
  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم األول

  

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01 عاقب لرسان بوعالم شارع بن يحي بلقاسم عبان رمضان 

  02  زايدي رابح  عمارة حميدة  حي العقيد العربي بن مھيدي 66 

 03  بن ساحة مضطفى  حي جبلي محمد 136/166رقم  

  04  لخضر نور الدين  58حي جبلي محمد رقم  

  05  تدالوتي حبيب   163شارع قلماز رقم  

  06  عباس عربي  صالمندر -مخطط التجزئة منطقة الراكات  25/37رقم  

  07  قندوز غانم  حي صالمندر 

  08  مزيان سيد احمد  حي الرميلة 

  09  رحماني محمد  حي تيجديت 

  10  حساني عبد الرحيم  الصوليس -حي تيجديت  

  11  دحمان صورية  حي السالم 

  12  زيان محمد  شارع عياشي بلحاج 04 

 13  بن زينة مراد   شارع سعدي جياللي  07 

  14  بوكورة جمال  شارع محمد خميستي 

  15  بلحيرش محمد  نھج بن يحي بلقاسم 

  16  بن ذھيبة درمان  حي العقيد لطفي شارع عمارة حميدة الحصة ج  

  17  حراث حبيب  166/3حي جبلي محمد رقم  

  18  غراس مشري  حي جبلي محمد 

  

  

  

  

  

  



  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم األول

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 19  برحال مخطار احمد  52طريق زغلول رقم  

 20  مھال حمزة شارع المالزم بني صاف  

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

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

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 22  منير احمد شارع العربي بن مھيدي 04 

  23  سعداوي عبد القادر 09شارع بن عياد رقم  

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 24 امبارك عامربن  01المحل رقم  388مج ملكية  15قسم  

 25  شكال سفيان  دوار القدادرة 

  26  سعداوي علي   44شارع األمير عبد القادر  

 الحسيـــــــانبـلـــــــــديـــــــة 

 72 محمدسعداوي  بن ياحي 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم األول

  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 28 بلطرش محمد شارع الملعب 

 29 بلحميتي عبد هللا فوزي  المحطةحي  

 30 بقدوري حاج العجال ساحة بلطرش العجال 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 31 بسلطان محمد واد الخيرمركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 32  مدني محمد  مركزالصور  

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  33  مغنية احمد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 34  فؤاد حمايدي خير الدين مركز 

 35  بن عمارة عمر  البشيرأوالد  

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 36 فرارح أمين سيدي عثمان 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم األول 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 37 جرورو الشارف شارع محمد خميستي 

 38  بن عمار عبد القادر حي الكروم بوقيرات مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 39 بن شني عدة ابن شارف  شارع العربي بن مھيدي 

  40  بن شني ميلود  سيرات مركز 

 بلدية الصفصاف   

  41  عقبوبي مريم  الصفصاف مركز 

 بلدية السوافلية   

  42  حميدة ميلود  السوافلية مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  43  بن زيدان لطفي  شارع مغالط عدة ماسرى طريق الطواھرية 

  44  ن كعيبيش خيرةب  شارع طريق عين سيدي شريف ماسرى مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  45  الشارف مخنفر   الطواھرية مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم األول

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  46 بن طاطا عفيف حي جبلي 

  47 بوبقرة عمر  1954نوفمبر  01شارع  

  48  حمي محمد ياسين  1954 نوفمبر 01شارع  

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

بن شاعة علي أوالد مع هللا مركز  49 

  بلدية سيدي لخضر

  50 فالح كريم  شارع بوقشيش 

  51  ضامن سفيان  شارع احمد خربيش 

  52  محمدمنصر   هللاعبد  سيشارع  

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  53 حساني عبد الرحيم  ساخي خالد 

  54 بلوذان بن شريف  حي بودي حجاج مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  55 منور أمينة  عبد المالك رمضان مركز 

  56  كرداغ شارف  عبد المالك رمضان مركز 

 

 

 

  

 

 

 



  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم األول

  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  57 دواجي امحمد   

  58 مالكي عبد القادر   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  59  لخضرسعد شاوش    

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  60  العربيبوغانم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم الثاني

  

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

مستغانم 40تعاونية الفردوس رقم  حي شمومة   01  خريف حليمة

  02  بقدور يونس خروبة   9مخطط  6تجزئة قطعة رقم  

 03 فارح عبد القادر حي عبان رمضان 

  04  نمر نادية  21حي حمو بوتليليس شارع قراري محمد رقم  

  05  سلمى خليدة  صالمندر 6و  5رقم  Hمسكن عمارة  65حي  

  06  غانم قندوز  حي صالمندر 

  07  رحماني محمد  حي تيجديت 

  08  طھار كريم   34شارع مسكين فلوح ملكية  

  09  حساني عبد الرحيم  حي تيجديت 

  10  دحمان صورية  حي السالم 

شارع سعدي جياللي  07    11  بن زينة مراد

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

 13 بلحيرش محمد  54حي بن يحي بلقاسم رقم  

  14  درمان بن ذھيبة   3حي زھانة أحمد مكرر رقم  3محل رقم  

  15  حراث حبيب  166/03حي جبلي محمد رقم  

  16  غراس مشري  حي جبلي محمد 13قطعة  رقم  

  17  جرورو بن عودة   04شارع جلول الحاج شرقي سان جول رقم  

  18  بن قدة نصيرة  E05/E01المرجان قطعة رقم تعاونية  III المنطقة الحضرية  

  19  مالطي حسان مھدي  03،04،05،06رقم  07/مسكن عمارة  أ  400طريق وھران حي  

  20  مخاطرية مكية  حي شمومة 

  21  سحنون سمير  03قطعة رقم  244حي جبلي محمد تحزئة  

  

  

  

  



  2015المبارك لسنة  بمناسبة عيد الفطرالخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  اليوم الثاني

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 22  غربي مغطيط شارع المذبحة 18مج ملكية  22قسم  

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 23 نسيمة بن سعيد  42مج ملكية رقم  46يحمل القسمة  حي قلوعة الشارف 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 24  سيد احمد شيخ شارع آيت سعيد عبد القادر و حمياني لخضر  

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 25 عامر بن امبارك 01المحل رقم  388مج ملكية  15قسم  

 الحسيـــــــانبـلـــــــــديـــــــة 

 26 سعداوي محمد بن ياحي 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

  الثانياليوم 

  ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 27 بلحوسين امبارك طريق بلحضري 

 28 موسى بن ذھيبة عين تادلس مركز 

 29 نوفل محمد حي الملعب 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 30 بقدوري تواتي واد الخيرمركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 31  مدني محمد  مركزالصور  

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

  32  مغنية احمد  سيدي بلعطار مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 33 ھراس رابح خير الدين مركز 

 34 حمو مخلوف أوالد حمو 

 35 بن عمارة عبد هللا أوالد البشير 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 36 فرارح أمين سيدي عثمان 

 

 

 

 

  

  

  



  

  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم الثاني 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 37 مدني الطيب طريق السوافلية 

 38  جرورو محمد شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

  39  بغدادي بن داحة عبد هللا  شارع عبان رمضان 

 بلدية الصفصاف   

  40  عقبوبي مريم  الصفصاف مركز 

 بلدية السوافلية   

  41  حميدة ميلود  السوافلية مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  42  بوزيان عبد الحق  حي السيل الطابق األرضي 

  43  بن خدة ابراھيم  حي المنظر الجميل ماسرى مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  44  الشارف مخنفر   الطواھرية مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم الثاني

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  45 بلحاجي علي حي جبلي محمد 

  46 بحيح محمد 1954نوفمبر  01شارع  

  47  بنوخ جمال الدين شارع فلسطين 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

فالحي عبد القادر أوالد مع هللا مركز  48 

  بلدية سيدي لخضر

  49 بن كروكرة وفاء  سيدي لخضر مركز 

  50  طيفور محمد  مسكن 204حي  

  51  مناصر رشيد  هللاعبد  سيشارع  

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  52 بنوخ مھدي  حجاج مركز 

  53  بوحسون حبيب  حجاج مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  54 سنوسة عفيف  عبد المالك رمضان مركز 

  55  بن طاطا عفيف  عبد المالك رمضان مركز 

 

 

 

  

 

 

 



  2015بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة الخبازين  لمداومةالقائمة اإلسمية 

 اليوم الثاني

  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  56 عد شاوش ميلوداس   

  57 سالمة محمد األمينبن    

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  58  لخضرسعد شاوش    

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  59  بوغانم محمد   

 


