
  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

  يوم الفاتح جانفي

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  بلبشير فاطمة  09رقم  213جويلية عمارة  05حي  

 02  لعاى زين العابدين  مستغانم 11جويلية حصة 05حي  

  03 بياز محمد 57ح رقم /أ مجاھري أ.ق 

 04 )األصيل(لخضاري خديجة  حي جبلي محمد 

 05 شارع سيدي العيد  شارع ابن الدين 06 

 42السوق المغطاة    بن عليوة بن صابر 06 

 07  قندوز محمد  28السوق المغطاة رقم  

 08 خالفي محمد 63المغطاة  رقم السوق  

 09  نايت محمد technicomبجانب جويلية 05حي  

 10 شاطر يوسف  133جويلية عمارة  05حي  

 11  سريسر بوبكر  قطعة ب  1962جويلية  05حي  

 12  بن دراوة عبد هللا  24رقم  16/عمارة د 62جويلية  05حي  

 13  بوشارب منصور 09رقم  134جويلية عمارة  05حي  

 14 بن داحة محمد  54تحاليتي عثمان رقم  

  15  مھيدي صابرينة 09رقم  122حي شمومة 

  16  بوروباي عبد الكريم  شمومة 09رقم  02مسكن عمارة ب رقم  122حي  

  17  عزيز طاھر  47منطقة ايطا سابقا شمومة الجديدة ق رقم  

  18  يحيا لعرج  12مسكن زغلول محل رقم  200 

  19 جلول زھرة  19عقارية حي البحر رقم تعاونية  

  20 بلعربي سعيد  03رقم  2مسكن شمومة عمارة ب  96حي  

  21  حمو فاطمة  110رقم  165حي عبان رمضان تجزئة  16رقم  

  22  غالمي سعدية  مستغانم 02محل رقم  517حي كاسطور رقم  

  23  بن محمد مصطفى  سيدي العجال حي جبلي محمد 14رقم  

  24  زعاف محمد األمين  مسكن 160قلماز محمد شارع  

  25 معاش مصطفى  شارع سعدون العربي 14حي العقيد لكفي  

  26 غالل أحمد  مستغانم 01حي الجبلي محمد شارع ب رقم ب رقم  



  27 مديوني الحاج   كاسطور 09قطعة رقم  

  28 بن بيو بن يعقوب  مستغانم 84ملكية  62حي جبلي محمد قسم  

  29 شاھد رشيد  كاسطور 560محمد رقم حي جبلي  

  30 بلخير مجدوب  حي جبلي محمد 

  31 بلخير عبد هللا  مستغانم 05شارع عمارة حميدة رقم  

  32 بلخروبي خميستي  حي كاسطور 

  33 عطية عبد القادر  حي كاسطور 563/146قطعة أرض رقم  

  34 سعدون عائشة  حي جبلي محمد 166/205قطعة رقم  

  35 حمو عثمان  مسكن طريق وھران 168حي  

  36 بن زيباك مروان  11تعاونية عقارية حي القلعة رقم  3المنطقة الحضرية  

  37 صوداقي سعيد  مسكن حي ايدمكو 84م ج حي  

  38 محمد الصالح راس النعامة  07رقم  27حصة  25بلوك  29حي صالمندر قطعة  

  39 بلمومن مشري  مسكن صالمندر 56 

  40 بورياحي عائشة  مستغانم 9/مسكن طريق وھران عمارة أ 400حي  

  41 بلجرد الحاج  تيجديت 15مسكن عمارة ح رقم  290حي  

  42 عزة بن عودة  تيجديت 195مسكن رقم  300حي  

  43 موالي طاھر   02و  01عمارة أ رقم  19صالمندر ب  

  44 بلحاجي محمد األمين  02تعاونية البدر طريق وھران رقم  

  45 جبور جمال  مسكن 400 حي 

  46 مراد لريبي   تيجديت 135حي الشارة قطعة أرض  

  47 بريكي محمد  حي األحالم صالمندر 

  48 عمر بن عمر  مستغانم 64حي ديار الھناء  

  49 ماھل عبد الرحمان  مستغانم 163-162عمارة حي رقم  08صالمندر ب  

  50 الجيالليبن عيسى طاھر    02قاعدة الحياة ادمكو رقم  

  51 بن مزروقة يمينة  07رقم  01مسكن عمارة ب  31صالمندر حي  

  52 حيؤش قدور  66ديار الھناء رقم  

  53 محمد ننوش  مستغانم 343عمارة س رقم  25صالمندر ب  

  54 عيموش منير  طريق وھران 20حي تعاونية السانية رقم  3المنطقة الحضرية  

  55 عباس غربي   



  56 منصوري محمد أمين  277 276ب  صالمندر محل 

  57 صياد عبد القادر  صالمندر 276و  275 12محل ب  

  58 رزقي بلقاسم  08عمارة  29رقم  177حي األحالم صالمندر حصة  

  59 مزيلط عبد القادر  شارع خليفة عبد القادر تيجديت 

  60 ماھل عبد الرحمان  348حي  

  61 موسى بلحول  عمارة ج 03مسكن خروبة رقم  350شارع  

  62 زرداني ميلود  خروبة حي السالم 

  63 طاھري فاطمة  سيدي المجدوب 05مسكن أ رقم  544 

  64 بن عالل عبد اللطيف  17مسكن عمارة ك تيجديت رقم   296حي  

  65 مربوح وھيبة  02شارع ديار الھناء رقم  06 

  66 بوستة العيد  تيجديت 01رقم  48شارع  

  67 الحاج بن لطرش  45قطاط محمد رقم حي حسين طريق بن  

  68 حمو عبد القادر  حي األحالم صالمندر 

  69 شواقرية أحمد  03رقم  4أ  19مسكن عمارة  348حي  02محل رقم  

  70 بطاھر سنية  تيجديت 264طريق حي رقم  

  71 الراد حمزة  حي شارع مفالح تيجديت  

  72 لخضربوخاتم   صالمندر 04/مسكن عمارة أ 85حي  04 

  73 نجار محمد  مستغانم 88عمارة د رقم  6صالمندر ب  

  74 قوعيش منصور  1مسكن خروبة  52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

  األولاليوم 

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 75  بودبة عمر حي زغلول طريق عين النويصي 

 76  بللوش احمد حي زغلول 

 77 صدوق بوعمران شارع زغلول 17 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 78 بايزة أحمد بن بلة مزغران 07شارع البحر رقم  

  79  بوسماط علي  شارع التجارة 

  80  بن قمقم عمار  حي الجديد 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 81 بوحة مليكة استدية 01حي زغلول رقم  

  82  مروشي بن عودة  حي زغلول استدية 

  83  شايب عبد القادر  استدية 28قسم  26حي زغلول مج ملكية  

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 84  حمو كمال مركز عين النويصي 135محل ثاني رقم  

  85  حمادي كمال  عين النويصي 67شارع أول نوفمبر قطعة رقم  17 

  86  بوبشور زكرياء  شارع حمياني عبد القادر عين النويصي 24 

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 87 مسعود أمقران مركز فرناكة 

  88 رحو ميلود فرناكة مركز 

  الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 

  89  بقداد بوزيان  بن ياحي الحسيان 

  90  سعداوي رابح  بن ياحي الحسيان 

  

  



  

  2015الشريف الفاتح جانفي و المولد النبوي  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم األول

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 91 موسى مھدي مركز عين تادلس 

 92 عمران حسنية حي المعلمين بلدية عين تادلس  

 93 بن حليمة عبد هللا حي الملعب بلدية عين تادلس 

 94 حميدة عبد القادر عين تادلس مركز 

 95 بوعزة فاطيمة بلدية عين تادلس 03محل رقم  183مسكن رقم  190حي  

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 96 مغالط الحاج واد الخير مركز  

  97  مناد محمد واد الخير مركز 

  98  مغالط محمد  واد الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 99  مھدبي نزيھة  مكرر بلدية الصور 25هللا رقم  حي سيدي عبد 

 الصور مركز    100 عزيرية عبد هللا

 الصور مركز    101 كسار حمو

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  102  نور الدينغرمول   سيدي بلعطار مركز 

  103  خالفي محمد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 104 برجي حمو بلدية خير الدين) أوالج البشير(دوار اوالد حمو  

 105 بن عيسى بشير خير الدين دوار أوالد العربي  

 106  حمو فتحي  دوار اوالد حمو بلدية خير الدين 

 107  محي الدين ابراھيم  خير الدين مركز 

 108  بن عامر عبد القادر  خير الدين مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 



 109 جلول محفوظ صيادة مركز 

 110 سنوسي عمر سيدي عثمان 

 111 بن سالمة ناصر حي المعلمين صيادة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 112 بلعيدودي قدور عين بودينار مركز 

 113 قدور مصطفى عين بودينار مركز 

  114 مكرطار نور الدين عين بودينار أوالد علي بلدية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

 األولاليوم 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 115  بن حديدة الھواري آزري مصطفىشارع  

 116 قورين علي شارع آزري مصطفى 

 117 زيار الحاج شارع محمد خميستي 

 118  كروب مشرية شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 119 حراث حفيظ  سيرات مركز 

 120 بن قراش تواتي  شارع عبان رمضان 

 121 شني قادةبن   سيرات مركز 

 122 بن زينة عبد الرحيم  طريق الطواھرية 

 123 بكريتي محمد  طريق الطواھرية 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

  124  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 

 الشارع الرئيسي سوافلية مركز    125  حميدة عدة

 الشارع الرئيسي سوافلية مركز    126  حوسين بن خدة

  بلدية الصفصاف   

  127  مواليد العربي  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  128 بونوة عبد الحميد ماسرى مركز 

 ماسرى مركز    129 حمو منور

 ماسرى مركز    130 بن عياد عبد القادر

 ماسرى مركز    131 بن شني فضيل

 ماسرى مركز    132 القادربن شني عبد 

 ماسرى مركز    133 مداني العجال

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة



  134  بوقصة علي  بجوار البلدية منصورة مركز 

  135  مرضي الشارف  منصورة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  136 ھراوي العجال -الشارع الرئيسي –مركز طواھرية  

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  137  قابورة ذھيبة  عين سيدي شريف مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

 اليوم األول

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  138 فارس عبد القادر حي زغدانة 

  139 طاھري عبد الرحمان حي محمد الجبلي 

  140 دقيوق علي حي محمد الجبلي 

  141 موساوي سليمان شارع طھاري محمد 

  142 ھنوس سليمان حي قرماط العيد 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

بن عربية عمار أوالد مع هللا مركز  143 

زروالي محمد أوالد مع هللا مركز  144 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

عبد القادردقيش  تازقايت مركز  145 

منصوري ملياني تازقايت مركز  146 

  بلدية سيدي لخضر 

  147 بلھواري بسالم  طريق سيدي لخضر بن خلوف 

  148  طرمول الميلود  شارع مھديد محمد 

  149  بوحفص أحمد  هللاشارع سي عبد  

  150  مرحول عمر  شارع سي عبد هللا 

  151  مھيدي نبية  شارع الشھداء 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  152 بزخامي حمو  شارع ساخي خالد 

  153 سدرة عبد هللا  شارع طريق البحر 

  154 صبحي اسماعيل  شارع طريق البريد 

  155 نعيمي عبد القادر  شارع ساخي خالد 



  156 مبرك شارف  شارع ساخي خالد 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  157 بن عروم محمد  شارع برجي عمر 

  158  شھري سيد أحمد  شارع برجي عمر  

  159  بلماضي فوزية  شارع برجي عمر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم األول 

 ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  160 ميموني عبد الرحمان   

  161 شافة الجياللي   

  162  ميموني الحاج   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  163 بلمادي محمد صغير   

  164  ميسوم علي   

  165  بلمادي الحاج   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  166 لوافي شعبان   

  167 ننوش أحمد   

  168 بوعمرة محمد   

  169 عايدةبوعزيز    

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  170 بوخاري محمد   

  171 أحمدحمدي    

  172 بأحمد أحمد   

 

 

 

 

 

 

 



 

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

  اليوم الثاني

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  بلبشير فاطمة  09رقم  213عمارة جويلية  05حي  

 02  لعاى زين العابدين  مستغانم 11جويلية حصة 05حي  

  03 بياز محمد 57ح رقم /أ مجاھري أ.ق 

 04 )األصيل(لخضاري خديجة  حي جبلي محمد 

 05 شارع سيدي العيد  شارع ابن الدين 06 

 42السوق المغطاة    بن عليوة بن صابر 06 

 07  قندوز محمد  28رقم السوق المغطاة  

 08 خالفي محمد 63السوق المغطاة  رقم  

 09  نايت محمد technicomبجانب جويلية 05حي  

 10 شاطر يوسف  133جويلية عمارة  05حي  

 11  سريسر بوبكر  قطعة ب  1962جويلية  05حي  

 12  بن دراوة عبد هللا  24رقم  16/عمارة د 62جويلية  05حي  

 13  بوشارب منصور 09رقم  134عمارة جويلية  05حي  

 14 بن داحة محمد  54تحاليتي عثمان رقم  

  15  مھيدي صابرينة 09رقم  122حي شمومة 

  16  بوروباي عبد الكريم  شمومة 09رقم  02مسكن عمارة ب رقم  122حي  

  17  عزيز طاھر  47منطقة ايطا سابقا شمومة الجديدة ق رقم  

  18  يحيا لعرج  12مسكن زغلول محل رقم  200 

  19 جلول زھرة  19تعاونية عقارية حي البحر رقم  

  20 بلعربي سعيد  03رقم  2مسكن شمومة عمارة ب  96حي  

  21  حمو فاطمة  110رقم  165حي عبان رمضان تجزئة  16رقم  

  22  غالمي سعدية  مستغانم 02محل رقم  517حي كاسطور رقم  

  23  بن محمد مصطفى  سيدي العجال حي جبلي محمد 14رقم  

  24  زعاف محمد األمين  مسكن 160شارع قلماز محمد  

  25 معاش مصطفى  شارع سعدون العربي 14حي العقيد لكفي  



  26 غالل أحمد  مستغانم 01حي الجبلي محمد شارع ب رقم ب رقم  

  27 مديوني الحاج   كاسطور 09قطعة رقم  

  28 بيو بن يعقوببن   مستغانم 84ملكية  62حي جبلي محمد قسم  

  29 شاھد رشيد  كاسطور 560حي جبلي محمد رقم  

  30 بلخير مجدوب  حي جبلي محمد 

  31 بلخير عبد هللا  مستغانم 05شارع عمارة حميدة رقم  

  32 بلخروبي خميستي  حي كاسطور 

  33 عطية عبد القادر  حي كاسطور 563/146قطعة أرض رقم  

  34 سعدون عائشة  حي جبلي محمد 166/205قطعة رقم  

  35 حمو عثمان  مسكن طريق وھران 168حي  

  36 بن زيباك مروان  11تعاونية عقارية حي القلعة رقم  3المنطقة الحضرية  

  37 صوداقي سعيد  مسكن حي ايدمكو 84م ج حي  

  38 محمد الصالح راس النعامة  07رقم  27حصة  25بلوك  29حي صالمندر قطعة  

  39 بلمومن مشري  مسكن صالمندر 56 

  40 بورياحي عائشة  مستغانم 9/مسكن طريق وھران عمارة أ 400حي  

  41 بلجرد الحاج  تيجديت 15مسكن عمارة ح رقم  290حي  

  42 عزة بن عودة  تيجديت 195مسكن رقم  300حي  

  43 موالي طاھر   02و  01عمارة أ رقم  19صالمندر ب  

  44 بلحاجي محمد األمين  02تعاونية البدر طريق وھران رقم  

  45 جبور جمال  مسكن 400حي  

  46 مراد لريبي   تيجديت 135حي الشارة قطعة أرض  

  47 بريكي محمد  حي األحالم صالمندر 

  48 عمر بن عمر  مستغانم 64حي ديار الھناء  

  49 ماھل عبد الرحمان  مستغانم 163-162عمارة حي رقم  08صالمندر ب  

  50 بن عيسى طاھر الجياللي   02قاعدة الحياة ادمكو رقم  

  51 بن مزروقة يمينة  07رقم  01مسكن عمارة ب  31صالمندر حي  

  52 حيؤش قدور  66ديار الھناء رقم  

  53 ننوش محمد  مستغانم 343عمارة س رقم  25صالمندر ب  

  54 عيموش منير  طريق وھران 20حي تعاونية السانية رقم  3المنطقة الحضرية  



  55 عباس غربي   

  56 منصوري محمد أمين  277 276صالمندر محل ب  

  57 صياد عبد القادر  صالمندر 276و  275 12محل ب  

  58 رزقي بلقاسم  08عمارة  29رقم  177حي األحالم صالمندر حصة  

  59 مزيلط عبد القادر  شارع خليفة عبد القادر تيجديت 

  60 الرحمانماھل عبد   348حي  

  61 موسى بلحول  عمارة ج 03مسكن خروبة رقم  350شارع  

  62 زرداني ميلود  خروبة حي السالم 

  63 طاھري فاطمة  سيدي المجدوب 05مسكن أ رقم  544 

  64 بن عالل عبد اللطيف  17مسكن عمارة ك تيجديت رقم   296حي  

  65 مربوح وھيبة  02شارع ديار الھناء رقم  06 

  66 بوستة العيد  تيجديت 01رقم  48شارع  

  67 الحاج بن لطرش  45حي حسين طريق بن قطاط محمد رقم  

  68 حمو عبد القادر  حي األحالم صالمندر 

  69 شواقرية أحمد  03رقم  4أ  19مسكن عمارة  348حي  02محل رقم  

  70 بطاھر سنية  تيجديت 264طريق حي رقم  

  71 الراد حمزة  حي شارع مفالح تيجديت  

  72 بوخاتم لخضر  صالمندر 04/مسكن عمارة أ 85حي  04 

  73 نجار محمد  مستغانم 88عمارة د رقم  6صالمندر ب  

  74 قوعيش منصور  1مسكن خروبة  52 

  

  

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

  اليوم الثاني

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلـــــــــديـــــــة حاســـــــــــــي مــــامــــــــاش

 75  حمزة شريف نبيل رضا شارع الرائد زغلول 

 76 حمو مخلوف قطعة سي داداش 

 77 مقدادي بن عطية قادة 25السوق المغطاة رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 78 بن عمار  22شارع التجارة رقم  

  79  مداني منصور  الحي الجديد  

  80  بن سماعين جمال  حي قلوعة الشارف 

 بـلـــــــــديـــــــة استيديا

 81 غنيسة العيد شارع األوراس استدية 

  82  رباح محمد  شارع االوراس استدية 

  83  رندي أحمد  12شارع سي مناد رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 84  رندي محمد شارع استدية عين النويصي 

  85  بن قسمية العيد  شارع حمياني عبد القادر عين النويصي 

  86  وادي نور الدين  شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة فرناكه

 87 مصابيح طاھري مركز فرناكه 

  88 سلطاني سليم دوار القدادرة 

 بـلـــــــــديـــــــة الحسيان

  89  سنينة عواد  الحسيان عين النويصي 26بن ياحي  

  90  سعداوي رابح   بن ياحي الحسيان 

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

  الثانياليوم 

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 91 عباس حسين حي المحطة بلدية عين تادلس 

 92 موسى الحبيب مسكن بلدية عين تادلس 190حي  

 93 مكي موسى مسكن بلدية عين تادلس 50حي  

 94 حميدة عبد القادر عين تادلس مركز 

 95 بن حليمة عبد هللا طريق الملعب بلدية عين تادلس 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 واد الخير مركز   96 سالمنية خيرة

 واد الخير مركز   97 قالل أحمد

  98  مناد عبد القادر  واد الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 99  بن جليجل عبد القادر  الصور مركز 

 الصور مركز    100 مداني محمد أمين

 الصور مركز    101 ميدون الحبيب

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  102  كروم كريم  سيدي بلعطار مركز 

  103  ولد لكحل محمد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 104 مكرطار قدور خير الدين مركز 

 105 ننوش نور الدين الدين مركزخير  

 106 بن عيسى الحاج دوار أوالد العربي بلدية خير الدين 

 107 بلعربي منصور خير الدين مركز 

 108 بلطرش فوزية خير الدين مركز 

 109 عمارة حمو دوار البالعدة بلدية خير الدين 

 110 حمو مخلوف دوار أوالد حمو بلدية خير الدين 



 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 111 زواوي مليكة صيادة مركز 

 112 عمور محمد صيادة مركز 

 113  بن سليمان عثمان  سيدي عثمان 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 114 خليفة زھير عين بودينار مركز 

 أوالد علي بلدية عين بودينلر    115 موري أحمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

 الثانياليوم 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 116 شارفزيتوني  شارع محمد خميستي 

 117  بوعالمجرورو  شارع محمد خميستي 

 118  دحمان محمد  شارع محمد خميستي 

 شارع محمد خميستي   119  جرورو قدور

 بوقيرات   120  كراروب مشرية

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 121 حراث حفيظ  سيرات مركز 

 122 بن قراش تواتي  شارع عبان رمضان 

 123 بن شني قادة  سيرات مركز 

 124 بن زينة عبد الرحيم  الطواھرية سيراتطريق  

 125 بكريتي محمد  طريق الطواھرية سيرات 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

  126  العيد قورين الشارع الرئيسي سوافلية مركز 

 الشارع الرئيسي سوافلية مركز    127  حميدة عدة

 الشارع الرئيسي سوافلية مركز    128  بن خدة حوسين

     افـــــــــــدية الصفصـــــبل

  129  مواليد العربي  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  130 بن شني عبد القادر ماسرى مركز 

  131  بونوة عبد الحميد  ماسرى مركز 

 ماسرى مركز    132  حمو منور

 ماسرى مركز    133  بن عياد عبد القادر

 ماسرى مركز    134  بن شني فضيل



  135  مداني العجال ماسرى مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

  136  مرضي الشارف  منصورة مركز 

  137  بوقصة علي  منصورة مركز بجوار البلدية 

 

  138 ھراوي العجال الطواھرية مركز الشارع الرئيسي 

 بـلــديــة عين سيدي الشريف

  139  ذھيبة قابورة  عين سيدي شريف مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

 الثانياليوم 

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  140 خالدنقمار  شارع فلسطين 

  141 ضامن الحاج حي قرماط العيد 

  142 كلولي العيد 1954نوفمبر  01 

  143 زعيطي عبد القادر حي كاسطور 

  144 درار سنوسي شارع فارسي الحاج 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

فالحي عادل أوالد مع هللا مركز  145 

مفتاح الكافي أوالد مع هللا مركز  146 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

أحمددقيش  تازقايت مركز  147 

ثابتي عابد تازقايت مركز  148 

  بلدية سيدي لخضر

شاشو عبد القادر العيداوي محمد  149 

جالل خديجة شارع بوقشيش  150 

شليلي مراد شارع الشھداء  151 

ماحي محمد سي عبد هللا  152 

يمينةبلھواري  حقاني حمو  153 

 بـلــــديـــة حــــــجـــاج

  154 حماريد طيب  شارع ساخي خالد 

  155 حبالل أحمد  شارع طريق البحر 

  156 مبرك ھواري  حي الثانوية 

  157 عبد اللوي يوسف  حي مسجد الكوثر 



  158 سعدون سيد أحمد  شارع طريق البحر 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  159 سنوسي محمد  شارع برجي عمر 

  160 بركات أحمد  شارع برجي عمر 

  161 بلغول سفيان  شارع برجي عمر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

 اليوم الثاني 

  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  162 شيبان العربي   

  163 ميموني مھدي   

  164  ميموني عبد الرحمان   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  165 جميل باشا محمد   

  166  أندلسي عبد ا    

  167  بعلي محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  168 بومعزة عائشة   

  169 لوافي شعبان   

  170  لوافي عائشة   

  171  لوافي عبد القادر   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  172 حمزة محمد   

  173 حمدي أحمد   

  174 بأحمد أحمد   

 

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

  يوم المولد النبوي الشريف

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  بلبشير فاطمة  09رقم  213جويلية عمارة  05حي  

 02  زين العابدينلعاى   مستغانم 11جويلية حصة 05حي  

  03 بياز محمد 57ح رقم /أ مجاھري أ.ق 

 04 )األصيل(لخضاري خديجة  حي جبلي محمد 

 05 شارع سيدي العيد  شارع ابن الدين 06 

 42السوق المغطاة    بن عليوة بن صابر 06 

 07  قندوز محمد  28السوق المغطاة رقم  

 08 خالفي محمد 63السوق المغطاة  رقم  

 09  نايت محمد technicomبجانب جويلية 05حي  

 10 شاطر يوسف  133جويلية عمارة  05حي  

 11  سريسر بوبكر  قطعة ب  1962جويلية  05حي  

 12  بن دراوة عبد هللا  24رقم  16/عمارة د 62جويلية  05حي  

 13  بوشارب منصور 09رقم  134جويلية عمارة  05حي  

 14 بن داحة محمد  54تحاليتي عثمان رقم  

  15  مھيدي صابرينة 09رقم  122حي شمومة 

  16  بوروباي عبد الكريم  شمومة 09رقم  02مسكن عمارة ب رقم  122حي  

  17  عزيز طاھر  47منطقة ايطا سابقا شمومة الجديدة ق رقم  

  18  يحيا لعرج  12مسكن زغلول محل رقم  200 

  19 جلول زھرة  19تعاونية عقارية حي البحر رقم  

  20 بلعربي سعيد  03رقم  2مسكن شمومة عمارة ب  96حي  

  21  حمو فاطمة  110رقم  165حي عبان رمضان تجزئة  16رقم  

  22  غالمي سعدية  مستغانم 02محل رقم  517حي كاسطور رقم  

  23  بن محمد مصطفى  سيدي العجال حي جبلي محمد 14رقم  

  24  زعاف محمد األمين  مسكن 160شارع قلماز محمد  



  25 معاش مصطفى  شارع سعدون العربي 14العقيد لكفي حي  

  26 غالل أحمد  مستغانم 01حي الجبلي محمد شارع ب رقم ب رقم  

  27 مديوني الحاج   كاسطور 09قطعة رقم  

  28 بن بيو بن يعقوب  مستغانم 84ملكية  62حي جبلي محمد قسم  

  29 شاھد رشيد  كاسطور 560حي جبلي محمد رقم  

  30 بلخير مجدوب  محمدحي جبلي  

  31 بلخير عبد هللا  مستغانم 05شارع عمارة حميدة رقم  

  32 بلخروبي خميستي  حي كاسطور 

  33 عطية عبد القادر  حي كاسطور 563/146قطعة أرض رقم  

  34 سعدون عائشة  حي جبلي محمد 166/205قطعة رقم  

  35 حمو عثمان  مسكن طريق وھران 168حي  

  36 بن زيباك مروان  11تعاونية عقارية حي القلعة رقم  3 المنطقة الحضرية 

  37 صوداقي سعيد  مسكن حي ايدمكو 84م ج حي  

  38 محمد الصالح راس النعامة  07رقم  27حصة  25بلوك  29حي صالمندر قطعة  

  39 بلمومن مشري  مسكن صالمندر 56 

  40 بورياحي عائشة  مستغانم 9/مسكن طريق وھران عمارة أ 400حي  

  41 بلجرد الحاج  تيجديت 15مسكن عمارة ح رقم  290حي  

  42 عزة بن عودة  تيجديت 195مسكن رقم  300حي  

  43 موالي طاھر   02و  01عمارة أ رقم  19صالمندر ب  

  44 بلحاجي محمد األمين  02تعاونية البدر طريق وھران رقم  

  45 جبور جمال  مسكن 400حي  

  46 مراد لريبي   تيجديت 135حي الشارة قطعة أرض  

  47 بريكي محمد  حي األحالم صالمندر 

  48 عمر بن عمر  مستغانم 64حي ديار الھناء  

  49 ماھل عبد الرحمان  مستغانم 163-162عمارة حي رقم  08صالمندر ب  

  50 بن عيسى طاھر الجياللي   02قاعدة الحياة ادمكو رقم  

  51 بن مزروقة يمينة  07رقم  01مسكن عمارة ب  31صالمندر حي  

  52 حيؤش قدور  66ديار الھناء رقم  

  53 ننوش محمد  مستغانم 343عمارة س رقم  25صالمندر ب  



  54 عيموش منير  طريق وھران 20حي تعاونية السانية رقم  3المنطقة الحضرية  

  55 عباس غربي   

  56 منصوري محمد أمين  277 276صالمندر محل ب  

  57 صياد عبد القادر  صالمندر 276و  275 12محل ب  

  58 رزقي بلقاسم  08عمارة  29رقم  177حي األحالم صالمندر حصة  

  59 مزيلط عبد القادر  شارع خليفة عبد القادر تيجديت 

  60 ماھل عبد الرحمان  348حي  

  61 موسى بلحول  عمارة ج 03مسكن خروبة رقم  350شارع  

  62 زرداني ميلود  خروبة حي السالم 

  63 طاھري فاطمة  سيدي المجدوب 05مسكن أ رقم  544 

  64 بن عالل عبد اللطيف  17مسكن عمارة ك تيجديت رقم   296حي  

  65 مربوح وھيبة  02شارع ديار الھناء رقم  06 

  66 بوستة العيد  تيجديت 01رقم  48شارع  

  67 الحاج بن لطرش  45حي حسين طريق بن قطاط محمد رقم  

  68 حمو عبد القادر  صالمندرحي األحالم  

  69 شواقرية أحمد  03رقم  4أ  19مسكن عمارة  348حي  02محل رقم  

  70 بطاھر سنية  تيجديت 264طريق حي رقم  

  71 الراد حمزة  حي شارع مفالح تيجديت  

  72 بوخاتم لخضر  صالمندر 04/مسكن عمارة أ 85حي  04 

  73 محمدنجار   مستغانم 88عمارة د رقم  6صالمندر ب  

  74 قوعيش منصور  1مسكن خروبة  52 

  

  

  

  

  

  

  

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

  اليوم الثالث

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 75  كاسل محمد شارع الرائدزغلول 24 

 76 حمو عبد هللا قطعة سي داداش ماماش 

 77 غربي حبيب 19السوق المغطاة رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 78 بوخاتمي حميد حي التلغراف مزغران 

  79  ليرش سمير  24حي التلغراف رقم  

  80  جمالسكيو   طريق حاسي ماماش 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 81 عبدلي عبد القادر  

  82  عمارة جياللي  02حي زغلول رقم  

  83  مروشي عبد القادر  شارع الجزائر استدية 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 مركز عين النويصي 135رقم  2محل  
  حمو كمال

84 

  85  سيسبان حبيب  شارع حمياني 

  86  وادي نور الدين  شارع محمد خميستي 

 هــــــاكـــــــــفرنبـلـــــــــديـــــــة 

 87 مسعود امقران  فرناكة مركز 

  88  رتعات أحمد  مركز 02محل رقم  

 الحسيانبـلـــــــــديـــــــة 

 89 بغداد بوزيان  بن ياحي الحسيان 

  90  سنينة عواد  عين النويصي 26رقم بن ياحي  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

  اليوم الثالث

 )دائرة خير الدين –دائرة عين تادلس ( 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 91 موالت عبد القادر تادلسطريق مستشفى بلدية عين  

 92 بن لطرش بن ذھيبة بلدية عين تادلسشارع بلحضري  

 93  ھني فارس  بلدية عين تادلس ساحة بلطرش 

 94  فلوح شيخة  بلدية عين تادلس حي المحطة 

 95  موسى محمد  بلدية عين تادلس شارع بلطرش 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 96 خديجة لعال وادي الخير مركز 

 وادي الخير مركز    97  خليفة جمال

 وادي الخير مركز    98  مناد ميلود

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 99  مدني محمد األمين  الصور مركز 

 الصور مركز    100 مھدبي نزيھة

 الصور مركز    101 عباس الشارف

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  102  عبد هللاغرمول   سيدي بلعطار مركز 

  103  بن عبد الرحمان شريف  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 104 غالي رشيد دوار أوالد حمو بلدية خير الدين 

 105 حمو عبد القادر  دوار أوالد حمو بلدية خير الدين 

 106  ابراھيممحي الدين   خير الدين مركز 

مركزخير الدين      107  بلعيد حمو

 خير الدين مركز   108  ايزا مصطفى

 خير الدين    109  ھراس رابح

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 



 110 جلول زواوي صيادة مركز 

 111 طيب بوعلي سيدي عثمان 

 112  بن سالمة ناصر  حي المعلمين صيادة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 113 جياللي صابيح بودينار مركزعين  

  114 خليفة زھير عين بودينار مركز 

  115  صلعة محمد  دوار دحمان بلدية عين بودينار 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

 اليوم الثالث

 )دائرة سيدي لخضر  –دائرة سيدي علي (  

  بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  116 بلغول الطيب حي الزيتون 

  117 بن حاج مصطفى حي الزيتون 

  118 موساوي الحبيب شارع طاھري محمد 

  119 بوستة محمد سيدي علي مركز 

  120 لمام بوبكر حي النعايمية 

   مــع هللابــــلديـــــــة  أوالد 

مدانيفالحي  أوالد مع هللا مركز  121 

جديد مداني أوالد مع هللا مركز  122 

   بــــــلد ية تـــازقـــايـــت

ابراھيمدقيش ا تازقايت مركز  123 

منصوري الجياللي تازقايت مركز  124 

  بلدية سيدي لخضر

  125 خوخي أحمد  سيدي لخضر 

  126 لخضرشنوف   شارع سي عبد هللا 

  127 عمارة امين  شارع أحمد عميروش 

  128 مختاري محمد  شارع سي عبد هللا 

  129 سعادي محمد  02شارع سي عبد هللا رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  130 بلھواري أمحمد  شارع طريق البحر 

  131 بن محفوظ نور الدين  حي خميستي 

  132 محمدقرماش   حي خميستي 

  133 عمر الياس  شارع ساخي خالد 



  134 حمو معمر الميلود  حي السوق 

 عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان بن بـلـــــــــديـــــــة

  135 بخلف شريفة  شارع برجي عمر 

  136 جابر فتيحة  شارع االخوة بن سليمان 

  137 شداد محمد  شارع برجي عمر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة القائمة

 اليوم الثالث 

 )دائرة عشعاشة( 

  عـــــــشــــعــاشــــة بـلـــــــــديـــــــة

  138 عزوز بلقاسم   

  139 بنور فتيحة   

  140 مرزوق محمد   

 خـــــــــضـــــرة بـلـــــــــديـــــــة

  141 بلمادي الحاج   

  142  أندلسي عبد هللا   

  143  بلمادي محمد الصغير   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم

  144 ننوش أحمد   

  145 بوعزيز عايدة   

  146 بومعزة عائشة   

  147  بوعمرة محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية

  148 بوخاري محمد   

  149 حمزة محمد   

  150 حمدي أحمد   

  

  

  

  

  

 

 



 

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل تجار التغذية العامةاإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم الثالث

 )دائرة ماسرى –دائرة بوقيرات ( 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 151 غزالي الجياللي شارع محمد خميستي 

 152  قوعيش محمد بوقيرات طريق مركز التكوين المھني 

 153  جرورو عبد الرزاق بوفيرات 09دداش عدة رقم  

 154  قنونة الحبيب بوقيرات طريق مركز التكوين المھني 

 155  جرورو قدور شارع محمد خميستي 

 156  زيتوني محمد شارع محمد خميستي 

  بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 157 حراث حفيظ  سيرات مركز 

  158 بن شني العجال  سيرات مركز 

  159 بن شني قادة  سيرات مركز 

  160 قاصي مراد  سيرات مركز 

  161 باھي مساعدة  شارع مصطفى بن بولعيد 

  162 عبادلية بغداد سمير  سيرات مركز 

  163 سعيد بن ذھيبة  شارع مصطفى بن بولعيد 

  164  بن شني محمد  سيرات مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

  165  العيد قورين الشارع الرئيسي السوافلية مركز 

 الشارع الرئيسي السوافلية مركز    166  حميدة عدة

 الشارع الرئيسي السوافلية مركز    167  بن خدة حوسين

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  168 بن شني عبد القادر  

 169 مداني العجال  

 170 حمو خليل ماسرى مركز 



 ماسرى مركز   171 بونوة عبد الحميد

 ماسرى مركز   172 مناد مجيد

 ماسرى مركز   173 نجار حسين

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

  174  بوقصة علي  البلديةمنصورة مركز بجوار  

  175  مرضي الشارف  منصورة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  176 العجالھراوي  الطواھرية مركز الشارع الرئيسي 

 عين سيدي الشريفبـلـــــــــديـــــــة 

  177  قابورة ذھيبة  عين سيدي شريف مركز 

  بلدية الصفصاف   

  178  العربيمواليد   الصفصاف مركز 

 

 


