
  2015لسنة  أول محرمبمناسبة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01 زروالي عابد 05رقم  12حي بن مجاھري رقم  
  02  مكوسي منصور  شارع الرائد زغلول 

 03  بلحنفي محمد  شمومة 

  04  سحنون سمير  حي جبلي محمد 

  05  نمر نادية  حي جبلي محمد 

  06  بوكراع عبد الغني  23شارع سعدي جياللي رقم  

  07  مخاطرية مكية   حي زغلول 

  08  بقدور يونس  حي بن شني 

  09  زايدي رابح  عمارة حميدة 66 

  10  بساحة مصطفى  جبلي محمد 

  11  فراح عبد القادر  عبان رمضان 

  12  بوخاتم الحاج بوزيان  06رقم  10خروبة أ  

 13  لخضر نور الدين  58جبلي محمد رقم  

  14  حريدة أحمد  كاسطور 557/ 166تجزئة  

  15  بلمنصور جلولية  حي السالم خروبة 

  16  دحمان صورية  حي السالم 

  17  بختاوي محفوظ  حي خروبة 546 

  18  درمان بن ذھيبة  02عمارة حميدة  

  19  جرورو بن عودة  سانجول 

  20  حراث حبيب  حي جبلي محمد 

  21  سلمى خليدة  مسكن 56صالمندر رقم  

  22  بودعة فتح هللا  26حي خميستي رقم  

  23  مزيان سي أحمد   

  24  رحماني محمد  تيجديت 61رقم  

  25  حساني عبد الرحيم  تيجديت 

  26  زيان محمد  شارع عياشي بلحاج 06 

  27  سليمقيرور   تيجديت السويقة 

  28  موالي حسان محمد  عياشي بلحاج العرصة 25 

  29  بن زينة مراد  ريزانفيل 

  

  



 2015لسنة أول محرم بمناسبة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  
 )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 30  برحال مخطار احمد  52طريق زغلول رقم  

 31  مھال حمزة شارع المالزم بني صاف  

 32  غربي مخطيط  شارع بوعمامة 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 33 بخدة جياللي الحي الجديد 02محل رقم  45قسمة  01مج ملكية  

 34  ميسوم محمد  حي قلوعة الشارف 

 35  براسيل جياللي  المدارسشارع  

 بـلـــــــــديـــــــة استديا

 36  سعدي نور الدين استيديا 

  37  عياد الجياللي سي زغلول استيديا 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 38  أحمد منير العربي بن مھيدي 

  39  سعداوي عبد القادر النويصي.شارع ھولري زوبير ع 

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 40 شكال سفيان القدادرة 

 41  مبارك عامر  الشارع الرئيسي فرناكة 

  42  سعداوي علي  الشارع الرئيسي فرناكة 

 الحسيـــــــانبـلـــــــــديـــــــة 

 43 سعداوي محمد بن ياحي 

 

 

 

 

 



  2015لسنة أول محرم بمناسبة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 
  

  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 44  بلحوسين مبارك طريق بلحضري بلدية عين تادلس 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 45 بسلطان محمد وادي الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 46  مداني محمد  الصور مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  47  مغنية أحمد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 48  مسعود شرف الدين خير الدين مركز 

 49  حمو مخلوف  دوار اوالد حمو بلدية خير الدين 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 50 فراح أنيس صيادة مركز 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  2015لسنة أول محرم  بمناسبةالخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 
  ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 51  جرورو الشارف شارع محمد خميستي 

 52  جرورو عبد القادر شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

  53  بن شني ميلود  سيرات مركز 

 بلدية الصفصاف   

  54  عقيوبي مريم  الصفصاف مركز 

  55  درقاوي سفيان  الصفصاف مركز 

 بلدية السوافلية   

  56  حميدة ميلود  السوافلية مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  57  بن خدة ابراھيم  حي المنظر الجميل ماسرى مركز 

  58  زيدان جميعي  ماسرى مركز شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  59  مخنفر الشارف  الطواھرية مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2015لسنة أول محرم بمناسبة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 
 ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  60  بحيح محمد حي زغدانة 

  61 براھيمي محمد  1954نوفمبر  01 

  62  حمي محمد ياسين  شارع فلسطين 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

فالحي عبد القادر أوالد مع هللا مركز  63 

  بلدية سيدي لخضر

  64 منصر محمد  شارع سي عبد هللا 

  65  منصر لكحل  شارع سي عبد هللا 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  66 بوخريصة محمد  ساخي خالد حجاج 

  67 بنوخ المھدي  مسكن 204حي  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  68 سنوسة عفيف  بن عبد المالك رمضان مركز 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  2015لسنة أول محرم بمناسبة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 
  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  69  سعد شاوش ميلود   

  70 األمينبن سالمة محمد    

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  71  كسي جمال   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  72  بوغانم محمد   

  73  بوغانم العربي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


