
  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  الفاتح جانفي

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  زروالي عابد  جويلية 05حي  12قطعة أرض مجاھري رقم  

  02 بوخاتم حاج بوزيان 06رقم  10 خروبة 

 03 مكوسي منصور 72مجموعة ملكية  103حي المقراني شارع تحاليتي عثمان قسم  

 04 درمان بن ذھيبة  03حي زھانة احمد مكرر رقم  03محل رقم  

 05  حراث حبيب  166/03حي جبلي محمد رقم  

 06  بوكراع عبد الغني  شارع سعدي جياللي 23 

 07 بختاوي عمر 143عبد القادر رقم شارع خطاب  

 08 لخضر نور الدين 58حي جبلي محمد رقم  

 09  عباس العربي  مستغانم  صالمندر مخطط التجزئة منطقة الراكات  25/37رقم  

 10  جرورو بن عودة مستغانم   04شارع جلول الحاج شرقي سان جول رقم  

  11  مصطفىبن ساحة  مستغانم  حي جبلي محمد 136/166رقم  

  12  خريف حليمة  مستغانم  40حي شمومة تعاونية الفردوس رقم  

  13  بن منصور جلولية  مستغانم  39و رقم  02خروبة  11محل أول رقم  

  14  بقدور يونس  خروبة 9مخطط  06تجزئة رقم  

  15  حساني رحيم حي تيجديت حي مسكن فلوح 

  16  زيان محمد  شارع عياشي بلحاج العرصة 04 

  17  بن فيشو نور الدين االخوة محي الدين بالاطو 15شارع  

  18 بن زينة مراد شارع سعدي جياللي 07 

  19  بلحنافي محمد األمين  18حي شمومة محل رقم  

  20  طاھر كريم   34شارع مسكين فلوح ملكية  

  21 رحماني  محمد تيجديت 45تجزئة  06محل رقم  

  22 الستار محمدعبد  شارع بو خليف بن شاعة 21 

  23  بختاوي محمد 24نھج بن يحي بلقاسم رقم  

  24  بو خلف نوال   حي البناء الذاتي جبلي 25رقم  



  25  غراس مشري  حي جبلي محمد 

  26  سحنون سمير  03قطعة رقم  244حي جبلي محمد تجزئة  

  27  تدالوتي حبيب  شارع قلباز مستغانم 163رقم  

  28  كافي لرصاص بوعالم  مقابل الحماية المدنية حي بن عياد بن ذھيبة 

  29  زايدي رابح  HLMعمارة حميدة  61 

  30  فارح عبد القادر  مستغانم 51شارع عمار بلمھل رقم  

  31  نمر نادية  حي جبلي محمد 

  32  قريوة الحاجة  حي حمادة 

  33  بختاوي محفوظ  خروبة مستغانم 04/16رقم  

  34  خالد رمضاني  شارع سعدون العربي 

  35  بوداعة فتح هللا  شارع محمد خميستي 

  36  بوكورة جمال  حي العقيد عميروش خميستي 

  37  بوخاتم الحبيب  طريق ولد عيسى بلقاسم 24 

  38  مرواني شعبان  حي المطمر 

  39  عمر أعمامرة  13حي حمو بوتليليس نھج مخاطري الغالي رقم  4قطعة  

  40  بلحيرش محمد  مستغانم 54رقم  شارع بن يحي بلقاسم 

  41  صورية دحمان  23/04حي خروبة الشطر الثاني رقم حي  

  42  مزيان سي أحمد  حي الھناء خروبة 

  43  بن قدة نصيرة  ت العقارية المرجان 3م ج  

  44  مالطي حسان مھدي  6،5،4،3رقم  07/مسكن ع أ 400طريق وھران حي  

  45  سلمى خليدة  صالمندر 56عمارة  

  46  مخاطرية مكية  مسكن البوراق 36زغلول حي  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  األولاليوم 

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

  

 47  برحال مختار احمد  52طريق زغلول رقم   

 48 مھال حمزة ماماش.شارع المالزم بن صافي ح 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 49 بن خدة الجياللي  

بن سعيد (شركة تضامن    مكرر 58شارع قلوعة الشارف رقم   
  )عادل و محمد ميسوم

50  

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 51  عياد جياللي  حي زغلول استيديا 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 52  والي حمزة طريق الحدائق عين النويصي  

  53  سعداوي عبد القادر  شارع والي زوبير 

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 54 سعداوي علي 44شارع األمير عبد القادر  

 انـــــــالحسيبـلـــــــــديـــــــة 

 55 سعداوي محمد بن ياحي  

 

 

 

 

 

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم األول

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 56 بقدوري حاج العجال ساحة بلطرش العجال بلدية عين تادلس 

 57 مبارك عبد هللا طريق بلحضري بلدية عين تادلس 

 58 بلطرش محمد بلدية عين تادلس طريق السوق 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 59 رزيقة جمال الدين مركزواد الخير 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 60  مداني محمد  الصور مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  61  مغنية احمد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 62  ھراس رابح خير الدين مركز 

 63 حمو مخلوف بلدية خير الدين دوار أوالد حمو 

 64 بن عمارة عمر دوار أوالد البشير بلدية خير الدين 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 65 بن واج ھاجر سيدي عثمان 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 

 

 

 

  



  2015و المولد النبوي الشريف  الفاتح جانفي أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم األول

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 66 الشارفجرورو  شارع محمد خميستي 

 67  بن عمار عبد القادر حي الكروم بوقيرات مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 68 بن شني عدة ابن شارف  شارع العربي بن مھيدي 

  69  بن شني ميلود  سيرات مركز 

  70  بغدادي بن داحة عبد هللا  شارع عبان رمضان 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

  بلدية الصفصاف   

  71  عقبوبي مريم  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  72 بن كعيبيش خيرة ماسرى طريق عين سيدي شريف 

  73  بن زيدان لطفي  شارع مغالط عدة ماسرى طريق الطواھرية 

  74  بن خدة ابراھيم  حي المنظر الجميل 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  75  مخنفر التواتي  الطواھرية مركز 

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

 

 

 

 

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم األول

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  76 يح محمدبح شارع أول نوفمبر  

  77 محمد ياسين حمي حي محمد بوضياف 

  78  بوسيف عبد القادر  فارسي الحاج 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

فالحي عبد القادر أوالد مع هللا مركز  79 

بن شاعة علي أوالد مع هللا مركز  80 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

  بلدية سيدي لخضر

  81 فالح كريم  شارع بوقشيش 

  82  ضامن سفيان  خربيششارع أحمد  

  83  بسلطان حبيب  حي المعلمين 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  84 ان بن شريفبلوذ  شارع بودي 

  85  بوخريصة محمد  شارع ساخي خالد 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  86 عفيف سنوسة  عبد المالك رمضان مركز 

  87  بن طاطا عفيف  شارع برجي عمر 

 

 

 

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم األول 

 ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  88 سعد شاوش ميلود   

  89 بن حاية مسعود   

  90 الحبيب شريف   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  91  سعد شاوش ميلود   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  92 العربيبوغانم    

  93  بوغانم محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  2015جانفي و المولد النبوي الشريف الفاتح  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم الثاني

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  زروالي عابد  جويلية 05حي  12قطعة أرض مجاھري رقم  

  02 بوخاتم حاج بوزيان 06رقم  10خروبة  

مجموعة ملكية  103تحاليتي عثمان قسم حي المقراني شارع  
72 

 03 مكوسي منصور

 04 درمان بن ذھيبة  03حي زھانة احمد مكرر رقم  03محل رقم  

 05  حراث حبيب  166/03حي جبلي محمد رقم  

 06  بوكراع عبد الغني  شارع سعدي جياللي 23 

 07 بختاوي عمر 143شارع خطاب عبد القادر رقم  

 08 لخضر نور الدين 58حي جبلي محمد رقم  

 09  عباس العربي  مخطط التجزئة منطقة الراكات صالمندر  مستغانم  25/37رقم  

 10  جرورو بن عودة مستغانم   04شارع جلول الحاج شرقي سان جول رقم  

  11  بن ساحة مصطفى حي جبلي محمد مستغانم  136/166رقم  

  12  خريف حليمة  مستغانم  40حي شمومة تعاونية الفردوس رقم  

  13  بن منصور جلولية  مستغانم  39و رقم  02خروبة  11محل أول رقم  

  14  بقدور يونس  خروبة 9مخطط  06تجزئة رقم  

  15  حساني رحيم حي تيجديت حي مسكن فلوح 

  16  زيان محمد  شارع عياشي بلحاج العرصة 04 

  17  بن فيشو نور الدين االخوة محي الدين بالاطو 15شارع  

  18 بن زينة مراد شارع سعدي جياللي 07 

  19  بلحنافي محمد األمين  18حي شمومة محل رقم  

  20  طاھر كريم   34شارع مسكين فلوح ملكية  

  21 رحماني  محمد تيجديت 45تجزئة  06محل رقم  

  22 عبد الستار محمد شارع بو خليف بن شاعة 21 

  23  بختاوي محمد 24نھج بن يحي بلقاسم رقم  



  24  بو خلف نوال   حي البناء الذاتي جبلي 25رقم  

  25  غراس مشري  حي جبلي محمد 

  26  سحنون سمير  03قطعة رقم  244حي جبلي محمد تجزئة  

  27  تدالوتي حبيب  شارع قلباز مستغانم 163رقم  

  28  كافي لرصاص بوعالم  حي بن عياد بن ذھيبة مقابل الحماية المدنية 

  29  زايدي رابح  HLMعمارة حميدة  61 

  30  فارح عبد القادر  مستغانم 51شارع عمار بلمھل رقم  

  31  نمر نادية  حي جبلي محمد 

  32  قريوة الحاجة  حي حمادة 

  33  بختاوي محفوظ  خروبة مستغانم 04/16رقم  

  34  رمضاني خالد  شارع سعدون العربي 

  35  بوداعة فتح هللا  شارع محمد خميستي 

  36  بوكورة جمال  خميستيحي العقيد عميروش  

  37  بوخاتم الحبيب  طريق ولد عيسى بلقاسم 24 

  38  مرواني شعبان  حي المطمر 

  39  عمر أعمامرة  13حي حمو بوتليليس نھج مخاطري الغالي رقم  4قطعة  

  40  بلحيرش محمد  مستغانم 54شارع بن يحي بلقاسم رقم  

  41  دحمانصورية   23/04حي خروبة الشطر الثاني رقم حي  

  42  مزيان سي أحمد  حي الھناء خروبة 

  43  بن قدة نصيرة  ت العقارية المرجان 3م ج  

  44  مالطي حسان مھدي  6،5،4،3رقم  07/مسكن ع أ 400طريق وھران حي  

  45  سلمى خليدة  صالمندر 56عمارة  

  46  مخاطرية مكية  مسكن البوراق 36زغلول حي  

  

 

 

 

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم الثاني

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلـــــــــديـــــــة حاســـــــــــــي مــــامــــــــاش

 47  بن عياد منصور  شارع الرائد زغلول 

  48  مھال حمزة  شارع بن صافي ماماش 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 49 براسيل جياللي مزغران 01شارع الزيتون رقم  

  50  بن خدة الجياللي   

 بـلـــــــــديـــــــة استيديا

 51  عياد جياللي  حي زغلول استيديا 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 52  أحمد منير شارع العربي بن مھيدي 04 

  53  موالي أحمد زكرياء  حي المنظر الجميل  

 بـلـــــــــديـــــــة فرناكه

  54  سعداوي علي  44شارع األمير عبد القادر  

 بـلـــــــــديـــــــة الحسيان

 55 سعداوي محمد بن ياحي 

  

  

  

  

 

  

 

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  الثانياليوم 

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 56 صحبي بن علي عين تادلس مركز 

 57 حميتي عبد هللا حي المحطة بلدية عين تادلس 

 58 نوفل محمد طريق السوق بلدية عين تادلس 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 59 رزيقة جمال الدين وادي الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 60  مداني محمد  الصور مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  61  مغنية احمد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 62 بن عمارة عبد هللا خير الدين دوار أوالدالبشير بلدية 

 63 مسعودي شرف الدين خير الدين مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 64 بن واج ھاجر سيدي عثمان 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

  

  

  

 

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

 الثانياليوم 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 65 جرورو الشارف شارع محمد خميستي 

 66  مداني طيب بوقيراتالطريق السوافلية  

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 67 بن شني عدة ابن شارف  شارع العربي بن مھيدي 

 68  بن شني ميلود  سيرات مركز 

 69  بغدادي بن داحة عبد هللا  شارع عبان رمضان 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

     افـــــــــة الصفصــــــــبلدي

  70  عقيوبي مريم  الصفصاف مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  71 بن كعيبيش خيرة ماسرى طريق عين سيدي شريف 

  72  بن زيدان لطفي  شارع مغالط عدة ماسرى طريق الطواھرية 

  73  بن خدة ابراھيم  حي المنظر الجميل 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  74  مخنفر التواتي  الطواھرية مركز 

 بـلــديـــة عين سيدي الشريف

 

 

 

 

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

 الثانياليوم 

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  75 قرين خضرة زغدانةحي  

  76 لعرابي لخضر 1954نوفمبر  01 

  77 بلكحل فتحي شارع فلسطين 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

فالحي عبد القادر أوالد مع هللا مركز  78 

بن شاعة علي أوالد مع هللا مركز  79 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

  بلدية سيدي لخضر

  80 بن كروكرة وفاء  مركز سيدي لخضر 

  81 منصر رشيد  شارع الشھداء 

  82 طيفور محمد  شارع بوقشيش 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  83 حساني عبد الرحيم  شارع خميستي 

  84  بنوخ مھدي  مسكن 204حي  

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  85 كرداغ شارف  شارع برجي عمر 

  86  منور أمينة  شارع برجي عمر 

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم الثاني 

  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  87 دواجي محمد   

  88 الميلود سعد شاوش   

  89 مالكي عبد القادر   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  90 سعد شاوش ميلود   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  91 محمدبوغانم    

  92 بوغانم العربي   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  يوم المولد النبوي الشريف

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  زروالي عابد  جويلية 05حي  12قطعة أرض مجاھري رقم  

  02 بوخاتم حاج بوزيان 06رقم  10خروبة  

مجموعة ملكية  103حي المقراني شارع تحاليتي عثمان قسم  
72 

 03 مكوسي منصور

 04 درمان بن ذھيبة  03حي زھانة احمد مكرر رقم  03محل رقم  

 05  حراث حبيب  166/03حي جبلي محمد رقم  

 06  بوكراع عبد الغني  شارع سعدي جياللي 23 

 07 بختاوي عمر 143رقم شارع خطاب عبد القادر  

 08 لخضر نور الدين 58حي جبلي محمد رقم  

 09  عباس العربي  مخطط التجزئة منطقة الراكات صالمندر  مستغانم  25/37رقم  

 10  جرورو بن عودة مستغانم   04شارع جلول الحاج شرقي سان جول رقم  

  11  بن ساحة مصطفى حي جبلي محمد مستغانم  136/166رقم  

  12  خريف حليمة  مستغانم  40حي شمومة تعاونية الفردوس رقم  

  13  بن منصور جلولية  مستغانم  39و رقم  02خروبة  11محل أول رقم  

  14  بقدور يونس  خروبة 9مخطط  06تجزئة رقم  

  15  حساني رحيم حي تيجديت حي مسكن فلوح 

  16  زيان محمد  شارع عياشي بلحاج العرصة 04 

  17  بن فيشو نور الدين االخوة محي الدين بالاطو 15شارع  

  18 بن زينة مراد شارع سعدي جياللي 07 

  19  بلحنافي محمد األمين  18حي شمومة محل رقم  

  20  طاھر كريم   34شارع مسكين فلوح ملكية  

  21 رحماني  محمد تيجديت 45تجزئة  06محل رقم  

  22 عبد الستار محمد شارع بو خليف بن شاعة 21 

  23  بختاوي محمد 24نھج بن يحي بلقاسم رقم  

  24  بو خلف نوال   حي البناء الذاتي جبلي 25رقم  



  25  غراس مشري  حي جبلي محمد 

  26  سحنون سمير  03قطعة رقم  244حي جبلي محمد تجزئة  

  27  تدالوتي حبيب  شارع قلباز مستغانم 163رقم  

  28  كافي لرصاص بوعالم  مقابل الحماية المدنية حي بن عياد بن ذھيبة 

  29  زايدي رابح  HLMعمارة حميدة  61 

  30  فارح عبد القادر  مستغانم 51شارع عمار بلمھل رقم  

  31  نمر نادية  حي جبلي محمد 

  32  قريوة الحاجة  حي حمادة 

  33  بختاوي محفوظ  خروبة مستغانم 04/16رقم  

  34  فتح هللابوداعة   شارع محمد خميستي 

  35  بوكورة جمال  حي العقيد عميروش خميستي 

  36  بوخاتم الحبيب  طريق ولد عيسى بلقاسم 24 

  37  مرواني شعبان  حي المطمر 

  38  عمر أعمامرة  13حي حمو بوتليليس نھج مخاطري الغالي رقم  4قطعة  

  39  بلحيرش محمد  مستغانم 54شارع بن يحي بلقاسم رقم  

  40  صورية دحمان  23/04الشطر الثاني رقم حي  حي خروبة 

  41  مزيان سي أحمد  حي الھناء خروبة 

  42  بن قدة نصيرة  ت العقارية المرجان 3م ج  

  43  مالطي حسان مھدي  6،5،4،3رقم  07/مسكن ع أ 400طريق وھران حي  

  44  سلمى خليدة  صالمندر 56عمارة  

  45  مخاطرية مكية  مسكن البوراق 36زغلول حي  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم الثالث

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 46  برحال مختار أحمد  52طريق زغلول رقم  

 47  بن عياد منصور شارع الرائد زغلول 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 48 براسيل جياللي 01طريق الزيتون رقم  

بن سعيد (شركة تضامن    مكرر 58شارع قلوعة الشارف رقم   
  )عادل و محمد ميسوم

49 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

  50  الجيالليعياد   حي زغلول 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

  51  سعداوي عبد القادر  شارع والي زوبير 

  52  موالي أحمد زكرياء  حي المنظر الجميل  

 هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

  53  شكال سفبان  قدادرة فرناكة 

  الحسيان بـلـــــــــديـــــــة

  54 سعداوي محمد بن ياحي 

  

 

 

  

  



  

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم الثالث

  )دائرة خير الدين –دائرة عين تادلس ( 

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 55 بخطاب رشيدة حي العقيد لطفي بلدية عين تادلس 

 56 موسى بن ذھيبة عين تادلس مركز 

 57  بقدوري تواتي  عين تادلس مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 58 رزيقة جمال الدين مركز وادي الخير 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 59  مدني محمد  الصور مركز  

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  60  مغنية محمد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 61 بن عمارة عمر خير الدين مركز 

 62 حمو مخلوف  خير الدين مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 63 بن واج ھاجر سيدي عثمان 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 

 

 

 

 

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم الثالث

 )دائرة سيدي لخضر  –دائرة سيدي علي (  

  بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  64 بوبقرة عمر 1954أول نوفمبر  

  65 بلحاج فتحي قرماط العيد 

  66 بنوخ جمال الدين شارع فلسطين 

   بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا

فالحي عبد القادر أوالد مع هللا مركز  67 

بن شاعة علي أوالد مع هللا مركز  68 

   بــــــلد ية تـــازقـــايـــت

 بلدية سيدي لخضر

  69 منصر محمد  عبد هللا شارع سي 

  70 منصر لكحل  شارع سي عبد هللا 

  71 بن احمد امال  لعيدي عبد القادر 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  72 بوخريصة محمد  ي خالدشارع ساخ 

  73  بنوخ مھدي  مسكن 204حي  

 عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان بن بـلـــــــــديـــــــة

  74 كرداغ شارف  شارع برجي عمر 

  75  منور أمينة  شارع برجي عمر 

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم الثالث 

 )دائرة عشعاشة( 

  عـــــــشــــعــاشــــة بـلـــــــــديـــــــة

  76 بن سالمة محمد األمين   

  77 شريف الحبيب   

  78 دواجي محمد   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  79 سعد شاوش ميلود   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم

  80 محمدبوغانم    

  81 بوغانم العربي   

 نكماريةبـلـــــــــديـــــــة 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل الخبازيناإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم الثالث

  )دائرة ماسرى –دائرة بوقيرات ( 

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 82 بلعياشي بلعياشي شارع محمد خميستي 

 83  جرورو محمد شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 84 بن شني عدة ابن شارف  شارع العربي بن مھيدي 

  85  بن شني ميلود  سيرات مركز 

  86  بغدادي بن داحة عبد هللا  شارع عبان رمضان 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  87  بن زيدان لطفي  شارع مغالط عدة ماسرى طريق الطواھرية 

 88  بن خدة ابراھيم  حي المنظر الجميل 

 89 بن كعبيش خيرة  

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  90 مخنفر التواتي الطواھرية مركز 

 عين سيدي الشريفبـلـــــــــديـــــــة 

  بلدية الصفصاف   

  91  عقيوبي مريم  الصفصاف مركز 

 


