حممكة كس يعَية
هوري محمد اًصاحل
سعد داكري
سلمى عبد اًلادر
محَدي زاًدي
بومضاط مصعفى
عبَد اًضارف خمتار
مزعاش زهري
هامي امحد
بومدرة زهور
برٍرم عبد اًىرمي عادل
اًعاًب ابدٌس
راس اًعني عبد احللمي
بن عُىس محمد
بوجعدار عبد هللا

اًعيوان
 07هنج محالوي اًلصبة كس يعَية
 41صارع كِعوين عبد املاكل كس يعَية
يح ساكِة س َدي ًوسف ع 1012رمق  1868كس يعَية
هنج مرمي بوعتورة رمق  02مىرر كس يعَية
يح عفوتين اًعريب  HLMع ب 3س َدي مربوك كس يعَية
 02هنج بوانب عيل كس يعَية
يح عفوتين اًعريب HLMع  5أ رمق  01س َدي مربوك كس يعَية
 01هنج ماسُنُسا اًلصبة كس يعَية
 05هنج بتضني أمحد كس يعَية
 01هنج محَدة بن تلُس س َدي مربوك كس يعَية
 11هنج يس عبد بوهروم كس يعَية
 43هنج عبان رمضان كس يعَية
 06هنج محالوي اًلصبة كس يعَية
 36هنج يس عبد هللا بوهروم اًلصبة كس يعَية

.15

سعدي موىس
ظىوش محمد اًصاحل

 10هنج ادلنتور موىس اًلصبة كس يعَية
 20هنج هروش عبد امحلَد كس يعَية

اًهاتف واًفاهس
031.87.18.33
031.93.50.24
031.62.71.98
031.87.63.01
031.62.16.21
031.87.23.12
031.62.14.96
031.87.32.48
031.87.16.86
031.94.29.72
//
031.92.21.15
031.87.37.52
031.87.67.77
031.87.66.55
031.8748.34
//

.17

بن جامع هرص ادلٍن

 07هنج بن ملَم عبد اًرحامن كس يعَية

//

.18

حراق عبد اًىرمي
بوالةل ظارق
بن عرًبة مسرية
بغَي محمد اًعاهر
بلعابد وردة
رحاب صويق

يح الاخوة عباس هنج " " Aرمق  355كس يعَية
يح بواًصوف عامرة (ج) رمق  51كس يعَية
يح بن بواًعَد عامرة  10رمق  11كس يعَية
يح بودراع صاحل اًعرًق اًوظين رمق  27كس يعَية
 10هنج  19جوان  1965كس يعَية
 106هنج اًعريب بن همَدي كس يعَية

.24

سلاش سايس
بن انمر عزٍز
حسيون مقرة

 02هنج بوغابة (خلف املرنز اًثلايف محمد اًعَد) كس يعَية
 17هنج فلسعني اًلصبة كس يعَية
يح اًصفصاف عامرة أ رمق  64كس يعَية

031.62.47.50
031.87.23.77
031.66.38.06
031.87.07.52
031.87.67.68
031.87.81.35
031.87.18.27
031.93.85.37
031.87.68.90
031.94.44.17

.27

كريف صورًة

.28

بن زاًد ملَاء
توب صوهَا

 13هنج جلواط أمحد اًلصبة (يف اًرواق امللابي ٌلوالًة وجباهب صيدوق اًتوفري
والاحتَاط  ) CNEPكس يعَية

اًيلال
0555223098
0770326314
0662060416
0555266766
0661304265
0665261619
0770406616
0661405326
0771611976
0770314873
0551185883
0770322189
0885100006
0553702537
0557693240
0661300924
0550465650
0773682064
0771227304
0550558207
0770371224
0794148762
0549086967
0551193902
0551101390
0550410603
0556110405
0770954492
0554256231
0698053749
0555799556
0550885881

الامس واٌللب

اًرمق

031.87.43.17
031.87.84.73
031.87.11.43

0775180513
0773055838
0557108310
0772308712

031.84.41.32
031.87.74.65

0661423622
0554825175

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

.16

.19
.20
.21
.22
.23

.25
.26

.29

 .30اًرشنة املدهَة املهيَة بوراوي
و فارق
اًربَع
نامل
 .31زهواين معر
.32

بودٌسة أهرم

هنج يس عبد هللا بوهروم رمق  41كس يعَية
هنج اًعريب بن همَدي رمق  66كس يعَية
 12صارع زعبان كس يعَية

يح بوادلهان حسني رمق  41حامة بوزاين كس يعَية
 96هنج اًعريب بن همَدي ظرًق اجلدًدة كس يعَية

031.87.36.74

.33

براكوي عادل

يح منوري عامرة ب 1مدخي  4رمق  33كس يعَية

030.22.90.07

.34

اًرشًف بصري

 20أوت  1955رمق  04كس يعَية

031.93.20.31

.35

فرحات محمد اًرشًف
وسُب عبد اًىرمي
ظافر هرص ادلٍن
صلغوم راحب
ظاًب يفصل
سدرايت بوبىر اًصدًق
رغَوة صابر
بواحلَةل س َف الاسالم

.43

رشيف هور ادلٍن

 09هنج سوًداين بومجعة اًلصبة كس يعَية
يح ادلكيس عبد اًسالم ع 21مسىن رمق  744كس يعَية
يح ادلكيس عبد اًسالم ع  11رمق  1129كس يعَية
 12هنج مرمي بوعتورة كس يعَية
 06هنج مرمي بوعتورة كس يعَية
 24هنج  19ماي  1956كس يعَية
يح ابن زهري عامرة  Eمدخي  05رمق  289كس يعَية
يح  2000مسىن واد احلد سابلا (ساكِة س َدي ًوسف عامرة 2022
 ) 1931كس يعَية
 26هنج فلسعني اًلصبة كس يعَية

0553851887
0775378272
0550123202
0661463202
0550894356
0795020714
0550746038
0560004877
0552724445
0661757673
0772682860
0773803949

031.87.39.72

0558103098

.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42

//
031.62.45.30
031.63.37.48
031.87.46.91
031.87.36.98
031.87.63.49
031.92.92.28
رمق 031.63.44.53

حممكة اخلروب
اًرمق
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اًعيوان
الامس واٌللب
يح مسىن 1039عامرة  81رمق  01اخلروب
بلو فتَحة
يح منَفي بومجعة رمق  04اخلروب
حمَدب حسني
مرجاهة عبد اًوهاب يح  1039مسىن ع  61رمق  01اخلروب
يح عيل منجيل املدًية اجلدًدة اخلروب كس يعَية
زمار بوزًد
يح  1039مسىن عامرة  80رمق  01اخلروب
بىوش محمد
يح  1013مسىن عامرة  66رمق  01اخلروب
صاليب محمد ملني
يح  1039مسىن عامرة  93رمق  03اخلروب
بوكربوعة عامر
مزهود عبد احلفِغ يح  1039مسىن عامرة  93رمق  03اخلروب
 48صارع بوصعة أمحد اخلروب
ركِق محمد

.10

زاين حنان
داكري بومجعة
مهيوب ايسني

اًوحدة اجلوارًة  5عامرة وضاكر  B6عيل منجيل اخلروب
صارع حسني برادعي رمق  24اخلروب

.13

بزاز نامل
بىري مرمي ابتسام
بوضَاف ىزهية
بلحفاوي مسراء
زًغد نزنة
بورضسة عامر
بن عباس صربًية

يح  08ماي  45رمق  143اخلروب
يح  1000مسىن عامرة  109رمق  854اخلروب
يح  08ماي  1954رمق  82اخلروب
يح الامري عبد اًلادر رمق  57اخلروب
 04صارع مناًفي بومجعة اخلروب
يح  901مسىن ع 16رمق  32اخلروب
يح  1039مسىن عامرة  78رمق  895اخلروب

.11
.12

.14
.15
.16
.17
.18
.19

و ج  05عامرة  Dرمق 11عيل منجيل املدًية اجلدًدة اخلروب

اًهاتف واًفاهس
031.76.42.01
/
031.76.54.70
/
031.76.44.44
031.76.54.13
031.76.52.41
031.76.42.15
/
031.95.70.11
031.74.75.16
031.76.22.32
031.76.24.09
/
/
/
031.75.81.45
/
031.76.52.75

اًيلال
0550467245
0774957695
0671408807
0553252827
0661101054
0773310300
0661481610
0663912325
0772426341
0561702614
0550465665
0551025046
0553979876
0661714365
0555890402
0771409127
0770338200
0558702425
0774870432
0770331668

حممكة زًغود ًوسف
الامس واٌللب

اًرمق
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عبدو بوحشم
ظَار سلامين
صوًلح وس مي
زميوش صاحل
فنَط مراد
همدي عيل
عَاد عدًةل

اًعيوان
صارع الاس تلالل رمق  48زًغود ًوسف
 48صارع الاس تلالل زًغود ًوسف
يح  120مسىن تسامهي ع ب  2رمق  06زًغود ًوسف
يح  24فِفري ع ب 2رمق  08زًغود ًوسف
صارع جُش اًتحرٍر اًوظين رمق  06زًغود ًوسف
يح  24فِفري  56رمق  06زًغود ًوسف

اًهاتف واًفاهس
031.91.08.84
031.91.07.09
031.91.07.45
031.91.05.65
031.91.03.23
031.91.08.89

يح هبويل محمد  1600م اًرايض سابلا )جباهب ملعب  1954/11/01بدلًة دًدوش مراد 031.91.08.59

اًيلال
0771405823
0771561059
0550160100
0771247560
0553769657
0774157433
0551918767

