
   2015 بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة لتغذية العامةالتجزئة لتجار  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم األول

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان  مالحظة

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  بن عودة خيرة  حي تعاونية نسيم البحر 04محل رقم  

 02  روخ حبيب  شمومة 06ب رقم /5مسكن عمارة  96 

  03 جلول زھرة  19تعاونية العقارية حي البحر رقم  

 04 منصور بن يحى  17حي شمومة محلر قم  

 05 بن قسمية عبد النور  شمومة 15رقم  2/مسكن عمارة ج 122حي  

 مسكن عمارة ب شمومة 122حي    بوروبايعبد الكريم  06 

 07  بن ذھيبةكعيبيش   حي شمومة 

 08 بياز محمد  03حي مجاھري رقم  

 09  يحى لعرج مسكن زغلول  200حي  

 10 منصور بوشارب  جويلية 05حي  

 11  احمد احمد  حي عبان رمضان 

 12  لحمر محمد  حي عبان رمضان 

 13  عمارة كريم حي زھانة احمد 01 

 14 شرقية سماعين  03رقم حي عمارة حميدة  03شارع  

  15  كمال حمو  202رقم  02حي جبلي محمد  

  Acyl 16  حي جبلي محمد 

  17  ھنوس فؤاد  حي جبلي محمد 

  18  لعريبي قادة  حي تعاونية البحر 

  19 لطروش عبد الرحمان  مسكن  143حي صالمندر حي  

  20 بلعيدوني حاج محمد   8/حي صالمندر ب 

  21  مساھل عبد الرحمان  8/حي صالمندر ب 

  22  بلمومن مشري  مسكن عمارة ج صالمندر 56حي  

  23  منصوري أمين  حي البرھة صالمندر 

  24  دحمان حياة  ديار الھناء 60محل رقم  

  25  بن طاھر عبد القادر  حي تيجديت 288رقم  26شارع  

  26  مزيلط عبد القادر  حي تيجديت شارع قريدش محمد 

  27  رقيق سعدية  حي تيجديت شارع قريدش محمد 

  28  قنصاب حاجة مسعودة  35تيجديت شارع حي  

  29  وليد جلول  خروبة 04حي المنظر البحري أ  

  30  حسان بالر  4حي خروبة المنظر البحري أ  

  31  حاج عربي جياللي  حي السالم خروبة 



  32  غنام العربي  حي السالم خروبة 

  33  مساھل عبد الرحمان  مسكن تيجديت 348حي  

  33  بلحول موسى  مسكن خروبة 350حي  

  34  بلكحل كريم  حي العرصة 

  35  بلعيد محمد  العرصة - شارع قايد محمد  

  36  الشارف رزوق  شارع محمد خميستي 

  37  مكاوي يمينة   18شارع محمد خميستي رقم  

  38  بوخدية مراد  حي حمو بوتليليس 

  39  سراج عمار  عمارة حميدة 

  40  شنتوف أمينة   10محل تجاري رقم  28عمارة حميدة،  

  41  بولوفة عبد القادر  شارع عمارة حميدة 

  42  بلوفة بن شاعة  حي جبلي محمد 

  43  بوزيان عبد الالوي  حي جبلي محمد 

  44  مازوني عبد القادر  حي جبلي محمد 

  45  عطية عبد القادر  حي كاسطور 

  46  شاھد رشيد  حي كاسطور 

  47  مديوني الحاج  حي كاسطور 

  48  حمو بن خدة  القادر ريزانفيل حي خطاب عبد 

  49  جادور منصور  حي خطاب عبد القادر ريزانفيل 

  50  شركة تضامن اخوة عمار  شارع بوزيد محمد و العربي بن مھيدي 

  51  بلحول حبيب  حي سانجول 

  52  بلعربي بن عودة  حي سيتي اوشيه 

  53  غريبي رضا  حي سيتي اوشيه 

  54  رحال لزرق  حي زغلول قراوي محمد 

  55  دالي أمين  حي تعاونية األمال زغلول 

  56  العربي منصور  حي الياسمين طريق وھران 

  57  بن تريكي محمد األمين  حي شيخ حمادة طريق وھران 

  58  بوظراف عبد القادر  حي شيخ حمادة طريق وھران 

  59  -سوبيرات-بن زيباق مروان  تعاونية القلعة 11 

  
  
  
  
  
  
  
  



   2015 بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم األول

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 60  بودية عمر شارع الرائد زغلول 18 

 61  صدوق بوعمران شارع زغلول 17 

 62  بن قدور الحاج  02محل رقم  35شارع الرائد زغلول رقم  

 63  عمار ھواري حي سي محي الدين 

 64  لحسن بن شريف سفيان   38حي سي محي الدين رقم  

 65  حبالل محمد  طريق اوريعة حي العقيد عميروش 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 66 مناد منصور شارع التجارة 

 67 لكحل خديجة حي عدة شنتوف 

 68 مدني كريم الحي الجديد 

 69 بن خم خم عمر الحي الجديد 

 70  بن سماعين سمير  حي قلوعة الشارف 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 71 مروشي بن عودة  19شارع سي زغلول رقم  

  72  غنيسة العيد  شارع األوراس 

  73  قبايلي لخضر   28شارع الوراس رقمن أ  

  74  عنتر محمد   02حي البناء الذاتي رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 75  صافي رشد جوان  19شارع  

 76  ادريس عبد القادر  01في مخطط التجزئة للمحل  30حي اللوز رقم  

 77  بونوة رشيددوبي  شارع عين سيدي الشريف  

 78  موالي سيد احمد شارع الحدائق 

 79  سيسبان حبيب شارع حمياني 

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 80  صابيح طاھري  24قسم  26شارع األمير عبد القادر مج ملكية  

 81  دوبي بونوة رشيد   02شارع األمير عبد القادر حصة رقم  

 82  رتعات احمد  شارع األمير عبد القادر  

 83  مومن موسى  دوار القدادرة 

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 

  84 احمد ياسمينة دوار بن ياحي 

  85 رويغي امحمد  دوار بن ياحي 



   2015 بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 
 اليوم األول 

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 86 موسى حبيب مسكن 190حي  

 87 عباس حسين حي المحطة 

 88 عمران حسنية حي المعلمين 

 89 حميتي عبد هللا طريق بلحضري 

 90 موسى مھدي عين تادلس مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير
 91 مناد عبد القادر واد الخير مركز 

 92  رزيقة العيد واد الخير مركز 

  93  مغالط الحاج واد الخير مركز 

  94 خليفة جمال واد الخير مركز  

  95  مناد عبد هللا  واد الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور
 96  بغدادي مدني  الصور مركز 

 الصور مركز    97 حمشريف حبيب

  98  موسى العيد  الصور مركز 

 الصور مركز    99  كسار علي

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار
  100  غرمول نور الدين  سيدي بلعطار مركز 

  101  كروم كريم  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن
 خير الدين مركز   102 بلعربي منصور

 خير الدين مركز   103 مخاطرية مخطار بوزيد

 خير الدين مركز   104  بن يحي جمال الدين

 105  حمو محمد ولد مسعود  أوالد حمودوار  

 106  بن عمارة عبد القادر  البشيرأوالد  

 107  بن عياد جياللي  البشيرأوالد  

 108  بن عيسى الحاج  العربيأوالد  

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 109 جلول منصورية صيادة مركز 

 110 بن سالمة عبد الناصر صيادة مركز 

 111  بوعلي طيب  صيادة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 112 جياللي مصابيح عين بودينار مركز 

 113 موري احمد دوار أوالد علي 

 114 مصطفىقدور  عين بودينار مركز 

 115 طويل سيد احمد دوار بن دحمان 

 
  



   2015 بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم األول 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 116  حديدة الھواريبن  ازري مصطفىشارع  

 117 قورين علي ازري مصطفىشارع  

 118 زيار الحاج شارع محمد خميستي  

 119 جرورو بوعالم شارع محمد خميستي  

 120  كراروب مشرية بوقيرات 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 121  بن قراش تواتي  شارع عبان رمضان 

 122 عبد الرحيمبن زينة   طريق الطواھرية 

 123 بكريتي محمد  طريق الطواھرية 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

  124  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 

 الشارع الرئيسي سوافلية مركز    125  حميدة عدة

 بلدية الصفصاف   

  126  مواليد العربي  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى
 ماسرى مركز    127 بونوة عبد الحميد

 ماسرى مركز    128 حمو منور

 ماسرى مركز    129 بن عياد عبد القادر

 ماسرى مركز    130 بن شني فضيل

 ماسرى مركز    131 مداني العجال

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

  132  بوقصة علي  منصورة مركز بجوار البلدية 

  133  مرضي الشارف  مركزمنصورة  

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  134 نجار مليكة طواھرية مركز 

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  135  قابورة ذھيبة  عين سيدي شريف مركز 

  

  

  

  

  

  

  



   2015 بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم األول 

 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  136 ناضر عفيف حي فياللي 

  137 ساخي محمد شارع قاضي حليمة 

  138 حمري بلعيد حي خروبة 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

عمار بن عربية أوالد مع هللا مركز  139 

فالحي مدني أوالد مع هللا مركز  140 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

جاللي محمد تازقايت مركز  141 

دقيش عبد القادر تازقايت مركز  142 

  بلدية سيدي لخضر

  143 محمدبلھواري   شارع بوقشيش عفيف 

  144  جالل خديجة  شارع بوقشيش عفيف 

  145  حليمة بوتفاح  حقاني محمدشارع  

 بـلـــــــــديـــــــة حجاج
 

حماريد الطيب ساخي خالد   146  

مسكن 132تجزئة   مبرك الشارف  147  

محفوظ محمد طريق السوق  148  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  149 محلة ناضور  طريق سوق الفالح 

  150 بركات احمد  برجي عمر 

  

  

  

  

  

  

  

  



   2015 بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم األول 

 ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  151 عابد لخضر   

  152  ميموني مھدي   

  153 شيبان محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  154  عدة بشير   

  155 ميسوم علي   

  156  اندلسي عبد هللا   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  157  ننوش احمد   

  158   عايدةبوعزيز    

  159 عائشةلوافي    

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  160 باحمد احمد   

  161 بوخاري محمد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2015 بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم الثاني

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  موني مخطارية  حي الفردوس شمومة 

 02  عزيز طاھر  سابقا شمومة الجديدة ITAمنطقة  

  03 ھني عبد الرحمان شمومة الجديدة 

 04 بن محمد عمر  حي شمومة 

 05 دندن توفيق  مسكن 200حي زغلول  

 مسكن 200تجزئة مجاھري    لحرش أبو بكر الصديق 06 

 07  زين العابدين لعلي  جويلية 05حي  11حصة  

جويلية 05حي    08 شاطر يوسف

13رقم  135عمارة  جويلية 05حي    09  العربي بن حجار جياللي

71عمارة  06محل رقم  جويلية 05حي    10 بن حرمي محمد

 11  سريسر محمد  حي عبان رمضان 

 12  بن منور حسين  حي عبان رمضان 

 13  بلخير بوبكر  حي عبان رمضان 

  14 كشو عدالن  163حي زھانة تجزئة  

  15  عبد القادرعامر  68حي جبلي محمد رقم  

  16  حمو عبد النور  61حي جبلي محمد رقم  

  17  حود طاوس  07حي زغلول محل رقم  

  18  بن عبد السالم محمد  06حي زغلول تعاونية بن ذھيبة عمارة رقم  

  19 سي احمد ساعد عزوز  53عمارة أي  24صالمندر حي  

  20 ننوش محمد  عمارة س  25صالمندر ب  

  21  تواتيةشيخة   حي صالمندر  

  22  نجار محمد  06صالمندر حي عمارة  

  23  لصفر سعيدة  حي ديار الھناء الرميلة 

  24  ماموني ابراھيم  01تيجديت محل رقم  09رقم  59نھج  

  25  بوشامة غالي  حي تيجديت 

  26  بوستة أمين  حي تيجديت 

  27  مخربش حليمة  حي تيجديت السويقة 

  28  ولد بوعزة بلقاسم  شارع قريدش 

  29  مسقم محمد  شارع قريدش محمد حي تيجديت 

  30  ولد بن زازة يزيد  شارع البحر حي تيجديت 10 



  31  الھاشمي ھشام  تيجديت شارع فلوح مسكين 

  32  بوسدرة الناصر  حي دار الھناء 

  33  بن علي محمد  مسكن 800حي  

  34  طاھري رشيد  حي خروبة سيدي مجدوب 

  35  بلھاشمي لزرق  خروبة 2مسكن عمارة أ 64 

  36  بن قلوعة يحي  خروبة تجزئة كسكسة حي السالم 

  37  شواقرية احمد  مسكن خروبة 348حي  

  38  مزيان الناصر  حي العرصة 

  39  بلكحل كريم  حي العرصة 

  40  بلعيد محمد  6شارع قايد محمد رقم  

  41  عبد القادر داود بن  04شارع عياشي بلحاج رقم  

  42  عبد القادرعدة   شارع درقاوي محمد 

  43  بن علي عبد الرحمان  شارع محمد خميستي 83 

  44  بودة اسماعيل 26شارع محمد خميستي رقم  

  45  قسوس لحسن  08شارع بن سايح صادق رقم  

  46  فريق سيدي سعيد  شارع شيخ ابن الدين 06 

  47  حلوي نصر الدين ياسين  شارع حنان خليفة بايموت 

  48  سريسر بغداد  شارع حي عبان رمضان 

  49  عمور مراد  شارع بن يحى بلقاسم 

  50  تيرس غالم هللا  شارع عمارة حميدة 

  51  عبد الالوي عبد القادر  حي جبلي محمد 

  52  لوري طاھر  حي كاسطور 

  53  ھنوس فؤاد  حي جبلي محمد 

  54  بلحاج أمين  حي جبلي محمد 

  55  بن محمد مصطفى  حي جبلي محمد 

  56  بن صابر طريق  حي كاسطور 

  57  شاھد رشيد  حي كاسطور 

  58  بن شريف عبد القادر  حي سانجول 

  59  بن عيسى احمد  مسكن 400حي  

  60  نجاةحواش   جويلية بلوك س دوميشال 05حي  
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  الثانياليوم 

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 61  بودية عمر شارع زغلول 18 

 62  بن قدور الحاج  02محل رقم  35شارع الرائد زغلول رقم  

 63  عمار ھواري حي سي محي الدين 

 64  سفيانلحسن بن شريف    38حي سي محي الدين رقم  

 65  حبالل محمد  طريق اوريعة حي العقيد عميروش 

 UNO  66المركز التجاري   وادي الحدائق طريق غليزان A1محل  

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 67 لكحل خديجة  حي عدة شنتوف 

 68 ليرش سمير  محل ثالث 96مجموعة ملكية رقم  12قسم  

 69 ميلودي براھيم الحي الجديد 05رقم قطعة أرض  

 70 مدني منصور 06الحي الجديد رقم  

 71  بوخاتم محمد  شارع التلغراف 16 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 72 مروشي بن عودة  19شارع سي زغلول رقم  

  73  غنيسة العيد  شارع األوراس 

  74  قبايلي لخضر   28شارع الوراس رقمن أ  

  75  رندي احمد   12شارع سي مناد رقم  

  76  رندي الجياللي   01شارع الجزائر رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 77  بوبشر زكريا شارع حمياني عبد القادر محل ثاني  

 78  بن معمر ميلود  10شارع عيسى الشارف رقم  

 79  حمادي شقة  نوفمبر 01شارع  

 80  لوح أمين  شارع الحدائق 

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 81  رتعات احمد  شارع األمير عبد القادر الرئيسي 

 82  ببوحميد  فرناكه  

 83  مومن موسى  دوار القدادرة 

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 

  84 ياسمينة احمد بن ياحي 

  85 رويغي امحمد ياحي انشاء جديددوار بن  
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 اليوم الثاني 

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 86 القادرموالت عبد  طريق المستشفى  

 عين تادلس مركز   87 زنطيسي عبد القادر

 طريق غليزان   88 حمدان علي
 89 بلمخطار شارف مسكن 190 
 عين تادلس مركز   90 بن عومر منصور

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير
 91 مناد الميلود واد الخير مركز 

  92  سالمنية خيرة واد الخير مركز 

  93  قالل احمد واد الخير مركز 

  94  لعال خديجة واد الخير مركز 

  95  مناد عبد القادر واد الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور
 96  جليجل الشارف  الصور مركز 

 الصور مركز    97 موسى العيد

  98  عزيرية عبد هللا  الصور مركز 

 الصور مركز    99  مھدي نزيھة

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار
  100  كروم كريم  سيدي بلعطار مركز 

  101  غرمول نور الدين  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن
 خير الدين مركز   102 مكرطار قدور

 خير الدين مركز   103 يحي عبد هللا

 104  حمو فتحي  أوالد حمودوار  

 105  حمو شارف  أوالد حمودوار  

 106  بن عمارة بلحول  البشيرأوالد دوار  

 107  بن عياد جياللي  البشيرأوالد دوار  

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 108 زواوي مليكة صيادة مركز 

 109 جلول محفوظ صيادة مركز 

 110 برودة طاھر سيدي عثمان 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 111 نور الدينمكرتار  عين بودينار مركز 

 112 خليفة زھير عين بودينار مركز 

  113  قدور بن عيدودي عين بودينار مركز 

  114  صلعة محمد  دوار بن دحمان 
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 اليوم الثاني 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 115 غزالي جياللي شارع محمد خميستي 

 116 بن داني عبد القادر محمد خميستيشارع  

 117 جرورو عبد الرزاق  09دداش  عدة رقم  

 118 بغداد قريشي نور الدين شارع محمد خميستي  

 119  زيتوني شارف شارع محمد خميستي  

 120  زيتوني محمد شارع محمد خميستي  

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 121  شني العجالبن   سيرات مركز 

 122 قاصي مراد  سيرات مركز 

 123 باھي مساعدة  شارع مصطفى بن بولعيد 

 124  عبادلية بغداد سمير  سيرات مركز 

 125  سعيد بن ذھيبة  شارع مصطفى بن بولعيد 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

  126  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 

 الشارع الرئيسي سوافلية مركز    127  حميدة عدة

 بلدية الصفصاف   

  128  مواليد العربي  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى
 ماسرى مركز    129 بن شني عبد القادر

 ماسرى مركز    130 مداني العجال

 ماسرى مركز    131 حمو خليل

 ماسرى مركز    132 مناد مجيد

 ماسرى مركز    133 نجار حسين

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

  134  بوقصة علي  منصورة مركز بجوار البلدية 

  135  مرضي الشارف  منصورة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  136 نجار مليكة -الشارع الرئيسي –طواھرية مركز  

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  137  قابورة ذھيبة  عين سيدي شريف مركز 

  138  بكريتي العيد  عين سيدي شريف مركز 
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 اليوم الثاني 

 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  139 دريع فتحي شارع القدس 

  140 عبد الالوي امحمد حي زغرادة 

  141 مسلم محمد شلرع أول نوفمبر 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

مفتاح الكافي أوالد مع هللا مركز  142 

مالحي الغالي أوالد مع هللا مركز  143 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

ابراھيمدقيش  تازقايت مركز  144 

ثاتي عابد تازقايت مركز  145 

  بلدية سيدي لخضر

  146  مختاري محمد  شارع سي عبد هللا 

  147 بلھواري بسالم  حي كاسطور 

  148  سالماني رزقي  شارع سي عبد هللا 

 بـلـــــــــديـــــــة حجاج
 

عمور الياس ساخي خالد   149  

صبحي اسماعيل طريق البريد  150  

زنايني محفوظ طريق البحر  151  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  152 بن زمرة ميلود   بداني يوسفشارع  

  153 مجاجي خيرة  يوسفبداني شارع  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2015 بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة تجار التجزئة للتغذية العامة لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم الثاني 

 ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  154 عزوز بلقاسم   

  155  بعلي عبد القادر   

  156 جميل باشا فاطمة   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  157  باعلي محمد   

  158 حمدي احمد   

  159  جميل باشا محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  160  بومعزة عائشة    

  161 لوافي عبد القادر    

  162 مخلفي محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  163 الجيالليعثمان    

  164 سيد احمد لخضر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


