
  

  2016لسنة  أول نوفمبرالخبازين بمناسبة  لمداومةالقائمة اإلسمية 
  

الرقم اإلسم و اللقب  العنوان  المالحظة

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  حراث الحبيب  حي جبلي محمد 

  02  بلعياشي جياللي  ريزانفيل حي العقيد لطفي 

 03  بوتين عبد الجليل  06ملكية رقم مسكن مج  200حي  

  04  بساحة مصطفى  حي جبلي محمد 

  05  خراز مشري  حي جبلي محمد 

  06  بن فيشور نور الدين  مقابل السوق المغطاة وسط المدينة 

  07  زروالي عابد  جويلية 05حي  12قطعة أرض مجاھري رقم  

  08  لخضر نور الدين  حي جبلي محمد مقابل األصيل 

  09  خليدة سالمى  مسكن عمارة ج صالمندر 56حي  

  10  درمان بن ذھيبة  سانشال 03حي زھانة أحمد مكرر رقم  

  11  بلحنافي محمد  تعاونية الكوثر شمومة الجديدة 11 

  12  بن فيشو نور الدين  شارع محي الدين بالطو 15 

 13  بن دحمان صورية  حي السالم 

  14  تدالوتي الحبيب  شارع قلباز 163رقم  

  15  ميسوم أمين  تيجديت 13شارع بقؤيدش رقم  

  16  حريدي أحمد  حي جبلي محمد 755رقم  160قطعة  

  17  مخاطرية منور  حي شمومة 

  18  بوخاتم حاج بوزيان  02حي خروبة  

  19  بكوش نصيرة  السويقة 

  20  بختاوي مراد  عمارة حميدة 27شارع  

  21  بلھادف محمد  حي جبلي محمد موشتي 

  22  أعمامرة عمر  13بوتليليس نھج مخطاري الغالي رقم حي حمو  

  23  غانم قندوز  صالمندر 

  

 

 

 



  

 2016لسنة أول نوفمبر بمناسبة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 
  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش ( 

  

 

  بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 01  برحال مختار أحمد  52طريق زغلول رقم  

 02  مھال حمزة  شارع المالزم بن صافي 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

03  عيسى زوبير  مزغران 

04  بلحاجي عبد السالم  مزغران 

 بـلـــــــــديـــــــة استديا

 05  عياد الجياللي  استديا 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 06  أحمد منير العربي بن مھيدي 

  07  سعداوي محمد عين النويصي 

  08  سيد احمد شيخ شارع ايت سعيد عبد القادر و حماني لخضر 

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 09 شكال سفيان القدادرة 

 10  سعداوي علي  عبد القادرشارع األمير  

 الحسيـــــــانبـلـــــــــديـــــــة 

 11 سعداوي محمد بن ياحي 

  

  

 

 

 

 



 

  2016لسنة  أول نوفمبربمناسبة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 
  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 01  بلطرش العيد  

 02  بن حوسين مبارك  

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 03 ادريس عالمي وادي الخير مركز 

 04 بسلطان محمد  وادي الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 05  مداني محمد  مسكن 54حي  

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  06  أحمدمغنية   سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 07  دين خلف هللا 23شارع االوراس رقم  03محل رقم  

 08  بن قلة حبيب 89/63شارع قوميدي قويدر رقم  01محل رقم  

 09  حمو مخلوف أوالد حمو 

 10  بن عمارة عمر 90اوالد البشير مقابل الطريق الوطني  

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة

 11  بن واج ھاجر  سيدي عثمان مركز 

  12  فراوح أمين  صيادة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار

 13  بن زيان زھير  عين بودينار مركز 

 

 

 

 

 

 



 

  عين سيدي شريفبـلـــــــــديـــــــة 

    عين سيدي شريف مركز  بنوكراف رضا  09

  منصورة بـلـــــــــديـــــــة

    منصورة مركز  لزرق الحاج  10

 

 

 

 

 

  2016لسنة  أول نوفمبربمناسبة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 
  ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 01 عبد الغني نايلي طريق السوافلية بوقيرات مركز 

 02  بن عمار عبد القادر حي الكروم بوقيرات مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

  03  عبد هللا بغدادي بن داحة  شارع عبان رمضان سيرات  

 بلدية الصفصاف   

  04  عقيوبي مريم  الصفصاف مركز 

    درقاوي سفيان  الصفصاف مركز 

 بلدية السوافلية   

  05  حميدة ميلود  السوافلية مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  06  زيدان جميعي  ماسرى مركز شارع محمد خميستي 

  07  بوزيان عبد الحق  حي السبيل الطابق األرضي 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  08  مخنفر الشارف  الطواھرية مركز 



 

 

 

 

 

 

 

 

  2016لسنة  أول نوفمبربمناسبة بمناسبة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 
 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 اليوم الثاني

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  01  بن طاطا عفيف  حي محمد جبلي 

  02 بلكحل فتحي شارع فلسطين 

  03 لمام محمد 1954شارع أول نوفمبر  

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

بن شاعة علي أوالد مع هللا مركز  04 

فالحي عبد القادر    

  بلدية سيدي لخضر

  05 منصر محمد  شارع سي عبد هللا 

  06  بسلطان حبيب  حي المعلمين 

  07 فالح كريم  شارع أحمد خربيش 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  08  بوخريصة محمد  شارع ساخي خالد 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  09  سنوسة عفيف  بن عبد المالك رمضان 



 

 

  2016لسنة  نوفمبر  أولبمناسبة الخبازين  لمداومةلقائمة اإلسمية ا
 ( دائرة عشعاشة)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  01  بن سالمة أحمد األمين   

  02 دواجي أمحمد  

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  03  كسي جمال   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  04  بوغالم العربي   

  05  بوغالم محمد   

 

 

 

 

 

 


