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  الــــــــعــــــنـــــــــــــــــــوان  تـاريخ ومكان ا�زديــاد  إسم و لقب ا-م  إسم ا-ب  ا�ســـم و اللقـــــب  الرقم
  نھج ا�خوة ھاني  خنشلة 06/08/1978  فراحتية الزھرة  ميلود  عقون محمد.1
  طريق العيزار  خنشلة 24/08/1961  بن شنوف زكية  عبد الرزاق  بن شنوف محمد كريم.2
  طريق عين البيضاء  خنشلة 08/02/1978  سابق عائشة  مختار  رحابي رضا.3
  سكن 700حي   ورقلة 17/05/1977  بخوش فاطمة  بلقاسم  بوشارب زينب.4
  خنشلة 23/08/1970  خنشلة 23/08/1970  بن فريحة يمينة  لزھر  بوعGق فريد.5
  طريق العيزار*سكن  748  الحامة 04/03/1970  عطية عرجونة  عثمان  تليل محمد.6
  سكن طريق العيزار 748  خنشلة 23/07/1978  بوثريد غزالة  ناصر  بوثريد فيصل.7
  حي إبن رشد  سطيف 05/03/1966  بداد صليحة  عمار  شمشار فريدة.8
  سكن طريق العيزار 748  خنشلة 16/07/1973  طالب جمعة  بوخاري  طالبي سليم.9
  سكن طريق العيزار 748  خنشلة 15/02/1977  جعري علوية  مختار  عروة فريد.10
  سكن طريق العيزار 748  خنشلة 04/10/1974  غواري عائشة  أحمد  رزقي جمال.11

  خنشلــــــــــــــة وQيـــــــــة
  
  

 خنشلـــــــــــــــة دائــــــــرة



  طريق العيزار* سكن 748  خنشلة 31/12/1983  نمر فاطمة  بشير  جحيش عمار.12
  العيزارطريق * سكن 748  خنشلة 30/07/1982  بوشانة فاطمة  لزھر  بوشانة عبد الرحمان.13
  حي بوجلبانة  الحراش 07/12/1984  بريزة مليكي  صالح  بوعGق مجيد.14
  طريق العيزار* سكن 748  خنشلة 11/10/1976  غزال جمعة  لموشي   غزال عزوز.15
  طريق العيزار* سكن 748  جGل26/04/1976  قادري زبيدة  حسين  عمراني عبدهللا.16
  إكمالية شامي محمد  خنشلة 20/05/1982  فGح جميلة  جمال الدين  بولحبال سعيدة.17
  تجزئة إرباكو  خنشلة 15/04/1990  دھان سعاد  عبدالمالك  غدير علي.18
  حي السعادة  باتنة 10/07/1971  نوار خميسة  الجموعي  بوقولت عبد الغاني.19
  حي العمارات  خنشلة 22/05/1975  بن علي الشريف رقية  محمد بشير  شرفي ھشام.20
  جويلية 05حي    خنشلة 11/07/1980  مسعودةبخوش   عمار  بخوش عبد الحليم.21
  حي  ا-وراس  بغاي 16/03/1977  لعور الكاملة  عبد الرحمان  لعور محمد.22
  نوفمبر 01حي   خنشلة 23/10/1984  لعطر زھيرة  عمار  صاولة سفيان.23
  نوفمبر 01حي   جGل 24/02/1981  طالبي فاطمة  محمد لخضر  طالبي عبد الرزاق.24
  جويلية 05حي   خنشلة 24/03/1978  مباركية بلدية  ميلود  حضري حسان إلياس.25
  جويلية 05حي   خنشلة 27/02/1978  فرادي عائشة  علي   حقاص عيسى.26
  جويلية 05حي   ششار 1950  قواسمي خامسة  عمر  قواسم ابراھيم.27
  جويلية 05حي   خنشلة 15/04/1991  رحابي مفيدة  عبد العزيز  بوھGلة ھاني.28
  جويلية 05حي   خنشلة 20/11/1982  عبدالGوي سليمة  السعيد  حشاني مراد.29
  جويلية 05حي   خنشلة 25/08/1977  حفطاري فيالة  بوقرة  حفطاري لخضر.30
  جويلية 05حي   جGل 1954  زبير حدة  بشير  زبير محمد.31
  جويلية 05حي   بابار 27/03/1980  زديرة فاطمة  العلواني  زديرة عادل.32
  جويلية 05حي   خنشلة 27/09/1985  قسوم حفيزة  صالح  قسوم سليم.33
  جويلية 05حي   خنشلة 02/09/1984  حقاص مباركة  زيدان  ليتيم عبد الكريم.34
  جويلية 05حي   خنشلة 24/08/1975  برنوق مسعودة  ميلود  شرفة وھيب.35
  جويلية 05حي   خنشلة 17/04/1961  بوعون اليامنة  إسماعيل  بوعون كيسة.36
  جويلية 05حي   الحامة 13/05/1975  بيبي فاطمة  العربي  بيبي حسان.37
  جويلية 05حي   خنشلة 25/06/1981  بوزيدي حورية  السبتي  زواوي سفيان.38
  جويلية 05حي   خنشلة 05/11/1984  عايب فتيحة  لزھر  عايب نادية.39
  جويلية 05حي   خنشلة 24/07/1984  قجوف حليمة  محمد الصغير  مصاص رابح.40
  جويلية 05حي   خنشلة 28/02/1973  ناصري يمينة  محمد  ضيف عبد الحليم.41
  جويلية 05حي   خنشلة 11/01/1982  مراح نصيرة  محمد الشريف  غضبان حمزة.42
  سكن 100حي   طامزة 30/06/1985  تركي فاطمة  محمد الطاھر  تركي نبيل.43
  سكن 100حي   خنشلة 15/11/1987  بوجھين سليمة  عبد العالي  بن غGب إبراھيم.44



  سكن 100حي   مقادة 06/11/1964  خميسةبوطبة   السبتي  بوطبة حنيفة.45
  سكن 100حي   خنشلة 23/10/1988  عون هللا حورية  كمال  عون هللا عبد الحق.46
  سكن 100حي   خنشلة 16/06/1984  سقيقين تونس  علي  قصاب سليمان.47
  سكن 100حي   خنشلة 30/12/1986  ضاوي نوارة  الصادق  لعور عامر.48
  سكن 100حي   خنشلة 21/04/1983  الزھراءبورنان فطيمة   بشير  محفوظي علي رشدي.49
  سكن 100حي   خنشلة 10/03/1984  مسعي مليكة  ميھوب  فGح وليد.50
  سكن 100حي   خنشلة 16/11/1985  عثماني حبيبة  حسين  عثماني ا-خضر.51
  شراب لخضر*سكن  100حي   خنشلة 30/06/1983  حفطاري محبوبة  لزھر  دخيل رفيق.52
  سكن  100حي   خنشلة 10/06/1987  حليمةعطا`   العيد  مرير إسماعيل.53
  سكن  100حي   خنشلة 08/04/1981  فالق تفاحة  زروال  زروال صGح الدين.54
  سكن  100حي   خنشلة 1982  بوھGلة بلدية  صالح  بوھGلة رشدي.55
  سكن خنشلة 100حي   خنشلة 15/04/1973  حراث مباركة  جموعي  زريبة علي.56
  سكن طريق باتنة 100حي   خنشلة 10/02/1983  سكور فطيمة  زروال   سكور عماد.57
  سكن طريق باتنة 100حي   خنشلة 13/09/1977  سلمانية ھGلة  محمد  سلمانية صGح الدين.58
  سكن طريق باتنة 100حي   خنشلة 01/05/1985  عجرود فضيلة  مخلوف  بلعيور سفيان.59
  طريق المتقنة*سكن 100حي   خنشلة 24/12/1974  جGل عبلة  عمار   بن عباس كمال رؤوف.60
  سكن 1000حي   خنشلة 02/04/1980  بن عمارة حدة  إبراھيم  سايحي رشيد.61
  سكن 1000حي   خنشلة 05/03/1984  مخنان فاطمة  الربيعي  مخنان عمار.62
  سكن 1000حي   خنشلة 18/01/1987  ھتاك سعيدة  عمار  ھتاك لطفي.63
  سكن 1000حي   خنشلة 19/03/1986  سعيدي ربعية  بشير  سعيدي نبيل.64
  سكن 1000حي   خنشلة 25/10/1974  بركان فطيمة  أحمد  صيد حسان.65
  كوسيدار* سكن 1000حي   خنشلة 01/03/1982  جارف بوبية  أحمد  جارف سمير.66
  سكن 120حي   خنشلة 28/08/1969  حقاص عقيلة  عبدهللا  حقاص نبيل.67
  سكن 120حي   بودرھم 08/11/1944  خزميم ربعية  علي  زواوي ھنية.68
69.

  05/02/1968  بن سعد هللا الواھمة  ابراھيم  سالمي علي
  سكن 120حي   بوعريريجبرج  

  سكن 120حي   خنشلة 06/10/1974  عريف أوريدة  محمد  بن عشي ليلى.70
  سكن 120حي   خنشلة 06/06/1984  بوطبة زكية   لونيس  بوززة حمزة.71
  سكن 120حي   خنشلة 23/11/1976  بھلول سليمة  زبير   غدير رضوان.72
  سكن 120حي   خنشلة 04/05/1972  قوجيل عائشة  محمد  قوجيل يسين.73
  سكن 120حي   خنشلة 17/09/1971  بومعراف دايخة  الوردي  كنزاري جمعي عبد العزيز.74
  سكن 120حي   خنشلة 08/04/1974  كنوش دليلة  أحسن رشيد  لشخب إلياس.75
  سكن 120حي   خنشلة 14/10/1975  حناشي وريدة  بوھGل  مGح منصف.76



  سكن 120حي   خنشلة 05/10/1975  لخنش   الخامسة  رشيد  لخنش يسين.77
  سكن 120حي   خنشلة 27/04/1976  عريف وردة  محمد  بن عشي فاتح .78
  سكن  120حي   خنشلة 05/10/1973  عقون الزھرة  عبدالعزيز  بن ناجي لمبارك.79
  سكن 120حي   خنشلة 25/02/1984  بوھGلة عربية   عبدالحميد  العزيز حفطاري عبد.80
  سكن 120حي   خنشلة 25/06/1977  زواقة مريم  عبد هللا  زواقي وھيبة.81
  سكن 120حي   القل 15/07/1973  بن خGدي زكية  العيد  قاسمي كريم.82
  سكن 120حي   خنشلة 22/03/1980  نجار جغمومة  السايح  نجار سعاد.83
  سكن 120حي   خنشلة 23/07/1978  دخوش دلولة  عبد العزيز  عقون سفيان.84
  سكن 120حي   خنشلة 10/05/1980  فاطمةمدور   علي  منادي سمير.85
  سكن 130حي   خنشلة 09/07/1965  جبايلي حدة  بلقاسم  جحفة عبد الحميد.86
  سكن 140حي   خنشلة 30/06/1978  سعدودي زكية  عيسى  سعيدي ليندة.87
  سكن 144حي   خنشلة 09/02/1982  قادري نفيسة  محمد الصغير  فالق شعيب.88
  سكن 144حي   خنشلة 15/03/1969  زردوم عيدة  ابراھيم  زردوم محمد.89
  سكن  144حي   خنشلة 04/03/1984  قصوري عقيلة  كمال   قصوري يسين.90
  سكن 150حي   خنشلة 12/06/1982  بن عباس الواھمة  برحايل  بوغرارة رياض.91
  سكن 150حي   ششار 1993حكم  1986  -------------   عبد الوھاب  رشاشي عيسى.92
  سكن 150حي   خنشلة 27/03/1984  عراد الصافية  موسى  عراد حمزة.93
  سكن 150حي   الولجة 1963حكم  1958  جفالي نوارة  بلقاسم  مسعودي حليمة.94
  سكن 150حي   خنشلة 13/05/1976  حقاص حضرية  السعيد  لحول ربيع.95
  سكن 150حي   تاوزيانت 23/03/1983  مخاشفي فاطمة  الطاھر  مخاشفي نورالدين.96
  سكن 150حي   خنشلة 01/06/1975  كليل الزھرة  الطيب  كليل يزيد.97
  سكن 160حي   خنشلة 20/01/1984  زواقي  مسعودة  علي  عبودي شوقي.98
  سكن 160حي   خنشلة 27/09/1987  بوتي أمال فطيمة الزھراء  يسين  لشخب أكرم.99
  طريق بابار*سكن 160حي   خنشلة 07/09/1979  بولبيار ربعية  عثمان  بولبيار عبد الحفيظ.100
  فبراير طريق باتنة 18حي   خنشلة 08/01/1985  صفصاف فاطمة  محمود  مدور توفيق.101
  اوت 20حي   خنشلة 12/02/1984  خوني مسعودة  عمر  خوني ھارون.102
  أوت 20حي   خنشلة 25/12/1971  فالق حسنة  كميل  حبشي محمد.103
  أوت 20حي   خنشلة 08/03/1959  عاشوري بحرية  العيد  حليمي عبلة.104
  أوت 20حي   خنشلة 02/11/1983  بوسالم باھية  السعيد  أعقوب سھيل.105
  أوت 20حي   خنشلة 12/03/1984  مدور خيرة  محمد الطيب  عودة مراد.106
  أوت 20حي   خنشلة 14/02/1973  بومعيزة اليامنة  إبراھيم  فالق مجدي.107
  أوت  20حي   خنشلة 16/08/1979  مراح زبيدة  صالح   مراح فيصل.108
  أوت 20حي   خنشلة 30/06/1978  بخوش  عائشة  ميلود  مؤدب مروان.109



  أوت 20حي   خنشلة 13/07/1975  بن عنتر مصالحة  علي  قليل رجم بوھGلة.110
  أوت 20حي   مقادة 26/07/1966  راييس جمعة  سليمان  ھاني نورالدين.111
  سكن 214حي   خنشلة 12/03/1976  لعGونة جمعة  عبد المجيد  أنسيغاوي صباح.112
  سكن 214حي   الطويلة عين 03/07/1972  لعGونة جمعة  عبد المجيد  نسيغاوي عمر.113
  سكن 257حي   خنشلة 26/04/1988  بولعجول نضيرة  مصطفى  بولعجول وليد.114
  سكن طريق العيزار 257حي   خنشلة 30/03/1985  عنصل نوة  حميد  عيدود زين الدين.115
  سكن 270حي   خنشلة 04/08/1968  تومي خيرة  رمضان  برسالي موسى.116
  سكن 270حي   الحامة 27/02/1977  سالمية زكية  العيد  بن حفصة سليم.117
  سكن 270حي   خنشلة 10/12/1980  حمادي عرجونة  بضياف  حمادي شوقي.118
  سكن 270حي   خنشلة 06/05/1964  بن يزة فطيمة  محمد العيد  بن خليفة جمال.119
  سكن 270حي   الحامة 06/06/1971  عرعار الزھرة  الوردي  عرعار يحي.120
  سكن 270حي   الحامة 1979حكم 1976  حراث علجية  إبراھيم  بغGش ميلود.121
  سكن 270حي   قسنطينة 12/08/1977  لحجازي جميلة  محمد   بن عبد هللا مسعود.122
  سكن 270حي   خنشلة 02/02/1981  رجيل حدة  لخميسي  بوروبة مراد.123
  سكن 270حي   خنشلة 11/05/1984  قدوري مليكة  محمد  بوعقال عبد العالي.124
  سكن 270حي   خنشلة 13/03/1985  تومي حضرية  محمد زياد  تومي عماد.125
  سكن 270حي   خنشلة 08/06/1981  حفطاري حدة  ميناالي  حفطاري رؤوف.126
  سكن 270حي   خنشلة 12/12/1972  دغمان صافية  بوزيد  حفطاري عبدالعزيز.127
  سكن 270حي   خنشلة 17/02/1983  عماري مباركة  لخضر  زبير الطاھر.128
  سكن 270حي   خنشلة 06/04/1985  لعور حفصية  عيسى  زروال محمد.129
  سكن 270حي   خنشلة  25/10/1974  خGف ثلجة  علي  سالمية عبد هللا.130
  سكن 270حي   خنشلة 12/07/1976  جبار علجية  عمار  شريرو لمبارك.131
  سكن 270حي   خنشلة 07/12/1977  غدير مسعودة  حمانة  عقابة وليد.132
  سكن 270حي   الشريعة 09/03/1981  شعبان شنبة  العايش  عكروم عادل.133
  سكن 270حي   خنشلة 19/09/1978  قراب مسعودة  عمر  قراب فتحي.134
  سكن 270حي   خنشلة 29/10/1975  لشخب خميسة  رشيد  لشخب جمال.135
  سكن 270حي   خنشلة 26/08/1983  مصرانة مسعودة  ربيعي  لكمين راضية.136
  سكن 270حي   المحمل 21/06/1973  نوار جغمومة  عبد المجيد  نوار لزھاري.137
  سكن 270حي   خنشلة 04/12/1985  ولد عمار نادية  بشير  نورالدين محمد.138
  سكن 270حي   خنشلة 28/03/1985  مسعي اليامنة  محمد  يعقوب حمزة.139
  سكن 270حي   خنشلة 06/11/1977  دمان حليمة  أحمد  صحراوي خالد.140
  سكن 270حي   خنشلة 26/08/1982  عوايجية فاطمة  أحمد  لعور سميرة.141
  سكن 270حي   خنشلة 01/03/1976  فاطمةعبابسة   موسى  بلعيدي نبيل.142



  سكن 270حي   خنشلة 23/03/1981  جبايلي مليكة  بومعراف  جبايلي عبد الغاني.143
  سكن 270حي   خنشلة 20/09/1977  فيالة مريم  جمال  عرشوش يزيد.144
  سكن 270حي   الحامة 18/03/1973  بغزو فطوم  الشريف  بغزو الزين.145
  سكن 270حي   خنشلة 16/04/1973  بشير نور الھدى  مصطفى  ة ھشاميبلحسين.146
  سكن 270حي   خنشلة 30/05/1983  بن أونيس فتيحة  أحمد  بن جمعة رضا.147
  سكن 270حي   خنشلة 20/05/1985  كريكرو حورية  فاتح  زيد بGل.148
  سكن 270حي   خنشلة 08/11/1971  بوحركات وردة  عبد هللا  بوحركات زين الدين.149
  سكن 270حي   خنشلة 1971  شرقية عائشة  محمود  بن عروة عامر.150
  سكن 270حي   المحمل 17/04/1977  أوراغ جميلة  اليمين  بورابحة مسعود.151
  سكن 270حي   ششار 17/07/1973  جلواجي حضرية  علي  جلواجي كمال.152
  سكن 270حي   الحامة 01/03/1981  راجحي عبيدة  الطيب  راجحي عز الدين.153
  سكن 270حي   أنسيغة 1957  فالق مسعودة  الشريف  فالق زبيدة.154
  سكن 270حي   خنشلة 22/12/1985  خGف عائشة  لعروسي  خGف مراد.155
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  سكن  748حي   خنشلة 07/09/1978  تلية فاطمة  عمر  قب حكيم.363
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440.
طريق عين *حي ا-مل   خنشلة 16/07/1963  بنوري بخوشة  أحمد  بنوري مسعودة

  البيضاء
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  حي ا-وراس  خنشلة 1931  مرير تلية  محبوبي  مرير الجمعي.456
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  حي الحدائق  خنشلة 06/12/1966  حصاد الزھرة  قدور  حصاد أحمد.472
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  حي النصر  خنشلة 14/09/1977  نصراوي فاطمة  الجمعي  نصراوي وليد.956
  حي النصر  الولجة 05/01/1976  قاسمي ربعية  معمر  نورالدين عبد السGم.957
  حي النصر  خنشلة 07/10/1983  بوستة فريدة  الشريف  محمد بن منصور.958
  حي النصر  خنشلة 14/06/1982  جبايلي جمعة  بوبكر  جبايلي العياشي.959
  حي النصر  خنشلة 30/07/1959  دھان فاطمة  بوزيد  دھان نصر الدين.960
  حي النصر  خنشلة 17/05/1978  قليل جميلة  عيسى  قليل عبد الوھاب.961
  حي النصر  خنشلة 06/08/1974  غزالةمراح   محمد  بوجھين وفيق.962
  حي النصر  المحمل 1967  معلم تركية  ميھوب  طالب حورية.963
  حي النصر  خنشلة 09/09/1974  لغرور رھوة  إبراھيم  لغرور فتحي .964



  حي النصر  خنشلة 11/02/1982  جرامو عائشة  أحمد  خGف نبيل.965
  النصرحي   خنشلة 01/01/1978  قرفي نوة  موسى   عوايجية عبد العزيز.966
  حي النصر  خنشلة 14/09/1978  لحول نوارة  حمودي  لحول رياض.967
  حي النصر  خنشلة 23/09/1973  مرزوقي عائشة  الوردي  مرزوقي عبد الوھاب.968
  حي النصر  خنشلة 1987حكم 1974  عالية كلثوم  نصرالدين  مرداسي زين الدين.969
  حي النصر  خنشلة 07/04/1982  شخاب فاطمة  بوقرة  عايب سليمان.970
  حي النصر  خنشلة 05/08/1981  زديرة خميسة  عبد المجيد  زديرة محمد لمين.971
  حي النصر  خنشلة 14/04/1983  حكار أم الخير  علي  غانم حسان.972
  حي النصر  خنشلة 25/12/1975  عطيل جمعة  بلعيد  مراح فاتح.973
  حي النور  تاوزيانت 1960  طالبي الزھرة  الطاھر  بالة مكودي.974
  حي النور  الحامة 19/05/1972  عجالةجرامو   محمد  خGف بوزيد.975
  حي النور  الحامة 23/12/1977  سعودي زھيرة  محمد  أرزي عزالدين.976
  حي النور  خنشلة 08/05/1967  مزاحم حدودة  محمد الصالح  مزاحم ميھوب.977
  حي النور  بابار 22/10/1988  محمدي غزالة  صالح  بوزكري زين الدين.978
  حي النور  ششار 14/06/1988  حساني حورية  عبدهللا  شايبي فايزة.979
  حي النور  متوسة 16/03/1974  محمدي فاطمة  عجال  عبيدي إبراھيم.980
  حي النور  خنشلة 14/12/1979  معنصري رھوة  مخلوف  قلقول لخميسي.981
  حي النور  جGل 12/10/1979  ضيف حدة  رشيد  لحول سليم.982
  حي النور  جGل 07/06/1981  ضيف حدة  رشيد  لحول ھشام.983
  حي النور  خنشلة 22/07/1980  صالحي بية  عاشور  ھزيل سمير.984
  حي النور  خنشلة 25/08/1979  جحفة عربية  لخضر  جحفة طارق.985
  حي النور  خنشلة 24/06/1981  توت يمونة  بلقاسم  توت جمال.986
  حي النور  بوحمامة1956  قرموعي جبارة  السعيد  برعودي عمار.987
  حي النور  انسيغة 01/04/1952  خGف زينب  التوھامي  خGف دھاني.988
  حي الوزن الثقيل  خنشلة 1986حكم  1980  ھتاك الزھرة  بشير  ھتاك صبرينة.989
  حي الوزن الثقيل  خنشلة Q  07/05/1978غة ربعية  ابراھيم  Qغة ھارون الرشيد.990
  حي أول ماي  جGل 08/07/1971  بن جدو فاطمة  الشريف  بن جدو جمال.991
  حي أول ماي  خنشلة 07/08/1972  لغريب أم ھاني  محمد  رداح عبدالجبار.992
  حي أول ماي  خنشلة 11/02/1979  بومشطة فتيحة  الطيب  عروج وليد.993
  حي أول نوفمبر  خنشلة 05/10/1970  لعباسي الزھرة  العربي  عبابسة عمار.994
  حي أول نوفمبر  خنشلة 12/09/1976  بوشانة فاطمة  عمار  قراب صحراوي.995
  حي أول نوفمبر  بابار 21/05/1970  بوثريد عائشة  محمد  بوثريد بركان.996
  حي أول نوفمبر  خنشلة 25/03/1978  شخاب زكية  لزھاري  حفطاري محي الدين.997



  حي أول نوفمبر  خنشلة 1980  جغGل حليمة  علي  حفيان عصام.998
  حي أول نوفمبر  خنشلة 07/11/1984  دالي ليلى  بشير  رابية يزيد.999
  نوفمبر حي أول  خنشلة 24/03/1981  فالق عقيلة  محمد أغقال  عجرود بدرالدين.1000
  حي أول نوفمبر  تيزي وزو 24/12/1980  حامي فاطمة  محمد العيد  سقني زكرياء.1001
  حي أول نوفمبر  خنشلة 30/03/1973  بخوش عزيزة  إبراھيم  بخوش محمد.1002
  حي أول نوفمبر  اوQد رشاش04/03/1978  فالق حبيبة  صالح  الصيفي ھشام.1003
  01حي بابار   خنشلة 19/06/1983  مسعودي نجية  محمد الجمعي  مسعودي سليم.1004
  حي بشير طالبي  خنشلة 31/08/1975  زردوم مليكة  محمد  زردوم طارق.1005
  حي بن بوالعيد  المحمل 11/02/1974  حسناوي روزة  بومعراف  بشعة ناصر.1006
  حي بن بوالعيد  خنشلة 01/02/1977  ناصري الزھرة  علي  سيوان عبد الوھاب.1007
  حي بن بوالعيد  خنشلة 04/01/1982  سابق نافجة  فرحات  شخاب حليم.1008
  حي بن بوالعيد  أوQد رشاش 24/10/1972  حمداني زرفة  العربي  حمداني محمد الشريف.1009
  حي بن بوالعيد  خنشلة 28/06/1974  بن عمران الزھرة  الحبيب  بن عمران فرحات.1010
  حي بن بوالعيد  خنشلة 17/06/1978  خGف شريفة  الشريف  خGف عبد الكريم.1011
  حي بن بوالعيد  خنشلة 12/03/1977  فاطمة سعودي  محمد الطيب  طراد جمال.1012
  حي بن بوالعيد  خنشلة 14/09/1988  لشخب عائشة  مختار  عGوي بGل.1013
  حي بن بوالعيد  خنشلة 01/07/1978  فكرة رحيلة  صالح  علوش سليم.1014
  حي بن بوالعيد  خنشلة 20/04/1978  عياد جميلة  علي  عيادي عمار.1015
  حي بن بوالعيد  خنشلة 05/11/1984  لشخب عمامة  محمد العربي  لشخب رمزي.1016
  حي بن بوالعيد  خنشلة 02/03/1978  حصاد رحمة  السعدي  لعور رضوان.1017
  حي بن بوالعيد  خنشلة 04/01/1981  مركيش فطيمة  صالح  معروق لمين.1018
  حي بن بوالعيد  خ سيدي ناجي 20/01/1965  صراوي تونس  محمد الصادق  صراوي عبد الحميد.1019
  حي بن بوالعيد  خنشلة 09/05/1976  غاليةفGح   مبروك  فGح حكيم.1020
  حي بن بوالعيد  خنشلة 14/02/1979  مسعي فتيحة  أحمد  مسعي عبد الحليم.1021
  حي بن بوالعيد  خنشلة 16/04/1972  حيمر الواھمة  محمد  مرير حفيظة.1022
  حي بن بوالعيد  خيران 19/05/1972  مليل شوشانة  محمد الصادق  بزة فريد.1023
  حي بن بوالعيد  خنشلة 20/01/1978  عيساوي ساسية  السعيد  عطا` وحيد.1024
  حي بن بوالعيد  خنشلة 26/10/1984  زروال ربعية  اليمين  بوزيان ھشام.1025
  حي بن بوالعيد  خنشلة 16/07/1981  عروف ھبة  ابراھيم  عروف رفيق.1026
  حي بن بولعيد  خنشلة 26/03/1986  رحراح جمعة  ساعد  بقاقة فتحي.1027
  حي بن بولعيد  المحمل 01/09/1947  مبروكةحوحة   بلقاسم  حوحة عثمان.1028
  حي بن بولعيد  خنشلة 31/05/1979  جعفري الزھرة  فاتح  خوشة عبد الرزاق.1029
  حي بن بولعيد  خنشلة 13/09/1970  زواقي شمامة  أحمد  زواقي الطاھر.1030



  حي بن بولعيد  خنشلة 01/12/1972  شيباني الواھمة  صالح  بعداش العربي.1031
  حي بن بولعيد  خنشلة 19/01/1983  بوعGق حفيظة  صالح  سعيدان مصطفى.1032
  حي بن بولعيد  خنشلة 28/10/1972  رحيلة فكرة  صالح  علوش عبد الرزاق.1033
  حي بن بولعيد  خنشلة 22/04/1970  ليتيم العارفة  لخميسي  عليوات فريد.1034
  حي بن بولعيد  خنشلة 16/06/1978  مرجان حدة  لخضر  مرجان فتحي.1035
  حي بن بولعيد  خنشلة 14/09/1978  عائشةمناصرية   الوردي  نوار رضا.1036
  حي بن بولعيد  خنشلة 08/09/1972  صحراوي فاطمة  محمد العيد  صحراوي إمرؤ القيس.1037
  حي بن بولعيد  خنشلة 27/11/1981  شخاب فاطمة  العربي  شخاب شوقي.1038
  حي بن بولعيد  خنشلة 24/10/1979  لعقاقين وردة  محمود  غانم عومار.1039
  حي بن عباس الغزالي  خنشلة 14/06/1963  الزھرةسقني   بشير  موساوي لزھر.1040
  حي بن عمارة شعبان  خنشلة 09/07/1979  نميلي صيفية  الصادق  بGل يزيد.1041
  حي بن عمارة شعبان  خنشلة 1988حكم  1985  مرداسي فضة  عمار  بولبيار حواس.1042
  حي بوجلبانة  خنشلة 1972  زروال زوبيدة  الطيب  بخوش فاتح.1043
  حي بوجلبانة  الحامة 05/05/1946  وردةبدغيو   محمد  بدغيو حفصي.1044
  حي بوجلبانة  طامزة 09/04/1937  بغزو زرفة  صالح  بغزو أحمد.1045
  حي بوجلبانة  خنشلة 30/07/1986  بغزو فطومة  السعيد  بغزو عبد الھادي.1046
  حي بوجلبانة  طامزة 1972  بغزو فطومة  ابراھيم  بغزو فاتح.1047
  حي بوجلبانة  خنشلة 08/07/1975  بGع سكينة  زروال  بGع الوردي.1048
  حي بوجلبانة  خنشلة 15/01/1976  بGع خميسة  محبوبي  بلبGع معمر.1049
  حي بوجلبانة  جGل 18/08/1956  قايدي عائشة  الطاھر  بن الطاھر الزھرة.1050
  حي بوجلبانة  الحامة 19/12/1969  طيار حدة  صالح  بن دحة الطاھر.1051
  حي بوجلبانة  خنشلة 16/02/1975  عGونة زوبيدة  العايش  بن دحة عبد اللطيف.1052
  حي بوجلبانة  تاوزيانت 27/11/1968  بن عشي فاطمة  عبد العزيز  بن عشي السعيد.1053
  حي بوجلبانة  خنشلة 15/03/1966  حصاد زعرة  علي  بن معروف الطيب.1054
  حي بوجلبانة   متوسة 06/07/1976  خبثان زھوة  عبد القادر  بوسالم ناصر.1055
  حي بوجلبانة  خنشلة 17/01/1980  صياف جمعة  عGوة  بوعقال فؤاد.1056
  حي بوجلبانة  الذرعان 01/06/1946  فرطاس عائشة  بلقاسم  بوعين فاطمة.1057
  حي بوجلبانة  خنشلة 10/10/1979  بوغقال حفصية  عبد هللا  بوغقال طGل.1058
  حي بوجلبانة  الحامة 30/01/1940  لعجال عائشة  عمار  بوھGلة جمعة.1059
  حي بوجلبانة  خنشلة 21/05/1980  لعور زينب  منصر  ثابت مراد.1060
  حي بوجلبانة  بودرھم 1956حكم 1939  مقداد رھوة  خليفة  جباري محمود.1061
  حي بوجلبانة  مسكانة 23/06/1951  مشنتن جغمومة  الطيب  جعفري مريم.1062
  حي بوجلبانة  خنشلة 06/04/1984  بن معروف رشيدة  لخضر  حراث فؤاد.1063



  حي بوجلبانة  خنشلة 06/06/1982  دھان مسعودة  صالح  حصاد نجيب.1064
  حي بوجلبانة  خنشلة 25/08/1980  حفيان نوة  عمار  حفيان وليد .1065
  حي بوجلبانة  بودرھم 12/12/1928  علي أوشن فاطمة  محمد  حمزاوي ظريفة.1066
  حي بوجلبانة  خنشلة 03/06/1975  جفال فاطمة  عيسى  حمGوي مصطفى.1067
  بوجلبانةحي   تاوزيانت 27/11/1937  شليحي ھبيلة  لخضر  حميدي خضرة.1068
  حي بوجلبانة  خنشلة 26/08/1980  عثماني شريفة  لخضر  حميدي ھشام.1069
  حي بوجلبانة  خنشلة 27/05/1963  عروس خضرة  الطاھر  خناس السعيد.1070
  حي بوجلبانة  طامزة 1979حكم 1969  خنافر بركو  محمد  خنافر فتيحة.1071
  حي بوجلبانة  الحامة 12/06/1959  رقاي جميلة  علي  رقاي حدة.1072
  حي بوجلبانة  عين الطويلة 08/03/1953  شخاب حدة  حمانة  عائشةشخاب .1073
  حي بوجلبانة  خنشلة 25/02/1970  محسن العطرة  بلقاسم  جغGل عبد الحميد.1074
  حي بوجلبانة  خنشلة 18/02/1977  لعور باھية  إبراھيم  حمزاوي عمار.1075
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/06/1968  بوطبة خديجة  بغدادي  دغبوش ميلود.1076
  حي بوجلبانة  بغاي 1966  بوطارفة جمعة  عمار  جمالزروال .1077
  حي بوجلبانة  خنشلة 03/06/1976  زروال وردة  أحمد  زروال سليم.1078
  حي بوجلبانة  خنشلة 14/04/1982  حفصاوي نوارة  زواوي  طبيب عبد المالك.1079
  حي بوجلبانة  الحامة 21/03/1970  عيمش أم الخير  الجمعي  عيمش نورالدين.1080
  حي بوجلبانة  بودرھم 21/03/1956  قسوم الھذبة  عمارة  قسوم محمد.1081
  حي بوجلبانة  الحامة 23/03/1968  قنيس زينب  بلقاسم  قنيس خميسي.1082
  حي بوجلبانة  عين الطويلة 11/06/1968  بوقندورة وردة  عبيد  مرزوق عبد الحفيظ.1083
  حي بوجلبانة  خنشلة 22/03/1967  ھزيل يمينة  بومعراف  ھزيل جمال.1084
  حي بوجلبانة  الحامة 22/06/1974  حناشي الزھرة  يوسف  أرزي الطاھر.1085
  حي بوجلبانة  خنشلة 01/05/1984  قادة حورية  عمار  بدغيو الزين.1086
  حي بوجلبانة  خنشلة 26/05/1973  طيار سمية  المكي  بدغيو سميرة.1087
  حي بوجلبانة  خنشلة 21/09/1983  عقون علجية  محمد  بدغيو عبد الغاني.1088
  حي بوجلبانة  خنشلة 03/09/1985  حليمةالعاطي   الطاھر  بدغيو فاتح.1089
  حي بوجلبانة  خنشلة 25/02/1985  ليتيم ربيحة  مختار  براھيمي رشدي.1090
  حي بوجلبانة  خنشلة 06/04/1978  برحايل يمينة  بوزيد  برحايل نبيل.1091
  حي بوجلبانة  خنشلة 21/06/1986  لخنش حدة  علي  الحكيم بغGش عبد.1092
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/01/1981  بلعيدي ربعية  إبراھيم  بقعوش عمار.1093
  حي بوجلبانة  خنشلة 19/05/1983  بن غالية سعيدة  مسعود  بن غالية فؤاد.1094
  حي بوجلبانة  خنشلة 12/07/1983  أيت رحمان سعدية  جيGلي  بن موسى توفيق.1095
  حي بوجلبانة  خنشلة 18/06/1987  عقون فاطمة  جعفر  بودبوز توفيق.1096



  حي بوجلبانة  خنشلة 29/07/1979  خميسةفرحي   السايح  بودبوز عبد المالك.1097
  حي بوجلبانة  خنشلة 25/01/1985  بودواور كاملة  عبد الحميد  بودواور فارس.1098
  حي بوجلبانة  خنشلة 30/05/1984  بوزكري رھوة  علي  بوزكري عبد الحق.1099
  حي بوجلبانة  خنشلة 12/07/1979  بوزيدي سكينة  صالح  بوزو فيصل.1100
  حي بوجلبانة  خنشلة01/01/1990  بوزيدي سعاد  عبد الحفيظ  بوزيدي ھاشم.1101
  حي بوجلبانة  خنشلة 24/07/1982  بوزيدي الزھرة  حمزة  بوزيدي وليد.1102
  حي بوجلبانة  خنشلة 02/07/1981  بوسالم مسعودة  الربيع  بوسالم فيصل.1103
  حي بوجلبانة  خنشلة 07/12/1986  سماعلي مبروكة  --------   بوعطيل محمد أمين.1104
  حي بوجلبانة  خنشلة 10/03/1981  صياف جمعة  عGوة  بوعقال فارس.1105
  حي بوجلبانة  خنشلة 26/10/1979  مسعي حجلة  الباھي  بوغقال رفيق.1106
  حي بوجلبانة  خنشلة 28/06/1979  بوغقال قايمة  حسان  بوغقال مسعود.1107
  حي بوجلبانة  الحامة 06/06/1969  بلقيدوم حليمة  محمد  جريدي خميسي.1108
  حي بوجلبانة  خنشلة 28/03/1983  خميسةجريدي   أحمد  جريدي عزالدين.1109
  حي بوجلبانة  خنشلة 18/06/1981  حراث الخامسة  محمد العيد  حصاد كمال.1110
  حي بوجلبانة  خنشلة 08/05/1985  حقاص عائشة  محمد  حقاص حمزة.1111
  حي بوجلبانة  الحامة 13/02/1983  حقاص مليكة  محبوبي  حقاص سليم.1112
  حي بوجلبانة  الحامة 17/06/1988  حقاص حيزية  الطيب  حقاص عبد المالك.1113
  حي بوجلبانة  خنشلة 02/06/1978  سقني حدة  بلقاسم  حقاص علي.1114
  حي بوجلبانة  خنشلة 11/04/1983  حصاد بية  محمد  حمزاوي فيصل.1115
  حي بوجلبانة  خنشلة 02/04/1979  بركان زھية  عمار   حمزاوي يسين.1116
  بوجلبانةحي   خنشلة 18/02/1974  قسوم عتيقة  لحفيظي  حمزاوي يسين.1117
  حي بوجلبانة  خنشلة 20/07/1985  حناشي ظريفة  علي  حناشي ربيع.1118
  حي بوجلبانة  الحامة 16/07/1978  حناشي فاطمة  خليفة  حناشي عبد الرحمان.1119
  حي بوجلبانة  خنشلة 31/03/1973  ليتيم رزيقة  محمد  خروب جمال.1120
  حي بوجلبانة  خنشلة 07/04/1984  زواوي فتيحة  محمد  خزميم عمارة.1121
  حي بوجلبانة  الحامة 20/02/1984  خGف وردة  نوار  خGف علي .1122
  حي بوجلبانة  خنشلة 28/10/1970  بلعيدي يمينة  عبد هللا  دخوش جمال.1123
  حي بوجلبانة  خنشلة 07/01/1972  بلعيدي يمينة  عبد هللا  دخوش ياسين.1124
  حي بوجلبانة  خنشلة 25/05/1984  صكاوي زوينة  السبتي  ديلمي جGل الدين.1125
  حي بوجلبانة  خنشلة 25/05/1986  أعراب الزھرة  علي  جGلربوح .1126
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/02/1987  حداد فضيلة  عبد الكريم  رمادنية شعيب.1127
  حي بوجلبانة  خنشلة 14/02/1983  زردوم الزھرة  عمار  زردوم مراد.1128
  حي بوجلبانة  خيران 16/12/1985  زروالي زكية  العايش  زروالي عبد اللطيف.1129



  حي بوجلبانة  طامزة 11/07/1945  زقرار مباركة  أحمد  بوزيدزقرار .1130
  حي بوجلبانة  الحامة 18/03/1979  زقرار مھنية  عيسى  زقرار جمال.1131
  حي بوجلبانة  خنشلة 08/12/1983  زقرار حدة  محمد  زقرار مصطفى.1132
  حي بوجلبانة  فكيرينة 03/12/1968  مسعي علوية  بولخراص  سابق لزھر.1133
  حي بوجلبانة  خنشلة 25/07/1983  عقابة جمعة  عبد هللا  ساسي منير.1134
  حي بوجلبانة  خنشلة 14/08/1988  سعيدي نزيھة  عبد الحميد  سعيدي فوزي.1135
  حي بوجلبانة  خنشلة 19/06/1985  سكور فتيحة  عبد الرحمان  سكور زھير.1136
  حي بوجلبانة  خنشلة 19/01/1967  عكريش مسعودة  لزھر  شخاب شراف.1137
  حي بوجلبانة  خنشلة 24/11/1985  معمرية منوبة  العايش  صياد عبد العالي.1138
  حي بوجلبانة  خنشلة 30/07/1984  فطناسي عتيقة  بوجمعة  صياف عبد الرؤوف.1139
  حي بوجلبانة  خنشلة 24/08/1980  طيار زرفة  بوزيد  طيار فريد.1140
  حي بوجلبانة  خنشلة 04/09/1985  كروش فتيحة  عبد الناصر  طير محمد.1141
  حي بوجلبانة  خنشلة  23/01/1978  العباسي جمعة  السعيد  العباسي كريم.1142
  حي بوجلبانة  الحامة 05/05/1974  عقون سكينة  معمر  عروس بشير.1143
  حي بوجلبانة  خنشلة 16/05/1982  عروس عربية  صالح  عروس نعمان.1144
  حي بوجلبانة  خنشلة 22/03/1983  بن زطة كلثوم  الطاھر  عطا` ميلود.1145
  حي بوجلبانة  خنشلة 10/09/1969  بركات رمانة  علي  عقابة نادية.1146
  حي بوجلبانة  خنشلة 24/12/1982  عقون مباركة  بلقاسم  عقون ياسين.1147
  بوجلبانةحي   الحامة 03/10/1977  عيمش ھنية  عثمان   عيمش خليفة.1148
  حي بوجلبانة  خنشلة  21/01/1983  غاوي شويخة  إبراھيم  غاوي لعروسي.1149
  حي بوجلبانة  خنشلة 08/12/1981  تلية أم السعد  عبد المجيد  غضبان جمال.1150
  حي بوجلبانة  خنشلة 18/02/1976  بوزيدي بيشة  أحمد  قاشة لزھر.1151
  حي بوجلبانة  خنشلة 11/12/1982  قرباع تفاحة  لمين  قرباع خيرالدين.1152
  حي بوجلبانة  خنشلة 02/07/1985  قليل زوليخة  عاشور  قليل محمد.1153
  حي بوجلبانة  خنشلة 02/05/1986  كوشار ظريفة  محمد  كوشار عبد الحميد.1154
  حي بوجلبانة  خنشلة 19/09/1977  لموشي حدة  السعيد  لحول مراد.1155
  حي بوجلبانة  خنشلة 15/06/1982  معروق كلثوم  العربي  لخزوم لطفي.1156
  حي بوجلبانة  خنشلة 28/10/1984  بوعقال زوبيدة  بلقاسم  لعور أحمد.1157
  بوجلبانةحي   خنشلة 28/05/1981  لعور الزھرة  العربي  لعور أطف.1158
  حي بوجلبانة  خنشلة05/04/1987  تكواشت فاطمة  العيد  لعور سفيان.1159
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/01/1983  لعور الزھرة  صالح  لعور فريد.1160
  حي بوجلبانة  خنشلة 04/04/1983  بومعزة نوارة  علي  مانع رشدي.1161
  حي بوجلبانة  خنشلة 08/01/1983  مراح فريدة  السبتي  مراح فارس.1162



  حي بوجلبانة  خنشلة 31/05/1976  دغموس زوبيدة  عبد هللا  نطاح ھشام.1163
  حي بوجلبانة  خنشلة 31/10/1986  نوار حدة  أحمد  نوار حسان.1164
  حي بوجلبانة  خنشلة 06/11/1982  ھزيل حفصية  بوزيد  ھزيل عبد المجيد.1165
  حي بوجلبانة  خنشلة 23/03/1982  يعقوب جميلة  الصادق  يعقوب عبد الرزاق.1166
  حي بوجلبانة  خنشلة 09/10/1976  يعقوب حدودة  معطا`  يعقوب فاتح.1167
  حي بوجلبانة  خنشلة 29/11/1981  بوھGلة رشيدة  عمار  إيكن عبد هللا.1168
  حي بوجلبانة  خنشلة 22/03/1979  جرمون الواھمة  العيد  بخوش سفيان.1169
  حي بوجلبانة  خنشلة 09/10/1982  بGع مسعودة  محمد  بGع فؤاد.1170
  حي بوجلبانة  خنشلة 20/11/1971  حليمةزردوم   محمد  بنور يسين.1171
  حي بوجلبانة  خنشلة 16/07/1974  بوزكري زعرة  محمد  بوزكري نور الدين.1172
  حي بوجلبانة  الحامة 25/09/1974  رقاي زھوة  محمد الصغير  تكواشت سمير.1173
  حي بوجلبانة  خنشلة 14/09/1974  صياد فطومة  بلقاسم  حمزاوي توفيق.1174
  حي بوجلبانة  خنشلة 10/05/1977  يمينةحمزاوي   الجمعي  حمزاوي نبيل.1175
  حي بوجلبانة  خنشلة17/06/1982  مرجان ربعية  فرحات  زروال مراد.1176
  حي بوجلبانة  متوسة 12/06/1964  قاشة فاطمة  صالح  سھتال معمر.1177
  حي بوجلبانة  خنشلة 16/01/1976  بوشارب مسعودة  عمر  شرقي محمد.1178
  حي بوجلبانة  بابار 16/05/1968  نوار زبيدة  بلقاسم  عاقر لزھر.1179
  حي بوجلبانة  خنشلة 13/05/1970  عودة غزالة  محمد  عودة رشيد.1180
  حي بوجلبانة  الحامة 08/07/1978  وصفان الواھمة  علي  عيمش جمال.1181
  حي بوجلبانة  خنشلة 14/12/1969  عروس ھمامة  عبد هللا  قاشة احسن.1182
  بوجلبانةحي   خنشلة 12/01/1985  لبوازدة ھبيلة  بلقاسم  لبوازدة فؤاد.1183
  حي بوجلبانة  بغاي 09/08/1962  مناوي شھلة  قدور  مانع الجمعي.1184
  حي بوجلبانة  خنشلة 17/12/1968  مرجان حدة  الھادي  مرجان عمار.1185
  حي بوجلبانة  خنشلة 25/08/1982  بلقور العطرة  الحيواني  نطاح فتحي.1186
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/12/1974  ھزيل مباركة  عمر  ھزيل سليم.1187
  حي بوجلبانة  خنشلة 29/12/1980  ھزيل حيزية  عمار  نوارھزيل .1188
  حي بوجلبانة  خنشلة 24/09/1982  بدغيو ربيحة  عطار   بدغيو مسعود.1189
  حي بوجلبانة  عين البنيان 31/07/1981  حراث منوبة  لخميسي  بشوع عادل.1190
  حي بوجلبانة  خنشلة 23/01/1973  بGع ھنية  عبد الرحمان  بGع الوردي.1191
  حي بوجلبانة  تاوزيانت 03/12/1965  بن عشي فاطمة  لعزيز  بن عشي الطاھر.1192
  حي بوجلبانة  خنشلة 12/04/1958  بن عمران سعيدة  عبد الغاني  بن عمران عبد الحميد.1193
  حي بوجلبانة  عين البيضاء 08/12/1979  زلفاني فلة  العياشي  زلفاني إسماعيل.1194
  بوجلبانةحي   خنشلة 24/07/1973  سعيدي عربية  قراب  سعيدي حكيم.1195



  حي بوجلبانة  بغاي 09/11/1974  صياف نجمة  فاتح  صياف محمد.1196
  حي بوجلبانة  الحامة 15/09/1978  طيار زعرة  سليمان  طيار محبوبي.1197
  حي بوجلبانة  الحامة 23/06/1967  حمزاوي نوة  عمر  فرشاوي علي.1198
  حي بوجلبانة  الحامة 17/03/1979  قراب صحرة  علي  قراب الھادي.1199
  حي بوجلبانة  الحامة 25/09/1969  قسوم مبروكة  لخميسي  قسوم مانع.1200
  حي بوجلبانة  الحامة 10/05/1980  كوشار مسعودة  فرحات  كوشار جمال.1201
  حي بوجلبانة  مقادة 19/02/1982  بوزكري بية  محمد  محمدي عبد الحكيم.1202
  حي بوجلبانة  الحامة 17/12/1974  ھزيل الزھرة  لخضر  ھزيل خميسي .1203
  حي بوجلبانة  خنشلة 08/01/1971  ھزيل فاطمة  حسين  ھزيل عميروش.1204
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/10/1986  قوجيل جميلة  عبد الحميد  وداوي يوسف.1205
  حي بوجلبانة  خنشلة19/05/1973  بن جمعة علجية  بن ساعد  بن أونيس رشيد.1206
  حي بوجلبانة  خنشلة 29/04/1984  زواوي حياة  يوسف  بوعقال عادل.1207
  حي بوجلبانة  خنشلة 16/12/1977  خزميم ربعية  عبد الوھاب  بوعمراطة كمال.1208
  حي بوجلبانة  بغاي 03/04/1969  حفطاري خميسة  مخلوف  بوقفة عبد الناصر.1209
  حي بوجلبانة  خنشلة 18/12/1980  جغGل شويخة  مكي  بولبيار إبراھيم.1210
  حي بوجلبانة  خنشلة 11/04/1964  جحفة أم السعد  ميھوب  جحفة الدراجي.1211
  حي بوجلبانة  خنشلة 15/02/1979  لعور خميسة  محمد لخضر  حكار كمال.1212
  حي بوجلبانة  خنشلة 15/11/1980  لعور طيبة  محمود  سكور يسين.1213
  حي بوجلبانة  خنشلة 01/04/1985  طيار بركو  عبد القادر  طيار خالد.1214
  حي بوجلبانة  الحامة 17/12/1965  ربوح فاطمة  عمار  بن دحة برحايل.1215
  حي بوجلبانة  الحامة 29/12/1974  حدة بوزكري  عبد القادر  بوزكري العياشي.1216
  حي بوجلبانة  خنشلة 14/08/1971  حراث فجرية  بناصر  حراث عبد المالك.1217
  حي بوجلبانة  خنشلة 09/05/1958  سكور فطيمة  الحاج  سكور السبتي.1218
  حي بوجلبانة  خنشلة 16/08/1964  شرفة حدة  دراجي  شرقي سعودي.1219
  حي بوجلبانة  الحامة 19/04/1950  بوھGلة ربعية  بلقاسم  بوھGلة محمد.1220
  حي بوجلبانة  خنشلة 05/05/1972  لموشي فاطمة  علي   بوعمراطة لزھر.1221
  حي بوجلبانة  خنشلة 22/06/1967  ليتيم فاطمة  خليفة   خروب عبد المالك.1222
  حي بوجلبانة  خنشلة 10/09/1977  خليفي نورة  أحمد  خليفي عادل.1223
  حي بوجلبانة  خنشلة 15/01/1968  لموشي يمينة  مسعود  صياف فريد.1224
  حي بوجلبانة  خنشلة 12/07/1974  عقون مريامة  العربي  عنصل فيصل.1225
  حي بوجلبانة  متوسة 10/09/1966  فضيل ھجيرة  عبادي  كرفاص محمد.1226
  حي بوجلبانة  الحامة 07/01/1979  إيكن فطومة  السعيد  بوھGلة عبد الوھاب.1227
  بوجلبانةحي   خنشلة 09/06/1979  سابق يمينة  يحي  حفصاوي فواز.1228



  حي بوجلبانة  بغاي 29/12/1972  حصاد زبيدة  السعيد  عقون محي الدين.1229
  حي بوجلبانة  عين الطويلة 16/09/1978  بخوش مسعودة  عبد القادر  بخوش السبتي.1230
  حي بوجلبانة  متوسة 27/03/1966  سابق جميلة  اليامين  بخوش شعبان.1231
  حي بوجلبانة  خنشلة 01/07/1975  ساسي خديجة  أحمد صالح  ساسي الطاھر.1232
  حي بوجلبانة  خنشلة 30/07/1967  خروب نوارة  خميسي  عقابة عومار.1233
  حي بوجلبانة  خنشلة 22/08/1976  مامن نوارة  السعيد  مامن فريد.1234
  حي بوجلبانة  خنشلة 10/06/1973  مساعدي فاطمة  عبد الرحمان  مساعدي منصف.1235
  بوجلبانةحي   خنشلة 13/05/1979  بوھGلة زھوة  بوھGل  ھزيل حسان.1236
  حي بوجلبانة  خنشلة 14/03/1980  بوزاھرفطيمة  محمد الصغير  وافي نصرالدين.1237
  حي بوجلبانة  خنشلة 03/01/1981  عقون فطيمة  عمارة  بن معروف عبدالعالي.1238
  حي بوجلبانة  الحامة 18/02/1978  كادة مسعودة  السعيد  بن ناجي معيوف.1239
  حي بوزيان  خنشلة 21/03/1977  آيت وازو مليكة  محمد  آيت الحاج عبد العزيز.1240
  حي بوزيان  المحمل 25/07/1961  فكرة زعرة  ميھوب  بعداش عائشة.1241
  حي بوزيان  خنشلة 02/01/1979  فالق وردة  لموشي  بوجھين نبيل.1242
  حي بوزيان  بغاي 10/05/1965  بوروبة سعيدة  جيGني  بوروبة سليم.1243
  بوزيانحي   خنشلة 05/11/1961  جحيش عائشة  عبد هللا  جحيش ربيحة.1244
  حي بوزيان  باتنة 28/12/1978  بوقلقول فريدة  لزھر  حميداني عزالدين.1245
  حي بوزيان  خنشلة 06/05/1979  مشوشة حدودة  لزھر  سعدي سعاد.1246
  حي بوزيان  المحمل 08/12/1969  خلفاوي عرجونة  عمارة  خلفاوي العGلي.1247
  حي بوزيان  خنشلة 02/07/1969  عرعار حفصية  عمر  شمشار موسى .1248
  حي بوزيان  جGل 24/09/1969  مھداوي جنات  جموعي  بشير عزيزي.1249
  حي بوزيان  خنشلة 10/09/1975  خاوة مبروكة  الطاھر  عطيل نذير.1250
  حي بوزيان  الجزائر 29/06/1967  لونيس باھية  ميلود  بلقاسم لعجالي.1251
  حي بوزيان  أوQد رشاش 1972  بضياف أم ھاني  محمد  مزاھدية النوي.1252
  حي بوزيان  جGل 07/12/1970  فاطمةلحول   محمد  نواصر مسعود.1253
  حي بوزيان  خنشلة 01/07/1978  برق عائشة  السبتي  برق زوبير.1254
  حي بوزيان  مقادة 06/04/1974  بن عمارة عائشة  عبد الحميد  بن غGب عمار.1255
  حي بوزيان  خنشلة 03/10/1987  جحيش عقيلة  العايش  جحيش توفيق.1256
  حي بوزيان  خنشلة 28/03/1988  جلول زكية  رابح  جلول ھارون.1257
  حي بوزيان  خنشلة 22/02/1988  حمادي زبيدة  الحاج علي  حمادي رياض.1258
  حي بوزيان  خنشلة 30/09/1985  بداوي يمينة  عبد هللا  ساسي كريم.1259
  حي بوزيان  خنشلة 13/08/1979  عمراوي نضيرة  عبد الحميد  سواكرية عبد الرزاق.1260
  حي بوزيان  خنشلة 14/05/1976  شاوش غزالة  محمود  شاوش عبد الباقي.1261



  حي بوزيان  طامزة 23/06/1978  شرفي نزيھة  محمد  شرفي علي.1262
  حي بوزيان  خنشلة 04/12/1977  سغيري جمعة  أمنصر  صالحي عبد الكريم.1263
  حي بوزيان  خنشلة 31/01/1977  جبايلي حدة  منصور  عبروق مجيد.1264
  حي بوزيان  خنشلة 29/08/1969  مومني الزھرة  الطيب  عرعار الزين.1265
  حي بوزيان  خنشلة 03/12/1987  رزايقية صباح  لزھر  عطا` خيرالدين.1266
  حي بوزيان  خنشلة 31/07/1976  كاتب الويزة  لخضر  غزال فيصل.1267
  حي بوزيان  خنشلة 26/04/1978  فGح عرجونة  محمد  فGح ناصر.1268
  حي بوزيان  خنشلة 03/06/1984  مبروكي مبروكة  أحمد  مبروكي حمزة.1269
  حي بوزيان  خنشلة 23/08/1974  عرجون عرجونة  الصيفي  مجھد سمير.1270
  حي بوزيان  المحمل  01/10/1977  مراح صراية  عيسى  مرابط حواس.1271
  حي بوزيان  خنشلة 06/09/1984  فكرة صحرة  خميسي  ميزان بدرالدين.1272
  حي بوزيان  خنشلة 08/11/1983  نوار ھGلة  عجرود  نوار ھشام.1273
  حي بوزيان  خنشلة 27/01/1979  سكريھة نجاح  خليفة  ھلة جموعي.1274
  حي بوزيان  بابار 21/11/1974  بن غGب مباركة  عبد الحفيظ  بن غGب علي.1275
  حي بوزيان  خنشلة 17/02/1974  بشير اليامنة  خريف  عون هللا رفيق.1276
  حي بوزيان  خنشلة 02/10/1985  ساعي اليامنة  النوار  مشري حسين.1277
  بوزيانحي   خنشلة 17/01/1960  بوسالم بلدية  مسعود  بوسالم عوفة.1278
  حي بوزيان  خنشلة 11/06/1971  بن براھيم يمينة  لخضر  بوصياد بلقاسم.1279
  حي بوزيان  خنشلة 26/06/1977  بن خليفة لدمية  عبد الرحمن  جبايلي رضوان.1280
  حي بوزيان  خنشلة 22/11/1965  لزرق حفيزة  محمد الھادي  حامي نبيل.1281
  بوزيان حي  بابار 22/04/1976  خوني جمعة  العGلي  رجيل عبد العزيز.1282
  حي بوزيان  المحمل 27/05/1970  بوزيان بلدية  بولعراس  رغيس ميلود.1283
  حي بوزيان  خنشلة 09/03/1975  بن غGب بية  عبد هللا  بن غGب عبد الحكيم.1284
  حي بوزيان  خنشلة 05/07/1979  عودة علجية  محمد الشريف   عودة عبد القادر.1285
  حي بوزيان  خنشلة 01/02/1974  مباركي عجالة  مفتاح  مباركي ميلود.1286
  حي بوزيان  المحمل 08/03/1971  نوار جمعة  عمارة  نوار محمد.1287
  حي بوزيان  خنشلة 25/01/1975  شناقر حدة  سالم  طراد رضا.1288
  حي بوزيان  خنشلة 08/10/1974  شرشار باكة  صالح  فGح حكيم.1289
  حي بوزيان  خنشلة 24/07/1978  عثماني حمامة  جلول  حمادي فوزي.1290
  حي بوزيان  خنشلة 16/04/1977  عقاب حدة  مرزوق  قرماط عادل.1291
  حي بوزيان  خنشلة 11/11/1970  نيشان العطرة  عمارة  لويزمبارك.1292
  حي بوزيان  خنشلة 25/09/1968  طراد مباركة  عمار  مومني رشيد.1293
  حي بوزيان  بابار 20/02/1965  بن غGب شھلة  عبد الحفيظ  بن عمارة عبد القادر.1294



  حي بوزيد  خنشلة 16/07/1980  بن زياد عائشة  عمارة  بريك يزيد.1295
  حي بوزيد  وھران 29/11/1972  حجاج فاطمة  محمد  بGيلي خيرة.1296
  حي بوزيد  المحمل 28/07/1962  بوزيان غالية  ناصر  بوزيان عبد الكمال.1297
  حي بوزيد  أوQد رشاش 22/05/1947  نوار الزھرة  عمار  بوكحيل صفية.1298
  حي بوزيد  خنشلة16/10/1972  جبايلي خضرة  محمد  جبايلي رشدي.1299
  حي بوزيد  خنشلة 14/09/1976  عايب رھوة  الربيعي  جبايلي سمير.1300
  حي بوزيد  خنشلة 20/06/1981  جغGل مليكة  عبد العزيز  جغGل سمير.1301
  حي بوزيد  مقادة 10/10/1984  جلول الزھرة  محمد  جلول عباس.1302
  حي بوزيد  خنشلة29/11/1973  حشوف قمرة   حشوف  حشوف حسان.1303
  حي بوزيد  خنشلة 02/02/1985  حشوف سعيدة  رشيد  حشوف ساسي.1304
  حي بوزيد  خنشلة 16/09/1970  بن زعيم فاطمة  محمد الشريف  ريم ياسين.1305
  حي بوزيد  اوQد رشاش 1942  معلم شويخة  رمضان  سيف فاطمة.1306
  حي بوزيد  خنشلة 06/04/1978  بوذراع مباركة  عمار  بوروبة الشافعي.1307
  حي بوزيد  المحمل 15/06/1972  قيدوم بية  عبدهللا   بوزيان شط.1308
  حي بوزيد  المحمل 1948  بوشارب شيشة  امحمد  بوقفة بلقاسم.1309
  حي بوزيد  خنشلة 18/07/1974  بوقفة زعرة  السبتي  بوقفة فوزي.1310
  حي بوزيد  خنشلة 24/09/1973  لويز رقية  بلقاسم   لويز عبد الغفور.1311
  بوزيدحي   المحمل 10/04/1975  بوطبة ربعية  الطاھر  معرقب جلول.1312
  حي بوزيد  جيجل12/10/1966  بوعلياني صليحة  رابح  نويصر عبد النور.1313
  حي بوزيد  طامزة 1984  خGف حدة  صالح  بغزو موسى.1314
  حي بوزيد  خنشلة 09/05/1987  حشوف العارفة  يوسف  بوجھين حمزة.1315
  حي بوزيد  خنشلة 15/11/1989  عقابة  عالية  رشيد  بوجوراف يزيد.1316
  حي بوزيد  مسكيانة 16/11/1972  عيدة حمزاوي  شعبان  بويس سامية.1317
  حي بوزيد  خنشلة 09/04/1981  جبايلي نوة  غريب  جبايلي نورالدين.1318
  حي بوزيد  أنسيغة 1984  حشوف جمعة  حسين  حشوف عمار.1319
  حي بوزيد  خنشلة 29/04/1988  حصاد مليكة  خميسي  حصاد سفيان.1320
  حي بوزيد  بابار 09/01/1979  شبدن لويزة  بومعراف  شبدن منصر.1321
  حي بوزيد  خنشلة 19/08/1972  مھداوي برنية  الھاني  شخاب عمر.1322
  حي بوزيد  خنشلة 16/05/1973  عبروق مسعودة  أحمد  قورماط عبد المجيد.1323
  حي بوزيد  خنشلة 31/10/1976  فالق الويزة  شنتة  لغرور عبد الوھاب.1324
  حي بوزيد  خنشلة 12/03/1982  مسعي فاطمة  الربيعي  مسعي فايز.1325
  حي بوزيد  المحمل 1960  مھماه عربية  مبروك  ھلة السبتي.1326
  حي بوزيد  خنشلة 17/03/1977  عمراني تونس  محمد الطاھر  وادي عادل.1327



  حي بوزيد  خنشلة 15/12/1979  حفصاوي راضية  علي  براح الطاھر.1328
  حي بوزيد  خنشلة 18/07/1972  بوزيان زھيرة  بوھGل  بوطبة عبد العالي.1329
  حي بوزيد  خنشلة 19/03/1970  لكحل فاطمة  ساعد  جغGل فيصل.1330
  حي بوزيد  خنشلة 30/12/1964  بحرية جلول  عثمان  جلول أحمد.1331
  حي بوزيد  خنشلة 14/05/1969  جلول فاطمة  عمار  جلول حورية.1332
  حي بوزيد  خنشلة 21/11/1980  خGف الزھرة  العربي  عقون عماد.1333
  حي بوزيد  عين البيضاء 11/08/1979  قابوش فاطمة  سليمان  قابوش مراد.1334
  حي بوزيد  خنشلة 14/07/1974  بوخيل صفية  بشير  مھماه عمار.1335
  حي بوزيد  خنشلة 13/10/1964  حبطة مباركة  بوزيد  بوصكة أحمد.1336
  حي بوزيد  خنشلة 22/12/1979  بولبيار عيدة  مجيد  بولبيار خميسي.1337
  حي بوزيد  خنشلة 1975  مراح شھلة  جمال  حشوف حفيظ.1338
  حي بوزيد  خنشلة 18/01/1965  لشخب الزھرة  يحي  سابق عبد الوھاب.1339
  حي بوزيد  خنشلة 01/09/1977  عون هللا فاطمة  مصطفى  قرابسي فوزي.1340
  حي بوزيد  خنشلة 03/11/1974  بوشارب عرجونة  محمد  مدور منصور.1341
  حي بوزيد  خنشلة 16/01/1960  بوغانم العطرة  عبد القادر  بن غGب سالم.1342
  حي بوزيد  خنشلة 1957  جبايلي وناسة  عبد هللا  جبايلي عبد المالك.1343
  حي بوزيد  خنشلة 11/10/1959  عقابة مبروكة  اسماعين  عقابة الھادي.1344
  حي بوزيد  المحمل 06/02/1962  غواري نجمة  التارزي  حوحة السبتي.1345
  حي بوزيد  خنشلة 19/05/1973  عمري مباركة  عثمان  عمري كمال.1346
  بوزيدحي   خنشلة 20/08/1972  بوحورية خضرة  صالح  ساري عبد الحميد.1347
  حي بوزيد  خنشلة 16/07/1976  لشخب فاطمة  عبدالباقي  لشخب زوھير.1348
  حي بوزيد  خنشلة 16/11/1973  جبايلي سعدة  محمد الصالح  معلم بلقاسم.1349
  حي بوزيد  خنشلة 03/08/1983  عباد نبوية  عمارة  الجموعي بيبي  .1350
  حي بوزيد  خنشلة 24/12/1977  غزال جمعة  صالح  غزال يحي.1351
  حي بوزيد  خنشلة 16/05/1980  قليل مليكة  بلقاسم  لغرور عادل.1352
  حي بوزيد  خنشلة 07/03/1981  بولبيار ربعية  عثمان  بولبيار لعبيدي.1353
  حي بوزيد  ششار22/02/1979  رحماني ربعية  عمار  رحماني نجم الدين.1354
  حي بوزيد  خنشلة 06/12/1980  ھباز نوة  الطاھر  Qغة لطفي.1355
  حي بوزيد  تازولت 15/04/1974  حوريةدروي   الطاھر  حميدي تاج الدين.1356
  حي بوزيد  خنشلة 23/05/1978  بولبيار صحرة  زايد  بولبيار سمير .1357
  حي بوقفة الھاشمي  خنشلة 03/02/1979  عقون عقيلة  مرزوق  عقون عامر.1358
  حي تلية محمد العيد  خنشلة 20/05/1984  بغزو جمعة  مسعود  بغزو عبد هللا.1359
  حي تلية محمد العيد  خنشلة 18/05/1990  نورةسھتال   الشريف  بلقيدوم زكرياء.1360



  حي تلية محمد العيد  الحامة 08/04/1983  لعور خيرة  صالح  لعور صادق.1361
  حي تلية محمد العيد  خنشلة 15/11/1984  جبايلي مبروكة  رشيد  لعور عبد الحفيظ.1362
  حي حفيان العيد  خنشلة 03/01/1983  لعور شريفة  محمد  لعور عبد الوھاب.1363
  حي دمان ادريس  خنشلة 19/12/1978  بوقفة حدة  الشافعي  قاشة رشيد.1364
  حي دمان إدريس  خنشلة 30/05/1981  بوتبيلة مفيدة  عمر  بلعيدي ھشام.1365
  حي دمان إدريس  خنشلة 19/10/1972  عجال سكورة  الحاج  رويبي جمال.1366
  حي دمان إدريس  خنشلة 27/04/1976  زقرار زرفة  بوزيد  زقرار محمود.1367
  حي دمان دريس  بغاي 22/11/1971  قليل فطيمة  أحمد  قليل مسعود.1368
  حي دمان دريس  خنشلة 28/10/1973  خروب عائشة  الطاھر  خروب ناصر.1369
  حي دمان دريس  الحامة 18/01/1977  كفالي عائشة  خليفة  كفالي عبد الوھاب.1370
  حي سھتال معمر  خنشلة 14/01/1984  جبايلي معدولة  محمد الصالح  جبايلي خالد.1371
  حي سھتال معمر  خنشلة 22/08/1985  عصيصي الزھرة  سليمان  عصيص جمال.1372
  حي سوناطيبا  خنشلة 29/06/1969  مرجان العطرة  أحمد  مرجان حفيظ.1373
  حي شابور بني معافة  المحمل 1987  مراد زكية  الوردي  عجرود نبيل.1374
  حي شابور بني معافة  بودرھم 01/07/1960  مخنان رھيفة  محمد  سعيدي لخضر.1375
  حي شابور بني معافة  خنشلة 23/03/1981  بونزرة زھوة  العيد  براح ياسين.1376
  حي شابور بني معافة  الحامة 10/08/1965  بوزاھر شويخة  عبد هللا  بوزاھر فتح هللا.1377
  حي شابور بني معافة  خنشلة 24/12/1983  طرادي مريم  عبد الناصر  طرادي سمير.1378
  سكن 100شراب لخضر حي   خنشلة 12/01/1985  حمزاوي دلولة  محمد  بن بوزيد يوسف.1379
  حي طارق بن زياد  عين الطويلة 11/10/1976  لعيور ھنية  خليفة  بGل الھادي.1380
  حي طارق بن زياد  المحمل 18/05/1976  بوردوسن زعرة  محمد  بوخاري محيو.1381
  حي طارق بن زياد  متوسة 20/12/1952  حفصاوي نجمة  حسين  سابق زعرة.1382
  حي طارق بن زياد  خنشلة 12/02/1987  بوخاري بترة  عمر  بوخاري عبد الغفور.1383
  حي طارق بن زياد  خنشلة 28/07/1980  سGمي ثلجة  شعبان  معلم وليد .1384
  حي طارق بن زياد  خنشلة 30/05/1974  ساري الزھرة  أحمد  ساري عبد الرزاق.1385
  حي طارق بن زياد  خنشلة 28/06/1970  آيت معمر جوھرة  محمد   آيت إيزم عبد النور.1386
  حي طارق بن زياد  خنشلة 02/07/1974  عقون عقيلة  علي  سعيدان مراد.1387
  حي عبد الحفيظ السوفي  خنشلة 1946  فالق صحرة  أحمد  جبايلي ربعية.1388
  حي عبد الحفيظ السوفي  خنشلة       18/09/1980  ريم الوازنة  قادة  ريم محمد.1389
  حي عبد الحفيظ السوفي  خنشلة 10/07/1980  خبثان حليمة  بشير  صانع سفيان.1390
  حي عبد الحفيظ السوفي  خنشلة 28/12/1971  عبروق رھوة  لحبيب  فوزيعبروق .1391
  حي عبد الحفيظ السوفي  خنشلة 26/07/1983  عبروق صديقة  الجموعي  عبروق لطفي.1392
  حي عبد الحفيظ السوفي   خنشلة 02/11/1977  دراجي فطيمة  عبد المجيد  جGل محمد العيد.1393



  حي عبد الحفيظ السوفي  المحمل 1978  نوار زليخة  محمد  نوار عبد السGم.1394
  حي عبد الحفيظ السوفي  خنشلة 07/08/1980  حوحة محبوبة  محمد لمين  كافي ياسين.1395
  حي عبدالحفيظ السوفي  خنشلة 23/05/1984  قليل ربعية  علي  قوالة يزيد.1396
  حي علي بوسحابة  خنشلة 25/02/1971  مھداوي حفصية  صالح  بن جدو سيف الدين.1397
  حي عمار عشي  خنشلة 31/07/1983  عائشةسابق   مختار  رحابي إلياس.1398
  حي عين الكرمة  خنشلة 23/05/1980  بGع يمينة  العياشي  بGع حكيم.1399
  حي عين الكرمة  خنشلة 17/02/1970  زعيم عاشة  الشريف  بن زعيم حسان.1400
  حي عين الكرمة  عالي الناس 19/05/1946  بوقرة حدة  أونيس  بوقرة لزھر.1401
  حي عين الكرمة  خنشلة 08/09/1980  شبGوي عائشة  مسعود  تكفة أمحمد.1402
  حي عين الكرمة  خنشلة 22/04/1982  حقاص دلولة  زراري  حقاص وليد.1403
  حي عين الكرمة  خنشلة26/12/1978  ياحي صليحة  صالح  رمادنية رمزي.1404
  حي عين الكرمة  خنشلة 15/11/1982  بوحافر فاطمة  إبراھيم  زعطوط رضا.1405
  حي عين الكرمة  أم البواقي 1935  لونيسي ساسية  محمد الصالح  شايب خميسة.1406
  حي عين الكرمة  خنشلة 14/10/1980  بGع زعرة  عاشور  بGع سمير.1407
  حي عين الكرمة  خنشلة 17/03/1984  بوھراوة فاطمة  اليامين  بوھراوة ھارون.1408
  حي عين الكرمة  خنشلة 23/12/1965  عقون فطيمة  عمار  جعفري جمال.1409
  حي عين الكرمة  خنشلة 19/05/1967  جعفري مباركة  شايب  جعفري ناصر.1410
  حي عين الكرمة  خنشلة 03/08/1965  حفيان حفصية  علي  حفيان بوقرة.1411
  حي عين الكرمة  خنشلة 24/02/1976  لعور حفصية  رزق هللا  دحراوي علي.1412
  حي عين الكرمة   خنشلة 12/05/1976  حقاص حيزية   حسين  حقاص كريم.1413
  حي عين الكرمة  خنشلة 16/07/1973  قراب حمامة  العيد  قراب كمال.1414
  حي عين الكرمة  خنشلة 31/07/1969  آيت زاوش فروجة  عمار  حفيان نور اليمين.1415
  حي عين الكرمة  خنشلة 28/02/1973  بوزيدي فاطمة  نورالدين  رشاشي يسين.1416
  حي عين الكرمة  خنشلة 03/12/1974  بومعيزة باھية  بوقرة  بومعيزة بلھوشات.1417
  حي عين الكرمة  خنشلة 16/01/1985  وردةبوھراوة   العربي  بوھراوة يونس.1418
  حي عين الكرمة  خنشلة 18/01/1982  حفيان فاطمة  رشيد  حفيان منير.1419
  حي عين الكرمة  خنشلة 22/12/1983  كريم حبيبة  عمار  نصر عادل.1420
  حي كوسيدار  الحامة 24/10/1981  بن جمعة كلثوم  الطيب  بن جمعة عبد الحفيظ.1421
  حي كوسيدار  خنشلة 28/05/1978  تاقعوت زبيدة  محمد النوار  العزيز تاقعوت عبد.1422
  حي كوسيدار  خنشلة 12/07/1977  صحراوي فجرية  عبدهللا  شايب توفيق.1423
  حي كوسيدار  خنشلة 19/01/1979  بشير مليكة  اسماعيل  بيروتكواشت ز.1424
  حي كوسيدار  خنشلة 19/09/1984  حشوف أم ھاني  محمد  حشوف يوسف.1425
  حي كوسيدار  ششار 20/01/1973  دھانة خديجة  محمد  دھانة مراد .1426



  حي كوسيدار  المحمل 16/09/1975  زبيدة ينسيغاو  الطيب   عقون لزھر.1427
  حي كوسيدار  خنشلة 31/05/1987  غديري ھدى  خميسي  غديري سيف الدين.1428
  حي كوسيدار  خنشلة 1975  لشخب حدة  بودواور  لشخب رشيد.1429
  كوسيدارحي   خنشلة 12/03/1972  عقابة صحرة  مداني  عقابة بوبكر.1430
  حي كوسيدار  باتنة 30/05/1978  لعGونة غنية  موھوب  لعGونة عبد النور.1431
  حي كوسيدار  خنشلة 17/03/1979  حفطاري مسعودة  الطاھر  حفطاري العايش.1432
  حي كوسيدار  خنشلة 28/06/1980  ھتاك فيالة  محمد   ھتاك فوزي.1433
  مريرحي لحسن   خنشلة 02/09/1984  شخاب ربيعة  يحي  بوغديري فاروق.1434
  حي لحسن مرير  الحامة 1982حكم 1981  بدغيو دلولة  معمر  بدغيو عبد الرزاق.1435
  حي لحسن مرير  خنشلة 06/03/1984  خليفي فتيحة  عمر  خليفي يسين.1436
  حي لموشي  خنشلة 18/09/1987  حصاد حيزية  محفوظ  حصاد سليمان.1437
  حي لموشي  خنشلة 26/07/1989  دخيل الزھرة  بلقاسم  دخيل سليمان.1438
  حي لموشي  خنشلة 28/10/1976  لموشي جغمومة  موسى  قدور لموشي.1439
  حي لموشي  خنشلة 26/05/1975  عايب فاطمة  نصر  عايب بلعيد.1440
  حي محمد العد تلية  طامزة 1978  بيبي عائشة  السعيد  بيبي رفيق.1441
  حي مرير لحسن  خنشلة 03/03/1986  منصوري بلدية  علي  منصوري زوھير.1442
  حي مرير لحسن  بغاي 07/01/1960  مرجان فطومة  رابح  مرجان محمد.1443
  حي مصاص رابح  خنشلة23/03/1986  سكاوي نوة  عباس  سكاوي عادل.1444
  حي مصاص رابح  خنشلة 02/03/1984  قربي نجمة  ميلود  عصايدي سليم.1445
  حي مصاص رابح  خنشلة 05/09/1973  دليلي فاطمة  الوردي  بشير توفيق.1446
  حي موسى رداح  طامزة 22/11/1946  بن عربية الزھرة  مسعود  بن عربية أحمد.1447
  حي موسى رداح  طامزة  1959  بن عربية شويخة  صالح  بن عربية بركو.1448
  حي موسى رداح  خنشلة 17/09/1983  بلعيدي ھنية  مبروك  بوطبة عادل.1449
  حي موسى رداح  ششار1956  قرانة ھنية  الصادق  بوكركار تركية.1450
  رداححي موسى   خنشلة 16/11/1981  جغGل مرزوقة  رابح  جغGل سفيان.1451
  حي موسى رداح  خنشلة 24/08/1977  بوغقال زكية  مداني  جغGل نورالدين.1452
  حي موسى رداح  الحامة 07/04/1971  حقاص العطرة  علي  حقاص الطاھر.1453
  حي موسى رداح  الحامة 04/06/1977  حقاص زرفة  زراري  حقاص جمال.1454
  حي موسى رداح  قايس 16/08/1982  شويخة نجمة  خميسي  حقاص رفيق.1455
  حي موسى رداح  بودرھم  09/11/1956  حقاص حمامة  عبد القادر  فطيمةحقاص .1456
  حي موسى رداح  خنشلة 10/03/1972  خرباش فلة  محمد الطيب  ربوح زبير.1457
  حي موسى رداح  خنشلة 03/09/1988  سعيدي سليمة  ----------   سعيدي سليم.1458
  حي موسى رداح  الحامة 04/09/1988  سكروف حنيفة  أحميدة  سكروف ياسين.1459



  حي موسى رداح  خنشلة 27/09/1980  كابرين حليمة  الطاھر  شايبي زھير.1460
  حي موسى رداح  خنشلة 16/05/1976  موحوس حنيفة  جمال  حيمر سامي.1461
  حي موسى رداح  خنشلة 08/09/1974  حسيني بھجة  السبتي  العايش عبد العالي.1462
  حي موسى رداح  طامزة 1997حكم 1982  جريدي علجية  الطيب  توت ربيع.1463
  حي موسى رداح  خنشلة 26/02/1964  حراث الخامسة  أحمد  عمارحراث .1464
  حي موسى رداح  خنشلة  27/03/1979  لموشي ربعية  علي  حقاص العايش.1465
  حي موسى رداح  خنشلة 25/02/1982  حقاص حفصية  العربي  حقاص عبد الوھاب.1466
  حي موسى رداح  خنشلة 12/11/1975  تلية الزھرة  عبد الوھاب  حقاص نور الدين.1467
  حي موسى رداح  الحامة 1978  سكروف ھGلة  مختار  سكروف عمار.1468
  حي موسى رداح  مقادة 22/05/1977  شبدن أم الخير  العيد  شبدن يزيد.1469
  حي موسى رداح  خنشلة 19/07/1986  شرقية يمينة  صالح  شرقية عبد الحليم.1470
  حي موسى رداح  بودرھم 1990حكم 1978  حفيان نوة  حسين  عرقوب عبد المالك.1471
  حي موسى رداح  خنشلة 18/12/1976  حناشي حفصية  محمد  عماميش توفيق.1472
  حي موسى رداح  مقادة 03/04/1977  مGح خميسة  منصور  قصاب الطيب.1473
  حي موسى رداح  الحامة 12/11/1969  كوشار حيزية  جمعي  كوشار رمضان.1474
  حي موسى رداح  خنشلة 28/04/1986  لخزوم حدة  السعيد  لخزوم السعيد.1475
  حي موسى رداح  خنشلة 03/01/1981  سواكرية المايسة  عبد هللا  مزھود مراد.1476
  حي موسى رداح  خنشلة 29/01/1981  بقعوش قمرة  بلقاسم  بقعوش عبد العزيز.1477
  حي موسى رداح  الحامة 1983حكم 1979  عبيدي مسعودة  حسين  حقاص عمر.1478
  حي موسى رداح  خنشلة 19/11/1983  خريف زرفة  السبتي  مزھود ھشام.1479
  حي موسى رداح  تاوزيانت 22/04/1976  بن عشي مازوزية  احسن  ميلودبن عشي .1480
  حي موسى رداح  خنشلة 19/09/1980  شعبان نصيرة  محمد  ستيتة رياض.1481
  حي موسى رداح  عين الطويلة 1984حكم 1982  بوخالفة حمامة  العيد  لوصيف خالد.1482
  حي موسى رداح  الحامة 25/04/1967  عرعار طاطة  مسعود  حراث الوردي.1483
  حي موسى رداح  طامزة 1976  خGف رھوة  بلقاسم  خGف الدراجي.1484
  حي موسى رداح  وھران 18/06/1974  دغبوش خدومة  عبد المجيد  بدغيو نذير.1485
  حي موسى رداح  خنشلة 24/05/1983  بلفضل يمينة  يحي  بلفضل عامر.1486
  حي ناصر السوفي  خنشلة 28/04/1955  مزارة ربعية  السعيد  بوكرومة عبد الحميد.1487
  حي الحسناوي  خنشلة 10/09/1987  عيدود مبروكة  جبايلي  شخاب جمال.1488
  حي يوسفي  خنشلة 25/06/1984  مرداسي جمعة  محمد الناصر  رحابي أمين.1489
  حي يوسفي  خنشلة 16/07/1985  لشخب فريدة  الھاشمي  شخاب علي.1490
  حي يوسفي  خنشلة 22/07/1985  لعجل حنيفة  أحمد  عثماني الطاھر.1491
  حي يوسفي  خنشلة 11/05/1978  مزوز فطومة  السعيد  زاوية الطيب.1492



  حي يوسفي  خنشلة 03/01/1984  بھلول الزھرة  عبد المالك  حجاج زكرياء.1493
  سكن نھج فلسطين 192حي  خنشلة 30/01/1981  بوشانة زينب  عمراني  بوشانة جGل.1494
  سكن 700حي  خنشلة 02/10/1976  حباش الزھرة  ناصر  مرير محمد.1495
  طربق زوي  المحمل 1958  غزالة بوخاري  صالح  بوردوسن خليفة.1496
  طرق بابار  خنشلة 11/01/1984  غضبان وناسة  محمد ھاشمي  سقني وليد.1497
  طريق العيزار  خنشلة 25/05/1980  خGف خميسة  عبد الرزاق  خGف السبتي.1498
  طريق العيزار  عين البيضاء 01/07/1950  بوصكة زرفة  إبراھيم  سيوسيو عائشة.1499
  طريق العيزار  خنشلة 11/12/1986  جميلةزروالي   عبد هللا  برعودي حمزة.1500
  طريق العيزار  خنشلة 19/04/1987  بلحفاف غنية  جمال الدين  بن مكي عبد الحميد.1501
  طريق العيزار  خنشلة 28/09/1976  مرجان حفصية  حميدة  بومعزة زبير.1502
  طريق العيزار  خنشلة27/03/1991  حصاد عائشة   نصر الدين  سعيدي سيف الدين .1503
  طريق العيزار  خنشلة 21/09/1980  حواس غنية  العيد  سعيدي ھاني.1504
  طريق العيزار  خنشلة 27/03/1986  بوزيدي فيالة  العربي  عقابة جGل.1505
  طريق العيزار  الحامة 09/08/1965  سعدودي حدة  عمار  مرغم عبد المجيد.1506
  طريق العيزار  مقادة 1987  نصراوي الحمرة  عاشور  مGح كمال.1507
  طريق العيزار  خنشلة 21/01/1978  أيت الحاج نورة  محمد نجيب  أوشريف ناصر.1508
  طريق العيزار  خنشلة 20/04/1966  قاسمي الياقوت  عبد هللا  بن ھني توفيق.1509
  طريق العيزار  خنشلة 03/05/1986  عايب دلولة  بلقاسم  عايب صابر.1510
  طريق العيزار  جGل 25/12/1967  فرحاتي دلولة  جمعيال  فرحاتي جمال.1511
  طريق العيزار  خنشلة 30/05/1985  بوثريد البھجة  عبد هللا  قب بGل.1512
  طريق العيزار  خنشلة 20/04/1983  لعور حفصية  بلقاسم  لعور العياشي.1513
  طريق العيزار  خنشلة 28/03/1980  بن عمران باھية  يونس  بن عمران عبد الرزاق.1514
  طريق المقبرة اQسGمية  خنشلة 1968  جحفة ھنية  بوكحيل  جحفة العيد.1515
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 1975  بلقوشي حدة  محمد  ياسينبلقوشي .1516
  طريق المقبرة ا�سGمية  بسكرة 17/01/1952  شيتوري خديجة  مسعود  بن عمارة كمال.1517
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 20/03/1976  بن حناشي قمرة  صالح  بورمادة رفيق.1518
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 07/12/1975  رجيل فطيمة  الربيعي  رجيل نورالدين.1519
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 16/12/1975  زروال مسعودة  أحمد  زروال عبد الحكيم.1520
  المقبرة ا�سGمية طريق  خنشلة 23/01/1963  دحماني عائشة  محمد الصغير  دريدي عبد الوھاب.1521
  المقبرة ا�سGمية طريق  خنشلة 07/06/1976  عمراني فاطمة  محمد الصالح  بدغيو عبد الباقي.1522
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 17/11/1970  بدغيو جميلة  عبد الصمد  بدغيو يسين.1523
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 13/08/1979  بن معروف الزھرة  عبد المجيد  بوعقال عصام.1524
  طريق المقبرة ا�سGمية  مقادة 02/01/1975  جبار ربعية  عمار  جبار محمد الصالح.1525



  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 24/06/1985  بوغقال جمعة  العيد  خالدي رضوان.1526
  طريق المقبرة ا�سGمية  الحامة  25/03/1979  شرقية زرفة  موسى  شرقية محفوظ.1527
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 06/03/1986  بشير خميسة  صالح  صحراوي فوزي.1528
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 1977  طاليزات فطيمة  مصطفى  طاليزات حكيم.1529
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة09/03/1980  لشخب ربعية  أحمد  لشخب رزقي.1530
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 04/03/1984  فكرة يمينة  الوردي  معوش سامي.1531
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 22/11/1969  عمراني تركية  الوردي  بن عمران كمال.1532
  طريق المقبرة ا�سGمية  عين الطويلة 1972  جرمون سكينة  محمد  جرمون حفيظ.1533
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 02/02/1979  مرير عائشة  إبراھيم  مرير زھير.1534
  طريق المقبرة ا�سGمية  عالي الناس 23/09/1927  قاسمي الحمرة  أحمد  بلھوشات محمد.1535
  المقبرة ا�سGميةطريق   طامزة 1974  راجحي زرفة  صالح  حناشي سليم.1536
  طريق المقبرة ا�سGمية  بغاي 19/07/1951  مريرفطيمة  علي  مرير عمر.1537
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 01/04/1957  بن عمارة خامسة  محمد العربي  حصاد سامية.1538
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 12/09/1980  سعدودي زكية  عيسى  سعيدي عبدالرحمان.1539
  طريق المقبرة ا�سGمية  خشلة 20/04/1972  برنوق عائشة  مكي  مالكي عبد العزيز.1540
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 09/12/1974  بركاني زكية  الطاھر  شخاب عبد العزيز.1541
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 23/05/1969  ربيبة جمعة  عبد الرحمان  شيتور جموعي.1542
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة Q  12/01/1965غة حدة  إسماعيل  بريك عبد الحميد.1543
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 04/02/1968  خذايري حمامة  أحمد  خالدي كمال.1544
  المقبرة ا�سGمية طريق  خنشلة 20/05/1974  مرداسي تفاحة  بوزاھر  مرداسي عادل.1545
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 23/01/1968  قراب نوة  مسعود  بودواور علي.1546
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 18/06/1982  عريف عبلة  محمد  الربيعيمشنتل .1547
  طريق بابار  المحمل 07/03/1965  بوطمين مبروكة  الربيعي  بوطمين حورية.1548
  طريق بابار  خنشلة 09/10/1989  جريدي حدة  محمد  جريدي شوقي.1549
  طريق بابار  خنشلة 20/01/1973  جغGل يمينة  صالح  جغGل سليم.1550
  طريق بابار  خنشلة 03/10/1983  بوجوراف حبيبة  الجمعي  حشوف محمد.1551
  طريق بابار  خنشلة 06/12/1982  خليفي الزھرة  عبد الرحمان  خليفي رشيد.1552
  طريق بابار  خنشلة 02/08/1977  بوعزيزي الزھرة  عمر  درويش السبتي.1553
  طريق بابار  خنشلة 27/09/1977  لعGونة الزھرة  محمد  شخاب طارق.1554
  طريق بابار  خنشلة 04/03/1978  حقاص جميلة  علي  حقاص عبد الحفيظ.1555
  طريق بابار  خنشلة 19/08/1975  بوغقال قمرة  إبراھيم  غضبان نصرالدين.1556
  طريق بابار  خنشلة 24/08/1968  قب الزھرة  المير  قب الجمعي.1557
  طريق بابار  خنشلة 08/07/1976  بغزو اليامنة  صالح  بغزو حكيم.1558



  طريق بابار  خنشلة 18/04/1980  يمينةدرارجة   عبد الكريم  بلحسيني رزقي.1559
  طريق بابار  خنشلة 10/12/1975  جريدي زينب  محمد    جريدي مسعود.1560
  طريق بابار  خنشلة 01/03/1987  كربادو دلولة  أحمد  سلطاني الربيع.1561
  طريق بابار  خنشلة 13/08/1987  خروب حدة  رشيد  شقاف نجيب.1562
  طريق بابار  خنشلة 23/03/1977  مدرق نارو جميلة  عبد الرحمان  صاوشة عبد الرزاق.1563
  طريق بابار  باتنة 30/11/1982  فاضل جميلة  بلقاسم  عبابسة نعيم.1564
  طريق بابار  خنشلة 24/11/1967  قجوف زرفة  خميسي  قجوف كمال.1565
  طريق بابار  خنشلة 29/06/1984  قسوم فاطمة  العربي  قسوم حكيم.1566
  طريق بابار  خنشلة 08/11/1983  مالكية ربعية  العربي  مالكية حاتم.1567
  طريق بابار  خنشلة 06/01/1978  جبايلي العطرة  لزھر  مرير سفيان.1568
  طريق بابار  خنشلة 07/04/1975  موساوي الزھرة  صالح  مھماه رضا.1569
  طريق بابار  خنشلة 27/05/1982  ھتاك مباركة  لعروسي  ھتاك جمال.1570
  طريق بابار  أنسيغة 09/06/1951  حشوف خميسة  صالح  حشوف رمضان.1571
  طريق بابار  خنشلة 17/01/1988  بوجوراف فطيمة  فرحات  فخرالدينبوزيدي .1572
  طريق بابار  المحمل 08/04/1968  جرة حفصية  عبيد  جرة جموعي.1573
  طريق بابار  خنشلة 20/06/1973  لعاطي جمعة  عمار  لعاطي فيصل.1574
  طريق بابار  أوQد رشاش 04/01/1967  غواري جميلة  الصادق  غواري أحمد.1575
  طريق بابار  يابوس 03/09/1967  حشوف ھنية  عبدالقادر  مقراني مسعود.1576
  طريق بابار  خنشلة 25/04/1971  لعGونة عائشة  خليفة  لعGونة نبيل.1577
  طريق بابار  خنشلة 11/06/1980  شخريط وليدة  إبراھيم  شخاب إلياس.1578
  طريق بابار  مقادة 21/01/1965  ميموني الشيخة  بلقاسم  فريحة مليكة.1579
  طريق بابار  خنشلة 25/07/1983  جريدي حفصية  حميدة  ببانة عبد الغاني.1580
  طريق بابار  خنشلة  21/11/1983  بن شنوف أمال  محمد منصف  بن غانم عبدالقادر مروان.1581
  طريق باتنة  عالي الناس 1953  مراد الزھرة  عبد هللا  بخوش لحبيب.1582
  طريق باتنة  خنشلة 19/12/1974  بخوش كلثوم  الصديق  بخوش نبيل.1583
  طريق باتنة  خنشلة 1974  بدغيو جمعة  محفوظ  بدغيو سمير.1584
  طريق باتنة  خنشلة 1979  بركان حياة  بوخاري  بركان حسين.1585
  طريق باتنة  خنشلة 1977  بن جمعة بركو  محمد  بغزو نجيم.1586
  طريق باتنة  تبردقة 28/04/1955  فاضلي فطيمة  محمد  بلعيدي جميلة.1587
  طريق باتنة  خنشلة 28/10/1985  بوقفة صليحة  محمد  بن الطاھر سمير.1588
  طريق باتنة    خنشلة 20/01/1982  بوروبة شھلة  ابراھيم  بوروبة رفيق.1589
  طريق باتنة  خنشلة 11/02/1974  بوتي حدة  عبد الحميد  بوصيري بدر الدين.1590
  طريق باتنة  خنشلة 31/08/1980  غدير فطيمة  الجمعي  بوغقال فتحي.1591



  طريق باتنة  خنشلة 21/03/1982  العالية يمينة  محمد  بويحياوي حمزة.1592
  طريق باتنة  خنشلة 02/04/1975  بداوي نونة  إبراھيم  تواتي الزين.1593
  طريق باتنة  خنشلة 10/04/1987  لحول نوة  يحي  حفيان خالد.1594
  طريق باتنة  الحامة 1953  حقاص خميسة  بوساحة  حقاص جمعة.1595
  طريق باتنة  خنشلة 09/03/1971  بوزاھر بيضة  أحمد  حقاص رشيد.1596
  طريق باتنة  خنشلة 03/11/1986  حقاص عيدة  الھاشمي  حقاص سفيان.1597
  طريق باتنة  خنشلة 21/09/1970  سعيدي خميسة  جمعيال  حقاص كمال.1598
  طريق باتنة  خنشلة 06/05/1968  حكار علجية  محمد  حكار فاروق.1599
  طريق باتنة  الحامة 24/01/1970  خGف فاطمة  إبراھيم  خGف أمحمد.1600
  طريق باتنة  خنشلة 1977  خGف نونة  محمد  خGف عمار.1601
  طريق باتنة  خنشلة 30/07/1985  عيساني زينة  عبد الحميد  خياري صGح الدين.1602
  طريق باتنة  خنشلة 18/03/1978  دحمان فاطمة  الصادق  دحمان عبد السGم.1603
  طريق باتنة   خنشلة 13/02/1978  ربيبة زكية  سالم  ربيبة مسعود.1604
  طريق باتنة  خنشلة 13/09/1979  رشاشي وردة  الشريف  رشاشي كريم.1605
  طريق باتنة  خنشلة 09/06/1977  جلول فاطمة  محمد  سايحي لخميسي.1606
  طريق باتنة  أوQد رشاش 15/11/1980  زريبي بتيتة  نصر  سGف حكيم.1607
  طريق باتنة  الحامة 14/11/1969  بن ناجي مباركة  صالح  بن ناجي جبار.1608
  طريق باتنة  الحامة 26/11/1962  زراري دلولة  رمضان  سعيدي عائشة.1609
  طريق باتنة  الحامة 06/11/1968  سكروف مباركة  عبد القادر  سكروف رابح.1610
  طريق باتنة  خنشلة 01/03/1972  صيد العارفة  إبراھيم  صيد محمد الشريف.1611
  طريق باتنة  انسيغة 25/04/1961  مرغاد البيضة  النوي  مرغاد العيد.1612
  طريق باتنة  خنشلة 15/03/1986  بوزاھر زھرة  إبراھيم  بوغقال معاذ.1613
  طريق باتنة  متوسة 1982حكم 1977  بوغرارة يمينة  الشافعي  بوكرومة فاتح.1614
  طريق باتنة  خنشلة 18/04/1983  بيداري صراية  محمد الطاھر  بومحداف إسكندر.1615
  طريق باتنة  خيران 29/06/1975  حواسي يمينة  مصطفى  تركي جمال.1616
  طريق باتنة  سطيف 29/08/1984  تركي حليمة  محمد  تركي عبد الكريم.1617
  طريق باتنة  خنشلة 20/03/1984  تلية حورية  الرميلي  تلية الجموعي.1618
  طريق باتنة  تبردقة 14/02/1982  حاجي وردة  أحمد  حاجي حمزة.1619
  طريق باتنة  خنشلة 20/10/1987  حصاد حدة  عثمان  الفتاح حدادي عبد.1620
  طريق باتنة  خنشلة 21/07/1986  حقاص نتاجة  غزالي  حقاص زعيم.1621
  طريق باتنة  خنشلة06/08/1985  عقابة زبيدة  حسين  حوت عبد الوحيد.1622
  طريق باتنة  خنشلة 22/04/1980  طرادي خوخة  عبد العزيز  خاوة نبيل.1623
  طريق باتنة  المحمل 22/11/1972  عماري زروالة  العياشي  خلفاوي أحمد.1624



  طريق باتنة  خنشلة 03/01/1981  خوني غالية  مبارك  خوني ھشام.1625
  طريق باتنة  خنشلة 22/01/1987  ربابي سعيدة  أحمد  دراھم فارس.1626
  طريق باتنة  باتنة 28/03/1979  درناني فاطمة  عثمان  درناني سامي.1627
  طريق باتنة  خنشلة 12/05/1982  صياد بركو  أحمد  سالمية فؤاد.1628
  طريق باتنة  خنشلة 20/08/1982  شرقية رقية  محمد  شرقية عمار.1629
  طريق باتنة  خنشلة 1977  قسام زعرة  إبراھيم  صياد نبيل.1630
  طريق باتنة  تبردقة 28/03/1976  بولعجول زرفة  إسماعيل  عبد الرزاق محمد.1631
  طريق باتنة  خنشلة 04/01/1986  وقالي رشيدةغأ  عمار  عGلة أمين.1632
  طريق باتنة  خنشلة 02/08/1978  غانمي فاطمة  الشريف  غانمي كريم.1633
  طريق باتنة  خنشلة 09/12/1985  نمر عرجونة  عمر  غربي العلواني.1634
  طريق باتنة  خنشلة 10/10/1984  قراب مباركة  عيسى  لخضرقراب .1635
  طريق باتنة  جGل14/02/1974  لحول فاطمة  ناجي  لحول العايش.1636
  طريق باتنة  خنشلة 30/09/1970  لحول نونة  إبراھيم  لحول عقيلة.1637
  طريق باتنة  خنشلة 24/03/1972  بوروبة أمباركة  عبد الرحمان  لطرش عبد الكريم.1638
  طريق باتنة  طامزة 1978  لغماسي جمعة  السعيد  لغماسي مراد.1639
  طريق باتنة  طامزة 1971  مباركية بلدية  الطاھر  لغماسي نور الدين.1640
  طريق باتنة  المحمل 08/01/1979  ريم فطوم  علي  محتا` الرميلي.1641
  طريق باتنة  خنشلة 1979  مرجان زكية  رمضان   مرجان طارق.1642
  طريق باتنة  خنشلة 24/01/1985  إيكن حورية  عبد هللا  مھزول عبد العزيز.1643
  طريق باتنة  خنشلة 15/07/1981  مومني زكية  ----------   مومني عبد المالك.1644
  طريق باتنة  خنشلة 12/04/1980  ميزان حدة  العايش  ميزان مراد.1645
  طريق باتنة  خنشلة 17/07/1968  نجاح رھوة  بلقاسم  نجاح عبد الوھاب.1646
  طريق باتنة  خنشلة 25/02/1985  نوي فتيحة  ابراھيم  نوي نور الدين.1647
  طريق باتنة  خنشلة 19/08/1982  شخاب زھوة  عبد الحميد  بوعقال فواز.1648
  طريق باتنة  خنشلة 24/07/1972  حكار رھوة  لخضر  حكار كمال.1649
  طريق باتنة  خنشلة 01/01/1984  يمينة الذيب  السعيد  صيد فوزي.1650
  طريق باتنة  الحامة 19/06/1978  عوايجية حدة  عمار  عوايجية محي الدين.1651
  طريق باتنة  خنشلة 02/02/1972  قب الزھرة  لمير  قب فرحات.1652
  طريق باتنة  خنشلة 20/08/1977  رابحي حفصية  الوردي  ميموني رشيد.1653
  طريق باتنة  خنشلة 14/12/1964  لعجال رھوة  محمد  نجاح أم الخير.1654
  طريق باتنة  بغاي 22/07/1978  بوزيدي مريم  العايش  بوزيدي نبيل .1655
  طريق باتنة  بابار02/09/1979  رجيل ربعية  لخضر  رجيل نورالدين.1656
  طريق باتنة  خنشلة 11/04/1966  جعفري ربعية  بناني  قراب رشيد.1657



  طريق باتنة  خنشلة 08/01/1983  بركان عقيلة  حواسي  مانع رشيد.1658
  طريق باتنة  أوQد رشاش 1968  زيتوني فجرة  بلقاسم  بوطارفة أونيس.1659
  طريق باتنة  خنشلة 28/07/1984  جبايلي مبروكة  الربيعي  جبايلي ھشام.1660
  طريق باتنة  خنشلة 26/06/1963  حفيان ھنية  نوار  حقاص عبد هللا.1661
  طريق باتنة  خنشلة 24/06/1989  بلقوت مسعودة  عمار  زبير منير.1662
  طريق باتنة  خنشلة 06/05/1976  عطا` باھية  محمود  عطا` عبدالحليم.1663
  طريق باتنة  خنشلة 16/12/1970  لدميةقلقول   فرحات  قلقول جمال.1664
  طريق باتنة  الحامة 15/06/1972  لموشي العمرية  عبدالقادر  لموشي حفيظ.1665
  طريق باتنة  خنشلة 14/01/1978  لموشي كاملة  محمود  لموشي سمير.1666
  طريق باتنة  خنشلة 18/07/1983  ھتاك شريفة  عمار  ھتاك عبد المالك.1667
  طريق باتنة  خنشلة 1968  صياد فاطمة  أحمد  صياد السبتي.1668
  طريق باتنة  خنشلة 23/11/1964  بلعيدي عقيلة  محمد لخضر  طرادي الحاج.1669
  طريق باتنة  خنشلة 25/05/1972  وافي شھلة  الشريف  سلطاني فيصل.1670
  طريق باتنة  خنشلة 1963حكم  1962  قوجيل فاطمة  عبد الرحمان  قوجيل اليمين.1671
  طريق باتنة  تموشنتعين  02/01/1979  حصاد زھية  مجيد  صياف خالد.1672
  طريق باتنة  خنشلة 02/12/1976  دندوقة الزھرة  بوخاري  طيبة فاتح.1673
  طريق باتنة  خنشلة 01/03/1976  روابحي دليلة  عمار  الحميد عرعار عبد.1674
  طريق باتنة  الحامة 25/06/1978  رحماني حليمة  لزھر  مباركية فاتح.1675
  طريق باتنة  خنشلة 09/02/1972  بودبوز ربعية  لمبارك  صالحي توفيق.1676
  طريق باتنة  أنسيغة 10/02/1953  صيد حدة  بلقاسم  صيد بلعيد.1677
  طريق باتنة  خنشلة 10/11/1977  مراح زرفة  عبد العزيز  مراح عبد المالك.1678
  طريق باتنة  خنشلة 23/05/1982  بوغقال  فطيمة  موسى  بوغقال محمد.1679
   باتنةطريق   خنشلة 10/06/1977  حمادي الضاوية  الربيعي  حمادي سمير.1680
  طريق باتنة  خنشلة  17/12/1976  عطا` بركاھم  قويدر  عطا` ربيع.1681
  طريق باتنة  خنشلة 1976  لشخب عيدة  الشريف  لشخب صالح.1682
  طريق باتنة  خنشلة 03/03/1985  لعور فطيمة  الطاھر  لعور طارق.1683
  طريق باتنة  الحامة 06/03/1978  عرعار الزھرة  الوردي  عرعار ربعية.1684
  طريق باتنة  قايس 19/11/1991  عثماني حورية  محمد  سعدودي صابر.1685
  طريق بغاي  خنشلة 14/08/1982  جحفة سليمة  محي الدين  سعودي كريم.1686
  طريق بغاي  خنشلة 24/02/1983  مGح علجية  جلول  الرزاق عطا` عبد.1687
  طريق بغاي  الحامة 30/05/1973  عنصل العارفة  ساعد  ھزيل عبدالرزاق.1688
  طريق بغاي  الحامة 09/06/1958  بوعمراطة مباركة  عمار  بوعمراطة بو لعراس.1689
  طريق بغاي  وھران 22/09/1977  بوQل يامنة  الطاھر  شرقي حميد.1690



  طريق بغاي  خنشلة 16/11/1980  حفطاري نوارة  علي  لحول عادل.1691
  طريق زوي  أوQد رشاش 15/04/1983  حركاتي ربيعة  مسعود  حركاتي توفيق.1692
  طريق زوي  عين الطويلة 10/11/1962  شخاب دليلة  عمار  شخاب بلقاسم.1693
  طريق زوي  خنشلة 08/08/1977  بوساحة فطيمة  محمد  بركاني نور اليامين.1694
  طريق زوي  خنشلة 12/08/1986  خربوش علجية  محمد  الحفيظ خربوش عبد.1695
  طريق زوي  خنشلة 06/05/1981  بوشن فايزة  مصطفى  صابر ليندة.1696
  طريق زوي  خنشلة 12/06/1972  خدوم عائشة  احمد الصالح  فGح سليم.1697
  طريق زوي   خنشلة 10/08/1982  بن زعيم زعرة  حفناوي  بن زعيم عصام.1698
  طريق عن البيضاء  خنشلة 09/05/1980  حصاد جمعة  عبد هللا  حصاد علي.1699
  طريق عين البيضاء  تيزي وزو 08/08/1978  حارب وردية  محمد أمقران  آيت عثمان ماليك.1700
  طريق عين البيضاء  بغاي 09/02/1967  الويزةسابقي   معيوف  بركان بوزيدي.1701
  طريق عين البيضاء  الحامة 16/04/1978  لحول فاطمة  غزالي  بن غالية نبيل.1702
  طريق عين البيضاء  خنشلة 08/10/1955  قبطان صيفية  سليمان  بن ناجي لزھر.1703
  طريق عين البيضاء  خنشلة 03/03/1976  شخاب حليمة  السبتي  بوجھين رضا.1704
  طريق عين البيضاء  بغاي29/01/1952  بوروبة مسعودة  بوجمعة  القايمةبوروبة .1705
  طريق عين البيضاء  خنشلة 03/03/1984  لعور حليمة  محمد  بوروبة خالد.1706
  طريق عين البيضاء  متوسة 04/07/1944  سابق أم ھاني  الطيب  بوروبة علي.1707
  طريق عين البيضاء  خنشلة 04/11/1979  مصباح شريفة  بوزيد  بوزكري عادل.1708
  طريق عين البيضاء  خنشلة 07/12/1979  بولحبال مريم  محمد الطيب  بولحبال عديلة.1709
  طريق عين البيضاء  خنشلة 03/09/1971  خذايرية زينة  أحمد  جحفة فتحي.1710
  طريق عين البيضاء  خنشلة 02/08/1976  جرمون باكة  بشير  جرمون عثمان.1711
  عين البيضاء طريق  بودرھم 16/07/1927  بديار زرفة  عمارة  جريدي عمارة.1712
  طريق عين البيضاء  عين البيضاء 30/11/1944  سابق حكيمة  علي  حفصاوي بوبكر.1713
  طريق عين البيضاء  خنشلة 1954  حمداني عائشة  عمار  حمداني نورالدين.1714
  طريق عين البيضاء  بغاي 16/06/1958  سلطان زرفة  عبد هللا  حيمر حورية.1715
  طريق عين البيضاء  خنشلة 15/03/1976  عراب فاطمة الزھراء  حميد  حيمر عادل.1716
  طريق عين البيضاء  خنشلة 02/05/1981  دخوش فتيحة  يحي  دخوش محمد.1717
  طريق عين البيضاء  خنشلة 09/04/1990  عليوات ربيعة  ميلود  رحراح رزقي.1718
  طريق عين البيضاء  خنشلة 28/02/1973  جغGل فاطمة  بوجمعة  رزقي عاشور.1719
  طريق عين البيضاء  أنسيغة 29/03/1939  بشير حليمة  محمد  زغGمي حدة.1720
  طريق عين البيضاء  خنشلة 02/01/1977  شخاب حدودة  محمد  شخاب عادل.1721
  طريق عين البيضاء  خنشلة 15/03/1969  برنوق جمعة  بلقاسم  برنوق سليم.1722
  طريق عين البيضاء  خنشلة 04/11/1966  خاوة حيزية  محمد  بوزاھر بوعزيز.1723



  طريق عين البيضاء  خنشلة 11/05/1975  غدير سكينة  النوي  غدير صالح.1724
  طريق عين البيضاء  خنشلة 22/04/1969  قGب العطرة  محمد  قGب السبتي.1725
  طريق عين البيضاء  خنشلة 12/11/1986  عميرات زكية  جعفر  أوشريف مراد.1726
  طريق عين البيضاء  خنشلة 07/03/1979  بدغيو بزاحة  أحمد  بدغيو رشيد.1727
  طريق عين البيضاء  معسكر 26/08/1981  خديجةشادلي   الطيب   بردوك محمد.1728
  طريق عين البيضاء  خنشلة 1981حكم 1976  بن عبد هللا فطيمة  العربي  بن الطاھر فاتح.1729
  طريق عين البيضاء  خنشلة 12/07/1984  بن سبول زوليخة  جمال  بن سبول خميسي.1730
  طريق عين البيضاء  خنشلة 05/05/1976  قرابسي رقية  صالح  بن لوصيف سليم.1731
  طريق عين البيضاء  خنشلة 12/09/1990  مامي زوليخة  بلقاسم  بوزحزاح حمزة.1732
  طريق عين البيضاء  خنشلة 18/02/1969  عنصر مباركة  يحيى  بوشارب زھير.1733
  طريق عين البيضاء  خنشلة 26/04/1979  عقابة وناسة  محمد  بوصكة مراد.1734
  البيضاءطريق عين   خنشلة 24/07/1983  فروج نوة  لزھر   بوغقال سمير.1735
  طريق عين البيضاء  خنشلة 11/01/1964  جبايلي خميسة  رابح  جبايلي عبد الحليم.1736
  طريق عين البيضاء  خنشلة 03/07/1987  شرقي نورة  الشريف  جرمون عمران.1737
  طريق عين البيضاء  خنشلة 11/05/1975  حصاد دليلة  مسعود  حصاد مراد.1738
  طريق عين البيضاء  فكيرينة 01/06/1966  عشيش الخامسة  رابح  حمديكن ساعد.1739
  طريق عين البيضاء  خنشلة 29/05/1976  حيمر الخامسة  رشيد  دغمان داود.1740
  طريق عين البيضاء  خنشلة 23/11/1981  ريم مباركة  محمد  ريم شوقي.1741
  طريق عين البيضاء  خنشلة 26/07/1980  زاوية حدة  محمود  زاوية لطفي.1742
  طريق عين البيضاء  خنشلة  1982  بوجGل عائشة  بومعراف  زردوم عبد العالي.1743
  طريق عين البيضاء  خنشلة 12/02/1985  عربية غنية  بوترعة  شخاب يزيد.1744
  طريق عين البيضاء  خنشلة 11/11/1980  زراري ظريفة  موسى  شخاب يوسف.1745
  طريق عين البيضاء  خنشلة 03/02/1979  بوقندورة فطيمة  محمد  شرقي عبد الكريم.1746
  طريق عين البيضاء  خنشلة 13/03/1983  آسياجحيش   عبدهللا   شواف حمزة.1747
  طريق عين البيضاء  قايس 02/09/1949  حبطة مبروكة  عمار  طيار فاطمة.1748
  طريق عين البيضاء  خنشلة 06/03/1974  سھتال فطيمة  مصطفى  عرشوش العربي.1749
  طريق عين البيضاء  خنشلة 08/12/1979  ديلمي فاطمة  لزھر  عيساوي نعيم.1750
  طريق عين البيضاء  خنشلة 24/11/1977  لعGونة فاطمة  محمد  غدير علي.1751
  طريق عين البيضاء  خنشلة 08/01/1974  رماش كلثوم  صالح  غقاقلية رضا.1752
  طريق عين البيضاء  بغاي 06/07/1973  قليل خميسة  لخميسي  قليل لزھر.1753
  طريق عين البيضاء  خنشلة 24/10/1979  بن حفصي اليامنة  عمر  قوجيل ھشام.1754
  طريق عين البيضاء  خنشلة 09/06/1987  بوروبة ساسية  الھاشمي  لعور مھدي.1755
  طريق عين البيضاء  خنشلة 01/06/1976  بوصكاوي صالحة  علي  مرزوقي ربيع.1756



  طريق عين البيضاء  خنشلة 03/06/1984  ديلمي قمرة  عمر  مرير عبد الحق.1757
  طريق عين البيضاء  طامزة 1973  معلم أم ھاني  محمد لخضر  معلم محمد.1758
  طريق عين البيضاء  تيزي وزو 20/01/1960  آيت الحاج زھوة  فرحات  أحمد ابراھيمبن .1759
  طريق عين البيضاء  خنشلة 03/08/1982  فرشاوي مباركة  نصرالدين  حصاد بوبكر.1760
  طريق عين البيضاء  خنشلة 05/08/1975  برنوق شويخة  العربي  مالكي الطاھر.1761
  طريق عين البيضاء  خنشلة 19/03/1971  داودي مباركة  محبوبي  مامن عبد الحكيم.1762
  طريق عين البيضاء  خنشلة 10/07/1966  حيمر حدة  العيد  مرجان حمودي.1763
  طريق عين البيضاء  خنشلة 10/10/1970  بوصكاوي صالحة  علي  مرزوقي محمد.1764
  طريق عين البيضاء  خنشلة 17/02/1981  حصاد بلدية  العيد  حصاد مھدي.1765
  طريق عين البيضاء  عين البيضاء  19/11/1975  عليمةعبدالGوي   السعيد  حيمر فارس.1766
  طريق عين البيضاء  الحامة 07/02/1945  مصاتة فاطمة  أحمد  زردوم الطيب.1767
  طريق عين البيضاء  خنشلة 1974  بلزرق مامة  السايح  شخاب بادي.1768
  طريق عين البيضاء  خنشلة 25/11/1978  حصاد خميسة  التھامي  بن عمارة ھشام.1769
  طريق عين البيضاء  خنشلة 26/07/1985  بوزكري مسعودة  الطيب  بوزكري محمد.1770
  طريق عين البيضاء  خنشلة 14/09/1970  حيمر نوة  عيسى  حيمر محمد.1771
  طريق عين البيضاء  متوسة 17/06/1966  سابق العالية  العربي  سابق عبد السGم.1772
  طريق عين البيضاء   خنشلة 02/12/1964  سابق غالية  النوي  عيدود خالد.1773
  طريق عين البيضاء  ششار 13/08/1983  غقاقلية حدة  الطيب  غقاقلية خالد.1774
  طريق عين البيضاء  خنشلة 05/02/1980  حصاد سليمة  نوار  حصاد ھشام.1775
  طريق عين البيضاء  خنشلة 08/06/1973  طير ربعية  مروش  طير عادل.1776
  البيضاءطريق عين   خنشلة 18/03/1975  عليوات الزھرة  الطيب  زردوم عبد الوھاب.1777
  طريق عين البيضاء  خنشلة 20/09/1984  مالكي الطاوس  صالح  بن يزة يسين.1778
  طريق عين البيضاء  خنشلة 12/04/1976  حصاد حورية  السعدي  حصاد منير.1779
  طريق عين البيضاء  ششار 10/08/1984  كريكرو فريدة  محمود  حمزاوي رضا.1780
  عين البيضاءطريق   خنشلة 04/06/1990  حيمر دعدوعة  الطاھر  حيمر حمزة.1781
  طريق عين البيضاء  خنشلة25/06/1977  بنور عقلية  عبد الحميد  حضري مصطفي.1782
  طريق مسكانة  خنشلة 13/08/1979  زاوش نوارة  عاشور  أيت زاوش  كمال.1783
  طريق مسكانة  جGل 07/07/1976  لحول علجية  لمين  بن جدو مبارك.1784
  طريق مسكانة  خنشلة 25/03/1980  بن حورية العطرة  مسعود  بن حورية حسان.1785
  طريق مسكانة  عين البيضاء 20/02/1953  بن عبود دزاير  مداني  بن عبود عائشة .1786
  طريق مسكانة  قايس 22/10/1986  قليل فتيحة  إسماعيل  بورمادة رشيد.1787
  طريق مسكانة  خنشلة 07/04/1970  بوعون اليامنة  إسماعيل  بوعون سليم.1788
  طريق مسكانة  خنشلة 01/06/1977  زردوم مليكة  محمد  زردوم فيصل.1789



  طريق مسكانة  خنشلة 06/05/1969  سوفي ظريفة  السعيد  زغيد نبيل.1790
  طريق مسكانة  خنشلة 06/02/1952  بوھGل تونس  عبد القادر  سالمي مسعود.1791
  طريق مسكانة  عين الطويلة 01/11/1941  شخاب غناجة  بولعراس  شخاب خميسة.1792
  طريق مسكانة  خنشلة 08/10/1968  شخاب الزھرة  عبدالرحمان  شخاب عGوة.1793
  طريق مسكانة  خنشلة 01/09/1973  مرجان الھذبة  مراح  شخاب فاتح.1794
  طريق مسكانة  خنشلة  22/05/1978  بGل حورية  بوزيد  شخاب محمد.1795
  طريق مسكانة  خنشلة 18/09/1964  مسعودي ثلجة  محمد الصغير  بوزيدي صGح.1796
  طريق مسكانة  عين الطويلة 02/07/1951  شخاب محزوزة  العيد  شخاب ھGل.1797
  طريق مسكانة  خنشلة 08/01/1980  بخوش فاطمة  أحمد  بخوش طارق.1798
  طريق مسكانة  خنشلة 28/09/1976  الذيب ھنية  محمد الصالح  بداوي فريد.1799
  طريق مسكانة  خنشلة 15/11/1985  بومحداف مليكة  بوقرة  بن ساسي شوقي.1800
  مسكانةطريق   خنشلة 25/03/1982  عيدود مسعودة  الطيب  بن سعدي كريم.1801
  طريق مسكانة  خنشلة 26/10/1969  بن غGب سكينة  مسعود  بن غGب فتحي.1802
  طريق مسكانة  خنشلة 30/11/1981  بوجھين فطيمة  عثمان  بوجھين جعفر.1803
  طريق مسكانة  خنشلة24/08/1988  دادي ربيعة  فاتح  بوزحزاح محمد شكيب.1804
  مسكانةطريق   خنشلة 13/09/1985  بوكركار مليكة  ---------   حصاد مراد .1805
  طريق مسكانة  خنشلة 10/04/1982  حميدي خضرة  عمار  ربوحي سمير.1806
  طريق مسكانة  خنشلة 05/01/1984  حديدان العمرية  السعيد  ساحلي بشير.1807
  طريق مسكانة  خنشلة  06/10/1975  شيباني علجية  السعيد  شرماط العيد.1808
  طريق مسكانة  خنشلة 06/05/1977  شخاب مھرية  محمد  شيتور فاتح.1809
  طريق مسكانة  خنشلة 25/02/1978  عباد صفية  عبد الحفيظ  عباد سمير.1810
  طريق مسكانة  خنشلة 30/04/1984  مھداوي خميسة  لزھاري  عجالي عزالدين.1811
  طريق مسكانة  خنشلة 09/04/1980  حمديكن فتيحة  حفناوي  عشيش وليد.1812
  طريق مسكانة  خنشلة 07/01/1975  عون هللا عائشة  مسعود  عيدود عبد الرفيق.1813
  طريق مسكانة  خنشلة 09/01/1969  جبايلي فطيمة  عبده  فالق حسينة.1814
  طريق مسكانة  خنشلة  29/02/1984  مقريرش حفصية  عمر  مقريرش ياسين.1815
  طريق مسكانة  خنشلة 07/03/1984  منعة دزاير  محمد  منعة السبتي.1816
  طريق مسكانة  خنشلة Q  26/04/1976غة العطرة  محمد الھادي  نمر الھاشمي.1817
  طريق مسكانة  خنشلة 06/03/1971  لعاطي جمعة  عبد الحميد  ربيعبن عمر .1818
  طريق مسكانة  عين الطويلة 29/10/1973  بونزرة صيفية  زراري  محل العين محي الدين.1819
  طريق مسكانة  أوQد رشاش 01/07/1978  سليماني عرجونة  الطاھر  رمادية محمد.1820
  طريق مسكانة  خنشلة 25/11/1947  عفيف فاطمة  محمد الصالح  زغيد السعيد.1821
  طريق مسكانة  خنشلة 03/02/1970  علوش جبايلية  عزوز  علوش فتحي.1822



  طريق مسكانة  خنشلة 13/08/1973  فالق بحرية  عبد الحميد  فالق رياض.1823
  طريق مسكانة  خنشلة 11/09/1973  بوعديس خيرة  امحمد   كليل رضوان.1824
  مسكانةطريق   خنشلة 19/03/1984  بن جدو مريم  عمار  بوزيان محمد لمين.1825
  طريق مسكانة  خنشلة 10/09/1973  بوغديري عقيلة  التوھامي  بوغديري معاش.1826
  طريق مسكانة  خنشلة 04/08/1961  لعور العارفة  عبد هللا  حمزاوي أحمد.1827
  طريق مسكانة  خنشلة 02/03/1971  خروب حدة  الصادق  خروب الطيب.1828
  مسكانةطريق   خنشلة 09/01/1984  بورنان حفيزة  أحمد  زراولية عثمان.1829
  طريق مسكانة  خنشلة 07/04/1981  شرماط ھنية   حسين  شرماط عبد الحليم.1830
  طريق مسكانة  خنشلة 02/01/1983  شرمسال خامسة  أمحمد  شيرمسال عادل.1831
  طريق مسكانة  خنشلة 20/09/1964  مجھول زينب  محمد  صياد مكي.1832
  طريق مسكانة  خنشلة 20/02/1978  مانع مسعودة  حمادة  عرشوش منير.1833
  طريق مسكانة  خنشلة 10/01/1984  زواقة نزيھة  السعيد  عروف محمد رضا.1834
  طريق مسكانة  الحامة 03/05/1964  مناصرية عقيلة  العايش  مناصرية أحمد.1835
  طريق مسكانة  خنشلة 21/05/1969  باديس مسعودة  محمد  باديس حسان.1836
  طريق مسكانة  خنشلة 03/03/1961  سقني حدة  بلقاسم  حقاص العيد.1837
  طريق مسكانة  خنشلة 1972  حمداني رمضانة  أحمد  قراب عمر.1838
  طريق مسكانة  خنشلة 31/10/1977  غوقال غزالة  علي  صالحي عبد الوھاب.1839
  طريق مسكانة  ششار 20/02/1975  أعراب ربعية  عبد هللا  أعراب سليم.1840
  طريق مسكانة  خنشلة 25/12/1975  جريدي مباركة  مسعود  جريدي نورالدين.1841
  طريق مسكانة  خنشلة 22/05/1972  دخوش لدمية  لخميسي  سعيدي عبد الغفور.1842
  طريق مسكانة  خنشلة 22/05/1966  شخاب فايزة  العمري  شخاب سمير.1843
  طريق مسكانة  المحمل 27/12/1975  صالحي لويزة  السعيد  صالحي فاتح.1844
  طريق مسكانة  خنشلة 12/06/1972  فالق زعرة  خميسي   فالق حميد.1845
  طريق مسكانة  خنشلة 05/07/1971  حناشي حدة  محمد  حناشي نوار .1846
  طريق مسكانة  خنشلة 08/01/1968  عايب محبوبة  صالح  عايب الربيعي.1847
  طريق مسكانة  خنشلة 30/05/1975  كزيز مريم  محمد  كزيز لوردي.1848
  طريق مسكيانة  عين الطويلة 02/07/1971  شخاب ربعية  عاشور  شخاب عبيد.1849
  مسكيانةطريق   خنشلة 09/04/1979    محمد  بن عمار سليم.1850
  طريق مسكيانة  خنشلة 17/09/1981  طاوس نافجة  أحمد  ثابتي طارق.1851
  طريق مسكيانة  أوQد رشاش 1967  براھمي محبوبة  سليمان  سغيري كمال.1852
  عمارة إبن سينا  خنشلة 27/05/1965  بوثريد ربعية  أحمد  جحفة مبروك.1853
  العيادة الحضريةعمارة   خنشلة 10/10/1982  خالدي فاطمة كريستيان  معمر  لطرش صونية.1854
  عين الكرمة  خنشلة 05/11/1970  زواقة زينة  بلقاسم  زواقي لزھر.1855



  عين الكرمة  طامزة 07/08/1953  تفرغوست ھنية  مخلوف  سعودي عثمان.1856
  عين الكرمة  تيزي وزو 01/04/1966  بن خالد الزھرة  محند اوعلي  ولد خالد حميد.1857
  عين الكرمة  خنشلة 21/08/1981  حجلة حفصية  بھتون  فروج توفيق.1858
  عين الكرمة  خنشلة 09/02/1981  صيد كاملة  الطيب  صيد علي.1859
  نھج ا�خوة لغرور  فكيرينة 1951  حسيني فاطمة  العيد  مبروك ربعية.1860
  نھج ا�خوة لغرور  خنشلة 04/09/1985  شعابنة حورية  عزالدين  عروج محمد.1861
  ا�ستقGلنھج   خنشلة 10/06/1978  بوزيان معيوفة  الوردي  بوزيان فؤاد.1862
  نھج ا�ستقGل  انسيغة 1952  سوفية عائشة  ابراھيم  جبايلي زبيدة.1863
  نھج ا�ستقGل  المحمل 02/05/1967  حامي زكية  الواعر  حامي جمال.1864
  نھج ا�ستقGل  خنشلة 08/12/1985  حقاص الزھراء  جمعي  حقاص عبد الرفيق.1865
  ا�ستقGلنھج   خنشلة 20/05/1970  بعيط فطيمة  العايش  بوطيغان يوسف.1866
  نھج ا�ستقGل  المحمل 1954  بوجعجاع مبروكة  الھادي  حامي مبروك.1867
  نھج ا-مير عبد القادر  خنشلة 01/06/1969  مالكي ھبيلة  الطاھر  أوشن أحمد الزين.1868
  نھج ا-مير عبد القادر  خنشلة 16/01/1975  بوزيدي فاطمة  الشافعي  دخيل حوسين.1869
  نھج ا-مير عبد القادر  خنشلة 23/08/1988  باكة بشير  موسى  زغGمي عبد الحق.1870
  نھج ا�مير عبد القادر  خنشلة 24/08/1958  نسيب زرفة  محمد  بوزاھر العربي.1871
  نھج ا-مير عبدالقادر  خنشلة 07/09/1983  بوزاھر رمانة  أحمد  بوزاھر ھشام.1872
  نھج ا-مير عبدالقادر  خنشلة 03/09/1975  شخاب زعرة  إسماعيل   شخاب محمد.1873
  نھج ا-مير عبدالقادر  خنشلة 1972  زروال صحرة  السعيد  يوسفبوقرة .1874
  نھج الجزائر  خنشلة 15/01/1971  بن موسى نوارة  احسن   بن عثمان مخلوف.1875
  نھج الجزائر  خنشلة 21/10/1974  بن منصور ھنية  محمد  بن منصور حكيم.1876
  نھج الجزائر  خنشلة 10/03/1976  الياني فاطمة  رمضان  خGيفي سليم.1877
  نھج الجزائر  المحمل 1976حكم 1968  ھنية حليمة  زريبي  أحمدخلفاوي .1878
  نھج الجزائر  خنشلة 14/07/1980  جباري حكيمة  الشريف  زاوية فيصل.1879
  نھج الجزائر  خنشلة 14/10/1966  عيساوي عائشة  بلخير  بلخيري مسعود.1880
  نھج الجزائر  خنشلة 18/12/1969  زروال بخوشة  محمد  زروال بشير.1881
  نھج الجزائر  خنشلة 20/05/1978  دخوش خديجة  أحمد  بودوحة كريم.1882
  نھج الجزائر  خنشلة 22/04/1981  نصابة جمعة  محمد الحنافي  حفيظي رؤوف.1883
  نھج الجزائر  خنشلة 11/06/1981  فالق بية  زريبي  خلفاوي عبد الكريم.1884
  نھج الجزائر  خنشلة 23/08/1981  نايلي ربعية  محمد  زروال جGل الدين.1885
  نھج الجزائر  خنشلة 08/02/1982  عنصر حورية  شعبان  عنصر عاطف.1886
  نھج الجزائر  طامزة 1976  بة عائشةكبور  عمر  عوادي فاتح.1887
  نھج الجزائر  متوسة 16/02/1979  قابوش حنيفة  بلقاسم  مرداسي فيصل.1888



  نھج الجزائر  خنشلة 25/06/1971  كافي شريفة  عمار  بلمانع محمد البشير.1889
  نھج الجزائر  خنشلة 10/07/1977  قدوري شيخة  الصيفي  قدور يسين.1890
  نھج الجزائر  أنسيغة05/07/1944  عيادي خميسة  سالم  بوزاھر أحمد.1891
  نھج الجزائر  خنشلة 18/05/1979  معلم بھجة  عمارة  دھان سمير.1892
  نھج الجزائر  خنشلة 16/11/1970  مرغاد حميدة  الوردي  مرغاد لزھر.1893
  نھج الجزائر  المحمل 28/08/1969  حليمة ھنية  زريبي  خلفاوي صالح.1894
  نھج الجزائر  خنشلة 27/08/1967  سعودي يمينة  لخميسي  شنيني محمد.1895
  نھج الجزائر  عين البيضاء 17/03/1966  لشخب رھوة  بشير  لشخب العربي.1896
  نھج الجزائر  خنشلة 30/10/1979  لوصيف عقيلة  عبد القادر  بن منصور مراد.1897
  نھج الجزائر  خنشلة 19/11/1962  شاكر مبروكة  مسعود  حمام نصر الدين.1898
  نھج الشرق  خنشلة 04/10/1978  بن منصور دليلة  السعيد  بن منصور فريد.1899
  نھج الشرق  المحمل 19/01/1978  غدير ربعية  مسعود  زديرة اسماعيل.1900
  نھج الشرق  خنشلة 25/02/1983  ثابتي حليمة  بشير  خGف إسماعيل.1901
  نھج القدس  خنشلة 02/05/1974  حواسي فاطمة  عمار  بركة مراد.1902
  نھج القدس  خنشلة 30/07/1975  بن زعيم مسعودة  عبدهللا  بن زعيم خالد .1903
  نھج القدس  خنشلة 26/11/1979  دريةعنجلي   خليل  بوزيدي فريد.1904
  نھج القدس  خنشلة 04/05/1970  دغبوش فيالة  مسعود  دغبوش فاتح.1905
  نھج القدس  خنشلة 21/11/1971  عتروس فلة  المداني  زايدي عماد.1906
  نھج القدس  خنشلة 31/10/1980  بوطبة سعيدة  التوھامي  بودوحة حمزة.1907
  نھج القدس  خنشلة 13/08/1975  بوزيدي حليمة  احمد  بوزيدي ناصر.1908
  نھج القدس  خنشلة 20/01/1950  لطرش عائشة  البحري  بوقرة الزھرة.1909
  نھج القدس  خنشلة 04/07/1971  دكال جميلة  بلقاسم  حامي مراد.1910
  نھج القدس  خنشلة 13/01/1984  تكواشت نوارة  محمد  زروال سليمان.1911
  نھج القدس  تاوزيانت 1970  عثماني فطومة  جاب هللا  عثماني فضيلة.1912
  نھج القدس  خنشلة 14/04/1985  قب فطيمة  معروق  قب العربي.1913
  نھج القدس  خنشلة 27/06/1981  قبطان نزيھة  جمال  قبطان عمار.1914
  نھج القدس  خنشلة 12/07/1982  مجي رقية  سليمان  مجي ربيع.1915
  نھج القدس  خنشلة 12/01/1981  نجار مباركة  الصادق  نجار نبيل.1916
  نھج القدس  خنشلة 22/08/1981  لشخب عائشة  أحمد  وداوي إبراھيم.1917
  نھج القدس  خنشلة 13/08/1967  ھاني فاطمة  مختار  ھاني زوبير.1918
  نھج القدس  الحامة 13/02/1940  لعبيدي عGوة  صحراوي  عطيل بغدة.1919
  نھج القدس  خنشلة 05/12/1973  بوخياري مسعودة  نور الدين  بوغديري ناجي.1920
  نھج القدس  خنشلة 29/05/1967  مرجان يمينة  رابح  مرداسي نوار.1921



  نھج القدس  خنشلة 29/03/1985  معروق حدة  إبراھيم  معروق يحي.1922
  نھج القدس  قايس 20/07/1945  رابية الزھرة  الطيب  بن ساعد فتيحة.1923
  نھج القدس  خنشلة 23/11/1971  بغزو فاطمة  بوبكر  سالمية رضا.1924
  حي الحسناوي*نھج القدس   خنشلة 09/04/1982  لعGونة مباركة  لعبيدي  لعGونة مسعود.1925
  حي الحسناوي*نھج القدس   خنشلة 19/04/1974  بن منصور جميلة  فنطازي  بن منصور فريد.1926
  الكريمنھج بلقوت عبد   خنشلة 25/09/1974  تسعديت زغميش  بلقاسم  أيت إيزم مصطفى.1927
  نھج بن باديس  خنشلة 20/02/1972  بركة ربعية  الھادي  بركة نبيل.1928
  نھج بن بوالعيد  خنشلة 20/03/1966  بوقندورة نوة  مصطفى  بوغرارة عبد الوھاب.1929
  نھج بن بوالعيد  خنشلة 22/03/1979  روابحي رھوة  موسى  بوعGق ھشام.1930
  ساعد الطيبنھج بن   خنشلة 25/05/1941  خمار ربعية  الطيب  حيمر نونة.1931
  نھج بن ساعد الطيب  عين الطويلة26/11/1977  شخاب حفصية  عباس  بخوش مزوني.1932
  نھج بن ساعد الطيب  خنشلة 01/11/1973  غزال حدة  بوزيد  روحو كمال.1933
  نھج بن ساعد الطيب  خنشلة 20/09/1980  شخاب حدة  العربي  شخاب بلقاسم.1934
  ساعد الطيبنھج بن   بغاي1952  لطرش جميلة  السعيد  لطرش بريزة.1935
  نھج بن عباس الغزالي  جيجل 02/07/1948  بولقرون زينب  السعدي  رھيوي الطاوس.1936
  نھج بن عباس الغزالي  قسنطينة 16/01/1969  ---------   ---------   معرف مونية.1937
  نھج بن عباس الغزالي  خنشلة 27/10/1982  بوعبدهللا بوبة  أدم  جمري أحمد.1938
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 03/09/1972  رھواجةحميدي   مسعود  حميدي  عبد الرحمان.1939
  نھج بن عمارة شعبان  المحمل 17/07/1951  خدومة خديجة  برحايل  نوار الوردي.1940
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 15/03/1977  جلول فاطمة  عمار  جلول كمال.1941
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 25/06/1988  حفة الزھرة  الجمعي  حراث حمزة.1942
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 17/07/1984  ساسي عائشة  علي  دراھم نبيل.1943
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 15/01/1987  عقابة يمينة  عبد هللا  Qغة رمزي.1944
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 14/05/1989  لعور حفيظة  الوردي  لعور فؤاد.1945
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 03/01/1986  ناصرية جنات  الجمعي  مباركية بGل.1946
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 05/05/1981  لعصيص جمعة  الھادي  معمرية مراد.1947
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 30/01/1976  حصاد مليكة  مسعود  غزال ھشام.1948
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 03/11/1975  جلول عائشة  ابراھيم  جلول توفيق.1949
  عمارة شعباننھج بن   المحمل 1977  رغيس غزالة  محمد  رغيس عبد النور.1950
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 21/02/1985  ساعي الھذبة  حميدة  صالحي ربيع.1951
  نھج بن عمارة شعبان  خنشلة 1993حكم 1974  نوار أم الخير  بضياف  نوار عبد الرزاق.1952
  نھج بوقفة الھاشمي  عالي الناس 01/114/1935  طلوس جمعة  محمد  أوشن فاطمة.1953
  نھج بوقفة الھاشمي  خنشلة 12/06/1982  جمعة دغمان  عبد الحفيظ  بن عباس سفيان.1954



  نھج بوقفة الھاشمي  خنشلة 23/03/1972  مقران سليمة  مسعود  عروج عبد الغاني.1955
  نھج بوقفة الھاشمي  خنشلة 12/05/1977  جبايلي عائشة  علي  لغرور عبدالحق.1956
  نھج بوقفة الھاشمي  خنشلة 25/11/1962  جعفري علجية  أحمد  عروج نور الدين.1957
  نھج بوقفة الھاشمي  خنشلة 03/06/1960  بن عباس مبروكة  العايش  عباس عليبن .1958
  نھج بوقفة الھاشمي  خنشلة 01/08/1982  دمان زبيدة  حسان  دمان فؤاد.1959
  نھج تلية محمد العيد  خنشلة 1987حكم 1985  بيبي ربيعة  عبد المجيد  بيبي كريم.1960
  تلية محمد العيدنھج   المحمل 12/08/1977  حوحة حدة  محمد لخضر  حوحة مراد.1961
  نھج تلية محمد العيد  خنشلة 26/05/1978  حفطاري زرفة  بوضياف  دغمان حفيظ.1962
  نھج تلية محمد العيد  جGل 09/11/1981  عمراني ربيحة  محبوبي  قادري بلقاسم.1963
  نھج تلية محمد العيد  نسيغة 01/04/1959  بومعراف خيرة  عبد هللا  جحفة الزھرة.1964
  نھج تونس  خنشلة 11/08/1971  خماجة فضة  صالح  بخوش لمين.1965
  نھج تونس  تاوزيانت 18/02/1963  سامر صغيرة  محمد   بغدوشي جمعة.1966
  نھج تونس  خنشلة 27/06/1975  بودوحة نونة  بشير  بودوحة السبتي.1967
  نھج تونس  خنشلة 23/11/1965  صندل فتيحة  مخلوف  زيد عز الدين.1968
  تونس نھج  خنشلة 08/05/1974  زواوي منانة  العمري   شقاف ميلود.1969
  نھج تونس  خنشلة 21/11/1976  أيت ميمون حمامة  جيGلي  أيت الحاج فريد.1970
  نھج تونس  خنشلة 07/12/1982  رزايقية أم ھاني  مداني  بقاقة ھشام.1971
  نھج تونس  خنشلة 26/02/1984  منصوري سليمة  لزھر  بن غGب جGل.1972
  نھج تونس  انسيغة 05/12/1938  فالق ربعية  السبتي  بومعيزة مباركة.1973
  نھج تونس  خنشلة 31/05/1980  كشخ عائشة  الميھوب  حسونة ھيثم.1974
  نھج تونس  خنشلة 01/05/1984  حكار خوخة  صالح  حكار رابح.1975
  نھج تونس  خنشلة  14/02/1976  حليمي الطاوس  عبد القادر  حليمي ابراھيم.1976
  نھج تونس  خنشلة 22/10/1983  صندل نادية  خليفة  شرابن عبد النور.1977
  نھج تونس  خنشلة 12/07/1975  خديجة سوفي  محمد  عون بشير.1978
  نھج تونس  خنشلة 24/09/1979  بوخنتاش زينب  يوسف  قوجيل لطفي.1979
  نھج تونس  خنشلة 22/09/1983  مليكي وردة  السبتي  مرداسي حمزة.1980
  نھج تونس  خنشلة23/09/1979  مرداسي حدة  يوسف  مرداسي رزقي.1981
  تونسنھج   خنشلة 13/02/1983  حيمر خميسة  لمين  مرداسي عامر.1982
  نھج تونس  خنشلة 08/02/1983  نجار فطيمة  بلقاسم  نجار حليم.1983
  نھج تونس  خنشلة 16/11/1979  وافي فاطمة  السعيد  وافي النوري.1984
  نھج تونس  خنشلة 04/09/1970  بن زعرور الطاوس  إيدير  بن زعرور مراد.1985
  نھج تونس  خنشلة 02/02/1974  فالق قمرة  محمد العربي  فالق فاروق.1986
  نھج تونس  خيران 1965حكم 1955  تيكفة شويخة  علي  فريحة محمد.1987



  نھج تونس  خنشلة 18/08/1972  بومعيزة تونس  مسعود  بومعيزة فوزي.1988
  نھج تونس  خنشلة 02/01/1982  دمان الزھرة  عقبة  دمان لعبيدي.1989
  ونستنھج   خنشلة 08/05/1974  لحرش أم ھاني  بوقرة  عقون جريدي.1990
  نھج تونس  خنشلة 07/06/1966  وردةبن منصور   الطاھر  لعGونة لونيسي.1991
  نھج حوحة بلعيد  خنشلة 25/09/1977  خلف هللا عائشة  عمر  حموية عبد النور.1992
  نھج حوحة بلعيد  خنشلة 25/03/1975  غريب رقية  محمد علي  زايز محمد الزين.1993
  نھج حوحة بلعيد  بشار24/12/1980  مرداسي معيوفة  محيو  مرداسي محمد ا-مين.1994
  نھج خياري محمد العربي  خنشلة 12/01/1981  رجيل خاوة  ناصر  بولبيار توفيك.1995
  نھج خياري محمد العربي  خنشلة 09/07/1984  عبروق مسعودة  أحمد  قرماط منير.1996
  نھج زروال عبد الحميد  خنشلة 28/12/1967  نزار سكينة  ميلود  لشخب عمار.1997
  زروالي عبد الحميدنھج   خنشلة 29/07/1969  أيت رحمان عزيزة  مسعود  أيت رحمان سالم.1998
  نھج زروالي عبد الحميد  خنشلة 08/05/1976  لشخب حدودة  صالح  لشخب جاد.1999
  نھج سھتال معمر  خنشلة 25/02/1983  حشوف بية  الطيب  حشوف فتحي.2000
  نھج سھتال معمر  مقادة 03/06/1967  بن غGب رقية  محمد  بن غGب يزيد.2001
  نھج سھتال معمر  مقادة 07/07/1952  قسوم كوكة  عمارة  قسوم مرغاد.2002
  نھج سھتال معمر  خنشلة 20/06/1981  عيساني زكية  جلول  جبايلي فوزي.2003
  نھج سھتال معمر  خنشلة 16/02/1985  خوشة كاملة  محمدالسعيد  خوشة ناصر.2004
  نھج سھتال معمر  خنشلة 26/12/1984  صياد فاطمة  السبتي  سايحي عبد الحفيظ.2005
  نھج سھتال معمر  خنشلة 10/05/1981  عودة بشطولة  العايش  طبيش محمد عبدو.2006
  نھج سھتال معمر  خنشلة 01/12/1982  طبيش يمينة  محمود  مناصرية عدنان.2007
  نھج سھتال معمر  المحمل 20/02/1978  نوار دليلة  اليزيد  نوار النوي.2008
  نھج سھتال معمر  مقادة 26/01/1953  بوثريد فاطمة  أحمد  بن غGب رقية.2009
  نھج سھتال معمر  خنشلة 25/12/1972  ريم فاطمة  لمين  خلفاوي زھير.2010
  نھج سھتال معمر  ششار 04/03/1973  كنزاري جيدة  عبد الوھاب  كنزاري عبد الرحمان.2011
  نھج سھتال معمر  خنشلة 1973حكم 1966  سوفي عائشة  سليمان  لدمية حفة.2012
  نھج سھتال معمر  خنشلة 14/09/1973  رزايمية عقيلة  محيو  شمشار الحفصي.2013
  نھج سھتال معمر  بغاي 29/03/1974  بوروبة بحرية  إسماعيل  بوروبة عبد العزيز.2014
  نھج سھتال معمر  خنشلة 21/01/1978  خروب فطيمة  مسعود  ميزان فاتح.2015
  نھج سھتال معمر  خنشلة 28/12/1972  ربيبة بيضة  غوار  ربيبة عبد العزيز.2016
  نھج سھتال معمر  خنشلة 11/01/1974  نوار كوكة  عبد المجيد  نوار خميسي.2017
  نھج شامي محمد  خنشلة 18/05/1944  مرير نينة  بلقاسم  يمينة تكواشت.2018
  نھج شامي محمد  خنشلة 12/04/1971  جبايلي حدة  مصطفى  جبايلي عبد العالي.2019
  نھج شامي محمد  خنشلة 24/04/1982  مليكي فضة  عبد الوھاب  رحراح علي.2020



  نھج شامي محمد  خنشلة 25/12/1974  بوقفة تركية  عبد الحميد  تكواشت رفيق.2021
  نھج شراب لخضر  خنشلة 24/06/1987  جبايلي عائشة  علي  جبايلي الصديق.2022
  نھج شراب لخضر  خنشلة 04/03/1984  جبايلي عائشة  علي  جبايلي خالد.2023
  نھج شيحاني بشير  بسكرة 01/09/1988  تفاح عزيزة  النوي  سعادي لطفي.2024
  نھج صدراتي مداني  مقادة 06/01/1972  جلول غنية  محمد  جلول زنابة.2025
  نھج عباس لغرور  بودرھم 23/06/1955  العاطي جميلة  امعمر  العاطي لزھر.2026
  نھج عبد الحفيظ السوفي  خنشلة 23/12/1970  طيار فاطمة  صالح  بوصكاوي عبد العالي.2027
  نھج عبد الحفيظ السوفي  مقادة 24/10/1979  بوغانم حدة  بلقاسم  بوغانم رشدي.2028
  نھج عبد الحميد باديس  خنشلة 22/07/1982  بلقيدوم مريم  علي  صياف محمد الطاھر.2029
  نھج عبد الحميد بن باديس  خنشلة 03/01/1981  كريم لويزة  إسماعيل  تيجاني أحمد.2030
  نھج عبد الحميد بن باديس  خنشلة 07/04/1984  لموشي دليلة  محمد  كريم عادل.2031
  نھج عبدالحميد بن باديس  خنشلة 15/07/1987  شاوش ھادية  مراد  قاسمي منصف.2032
  نھج عثماني التجاني  بغاي10/04/1958  يعقوب حيزية  مختار  عقون  يسين.2033
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 21/07/1972  ذيب مسعودة  خليفة  خزان محمد رضا.2034
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 11/01/1983  مراح دلولة  الوردي  بورمادة رمزي.2035
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 21/12/1981  بوغرارة حدة  السعيد  بوغرارة مرزوق.2036
  نھج عثماني التيجاني  أريس 16/06/1974  لعبيدي باية  مبارك  بوغرارة ياسين.2037
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 30/05/1972  خياري فاطمة  الصادق  حديد مسعود.2038
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 25/01/1985  بوقفة مبروك  مبروك  خروب عادل.2039
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 08/06/1977  مقرود فاطمة  شنتة  قب منور.2040
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 02/10/1975  بلھوشات زوبيددة  محمد الطيب  محمدي نبيل.2041
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 18/09/1982  مرداسي ربيحة  عبد الحفيظ  مرداسي فؤاد.2042
  التيجانينھج عثماني   خنشلة 08/11/1984  قليل مسعودة  صالح  مرير جمال الدين.2043
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 08/04/1978  بن جدو مسعودة  معمر  عباس خالد الوليد.2044
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 04/01/1967  جحيش سكينة  محمد  جحيش يزيد.2045
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 16/12/1975  مرداسي حضرية  السعدي  بوزيدي فاتح.2046
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 29/04/1953  تومي غزالة  الطاھر  عقاب رشيد.2047
  نھج عثماني التيجاني  خنشلة 27/03/1970  قليل الزھرة  السعيد  قليل رضا.2048
  نھج عثماني التيجاني  الحامة  08/10/1974  بوزاھر حدة  صالح  درھم لزھر.2049
  نھج عثماني التييجاني  خنشلة 04/10/1982  بن عبد هللا بريزة  أحمد  بن عبد هللا عدQن.2050
  نھج عثماني دريس  قسنطينة 04/07/1970  صاحبي شھلة  أحمد  قليل دريس.2051
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  حي الحدائق  خنشلة  05/09/1967  خلفاوي حدة  العيد  عيدود خليفة.2209
  سكن 700حي   خنشلة  1976  قGتي العجلة  عمار  عيدود سليم.2210
  حي المحطة  الضلعة 1940  مرزوقي خيرة  حسين  عيساوي الشريف.2211
  طريق المقبرة ا�سGمية  خنشلة 12/04/1934  عيساوي عائشة  مسعود  عيساوي قرمية.2212
  حي طارق بن زياد  الولجة 01/04/1974  عيساوي فاطمة  عمار  عيساوي محمد.2213
  حي بوجلبانة  خنشلة 18/01/1983  حوت ربعية  علي  عبد السGمعيمش .2214
  أوت  20حي   خنشلة 06/01/1987  بوزيد نادية  عبد الحق  غالم إسماعيل.2215
  حي بوجلبانة  عين البيضاء 02/01/1944  غالمي ربعية  محمود  غالمي السبتي.2216
  حي المقبرة ا�سGمية  خنشلة 1936  غالمي تفاحة  محمد  غالمي حفصة.2217
  طريق عين البيضاء  خنشلة 28/01/1977  لشخب خميسة  إبراھيم   ربيعغدير .2218



  حي المقبرة ا�سGمية  خنشلة 22/02/1974  بوغقال نوارة  بلقاسم  غدير زعيم.2219
  حي المقبرة ا�سGمية  خنشلة 24/12/1983  غدير زينب  محمد الطاھر  غدير عنتر.2220
  حي بوزيد  المحمل 03/04/1978  غربي حيزية  بشير  غربي صالح.2221
  حي أول نوفمبر  خنشلة 24/04/1986  صياد فاطمة  عمار  غضبان فاروق.2222
  طريق عين البيضاء  خنشلة 14/04/1981  ذيب فاطمة  موسى  غمراني لطفي.2223
  طريق باتنة  خنشلة 01/05/1975  غواري لدمية  علي  غواري سمير.2224
  حي الحسناوي  أوQد رشاش 06/09/1967  غواري مھرية  محمد  غواري عبيد.2225
  حي الحدائق  أوQد رشاش 1944  غواري دلولة  عمارة  غواري علي.2226
  حي الحسناوي  خنشلة 1959  فالق محبوبة  مسعود  وردة  فالق.2227
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  حي السGم   خنشلة 08/09/1981  خGف العطرة  بلقاسم  فروج إسماعيل.2234
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طريق *سكن  748حي   خنشلة 07/01/1977  فGح باية  العيد  فGح ربيع
  العيزار

  حي الحدائق  خنشلة 18/05/1970  قرون عائشة  عنتر  قابوش ميلود.2239
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2251.
  حي بوجلبانة  خنشلة 29/09/1974  لبوازدة عائشة  نصرالدين  قرسيف صGح الدين

  
2252.

    خنشلة 24/03/1961  قرفي زبيدة  العلواني  قرفي حكيم
  طريق مسكانة

2253.
    متوسة 17/01/1944  بوقندورة عزيزة  اليمين  قرون قائمة

  طريق عين البيضاء
2254.

    خنشلة 12/05/1978  قسام القايمة  عمار  قسام العربي
  سكن 700حي 
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  حي بوجلبانة  الحامة 30/12/1969  كوشار رقية  بشير  كوشار خميسي.2271
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 ).11/05/2008المؤرخ في  08/147من المرسوم التنفيذي رقم  40طبقاللمادة (نشرھاأيام إبتداءا من تاريخ  08القائمة  تبقٮمؤقتة قابلة للطعن لمدة ھذه   •

 .  الخاص بمنح السكن  العمومي ذو الطابع ا)يجاري 

 .من المرسوم المذكور أع5ه 40توجه الطعون إلى السيد رئيس اللجنة الو1ئية للطعن في ا0جال المحددة طبقا للمادة  •

 . سنة على أساس تاريخ إيداع الملف على مستوى الدائرة 35ر من  تم تحديد سن  ا7قل وا7كب •

  

  

  طريق باتنة  خنشلة 14/04/1970  لخزوم نوارة  يحي  لخزوم حميد.2280
  حي الحسناوي  خنشلة 08/05/1973  تكواشت مريم  أحمد  لخزوم فريد.2281
  حي الحدائق  خنشلة 18/08/1937  لشخب ربعية  محمد  لشخب جميلة.2282


