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مالحظاتالعنوانتاریخ المیالدإسم و لقب المترشح

رقم 17 شارع زقالم أحمد ، سیدي سلیمان /بوحنیفیة - 5/13/1980زقالم نصیرة11
معسكر

رقم 02 بن كرامة بومدین/ سیدي لحسن - سیدي بلعباس9/14/1996سنوسي نصر الدین22

حي 126 مسكن عمارة Bc رقم FNP0503/  سیدي 3/16/1995ناصري خیر الدین33
بلعباس

حي 1500 سكن عمارة س2 رقم 98 سوریكور / سیدي 2/15/1995محمودي عبد الحمید44
بلعباس

رقم 16 شارع العقید عمیروش مسید / سیدي بلعباس7/28/1984بلكبیش مھاجي55

حي ھالل قدور بن بادیس ابن بادیس / سیدي بلعباس5/9/1995زریوح ریاض عبد الوھاب66

شارع تیارتي محمد بلدیة لمطار دائرة سیدي علي 2/21/1991ھشوم محمد امین77
بوسیدي / سیدي بلعباس

رقم 11 عمارة أ حي 175 مسكن سیدي بلعباس3/6/1997الفاطمي محي الدین88

10شارع موالي عبد القادر حي بوملیك / سیدي بلعباس1/21/1983دباب مامة إیمان99

رقم 15 حي بشیر بویجرة - سیدي الجیاللي / سیدي 12/3/1991بن حمو نوریة1010
بلعباس

موافاتنا بشھادة مزرعة زیان سیدي خالد/ سیدي بلعباس2/4/1986زیان حیاة1111
االنتساب

حي 366 مسكن ECOBAT سیدي الجیاللي العمارة 8/3/1988سي علي كنزة1212
24 الطابق 4 /سیدي بلعباس

رقم 18 شارع برني أحمد دائرة سفیزف/ سیدي بلعباس4/9/1992شباني محمد1313

رقم 134 عمارة A6 حي 198 مسكن بن حمودة\ سیدي 5/17/1988بلحاج كوثر1414
بلعباس

رقم 33 نھج علي ابن ابي طالب / سیدي بلعباس12/2/1992غول امال1515

رقم 02 حي 54 مسكن مرحوم /سیدي بلعباس7/25/1998لبوخي منیر1616

شارع عمار بن یاسر حي باب الضایة رقم 09/سیدي 3/2/1984غریسي دلیلة1717
بلعباس

موافاتنا بالنسخة حي 58 مسكن جدید رقم 46 تسالة/ سیدي بلعباس3/23/1987سنوسي سعاد1818
االصلیة لوعد 

باالستقالة بموافقة  ناقص شھادة العملرقم 34 حي الحریة / سیدي بلعباس12/30/1984تمرة عبد الحكیم1919

حي 600 مسكن  عمارة ج 2 رقم 530 سیدي الجیاللي / 2/20/1997عوج فاطمة2020
سیدي بلعباس

رقم 199 مسكن رقم BE6 77 اقامة الفرسان/ سیدي 6/15/1985ملیاني محمد امین2121
بلعباس

حي بن یاسین الولھاصي - لمطار/  سیدي بلعباس4/18/1992بحار حنان2222

قائمة المترشحین لرتبة /متصرف



رقم 13 شارع مولیار / سیدي بلعباس1/23/1992مھراز فتحي2323

حي 126 فیال رقم 54 سیدي الجیاللي / سیدي بلعباس31679بركة اكرام2424

01 شارع بن یمینة محمد تیغالیمات- دائرة تالغ / سیدي بلعباس35058روتي سمیرة2525

حي محمودي یوسف ابن بادیس / سیدي بلعباس31764ساكر حیاة2626

15 شارع المقراني الحي الجدید سیدي علي بوسیدي/ سیدي بلعباس28421مباركي ربیعة2727

حي الشھید زاوي عبد القادر/سیدي بلعباس32949كروش مصطفى2828

حي 210 مسكن عمارة ر رقم 07 سیدي الجیاللي / سیدي بلعباس31751أوكید صارة 2929

تاقص شھادة االنتساب رقم 15 بوخلدة مختار حي عدة بوجالل / سیدي بلعباس32152بوبلنزة محمد انیس3030

قطعة ارض رقم 204 تجزئة س 5 سیدي الجیاللي /سیدي بلعباس33012مناد وفاء 3131

شارع عبد المالك یوسف بضرابین المقراني / سیدي بلعباس35566برابح ریاض عبد العزیز3232

حي 8 مسكن رقم 52 سیدي الجیاللي / سیدي بلعباس34935قادر رمیساء3333

رقم 345 حي عدة بوجالل / سیدي بلعباس 32615الطیب براھیم قادة3434

249 عمارة F1 حي 400 مسكن سیدي الجیاللي /سیدي بلعباس35817مھاجي عبد الفتاح3535

رقم 34 حي 60 سكن - تنیرة/سیدي بلعباس34914بن عرعار رباب3636

رقم 13 شارع حسین یحي المسید / سیدي بلعباس31119بن بارك رقیة3737

حي محمد بوضیاف بلدیة سیدي لحسن / سیدي بلعباس34605زیداني أمال3838

حي 175 مسكن رقم 86 حي الضحى / سیدي بلعباس30049موالي جلطي محمد3939

رقم 74 س5 سیدي الجیاللي/ سیدي بلعباس30892بن رحو لیندة4040

رقم 11 شارع بوھى غالم حي بوملیك / سیدي بلعباس31126لریك فافة4141

رقم 22 شارع الیابس عبد الرحمن/ سیدي بلعباس 28909غوباي أمینة4242

رقم 09 شارع حفیظ عبد القادر بلدیة تنیرة/ سیدي بلعباس31995قومیري عبد القادر4343

40 مسكن عمارة أ رقم 13 سیدي علي بوسیدي / سیدي بلعباس30659قیطون عربیة4444

قندوز شیخ مزوار دائرة تالغ / سیدي بلعباس32277قندوزي نوریة4545

رقم 03 حي قوبان الحاج - بوخنفیس / سیدي بلعباس 28839معاشو خیرة4646

رقم 14 بلوك K1 حي 164 مقام الشھید / سیدي بلعباس31117محفوظ سومیة4747



حي تواري بن عبد هللا رقم 134 سفیزف/ سیدي بلعباس35998برایح أمینة4848

رقم 02 شارع عقاد ابراھیم / سیدي بلعباس31264دریسي سمیر4949

حي ایملول عمارة رقم 07 رقم الباب 120 حي 200 مسكن سیدي الجیاللي/ سیدي بلعباس35444بوعكة بن حفصة مداني5050

حي 230 مسكن عمارة رقم الباب 04 حي األمل/ سیدي بلعباس32094زین ایمان5151

حي صحراوي عبد القادر - یوب / سعیدة 34753بن زاھیة اكرام5252

رقم 76 شارع مصطفى بن بولعید سفیزف/ سیدي بلعباس30675دیدان فاطمة5353

شارع أحمد زبانة عمارة أ 1 رقم 06 / سیدي بلعباس32050درداز رزیق5454

200 سكن املول عمارة 07 رقم 128 سیدي الجیاللي / سیدي بلعباس32043لوزاني عبد الجلیل5556

رقم 10 شارع األوراس سفیزف/ سیدي بلعباس32062جالل یوسف5657

رقم 11 مسكن جیاللي الیابس رقم 3353601متاجر عباس5758

عمارة D3 رقم 155 السواس/سیدي بلعباس31242موفق سھام5859

حي 20 مسكن عمارة ب1 رقم الباب 8 حي االمل/سیدي بلعباس32449طویلو عائشة5960

رقم 18 عمارة ب حي 56 مسكن سیدي جیاللي / سیدي بلعباس35011زیزي مجدة ھناء6061

رقم 39 شارع أحمد زبانة بوبرناس - سیدي ابراھیم/ سیدي بلعباس30728معروف تركیة6162

رقم 8 شارع محمد خمیستي- تیغالیمات / سیدي بلعباس34605عدة یمینة6263

رقم 17 شارع راقد العسكري -حي البدر -عین البرد/سیدي بلعباس35667سوم رمیلة6364

134 عمارة د2 حي 800 سكن سیدي الجیاللي / سیدي بلعباس34403بن مكرلوف عبد الحفیظ6465

رقم 107 اقامة الفتح / سیدي بلعباس35736بودالي صھیب6566

شارع قدیري میلود حي اوھیبة محمد/سیدي بلعباس33368رمدوم سارة6667

رقم 45 شارع المقراني محمد سفیزف/ سیدي بلعباس32550قاللیز محمد رضا6768

24 شارع ظریف بن دیدة - دائرة مصطفى بن براھیم / سیدي بلعباس32854معزوز عبد الحق6869

شارع صحراوي بن علي حي ھواري بومدین - سفیزف/ سیدي بلعباس33748بلجة عائشة6970

شارع االخوة تیجاني حاسي زھانة/ سیدي بلعباس31569شاوي خیرة7071

رقم 17 حي سیدي احمد - تالغ / سیدي بلعباس30728فرحات فوزیة7172

مزرعة سي حسان فوج 2 / سیدي بلعباس32623بولوحة الھام7273



رقم 09 حي الموسوس نوار السھالة الثورة/ سیدي بلعباس34379بوجمعة عباس7374

حي 108 سكن عمارة د3 رقم 87 / سیدي بلعباس32245تیورسي امال7475

رقم 160 حي السالم قمبیطة / سیدي بلعباس34417قدوري عتاویة ھناء7576

حي شبلي خلیفة - عمارة البستان - Garden سیدي بلعباس31936بن ستي عزیزة7677

حي 36 مسكن سیدي دحو الزائر، سیدي بلعباس32837بن عطوش احمد7778

رقم 47 شارع مولیار سیدي بلعباس30554دباب خویرة7879

رقم 20 شارع یوسف یوسفي - سیدي لحسن / سیدي بلعباس31073ناصر خلیدة7980

1500 مسكن عدل االمتیاز عمارة 13 رقم 08 / سیدي بلعباس34550معسكري نعیمة8081

حي 150 مسكن میلینیوم عمارةA رقم الباب 42/ سیدي بلعباس29196بن ددوش نبھات8182

 شارع كاسطور نھج بن طیب محمد  سیدي الجیاللي / سیدي بلعباس32139مریوة ھاجر8283

رقم 12 سمیر بن جندب حي البدر / سیدي بلعباس31640بنبدرة سومیة8384

496 مسكن عمارة ل2 رقم 09 حي بوعزة الغربي / سیدي بلعباس32218مدني حكیمة8485

حي سقار عبد العزیز س4 رقم 281 / سیدي بلعباس33687بیطار اسماء8586

رقم 68 شارع شعیب ابن عبد هللا / سیدي بلعباس34812عبیر فكرار8687

رقم 18 حي 52 المسكن التساھمي - لمطار / سیدي بلعباس28990حفصاوي خدیجة8788

366 مسكن عمارة 23 رقم 03 سیدي الجیاللي / سیدي بلعباس35302بوكرش اسامة8889

رقم 39 شارع كاروري زواوي - سیدي خالد / سیدي بلعباس33323موایسة خیرة8990

رقم 53 شارع المالزم خالدي / سیدي بلعباس30770شادلي عبد القادر9091

عمارة أ بلوك 03 حي احمد زبانة/ سیدي بلعباس29686تھامي زواویة9192

رقم 05 شارع شقرون قادة- سیدي یاسین/ سیدي بلعباس32616غریب سھام9293

عمارة ب رقم 12 حي 35 مسكن سیدي جیاللي / سیدي بلعباس31743عباد فتیحة عائشة 9394

رقم 48 شارع المرشح سعدان / سیدي بلعباس31649كرلیل نسرین سھام9495

شارع بونیة عبد القادر رقم 22 / سیدي بلعباس29347عطار عائشة9596

التجزئة االولى أ12 سیدي الجیاللي / سیدي بلعباس31203نوري عثمان جابر9697

شارع میمونة بنت الحارث رقم 13 حي بني عامر / سیدي بلعباس 29593مكیكة لیندة9798



220 مسكن عمارة 15 رقم 166 - سیدي الجیاللي / سیدي بلعباس30975نغبال فؤاد محمد9899

الحي الجدید قوبان الحاج - بلدیة بوخنفیس / سیدي بلعباس33024بن عیسى سمیة99100

حي 24 فبرایر - سفیزف/ سیدي بلعباس30906العرباوي عبد الكریم100101

02 بلوك 04 حي مصطفى  بن بولعید عمارة النخیل / سیدي بلعباس32103بن عودة مروة101102

رقم 44 شارع ھواري بلعباس/ سیدي بلعباس31176عبد الحلیم فایزة102103

رقم 06 شارع االوراس / سیدي بلعباس33243عویدات محمد103104

حي 506 سكن سفیزف/ سیدي بلعباس32878بومزراق نوال104105

رقم 04 شارع نعمان بن بشیر حي بني عامر/سیدي بلعباس34342فاید ایمان105106

ص ب 105 /08 سیدي بلعباس30391فالح امان106107

رقم 24 شارع صوریة بن دیمراد/ سیدي بلعباس33042بن عز الدین زھرة نھاد107108

رقم 57 شارع عسال محمد حي میمون / سیدي بلعباس30808بن حادة نور الدین108109

رقم 23 حي 612 سكن سیدي جیاللي / سیدي بلعباس32705رزقان محمد فؤاد109110

رقم 01 نھج مھاجي رشید / سیدي بلعباس31925بونوالة شفاء110111

شارع بن دحو عمارة موالي سلیسن / سیدي بلعباس29791فرطاس نجاة111112

حي 506 سكن رقم 03  سفیزف/ سیدي بلعباس32514بولنوار سھام112113

شارع سي أحمد مخطار سیدي على / والیة مستغانم 28992بوعتو سید أحمد113114

حي 369 مسكن عمارة I  3   رقم الباب 143/سیدي بلعباس32935بن زایدي مریم 114115

216 مسكن عمارة -ب- رقم 33 سفیزف / والیة سیدي  بلعباس 32820بن یوسف فاطمة الزھراء 115116

عمارة -ب- رقم 301 حي اللوز /سیدي بلعباس 32460مریوة فتیحة 116117





تاقص شھادة االنتساب 


