
23م اوالد بومنٌع/مالتحاق بالزوجانثى1مزدوجسوسو  بوشرى1

1م اوالد عراض/مالتحاق بالزوجانثى2مزدوجزكرٌاء  خدٌجة2

34م اوالد عٌسى/مالتحاق بالزوجانثى3مزدوجحدادي  جمٌلة3

30م رجراجة/مالتحاق بالزوجانثى4مزدوجسمٌر  فاطنة4

7الكبابسة. مالتحاق بالزوجانثى5مزدوجالطوٌلب  بهٌجة5

23م اوالد امسبل/مالتحاق بالزوجانثى6مزدوجالزكراوي  سعٌدة6

6م الزٌتون/مالتحاق بالزوجانثى7مزدوجالبوعٌشً  اللة لٌلة فراح7

14م اٌت العالً بن احمد/مالتحاق بالزوجانثى8مزدوجالراجً  نادٌة8

19م اوالد بوخلٌق/مالتحاق بالزوجانثى9مزدوجساسً  عزٌزة9

15م اوالد امسبل/مالتحاق بالزوجانثى10مزدوجبلعالٌة  ملٌكة10

32م اوالد عٌسى/مالتحاق بالزوجانثى11مزدوجالصاحبً  سلوى11

1م التوامة/مالتحاق بالزوجانثى12مزدوجكرٌم  نادٌة12

20م الزٌتون/مالتحاق بالزوجانثى13مزدوجبٌقً  لٌلة13

20م الزٌتون/مالتحاق بالزوجانثى14مزدوجبلخضر  الزوهرة14

28م ابسٌبسة/مالتحاق بالزوجانثى15مزدوجالعمري  فاطمة15

34م رجراجة/مالتحاق بالزوجانثى16مزدوجفوزي  دنٌا16

2م اوالد علً الجمعة/مالتحاق بالزوجانثى17مزدوجلكناوي  زهرة17

12م اوالد امبارك/مالتحاق بالزوجانثى18مزدوجاونٌدة  فاتحة18

26م اوالد مصباح/مالتحاق بالزوجانثى19مزدوجالكٌحل  ثورٌة19

5م اوالد امبارك/مالتحاق بالزوجانثى20مزدوجفتح هللا  لوبنة20

30م رجراجة/مالتحاق بالزوجانثى21مزدوجالفاضل  زاكٌة21
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18م رجراجة/مالتحاق بالزوجانثى22مزدوجالكوخ  لطٌفة22

6م اوالد عطٌة/مالتحاق بالزوجةذكر23مزدوجخوٌة  خالد23

42م اوالد سعٌد/مالتحاق بالزوجةذكر24مزدوجلعوٌنات  عبداللطٌف24

27م اوالد علً الجمعة/مالتحاق بالزوجةذكر25مزدوجاسولوس  بوبكر25

25م الكنادة/مالتحاق بالزوجةذكر26مزدوجالمانعً  الحبٌب26

1م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/مالتحاق بالزوجةذكر27مزدوجاهٌلة  السعٌد27

26م رجراجة/ممتزوجةانثى28مزدوجوهاب  باشة28

3الكبابسة. ممتزوجةانثى29مزدوجفنتاس  حنان29

27م اوالد سعٌد/ممتزوجةانثى30مزدوجدراهم  زهرة30

1م اوالد عراض/ممتزوجةانثى31مزدوجاشلعون  الهام31

1م اوالد عطٌة/ممتزوجةانثى32مزدوجالدحانً  رجاء32

24م اوالد امسبل/ممتزوجةانثى33مزدوجطوسً  سلمى33

41م اوالد عراض/ممتزوجةانثى34مزدوجالعامري  حنان34

38م اوالد بومنٌع/ممتزوجةانثى35مزدوجالزٌانً  عائشة35

47م اوالد عطٌة/ممتزوجةانثى36مزدوجالهداجً  دونٌا36

34م اوالد عٌسى/ممتزوجةانثى37مزدوجنباكً  جمٌلة37

19م التوامة/ممتزوجةانثى38مزدوجالوندة  لٌلى38

26م اوالد عٌسى/ممتزوجةانثى39مزدوجعظٌم  مونٌة39

19م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/ممتزوجةانثى40مزدوجاسمٌم  سعاد40

34م اوالد علً الجمعة/ممتزوجذكر41مزدوجشوقً  عبد الخالق41

18م ابسٌبسة/ممتزوجذكر42مزدوجالعاطفً  عبد المجٌد42

48م اوالد سعٌد/ممتزوجذكر43مزدوجحلٌم  محمد43

31م اوالد بومنٌع/ممتزوجذكر44مزدوجالحداوي  عادل44

25م التوامة/ممتزوجذكر45مزدوجصابٌر  احمد45

35م اوالد امسبل/ممتزوجذكر46مزدوجلعوج  عمر46

2م اوالد اركٌعة/ممتزوجذكر47مزدوجالمحالوي  عبد الصادق47
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7م لحمادنة الحوٌطة/ممتزوجذكر48مزدوجصادقً  عمر48

1م اوالد مصباح/ممتزوجذكر49مزدوجلمخنتر  سٌدي محمد سعٌد49

6م اوالد مصباح/ممتزوجذكر50مزدوجامزٌان  عبدالصمد50

45م اوالد امسبل/ممتزوجذكر51مزدوجلعتبات  عبد الصادق51

7م اوالد ناصر زمران/ممتزوجذكر52مزدوجالتهاهما  طارق52

14م لحمادنة السفلى/ممتزوجذكر53مزدوجحبارك  السعٌد53

52م اوالد عٌسى/ممتزوجذكر54مزدوجبونهٌر  حسن54

2م لحمادنة السفلى/ممتزوجذكر55مزدوجاسٌل  عبد الحق55

50م اوالد امسبل/معاديانثى56مزدوجالهاشمً  اكرام56

18م اوالد عٌسى/معاديانثى57مزدوجالبداوي  فاطمة الزهراء57

40م لحمادنة السفلى/معاديانثى58مزدوجالقرٌش  لٌلى58

10م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/معاديانثى59مزدوجحدوش  حنان59

25م اوالد عموش/معاديانثى60مزدوجغٌدود  سارة60

27م اوالد امسبل/معاديانثى61مزدوجزاهر  عائشة61

35م اوالد علً الجمعة/معاديانثى62مزدوجاٌت بوهادي  سناء62

50م اوالد امسبل/معاديانثى63مزدوجالطاهري  فرٌدة63

7م اوالد عموش/معاديانثى64مزدوجمقدار  مرٌم64

47م اوالد عٌسى/معاديانثى65مزدوجرٌاض  نادٌة65

19م اوالد الحداد/معاديانثى66مزدوجلمقلق  نهٌلة66

15م اوالد امسبل/معاديانثى67مزدوجالخالقً  مرٌم67

44م اوالد عٌسى/معاديانثى68مزدوجمعٌط  سعاد68

1م اوالد الحداد/معاديانثى69مزدوجالتائق  شٌماء69

40م اوالد امسبل/معاديانثى70مزدوجالرمانً  بوشرى70

55م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/معاديانثى71مزدوجالكادة  فاطمة الزهراء71

عاديانثى72مزدوجلوطفً  امال72

1م اوالد مصباح/معاديانثى73مزدوجالرٌم  كرٌمة73

غائبة

3/7



47م الكنادة/معاديانثى74مزدوجبوجً  بشرى74

58م اوالد الحداد/معاديانثى75مزدوجلكرٌشة  ملٌكة75

49م اوالد ناصر زمران/معاديانثى76مزدوجغولً  زهراء76

37م الكنادة/معاديانثى77مزدوجالٌوسطة  نادٌة77

17م سٌدي ادرٌس/معاديانثى78مزدوجالباز  رجاء78

10م اوالد الحداد/معاديانثى79مزدوجدحانً  فوزٌة79

7م اوالد عموش/معاديانثى80مزدوجمفهم  وردة80

30م التوامة/معاديانثى81مزدوجلقدٌم  فاطمة الزهراء81

39م الكنادة/معاديانثى82مزدوجلعزٌز  سومٌة82

18م اوالد علً الجمعة/معاديانثى83مزدوجقرباش  مونة83

6م اوالد عموش/معاديانثى84مزدوجدٌوان  سلوى84

5م اوالد الحداد/معاديانثى85مزدوجالكٌنانً  سعٌدة85

29م اوالد علً الجمعة/معاديانثى86مزدوجالحدادي  ناجٌة86

17م ابسٌبسة/معاديانثى87مزدوجالباسٌط  شٌماء87

45م الكنادة/معاديانثى88مزدوجفارسً  فاطمة الزهراء88

25م لمزم/معاديانثى89مزدوجالشوكة  فٌروز89

6م التوامة/معاديانثى90مزدوجفارسً  زهٌرة90

55م اوالد الحداد/معاديانثى91مزدوجالفاضل  زهٌرة91

74م سور العز/معاديانثى92مزدوجالسماللً  لٌلى92

عاديانثى93مزدوجستران  سارة93

58م سور العز/معاديانثى94مزدوجاهرودة  فاطمة الزهراء94

50م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/معاديانثى95مزدوجحرار  رجاء95

39م اوالد شعٌب/معاديانثى96مزدوجعبٌدا  خدٌجة96

10م اوالد اركٌعة/معاديانثى97مزدوجالجالوي  مٌنة97

46م العربات/معاديانثى98مزدوجاحمنً  عفاف98

55م الكنادة/معاديانثى99مزدوجنظٌر  لٌلى99

غائبة
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10م اوالد اركٌعة/معاديانثى100مزدوجالسحٌت  نادٌة100

65م الكنادة/معاديانثى101مزدوجالماحً  امال101

2م اوالد ناصر زمران/معاديانثى102مزدوجلفحل  هدى102

57م الكنادة/معاديانثى103مزدوجالبوموسً  هند103

14م الكنادة/معاديانثى104مزدوجعبٌد هللا  رٌحانة104

9م سٌدي ادرٌس/معاديانثى105مزدوجالعمري  حسناء105

54م الكنادة/معاديانثى106مزدوجبلقاضً  سناء106

6م اوالد ناصر زمران/معاديانثى107مزدوجبولحجار  صباح107

15م اوالد مصباح/معاديانثى108مزدوجالحرش  حسناء108

67م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/معاديانثى109مزدوجالطاهري  السعدٌة109

45م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/معاديانثى110مزدوججدٌة  مرٌم110

32م اوالد شعٌب/معاديانثى111مزدوجاللطٌفً  عزٌزة111

45م الكنادة/معاديانثى112مزدوجبن بوٌا  حسناء112

8م سٌدي ادرٌس/معاديانثى113مزدوجالطاهري  سمٌرة113

75م اوالد اٌعٌش/معاديانثى114مزدوجالحجوي  مباركة114

63م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/معاديانثى115مزدوجقربال  حسناء115

62م سٌدي ادرٌس/معاديانثى116مزدوجرٌاض  مرٌم116

49م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/معاديانثى117مزدوجالجالٌدي  خدٌجة117

72م صنهاجة/معاديانثى118مزدوجبنربٌعة  كوثر118

58م اوالد الدالً/معاديانثى119مزدوجبن حجو  سكٌنة119

70م صنهاجة/معاديانثى120مزدوجابولفضل  بشرى120

8م اوالد ناصر زمران/معاديانثى121مزدوجواكٌب  خدٌجة121

65م اوالد الدالً/معاديانثى122مزدوجحمدي  حسناء122

30م اوالد مصباح/معاديانثى123مزدوجبوستة  زٌنب123

36م اوالد ناصر زمران/معاديانثى124مزدوجالموقري  كرٌمة124

72م صنهاجة/معاديانثى125مزدوجقانٌت  نجات125
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63م صنهاجة/معاديانثى126مزدوجاللطٌفً  نورة126

73م صنهاجة/معاديانثى127مزدوجلغفٌري االدرٌسً  سالمة127

58م اوالد ابراهٌم الواد لخضر/معاديانثى128مزدوجالطاهري  سهام128

55م اوالد اٌعٌش/معاديانثى129مزدوجالراشٌد  فتٌحة129

58م صنهاجة/معاديانثى130مزدوجفوزي  سعاد130

73م العربات/معاديانثى131مزدوجالعطاري  سعٌدة131

68م اوالد شعٌب/معاديانثى132مزدوجبنشرنٌة  غزالن132

61م اوالد شعٌب/معاديانثى133مزدوجالكعباوي  فاطمة الزهراء133

55م اوالد ناصر العطاوٌة/معاديذكر134مزدوجالصدٌقً  لحسن134

64م اوالد معزوز/معاديذكر135مزدوجبلفاسً  سٌدي محمد عل135ً

15م اوالد شعٌب/معاديذكر136مزدوجالنوحً  خالد136

62م اوالد ناصر العطاوٌة/معاديذكر137مزدوجرباح  عبد الباسط137

64م اوالد كاٌد/معاديذكر138مزدوجالغشوة  عبدالرحمان138

26م اوالد اٌعٌش/معاديذكر139مزدوجالفاطمً  عبد الباسط139

34م اوالد كاٌد/معاديذكر140مزدوجرزوق  عبد الجلٌل140

33م اوالد شعٌب/معاديذكر141مزدوجالبهالً  رحال141

54م اوالد ناصر زمران/معاديذكر142مزدوجالمكاوي  عبدالصمد142

34م اوالد اٌعٌش/معاديذكر143مزدوجالمؤذن  أنس143

70م اوالد شعٌب/معاديذكر144مزدوجٌوسفً  عمر144

44م صنهاجة/معاديذكر145مزدوجالعمرانً  رضوان145

23م اوالد كاٌد/معاديذكر146مزدوجفتحً  محمد146

56م اوالد ناصر العطاوٌة/معاديذكر147مزدوجفرحات  عبد الجبار147

30م اوالد الدالً/معاديذكر148مزدوجالراشٌدي  ٌاسٌن148

79م صنهاجة/معاديذكر149مزدوجالمالكً  عصام149

26م اوالد اٌعٌش/معاديذكر150مزدوجالعباسً  المصطفى150

65م اوالد شعٌب/معاديذكر151مزدوجالعرش  ٌوسف151
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77م اوالد اٌعٌش/معاديذكر152مزدوجالزاهري  عبدالرحٌم152

80م اوالد اركٌعة/معاديذكر153مزدوجاتٌزال  اٌوب153

44م صنهاجة/معاديذكر154مزدوجلحرش  محمد154

25م اوالد كاٌد/معاديذكر155مزدوجالخالقً  احمد155

47م اوالد ناصر العطاوٌة/معاديذكر156مزدوجبوعافٌة  عزالدٌن156

56م اوالد كاٌد/معاديذكر157مزدوجقرشً  محمد ٌاسٌن157

عاديذكر158مزدوجالحمداوي  نورالدٌن158

28م اوالد كاٌد/معاديذكر159مزدوجاحدٌش  عمر159

14م اوالد اركٌعة/معاديذكر160مزدوجاستٌتة  ٌوسف160

15م اوالد ناصر العطاوٌة/معاديذكر161مزدوجاٌت عٌدة  عبد اللطٌف161

76م الزمامرة/معاديذكر162مزدوجمازوز  محمد162

2م اوالد ناصر زمران/معاديذكر163مزدوجالحضري  رحال163

62م اوالد اٌعٌش/معاديذكر164مزدوجالفقٌر  المهدي164

60م اوالد الدالً/معاديذكر165مزدوجعفٌفً  لحسن165

47م اوالد كاٌد/معاديذكر166مزدوجبوعاللة  المصطفى166

66م النواجً اقصٌب/معاديذكر167مزدوجبحثة  محمد167

67م النواجً اقصٌب/معاديذكر168مزدوجاعرٌنات  رضوان168

72م اوالد الدالً/معاديذكر169مزدوجالفاروقً  حمٌد169

72م اوالد الدالً/معاديذكر170مزدوجبكار  عزٌز170

1م النواجً اقصٌب/معاديذكر171مزدوجبوالفتاح  محمد171

57م صنهاجة/معاديذكر172مزدوجالعمري  خالد172

33م النواجً اقصٌب/معاديذكر173مزدوجالشائب  عبد الغن173ً

غائب
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