء
حي المحطة
حي المحطة
حي موﺳى رداح
طريق باﺗنة
حي إبن رشد
نھج ﺳھتال معمر
حي بوزيان
حي بوزيد
حي بوزيد
حي عين الكرمة
حي الحدائق
حي  50ﺳكن
نھج الجزائر
طريق عين البيضاء
نھج األمير عبد القادر
حي المستقبل
حي األوراس

.1129
.1130
.1131
.1132
.1133
.1134
.1135
.1136
.1137
.1138
.1139
.1140
.1141
.1142
.1143
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.1155
.1156
.1157
.1158
.1159
.1160

صليب شعبان
صياف عبد الناصر
عايب الجمعي
عايب عبد المجيد
عبابسة صالح
عروف حضرية
عشيش ﺧديجة
عقابة السبتي
عقون مباركة
عقون محي الدين
عكاش غالية
عنصل محمود
عون ﷲ عادل
عيدود الوردي
غانية ﺳمير
قابوش شوقي
قب السبتي
قب صالح
كادة إبراھيم
لشخب عبد العزيز
لطرش الطاھر
لغماﺳي وردة
محبوبي نضيرة
مخنان ﺗركية
مراح يسين
مرﺟان شعبان
مرزوقي عمار
مليكي محمد
نوار الربيعي
ھتاك عبدﷲ
ھزيل العيد
وادة موﺳى العربي

السبتي
الدراﺟي
عبد الحفيظ
حسين
ﺳليمان
أحمد
علي
محمد
الھاشمي
المكي
دريدي
بلقاﺳم
السعيد
مسعود
المولدي
السعيد
محمد
مسعود
عبد الحفيظ
لخضر
اليامين
العربي
ﺳليمان
محمد
محمد الطاھر
محمود
بلقاﺳم
بلقاﺳم
بلقاﺳم
محمد
بلقاﺳم
الربيعي

رحيم يمينة
صياف كحيلة
عايب ﺟمعة
عايب مھنية
عبابسة علجية
شخاب رمانة
عشيش فاطمة
لشخب ﺟمعة
عقون باھية
عقون ﺧميسة
زغالمي حدة
حوت مسعودة
عون ﷲ مريم
زازة حدة
مساك فاطمة
قابوش العالية
شرميم ﺟمعة
قب مسعودة
حفيان حدة
مرغاد ﺟميلة
حكار ربعية
لغماﺳي صغيرة
محبوبي عربية
مخنان عائشة
مراح روبة
مرﺟان كوكة
طاھري مبروكة
رحراح زوبيدة
نوار بثينة
ھتاك الزھرة
بن دحة ھنية
رابحي مسعودة

 1967/02/16متوﺳة
 1950/07/14بغاي
 1962ﺧنشلة
 1973حكم 1982ﺧنشلة
1958ﺗاوزيانت
 1959المحمل
 1965/05/16أم البواقي
 1956/03/20ﺧنشلة
 1939/04/20الحامة
 1960/04/02ﺧنشلة
 1967/01/08ﺧنشلة
 1973/047/11الحامة
 1979/01/13ﺧنشلة
 1962/06/14ﺧنشلة
 1975/01/03ﺧنشلة
 1971/09/23ﺧنشلة
 1960حكم 1962أنسيغة
1963/04/10ﺧنشلة
 1969/01/24ﺧنشلة
 1968/09/17ﺧنشلة
 1963/09/24الحامة
 1966/02/21الحامة
 1963حكم 1994ﺧنشلة
 1968/03/14ﺧنشلة
 1968/01/14ﺧنشلة
 1963/04/21أنسيغة
 1972/09/11ﺟالل
 1968/01/12ﺧنشلة
1947/01/24أوالد رشاش
 1969/03/16الحامة
 1965/05/10الحامة
 1958/02/22ﺧنشلة

حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
حي النصر
حي بوﺟلبانة
حي بوزيان
حي مرير لحسن
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
حي الكاھنة
طريق عين البيضاء
حي بوﺟلبانة
حي  700ﺳكن
طريق مسكانة
حي المستشفى
حي الحدائق
طريق بابار
حي الحسناوي
حي  05ﺟويلية
نھج ﺗونس
حي الحسناوي
طريق باﺗنة
حي بن بوالعيد
حي السالم
نھج علي بوﺳحابة
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي  05ﺟويلية
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي بوزيد
حي ﺗلية محمد العيد
حي بوﺟلبانة
حي ابن رشد

.1161
.1162
.1163
.1164
.1165
.1166
.1167
.1168
.1169
.1170
.1171
.1172
.1173
.1174
.1175
.1176
.1177
.1178
.1179
.1180
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.1190
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.1192

وافي عبد الحميد
يعقوب حسان
ثابتي فريد
بوثريد محد الصالح
بوزاھر مراد
بوقفة محمد
حمزاوي يحي
رﺟيل نوة
بن ﺧليفة عبد الكريم
رمادنية ربعية
كنزاري عربية
حقاص ﺟمال
بن بريك فايزة
لكمين عبد العزيز
مرزوق عبد الرحمان
بوزيدي محمود
عصيص علي
عالوي السعيد
طير مولود
رﺟيل عبد العالي
ﺳھتال بوﺟمعة
بورمادة وناﺳة
حصاد عبد الجبار
دغمان صالح
شريرو بلدية
شيحاوي العايش
عياد نوة
لطرش صليحة
ليتيم الشريف
بدغيو عبدﷲ
بالع ﺳمير
بوثريد عادل

حسين
عمر
الصديق
----------صالح
---------صالح
عمار
محمد الطيب
عبد الرحمان
محمد العربي
صالح
ﺧليفة
عمار
صالح
بلقاﺳم
عبد القادر
عبد الرحمان
الھامل
عمارة
مرزوق
بلقاﺳم
علي
ﺧليفة
لخضر
حمادي
إبراھيم
محمد
بلقاﺳم
أحمد
محمد
العربي

وافي عربية
عقون فاطمة
مياﺳي أوريدة
بوثريد ربعية
بوزاھر فتيحة
----------طبيب ھنية
رﺟيل ھبيلة
لشخب دزاير
رمادنية حدة
كنزاري رقية
حقاص ربعية
بوشبورة الزھرة
بوﺳحابة عائشة
مساك مسعودة
مرداﺳي حدة
لعصيص العطرة
ريماني شھرة
عباد مسعودة
زروال فطيمة
مازوزي طيبة
بوزيدي يمينة
حصاد نوة
ﺧاوة غزالة
بوطارفة فاطمة
شيحاوي فاطمة
طاھري عائشة
أدامي زينب
ﺳكروف البيضة
عقون مباركة
بالع حضرية
بوثريد القايمة

 1968/08/07ﺧنشلة
 1966/02/09ﺧنشلة
 1975/01/29ﺧنشلة
 1979/09/20ﺧنشلة
 1984/01/10ﺧنشلة
 1991/11/04ﺧنشلة
 1979/04/15ﺧنشلة
 1975/11/18ﺧنشلة
 1964/09/16ﺧنشلة
 1941/02/07بودرھم
 1961ﺗبردقة
 1965/07/27ﺧنشلة
 1966/06/25ﺳيدي أمحمد
 1958/11/11ﺧنشلة
 1972/10/22ﺧنشلة
 1954/03/10بغاي
 1974/06/13ﺧنشلة
 1974/01/17ﺧنشلة
 1976/11/25ﺧنشلة
 1976/09/29ﺧنشلة
 1960/04/15بغاي
 1967/02/09ﺧنشلة
 1971/07/29ﺧنشلة
 1980/12/17ﺧنشلة
 1959ﺧنشلة
 1973/08/29ﺧنشلة
 1958المحمل
 1971/12/08ﺧنشلة
 1954الحامة
 1968/05/03ﺧنشلة
 1980/10/05ﺧنشلة
 1979/05/16ﺧنشلة

حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
نھج حكار عبدﷲ
نھج بن بوالعيد
حي الحدائق
نھج فلسطين
حي بوﺟلبانة
حي األوراس
طريق عين البيضاء
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي بوزيد
طريق باﺗنة
نھج اإلﺳتقالل
طريق العيزار
نھج بن بولعيد
حي الحدائق
حي بوزيان
طريق زوي
نھج بن عباس الغزالي
حي موﺳى رداح
حي المقبرة اإلﺳالمية
 748ﺳكن طريق العيزار
حي بوﺟلبانة
حي ﺗلية محمد العيد
حي يوﺳفي
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي الحسناوي
حي النصر
حي موﺳى رداح
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
نھج شيحاني بشير

.1193

بودوحة نورة+الزھرة

السعيد

حقاص يمينة

.1194
.1195
.1196
.1197
.1198
.1199
.1200
.1201
.1202
.1203
.1204
.1205
.1206
.1207
.1208
.1209
.1210
.1211
.1212
.1213
.1214
.1215
.1216
.1217
.1218
.1219
.1220
.1221
.1222
.1223

بوﺳحابة ﺳعيدة
بوطبة دليلة
حبشي مراد
عرﺟون ﺳليمان
لشخب فاﺗح
مرير ﺳليمة
منصوري لمين
مصرانة ﺧديجة
حواﺳي موھوب
غريب عبد الجليل
شيتور الوردي
بھلول فطيمة
حقاص زوبيدة
مالح فاطمة
وناﺳي الھادي
ﺟغالل غزالي
عزوزي صالح
بوقفة محيو
ﺧلفاوي بادي
دكومي بوﺧضرة محمد
مباركي فاروق
فالق شريفة
فالق فايزة
شطيبي محمد أيسر
كواشي عبد العزيز
بركاني عبد الحميد
قاﺳمي مسعود
دردوش إبراھيم
عقون حليم
زروال فضيل

عمارة
محمد
عبد القادر
بوزيد
مداني
بن يوب
حسان
إبراھيم
محمد الصالح
بلقاﺳم
الطيب
النوار
عبدﷲ
صالح
لحسن
محمد
محمد الصغير
السبتي
محمد
حميد
عمار
لخضر
إبراھيم
يوﺳف
ميلود
لخميسي
أحمد
السعيد
محمد
عبد القادر

بوﺳحابة زھور
حقاص ﺧديجة
حيمر نوة
ﺳاري الزھرة
لشخب ﺧديجة
ﺗليلي رقية
منصوري ﺧديجة
طبيب ھنية
بوكحيل الزھرة
ركابي مسعودة
ربيبة حمامة
غزال أم ھاني
حقاص زرفة
عزوز محبوبة
كرﺗيس مسعودة
حفيان ﺧديجة
معلمي فاطمة
بوقفة حدة
ﺧلفاوي حدة
بولعيز قرمية
مرير بحرية
مباركي محبوبة
فالق ﺳكينة
حومري الزھرة
شناق غزالة
زيادي عرﺟونة
بادي الزھرة
صيد حدة
عقون بيضة
زروال الوازنة

1964/03/09ﺧنشلة
 1958ﺧنشلة
 1956/01/26ﺧنشلة
 1964/09/29الحامة
 1980/05/23ﺧنشلة
 1979/10/01المحمل
 1972/11/16ﺧنشلة
 1964/06/08ﺧنشلة
 1985/10/01ﺧنشلة
 1948/05/08عنابة
 1955/03/08عالي الناس
 1968/08/25ﺧنشلة
 1962المحمل
 1942/01/30ﺧنشلة
 1947/01/29الحامة
 1955ششار
 1965/12/11ﺧنشلة
 1971/11/10ﺧنشلة
 1935ﺧنشلة
 1962/05/25ﺧنشلة
 1951/04/23المحمل
 1966/01/13قسنطينة
 1989/05/21ﺧنشلة
 1985/04/26ﺧنشلة
 1980/10/07ﺧنشلة
 1978/02/24قالمة
 1981/09/28ﺧنشلة
 1951/03/07أوالد فاضل
 1971/09/01الولجة
 1960/01/21ﺧنشلة
 1974/05/13ﺧنشلة
 1987/11/26ﺧنشلة

نھج عثماني التيجاني
نھج الجزائر
حي النور
حي موﺳى رداح
حي العيد حفيان
طريق مسكانة
حي الحدائق
حي  440ﺳكن
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي  270ﺳكن
حي عبد الحفيظ السوفي
حي النصر
طريق زوي
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي المقبرة االﺳالمية
حي بوزيد
حي النسيم
نھج ﺗونس
نھج ﺗونس
طريق عين البيضاء
حي األوراس
حي  440ﺳكن
حي األوراس
حي ﺳوناطيبة
طريق بابار
طريق مسكيانة
حي الكاھنة
حي السعادة
حي المحطة
نھج الشرق
حي  350ﺳكن

.1224
.1225
.1226
.1227
.1228
.1229
.1230
.1231
.1232
.1233
.1234
.1235
.1236
.1237
.1238
.1239
.1240
.1241
.1242
.1243
.1244
.1245
.1246
.1247
.1248
.1249
.1250
.1251
.1252
.1253
.1254

عوايجية ھشام
ديار حمزة
طبيش مبروك
مرداﺳي ﺧالد
بوﺟھين ﺟابر مداني
بوطبة عبد العزيز
ھاني يوﺳف
حقاص ﺳليم
عوايجية محمد الصالح
بن ﺧوش ﺳامية
بوزيدي مختار
ناصري عبد الحفيظ
غراب محمد شكيب
بوﺗرعة أرزقي
الغة وردة
دمان لحسن
بن غانم عبد القادر
صالح الدين
ﺟابري كمال
لشخب بلقاﺳم
بوكراع محمد
بعرة شوقي
زروال حكيم
صكاوي محمد
حقاص فتيحة
ﺟبايلي لخضر
موﺳاوي ھشام
مغيثي ﺳليم
بوصكة رشيد
ﺳعدي ناصر
قراب يسين
زديرة محمد

الحمزة
عبد الكريم
أحمد
لمين
عبد الحميد
مداني
رشيد
مسعود
إبراھيم
بوعكاز
محمد
احمد
العربي
محمد
لحباﺳي
عبد الحميد

دالي ﺳعيدة
مسعودي ربيعة
طبيش ﺟمعة
مرداﺳي فاطمة
ﺳعداوي ليلى
بوطبة دلولة
صحراوي نصيرة
ليتيم فطيمة
غدير برنية
قب حدودة
بوزيدي الزھرة
بلمانع حفصية
ﺗلية رشيدة
عون ﷲ أم ھاني
الغة عائشة
مامن حورية

1990/02/28ﺧنشلة
 1990/11/30ﺧنشلة
 1959/04/03ﺧنشلة
 1986/04/28ﺧنشلة
 1992/07/26ﺧنشلة
 1956/09/02ﺧنشلة
 1987/074/12ﺧنشلة
 1976/05/31ﺧنشلة
 1987/04/01ﺧنشلة
 1967/09/04ﺧنشلة
 1992/08/15ﺧنشلة
 1981/04/27ﺧنشلة
 1991/06/08ﺧنشلة
 1978/02/12ﺧنشلة
 1958/05/22ﺧنشلة
 1985/04/11ﺧنشلة

نھج الشرق
حي الحدائق
حي بوزيد
حي الحسناوي
نھج فلسطين
نھج عشي عبد العزيز
طريق مسكيانة
طريق باﺗنة
حي النصر
حي  160ﺳكن
طريق باﺗنة
حي الحدائق
حي  700ﺳكن
حي الحسناوي
نھج بن عمارة شعبان
حي  120ﺳكن

عبد العزيز

صياد حليمة

 1987/09/07ﺧنشلة

نھج اإلﺳتقالل

علي
عمر
بلقاﺳم
عمار
بوﺳالم
بلخير
محمود
بلخير
عبد الكريم
قروي
السعيد
ميھوب
بلقاﺳم
عمارة

بريمة ذھبية
لشخب الھذبة
طبيب ﺧامسة
بعرة عائشة
بن عباس شوشانة
ﺳمغولي ربيعة
حقاص فاطمة
ﺟبايلي زرارية
بيبي فطيمة
حناشي حليمة
عقابة حدة
ﺳعدي حدة
قراب حدة
صحراوي نجمة

 1978/07/29باﺗنة
 1960/05/09ﺧنشلة
 1930/09/17عين الطويلة
 1979/02/09الحامة
 1982/05/14ﺧنشلة
 1981ﺧنشلة
 1977/09/07ﺧنشلة
 1960/08/10المحمل
 1983/07/25ﺧنشلة
 1986/01/21قايس
 1975/01/07ﺧنشلة
 1985/02/10ﺧنشلة
 1973/08/14ﺧنشلة
 1928/03/13مقادة

طريق باﺗنة
نھج ﺗونس
طريق مسكيانة
حي النصر
حي بوﺟلبانة
حي الحسناوي
حي موﺳى رداح
حي بوزيد
حي  05ﺟويلية
حي النور
طريق عين البيضاء
نھج ﺳھتال معمر
طريق باﺗنة
حي  270ﺳكن

.1255
.1256
.1257
.1258
.1259
.1260
.1261
.1262
.1263
.1264
.1265
.1266
.1267
.1268
.1269
.1270
.1271
.1272
.1273
.1274
.1275
.1276
.1277
.1278
.1279
.1280
.1281
.1282
.1283
.1284
.1285
.1286

لشخب يحي
شلغام ھشام
شاوش نزيھة
عون الزھرة
حقاص ﺟياللي
ھلة ﺧبثان
شرفي إﺳماعيل
ﺟغالل ھشام
بريك فيصل
ﺧاوة العيد
حصاد حمزة
برنوق محمد
ﺧليفي عبد الحميد
زاوية كمال
طالبي صالح
حقاص عبد ﷲ
ﺳايحي السبتي
حيمر عبد الرزاق
عماميش ھاني
ريم ﺟموعي
ﺳھتال رضوان
مخنان ﺧليفة
بلقور عبد الرحمان
بوطارفي أحمد
قادري حمزة
قادري محمد
شرفة السعيد
قب نبيل
بن ﺳيدھم نوال
قوﺟيل ﺟالل
ﺗكواشت ﺳميرة
إيكن شوقي

ﺳليم
العايش
لزھاري
زوبير
أحمد
مبروك
محمد
محمود
محمد
علي
نصرالدين
عبد المجيد
علي
أحمد
محمد الطاھر
عبد الحميد
عمار
محمد
عثمان
عمار
حمانة
عيسى
علي
عبد ﷲ
بلقاﺳم
محبوبي
ﺧليفة
العيد
لمين
علي
ﺟمعي
عبيد

صياد وناﺳة
بلغازي عائشة
بوطبة علجية
دمان زوبير
قليل علجية
مھماه عربية
شرفي نزيھة
بخوش حنيفة
ﺗريكي صفية
لغرور الھذبة
فرشاوي مباركة
برنوق نصيرة
ﺧليفي عجالة
لشخب ﺟمعة
طالبي ربعية
لحول العطرة
صياد زينة
بوقندورة وناﺳة
عماميش نوة
شخاب حدة
ﺳھتال ﺟغمومة
ﺧمار فتيحة
دغموس ﺧميسة
بوطارفي فاطمة
قريب العطرة
عمراني ربيحة
شرفة الحمرة
مولة ﺟميلة
زديرة نونة
عروس ربعية
عقاب برنية
إيكن عائشة

 1991/09/02ﺧنشلة
 1981/01/14ﺧنشلة
 1984/04/18ﺧنشلة
 1979/01/27ﺧنشلة
 1986/01/09ﺧنشلة
 1973المحمل
 1984/02/07الحامة
 1978/12/21ﺧنشلة
 1985/01/31ﺧنشلة
 1969/04/14ﺧنشلة
 1985/09/02ﺧنشلة
 1986/05/14ﺧنشلة
 1985/02/01ﺧنشلة
 1972/01/21ﺧنشلة
 1964بابار
 1978/07/31ﺧنشلة
 1950/05/01مقادة
 1980/06/23ﺧنشلة
 1983/10/10ﺧنشلة
 1972/06/08المحمل
 1982/01/31ﺧنشلة
 1973/04/03ﺧنشلة
 1971/03/20الحامة
 1981/03/25ﺟالل
 1986/06/25ﺧنشلة
 1987/05/13ﺟالل
 1972/07/20ﺧنشلة
 1972/11/14ﺧنشلة
 1988/02/05ﺧنشلة
 1979/05/17ﺧنشلة
 1968/02/05ﺧنشلة
 1981/03/06ﺧنشلة

حي ﺳوناطيبة
طريق مسكيانة
طريق عين البيضاء
نھج ﺗونس
طريق العيزار
نھج ﺳھتال معمر
نھج ﺳھتال معمر
حي  700ﺳكن
حي بوزيد
حي  700ﺳكن
طريق عين البيضاء
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي بوﺟلبانة
حي النصر
حي بوزيد
حي النصر
نھج ﺳھتال معمر
حي الحدائق
نھج ﺳھتال معمر
حي بوزيان
حي  270ﺳكن
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
حي النصر
حي  440ﺳكن
حي الكاھنة
حي الحدائق
حي الحدائق
طريق مسكانة
حي النصر
حي المحطة
حي ﺳوناطيبة

.1287
.1288
.1289
.1290
.1291
.1292
.1293
.1294
.1295
.1296
.1297
.1298
.1299
.1300
.1301
.1302
.1303
.1304
.1305
.1306
.1307
.1308
.1309
.1310
.1311
.1312
.1313
.1314
.1315
.1316
.1317
.1318

صياد يسين
غراب ﺳمير
ﺳغيري محمد
شايب وليد
ﺧالدي عمار
عبيد رابح
بوھاللة عبد الحميد
بلفضل حضرية
ﺟغالل رياض
ﺟغالل فؤاد
لغماﺳي يسين
ﺳالم ﺳامي
برنوق منيرة
بلعيدي طه
دادي الحسين
بوريش رفيق
وادي عبد الحفيظ
شرفة ﺳھام
بوعالق نور ﺳيدي علي
فالح السعيد
ﺳكروف مسعودة
ﺧليفي عبد الحميد
قلقول وليد
بوشارب أنيس
بوغديري عبد الحكيم
ﺧوشة رزقي
قوﺟيل نورالدين
حقاص ربيع
كرفاص نصرالدين
بوغقال كريم
بالع عزالدين
مشكان أﺳماء

بوعكاز
أحمد
حاج
الوردي
عبد القادر
عبد ﷲ
محمد ﺟمعي
عبد المجيد
رمضان
رمضان
السعيد
علي
بلقاﺳم
إﺳماعيل
السعيد
أحمد
عبد القادر
أحمد
صالح
محمد الصالح
عبد القادر
علي
بلقاﺳم
بلقاﺳم
يحي
محمد
أمحمد
عبد ﷲ
عوبادي
قاﺳة
موﺳى
----------

ﺗلية ظريفة
غواري غيدة
عنصل محقورة
ديار بلدية
بوعامر روقية
بوﺳنة ﺟمعة
ﺧدومة كريمة
بلفضل فاطمة
مسعودي نزھة الزمان
مسعودي نزھة زمان
ھتاك شويخة
فالح باية
برنوق ﺟمعة
بلعيدي فطيمة
بوذراع عربية
بوريش عائشة
وادي ﺟنات
زيادي ربيعة
مليكي بريزة
فالح ﺧوﺧة
ﺳكروف مباركة
ﺧليفي عجالة
لغرور يسمينة
بخوش فاطمة
شخاب ربيعة
ﺗاﺟر ﺧميسة
قوﺟيل حفصية
حقاص ﺟيدة
فضيل ھجيرة
بوغقال عائشة
بالع ﺧميسة
------------

 1981/11/07ﺧنشلة
 1971/12/29أوالد رشاش
 1979/12/31ﺧنشلة
 1987/01/19ﺧنشلة
 1971/07/15ﺧنشلة
 1987/09/26بابار
 1993ﺧنشلة
 1966/11/05ﺧنشلة
 1975/01/23ﺧنشلة
 1985/03/19ﺧنشلة
 1979ﺧنشلة
 1989/04/01بسكرة
 1976/06/17ﺧنشلة
 1992/06/30عين الطويلة
 1931/07/03ﺧنشلة
 1974/09/27ﺧنشلة
 1972/12/05ﺧنشلة
 1984/07/29ﺧنشلة
 1983/09/21الدار البيضاء
 1974ﺧنشلة
 1967/02/28الحامة
 1985/02/01ﺧنشلة
 1986/06/27ﺧنشلة
 1981/01/23ﺧنشلة
 1980/06/27ﺧنشلة
 1951/05/16المحمل
 1971/04/27ﺧنشلة
 1981/06/17ﺧنشلة
 1977/06/07ﺧنشلة
 1982/07/12ﺧنشلة
 1973/05/27ﺧنشلة
 1987/02/02ﺧنشلة

طريق باﺗنة
حي  700ﺳكن
طريق مسكيانة
حي السالم
حي الكاھنة
حي الكاھنة
حي الكاھنة
حي الكاھنة
حي الكاھنة
حي الكاھنة
حي الكاھنة
حي الكاھنة
نھج مصاص رابح
حي بوزيان
طريق عين البيضاء
حي النصر
نھج بن عمارة شعبان
طريق عين البيضاء
حي بوﺟلبانة
حي بوزيان
حي موﺳى رداح
حي بوﺟلبانة
حي العيد حفيان
حي  700ﺳكن
حي بوزيان
حي  270ﺳكن
نھج الجزائر
حي موﺳى رداح
حي بوﺟلبانة
حي المحطة
حي موﺳى رداح
طريق المقبرة اإلﺳالمية

.1319
.1320
.1321
.1322
.1323
.1324
.1325
.1326
.1327
.1328
.1329
.1330
.1331
.1332
.1333
.1334
.1335
.1336
.1337
.1338
.1339
.1340
.1341
.1342
.1343
.1344
.1345
.1346
.1347
.1348
.1349
.1350

فالق كريمة
دمان عبد الحق
موﺳاوي عبد المالك
قرون رﺟم
عروج لمين
أيت الحاج موﺳى
بوﺟالل فاﺗح
ﺗبيب نصيرة
مرير ﺧذاري
فروج ﺳليم
بن نوي فطيمة
عقابة عبد الوھاب
شنيني يمينة
مسعودي ميھوب
عقون محبوبي
شامي عماد
لحول عبد الحق
لعور يسين
ﺟليد ﺳمير
حصاد عباس
بلھوشات علي
بالع رضوان
قديد ﺧديجة
بركاني عبد الحميد
عرعار مباركة
عزيزي زوبير
كواشي علي
نجار ﺳاﺳية
بولبيار مجيد
مرزوقي نورﷲ
حقاص ﺟمعة
ﺟغالل ياﺳين

الھادي
عبد الحميد
بشير
النوي
أحمد
السعيد
إبراھيم
النوي
محمد الطيب
أحمد
عمر
محمد
ﺧليفة
محبوبي
بشير
عبد الحميد
الجمعي
عبدﷲ
محمد
العيد
حمانة
عبد ﷲ
لعبيدي
لخميسي
محمد
محمدالشريف
محمد
إبراھيم
مسعود
حميد
محمد
الجمعي

حديدان أم السعد
مامن حورية
لعبادي مريم
طالب ﺗوزر
بوشالغم بھجة
صابر وردية
بوﺟالل زكية
زواوي محبوبة
غمري ﺧديجة
ﺧالف فاطمة
رمضان فضة
عقابة ﺳعيدة
حمايدي حليمة
بلوكيل رقية
عقون عائشة
ﺳلماني مليكة
لموشي ربعية
لعور عرﺟونة
بلعيدي فاطمة
حصاد بلدية
بربوح فطيمة
مرﺟان مسعودة
شعباني فاطمة
زيادي عرﺟونة
رزق ﷲ ﺧديجة
عزيزي زوبيدة
بوطرفة ھنية
نجار ﺟمعة
بولبيار عيدة
عيساوي فتيحة
عبيدي عائشة
بن يحي ربعية

 1975/07/11ﺧنشلة
 1981/03/16ﺧنشلة
1966/01/14ﺧنشلة
 1949/09/16أم البواقي
 1959/09/28ﺧنشلة
 1970/05/20ﺧنشلة
 1961/04/29ﺧنشلة
 1960/06/14مداوروش
 1956/12/10ﺧنشلة
 1984/01/16ﺧنشلة
 1969/08/16بسكرة
 1982/08/24ﺧنشلة
 1946/02/15ﺧنشلة
 1972/09/25ﺧنشلة
 1954/10/10ﺧنشلة
 1983/07/06ﺧنشلة
 1985/03/13ﺧنشلة
 1972/05/04ﺧنشلة
 1975/04/29ﺧنشلة
 1964/05/06ﺧنشلة
 1960/09/26ﺧنشلة
 1987ﺧنشلة
 1955/06/03ﺧنشلة
 1951/03/07أوالدفاضل
 1956طامزة
 1979/09/29ششار
 1951/07/21ششار
 1965/06/05ششار
 1958/02/18أنسيغة
 1977/02/09ﺧنشلة
 1937/01/14الحامة
 1977/06/06ﺧنشلة

حي إبن رشد
حي  700ﺳكن
نھج بن عباس الغزالي
طريق عين البيضاء
نھج اإلﺧوة لغرور
نھج شامي محمد
نھج مصاص رابح
حي بوﺟلبانة
حي العمارات
نھج علي بوﺳحابة
حي بوزيان
حي بوﺟلبانة
نھج القدس
طريق باﺗنة
حي السالم
حي  700ﺳكن
حي المحطة
طريق عين البيضاء
حي  50ﺳكن
حي  440ﺳكن
حي المحطة
حي عين الكرمة
حي  700ﺳكن
حي الكاھنة
حي  700ﺳكن
طريق بابار
طريق مسكيانة
حي الكوﺳيدار
حي بوزيد
حي المحطة
حي موﺳى رداح
حي  700ﺳكن

.1351
.1352
.1353
.1354
.1355
.1356
.1357
.1358
.1359
.1360
.1361
.1362
.1363
.1364
.1365
.1366
.1367
.1368
.1369
.1370
.1371
.1372
.1373
.1374
.1375
.1376
.1377
.1378
.1379
.1380
.1381
.1382

حقاص عادل
بوطالب نزيھة
بومحداف رضوان
زروال فريد
بوعون محمد أعراب
بوغقال عبدﷲ
ليتيم الشريف
طيار محفوظ
شرفة ﺟمال
طيار ﺧميسي
بوﺳالم عبد ﷲ
بوﺟوراف عمار
عروف ﺟميلة
قراب فوزي
زروالي عبد المالك
عنصل عبد المالك
عقابة فاروق
بلبالع مراد
قصوري عبدالمجيد
قجوف بسيس
لغماﺳي أحمد
حقاص حكيم
حراث ﺟميلة
بوبقيرة لعروﺳي
علوش عبد المالك
ﺳاحلي حمادي
نايلي ﺳليم
عنصر طارق
عون ﷲ يوﺳف
ﺟلول فيصل
ميرة محمد العربي
قجوف قدور

الربيعي
أحمد
لزھر
موﺳى
إﺳماعيل
العيد
بلقاﺳم
ﺳليمان
ﺧليفة
أحمد
عبدالقادر
العربي
الطيب
مسعود
العايش
الباھي
محمد
عثمان
محمد
الجمعي
السعيد
صالح
عبد الوھاب
بلقاﺳم
الطيب
الشريف
أحمد
شعبان
الشريف
عثمان
عبدالرحمان
الجمعي

حقاص فاطمة
بوطالب مسعودة
مانع ﺟمعة
زروال نوارة
بوعون اليامنة
ﺟحفة مسعودة
ﺳكروف البيضة
طيار زعرة
شرفة حمرة
بن دحة أم ھاني
عيدود فاطمة
مدرق نارو فاطمة
عروف حمامة
قراب زكية
زروالي زكية
رحيم ﺟمعة
بھلول باية
حصاد فتيحة
قصوري نورة
باردو ظريفة
لغماﺳي ﺟمعة
حقاص عائشة
حراث مريم
ﺗاغريست ﺧميسة
علوش حفصية
عنابي حدة
كريمي مبروكة
عنصر حورية
شامي يمينة
قارت بحرية
عمراني زوبيدة
باردو ظريفة

1979/04/03ﺧنشلة
 1968ﺧنشلة
 1977/02/13ﺧنشلة
197/08/15ﺧنشلة
 1965/04/15ﺧنشلة
 1953/03/24أنسيغة
 1954الحامة
 1974/11/05الحامة
 1970/09/17ﺧنشلة
 1965/12/08الحامة
 1978/12/23متوﺳة
 1973/09/17الحامة
 1973/04/21المحمل
 1976/11/08ﺧنشلة
 1978/02/01ﺧيران
 1977/10/10ﺧنشلة
 1970/10/08ﺧنشلة
 1979/03/31ﺧنشلة
1979/01/01بوحمامة
 1963/06/01أنسيغة
 1980/05/23الحامة
 1976ﺧنشلة
 1980/03/03أوالد رشاش
 1969/03/10قايس
 1972/10/21ﺧنشلة
 1974/04/14ﺧنشلة
 1974/11/10ﺧنشلة
 1976/05/12ﺧنشلة
 1969/02/10الجزائر
 1975/05/07ﺧنشلة
 1965/04/18ﺧنشلة
 1974/09/02ﺧنشلة

حي موﺳى رداح
حي أول نوفمبر
حي موﺳى رداح
حي المقبرة اإلﺳالمية
حي المحطة
حي بوﺟلبانة
حي موﺳى رداح
حي بوﺟلبانة
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
حي دمان إدريس
حي الحسناوي
حي األوراس
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
طريق باﺗنة
حي النور
حي  120ﺳكن
 748ﺳكن طريق العيزار
حي الشابور
حي  440ﺳكن
طريق عين البيضاء
طريق بابار
حي المستقبل
حي الحدائق
حي موﺳى رداح
حي الحسناوي
حي  700ﺳكن
حي بوزيد
حي المحطة
 748ﺳكن طريق العيزار

.1383
.1384
.1385
.1386
.1387
.1388
.1389
.1390
.1391
.1392
.1393
.1394
.1395
.1396
.1397
.1398
.1399
.1400
.1401
.1402
.1403
.1404
.1405
.1406
.1407
.1408
.1409
.1410
.1411
.1412
.1413
.1414

صيد لزھر
حليمة ناصر
حكار نور الدين
لكمين بشير
غريب يسين
فالق رضا
دﺧوش فريد
عرﺟون إﺳماعيل
مرداﺳي يمينة
بن عمر عبد الحميد
لخزوم عمار
زروال ميھوب
حكار ﺳليمة
مرﺟان زھير
قرون عبدﷲ
مھداوي لزھر
زردوم ﺟميلة
مرداﺳي أحمد
زروالي عدالن
ركنية عمار
بوغرارة وليد
عنصل فريد
لبوازدة مصطفى
رشاشي محمد
ﺟلول السعيد
غضبان عادل
عروف صالح
بھلول علي
شخاب محمود
فكرة علي
عايب فاﺗح
ﺳعيدي رابح

محمد الصادق
محمود
محمد
بوعكاز
بلقاﺳم
عاشور
صالح
علي
صالح
محمد
أحمد
الشريف
العمراني
مبروك
عيسى
أحمد
فرحات
محمد
أحمد
لزھاري
عبدالعزيز
الباھي
العربي
الشريف
الشريف
بلقاﺳم
الطيب
النوار
مبروك
حسين
بشير
مداني

ناصري فطيمة
حليمة حمامة
حكار فطيمة
ﺗاللس نوة
ركابي مسعودة
فالق شامية
دﺧوش حدة
عرﺟون الوازنة
مرداﺳي
عليوات فطوم
ﺗكواشت مريم
زروال صحرة
حكار فاطمة
بن لوصيف غلة
قرون فطيمة
بن ﺟدو عائشة
نايلي مسعودة
مرداﺳي ﺗايقة
وقاد مسعودة
مامن يمينة
مرابط ﺟمعة
رحيم ﺟمعة
درھم ﺧميسة
رشاشي وردة
بوعون ﺟميلة
غضبان الھذبة
ضيف ﺳميحة
غزال أم ھاني
شخاب ﺧميسة
بقاقة ربعية
قراب بلدية
ﺳعيدي نجمة

 1971/10/31ﺧنشلة
 1973/11/14ﺧنشلة
 1980الحامة
 1942/09/28ششار
 1976/01/17ﺧنشلة
 1975/03/09ﺧنشلة
 1972/08/16ﺧنشلة
 1972/06/15ﺧنشلة
 1947/01/07بغاي
 1941/03/30ﺧنشلة
 1968/10/04ﺧنشلة
 1970/08/18ﺧنشلة
 1965/12/23ﺧنشلة
 1970ﺧنشلة
 1971/12/19ﺧنشلة
 1965ﺟالل
 1947/01/07بغاي
 1971/10/04متوﺳة
 1977/12/12ﺧنشلة
 1973/12/11ﺧنشلة
 1978متوﺳة
 1973/04/25ﺧنشلة
 1967/12/18ﺧنشلة
 1979/12/18متوﺳة
 1970/06/03ﺧنشلة
 1975/04/25ﺧنشلة
 1969المحمل
 1968/02/15ﺧنشلة
 1978/10/03ﺧنشلة
 1967/05/11المحمل
 1971/10/17ﺧنشلة
 1961/06/02الحامة

حي إبن رشد
حي  700ﺳكن
طريق عين البيضاء
طريق باﺗنة
حي عبد الحفيظ السوفي
طريق المقبرة اإلﺳالمية
طريق عين البيضاء
طريق مسكانة
حي النصر
طريق مسكانة
نھج ﺗونس
نھج ﺗونس
حي المحطة
طريق عين البيضاء
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
حي الحسناوي
طريق عين البيضاء
حي النصر
حي الحسناوي
نھج عثمتني التيجاني
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
طريق باﺗنة
حي بوزيان
حي بوﺟلبانة
حي بوزيان
حي بن بوالعيد
طريق مسكانة
حي بوزيد
حي األوراس
حي الشابور

.1415
.1416
.1417
.1418
.1419
.1420
.1421
.1422
.1423
.1424
.1425
.1426
.1427
.1428
.1429
.1430
.1431
.1432
.1433
.1434
.1435
.1436
.1437
.1438
.1439
.1440
.1441
.1442
.1443
.1444
.1445
.1446

ﺳعيدي نذير
بلبالع محبوبي
ﺳعيدي لزھر
ثابتي زھير
قراب عمر
بخوش يحي
حصاد وردة
لغرور فوزي
بودبوز ﺧميسة
ﺗومي نبيل
فريحة عزالدين
بن زعرور عبد المالك
معوش العياشي
دغمان نبيل
قوﺟيل حسان
لطرش فاﺗح
حراث السبتي
نجاح بلقاﺳم
مرير مليكة
غضبان عبد الرحمان
فرادي نبيل
ھتاك الوردي
قادة علي
شريرو موﺳى
ليتيم يمينة
قسير ربيع
عرﺟون أحمد
برق رضا
بلغازي حفيظة
شايبي ﺳليم
مرداﺳي ﺗاج الدين
قتوم السعيد

العيد
محمد لخضر
العيد
أحمد
مراح
عامر
بھتون
ابراھيم
صالح
محمد
العايش
إيدير
الطاھر
الشريف
الطاھر
بوعكاز
بوعافية
السعيد
علي
ﺳليمان
برحايل
بوعكاز
ماكودي
لخضر
بلقاﺳم
رﺟم
علي
معاش
عمارة
عبد الحفيظ
عمارة
أحمد

حواس غنية
بالع ربعية
حواس غنية
طلوس نافجة
بلقور شريفة
بخوش مسعودة
حصاد العطرة
لغرور رھوة
صالحي بحتية
ﺗومي مباركة
ﺗيمسرار ھنية
بن زعرور الطاوس
كوشار مسعودة
دغمان ﺟميلة
قوﺟيل الزھرة
قجوف الھذبة
حراث فتيحة
نجاح أم الخير
مرير فطيمة
غضبان مباركة
قاﺳمي ربعية
شرقية مباركة
قادة يمينة
بوطارفة فاطمة
ﺳكروف البيضة
عقون ربعية
عرﺟون الوازنة
برق فتيحة
بلقور اليامنة
فرطاس ربيعة
مرداﺳي زيتونة
قتوم الوازنة

 1986/08/06ﺧنشلة
 1947/12/17ﺧنشلة
 1983/05/17ﺧنشلة
 1976/07/29ﺧنشلة
 1971/01/31ﺧنشلة
 1982/11/01ﺧنشلة
 1944/02/23ﺧنشلة
 1971/05/23ﺧنشلة
 1942/06/08بودرھم
 1984/05/30ﺧنشلة
 1968/02/22ﺧنشلة
1976/02/07ﺧنشلة
 1972/05/07الحامة
 1983/04/23بسكرة
 1969/08/05ﺧنشلة
 1973/02/04ﺧنشلة
 1970/09/24ﺧنشلة
 1984/03/15الوادي
 1957بغاي
 1967/03/03ﺧنشلة
 1976/09/23ﺧنشلة
 1968/05/24الحامة
 1974/09/04ﺧنشلة
 1966/11/03بابار
 1954/06/17الحامة
 1977/10/17ﺧنشلة
 1960المحمل
 1971/04/17ﺧنشلة
 1969/03/29ﺧنشلة
 1972/01/07ﺧنشلة
 1974/01/12ﺧنشلة
 1980/07/03ﺧنشلة

طريق العيزار
حي بوﺟلبانة
طريق العيزار
طريق مسكيانة
حي أول نوفمبر
حي  05ﺟويلية
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي النصر
حي بوﺟلبانة
طريق العيزار
حي النصر
نھج ﺗونس
حي بوﺟلبانة
حي السالم
حي المحطة
نھج الجزائر
حي بوﺟلبانة
حي المستشفى
طريق عين البيضاء
حي  700ﺳكن
طريق مسكانة
حي الشابور
حي  440ﺳكن
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
حي الحدائق
حي  300ﺳكن
نھج ﺳھتال امعمر
حي الشھيد بوزحزاح
نھج ﺗونس
نھج عثماني التيجاني
طريق مسكانة

.1447
.1448
.1449
.1450
.1451
.1452
.1453
.1454
.1455
.1456
.1457
.1458
.1459
.1460
.1461
.1462
.1463
.1464
.1465
.1466
.1467
.1468
.1469
.1470
.1471
.1472
.1473
.1474
.1475
.1476
.1477
.1478

ﺳالمية عبد الحليم
فريحة صالح
قسام فتيحة
علوشن السعيد
بلبالع ﺳليمان
مرغم عبد اليزيد
مقداد الطاھر
عيدود عاشور
لعور عبد المالك
بيبي يحيى
شنيني مصطفى
حراث محمد
بن زعيم حسين
بوطالب محمد
ﺟارف رشيد
علوش عبد العزيز
غانم حسين
ﺧروب ﺟمال
بوغقال صالح
نايلي مسعود
زراولية حمزة
زديرة نورالدين
ﺗاقعوت رقية
بوغقال ﺳليم
قب فيصل
شخاب ﺟمال
غزال كمال
نطاح الصادق
بن عبد ﷲ السعدي
مامن يمينة
زاوية بوﺟمعة
عقون السعدي

علي
محمد الصالح
الربيعي
مراح
محبوبي
بلقاﺳم
مبارك
محمد
معمر
عمارة
لخميسي
صالح
الشريف
أحمد
محمد
الصادق
محمد
الطاھر
الجمعي
أحسن
أحمد
أحمد
محمد النوار
رشيد
الربيعي
عمار
محمد
عمار
صالح
محبوبي
لحسن
لعبيدي

ﺧالف ثلجة
ﺗيمسرار فطيمة
قسام عائشة
بولبالي علجية
بالع ﺧميسة
مرغم العطرة
مقداد ﺟميلة
عون ﷲ صحرة
لعور فتيحة
بيبي عائشة
ﺳعودي يمينة
دﺧيل مسعودة
زعيم عائشة
بوطالب مسعودة
بركان صفية
علوش حمامة
ماضوي داودية
ﺧروب عائشة
قسوم فاطمة
بابوري العطرة
بورنان حفيزة
عيدود نوة
ﺗاقعوت زبيدة
بوغقال عائشة
طبيب طيبة
شخاب مباركة
شرقية مبروكة
بلقور حدة
بن طاھر ذھبية
داودي مباركة
قليل نجمة
عقون مباركة

 1977/04/23ﺧنشلة
 1974/04/19ﺟالل
 1962ﺧنشلة
 1970/07/07ﺧنشلة
 1980ﺧنشلة
 1970/12/30الحامة
 1975/01/28ﺧنشلة
 1975/09/19ﺧنشلة
 1976/02/17بغاي
 1977/08/29الحامة
 1971/11/28ﺧنشلة
 1976/06/22ﺧنشلة
 1970/02/17ﺧنشلة
 1965/10/14ﺧيران
 1967/05/06ﺧنشلة
 1973/04/02ﺧنشلة
 1963/04/28ﺧنشلة
 1971/08/18ﺧنشلة
 1959/12/22ﺧنشلة
1959/05/11قالمة
 1981/05/22ﺧنشلة
 1971/02/02ﺧنشلة
 1967/08/11بابار
 1980/07/14ﺧنشلة
 1982/09/17ﺧنشلة
 1965/01/19ﺧنشلة
 1971/02/04ﺧنشلة
 1956/09/26بودرھم
 1966/01/31عين البيضاء
 1943/04/14متوﺳة
 1950/12/08متوﺳة
 1957أنسيغة

حي  270ﺳكن
طريق المقبرة اإلﺳالمية
طريق مسكانة
طريق باﺗنة
حي بوﺟلبانة
حي المحطة
 748ﺳكن طريق العيزار
حي  748ﺳكن
حي الحسناوي
حي بوزيد
نھج الجزائر
حي  750ﺳكن
حي عين الكرمة
حي أول نوفمبر
طريق المقبرة اإلﺳالمية
طريق مسكانة
نھج فلسطين
حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي عين الكرمة
نھج فلسطين
حي  440ﺳكن
طريق بابار
طريق عين البيضاء
حي الحدائق
طريق مسكيانة
نھج فلسطين
طريق المقبرة اإلﺳالمية
حي الحدائق
حي الحسناوي
حي الحدائق
حي  748ﺳكن

.1479
.1480
.1481
.1482
.1483
.1484
.1485
.1486
.1487
.1488
.1489
.1490
.1491
.1492
.1493
.1494
.1495
.1496
.1497
.1498
.1499
.1500
.1501
.1502
.1503
.1504
.1505
.1506
.1507
.1508
.1509
.1510

بوروبة علي
عليوات لخميسي
بوﺗي عبد المالك
بدغيو رمضان
بوروبة حكيم
قوفي طارق
عروف عبد المالك
حقاص الجمعي
فريحة العايش
عجالي ﺳامي
متحزم قدور
عطا\ مالك
بقعوش ابراھيم
لغماﺳي ﺳمير
بالع كريم
حفصاوي السبتي
زاوية كمال
حمالوي مسعود
حصاد لخميسي
بوزيان لحباﺳي
مھناوي نذير
قودة يسين
بخوش عبد الكريم
زراري مجيد
دغبوش عبد القادر
زديرة عبد القادر
مرداﺳي حسين
زروال رمانة
ﺟحيش مسعودة
عمرو عياش إبراھيم
بن نجاح الصحراوي
ﺟلول رابح

بلقاﺳم
بلقاﺳم
بلقاﺳم
محمد
بلقاﺳم
محمد
عمارة
عبد ﷲ
مسعود
الجموعي
علي
محمد
عبد ﷲ
الطاھر
بوزيد
علي
لحسن
عيسى
الشريف
عمر
محمد بشير
لحلو
اليامين
ﺧليفة
حسين
أحمد
محمد
أحمد
أحمد
محمد
محمود
محمود

بوروبة شويخة
قاﺳمي فاطمة
شالبي ﺧيرة
بدغيو وردة
بوروبة مريم
حديدان حفيظة
كشرود ﺳعدية
حقاص ربعية
فريحة مسعودة
بن ﺟدو فاطمة
وردة فطيمة
عطا\ حدة
مالح عائشة
مباركية بلدية
عرقوب عائشة
ﺳابق ﺧامسة
قليل ﺟميلة
ﺟفال فاطمة
بن عمارة أم الخير
شاوش حدة
ﺗليل فاطمة
شريرو وردة
ﺳابق ﺟميلة
زراري ﺧميسة
دﺧوش بيضة
عيدود نوة
مرير غزالة
زروال الزھرة
حمالوي ﺧديجة
بوﺧمار يمونة
بن نجاح مباركة
ﺧالف ﺟمعة

 1962/07/02بغاي
 1941/10/23ﺧنشلة
 1958/11/10ﺧنشلة
 1948/07/26بودرھم
 1964/03/24ﺧنشلة
 1977/03/01ﺧنشلة
 1969/11/02ﺧنشلة
 1963/08/12بودرھم
 1961/08/02ﺧيران
 1981/04/03ﺟالل
 1974/10/07ﺧنشلة
 1966/02/10ﺧنشلة
 1946/11/25بودرھم
 1980/01/26ﺧنشلة
 1977/08/11ﺧنشلة
 1936/06/19مسكانة
 1956متوﺳة
 1970/01/29ﺧنشلة
 1950/04/28ﺧنشلة
 1969/04/04ﺧنشلة
 1971/11/15ﺧنشلة
 1980/03/23بجاية
 1967/09/26متوﺳة
 1972/07/20ﺧنشلة
 1971/041/03ﺧنشلة
 1976/05/01ﺧنشلة
 1954/12/28بغاي
 1927بغاي
 1942/03/04ﺧنشلة
 1949/04/06ﺧنشلة
 1972/10/10مقادة
 1962/10/11مقادة

حي بوﺟلبانة
حي بوﺟلبانة
حي السعادة
حي مرير لحسن
حي الحسناوي
حي  80ﺳكن
حي الحدائق
حي شابور بني معافة
حي بن عمارة شعبان
طريق مسكانة
حي بوﺟلبانة
حي السعادة
حي بوﺟلبانة
حي  100ﺳكن
حي بوﺟلبانة
طريق عين البيضاء
حي الحدائق
حي بوﺟلبانة
حي المحطة
نھج فلسطين
نھج حوحة بلعيد
حي الحسناوي
حي بوﺟلبانة
حي بوزيان
حي بوﺟلبانة
حي  270ﺳكن
حي النصر
حي الحسناوي
حي الحدائق
حي األوراس
حي موﺳى رداح
حي بوزيان

.1511
.1512
.1513
.1514
.1515
.1516
.1517
.1518
.1519
.1520
.1521

مرداﺳي بالل
عقون برنية
كنزاري نصرالدين
عبيدي عصام
عطا\ كمال
دغبوش الشريف
بوﺗي لحسن
ﺟبايلي عبد الحميد
حقاص ابراھيم
ﺳقني محمود
حليمي أمين

براح
امحمد
الوردي
الطاھر
محمد
مسعود
بلقاﺳم
عبد الوھاب
محمد
محمد الطيب
عبدالقادر

مرداﺳي مليكة
عقون مباركة
بومعراف دايخة
عبيدي يمينة
زيتوني فطيمة
دغبوش فيالة
شالبي ﺧيرة
لزرق ﺧديجة
حقاص فاطمة
بوعامر زينب
حليمي الطاوس

 1983/06/07ﺧنشلة
 1953/05/14أنسيغة
 1974/03/31ﺧنشلة
 1984/01/11عنابة
 1980/03/01ﺧنشلة
 1972/02/19ﺧنشلة
 1963/05/23ﺧنشلة
 1976/03/04ﺧنشلة
 1981/12/13ﺧنشلة
 1978/04/03ﺧنشلة
 1979/02/04ﺧنشلة

حي  440ﺳكن
نھج ﺗلية محمد العيد
حي  120ﺳكن
حي  270ﺳكن
حي إبن رشد
حي الحسناوي
حي السعادة
نھج عثماني التيجاني
حي عين الكرمة
حي  01نوفمبر
ﺗھج ﺗونس

• ھذه القائمة تبقى مؤقتة قابلة للطعن لمدة  08أيام إبتداءا من تاريخ نشرھا)طبقاللمادة  41من المرسوم التنفيذي رقم  147/08المؤرخ في .(2008/05/11
الخاص بمنح السكن العمومي اإلجتماعي ذو الطابع اإليجاري.
• توجه الطعون إلى السيد رئيس اللجنة الوالئية للطعن في اآلجال المحددة طبقا للمادتين  40و 42من المرسوم المذكور أعاله.
• تم تحديد سن األقل واألكبر من  35سنة على أساس تاريخ إيداع الملف على مستوى الدائرة.

