الجمهورية الجزائرية الدبقراطية الشعبية
والية المسيلة
مديرية اإلدارة المحلية
مصلحة الموظفين
قائمة المترشحين المدعوين إلجراء اإلختبار المهني لإللتحاق بمنصب شغل حـــارس
ليوم  20:مارس 2017

الرقم

240
131
258
58
296
297
248
191
300
282
106
9
195
273
284
164
14
63
92
283
105
97
252
269
255
120
286
30
147
160
19

العنوان

اسم ولقب المترشح
ارفٌس عبد الحلٌم

الحً الجنوبً بلدٌة جبل امساعد والٌة المسٌلة 28024

الباي أحمد

حً مزرعة بلقبً المسٌلة

الباي نور الدٌن

عند ادرٌس رمٌلً تاجر وسط مدٌنة بن سرور بلدٌة بن سرور والٌة المسٌلة 28009

السكر عبد الخالق

حً  40مسكن سونلغاز المسٌلة

العرباوي جلول

حً الوئام المدنً سٌدي عٌسى

العطوي عادل

بلدٌة تارمونت

القوٌزي بلقاسم

حً  08ماي  1945سٌدي عامر المسٌلة

الواضح عمر

بلدٌة امجدل المسٌلة

امحمدي مصطفى

دار بلمهوب بلدٌة سٌدي امحمد عٌن الملح

بابً البشٌر

الدٌس اوالد سٌدي ابراهٌم المسٌلة

بختً بالل

بواسطة بختً الخٌر تاجر بٌع لوازم الخٌاطة حً الروكاد

بخوش كمال

حً  608المسٌلة

برنٌس عبد الحفٌظ

حً  307مسكن المسٌلة

برٌش ٌوسف

بواسطة السٌد غالب ابراهٌم مكتبة الحٌاة حً اشبٌلٌا القدٌمة المسٌلة

بسطً شمس الدٌن

حً  504مسكن  132المسٌلة

بشٌري محمد

بئر هنً بلدٌة مسٌف

بعٌلش ٌحً

بلدٌة امجدل مناعة

بلباي ٌوسف

أوالد موسى بلدٌة أوالد منصور

بلحسٌن ٌاسٌن

حً الجعافرة شٌكوش العٌاشً

بلحوت ثامر

حً  24فٌفري  07/238بوسعادة

بلعباس فاروق

بواسطة حوٌش عبد المجٌد تاجر حمام الضلعة

بلعجوز بلقاسم

حً بوخمٌسة المسٌلة

بلعشً شرٌف

حً  40مسكن عمارة  03باب رقم  23بن سرور المسٌلة 28009

بلعٌد نبٌل

بواسطة بلعٌد محمد صغٌر مكتب البرٌد المركزي المسٌلة

بلواضح اسماتً

حً  17جوان رقم  07/248بوسعادة

بن البار عمر

امجدل والٌة المسٌلة

بن البار مصطفى

عند التاجر بن البار جابو ربً امجدل المسٌلة

بن التومً حسٌن

حً البراج المسٌلة

بن التومً خمٌسً

حً البراج المسٌلة

بن الشاٌب عبد القادر

حً النهضة امجدل

بن الصغٌر لخضر

حً  300مسكن  17د الزاهر المسٌلة

151
161
129
233
214
69
293
260
285
170
277
51
178
267
253
46
20
149
11
86
121
254
15
280
175
143
44
244
185
74
2
114
83
10
100
251
250
135
209
124
50

بن العامر فرٌد

بلدٌة بن سرور

بن ثامر عٌسى

حً موٌلحة  91مسكن

بن حلٌمة أحمد

حً  924مسكن المسٌلة

بن روان احمد

عند التاجر ٌوسف امجدل بلدٌة امجدل 28016

بن روان سالمً

امجدل حً الهضبة 28016

بن زٌان لخضر

حً البدر  500مسكن المسٌلة

بن سعد عبد العزٌز

بلدٌة خطوطً سد الجٌر المسٌلة

بن سٌراج المختار

حً المعلمٌن سٌدي عامر المسٌلة

بن صفا فرٌد

بواسطة محل العٌاشً شٌكوش الجعافرة المسٌلة

بن طرشة عبد الرزاق

جرٌوي مخلوف دوش حً الروكاد

بن عادل محمد

حً  2000/500مسكن المسٌلة

بن عاشور عزٌز

حً أحمد زبانة سٌدي عامر

بن عاشور ٌونس

حً احمد زبانة دائرة سٌدي عامر بلدٌة سٌدي عامر والٌة المسٌلة

بن عبد الرزاق سعٌد

عند التاجر بوذراع عبد الحمٌد بن سرور المسٌلة

بن عبد هللا ٌسٌن

مقهى و مطعم اللعٌطر بن سرور المسٌلة 28009

بن علً سعد

حً  17جوان  02/452بوسعادة

بن فرج العٌد

نوارة المطارفة

بن قطاف رابح

مشة اوالد عطٌة مقرة

بن كٌحول عبد الرحمان

شارع بودٌسة المسعود عٌن الملح

بن لموفق كمال

حً القرٌة بلدٌة بن سرور

بن لوناس ابراهٌم

بلدٌة بن سرور

بن مقري محمد االمٌن

حً االطلس بلدٌة بن سرور والٌة المسٌلة 28009

بن موفق أسامة

حً  300مسكن د  33الزاهر المسٌلة

بن ٌونس اٌوب

حً  128مسكن رقم الباب  39المسٌلة

بوبكرٌة بالل

حً  216مسكن المسٌلة رقم الباب  178عمارة 19

بوتشٌشة مفتاح

حً  500مسكن المسٌلة

بوجالل الوناس

طرٌق البراكتٌة سلمان

بوخلط الدراجً

حً  300مسكن الزاهرD 07

بوخنٌسة حسان

عند الكاتب العمومً بن ساعد عبد هللا بلدٌة بن سرور المسٌلة

بودٌلمً خٌر الدٌن

حً  1500/440القطب الحضري بالمسٌلة العمارة رقم  370الباب 223

بوراٌة جمال

ص ب  15عٌن الخضراء

بورحلة ولٌد

حً  110مسكن بلدٌة اوالد عدي لقبالة

بورزق عبد المجٌد

تارمونت

بوزعرورة عبد الرحمان

حً الروكاد المسٌلة

بوزٌان محمد

حً القطب  2000/570مسكن المسٌلة

بوسكرة الجمعً

الدار الكبٌرة الذرٌعات بلدٌة حمام الضلعة المسٌلة 28005

بوسكرة عبد الكرٌم

ص ب  247حً  924مسكن المسٌلة

بوشارب أحمد

امجدل والٌة المسٌلة

بوشارب عصام

ص ب  739برٌد الحضنة

بوشنافة موسى

بلدٌة حبا امساعد

بوشٌبة حكٌم

امجدل والٌة المسٌلة

207
201
59
264
67
171
113
123
47
35
26
148
154
29
162
25
57
142
139
73
39
266
75
235
126
259
242
172
54
55
230
198
213
237
228
108
91
122
48
262
87

بوضٌاف بختً

حً التجزئة  04المسٌلة

بوعشرٌن عبد الحلٌم

عند التاجر دحمان بوعشرٌن بن سرور

بوغرارة محسن

حً  608مسكن بالمسٌلة

بوقرة حمزة

ص ب  20مقاطعة  01حمام الضلعة المسٌلة

بوقرة محمود

حً بوخمٌسة المسٌلة

بوكراع أحمد

ص ب  46أ اوالد دراج

بونصلة المدانً

الحً الشمالً جبل امساعد

بونصلة سمٌر

الحً الغربً جبل امساعد

بوهادي اسماعٌل

حً دوادة المسٌلة

تبانً محسن

حً  200مسكن المسٌلة

تركً جمال

حً  295مسكن المسٌلة

جرٌو صالح الدٌن

حً  124مسكن العمارة  01الباب  01المسٌلة

جعفر الٌاس

حً  170/500/2500مسكن المسٌلة

جعفر توفٌق

بواسطة غضبان محمد تاجر بحً سٌدي عمارة

جغام علً

بئر هنً بلدٌة الخبانة

جغدالً عثمان

بواسطة شٌكوش العٌاشً حً الجعافرة

جقبالة فؤاد

حً سٌدي سلٌمان رقم  08/708بوسعادة

جلٌد حمزة

حً اشبٌلٌا القدٌمة المسٌلة

جودي عبد الرشٌد

حً المكمن ونوغة

جٌدل زهٌر

حً  98مسكن غالٌة العٌد المسٌلة

حاجً ساعد

مناعة

حدٌبً عامر

حً  05جوٌلٌة  62دائرة سٌدي عامر المسٌلة

حدٌبً ناصر

بانٌو بلدٌة المعارٌف

حرود محمد

حً حسٌبة بن بوعلً سٌدي عامر

حرٌزي ٌزٌد

ص ب  125محمد بوضٌاف

حشروف رشٌد

بانٌو بلدٌة المعارٌف المسٌلة

حشروف سمٌر/عمر

بانٌو بلدٌة المعارٌف دائرة الشالل والٌة المسٌلة ص ب 28041

حصباٌة عبد الجبار

عند التاجر حصباٌة رابح بلدٌة امجدل

حمانً زكرٌاء

حً  56مسكن المسٌلة

حمراوي مراد

حً  600مسكن رقم العمارة  04رقم الباب 32

حمودي المسعود

القطب بلدٌة حمام الضلعة

حمومة عبد الرحمان

حً  40مسكن اوالد عدي لقبالة

حمومة ناصر

حً  40مسكن اوالد عدي لقبالة

حنة خالد

حً المجاهد سٌدي عامر 28035

حواس عبد الحمٌد

ص ب  636المسٌلة

حٌرش حسٌن

حً العربً بن مهٌدي سٌدي عامر

خارف علً

الحً الجنوبً بلدٌة جبل امساعد

خارف ٌحً

الحً الشمالً بلدٌة جبل امساعد

خربوش محمد

حً  300مسكن الزهراوي ف  44المسٌلة

خروبً الهامل

الرمانة الشمالٌة بلدٌة الحوامد

خضار عبد الرحمان

بن سرور

88
190
80
17
16
49
33
3
208
257
145
76
225
32
159
61
85
298
174
222
261
134
271
119
249
295
199
238
247
34
133
84
152
192
72
146
56
41
203
263
156

خضار محمد

حً المٌكانٌك بن سرور

خضار مٌلود

عند التاجر دحمانً احمد بن سرور

خطوط مصطفى

حً اشبٌلٌا المسٌلة

خلفة أمٌن

بواسطة خلفة امبارك ص ب  316اشبٌلٌا

خلٌفً عبد العزٌز

برٌد السوامع قرٌة عواسة

خنٌش نورالدٌن

حً  2500/500/ 330مسكن بالمسٌلة رقم الباب 172

خوجة هاشم

حً أهل الواد بلدٌة ونوغة

خٌري سامً

مقر دائرة مقرة

داٌرة خالد

حً طرٌق الجفن بلدٌة اوالد دراج

دحمانً عطٌة

مقهى احمد بن ثامر بن سرور والٌة المسٌلة 28009

دحمانً محمد

عند التاجر دحمانً احمد بن سرور

دحمانً وحٌد

حً الصحة بن سرور

دحومان مٌلود

حً  05جوٌلٌة  1962سٌدي عامر

دخوش فٌصل

عند خرخاش السعٌد تاجر حً الروكاد

دربال علً

حً التجزئة رقم  06بجوار المصحة الجوارٌة المسٌلة

دري ٌاسٌن

حً  1500/440القطب الحضري بالمسٌلة العمارة رقم  630الباب 249

دشوشة العٌد

ام الشواشً بلدٌة تارمونت

دشوشة نور الدٌن

قرٌة ام الشواشً تارمونت المسٌلة

دغة عبد الحمٌد

حً  2000/500مسكن القطب الحضري الجدٌد المسٌلة

دوٌدي رشٌد

بانٌو بلدٌة المعارٌف

دٌة كمال

حً  24فٌفري  06/409بوسعادة

دٌلمً لخضر

حً الروكاد المسٌلة

دٌلمً مراد

بلدٌة اوالد عدي لقبالة والٌة المسٌلة

ذوادي رابح

حً  100مسكن اوالد عدي لقبالة

ذٌاب محمد

ص ب  2027المسٌلة

ذٌاب هشام

ص ب  551المسٌلة ق ر

رابحً أحمد

بلدٌة امجدل

رابحً جمال

عند سوٌسً الطاهر تاجر سٌدي عٌسى المسٌلة

ربٌع صالح

بلدٌة بن سرور المسٌلة

رزٌقات رشٌد

حً التجزئة رقم  05المسٌلة مقهى انترنات الصدٌق ترقٌة دبش الحً االداري

رقٌق عٌسى

حً  700/317مسكن المسٌلة

روبً عمار

حً  44مسكن رقم  42المسٌلة

زبٌري ثامر

حً حً برج اغلواد بلدٌة اوالد سٌدي ابراهٌم

زبٌشة ٌوسف

الحً الظهراوي بلدٌة امجدل المسٌلة

زرقٌط حسٌن

حً حسٌبة بن بوعلً بلدٌة سٌدي عامر المسٌلة

زرواق سفٌان

حً  05جوٌلٌة  368مسكن عمارة  23الباب  09المسٌلة

زعتر حكٌم

حً  206المسٌلة

زغاد عبد القادر

ص ب حً بوخمٌسة المسٌلة

زغوغ الحسٌن

حً طرٌق بوسعادة بودٌلمً العٌد

زنونً محمد

عند التاجر مكتبة معاذ بلدٌة امجدل المسٌلة

زٌتونً الطاهر

حً قرفالة المسٌلة

215
288
140
241
38
110
5
256
89
290
239
107
212
231
202
150
226
194
227
7
200
52
70
243
187
13
155
265
37
166
78
93
197
167
177
186
103
246
221
163
118

زٌتونً محمد

حً المجاهد سٌدي عامر المسٌلة

ساتة الحاج

حً العرقوب المسٌلة

ساسً فؤاد

حً الروكاد عالم الطاهر

سالمً عبد هللا

حً نوارة المسٌلة

سحنون سعدي

حً الموٌلحة المسٌلة

سدٌد فرٌد

حً  24فٌفري رقم  06/344بوسعادة

سدٌرة محمد

حً  600مسكن المسٌلة

سراٌش المٌلود

بلدٌة المعاضٌد بشارة والٌة المسٌلة 28111

سراٌش الٌزٌد

حً الروكاد المسٌلة

سراٌش محمد حكٌم

حً  297مسكن المسٌلة

سعد محمد

حً العقٌد لطفً بلدٌة سٌدي عامر

سعدي لخضر

عند التاجر دراجً خضار

سعودي أمٌن

حً  40مسكن اوالد عدي لقبالة

سعٌدانً كمال

مكتبة معاذ بن جبل دائرة امجدل والٌة المسٌلة

سالمً البشٌر

حً  300مسكن الزاهر  30أ

سلمانً عباس

بانٌو المعارٌف

سلمانً موسى

قرٌة بانٌو بلدٌة المعارٌف دائرة الشالل والٌة المسٌلة ص ب 28041

سلٌم فٌصل

حً اشبٌلٌا المسٌلة

سلٌنً لخضر

حً البناء الذاتً سٌدي عٌسى

سماعٌلً عبد الحفٌظ

حً القطب الحضري الجدٌد المسٌلة

سنوسً شاكر

الرمانة بلدٌة الحوامد

سواعدٌة عبد المالك

حً  307وكالة عدل المسٌلة

سوالمٌة محمد

حً  138مسكن رقم  19العمارة  04اشبٌلٌا المسٌلة

سوٌدة عطٌة

عند التاجر سوٌدة عبد القادر بلدٌة امجدل دائرة امجدل 28016

سوٌدي خلٌل

حً المجاهد بلدٌة سٌدي عامر

سوٌسً حمزة

بانٌوالمعارٌف

شاٌب الراس عبد الحلٌم

حً  100مسكن  FNPSرقم  5المسٌلة

شاٌب راس سفٌان

حً  504مسكن اشبٌلٌا

شبلً الخٌر

حً  1000مسكن المسٌلة

شبٌرة اسماعٌل

بئر العربً بلدٌة مسٌف

شبٌكة أحمد

حً التجزئة رقم  06المسٌلة

شترة عادل

حً  295المسٌلة

شتٌوي علً

حً  40مسكن اوالد دراج

شتٌوي مصطفى

حً االطلس باب رقم  03بن سرور

شرقً سمٌر

بلدٌة عٌن الخضراء المسٌلة

شاللً جمال

حً احمد زبانة سٌدي عامر

شٌخ عباس

الدار الكبٌرة حمام الضلعة

شٌكوش حمٌنة سمٌر

حً الزاهر  300مسكن رقم الباب  D 13المسٌلة

صالح صالح كمال

ص ب  39برٌد محمد بوضٌاف بحً  924مسكن المسٌلة

صحراوي الدراجً

مشتة اوالد منصور مقرة

صحراوي بلقاسم

حً حسٌبة بن بوعلً سٌدي عامر

184
289
279
173
206
66
141
90
216
1
182
210
136
168
138
28
102
4
205
181
104
211
292
234
223
183
94
101
291
95
112
157
60
40
117
180
68
6
137
65
115

صحراوي قدور

لدى سوٌب الصدٌق المسٌلة

صدٌقً امٌن

حً البدر  500مسكن رقم الباب  30أ المسٌلة

صٌلع فتح هللا

ص ب  45بن سرور المسٌلة

ضٌف عبد السالم

ص ب  46بلدٌة عٌن الخضراء

طابً الطٌب

حً  108مسكن رقم أ  6المسٌلة

طالبً حسان

حً التجزئة رقم  06حً  700مكسن المسٌلة

طرافً أحمد

الحً الشمالً جبل امساعد

طٌوب خالد

حً  05جوٌلٌة حمام الضلعة

عاشور سلٌم

قرٌة بئر ماضً بلدٌة حمام الضلعة المسٌلة 28044

عاٌب الطٌب

حً  800/144مسكن بالمسٌلة

عبد الرزاق ابراهٌم

التاجر السعٌد فرج هللا بن سرور

عبد السالم عٌسى

الحً االداري سٌدي عامر

عبد الصمد حكٌم

حً  270مسكن المسٌلة

عبدي نعمان

حً  1500/440مسكن المسٌلة

عبٌد علً

مقر دائرة عٌن الحجل

عثامنة محمد

اشبٌلٌا المسٌلة

عرٌعر عمر

الدار الكبٌرة حمام الضلعة

عزوز أحمد

حً التجزئة رقم  01بالمسٌلة

عزي البشٌر

حً  216مسكن عمارة  18الباب 172

عزي عبد الوهاب

حً  216مسكن المسٌلة رقم الباب  172عمارة 18

عزٌزو عبد القادر

الدار الكبٌرة حمام الضلعة

عطا هللا نبٌل

حً  30مسكن اوالد عدي لقبالة

عطار عمار

حً  924مسكن المسٌلة

عطٌة المربعً

حً البراج المسٌلة

عالل محمد

حً الوفاء بلدٌة تارمونت المسٌلة

عالل مفتاح

حً الحضنة بلدٌة تارمونت المسٌلة

عمرون عبد الرشٌد

بواسطة عمرون بوجمعة مقر المجلس الشعبً الوالئً

عمٌري محمد

حً  150مسكن عمارة  6رقم الباب  52المسٌلة

عٌسو كمال

حً مزرٌر المسٌلة

عٌمر طارق

33شارع االمٌر عبد القادر المسٌلة

غادري مراد

حً المجاهد  23/580بوسعادة

غربً سامً

بئر الحلو تارمونت

غضبان نور الدٌن

ص ب  264اشبٌلٌا

غمٌض فرٌد

حً الفاتح ماي حمام الضلعة

فاٌد نور الدٌن بن الصالح

حً التجزئة رقم  05المسٌلة

فراحتٌة هشام

حً البدر  500مسكن المسٌلة

فرحات شرٌف

حً  608مسكن ص ب  296الكوش المسٌلة

فرحات صدٌق

حً  600مسكن المسٌلة

فرحات عبد الحلٌم

حً  924مسكن المسٌلة

فرٌجة فاتح

حً  700مسكن المسٌلة

قارة ٌوسف

حً  295مسكن المسٌلة

132
217
294
268
165
153
287
219
272
98
12
158
144
130
53
18
193
27
188
99
176
81
125
45
42
128
21
281
109
270
204
24
245
196
96
224
276
275
71
62
299

قاسم سٌف الدٌن

ملوزة بلدٌة ونوغة

قانة فؤاد

حً  1000/300مسكن القطب الحضري المسٌلة

قبشً ٌوسف

حً المغرب العربً بلدٌة بن سرور

قرادي عطٌة

بلدٌة امجدل المسٌلة

قسمٌة سعٌد

حً  110اوالد عدي لقبالة

قسمٌة عٌسى

ملوزة بلدٌة ونوغة

قصاب المسعود

قرٌة الجرابعة بلدٌة السوامع المسٌلة

قصري بلقاسم

حً العقٌد لطفً بلدٌة سٌدي عامر

قطاش جالل

حً بدرة المسعود ابراهٌم عمارة  04باب 05

قلقول نذٌر

حً بوخمٌسة المسٌلة

قنادي فٌصل

غضبان محمد المسٌلة

قندوز عبد المالك

حً  275مسكن المسٌلة

قوز قوٌدر

الحً االداري سٌدي عامر

كتاب سمٌر

حً المنظر الجمٌل  206المسٌلة

كحالً وحٌد

حً الروكاد المسٌلة

كحول فٌصل

حً اشبٌلٌا الباب رقم  242المسٌلة

كنان عبد الرزاق

ص ب  44امجدل

لبادي سعد

حً الكوش المسٌلة

لحرش مصطفى

حً القطب الجامعً  330/500/2500مسكن المسٌلة

لعجال أحمد

قرٌة الذكارة حمام الضلعة

لعجال رٌاض

لعجال احمد  04شارع فلسطٌن

لعلى نافع

حً حسٌبة بن بوعلً شارع محمد بوضٌاف رقم العمارة  60الباب  03الشالل

لعلٌبً مراد

حً  24فٌفري رقم  412/01بوسعادة

لعمارة عمار

حً  216مسكن رقم  212المسٌلة

لعمارة ٌوسف

مقر دائرة بن سرور

لكحالً نور الدٌن

بواسطة بوساق العالٌة ص ب  1597الحً االداري المسٌلة

لكحل محمد

مقر دائرة سٌدي عٌسى

لوكار بوبكر

عند التاجر بزٌر الطٌب بلدٌة امجدل

مالك عبد الرحمان

كشك بشائر الخٌر بوصبع الطٌب سٌدي عٌسى

مجٌدي منٌر

بواسطة كتاب احمد حً  300مسكن تاجر مواد غذائٌة المسٌلة

محمدي محمد االمٌن

مقر دائرة سٌدي عٌسى

مداح نصر الدٌن

حً الروكاد المسٌلة

مداسً الحسٌن

بلدٌة الخبانة

مرجً عبد الحلٌم

حً  40مسكن اوالد دراج

مرٌش عٌاش

مقرة

مزاري المسعود

والٌة المسٌلة بلدٌة الهامل القباضة الرئٌسٌة بالمسٌلة 28000

مزاري سالم

حً العائدٌن الهامل بوسعادة

مزاري محمد

حً التجزئة الترابٌة بلدٌة الهامل بوسعادة

مزراق عامر

حً  36مسكن طرٌق البرج الجدٌدة صٌدلٌة جرار

مزعاش منٌر

حً  108المسٌلة

مسعودي ابراهٌم

حً جنان الكاف بلدٌة الدٌس اوالد سٌدي ابراهٌم

43
127
169
229
278
36
77
79
82
236
111
64
274
189
232
8
220
116
31
179
218
23
22

مسٌلً البشٌر

الدار الكبٌرة حمام الضلعة

مشري مختار

ص ب  757السٌد بوضٌاف العٌد مٌرٌة الموارد المائٌة

مشٌكً الصدٌق

حً المٌلحة  91مسكن

مشٌكً خلٌل

حً عٌن ثاقب بلدٌة ونوغة والٌة المسٌلة

معزوز طارق

حً مبارك المٌلً ملوزة بلدٌة ونوغة المسٌلة

معوش بوجملٌن

حً  1000مسكن رقم الباب  42عمارة ب  3المسٌلة

معوش محمد

حً  166مسكن المسٌلة

مقران كمال

حً  600مسكن رقم العمارة  51رقم الباب 417

مقران مروان

حً  600مسكن العمارة  51رقم الباب  417المسٌلة

مقري ابراهٌم

حً المنطقة الصناعٌة عٌن الملح

مقري سلٌمان

حً  504مسكن اشبٌلٌل سهٌلً الدٌلمً

مهٌة عبد الحفٌظ

حً  346مسكن المسٌلة

موٌسات السعٌد

بلدٌة الخبانة دائرة الخبانة المسٌلة

موٌسات العٌد

بلدٌة مسٌف دائرة الخبانة المسٌلة

مٌلودي سلٌمان

عند التاجر ٌوسف امجدل بلدٌة امجدل 28016

مٌمون محمد

حً طرٌق بوسعادة المسٌلة

مٌمون محمد رضا

ص ب  247حً النصر المسٌلة

مٌمون ولٌد

حً  700مسكن المسٌلة

نصري مصطفى

حً مزرٌر المسٌلة

نقاش محمد

مقر دائرة بن سرور

نوٌري حمدان

امن والٌة المسٌلة 28000

ولهات أسامة

حً البدر  500مسكن المسٌلة

ولهات ٌوسف

حً البدر  500مسكن المسٌلة

