الجمهورٌة الجزائرٌة الدبقراطٌة الشعبٌة
والٌة المسٌلة
مدٌرٌة اإلدارة المحلٌة
مصلحة الموظفٌن

قائمة المترشحٌن المدعوٌن إلجراء المقابلة لإللتحاق برتبة عون ادارة رئٌسً
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اسم ولقب المترشح

حوٌشً سارة
حوٌشً عائشة
لعمارة جمال الدٌن
عالل شهرزاد
والً ضٌاء الدٌن
زغاد طارق
مٌمون عبد الوهاب
بٌطار فاطمة الزهرة
حمرٌط نبٌلة
عاٌب محمد
بركات ثامر
مٌرة رمضان
طرابلسً سارة
بدرة نصٌر
عرٌوة عبد السالم
بلٌل بالل
خرف هللا أٌوب
دهمش أمٌرة
بن عمر أسامة
ساكر أحمد
براح حورٌة
سعودي رباب
حماموش عبد الباسط
بحالط ٌوسف
خوجة محمد
سعدي ٌونس
حرٌزي دالل
محمد شٌكوش موسى
حٌمر عبد العزٌز
بلواضح صفٌة
لحرش بادٌس
كحالً محمد
دٌلٌمً احمد
بزٌو البتول
زروخً كمال
عبد الالوي بركاهم
بوتاهمً جلول
محمد شٌكوش عبد الوهاب
عالهم بوخالفة
بوزعرورة عمار
قرٌن جمال

العنوان

الرقاٌق بلدٌة خطوطً سد الجٌر المسٌلة
حً  579مسكن المسٌلة
حً  166مسكن المسٌلة
حً  132مسكن المسٌلة
حً  504مسكن اشبٌلٌا رقم 361
حً بوخمٌسة المسٌلة
ص ب رقم  99محمد بوضٌاف المسٌلة
حً  1000/300مسكن القطب الحضري المسٌلة
طرق الجفن سلمان دائرة أوالد دراج المسٌلة
حً  48مسكن المسٌلة
البراكتٌة بلدٌة اوالد دراج المسٌلة ص ب 116
حً التجزئة  02المسٌلة
ص ب  118المسٌلة
حً الحضنة بلدٌة الشالل
حً أوالد موسى بلدٌة أوالد منصور
بانٌو بلدٌة المعارٌف
حً  128مسكن حً الثقافة المسٌلة
حً التجزئة رقم  01رقم  153المسٌلة
بلدٌة المعاضٌد والٌة المسٌلة ص ب  28011بشارة
حً  80/2000مسكن المسٌلة
حً  700مسكن شارع  383رقم الباب  43المسٌلة
حً  40مسكن مٌتانوف المسٌلة
مقرة
حً رمادة المسٌلة
ص ب  451حً النصر المسٌلة
حً الجرف بلدٌة أوالد دراج /المسٌلة
ص ب  971القباضة الرئٌسٌة الحً االداري بالمسٌلة
حً اشبٌلٌاالقدٌمة ر ب 175
حً  346مسكن المسٌلة
حً محمد شعبانً  17/926بوسعادة
حً سٌدي عمارة المسٌلة
محل رقم  82جنان بودٌعة المسٌلة
حً الدٌالم بلدٌة المطارفة
حً العر قوب المسٌلة
ص ب  81عٌن الخضراء المسٌلة
ص ب 1707 28
حً  24فٌفري  1971سٌدي عٌسى
شارع زروقً السعٌد رقم  03حً وعواع المدنً
حً االمٌر عبد القادر بالشالل
حً جعونة بلدٌة المعاضٌد
حً فاتح ماي  1945حمام الضلعة
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بوبعاٌة سامً
سبع صفٌة
سعودي بهاء الدٌن
بن زاوي أسماء
بن مبروكة زبٌدة
وٌفً صلٌحة
سدراٌة أسامة
مكً عبد الحق
برابح عبد الباقً
ذوادي صالح الدٌن
محدادي محمد
مهداوي خدٌجة
دهٌلٌس عبد القادر
جدي فاتح
حرود الحاج
سماعٌلً ٌامنة
شاكً خالد
قنفود حدة
بتقة سارة
خلفات عز الدٌن
مهادي كرٌمة
زاٌدي ابراهٌم
عمرون ٌمٌنة
بوشبوط لطفً
بشٌري بدرة
دوغة سامٌة
سحنون وردة
بعٌطٌش عبد النور
بوقرة عبد الغنً
بن ٌطو محمد
سحٌم الطاهر
منجحً عبد الفتاح
بوشٌبة أحمد
قلقول سعاد
حوٌلً السعٌد
علً عرٌوة اسماعٌل
العمري عمار
فرزولً محمد
لعٌدي أنور تقً الدٌن
بورٌعة لٌلى
بن اعمر خلٌل
حبوش عبد العزٌز
بلقلٌل شوقً
مناصري ابوبكر الصدٌق
فراحتٌة ٌوسف
مقٌرش أحمد
ضباب فؤاد
بن كروش صالح الدٌن
سعد هللا عبد الباسط

حً  297مسكن المسٌلة
حً تعاونٌة  24فٌفري المسٌلة
ص ب  512حً النصر المسٌلة
ص ب  625المسٌلة الحضنة
ص ب  625المسٌلة الحضنة
بلدٌة أوالد ماضً قرٌة اوالد دهٌم
حً نوارة المسٌلة
حً  700/317مسكن المسٌلة
حً  147مسكن بلدٌة أوالد دراج
محل قطع غٌار السٌارات جما ل لعمارة حً الروكاد المسٌلة
ص ب  216دائرة عٌن الملح والٌة المسٌلة
بلدٌة و نوغة دائرة حمام الضلعة المسٌلة
حً  150مسكن اللعمارة 15الباب 123
بدار جمال هاتف عمومً حً الكوش
حً  08ماي  1945سٌدي عاغمر
رقم  150شارع بن بوالعٌد حً الجعافرة
حً  2000/500مسكن القطب الحضري الجدٌد
مكتبة المنظر الجمٌل المقابل لدار الثقافة الحً االداري حً  210مسكن المسٌلة
حً تعاونٌة الشٌخ بوعمامة المسٌلة
ص ب  816المسٌلة 280000
ص ب  58سٌداكس  03المسٌلة
ص ب  2067المسٌلة
ص ب  912الحً االداري المسٌلة
حً 30مسكن للشرطة المسٌلة
قرٌة بٌر العربً بلدٌة مسٌف الخبانة
حً  368مسكن المسٌلة
حً اشبٌلٌا المسٌلة
حً  30مسكن للشرطة المسٌلة رقم الباب 29
ص ب  37أ  28022أوالد دراج
أوالد اوالد الحالس بلدٌة أوالد منصور
حً  1000مسكن العمارة  18رقم الباب 344
تعاونٌة الشٌخ المقرانً
ص ب  51بلدٌة امجدل 28016
حً بوخمٌسة المسٌلة
دائرة سٌدي عٌسى
بلدٌة اوالد منصور المسٌلة
حً البدر  500مسكن المسٌلة
حً االستقالل بلدٌى سٌدي عامر
مكتبة النجاح بودٌلٌمً كمال حً الروكات المسٌلة
عن طرٌق بن خٌرة ص ب سٌدي عٌسى
الحً الشمالً  80/05جبل امساعد
حً الواد بلدٌة ونونغة
قرٌة اوال دبن صوشة بلدٌة اوالد دراج
حً  504مسكن اشبٌلٌا
قرٌة الدشرة بلدٌة المعاضٌد
بئر هنً بلدٌة الخبانة
قرٌةالخبانة بلدٌة الخبانة
الحً الشمالً جبل امساعد
حً الحوران بلدٌة حمام الضلعة المسٌلة
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مقران محسن
عبد الكرٌم كرٌمة
عبد الجبار الصالح
منٌر ولٌد
عبد الكرٌم طارق عزٌز
خضراوي ٌوسف
مرزوقً عبد الرزاق
خمٌسة شهرزاد
بن شٌخ سعٌدة
طٌوب عبد الحمٌد
بن جوال محمد
بوناب صالح الدٌن
بن حرز هللا نور الدٌن
علوانً عبد هللا
زروقً دلٌلة
لقوق محمد
بوسعدٌة فاتح
حلٌتٌم اسحاق
بن حمٌدوش اسامة
شرٌفً اسامة
بن ٌطو فاروق
عربٌة ٌاسٌن
حسنً فاٌزة
سعدي سمٌرة
بلعباس عبد هللا
زقومً زٌنب
بلطرش محمد االمٌن
عطا هللا الحسن
عدٌلٌة نور الدٌن
واعر حدة
موساوي ٌمٌنة
موساوي خدٌجة
بغدادي أمٌن
كتفً زكرٌاء
بن سعدٌة سمٌة
بونٌف السعدٌة
حدٌبً مصطفى
بوزٌان أحمد
بلحو محمد
باي راقد عفاف
محمد شٌكوش مروان
بوخلط محمد
براهٌمً بوعالم
عرٌوة اسامة
حوٌشً فؤاد
دالً أحمد ٌاسٌن
بوقرة عادل
زٌانً نسٌمة
محادي جهٌدة

حً  924مسكن المسٌلة
حً النصر  128/16بوسعادة والٌة المسٌلة
حً المجاهد 14/415
بلدٌة الهامل دائرة بوسعادة المسٌلة 28015
حً المٌراح بلدٌة الهامل
بلدٌة الهامل دائرة بوسعادة المسٌلة 28015
تعاونٌة عثمان بن عفان
حً بوخمٌسة المسٌلة
حً النجاح  140مسكن ص ب رقم  622المسٌلة
ص ب  83المقاطعة رقم  02حمام الضلعة
حً جنان الكبٌر المسٌلة
حً  700مسكن
حً البساتٌن عٌن الملح
الحً الجدٌد بلدٌة تارمونت
ص ب  193حمام الضلعة
حً  20أوت  838/10بوسعادة
قرٌة الطابٌة بلدٌة المعاضٌد دائرة اوالد دراج
حً  110مسكن عمارة  14رقم 02
حً  86/مسكن سوناتٌكس
حً تعاونٌة محمد بوضٌاف ( )02
بواسطة بشٌري أحمد رضا  cppالمسٌلة rp
تارمونت حمام الضلعة
بلدٌة عٌن الخضراء دائرة مقرة
ص ب  427حً النصر المسٌلة
حً  275مسكن النسٌج ص ب  1840ق ر المسٌلة
حً  300مسكن
حً البدر  500مسكن رقم الباب س  151المسٌلة
حً الكوش المسٌلة
ص ب  21حً النصر المسٌلة
حً  76مسكن بلدٌة الشالل
ص ب  468سٌدي عٌسى
ص ب  468سٌدي عٌسى
ص ب  345عٌن الحجل
40مسكن اوالد عدي لقبالة
ص ب  976الحضنة  28000المسٌلة
حً الرصفة بلدٌة الهامل
حً  20أوت  10/833بوسعادة
بلدٌة امجدل
حً  200مسكن  CNLاشبٌلٌا
حً الوحدة رقم  02المسٌلة
حً  206مسكن المسٌلة
ص ب  209مسكن
حً وعواع المدنً لدغم شٌكوش بلقاسم
حً اوالد موسى بلدٌة أوالد منصور
حً تعاونٌة الصدٌق بن ٌحً
حً سونالغاز  88مسكن
حً اشبٌلٌا القدٌمة المسٌلة
قرٌة بشارة بلدٌة المعاضٌد
حً طارق بن زٌاد المسٌلة
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محروق عبد الحمٌد
قلقول فاطمة الزهراء
بركاتً عبد المطلب
زارد صدام
لزرق عبد القادر
سعودي العمري
خارف عٌسى
حلٌتٌم شروق
زبالً عبد الرزاق
شتٌح أحمد
مقران سامً محمد االمٌن
عثامنٌة نزٌهة
بوزٌان ٌوسف
خرف هللا نجم الدٌن
بوصالح الولٌد
مرهون جمال
بوراس عبد هللا
بن سالم فائز
بحري عبد هللا
شعبً عبد الباسط
عباس سعدٌة
مراح سارة
سعدي بالل
بزي جعفر
بختً أسامة
مشري حمزة
مهدي الطاهر
شٌكوش حمٌنة محمد
بوساق طارق
بختً الصدٌق
بكوش حنان
بن خالد جمال
دغفل المٌلود
مكٌدش الحسٌن
ثامري المسعود
رقاي الصالح
بونوٌقة عبد الحلٌم
بعلً صدام حسٌن
بعلً هاجر
برابح السعدٌة
عبد الحفٌظ عبد الرحٌم
هنً صالح الدٌن
كرمٌش أسٌا
كرمٌش زكٌة
زاٌدي حبٌب هللا
بوعشرٌن الصادق
بشٌري سٌف االسالم
خبال فطٌمة الزهرة
مهدي زهٌر

حً  216مسكن عمارة  06رقم الباب 55
حً بوخمٌسة المسٌلة
بلدٌة عٌن الخضراء دائرة مقرة
حً اوالد موسى بلدٌة اوالد منصور
الحً الشرقً بلدٌة جبل امساعد
حً الروكاد متكبة بودٌلٌمً كمال
الحً الشرقً بلدٌة جبل امساعد
حً  110مسكن عمارة  14رقم 02
حً  144مسكن عمارة  Sرقم الباب 115
عند سٌالم جلول ص ب  2015المسٌلة
حً تعاونٌة ونوغً العمري  504اشبٌلٌا
ص ب  652ر ب 28000
بلدٌة اوالد منصور حً أوالد موسى
حً التقافة  120مسكن باب رقم 59
حً  100مسكن اوالد عدي لقبالة
لمراهنٌة بلدٌة اوالد عدي القبالة
حً  107مسكن ا ع ق
حً العائدون  110مسكن
ص ب  378سٌدي عٌسى
اشبٌلٌا القدٌمة الباب 294
حً  50مسكن أوالد دراج
حً  166مسكن رقم الباب  164المسٌلة 28000
حً  700مسكن برٌد  97بحً  924مسكن المسٌلة
حً وعواع المدنً المسٌلة
حً  346مسكن المسٌلة
ص ب  846برٌد الحضنة
حً  368مسكن المسٌلة
حً  300مسكن الحً الزاهر رقم الباب 50أ
حً  132مسكن بالمسٌلة
مكتبة النجاح حً الروكاد المسٌلة 28000
عٌن الخضراء المسٌلة
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد المسٌلة
الحً الجدٌد تارمونت
ص ب  1202المسٌلة
شارع أول نوفمبر عٌن الملح
حً أم القرى امجدل
مسٌف دائرة الخبانة
ص ب  623ق ر المسٌلة
حً  1000مسكن عمارة  28الباب  499المسٌلة
البراكتٌة اوالد دراج
بئر القاللٌة بلدٌة مسٌف
حً  209مسكن رقم  95اشبٌلٌا
مسجد علً بن ابً طالب اوالد بدٌرة
مسجد علً بن ابً طالب اوالد بدٌرة
حً  19جوان عٌن الحجل
ص ب  14بن سرور
بئر القالٌلٌة مسٌف
عند التاجر أحمد خبال عٌن الحجل
ص ب  83أوالد دراج
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مجاهد حدة
شرٌد ٌاسٌن
لعجال فاٌزة
موساوي مرزاقة
أوذٌنة أسامة
بشٌري نور الدٌن
حمودة بدرة
ٌوسفً زكرٌاء
غرابً أسماء
بناصر سعٌد
قرة محمد
بن حامد محمد العربً
مقٌرش اسالم
حنافً إٌمان
عبد الكبٌر سهام
بتقة فاطمة
شٌكوش عادل
بوقرة حمزة
بحاش عبد الحكٌم
هباش مراد
شموري لخمٌسً
مرزواقً رزٌقة
مرزواقً ٌاسٌن
جعٌجع ابتسام
عباس حبٌبة
جبالحً عادل جاب هللا نور الدٌن
ضٌف ٌاسٌن
بن اعمر عامر
دهٌمً عمر
قرمٌط مراد
معمري هبة
شبٌرة أحمد
ضٌف الطاهر
مٌرة أمٌن
نور فاتح
بوشٌبة طه االمٌن
بودٌة ولٌد
ولٌد خلٌل
حدٌبً عادل
مطبوع منال
بوعاٌة بالل
بن روان عبد القادر
شداد سامً
بوغرارة هشام
مكً محمد االمٌن
بلٌل فخر الدٌن
بن خالد الربٌع
إبرٌر خالد
جلٌد سفٌان

بلدٌة اوالد منصور
قرٌة أم الشواشً تارمونت
حً مزرٌر المسٌلة
عند بن الطرقً السعٌد  35شارع أحمد بدٌار
حً  608مسكن المسٌلة
ص ب  95امجدل حً الهضبة
رتبة العرقوب بلدٌة المطارفة
حً  322مسكن المسٌلة
حً السالم بلدٌة برهوم
حً رأس العٌن عٌن الملح
حً  608مسكن المسٌلة
حً الموامٌن  152/03بوسعادة
حً الموامٌن  433/0بوسعادة
حً  383مسكن تجزئة  700مسكن المسٌلة
الحً الجدٌد بلدٌة تارمونت
حً النسٌج الوحدة رقم  02محل تصلٌح العجالت بتقة الولهً مقابل قاعة االعراس

حً جنان الكبٌر المسٌلة
قرٌة دٌسالمة تارمونت
88مسكن المسٌلة
ص ب  105برٌد اشبٌلٌا
مشتة الخرارٌب مقرة
ص ب  249حمام الضلعة
ص ب  249حمام الضلعة
ص ب  01حمام الضلعة
حً  147مسكن بلدٌة أوالد دراج
حً  570مسكن القطب الحضري الجدٌد
حً اوالد الحالس بلدٌة اوالد منصور
حً أول نوفمبر رقم الباب  456/07بوسعادة
حً اوالد حرٌز اوالد منصور
ص ب  153الحضنة
عند التاجر جوادي عبد العزٌز
بئر القالٌلٌة بلدٌة مسٌف
قرٌة اوالد الحالس بلدٌة اوالد منصور
حً قرفالة المسٌلة
حً  16مسكن طرٌق البرج
دائرة امجدل المسٌلة
حً  500مسكن مقابل الجامعة المسٌلة
منطقة الساقٌة بسٌدي عامر
حً  05جوٌلٌة  1962سٌدي عامر
حً الوحدة رقم  2المسٌلة
حً وعواع المدنً شارع لدغم شٌكوش بلقاسم
حً الصحة بلدٌة امجدل
حً  1000/300مسكن اشبٌلٌا
حً البناء الذاتً القدٌم اوالد دراج
حً  383مسكن المسٌلة
بانٌو بلدٌة المعارٌف
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
ص ب  154بلدٌة اوالد عدي لقبالة
حً اوالد حرٌز بلدٌة اوالد منصور
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سحنون حبٌبة
سحنون هناء
ضباب المٌلود
معمري نصر الدٌن
حموش فهٌمة
بن عادل نادٌة
بن السعدي عبد النور
بلهادي زٌن العابدٌن
معمري موسى
رحمانً المٌلود
شاٌب الراس توفٌق
لخضر حمٌنة صونٌا
سعودي سعاد
بختً سفٌان
عثمانً نبٌلة
سالمً صالح الدٌن
بشٌر رٌاض
زرٌق حسٌن
بهلولً حسٌنة مرٌم
عابً مارٌة
مرزوقً عبد المالك
سلٌم نور
برباش أحالم
شاكر سمٌرة منى
تواتً عادل
بودرهم رحمة
تٌطوم أسامة
تٌطوم ولٌد
عباس عبد الرزاق
جمٌات برٌزة
بن رجم صباح
هجولً أنور
مختاري ٌاسٌن
بحالط بالل
بن لشهب المسعود
تاجر العربً
دوقة الحاجة
بحري خدٌجة
بن زموري زولٌخة
بن قنة سعدٌة
قلقول كلثوم
سعودي حٌزٌة
مقٌرش مسعودة
بوحملة زهٌر
دٌلمً عبد الكرٌم

سحنون صالح فالك عالوة برهوم
برهوم
قرٌة الخبانة
شارع بن ٌطو ابراهٌم عٌن الحجل
حً  100مسكن بلدٌة اوالد عدي لقبالة
ص ب  1954المسٌلة
قرٌة دٌسالمة تارمونت
حً بن ٌطو عٌن الحجل
شارع بن ٌطو ابراهٌم عٌن الحجل
التاجر خبال أحمد عٌن الحجل
حً  70مسكن تساهمً دوغة عمارة  05االمسٌلة
مسكن بالمسٌلة 924
حً الروكاد المسٌلة
حً  346مسكن المسٌلة
حً المكمن ونوغة
حً التجزئة  06المسٌلة
حً التجزئة رقم 06
حً مزرٌر المسٌلة
حً  25مسكن المسٌلة
ص ب  1112المسٌلة
حً  05جوٌلٌة  1500/200مسكن المسٌلة
شارع مصطفى بن بو لعٌد المسٌلة 150
بلدٌة الدهاهنة مقرة
حً شارع عٌسات إٌدٌر المسٌلة
حً قرفالة المسٌلة
حً  322سكن المسٌلة
ملوزة وسط بلدٌة ونوغة
ملوزة وسط بلدٌة ونوغة
حً  50مسكن اوالد دراج
حً  107مسكن اوالد عدي لقبالة
حً  504مسكن رقم البا  145المسٌلة
التامسة 28065
ص ب  73مكتبة حمرٌط صالح اوالد دراج
الدار الكبٌرة حمام الضلعة
حً عقبة  04/107بوسعادة
ك حً اشبٌلٌا القدٌمة 20
حً  128مسكن المسٌلة
بلدٌة السوامع
حً  11دٌسمبر 1960سٌدي عٌسى
حً الزاهر  300مسكن المسٌلة
حً بوخمٌسة المسٌلة
حً بوعرمة بلدٌة حمام الضلعة
بئر هنً بلدٌة الخبانة
قرٌة المحامٌد اوالد عدي لقبالة
قرٌة الدٌالم المطارفة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدبقراطٌة الشعبٌة
والٌة المسٌلة
مدٌرٌة اإلدارة المحلٌة
مصلحة الموظفٌن

قائمة المترشحٌن المدعوٌن إلجراء المقابلة لإللتحاق برتبة عون ادارة رئٌسً
لٌوم  21:مارس  2017مساءا
الرقم
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اسم ولقب المترشح

راجعً الطاهر
بن لقلٌظ حدة
عوٌنة هارون
بوخاري إٌمان
عباسً عادل
شادي عالء الدٌن
بوترعة أمال
مقورة سعاد
شاكً امال
مرزوق زكرٌاء
مناصري نسٌمة
اسماعٌل مولود
حسٌنً نور الدٌن
فرجاوي عٌسى
القالً مفتاح
بوعطٌة بوجمعة
حراٌز أحالم
قبة حمٌد
سلٌمانً حبٌبة
زمٌت عبد الحمٌد
زمٌت محمد الطاهر
شبٌرة عامر
ٌوسفً محمد
مخلوف حدة
علً صوشة زٌنب
شبابحً بركاهم
عالل آمنة
حراٌز هدى
دٌلمً الخٌر
بن عاشور أحمد
بن عاشور فاطمة
شٌكر جمٌلة
شٌخاوي محمد
زٌطة محمد
مرادة محمد
غضبان عامر
مسقم بالل
رداوي حنان
دٌلمً امال
لعزٌزي منٌرة
مسٌلً إٌمان

العنوان

حً  700مسكن بالمسٌلة
عبن خرمام بلدٌة بنزوه
حً  300مسكن اوالد سٌدي ابراهٌم
حً  20أوت  02/822بوسعادة
امجدل
حً  902مسكن العمارة  05ب 61
بلدٌة مقرة المسٌلة
حً  100مسكن اوالد عدي لقبالة
اوالد عدي لقبالة
حً االستقالل سٌدي عامر
بواسطة مقهى مناصري الدراجً حً الروكاد
بواسطة مقهى مناصري الدراجً حً الروكاد
بئر القالٌلٌة بلدٌة مسٌف
حً  20أوت  6/647بوسعادة
حً  17جوان  266/62بوسعادة
اوالد عدي لقبالة
قرٌة القطف بئر ماضً حمام الضلعة
ص ب 612سٌدي عٌى المسٌلة
حً النهضة  300مسكن عمارة  24رقم اباب  175المسٌلة
بئر القالٌلٌة بلدٌة مسٌف
بئر القالٌلٌة بلدٌة مسٌف
بلدٌة الخبانة
حً الروكاد مكتبة النجاح بودٌلمً كمال
مخلوف سعٌدة مدٌرٌة المصالح الفالحٌةالمسٌلة
40مسكن اوالد عدي لقبالة
65مسكن اوالد عدي لقبالة
الحً الجدٌد بلدٌة تارمونت
مقر بلدٌة حمام الضلعة
الدٌالم خطوطً سد الجٌر
حً أحمد زبانة سٌدي عامر
حً أحمد زبانة سٌدي عامر
بلدٌة مسٌف الخبانة
حً سٌدي سلٌمان  11/901بوسعادة
حً الخزان القدٌم امجدل
حً الخزان القدٌم امجدل
قرٌة بٌاضة بلدٌة اوالد ماضً
قرٌة بٌاضة بلدٌة اوالد ماضً
حً محمد بوضٌاف الجنوبً برهوم
حً طرٌق بوسعادة المسٌلة
حً  100مسكن المسٌلة
حً اول نوفمبر بلدٌة حمام الضلعة
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خمٌسة حسان
عالل مسعودة
محمد الصغٌر عبد الحق
قٌرش نجٌة
علً صوشة بالل
بن ٌطو شمٌسة
شبلً ٌوسف
شبلً فٌصل
سعداوي فهٌمة
فرجان بسمة
زروقً نصر الدٌن
شهلً مبروك
خلٌف لطفً
بورحلة فاتح
شنٌح مسعودة
سالم خلٌفة
رحال سهٌر
كبٌر عفاف
حفصس هبد الحلٌم
غرزولً أسامة
لبصٌر محمد
عطالوي كمال
روان رتٌبة
قروم حكٌمة
قروم أسٌا
شٌكوش بلقاسم
بازة عبد هللا
زرقٌط مصطفى
معموري عبد الفتاح
حمرٌط اسامة
زٌوش عبد الحمٌد
بن عٌسى سفٌان
بعلً صفٌة
بوزٌدي محمد
بن ٌطو سارة
دحمون سفٌان
ناجً آسٌا
جقبالة سلٌمة
تالً رابح
داود ابراهٌم
فالً خدٌجة
دمان أحالم
صالحً بركاهم
شٌخ أمٌرة
بعرة علً
نوٌوة عبد القادر
قوادر محمد
بوزٌدي جمال
عزاز إٌمان

حً بوخمٌسة المسٌلة
حً  114حمام الضلعة
حً اوالد بدٌرة المسٌلة
حً  15مسكن حً الثقافة  EPLFالمسٌلة
حً  100/300طرٌق اشبٌلٌا المسٌلة
حً  504مسكن اشبٌلٌا
حً  256مسكن رم العمارة  09الباب  83المسٌلة
حً  256مسكن رم العمارة  09الباب  83المسٌلة
عند التاجر معمري مٌلود عٌن الحجل
عاشور الزهاق عٌن الحجل
حً محمد بوضٌاف عٌن الحجل
لحماٌد بلدٌة اوالد عدي لقبالة
بلدٌة تارمونت الحً الجدٌد
حً  110مسكن اوالد عدي لقبالة
مكتب محمد بوضٌاف ص ب  26المسٌلة
حً  210مسكن المسٌلة
عٌن الخضراء
حً  110مسكن اوالد عدي لقبالة
حً محمد بوضٌاف حمام الضلعة
حً التل ملوزة بلدٌة ونوغة
حً رأس العٌن عٌن الملح
الحً الشرقً حبل امساعد
مكتبة النجاح بودٌلمً كمال حً الروكاد
حً  200مسكن المسٌلة
حً  200مسكن رقم الباب  29ع  5المسٌلة
حً  200مسكن اشبٌلٌا المسٌلة
حً المجاهد  19/460بوسعادة
حً حسٌبة بن بوعلً سٌدي عامر
حً الخزان القدٌم امجدل
حً  30مسكن البراكتٌة اوالد دراج
بلدٌة بلعائبة مقرة
حً  86مسكن المسٌلة
حً التجزئة رقم  02المسٌلة
مكتبة السالم شارع محمد خمٌستً رقم  48المسٌلة
حً  810مسكن تساهمً  05جوٌلٌة
حً الشٌخ الطاهر ص ب  540حً النصر المسٌلة
حً سٌدي سلٌمان  17/905بوسعادة
حً المجاهد  02/610بوسعادة
أهل الواد بلدٌة ونوغة
حً  108مسكن المسٌلة
حً  110مسكن اوالد عدي لقبالة
مشتة الذبابحة مقرة
حً التجزئة رقم  06المسٌلة
حً  346مسكن المسٌلة
حً سٌد سلٌمان  05/694بوسعادة
حً اوالد بدٌرة بواسطة التاجر نوٌوة معٌش
عن طرٌق رابح بن سراي تاجر بحً العرقوب
حً العقٌد لطفً سٌدي عامر
حً  346مسكن المسٌلة
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قاضً علً
شرٌفً فهد
شرٌفً حسٌن
لعوٌجً حمال
بلٌل زروقً
بن بشٌر محمد ضٌاء الدٌن
رحمون ٌعقوب
زنات فارس
بن بلخٌر ماجدة
دهٌمً حنان
جمعً عصام
قلمٌن طارق
عزٌزو رضوان
جناوي هاجر
مزهود عبد الرحمان
وكً اسماعٌل
ٌطو عائشة
مناد بالل
محادي محمد
علً عرٌوة ٌوسف
خوجة حمزة
حلٌتٌم سلٌمان
دهٌلٌس عبد الرؤوف
عقون مروة
صدوق نوال
سعٌدانً رمزي
عزوز سعٌدة
بن لشهب ٌاسٌن
عطار ابراهٌم
عوٌجً عمار
بن حمٌدوش رٌمة
بركات رشدي
بوسعد عفاف
حجاب خولة
بدٌار رضا
مرهون عنترة
ٌاحً أمال
مكً فاٌزة
بن حمودة زهٌرة
بلفار شهرة
دهٌلٌس سمٌة
بحاش عبد الرحمان
حبٌشً شهرزاد
بلٌزاك لوٌزة
بلٌزاك بشرى
قلٌل محمد
دٌلمً محمد
قانة محمد
حجٌلً نجاة

حً  202مسكن اوالد دراج
بلدٌة عٌن الخضراء
عند التاجر بن عامر بن تونس عٌن الحجل
حً  107مسكن اوالد عدي لقبالة
بانٌو المعارٌف
حً الزبارة بلدٌة سٌدي امحمد
حً  1500/400مسكن المسٌلة
حً  230مسكن اوالد دراج
حً  80مسكن موٌلحة
حً  924مسكن المسٌلة
حً  100مسكن المسٌلة
حً المقري طرٌق البرج المسٌلة
حً التجزئة رقم  06المسٌلة
عٌن الخضراء ص ب 36
حً المجاهد عٌن الحجل
حً  24فٌفري  14/178بوسعادة
مزطاوة حمام الضلعة
حً  104مسكن المسٌلة
ح كروع حمام الضلعة
ص ب  28060بلدٌو اوالد منصور
ص ب  451حً النصر المسٌلة
الرمانة بلدٌة الحوامد
الرمانة بلدٌة الحوامد
حً وعواع المدنً عٌمر الصدٌق مصور المسٌلة
حً  1000مسكن رقم العمارة  36الباب  559المسٌلة
حً مدرسة الشهٌد احمد مبدوعة امجدل
مشتة اوالد أحمد مقرة
حً اوالد أحمد بلدٌة اوالد منصور
حً الواد ونوغة
قرٌة العواٌز اوالد عدي لقبالة
حً وعواع المدنً شارع  05جوٌلٌة
الراكتٌة اوالد دراج
حً التجزئة رقم  250 04مسكن المسٌلة
ص ب  761ق ر المسٌلة
قرٌة اوالد علً بن زٌد المطارفة
قرٌة المراهنٌة اوالد عدي لقبالة
حً  368مسكن المسٌلة
حً  368مسكن المسٌلة
حً نوارة بلدٌة المسٌلة
حً بشارة المعاضٌد
حً  924مسكن المسٌلة
حً  102مسكن دغٌش العٌاشً الموٌلحة
حً سلٌمان عمٌرات  6/805لكدات بوسعادة
بلدٌة برهوم
بلدٌة برهوم
حً  256مسكن المسٌلة
حً العائدون بلدٌة اوالد عدي لقبالة
بواسطة بن سراي رابح تاجر ساحة الشهداء المسٌلة
حً  700مسكن المسٌلة
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فرحات فتٌحة
مٌلودي سفٌان
عربٌة وردة
نوي بوبكر
لقلٌضً قدور
بعلً حمزة
غرزولً عباس
لعوٌجً محمد
شنٌح سفٌان
تومً صدام حسٌن
لعمارة نجود
بوعافٌة أحمد
خرامسٌة حلٌمة
سراي عمر
عبد الرزاق أسامة
بوقرة شعٌب
غٌاط حمزة
نوٌبات صفٌة
لكحالً سامٌة
برٌكً هاجر
بوشارب عادل
قمرة فاتح
ٌحٌاوي رقٌة
حمرٌط كرٌمة
عبد العزٌز زٌنب
تركً عبد المجٌد
اعبٌد حٌاة
لعمارة هجٌرة
قرٌشً سارة
سعادة منٌرة
جودي نعٌم
زٌن إلٌاس
بوراس مولود
مرزوقً بدر الدٌن
خالفً ٌوسف
لحمر دلٌلة
سهٌلً حسٌن
دري نجاة
جوادي الٌاس
هدلً نسٌمة
لقوي سمٌة
سامعً سمٌة
نقاز نزهة
ناٌلً مراد
بوروٌس نبٌلة
ببون صورٌة
بركات تقً الدٌن
بورنان سهام
بن شوٌخ ٌاسر

ص ب  1481ق ر المسٌلة
حً تٌخوباي حمام الضلعة
شارع كروع حمام الضلعة
ص ب  531سٌدي عٌسى
بلدٌة مناعة حً السالم امجدل
حً التجزئة رقم  02المسٌلة
حً التل ملوزة بلدٌة ونوغة
حً العواٌز القدٌمة ص ب  77اوالد عدي لقبالة
مدٌرٌة الحفظ العقاري بدار المالٌة الحً االداري المسٌلة
قرٌة الدٌالم طرٌق الجفن اوالد دراج
حً  216مسكن رقم  212المسٌلة
حً  100مسكن اوالد عدي لقبالة
حً  400/1500مسكن بالمسٌلة
حً بوخمٌسة المسٌلة
حً الوئام الزرزور
ص ب  1517ق ر المسٌلة
بلدٌة منصور المسٌلة
حً لومامٌن  17/157بوسعادة
الفرع البلدي ببمطارفة
حً نوارة بلدٌة المسٌلة
ص ب  238الحضنة
حً  166مسكن ص ب  1946المسٌلة
حً محمد شعبانً  08/916بوسعادة
طرٌق الجفن سلمان
حً كروع حمام الضلعة
حً  138مسكن المسٌلة
عٌن الخضراء المسٌلة
ص ب  1926المسٌلة
حً  20مسكن المٌسلة
طرٌق البراكتٌة اوالد دراج
حً  500مسكن عمارة رقم  06الباب رقم  45المسٌلة
اوالد عدي لقبالة ص ب 32
قرٌة البوٌرة حمام الضلعة
الحوران حمام الضلعة
حً البرج ص ب  1056ق ر المسٌلة
حً الروكاد المسٌلة عند عٌش محمود تاجر
ص ب  189مكتب البرٌد محمد بو ضٌاف حً  924مسكن المسٌلة
حً زٌغوت ٌوسف برهوم
حً المجاهد عٌن الحجل
حً  500مسكن المسٌلة
حً محمد شعبانً  737/7بوسعادة
حً الكوش المسٌلة
حً  608مسكن المسٌلة
حً  1200مسكن بالمسٌلة
حً  346مسكن المسٌلة
ص ب  160حمام الضلعة
مدرسة الشرطة بالمسٌلة
برٌد اوالد منصور
حً التل ملوزة بلدٌة ونوغة

471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

مصطفاوي صابر
روبً نور الدٌن
برٌش احالم
دبً نادٌة
طابً عٌسى
قسمٌة محمد
بن خالد ٌوسف
عبدلً نور الدٌن
النوي محمد
دوفً بالل
امحمدي محمد
عوٌجً مولود
بوضٌاف مرٌة
مغٌش بولنوار
بركة محمد
سباع إٌمان
بوسعدٌة راوٌة
مرهون راضٌة
دحمانً نور الهدى
القالً محمد
ناصري المٌة
بوحالة رضا
قرٌن غنٌة
سمان مرٌم
مداح عبد الوهاب
دوسن مهدي
عبد الكرٌم أحالم
هاللً محمد أٌوب
بلقرع حسٌبة
برٌنٌس إٌمان
عرٌوة شمس الدٌن
حذٌفً تقً الدٌن
مرهون رحٌمة
عوفً محمد بن مبارك
خرشً حسام الدٌن
بورنان ٌوسف
كباش محمد
غانم أحمد
معزوز نعٌم
علٌلً سمٌحة
عمرون هشام
جالل الرزقً
علً زغالش خدٌجة
شبٌرة نور الدٌن
شوٌة اسماعٌل
فرج هللا حمزة
مغٌش بادٌس
صالحً أسماء
حمادي أسٌا

مقرة
حً  44مسكن رقم  42بالمسٌلة
حً  36مسكن المسٌلة
برٌد بو خمٌسة المسٌلة
الدار الكبٌرة حمام الضلعة
حً  56مسكن تساهمً سفار طبً
حً  924مسكن المسٌلة
حً  19جوان  65سٌدي عسٌى
حً الموامٌن  6/435بوسعادة
حً الموامٌن  16/141بوسعادة
حً سٌدي ثامر رقم الباب  71/96بوسعادة
قرٌة العواٌز اوالد عدي لقبالة
حً التل بلدٌة ونوغة
حً  62مسكن اوالد دراج
ذراع ٌوسف بلدٌة مسٌف
حً  600مسكن بالمسٌلة رقم البا 252
حً التجزئة رقم  06المسٌلة
قرٌة البرابرة اوالد عدي لقبالة
الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
التامسة
الدار الكبٌرة حمام الضلعة
مشتة اوالد مبارك ع /عزٌل اوالد عدي لقبالة
حً اول نوفمبر بلدٌة حمام الضلعة
حً الحوران حمام الضلعة
حً  322مسكن المسٌلة
عند التاجر رحال محمد عٌن الحجل
حً  600/3300مسكن عمارة  47رقم  585طرٌق الجزائر بوسعادة
بلدٌة تامسة
بواسطة زرقٌن رابح حً وعواع المدنً المسٌلة
حً  2016مسكن رقم  713المسٌلة
حً اوالد موسى بلدٌة اوالد منصور
ص ب  141حً النصر  1000مسكن المسٌلة
قرٌة البرابرة اوالد عدي لقبالة
قرٌة سد الغابة بلدٌة اوالد ماضً
حً البدر  500مسكن المسٌلة
حً  504مسكن رقم  21المسٌلة
ص ب رقم  01امجدل
ص ب رقم  114محمد بوضٌاف المسٌلة
حً اوالد امسلم ونوغة
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
حً  316مسكن المسٌلة
حً قرفالة المسٌلة
ص ب  979الحضنة
قرٌة الخبانة
حً جنان الكبٌر المسٌلة
بلدٌة بن سرور
حً جنان الكبٌر المسٌلة
عند نوٌري موسى تاجر برهوم
حً  600مسكن عمارة  50رقم  409المسٌلة
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حواسً سارة
رماضنٌة فرٌد
بن حوة عبد الرؤوف
بن عثمان حمزة
جبالحً رٌمة
بلٌل فرٌد
عبدلً امال
عبد لً فاٌزة
حموش ابتسام
أحمد أسماء
طعشوش سٌف الدٌن
صحراوي صفٌة
بطة عبد الناصر
ضباب أسماء
سراٌش سمٌة
عبد العزٌز حلٌمة
عمرون زهرة
طباخ جمٌلة
مرنٌز عبد الرحمان
زرٌق عاطف
لصقع مراد
وناس سارة
خلدون مدانً
بوحملة عبد الجلٌل
عطوي راوٌة
عطوي محمد
سخري محمد الطاهر
سماعٌنً شفٌقة
مكٌدش سعدٌة
بن البار جمال
دشوشة سامٌة
بن شعبان بركاهم
دهٌمً رشٌدة
بن السعدي حنان
الباهً فاطمة الزهراء
طكوك امٌرة
باي عمر
ملٌانً سلٌمان
ٌحاوي منٌرة
قرة لطفً
روٌشً عبد القادر
بوعصٌد لٌلى
طٌهار سلٌمان
مزوز الحسٌن
تٌس محمد ٌوسف

حً  CNL 200اشبٌلٌا
عند التاجر خبال أحمد عٌن الحجل
طرٌق البراكتٌة اوالد دراج
حً  1000مسكن رقم العمارة  22الباب  428المسٌلة
حً  500مسكن البدر رقم د 29
بانٌو المعارٌف
597برٌد الحضنة
برٌد الحضنة 591
حً  40مسكن مٌتانوف المسٌلة
ص ب  1197الحً االداري المسٌلة
ص ب  25عٌن الخضراء
ص ب  10اشبٌلٌا
عٌن فارس دائرة عٌن الملح
ص ب  317الحضنة المسٌلة
ص ب  157الحً االداري المسٌلة
حً رتبة العرقوب بلدٌة المطارفة
حً الجعافرة المسٌلة
حً طرٌق لشٌاخ المسٌلة
حً  216مسكن المسٌلة
حً مزرٌر المسٌلة
حً الزاهر  300مسكن رقم أ 32المسٌلة
حً اشبٌلٌا القدٌمة ص ب  231المقاطعة 19
حً  300مسكن النهضة المسٌلة
حً  172مسكن بلدٌة اوالد دراج
اوالد عدي لقبالة
قرٌة البرابرة اوالد عدي لقبالة
بلدٌة الدهاهنة مقرة
حً النهضة  300مسكن المسٌلة
حً  24فٌفري  241/10بوسعادة
الحً الظهراوي امجدل
حً طارق بن زٌاد المسٌلة رقم الباب 04/17
حً  700مسكن التجزئة رقم  05جاهل سلٌمان المسٌلة
حً  206مسكن المنظر الجمٌل المسٌلة
حً الوفاء تارمونت
حً الموامٌن  02/439بوسعادة
حً  581مسكن المسٌلة
حس سٌدي سلٌمان  20/719بوسعادة
ص ب  542المسٌلة
بلدٌة الدهاهنة مقرة
حً  322مسكن المسٌلة
حً  346مسكن المسٌلة
حً النهضة  300مسكن عمارة  16رقم اباب  105المسٌلة
حً  1000حمارة  14رقم الباب  267المسٌلة
الحً الجدٌد اوالد سٌدي ابراهٌم
حً  11دٌسمبر  60سٌدي عٌسى

الجمهورٌة الجزائرٌة الدبقراطٌة الشعبٌة
والٌة المسٌلة
مدٌرٌة اإلدارة المحلٌة
مصلحة الموظفٌن

قائمة المترشحٌن المدعوٌن إلجراء المقابلة لإللتحاق برتبة عون ادارة رئٌسً
لٌوم  22:مارس  2017صباحا
الرقم

اسم ولقب المترشح
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ونوغً عبلة
فٌشوش حسٌن
جقبالة حمزة
دحدوح منال
حمالوي احمد زٌن العابدٌن
قلمٌن منى
ربعٌن كرٌمة
ربعٌن فاٌزة
لمرور ٌاسمٌن
لكحل فٌصل عبد الرؤوف
حجٌسً حنان
مباركً سهام
راجعً عبد هللا
براهٌمً عمر
حبوش حسام
بن مبروكة فتٌحة
بن مبروكة ٌمٌنة
حفانً عبد الحمٌد
بوعزٌز إٌمان
عزٌزي شرٌفة
بكري ٌعقوب
ناجً صالح
بوحالة سٌف الدٌن
نوٌري نور الدٌن
بوزٌدي إٌمان
بغدادي نجٌة
قاسم عٌسى
لعٌفة إسمهان
بن زاهٌة قدور
دري خدٌجة
هاللً العلوانً
عوٌدٌدي لوٌزة
الوخش محمد
سحنون سمٌة
كٌدي مرزاقة
بن علً هاجر
ضباب رٌاض
قفً أمال
خٌر الدٌن حكٌم
شٌخاوي المسعود
علٌلٌش سارة

العنوان

حً  295مسكن المسٌلة
حً  05جوٌلٌة  62سٌدي عامر
حً الطرٌق السٌاحً  09/888بوسعادة
حً  608مسكن المسٌلة
ص ب  257برٌد الحضنة المسٌلة
الحوران حمام الضلعة
حً  1000مسكن عمارة  17رقم الباب  330المسٌلة
حً  1000مسكن عمارة  17رقم الباب  330المسٌلة
حً الروكاد طرٌق نوارة براخلٌة مختار تاجر
ص ب  1359ر ب المسٌلة
عٌن الخضراء
عٌن الخضراء
حً النهضة  300مسكن المسٌلة
حً  383مسكن المسٌلة
حً  1000مسكن المسٌلة
حً  300مسكن رقم الباب  27ب المسٌلة
حً  300مسكن رقم الباب  27ب المسٌلة
حً  24فٌفري رقم  38/177مسكن
حً  924مسكن المسٌلة
حً مزطاوة حمام الضلعة
قرٌة العراٌب اوالد دراج
قرٌة جبل ثامر بلدٌة المعارٌف الشالل
قرٌة اوالد قسمٌة اوالد عدي لقبالة
ص ب  210برهوم
عند التاجر عمرون البشٌر حً غالٌة اللعٌد رقم الباب 34
ص ب  345عٌن الحجل
حً المحالٌل بلدٌة ونوغة
بواسطة بدرا جمال هاتف عمومً حً الكوش
حً سٌدي سلٌمان رقم  727/02بوسعادة
حً زٌغوت ٌوسف برهوم
حً  48مسكن بجوار مؤسسة إعادة التربٌة طرٌق البرج
حً الكوش المسٌلة
حً  1000مسكن  647عمارة  44المسٌلة
ص ب  121برهوم
بلدٌة اوالد منصور
حً بوخمٌسة المسٌلة
ص ب  2036م ر المسٌلة
حً  144/800مسكن اشبٌلٌا العمارة  06الباب 61
حً البساتٌن بن سرور
بلدٌة بنزوه
حً محمد بوضٌاف بلدٌة بنً ٌلمان سٌدي عٌسى
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حمرٌط عبد النور
عطا هللا عبد الحكٌم
سالم علً علً
عشور نجوى
عمرون رابح
نقاش هشام
قراب محمد نجٌب
قنور أمال
سعد هللا السعٌد
زواق نصر الدٌن
غالٌة أحالم
رباحً ٌسمٌنة
بلقلٌل عبد الرزاق
بتٌش مصطفى
حلفاٌة الحاج
سالمً حنان
مقٌرش اسامة صالح الدٌن
معزوزي فاطمة
نوٌري سامً
زحاف خدٌجة
شرٌك اسماعٌل
درار فارس
زٌدان سارة
بن الشرٌف الجمعً
مشتر مرٌم
خبال أم الخٌر
منجحً سمٌة
بن قسمٌة فاطمة الزهراء
حواش جهٌدة
بلطرش سامٌة
بوبعاٌة تقً الدٌن
شرٌف أٌمان
لعمارة عزة
كمال صدام حسٌن
دوسن الهاشمً
قرٌن منٌرة
ملكً امال
اوهٌبة مروة
طٌباوي خلٌل
طٌباوي محمد
عٌالن سمٌر
قادري لمٌن
تومٌات فاتح
تناح السعٌد
تومٌات عبد الكرٌم
روٌشً نبٌلة
نعٌمً جمال
تٌطوم سهام
علً زغالش حمزة

حً  104مسكن اوالد دراج
حً  50مسكن اوالد عدي لقبالة
حً التجزئة رقم  02المسٌلة
بئر الحلو تارمونت
56مسكن المسٌلة
حً  136مسكن اوالد عدي لقبالة
الحً الجدٌد تارمونت
التاجر بوهدي رشٌد الحوران حمام الضلعة
حً الحوران بلدٌة حمام الضلعة المسٌلة
حً البساتٌن تارمونت
حً وعواع المدنً
حً زٌغوت ٌوسف برهوم
ص ب  98اوالد دراج
حً  346مسكن المسٌلة
حً البعط حمام الضلعة
بواسطة التاجر سالمً علً شارع عٌسات إٌدٌر المسٌلة
ص ب  568الحضنة المسٌلة
حً  608مسكن المسٌلة
قرٌة قدٌشة برهوم
حً جنان الكاف اوالد سٌدي ابراهٌم
بلدٌة بلعائبة مقرة
حً محمد بوضٌاف بنً ٌلمان
حً سونالغاز  88مسكن
بلدٌة اوالد دراج
بلدٌة عٌن الحجل
برٌد عٌن الحجل
حً تعاونٌة الشٌخ المقرانً اشبٌلٌا
ص ب  34مقاطعة  02سٌدي عٌسى
حً  1000مسكن عمارة رقم  24الباب  466المسٌلة
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
حً اشبٌلٌا المسٌلة
ص ب  30مقاطعة رقم  01حمام الضلعة
حً الوحدة رقم  02المسٌلة
حً  20اوت بلدٌة سٌدي عامر
حً  924مسكن المسٌلة رقم 892
الحً القدٌم حمام الضلعة
حً سٌدي سلٌمان  05/679بوسعادة
حً  20اوت  845/22بوسعادة
الحً الشمالً جبل امساعد
الحً الشمالً جبل امساعد
بلدٌة عٌن الخضراء مشتة الصوالح
الحً الشمالً جبل امساعد
ص ب  47اوالد عدي لقبالة
حً  17جوان رقم  19/247بوسعادة
قرٌة البرابرة اوالد عدي لقبالة ص ب 140
حً  256مسكن المسٌلة
حً حسٌبة بن بوعلً سٌدي عامر
حً اهل الواد بلدٌة ونوغة
حً  32/24مسكن شارع خوجة ابراهٌم المسٌلة
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لوبازٌد ٌاسمٌنة
بن عٌسى موسى
خلدون الحسٌن
حاجً لحبٌب
دٌسً هناء
بوقرة حلٌمة
داود سمٌة
نصلً حمزة
حمٌدي حمزة
حرزلً لمجد
خلفة عبد اللطٌف
صغٌري فتٌحة
خرشً سامٌة
بن طاطا نصر الدٌن
شوٌرب المهدي
والً عبد هللا
بوزٌدي نعٌمة
الواضح صدام
بن الصدٌق هاجر
السائحً خلٌل
مكً أسماء
جغام محمد
شٌتح محمد
بن السعدي نسٌمة
بشٌري عبد الرحمان
صغٌرو مدٌحة
فرٌتٌح عبد المجٌد
قرٌن حنان
عمرون عبد الرحمان
جمٌات فاتح
سرقٌن أحالم
عٌش محمد االمٌن
تٌتً عبد الرحٌم
حمٌدي اسماعٌل
بلباي رشٌدة
زٌانً محمد
حمٌدي بن عزوز
قوٌدري مهدي جمال الدٌن
بلقاسم فرج هللا
غربً بسمة
دش زكٌة
بن السعدي قوٌدر
صوشً الحسٌن
لعمارة مرٌم
بوسعدٌة خالد
تومً الطاهر
لسلت لعموري
ارفٌس عبد القادر
فكرونً محمد

العلٌق بلدٌة ولتام بوسعادة
الحً الجدٌد اوالد سٌدي ابراهٌم
عن طرٌق التاجر خلدون عٌسى برهوم
ص ب  158مقرة
حً الشرفاء  20/74بوسعادة
حً  368مسكن المسٌلة
حً  1000 150رقم الباب  34العمارة  4المسٌلة
حً العربً بن مهٌدي سٌدي عامر
عٌن الخضراء
حً الزٌتون بلدٌة الهامل بوسعادة
حً ذراع ٌوسف بلدٌة مسٌف الخبانة
حً محمد بوضٌاف حمام الضلعة
حً  504مسكن اشبٌلٌا الجدٌدة المسٌلة
ص ب  65حً النصر  1000مسكن المسٌلة
حً  08ماي  45سٌدي عامر
ص ب رقم  518اوالد ماضً المسٌلة
حً حسٌبة بن بوعلً سٌدي عامر
بلدٌة امجدل
164شارع عبد القادر سحنونً المسٌلة
امجدل
حً  300مسكن الحً الزاهر رقم الباب  14أ
ص ب  215حً  924مسكن المسٌلة
حً رأس العٌن عٌن الملح
حً الوفاء بلدٌة تارمونت
حً الهضبة امجدل
حً مزطاوة حمام الضلعة
بانٌو المعارٌف
الحً القدٌم حمام الضلعة
حً  322مسكن المسٌلة رقم الباب 05/48
حً  70مسكن بالمسٌلة
حً البدر  6/37سطٌح بوسعادة
قرٌة لوٌزة بلدٌة المطارفة
حً  80مسكن عٌن الملح
حً  107مسكن اوالد عدي لقبالة
رقم الباب  480حً اشبٌلٌا القدٌمة المسٌلة
شارع مدرسة الشهٌد بن اعمر لخضر الحً الغربً جبل امساعد
حً  08ماي عٌن الحجل
حً وعواع المدنً المسٌلة
حً  80مسكن المسٌلة
حمام الضلعة المسٌلة
ص ب  332إشبٌلٌا
دٌسالمة بلدٌة تارمونت
بلدٌة حمام الضلعة
حً  2016مسكن رقم الباب  212عمارة  23المسٌلة
ص ب  81اشبٌلٌا الجدٌدة المسٌلة
طرٌق الجفن سلمان
جبل امساعد
حبل امساعد
جبل امساعد
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قذٌفة محمد  /ثامر
دوقة عبد الرزاق
منجحً سفٌان
وذان محمد
بن كٌحول نور الدٌن
قادري نبٌل
مصطفاوي رشدي
مجاهد خلٌصة
زرواق حنان
زٌازٌة جهاد
زاٌدي فطٌمة الزهرة
دحمانً امحمد
بودٌة عصام
حلفاٌة عبد الناصر
ولد محمد نسٌمة
عاٌب اسمهان
شقلوفة شهرزاد
بالعدة ابتسام
سراٌش وفاء
فراحتٌة حسٌبة
فرٌجة لبنى
طرشً منال
جٌدل محمد
نصري وداد
بوراس قدور
بوضٌاف الحسٌن
جٌدل أسماء
ٌاحً شهرة
ٌاحً سامٌة
دحمانً سمٌحة
شادي سمٌة
زغبة سارة
بدٌار لخضر
سالم هناء
شرٌفً شعبان
دمدوم صارة
عمرون سامً
خلفة فؤاد
حجاب سارة
حجاب سامٌة
شبٌرة حمزة
موسى عبٌر
بن صوشة سمٌر
بٌطار إسمهان
بوراجً عبد المجٌد
بركة أم الخٌر
جعٌجع ٌمنى
خوجة مروان
بوغرارة تمانً

شارع متوسطة مبروكً النواري جبل امساعد
الفركوسة الكحلة بلدٌة خطوطً سد الجٌر
حً تعاونٌة المقرانً المسٌلة
الحً الشمالً جبل امساعد
حً رأس العٌن عٌن الملح
مكتبة الغزالً عٌن الملح
ص ب  299بلدٌة مقرة
بلدٌة اوالد منصور
حً الزقم  37/42بوسعادة
ونوغة دائرة حمام الضلعة
حً النسٌج بلدٌة المسٌلة
حً  108مسكن المسٌلة
ص ب  81اشبٌلٌا الجدٌدة المسٌلة
البعط بلدٌة حمام الضلعة
ص ب  156برٌد  02سٌدي عٌسى
حً  144مسكن المسٌلة
ص ب  141حً النصر  1000مسكن المسٌلة
حً  151مسكن المسٌلة
ص ب  2161المسٌلة
قرٌة جعونة المعاضٌد
ص ب  18مركز محمد بوضٌاف المسٌلة
حً  504مسكن اشبٌلٌا
حً  24فٌفري  18/217بوسعادة
ص ب  1126م ر المسٌلة
حً التل بلدٌة ونوغة
حً التل بلدٌة ونوغة
حً  24فٌفري  18/217بوسعادة
حً  608مسكن رقم الباب  14المسٌلة
حً  608مسكن المسٌلة رقمالباب 14
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
حً  3000/750مسكن المسٌلة
حً  924مسكن المسٌلة
حً  500مسكن رقم الباب ب  107المسٌلة
سٌداكس  29المسٌلة
المطارفة
حً الكوش بواسطة بدار جمال هاتف عمومً
ص ب  343حً النصر المسٌلة
حً النهضة  300مسكن المسٌلة
ص ب  2244ق ر المسٌلة
ص ب  2244ق ر المسٌلة
بئر القالٌلٌة بلدٌة مسٌف
ص ب حً غزال المسٌلة
حً  924مسكن المسٌلة
حً  05جوٌلٌة  368مسكن العمارة  15الباب 06
عند مكتبة بن عٌسى الربٌع سٌدي عٌسى
حً اشبٌلٌا
حً  40مسكن عمارة أ رقم  07المسٌلة
حً اهل الواد بلدٌة ونوغة
حً  570مسكن القطب الحضري الجدٌد
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بوضٌاف بالل
عبد الالوي سمٌة
سماعٌلً هاجر
عثمانً سعٌد
طٌوب لٌلى
نش منٌرة
بن عاشور عمار
حدٌبً أحمد
مرنٌز انتصار
خلفة إٌمان
دنبري سامٌة
لعجٌنً شمس الدٌن
بن لعمري أحمد
تٌطراوي سلمى
دشوشة نوارة
بوحملة مرٌم
ابراهٌمً وائل
ساسوي جوٌدة
قلمٌن حمزة
قطوش نورة
قطوش رفٌعة
عمرون سناء
مختاري جالل
بوكراع سهام
مختاري عامر
شٌكوش حمٌنة سهٌلة
شٌكوش حمٌنة سمٌرة
دومً فٌصل
بعوش عائشة
بوقرة نور الدٌن
جبالحً أسماء
سالم مرزاقة
قرٌن نعٌمة
حلٌتٌم سلٌمان
صحراوي فٌروز
بن البار خلٌل
صغٌري محمد
فردي مراد
غادري سارة
بوضٌاف ٌاسٌن
صولً عبد الصبور
ابراهٌمً وائل
نقاز محمد
بختً عبد الباسط
بن علٌة بالل
طٌوب مسعودي
بركات عبد الحق
طبوسً توفٌق
حجاب أسماء

حً التل بلدٌة ونوغة
حً سٌدي سلٌمان  882/6بوسعادة
حً  275مسكن المسٌلة
حً المكمن بلدٌة ونوغة
حً  05مسكن اشبٌلٌا المسٌلة
حً  32مسكن متقنة جابر بن حٌان المسٌلة
حً حسٌبة بن بوعلً سٌدي عامر
حً  05جوٌلٌة سٌدي عامر
ص ب رقم  309المسٌلة
حً تعاونٌة الشٌخ المقرانً اشبٌلٌا
حً تعاونٌة طارق بن زٌاد المسٌلة
قرٌة بشارة بلدٌة المعاضٌد
بلدٌة محمد بوضٌاف بن سرور
حً اهل الواد بلدٌة ونوغة
ام الشواشً بلدٌة تارمونت
حً  20مسكن اوالد عدي لقبالة
حً  216مسكن المسٌلة
بواسطة التاجر بلوردي العٌاشً حً الجعافرة
حً  500مسكن البدر رقم  83أ
امجدل
امجدل
ص ب  846ق ر المسٌلة
قرٌة الخلوة بلدٌة المعاضٌد
اوالد بن صوشة اوالد دراج
اوالد دراج
حً  275مسكن المسٌلة
حً  275مسكن المسٌلة
حً بوخمٌسة المسٌلة
الحً الجدٌد بلدٌة تارمونت
حً الوفاء تارمونت
حً  209مسكن اشبٌلٌا
حً  2000/570مسكن المسٌلة
الحً القدٌم حمام الضلعة
الرمانة بلدٌة الحوامد
ثانوٌة الشٌخ عمر المختار عٌن الحجل
امجدل
حً  88مسكن سونالغاز المسٌلة
حً العائدون امجدل
حً القدس عٌن الملح
حً  78مسكن تساهمً نقاز المسٌلة
بلدٌة عٌن الخضراء
حً  124مسكن اندٌتاكس المسٌلة
حً  270مسكن رقم  167المسٌلة
حً نوارة بالمسٌلة
عٌن الخضراء
حً  108مسكن المسٌلة
البراكتٌة اوالد دراج
حً أحمد زبانة سٌدي عامر
بلدٌة السوامع
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دحة عٌشوش
دوسن عزوز
بن أم هانً حمزة
قارة أحمد
لجلط عثمان
دحمانً اسالم
جناوي عبد الواحد
طرافً خدٌجة
نقاش دلٌلة
قرساس عبد الحق
قلمٌن سعاد
رزق هللا تونس
مخلوف أسامة
حلفاٌة أسماء
قرنوط نعٌمة
طوٌرات محمد االمٌن
بوحجة الطٌب
بوحجة السعٌد
فٌشوش ٌوسف
بوحجة قوٌدر
حشالف امحمد
طالب عبد الرحمان
بلهواري بدر الدٌن
سعودي حنان
قربوص اسماعٌل
قاضً عائشة
بن بلخٌر سلٌم
جقبالة بشٌر
عطابً عادل
عطابً الضاوٌة
عزاز عمار
بوعافٌة بدر الدٌن
مكفس فاتح
زٌدان عائشة
بن لطرش نبٌلة
بن ٌحً ٌوسف
زنبوع العٌد
ساسوي فتٌحة
خنوس فوزٌة
دهٌمً كمال
اعبٌد منال
عوٌبر حمزة
عبد الكرٌم فاطمة
شتراوي زٌنب
عابً سمٌة

الدٌس اوالد سٌدي ابراهٌم
بواسطة التاجر لعوج مقران عٌن الحجل
بئر هنً الخبانة
حً  166مسكن رقم  97المسٌلة
حً  209مسكن  148اشبٌلٌا
عند السٌد بن ساعد عبد هللا مقابل دائرة بن سرور
حً العقٌد الحواس عٌن الخضراء
حً المجاهد  14/592بوسعادة
حً العائدون اوالد عدي لقبالة
حً  40مسكن اوالد عدي لقبالة
حً الحوران بلدٌة حمام الضلعة المسٌلة
قرٌة الخبانة
بلدٌة عٌن الخضراء
البعط بلدٌة حمام الضلعة
عند سالمً موسى حالق سٌدي عٌسى
شارع محمد بوضٌاف اوالد دراج
حً سٌدي سلٌمان  276/15بوسعادة
حً سٌدي سلٌمان  876/15بوسعادة
حً االستقالل سٌدي عامر
حً سٌدي سلٌمان بوسعادة
حً حسٌبة بن بوعلً سٌدي عامر
سٌدي عامر المسٌلة
حً  1000مسكن عمارة  22الباب  430المسٌلة
حً  166مسكن سونٌتاكس المسٌلة
حً مسجد خالد بن الولٌد اوالد دراج
حً الهواري بومدٌن اوالد دراج
عند التاجر امحمد بن جنٌدي بن سرور
حً المجاهد  02/610بوسعادة
ص ب  218بلدٌة برهوم
ص ب  218بلدٌة برهوم
ص ب  315حً النصر المسٌلة
ص ب  158عٌن الحجل
اوالد عدي لقبالة
حً  504مسكن المسٌلة
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
حً طرٌق البرج المسٌلة
بلدٌة اوالد دراج ص ب 98
برٌد الرقاٌق  28062خطوطً سد الجٌر
بئر هنً الخبانة
عند التاجر عبد العزٌز عبد الرزاق بن سرور
بلدٌةعٌن الخضراء
حً نوارة المسٌلة
ص ب  65الهامل بوسعادة
ص ب  110حً  924مسكن المسٌلة
قرٌة العوابً اوالد عدي لقبالة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدبقراطٌة الشعبٌة
والٌة المسٌلة
مدٌرٌة اإلدارة المحلٌة
مصلحة الموظفٌن

قائمة المترشحٌن المدعوٌن إلجراء المقابلة لإللتحاق برتبة عون ادارة رئٌسً
لٌوم  22:مارس  2017مساءا
الرقم
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اسم ولقب المترشح

بحاش محمد
خضراوي حفصة
لزرق نور الدٌن
توامً عز الدٌن
خرخاش ثامر
بالعدة فضٌلة
دوسن هشام
دوسن زكرٌاء
دربالً خٌر الدٌن
لحوٌشً حمزة
سعد هللا مصطفى
عمراوي خدٌجة
مٌمً نادٌة
بن علٌة زٌنب
نمس مرٌم
عالك اسماعٌل
كشٌدة عمر
مشقق الطٌب
العمراوي خلٌدة
سعٌدان نورة
خاوي نسرٌن
بوبعاٌة بالل
عمٌش مارٌة
بوضٌاف إٌمان
بحري رٌم
مزراق اسالم
شموري عبد السالم
سخري فٌصل
شاكً فوزٌة
دحمانً نسٌمة
عٌشوش سعاد
العطوي زٌنب
لبصٌر الحاج
قلقول مرٌم
سعدون نجاة
بن السٌلخ طٌب
بن السٌلخ محمد
رفان سارة
اورٌدة بوبكر
بشٌر أنور
هدور سامٌة

العنوان

حً  138مسكن المسٌلة
حً أهل الواد ونوغة
حً اول نوفمبر رقم  11/273بوسعادة
بانٌو بلدٌة المعارٌف
بلدٌة السوامع
حً الروكاد المسٌلة
حً اول نوفمبر عٌن الحجل
حً اول نوفمبر عٌن الحجل
حً  24فٌفري  218/22بوسعادة
حً  24فٌفري  07/230بوسعادة
الدرٌعات بلدٌة حمام الضلعة
حً المجاهد  603/17بوسعادة
بلدٌة الدهاهنة مقرة
بلدٌة الهامل ص ب 28015
حً العائدون بلدٌة الهامل
عند التاجر عالك صابر عٌن الحجل
ص ب  75بلدٌة برهوم
حً البناء الذاتً القدٌم اوالد دراج
حً  24فٌفري رقم  220/06بوسعادة
قرٌة الدبٌل حمام الضلعة /ص ب  117مقاطعة رقم  02ح ض
بلدٌة الدهاهنة مقرة
حً  322مسكن المسٌلة
حً  1000مسكن عمارة  10الباب  190المسٌلة
قرٌة اوالد مرزوق برهوم
حً  570/3000مسكن المسٌلة
حً  14مسكن طرٌق البرج الجدٌدٌة صٌدلٌة جرار
مشتة الخرارٌب مقرة
بلدٌة الدهاهنة مقرة
أهل الدٌر اوالد عدي لقبالة
حً سٌدي عمارة المسٌلة
بلدٌة مقرة
الحً الشمالً جبل امساعد
حً راس العٌن ص ب  363عٌن الملح
حً الوحدة رقم  02مقابل بنك الخلٌج المسٌلة
بلدٌة برهوم
حً الهضبة عند التاجر التٌس الطٌب امجدل
حً الهضبة عند التاجر التٌس الطٌب امجدل
حً الباطن بوسعادة طرٌق سٌدي عامر
المجمع السكنً  35/04الحً الشمالً جبل امساعد
بلدٌة الدهاهنة مقرة
بواسطة بن عمرة بلقاسم شارع مصطفى بن بولعٌد حً الجعافرة
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هدور نعٌمة
أوذٌنة نصري
طوٌنة حسام الدٌن
سٌد الملكً اسماعٌل
سراٌش فتٌحة
بن السلٌت بلخٌر
رحمون جمعة
منادي أمال
ربعً خالد
طالح فطٌمة
خونً وحٌد
ضباب أسامة
عزٌزي فرٌد
فقرٌش أمٌنة
مسقم عمار
لعوٌجً محمد
جعالب محمد
أوذٌنة أسامة
بحري نبٌلة
دومً مرٌم
طرشً ٌاسٌن
صغٌور فاطمة
رمضانً امباركة
غالب بالل
بوبكري سامٌة
بن بوزٌد رشٌد
بن بوزٌد حلٌمة السعدٌة
بلٌل مفتاح
قادري سهام
نطاح عائشة
ذباح عبد الرحمان
رداوي دالل
دلهوم العمرٌة
خرخاش محمد
سٌلم حمزة
جعٌجع فوزٌة
جعٌجع نورة
بوقرة حنان
عقون نورة
حمداوي منى
مزعاش نصٌرة
دوقة صباح
دوقة فتٌحة
حرٌزي موسى
شاللً حمزة عالء الدٌن
عطروش ملٌكة
لعجال حمزة
جعالب عالء الدٌن
حمادي زٌن الدٌن

بواسطة بن عمرة بلقاسم شارع مصطفى بن بولعٌد حً الجعافرة
قرٌة اوالد سدٌرة بلدٌة المعارٌف
قطع غٌار السٌارات لعمارة جمال حً الروكاد
بلدٌة بئر الفضة
ص ب  2161المسٌلة
امجدل
برهوم
الحً الجدٌد الدٌس
قرٌة بئر العربً بلدٌة مسٌف
حً  368مسكن عمارة  21الباب  05المسٌلة
بئر هنً الخبانة
بئر هنً الخبانة
مشتة لهزال بلعاٌبة
حً محمد بوضٌاف حمام الضلعة
حً بٌاضة بلدٌة اوالد ماضً
حً  124مسكن اندٌتاكس المسٌلة
الحً االداري بلدٌة بلعاٌبة
حً العرقوب المسٌلة
السوامع المسٌلة
عند التاجر بن التومً أحمد رضا حً الكوش شارع دودو النذٌر
حً اوالد حمودة ونوغة
الحً القدٌم حمام الضلعة
حً  08ماي  45سٌدي عامر
حً اوالد موسى بلدٌة اوالد منصور
الرمانة بلدٌة الحوامد
حً  521/2حً الكادات بوسعادة
حً  521/2حً الكادات بوسعادة
حً البدر  04/32بوسعادة
الدٌس اوالد سٌدي ابراهٌم
حً كروع بلدٌة حمام الضلعة
حً الموامٌن  157/2بوسعادة
قرٌة المنائفة الدهاهنة
عند التاجر خبال أحمد عٌن الحجل
حً الجساسٌة بلدٌة اوالد منصور
حً البراج برٌد بوخمٌسة
حً الحضنة تارمونت
حً الحضنة تارمونت
حً الحضنة تارمونت
حً  608مسكن المسٌلة
بلدٌة الدهاهنة مقرة
مكتب الدراسات المعمارٌة و العمرانٌة سً محمد مصطفى حً الورود المسٌلة
حً النصر  124المسٌلة
ثانوٌة جابر بن حٌان المسٌلة
حً  05جوٌلٌة حمام الضلعة
حً  700مسكن المسٌلة
بلدٌة عٌن الخضراء
بلدٌة بلعائبة مقرة
بلدٌة بلعائبة مقرة
بلدٌة برهوم
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بوعشرٌن هجٌرة
براح ناهد
جعٌجع بدر الدٌن
جٌاب محمد االمٌن
حوٌشً رضا
بلعباس مسعودة
عومار ٌزٌد
عوٌسات مسعودة
قلقول نجم الدٌن
بشٌر وافٌة
حسناوي زٌنة
نقاش تقً الدٌن
دحمانً سعٌد
عبد الدائم حنان سهى
غضبان رشٌد
بوقرة فاروق
فالً كمال
بورنان وسٌلة
بوقرة محمود
بن داود رٌاض
سعٌدي موسى
نقاش نوح
عثمانً عٌدة
دحمانً عبد الحكٌم
القوٌزي فاطنة
حمٌدي اسماعٌل
سوٌسً زٌاد
مهادي فرٌدة
بورزق سارة
بورزق آمنة
خٌذري ابراهٌم
بورزق ابتسام
بورزق فاطمة الزهراء
سعودي آسٌة
شٌكوش حمٌنة أحمد
زقعار غنٌة
شتراوي خالدة
العمري حمزة
ٌوسفً فتحً
نقاز سارة
بن النخلة وهٌبة
تركً جالل
عواج هدى
بدة عمر
عالل نوال
محروق نوال
عٌمر فرٌدة
بطاط فاطمة
عطوي زٌن العابدٌن

حً المٌكانٌك بن سرور
حً اوالد رحال ملوزة بلدٌة ونوغة
الحضنة بلدٌة تارمونت
صٌدلٌة وقاف أحمد الوكالة العقارٌة المسٌلة
بلدٌة حطوطً سد الجٌر ص ب  28062المسٌلة
الحوران حمام الضلعة
ص ب  61بنً ٌلمان
حً العمارات بالمطارفة
حً بوخمٌسة المسٌلة
بلدٌة الدهاهنة مقرة
حً مزرٌر بالمسٌلة
حً محمد بوضٌاف الجنوبً برهوم
حً  924مسكن ق ر محمد بوضٌاف ص ب  115المسٌلة
الهامل بوسعادة
قرٌة اوالدبٌة بلدٌة اوالد عدي لقبالة
حً بوخمٌسة المسٌلة
حً  40مسكن اوالد عدي لقبالة
حً اشبٌلٌا القدٌمة رقم الباب 608
حً بوخمٌسة المسٌلة
مكتبة النجاح بودٌلمً كمال حً الروكاد
حً مبارك المٌلً ونوغة
حً العائدون اوالد عدي لقبالة
حً  50مسكن تساهمً المسٌلة
حً  20مسكن المعاضٌد بشارة
حً احمد زبانة سٌدي عامر
قرٌة المعاتٌق بلدٌة اوالد دراج
حً سٌدي عٌسى بلدٌة ونوغة
ص ب  58سٌداكس  03المسٌلة
حً  504مسكن المسٌلة
حً  504مسكن المسٌلة
حً اوالد أحمد بلدٌة اوالد منصور
ص ب  114المسٌلة الحضنة
ص ب  114المسٌلة الحضنة
مقهى زاٌدي مصطفى السوق المغطاة المسٌلة
حً الروكاد المسٌلة
حً  924مسكن المسٌلة
حً  504اشبٌلٌا
بلدٌة المطارفة والٌة المسٌلة
عند مكتبة سوٌب الصدٌق عٌن الحجل
بواسطة نقاز مٌلود بحً الروكاد
حً  608مسكن المسٌلة
حً  225مسكن بلدٌة اوالد عدي لقبالة
حً المجاهد عٌن الحجل
عند التاجر بدة مختار عٌن الحجل
حً الحضنة تارمونت
حً  50مسكن اوالد عدي لقبالة
حً الزرقاء بالمسٌلة
حً  108مسكن المسٌلة
قرٌة البرابرة اوالد عدي لقبالة
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بوشاللق ابتسام
طالح فطٌمة
بن سلٌمان سمٌة
دلهوم جمٌلة
طٌب حمانً رحٌمة
بشٌري سهٌلة
علندة أسماء
طرفاٌة غنٌة
ارفٌس على
مزعاش سمٌة
لعمارة مختارٌة
ضبابً زهرة
حاج لعروسً حنان
برابح رٌاض
نصري حمزة
جباري آسٌا
شاللً أمال
سالمً خدٌجة
كتاب ٌمٌنة
رقوب فاطمة الزهراء
بوقرة إلٌاس
عٌش عبلة
سعودي علٌمة
خٌرانً أمٌن
أمغار مروة
فراحتٌة العٌاشً
اوصٌف نسٌبة
بن جدو عبد الغنً
سعٌدان عائشة
شتوح عبٌر
منٌة مهدي
بن عٌسى اسحاق
بوشارب عٌشة
طالح خدٌجة
علً شٌكوش االمٌن
رقٌق رٌمة
خٌذر أحالم
دغفل سمٌة
نغموش علً
عروسً عبد الجبار
زقعار آسٌا
ونوغً سمراء
روٌشً زٌنب
بن خرفٌة سعاد
عبد الكرٌم خٌرة
بقٌرة عامر
حران نجاة
قطوش هاجر
عنٌبة حنان

بئر هنً الخبانة
حً عٌن ثاقب بلدٌو ونوغة
سلٌمان عمٌرات بوسعادة
ثانوي الشٌخ عمر المختار عٌن الحجل
حً الروكاد ثانوٌة عبد المجٌد عالهم
بئر هنً الخبانة
ص ب  2020والٌة المسٌلة
قرٌة الخبانة
جبل امساعد
متوسطة بوزرق عبد المجٌد اشبٌلٌا
مكتبة النجاح بودٌلمً كمال حً الروكاد
حً الظهرة بلدٌة اوالد سٌدي ابراهٌم
حً اوالد بدٌرة المسٌلة
حً  104مسكن اوالد دراج
166مسكن حً السونٌتاكس
حً  104مسكن المسٌلة
ملوزة حً عٌن ثاقب ونوغة
حً  700مسكن المسٌلة
حً التجزئة رقم  05المسٌلة
حً  48مسكن طرٌق برج بوعرٌرٌج العمارة  02الباب 13
حً  70مسكن بالمسٌلة
بلدٌة المطارفة والٌة المسٌلة
ص ب  147المسٌلة
محل محمد جرٌو حً  36مسكن المسٌلة
حً  124مسكن المسٌلة
عن طرٌق مكتبة النجاح
حً  30مسكن تطوري بلدٌة الشالل
ص ب رقم  772البرٌد المركزي المسٌلة
حً  05جوٌلٌة  1962تساهمً شادي الشرٌف المسٌلة
حً سٌدي الغزلً  06المسٌلة
حً  05جوٌلٌة عٌن الحجل
حً الصومام عٌن الحجل
حً العائدون امجدل
حً عٌن ثاقب بلدٌو ونوغة
حً  44مسكن رقم الباب  44المسٌلة
بلدٌة عٌن الخضراء مقرة
حً  500مسكن حً البدر أ  77المسٌلة
حً 05 400/1500ـ جوٌلٌة المسٌلة
حً الفاتح ماي حمام الضلعة
الحً القدٌم حمام الضلعة
حً الجعافرة بواسطة شٌكوش العٌاشً
حً  346المسٌلة
حً  346المسٌلة
حً  86مسكن رقم الباب  40المسٌلة
حً االمٌر خالد بلدٌة الهامل
ص ب  176عٌن الملح المسٌلة
تعاونٌة الشٌخ بوعمامة رقم  05المسٌلة
حً  102مسكن اوالد دراج
حً الشٌخ الطاهر فورستًٌ المسٌلة
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سً موسى نسٌمة
بلفار زٌدانة
سعادة مرٌم
شبارة زولٌخة
لجلط سمٌحة
صغٌور موسى
رحٌمً أحمد عبد الرؤوف
غربً حسٌبة
العربً حكٌمة
بوسعدٌة ٌاسٌن
بن زاوي حنان
زاٌدي وسٌمة
سلمان مراد
سلمان لوٌزة
مسواكة منى
جراردة صدٌق
عوٌنة عبد الرؤوف
صٌاد الطٌب
حنة محمد
باونً عبد الرحمان
شوٌرب الحاج
شالبً عٌسى
جغدالً إلٌاس
سعد الدٌن سارة
بن ثامر محمد
قنان صلٌحة
مسعودي أحالم
بن خالد فطٌمة
تومً عمر
بوداود رهف
صغٌرو جمال
عالل الصالح
غربً وهٌبة
بحري عبد الجلٌل
عمرون أحمد
بن تهامً عٌسى
جعٌجع حسٌنة
خلف هللا أمٌنة
عمرون مدٌحة
عدوي نادٌة
ٌوسفً بسمة
صغٌور سماح
بن التومً محمد
طرشً ولٌد
طٌاٌبة بادٌس
سعد الدٌن فرٌد
غضبان نورة
لمونس المسعود
شتوح هاجر

حً  500مسكن البدر رقم س  51المسٌلة
حً الشٌخ الطاهر فورستًٌ المسٌلة
حً اشبٌلٌا القدٌمة المسٌلة
حً الزعفرانٌة  396/2بوسعادة
ص ب رقم  1267البرٌد المركزي
ص ب  77حمام الضلعة
بلدٌة الهامل بوسعادة
سً محمد بلدٌة
حً  11دٌسمبر  60ص ب  311سٌدي عٌسى
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
حً غالٌة العٌد  98مسكن المسٌلة
بواسطة التاجر زاٌدي ابراهٌم مشروبات غازٌة عٌن الحجل
مكتبة النجاح بودٌلمً كمال حً الروكاد
مكتبة النجاح بودٌلمً كمال حً الروكاد
حً  924مسكن المسٌلة
بلدٌة المعاضٌد
الزرارقة بلدٌة خطوطً سد الجٌر
حً مٌطر  78/775بوسعادة
حً العربً بن مهٌدي سٌدي عامر
حً المجاهد سٌدي عامر
حً العربً بن مهٌدي سٌدي عامر
ص ب  31المقاطعة  12المسٌلة
ص ب  1718ق ر المسٌلة
حً  295مسكن المسٌلة
بواسطة سلٌمان تاجر حً الروكاد
حً  100مسكن سٌدي عسى
عٌن الحجل
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
حً  200مسكن  CNLاشبٌلٌا
حً  351مسكن المسٌلة
حً الحضنة تارمونت
الرقائق بلدٌة خطوطً سد الجٌر
ص ب رقم  05مقرة
حً  924مسكن  402/22المسٌلة
حً الشهٌد حقبوب بلقاسم سلٌم
حً الوفاء تارمونت
حً جمٌلة بوحٌر عٌن الحجل
حً  151مسكن اشبٌلٌا
حً الحوران بلدٌة حمام الضلعة المسٌلة
حً العائدون بلدٌة اوالد عدي لقبالة
حً تٌخوباي بلدٌة حمام الضلعة
حً تعاونٌة المنى بالمسٌلة
حً أوالد حمودة بلدٌة ونوغة
بشارة  28111المعاضٌد
ص ب  966المسٌلة
حً الزاهر  300مسكن المسٌلة
بئر القالٌلٌة بلدٌة مسٌف
حً لومامٌن  49/155بوسعادة
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لعشاش عبد الحمٌد
ضٌف سمٌة
بوقرة ربٌع
دوسن مسعودة
قلمٌن رمزي
مرعاش فاطمة
دوسن نور الدٌن
حرٌزي منى
مشتر إلٌاس
دٌلمً بثٌنة
مزاري ملٌكة
منصوري طاهر
قطوش عبد الباسط
قوادرٌة وحٌد
علٌلً فاتح
علٌلً بوعالم
رزٌقات مراد
قلمٌن سمٌة
بن عاشور بركاهم
غرابً هشام
قلمٌن ملٌكة
سالم مراد
حاجً ٌاسٌن
مصطفاوي نوال
بن أم هانً نورة
حفاف فتٌحة
خلدون أمال
بن حمٌدة بالل
بن صوشة أكرم
دبش عماد الدٌن
كتاب رابح
زرواق عٌسى
زرواق منٌرة
شنافً حورٌة
بوشارب حٌزٌة
نش عبد الناصر
بن حلمٌة شهرزاد
داللجة سارة
مرنٌز فٌصل
عمرون هشام
شبابحً نبٌل
ترونً زهرة
لقلٌطً بدرة
لقلٌطً شوٌخة
غرباوي فاطمة

حً  608مسكن المسٌلة
حً  1500/400مسكن المسٌلة
حً 300مسكن النهضة المسٌلة
حً بن ٌطو عٌن الحجل
حً تٌخوباي بلدٌة حمام الضلعة
حً غزال المسٌلة
التاجر خبال احمد عٌن الحجل
حً محمد بوضٌاف حمام الضلعة
عٌن الحجل
حً تعاونٌة محمد بوضٌاف المسٌلة
حً العائدون بلدٌة الهامل
حً  24فٌفري سٌدي عٌسى
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
مقر والٌة المسٌلة
حً أحمد زبانة سٌدي عامر
ص ب  137برهوم
حً ثانوٌة المقري ص ب  465المسٌلة
حً  608مسكن المسٌلة
بلدٌة مقرة
مشتة لخرارٌب مقرة
بئر هنً الخبانة
حً  2000/40مسكن اوالد عدي لقبالة
قرٌة الهالالت برهوم
حً  110مسكن اوالد عدي لقبالة
قرٌة اوالد بن صوشة اوالد دراج
حً  300مسكن النهضة المسٌلة
حً سٌدي سلٌمان  884/42بوسعادة
حً غالٌة العٌد  98مسكن المسٌلة
حً غالٌة العٌد  98مسكن المسٌلة
حً  19جوان سٌدي عٌسى
ص ب  129بلدٌة مقرة
قرٌة بشارة بلدٌة المعاضٌد
الدبٌل حمام الضلعة
حً  924مسكن المسٌلة
حً  1200مسكن المسٌلة
حً الروكاد المسٌلة
حً  50مسكن اوالد عدي لقبالة
بواسطة زوبٌري المدانً تاجر المسٌلة
طرٌق الجلفة  1/946بوسعادة
طرٌق الجلفة  1/946بوسعادة
ص ب  815المسٌلة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدبقراطٌة الشعبٌة
والٌة المسٌلة
مدٌرٌة اإلدارة المحلٌة
مصلحة الموظفٌن

قائمة المترشحٌن المدعوٌن إلجراء المقابلة لإللتحاق برتبة عون ادارة رئٌسً
لٌوم  23:مارس  2017صباحا
الرقم
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اسم ولقب المترشح

بن ناصر فرٌد
سعد عمر
خرخاش سعاد
بن مقري سعد
بوطبٌق عبد القادر
بن القمر مصطفى
الدٌخن عامر
عجٌسً رقٌة
بوذراع سلٌم
مجنح سمٌة
عابً سامً
ٌوسف زٌنب
زوالً سامٌة
جملً حنان
جملً عزٌز
عالل فوزٌة
رومٌر صفٌة
معتوق عبد الحلٌم
لهاللً نور االسالم
مهٌري عبد الباسط
رقٌق خالف
شبابحً فاطمة
عمران ابراهٌم
لبوازدة نبٌلة
زغبة نور الهدى
بوشعالة عبد الحمٌد
زٌان إٌمان
بلحاج منٌر
صالح عائشة
بلعرٌبً عمار
بوشبوط ندى
بوقرة مسعود
بن موسى خدٌجة
طبً كرٌمة
جوابري نورة
بن نوي عٌاش
شادي بوبكر
صالحً سكٌنة
صغٌري نورة
سلمً جهٌدة
صالحً نعٌمة

العنوان

حً  924مسكن المسٌلة
منطقة الخرزة حً اوالد سعد سٌدي عامر
حً  08ماي عٌن الملح
بن سرور
قرٌة اللوٌزة بلدٌة المطارفة
مكتبة إقرأ مقابل ثانوٌة مصعب بن عمٌر عٌن الملح
مكتبة إقرأ مقابل ثانوٌة مصعب بن عمٌر عٌن الملح
حً  88مسكن سونالغاز عمارة  5الشقة  38المسٌلة
عند التاجر خضار الدراجً بن سرور
حً البناء الذاتً القدٌم اوالد دراج
قرٌة العوابً اوالد عدي لقبالة
حً  80مسكن مقابل فندق القلعة المسٌلة
زوالً نادٌة مدٌرٌة النقل والٌة المسٌلة
حً  05جوٌلٌة سٌدي عامر
حً  05جوٌلٌة سٌدي عامر
الحً الجدٌد تارمونت
حً الترقٌة العقارٌة الرومٌر وحدة رقم  03المسٌلة
المعاتٌق اوالد عدي لقبالة
حً الملعب البلدي بن سرور
ص ب رقم  350عٌن الملح المسٌلة
ص ب  150عٌن الخضراء
حً  110مسكن اوالد عدي لقبالة
حً البناء الذاتً القدٌم سٌدي عٌسى
جعونة المعاضٌد
حً  300مسكن النهضة المسٌلة
حً رأس العٌن عٌن الملح
حً الصومام عٌن الحجل
ص ب  486حً النصر المسٌلة
حً اشبٌلٌا ص ب  257المسٌلة
قرٌة الغٌل بلدٌة المعاضٌد
حً  20مسكن للشرطة المسٌلة
قرٌة ام الشواشً تارمونت
حً وعواع المدنً شارع ضٌف هللا السعٌد المسٌلة
حً  216مسكن المسٌلة
حً  114مسكن بلدٌة حمام الضلعة
ص ب  2052ق ر المسٌلة
قرٌة ام الشواشً تارمونت
حً اشبٌلٌا القدٌمة
حً أول ماي ص ب  751سداكس حمام الضلعة
حً الهواري بومدٌن برهوم
حً اشبٌلٌا القدٌمة
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صٌاد مسعود
سعودي أمال
مقاق حنان
قطش فاطنة
بن شنٌت كمال
شرٌف مرٌم
واضح سلمى
سلٌم رضا
بن زٌان نصر الدٌن
تومٌات علً
منصوري عبد السالم
حٌرش وردة
عبد السالم ابتسام
غوٌنً ٌوسف
معوش مونى
معوش خلٌل
غرابً حدة
دوسن حلٌمة
ماضوي فاطمة الزهراء
بن عوٌرة أمال
صغٌري عمار
عبد الرزاق الطٌب
نقاش غنٌة
بن ٌونس سمٌحة
دشوشة أشواق

حً العقٌد لطفً سٌدي عامر
حً  1000مسكن عمارة  19رقم الباب 366
حً مزرٌر بالمسٌلة
الحً الجدٌد الدٌس
شارع الجلفة القدٌم  18/565بوسعادة
بلدٌة عٌن الخضراء
مشتة واضح مقرة
برٌد بوخمٌسة المسٌلة
عند التاجر مدانً عبد القادر عٌن المح
اوالد عدي لقبالة ص ب 30
ص ب  137برهوم
ص ب  110المقاطعة  34المسٌلة
351مسكن تطوري ص ب  109المسٌلة
حً أول نوفمبر  10/280بوسعادة
حً أهل الواد ونوغة
حً المكمن بلدٌة ونوغة
بلدٌة برهوم
حً بن ٌطو عٌن الحجل
حً ماضوي الحفناوي الشالل
حً  504مسكن اشبٌلٌا الجدٌدة المسٌلة
حً كروع بلدٌة حمام الضلعة
الزرزور
بواسطة الضمان االجتماعً برهوم
حً  800/144مسكن اشبٌلٌا
حً  322مسكن المسٌلة

عالل بن عبد هللا

الحً الجدٌد بلدٌة تارمونت

عاٌب عائشة
قاسمً عبد الحكٌم
عبد الرزاق المبخوت
بن عادل فاطمة الزهراء
جناوي سعدٌة
بلعٌش عبد المجٌد
عبد الرحٌم عمر
بن ٌونس لطٌفة
بلباي اكرام بسمة الحٌاة
قوادري سفٌان
بن جفال كمال
لغراب فاتح
راجعً أسامة
ذبٌح خالد
داود فاروق
قشً محمد
بوعشرٌن كمال
بن لشهب رشٌد
ناٌلً عبد اللطٌف
مشٌكً مٌادة
خٌذري مختار
فالً حمزة
ذٌاب الٌاس

حً  05جوٌلٌة 200مسكن المسٌلة
بلدٌة برهوم ص ب 75
الزرزور
جعونة المعاضٌد
عٌن الخضراء المسٌلة
التاجر دحمانً أحمد بلدٌة بن سرور
حً  20أوت  12/842بوسعادة
ص ب  427الحضنة
ص ب  466حً النصر المسٌلة
حً  24فٌفري  348/08بوسعادة
حً سٌدي سلٌمان  02/697بوسعادة
حً  08ماي عند سالم تركً قباضة الضرائب سٌدي عٌسى
حً  504اشبٌلٌا
مشتة الذبابحة بلدٌة مقرة
80حً  209مسكن المسٌلة
بلدٌة بلعائبة مقرة
بلدٌة بن سرور
عٌن الرٌش عند التاجر دٌة قوٌدر
بن سرور
حً اوالد امسلم ونوغة
اوالد احمد بلدٌة اوالد منصور
حً  136مسكن اوالد عدي لقبالة
حً  500مسكن عمارات
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مقورة خالد
لملومة مسعودة
بن طرشة سهٌلة
بوشري زٌنة
جعٌجع سفٌان
غمراس صبٌرة
سعٌدي سمٌحة
بلواضح محمد االمٌن
شحٌمة ثامر
بن عثمان عبلة
دٌة مصطفى
برابح ٌاسر
بلباي سلٌم
ٌتوجً ٌسمٌنة
دغفل زٌنب
عرباوي قوتة
برٌكً ابراهٌم
حاج كولة حسٌبة
بتقة أمال
بوزٌدي الحاجة
بن ابراهٌم مسعود
شٌخً فاطمة
بن كروش نعٌمة
غربً ٌمٌنة
كباهم مرزاقة
عرسالن حدة
بلحسٌن فاطمة
حفٌظً السعٌد
مقدمً جمال الدٌن
خلٌف سامً
زنات شفٌة
ٌحٌاوي ثامر
زابً سلٌمة
سالم إلهام
سلمانً بوبكر
عربٌة ابوبكر
الدٌخن صهٌب
بوروٌس عائشة
بناٌلً قوٌدر
فاٌد سعد
عالل عماد الدٌن
بوعاٌةبشرى
صادلً شوقً
قاسً نصٌرة
حوٌلٌة الدراجً
غضبان فاتح
جحواري عبد الرحمان
جحواري الطٌب
هٌشور خضرة

اوالدعدي لقبالة
إكمالٌة عاشور زٌان حً البساتٌن عٌن الملح
حً الروكاد المسٌلة
حً  300/1000مسكن المسٌلة
حً الحضنة تارمونت
حً  166مسكن المسٌلة
حً  24فٌفري  1971عند مالك ٌحً تاجر سٌدي عٌسى
حً  70مسكن بالمسٌلة
بلدٌة عٌن الرٌش
حً  924مسكن المسٌلة
حً شوال عٌن الرٌش
حً  64مسكن بلدٌة اوالد دراج
حً اوالد موسى بلدٌة اوالد منصور
حً عٌن ثاقب بلدٌو ونوغة
القطف حمام الضلعة
حً اهل الواد ونوغة
بواسطة برٌكً ٌوسف تاجر حً الجعافرة
حً  11دٌسمبر  60سٌدي عٌسى
حً  700مسكن المسٌلة
حً اهل الواد ونوغة
حً ثانوٌة المقري المسٌلة
حً اهل الواد بلدٌة ونوغة
جبل امساعد
حً  608مسكن المسٌلة
حً الروكاد المسٌلة
حً اوالد بدٌرة المسٌلة
حً طرٌق البرج بالمسٌلة
الزرارقة بلدٌة خطوطً سد الجٌر
حً  300مسكن المسٌلة حً النهضة
حً أول نوفمبر حمام الضلعة
حً  65مسكن اوالد عدي لقبالة
حً البساتٌن عٌن الملح
بئر هنً بلدٌة الخبانة
ثانوٌة سعودي عبد الحمٌد حً  05جوٌلٌة  62المسٌلة
حً اوالد امسلم ونوغة
حً كروع بلدٌة حمام الضلعة
ص ب  304عٌن الملح
حً لقمان بلدٌة اوالد منصور
حً رأس العٌن عٌن الملح
حً الحضنة تارمونت
الحً الجدٌد تارمونت
حً تعاونٌة بوسدراٌة صاوشً سونٌتاكس
حً  05جوٌلٌة سٌدي عٌسى
حً 150مسكن اشبٌلٌا المسٌلة
حً  50مسكن اوالد عدي لقبالة
سد الغابة اوالد ماضً
امجدل
امجدل
الدبٌل حمام الضلعة
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راجعً راضٌة
مشري لمونة
غربً آسٌا
هباش اسماعٌل
سباعً عطٌة
شبٌكة مرٌم
زهانً ٌاسٌن
عزٌزي فتٌحة
سمان شهٌرة
ساكر خالد
بغدادي فضٌلة
بغدادي زوٌنة
بكوش خدٌجة
العاٌب دٌلمً
عوٌسة جمال
مكً عبد القادر
قرطً حورٌة
مقرٌش أسماء
ضنبري عبد المالك
دلوم عبد الحق
ذوادي فاتن
معمري مصطفى
بوخالفة نصٌرة
بن مبارك مباركة
مداح محمد االمٌن
دلوم محمد
بن حلٌمة ولٌد
روابحً منى
مقورة بالل
صالحً حٌزٌة
زوارق نور الهدى
معٌلبً صالح
خروبً عبد الجبار
دخان محمد
علٌلً العٌد
طبً عزٌزة
بشٌر جمٌلة
نانو السعدٌة
نوري نجاة
بن صوشة النوي
غزرم منٌر
سلمانً سلٌمان
طرافً سعاد
بن لطرش خلٌصة
غزال خٌرة
سوٌكر هٌبة
حبٌشً مٌمونة
مقٌرش فتٌحة
حنة أحمد

ص ب  1661المسٌلة
مقر بلدٌة برهوم
حً  608مسكن المسٌلة
ص ب  90اوالد عدي لقبالة
حً المجاهد  04/478بوسعادة
بلدٌة الخبانة
بئر القالٌلٌة بلدٌة مسٌف
ص ب  206حضنة المسٌلة
الحوران بحمام الضلعة
طرٌق الجفن اوالد دراج
بئر هنً بلدٌة الخبانة
بئر هنً بلدٌة الخبانة
مشتة النفٌضة عٌن الخضراء
قرٌة الدبٌل حمام الضلعة بواسطة التاجر خنوف العٌد حمام الضلعة
حً العائدٌن الهامل
حً  200مسكن رقم  09المسٌلة
الحوران حمام الضلعة
حً وعواع المدنً المسٌلة
حً لقمان بلدٌة اوالد منصور
قرٌة الدٌالم بلدٌة المطارفة
حً  209المسٌلة
ص ب  359عٌن الحجل
مسكن المسٌلة 275
حً محمد بوضٌاف بنً ٌلمان
بودٌلمً كمال تاجر حً الروكات المسٌلة
قرٌة الدٌالم بلدٌة المطارفة
حً  1233مسكن سٌدي عٌسى
حً أول نوفمبر حمام الضلعة
حً  50مسكن اوالد عدي لقبالة
الحً الشمالً  55/01حً أورٌدة الشٌخ
حً محمد شعبانً  02/740بوسعادة
حً محمد بوضٌاف عٌن الحجل
الرمانة بلدٌة الحوامد
ص ب  532ق ر الحً االداري المسٌلة
الزٌتون المعاضٌد
بواسطة شٌكوش شارع عبد القادر سحنونً المسٌلة
حً  608مسكن المسٌلة
حً  123مسكن الشالل
مكتبة المنار عٌن الخضراء
اوالد دراج ص ب 30أ
حً الغزارم اوالد دراج
بئر ماضً بلدٌة حمام الضلعة
حً سلٌمان عمٌرات  32/815بوسعادة
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
حً  20اوت  74/833بوسعادة
حً محمد شعبانً  924/20بوسعادة
حً سٌدي سلٌمان  7/405بوسعادة
بئر هنً بلدٌة الخبانة
حً  08ماي  45سٌدي عامر

1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365

كحالً فاطمة
بن نوٌوة ٌاسٌن
بركات عنترة
حدٌبً جبرة
بحاش نوارة
مٌمون محمد
فاٌد آمنة
صباح زهٌرة
لمخلطً صفٌة
بن العٌطر بشٌر
مكتوت علً
عمران عامر
نصلً محمد
دغة جواهر
عمراتً صباح
بن عطٌة راضٌة
واضح فاتح
لمٌش هانً شاكر
زروخً نبٌل
نوي خالد
رفافسة عمر
قرٌمط ناصر
بطة عبد الحلٌم
بركات هشام
دغفل حنان
فاٌد سمٌرة
دحمانً محمد
بختً نزهة
طوٌنة فضٌلة
دحدوح الزهرة
حمادي صابرٌنة
دغٌش وهٌبة
بوساق مٌساء
بن التومً برهان الدٌن
حموش سعٌدة
سالمً فاتح
ترونً سارة
فروج عبد الرحٌم
شرٌف شرٌف
جوادي حمزة
وقاف سهام
وناس فهٌمة
حداد هاجر
دٌلمً أسماء
مٌهوبً القائمة
صغٌري ٌمٌنة
مسعودي صالح
فلوس عباس
حمو ولً الدٌن

حً  55مسكن عمارات الحاج عٌسى المسٌلة
حً  05جوٌلٌة سٌدي عامر
مقهى بلوردي عبد اللطٌف بحً الجعافرة
حً العقٌد لطفً سٌدي عامر
حً  05جوٌلٌة حمام الضلعة
ص ب  984برٌد الحضنة
قرٌةالذكارة حمام الضلعة
دائرة بن سرور
حً سٌدي سلٌمان  08/691بوسعادة
حً حسٌبة بن بوعلً سٌدي عامر
حً  05جوٌلٌة سٌدي عامر
الحً االداري سٌدي عامر
حً العربً بن مهٌدي سٌدي عامر
حً  368مسكن المسٌلة
حً أحمد زبانة سٌدي عامر
بلدٌة بنً ٌلمان
مشتة واضح مقرة
ص ب  232برهوم
بلدٌة عٌن الخضراء
بلدٌة عٌن فارس دائرة عٌن الملح
بلدٌة عٌن فارس دائرة عٌن الملح
بلدٌة عٌن فارس دائرة عٌن الملح
بلدٌة عٌن فارس دائرة عٌن الملح
البراكتٌة اوالد دراج
قرٌة القطف بلدٌة حمام الضلعة
ص ب رقم  70مقاطعة رقم  01حً  14المسٌلة
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
الخزٌنة العمومٌة سٌدي عٌسى
فرع الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
حً محمد بوضٌاف بنً ٌلمان
عٌن الخضراء المسٌلة
مكتبة النجاح بودٌلمً كمال حً الروكاد
حً  206مسكن بلدٌة المسٌلة
حً تعاونٌة االمل  30مسكن المسٌلة
حً  500مسكن البدر رقم  136ب المسٌلة
حً  40مسكن المسٌلة
حً  924مسكن المسٌلة
لوبٌر اوالد سٌدي ابراهٌم
المرٌجات بلدٌة حمام الضلعة
حً ذراع الحاجة المسٌلة
حً  1200مسكن المسٌلة
بلدٌة بلعائبة مقرة
حً  54مسكن المسٌلة
حً النسٌج  86مسكن بالمسٌلة
طرٌق البرج شارع العقٌد عمٌروش المسٌلة
الرمانة بلدٌة الحوامد
حً االستقالل سٌدي عامر
عند التاجر عاشور الزهاق عٌن الحجل
حً الصومام عٌن الحجل
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لبوازدة سارة
بن حلٌمة سهٌلة
زكرٌا عمرون
زقعار سلٌمة
شرٌك حمزة
طرشً هشام
بن اعمر عمر
بن السعدي علً
دلوم خدٌجة
دلوم سمٌرة
بلباي حمزة
جرار حٌاة
جعٌجع فهٌمة
مغنً نبٌل
موالً مرٌم
قدور مراد
دغفل نور الهدى
غرابً فرٌدة
زرٌق سهٌلة
فضٌلً فضٌلة
قطوش مكارم نور الهدى
تٌطوم خولة
بن صوشة خولة
عالل حٌاة
محروق عادل
تومً فضٌلة
جبالحً سعاد
سعدي زٌد
طالب محمد
طٌبً لطٌفة
روباش نعٌمة
بوشاللق رقٌة
بلحاج بوبكر الصدٌق
لوناس حسٌبة
ملٌانً بدر الدٌن
صغٌري محمد
سالمً إٌمان
بوضٌاف بوبكر
شاكً لطفً
بن مخفً أسٌا
صوالح عائشة
بوبرة عبد الرزاق
برابح عاطف
بالً نسٌمة
لعربً سمٌة

حً  144/800مسكن المسٌلة
قرٌة الدبٌل حمام الضلعة
حً الوحدة رقم  02بالمسٌلة
حً وعواع المدنً شارع لكحالً بن علً رقم الباب  23المسٌلة
بلدٌة بلعائبة مقرة
ص ب  144اشبٌلٌا  28018المسٌلة
بلدٌة جبل امساعد
الحً الجدٌد تارمونت
حً 100/300/120مسكن المسٌلة
حً 100/300/120مسكن المسٌلة
اوالد منصور المسٌلة
حً اشبٌلٌا رقم الباب  491المسٌلة
حً الوفاء تارمونت
حً  110مسكن اوالد عدي لقبالة
حً  300مسكن المسٌلة
حً  2500/500/300مسكن عمارة  05ف رقم الباب  46المسٌلة
قرٌة ام الشواشً تارمونت
بواسطة التاجر مساعدي عبد الرحمان بلدٌة برهوم
عند التاجر غزال الباي بلدٌة برهوم
بواسطة السٌد فضٌلً احمد ص ب  19ملوزة ونوغة
حً  700مسكن جاهل سلٌمان المسٌلة
حً ملوزة وسط /بلدٌة ونوغة
حً  256مسكن المسٌلة
الحً الجدٌد بلدٌة تارمونت
حً  50مسكن اوالد عدي لقبالة
حً  50مسكن اوالد عدي لقبالة
حً  1000مسكن المسٌلة
حً العربً بن مهٌدي سٌدي عامر
حً االستقالل سٌدي عامر
حً  19جوان عٌن الحجل
حً  40مسكن بلدٌة اوالد عدي لقبالة
بئر هنً بلدٌة الخبانة
حً المحالٌل بلدٌة ونوغة
حً المكمن بلدٌة ونوغة
حً اشبٌلٌا المسٌلة
حً كروع بلدٌة حمام الضلعة
حً  1000مسكن المسٌلة
حً تعاونٌة عقبة بن نافع المسٌلة
حً  100مسكن اوالد عدي لقبالة
بواسطة بٌصار رابح تاجر بحً الروكاد
حً  05جوٌلٌة سٌدي عامر
حً  05جوٌلٌة بلدٌة سلٌم
حً  104اوالد دراج
بواسطة بوخلط عبد الوهاب تاجر بحً وعواع المدنً
ثانوٌة االمام مالك بن أنس سٌدي عٌسى

الجمهورٌة الجزائرٌة الدبقراطٌة الشعبٌة
والٌة المسٌلة
مدٌرٌة اإلدارة المحلٌة
مصلحة الموظفٌن
قائمة المترشحٌن المدعوٌن إلجراء المقابلة لإللتحاق برتبة :عون ادارة رئٌسً
لٌوم  23:مارس  2017مساءا
الرقم
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العنوان

اسم ولقب المترشح

غربً محمد
سعودي المبروك
محشوش ابوبكر
لجلط أسماء
حرٌزي نور الدٌن
دغٌش حكٌمة
لعجال خولة
لعزٌزي جمٌلة
زاٌدي أمٌنة
لطرش حسٌبة
لرزق جمال
عالوي سمٌر
صٌود صفٌة

حً االربعٌن الشمالً برهوم
ص ب  73مقاطعة  01حمام الضلعة
قرٌة الدٌالم بلدٌة المطارفة
السٌد لجلط عمار تاجر شارع العقٌد عمٌروش المسٌلة
ص ب  69حمام الضلعة
مكتبة النجاح بودٌلمً كمال حً الروكاد
حً الروكاد المسٌلة
حً قرفالة المسٌلة
حً النسٌج بلدٌة المسٌلة
حً  108مسكن المسٌلة
جبل امساعد
حً الروكاد المسٌلة
حً  50مسكن طرٌق موٌلحة المسٌلة

شبٌرة نجاة

حً اشبٌلٌا القدٌمة رقم الباب 255

صغٌرو سناء
عٌمر زبٌدة
بنة قنة مروة
برابح سارة
بعجً وفاء
حمالوي سلٌم
ملٌانً سلمى
بوشاللق حلٌمة
عرعار حسام
كرمٌش سمٌر
صغٌور لوٌزة
لكحالً ٌمٌنة
دغفل عبد الرزاق
حسانً سلٌم
ارٌحٌر ٌسمٌنة
شنافً مختار
بن معتوق وسٌلة
قصري سوسن فاطمة الزهراء
ذبٌح حكٌم
بودٌسة محمد
قروش عبد الكرٌم
العطوي نادٌة
بتقة لمٌن
شرقً وردة
حموش فاٌزة
بورحلة أنور
علوان لٌدٌة

ص ب  260المسٌلة
حً وعواع المدنً المسٌلة
حً الزاهر  300مسكن المسٌلة
ص ب  270مكتب برٌد النصر المسٌلة
حمرٌط عقبة بلدٌة اوالد دراج
حً الشٌخ الطاهر المسٌلة
حً  346مسكن اوالد سٌدي ابراهٌم
حً  20اوت  27/837بوسعادة
حً  108مسكن  15ب المسٌلة
بلدٌة المسٌلة حً  18مسكن
ص ب  20مقاطعة  01حمام الضلعة
بواسطة مكتبة النجاح حً الروكاد المسٌلة
أم الشواشً تارمونت
عٌن خرمام بن زوه
حً  64مسكن المسٌلة
حً  11دٌسمبر  60سٌدي عٌسى
حً  307مسكن المسٌلة
حً  15مسكن المسٌلة
ص ب  462مقرة
شارع طٌباوي عثمان حً ارجل عٌن الملح
قرٌة المطاق حمام الضلعة
حً  19جوان عٌن الحجل
غضبان محمد حً سٌدي عمارة المسٌلة
البراردة بلدٌة بوطً الساٌح
حً  368مسكن المسٌلة
حً المحالٌل بلدٌة ونوغة
حً  40مسكن مٌطانوف المسٌلة
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بطاط جمال
عمرون أكرم
سلٌمانً رابح
عثامنٌة سامٌة
حروز خدٌجة
حنة مٌلود
لحدٌبً ساعد
قاسمً سناء
بشر مصطفى االمٌن
بولنوار سفٌان
شموري عبد الحلٌم
بدٌار حنان
بوبعاٌة محمد االمٌن
مسٌلً فٌروز
بوساق أمال
رحمونً محمد
دٌلمً فضٌلة
بٌطار زٌنب
قمرة مسعود
لبوازدة آسٌا
زٌن سوسن
ونوغً غادة
دوٌدي ٌوسف إدرٌس
سعٌد سمٌرة
شٌكر حفٌظة
كمال زٌان
عمراوي لوٌزة
لسلت بلقاسم
غرابً عائشة
زهر نوال
لكحل محمد االمٌن
مجناح سفٌان
عربٌة رشٌد
العٌفاوي نسٌمة
خضراوي نور الدٌن
بلغوتً أمٌن
ضٌف أمال
كمال جٌهان
بلعمري بسمة
بلعمري منى
مختاري سمٌة
خماٌس ولٌد
عمراوي نعٌمة
بن عبد هللا عثمان بن عفان
رزٌق لٌلى
ٌحً محمد
شناتً الكاملة
صغٌور حورٌة
سعادة خلٌصة

حً النصر  1000مسكن رقم العمارة  213/11المسٌلة
حً تعاونٌة هواري بومدٌن المسٌلة
فرع محكمة بن سرور
حً  363التجزئة الترابٌة المطارفة
حً البساتٌن حمام الضلعة
حً  05جوٌلٌة سٌدي عامر
منطقة االصباع بلدٌة سٌدي عٌسى
بلدٌة عٌن الخضراء
ص ب  108عٌن الملح
ص ب  108عٌن الملح
مشتة الخرارٌب مقرة
حً  322مسكن المسٌلة
حً غزال المسٌلة
حً  110مسكن ص ب  1009الحً االداري المسٌلة
ص ب  184حً النصر المسٌلة
بلدٌة برهوم
الدٌالم بلدٌة خطوطً سد الجٌر
حً  500مسكن حً البدر المسٌلة
حً  166مسكن المسٌلة
144/800المسٌلة
حً  30مسكن اوالد عدي لقبالة
حً  700مسكن المسٌلة
حً الدٌراوٌس ص ب  36الهامل
حً  107مسكن اوالد عدي لقبالة
بلدٌة عٌن الخضراء
حً حسٌبة بن بوعلً سٌدي عامر
عند التاجر قرٌن البشٌر حمام الضلعة
حً اول نوفمبر  241/458بوسعادة
ص ب  34برهوم
بواسطة مقهى عطابً مبروك برهوم
حً الموٌلحة بلدٌة المسٌلة
حً  102مسكن اوالد دراج
حً دٌسالمة بلدٌة تارمونت
عٌن الخضراء المسٌلة
حً اهل الواد ونوغة
حً  40مسكن المٌتانوف المسٌلة
حً  295مسكن اشبٌلٌا
حً  20اوت سٌدي عامر
مشتة اوالد اعطٌة مقرة
مشتة اوالد اعطٌة مقرة
حً  200مسكن بالمسٌلة
حً التجزئة رقم  02المسٌلة
ص ب  12مقاطعة  03حمام الضلعة
حً سٌدي سلٌمان بوسعادة 11/888
عن طرٌق التاجر زرٌق صالح برهوم
حً  150مسكن عمارة رقم  01الباب  03المسٌلة
بلدٌة المعاضٌد دائرة اوالد دراج بشارة
بواسطة صغٌور مصطفى تاجر بلدٌة حمام الضلعة
حً  55مسكن المسٌلة
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عماري لٌندة
بلبول ٌاسٌن
الكٌحال وافٌة
بن السعدي نادٌة
تنانً محمد
بلعباس نور الدٌن
غرابً سارة
تالً اكرام
بوساق حسام
سعد هللا مولود
غضبان فرٌدة
ضبابً حسٌبة
بن التومً بركاهم
عرٌبً هشام
خوجة عبد العزٌز
اوعٌل كرٌم
أوذٌنة فارس
خونً خٌرة
دوٌدة سفٌان
بوخاري فاطمة الزهراء
قطوش صفٌة
لكحل سلوى
بن صالح فاطمة
بن اعمر زهٌة
قاضً موسى
أوذٌنة شرف الدٌن
دٌلمً إلهام
مخلوف صافٌة
سراي فٌصل
كمال فاطنة
بورنان لٌلى
بوشارب شهٌرة
عزوق خدٌجة
عقون نبٌل
العالبً زلٌخة
فراحتٌة سهٌلة
سٌلخ محمد
بوترعة سفٌان
حاجً أحمد
برٌكً سمٌة
وٌفً زٌنب
مزعاش فاطمة الزهراء
طرابلسً عمار
عالل حبٌبة
بن زموري نورة
غوٌنً ضاوٌة
طالب شهٌرة
حراٌز جهٌدة
لحرش سارة

بلدٌة برهوم ص ب  173مقرة
ص ب  128امجدل
ص ب رقم  191برٌد اول نوفمبر سٌدي عٌسى
حً الوفاء تارمونت
عٌن الملح التاجر تنانً قوٌدر
ص ب  248المكتب البرٌدي اشبٌلٌا
بلدٌة برهوم ص ب  231المسٌلة
حً  100مسكن بن بادٌس المسٌلة
الدار الكبٌرة حمام الضلعة
حً الحوران حمام الضلعة
بلدٌة اوالد عدي لقبالة
حً كوشة اوالد سٌدي ابراهٌم
حً 1000مسكن المسٌلة عمارة  01رقم الباب 13
الحً القدٌم حمام الضلعة
حً  570مسكن المسٌلة
بنً ٌلمان المسٌلة
حً سٌدي عمارة المسٌلة
حً  03/151لموامٌن بوسعادة
64شارع حموتان عبد العزٌز بلدٌة عٌن الحجل
الدار الكبٌرة حمام الضلعة
بلدٌة الدهاهنة دائرة مقرة
حً  1000مسكن المسٌلة
ص ب  415المسٌلة
بلدٌة جبل امساعد
حً الجرف بلدٌة اوالد دراج
حً  206مسكن بلدٌة المسٌلة
حً  579مسكن المسٌلة  /ص ب  805حضنة
حً زٌغود ٌوسف برهوم
قرٌة جبل ثامر بلدٌة المعارٌف
حً  05جوٌلٌة سٌدي عامر
حً  108مسكن طرٌق البرج
مشتة الذبابحة بلدٌة مقرة
حً  08ماي  45سٌدي عامر
بئر القالٌلٌة بلدٌة مسٌف
حً سٌدي سلٌمان  12/872بوسعادة
حً  1000مسكن المسٌلة عمارة  04الباب 61
حً المجاهد  15/592بوسعادة
ص ب  89مقرة
حً البناء الذاتً سٌدي عٌسى
حً سلٌمان عمٌرات  810/60بوسعادة
حً  65بلدٌة اوالد عدي لقبالة
حً  209مسكن اشبٌلٌا
ص ب  1757م ر المسٌلة
حً الجدٌد تارمونت
ص ب  158اول نوفمبر  54سٌدي عٌسى
حً محمد شعبانً  7/925بوسعادة
حً  924مسكن المسٌلة
قرٌة أم الشواشً بلدٌة تارمونت
حً  700مسكن المسٌلة
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زكري خدٌجة
صغٌري أحالم
سعٌدة أمٌن
دحمانً حسام
مفتاح عبد الرزاق
سعٌدة سامٌة
عثمانٌة عمر
جبالحً جعفر
فراحتٌة نسٌمة
عزٌزي سامٌة
سعدي فاطٌمة
زقعار كمال
نعمً نور الدٌن
غرابً راوٌة
زروتً فرٌدة
جاجة جمال الدٌن
رابحً وردة
دبوسً زٌنب
محادي نادٌة
بوقرة عبد الكرٌم
بوكاري آسٌا
مداس شٌخ
صٌد جمال
بوخلط محمد االمٌن
خرشً وافٌة
تركً سمٌحة
زوارق نادٌة
بن العٌطر دلٌلة
بشوش سمٌحة
بوسكرة صالح
حفانً فاطنة
تونسً فاطمة
خوجة سمٌحة
عالوي مرٌم
لوكراع هشام
مزعاش سمٌة
دحمانً صفٌة
بن اعمر مرٌم
مقرانً سامً
سبع عبد القادر
بركة اسماعٌل
مكدور سناء
سماتً نجوى
عمرون زٌنة
زغبة كمال
والً نفٌسة
مخلوف هالة
مخلوف سناء
شوادر العربً

حً اوالد حمودة ونوغة
حً  924مسكن المسٌلة
حً العائدون بلدٌة اوالد عدي لقبالة
حً الواد بلدٌة ونوغة
حً زٌغود ٌوسف برهوم
بلدٌة اوالد عدي لقبالة
بلدٌة المعاضٌد دائرة اوالد دراج بشارة
حً  500مسكن البدر رقم  85ب المسٌلة
قرٌة جعونة بلدٌة المعاضٌد
الحوران حمام الضلعة
الحوران حمام الضلعة
القرٌة الفالحٌة سٌدي امحمد
حً الرصفة طرٌق الجزائر بوسعادة
بواسطة التاجر غرابً مناع بلدٌة برهوم
حً الكوش المسٌلة
حً سلٌمان عمٌرات بنً ٌلمان
حً  19جوان  65سٌدي عٌسى
التاجر خبال أحمد عٌن الحجل
حً طارق بن زٌاد المسٌلة
حً دٌسالمة بلدٌة تارمونت
عاشور الزهاق عٌن الحجل
حً النصر بلدٌة مناعة
حً  600مسكن المسٌلة
حً تعاونٌة الشٌخ بوعمامة رقم  11المسٌلة
حً  504مسكن المسٌلة
حً مسجد خالد بن الولٌد بلدٌة اوالد دراج
حً اول نوفمبر الرصفة  09/627بوسعادة
حً  08ماي  45سٌدي عامر
حً أحمد زبانة سٌدي عامر
حً فاتح ماي حمام الضلعة
حً الشهداء رقم  118/02بوسعادة
الواد بلدٌة ونوغة
حً أهل الواد ونوغة
حً محمد بوضٌاف بنً ٌلمان
حً  17جوان  02/428بوسعادة
حً غزال المسٌلة
شارع العقٌد عمٌروش عٌن الملح
حً سٌدي سلٌمان  15/878بوسعادة
حً  504مسكن المسٌلة
حً  1200مسكن المسٌلة
بئر هنً بلدٌة الخبانة
مشتة الخرارٌب مقرة
المؤسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة مقرة
بواسطة التاجر عمرون سلٌمان حً الروكاد شارع بن بولعٌد
حً  256مسكن رقم  239المسٌلة
ص ب  302برٌد  5جوٌلٌة المسٌلة
ص ب  24بلدٌة عٌن الخضراء
بلدٌة عٌن الخضراء
بواسطة مناع صالح الدٌن حً الروكاد
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قرون عبدالعزٌز
بوزٌدي نورة
باٌشً أحالم
عرسالن علً
حجاب وجدان فطوم أم الخٌر
عالل غالٌة
بن شعبان فؤاد
سوالمٌة هدى
شوٌة رابح
رقٌق فرٌدة
دراعً الجازٌة
عرباوي أم الخٌر
حمالوي بالل
حجاب إكرام
لخنش أسٌا
مختاري جهٌدة
اٌدٌر حكٌم مقران
وهابً نور الدٌن
واضح أحمد
بوخرص عبد الرؤوف
بازة سعدٌة
طٌوب عمر
لبوازدة لٌلى
بوخالفة صباح
قصري أسماء
قلمٌن سفٌان
زٌان لخضر
غوٌنً سامٌة
شبابحة غنٌة
دمدوم أفراح
بودود اسماعٌل
لصفر أٌوب
خلف هللا حلٌمة
طٌوب إلهام
صالحً هجٌرة
بحوري سامٌة
بٌصار لوٌزة
بوعبد هللا إٌمان
بشٌري سهام
بشٌري علً
العٌد صحراوي
ولٌد مسعود
واضح حنان
مٌمون إٌمان
شهٌبً رزٌقة
طوٌلب صافٌة
تركً عنترة
بركة محمد
غضبان أسماء

بلدٌة تارمونت
حً  100مسكن ص ب  720المسٌلة
حً  346مسكن المسٌلة
حً  1000مسكن العمارة  17الباب  325المسٌلة
حً  1000/300/180المسٌلة
الحً الجدٌد بلدٌة تارمونت
حً التجزئة رقم  04المسٌلة
صٌدلٌة مناع صالح الدٌن الروكاد
قرٌة رشانة بلدٌة المعاضٌد
بلدٌة عٌن الخضراء
الدار الصغٌرة بلدٌة حمام الضلعة
حً  3000/570مسكن المسٌلة
حً الزرقاءالمسٌلة
حً/1000/300/180مسكن المسٌلة
حً  924مسكن المسٌلة
بلدٌة مسٌف دٌار الرحمة
حً  256مسكن عمارة  03رقم الباب  25المسٌلة
بلدٌة بن سرور
مقرة
حً مزرٌر المسٌلة
حً  31/167طرٌق الجلفة القدٌم بوسعادة
بلدٌة حمام الضلعة والٌة المسٌلة
سٌدي علً محمد الهادي شارع زروقً السعٌد حً وعواع المدنً
حً الجدٌد اوالد سٌدي ابراهٌم
حً  256مسكن رقم العمارة  03رقم الباب  25المسٌلة
الحوران حمام الضلعة
عند التاجر عاشور الزهاق عٌن الحجل
ص ب  627الحضنة المسٌلة
حً  295مسكن صندوق برٌد  592المسٌلة
شارع  5جوٌلٌة بلدٌة برهوم والٌة المسٌلة
ص ب رقم  25حً النصر  1000مسكن المسٌلة
حً  256مسكن المسٌلة
حً التل بلدٌة ونوغة
حً  5جوٌلٌة حمام الضلعة
حً الشمالً جٌل امساعد رقم 07/78
حً  05جوٌلٌة بلدٌة حمام الضلعة
حً  700مسكن المسٌلة
حً  322مسكن المسٌلة
حً التجزئة رقم  05المسٌلة
حً  1000مسكن رقم العمارة  20رقم الباب  388المسٌلة
عند التاجر عاشور الزهاق عٌن الحجل
حً  08ماي  45سٌدي عامر
مشتة واضح بلدٌة مقرة
حً  18مسكن  06/568بوسعادة
حً االستقالل سٌدي عامر
حً أحمد زبانة سٌدي عامر
حً  100مسكن بلدٌة اوالد عدي لقبالة
بئر القالٌلٌة بلدٌة مسٌف
حً 504مسكن مدرسة سهٌلً الدٌلمً المسٌلة
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بوزٌدي سعٌدة
بلفول هاشمٌة
بودٌسة محمد
ارفٌس ابراهٌم
ناصري فاٌزة
طٌوب سهٌلة
لعجال بالل
عز الدٌن البشٌر
دحمانً شهرزاد
سفاري أمٌنة
سفاري إكرام
لعجال منى
كٌحول أبوعمران
رباحً عبد الكرٌم
لمٌش مراد
عزٌزي فهٌمة
شحٌمة سلٌم
عبد الكرٌم خولة
طرافً امباركة
بختاوي ٌمٌنة
بن قسمٌة محمد
بن عمر نادٌة
فراحتٌة ربح
لغرٌري خدٌجة
مهنً بشرى
بوعكاز أمنة
بوعوٌرة المسعود
براق حدة
لغراب فاروق
بن ٌطو صالح الدٌن
خرخاش ناصر
بودارن مونٌة
بوعبد هللا نبٌلة
برٌكات سمٌة
العرباوي ٌاسٌن

البعالة بلدٌة المعارٌف دائرة الشالل
حً  608مسكن المسٌلة /الى السٌد بلفول فارس الحماٌة المدنٌة لوالٌة المسٌلة
حً ارجل عند المصور دحمانً احمد عٌن الملح
بلدٌة جبل امساعد
حً  1000مسكن رقم الباب  415رقم العمارة  21المسٌلة
حً  104مسكن المسٌلة
حً التجزئة رقم  05المسٌلة
حً الوئام المدنً سٌدي عٌسى
حً نوارة المسٌلة محل عمرون الٌمٌن االعالم اآللً
حً  05جوٌلٌة حمام الضلعة
حً  05جوٌلٌة بلدٌة حمام الضلعة
حً  98مسكن المسٌلة
الكاتب العمومً عبد هللا بن ساعد مقابل مقر دائرة بن سرور
حً زٌغود ٌوسف برهوم
حً زٌغود ٌوسف برهوم
حً الحوران حمام الضلعة
بدٌة عٌن الرٌش
حً  08/914محمد شعبانً بوسعادة
شارع الشهٌد أحمد بن مصطفى قادري جبل امساعد
حً  48مسكن طرٌق البرج المسٌلة
حً ارجل عٌن الملح
بلدٌة المعاضٌد
قرٌة الزٌتون بلدٌة المعاضٌد
حً الوحدة رقم  02المسٌلة
ببدٌة حمام الضلعة
حً  295مسكن المسٌلة
حً التل بلدٌة ونوغة
بواسطة مالك محمد تاجر سٌدي عٌسى
ثانوٌة االمام مالك بن أنس سٌدي عٌسى
ص ب رقم  1543ق ر المسٌلة
حً الروكاد المسٌلة
حً الوئام المدنً سٌدي عٌسى
حً  688/1000مسكن المسٌلة
بشارة بلدٌة المعاضٌد
سٌدي عٌسى

بن ٌطو محمد

اوالد الحالس بلدٌة اوالد منصور

زحاف فٌروز
داود نور الدٌن
خوجة حورٌة

الدٌس اوالد سٌدي ابراهٌم
حً  700مسكن المسٌلة
حً اهل الواد ونوغة
80حً  209مسكن بالمسٌلة
حً اشبٌلٌا القدٌمة المسٌلة
بلدٌة امجدل
الحً الجامعً  500مسكن المسٌلة
حً  500مسكن عمارات بالمسٌلة
قرٌة الغرابة بلدٌة أوالد دراج
قرٌة المعذر بلدٌة بوسعادة
حً الوفاء بلدٌة تارمونت

داود منى
بن ٌونس الهام
سعٌدانً سماعٌل
منوار حلٌمة
سلمانً الطاهر عبد الحلٌم

بن ٌحً محمد أمٌن
عزوز عفاف
بوقرة صباح

