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2020 ةنسل ةيلا وملا ماي واأل كرابملا رطفلا ديع يموي خالل ةموادملا ب نوينعملا راجتلا ةمئاق

كيرافوب ةيدلب

: زباخملا 10

يراجتلا لجسلا مقر ناونعلا رجاتلا بقلو مسا
6040644أ55 يك راف بو 51 م قر ةرقو ب مد حأ عراش ل لا ع بل او

و ا مقر 5303509114 يك راف بو ةرقو ب نهج 51 ديعسلا يدوعسم
6041501أ56 يك راف بو 09 م قر يوسف بن سي ع راش عيبر ملا س
6005403أ54 يك راف بو ةزو ب ةوخل اا ع راش عدي مد حأ سيد
6041043أ56 يك راف بو 54 بيت الدكتور ع راش تينيسة يد شر
6000441أ50 كيرافوب يلع يراتخم عراش ان دم غ ي قز رأ دمحم

/ يك راف بو م ام وص ال يح ةجيع داعس
6096091أ09 كيرافوب دمحأ يليلع ةوخلا ا عراش 05 مد حأ عنة
5535640أ50 يك راف بو 09 م قر شودام ح ةو خل اا راشع ني ام عث ير مس
6030140أ50 يك راف بو 09 م قر مي دق ت لا ي حل ا ي فوع الدين زع
6014000أ50 يك راف بو مد حم د ان م عراش يق رز مير ك لا عبد

/ يك راف بو بلعيد ةو خل اا فرشأ ني اس عي
6035456أ53 يك راف بو 50 بيت الدكتور ع راش يعقوب مسا ق لب

: تامدخلا تاطحم 10-

يراجتلا لجسلا مقر ناونعلا رجاتلا بقلو مسا
أ31 6000901 يك راف بو ئر از جل ا يق رط مي حك حية

/ يك راف بو ة لمجلا قوس نهج ين ساي نادي
6013310أ05 كيرافوب 05 مقر قيرط ن سحلوم ي واش عي لا
أ51 6040911 يك راف بو ة عم جوب سوداني عراش ديرف ةرمعوب



: ةباصقلا و موحللا 10-

يراجتلا لجسلا مقر ناونعلا رجاتلا بقلو مسا
6054513أ33 كيرافوب لا طر ةوخلإا عراش 11 لا مج يحام
6315405أ55 يك راف بو شودام ح ةو خل اا ع راش فاسفس ديرف
6043635أ51 ريك افو ب 51 م قر دمح م د ان م عراش ي وا ن سح عيسى
6050513أ33 كيرافوب دمحم دانم عراش 44 لا مج يحام
6016194أ03 يك راف بو مد حم د ان م عراش مي حك ن اس ح بن
6046941أ56 يكعراش راف 04بو ل حم أ ةرام ع 99 م قر دمح م ماند ن اس ح ي رو تيف
6044006أ56 كيرافوب 09 لحم 05 ع نكسم 40/510 يح ن اس ح ي كم لا
6030441أ50 يح كيرافوب 10 مسق 01 مقر ةيكلم جم دوعسم ناروك دلا خ ديلو
6050453أ34 يك راف بو و ةرام ع ضي رل اأ بق اطل ا 500 ةري با بن قا ز رل ا دبع



: ةماع ةيذغت 10-

يراجتلا لجسلا مقر ناونعلا رجاتلا بقلو مسا
6056103أ30 ن ام حرل ا عبد اللقب مي عد عراشو ين سح زيز مع ية واز ال دمحم ةطفاص
6095945أ01 يك راف بو 05 م قر الوكني يق رطلا بو جن 00 م قر ئة زجت بح ار يد شر
6016960أ03 يك راف بو ضي رل اأ بق اطل ا أ ةرام ع 99 م قر دمح م د ان م عراش ن ين رقم عربي لا
6065091أ01 يك راف بو بيت الدكتور ع راش 11 بح ار هني
6001601أ54 يك راف بو بيت الدكتور ع راش د خلا بن عين ام س
6014045أ03 ريك افو ب 64 مقر دمح م د ان م عراش زوادين ي لع
6004509أ54 كيرافوب 1 ب مقر لحم ظوفحم رارك عراش ري مع م رضا
6000356أ51 يك راف بو شودام ح ةو خل اا ع راش يدعس يحتف
6054615أ33 يك راف بو 19 م قر ن ام حرل ا عبد اللقب ميدع عراش دياع ظوفحم
6049169أ56 كيرافوب 05 مقر ةعطق ةزوب ةوخلا ا عراش ة عم جوب ي لع سيد
6040194أ55 يك راف بو ي لبشلا يق رط ي ديا ق رد اقل ا عبد
6054665أ30 يك راف بو م ام وص ال يح شيح بن قادر لا عبد
6040914أ50 يك راف بو مد حأ حلا م عراش بيعش يلع
6013560أ50 11 مقر كيرافوب دمحأ حلا م عراش يد شر كي راب مي
6003661أ50 يك راف بو 05 مق ر ل حم خلاد الدين يح م ع راش 15 ر ار شو مالك لا عبد
6043301أ51 يك راف بو د خلا الدين يح م ع راش 69 سياس رمع
6011119أ03 كيرافوب 01 مقر س05 ةرامع نكسم 00 يح ي واط طو حميد
6043644أ51 ريك افو ب 09 م قر دمح م د ان م عراش ركبوب ساكر

5303500445 يل جست م قر يك راف بو ي شا ت خوب نهج 94 دمح م ي لز لا
أ06 6093010 يك راف بو يشاتخ بو عراش ناسح لولم
6015094أ00 يك راف بو ن ام حرل ا عبد اللقب ميدع عراش للا ب نانح
6030414أ50 09 مقر يك راف بو ضي رل اأ بق اطل ا 5 أ ةرام ع 05 م قر لاوطني يق رطلا ب تا ش أعمر
6065110أ01 كيرافوب تيرق يح اقباس شولب يح دمحم براشوي
6004916أ54 كيرافوب دمحأ يليلع عراش هند الي وع
6013040أ50 ريك افو ب 53 مق ر ي لع ة جوخ ع راش دمحم حلا م
أ03 6016146 يك راف بو ب ل حم 15 مسق 51 ملكية موعة جم مي دق ت لا ي حل ا تليجين اهيم ربا
6030414أ50 يك راف بو 01 م قر مي دق ت لا ي حل ا ي ور ق رد اقل ا عبد

5303506065 ي رت بيوم ل جس يك راف بو 09 م قر مي دق ت لا ي حل ا تليجين ن اي سف
6091094أ09 يك راف بو ةرقو ب عراش 11 ق راط ي فر ع لا
046064446 ريك افو ب 51 مق ر علي ي راتخم نهج بلكير زيزع
6001991أ54 كيرافوب نكسم 45/00 يح ارت ط بن رضا دمحم
6044905أ51 59 مقر 09 ب ةرامع نكسم نكسم 510/900 يح بح ار مي ود
6064153أ54 يك راف بو 05 ةرام ع عب لملا حي لا مك يلر دنش
6000311أ50 يك راف بو 0 رقم ل حم 01 ةرام ع كن سم 600 عب لملا حي لحف بو مد حم
6096151أ09 كيرافوب 01 ب ةرامع نكسم 100 يح 94 عياد مد حم
6040393أ51 يك راف بو م ام وص ال يح موسيم ةيهز
6001401أ54 كيرافوب 05 مقر لحم 10 مقر ةزوب ةوخلا ا عراش يحيا ش ريمة
6040605أ51 يك راف بو ةرقو ب نهج 05 ني ورا ه مد حم
6044030أ56 يك را بوف 54 م قر بيت الدكتور ع راش يرزوا داروم
6006450أ54 يك راف بو بيت دكتور 64 م قر يفي رل ا و ط ة فاح ى لع دمح م عراشماند عون مصعب
6005001أ54 كيرافوب 05 مقر يرزولا يح ملا س سراف
04 0344014ب يك راف بو ةزو ب ةوخل اا ع راش 09 ديشر بانع
6054140أ33 كيرافوب 54 ةيكلم ةعومجم 99 مسق دمحم دانم عراش يب ار بو بح ار
6001130أ54 عراش يك راف بو 10 م سق 19 عة طق ئر از جل ا يق رط با بوعق ي وقر ت 91سمكن لا بوط قيفوت دمحم



2020 ةنسل ةيلا وملا ماي واأل كرابملا رطفلا ديع يموي خالل ةموادملا ب نوينعملا راجتلا ةمئاق

كيرافوب ةيدلب

ربع مل ا أو عقوملا يراجتلا لجسلا مقر بقللا و مسلا ا مقرلا
فو خ ج قوس ريسم / ديشر نايزوب 05
01 عقوم 6054134أ33 يبرعلا ينوتيز 01
09 عقملا 6054651أ30 رداقلا دبع يزوزعم 09
95 عبرملا 6051114أ30 دوعس دعس دمحم 06
13 عبرملا 6013115أ05 دمحم يبيرعل 01
14 عبرملا 6054193أ30 حادق نيسح 04

51/59 موقع لا 6054010أ30 دمحا يدايرد 04
54 موقع لا 6041063أ56 دمحأ يولا بش 00
54 موقع لا 6051930أ30 ظوفحم يفيرش 03
50 موقع لا 6044661أ56 اق زرلا دب ع جلوةل 50
11 موقع لا 6059000أ30 يقزر أ شعبان 55
16 موقع لا 6061540أ01 رمعأ قيرطوب 51
61 موقع لا 6000100أ50 رد القا دب ع مل سا نب 59
61 موقع لا 6051134أ30 دومح ةعيبروب 56
64 موقع لا 6041400أ56 ةمطاف يريخلب 51
511 موقع لا 6010336أ05 ديعلا يناطلس 54
33 موقع لا 6010336أ05 بيط يتمامح 54
35 موقع لا 6055056أ30 رمع ونعوب 50
30 موقع لا 6059111أ30 ظيفح رومع 53
19 موقع لا 6006954أ54 ناصر لا دب ع شعبنا 10
36 موقع لا 6041144أ56 حمان رل ا دب ع يوادخ 15
516 موقع لا 6005605أ51 ةمطاف ليلق 11

جديد 501 موقع لا / يلع تيا ناوضر 19
11 عبرملا 6044114أ56 ناوضر ينهم 16
14 عبرملا 6000506أ51 يبرعل ةميرح 11
14 موقع لا 6054111أ30 عزوز باشوش 14
10 عبرملا 6050915أ33 ان سح لا تف 14
45 عبرملا 6053513أ33 رابح الم سوب 10
41 عبرملا 6055349أ30 توفيق بهشل 13
49 عبر م لا 6041444أ59 ةزمح شادح 90
40 عبرملا / لاصغير دمح م أمالو 95
43 عبرملا 6050413أ34 دمحم ةزعوب 91
46 عبرملا / ميمي ال له دعس 99
11 عبرملا 6059411أ30 رداقلا دبع زازب 96

11/14 عبرملا 6055450أ30 ن سحأ مواسي 91





90 عبرملا 6050106أ34 دمحم بهشل 94
91 عبرملا 6061046أ04 حة يت ف ادي رل 94
60 عبر م لا 6044566أ56 محمد لحياني 90
65 عبرملا 6055140أ30 ماعيل سا ةين نب 93
64 عبرملا 6046453أ56 يونس يل ع أيت 60
60 عبرملا 6011013أ00 عزيز لا دب ع ةسبزلا 65
11 عبرملا 6000543أ51 ناجي طيبي 61
16 عبرملا 6041010أ56 ةماسوأ ةداق 69
01 عبرملا 6006504أ54 جلول ين زو 66
09 عبرملا 6006501أ54 ى فط مص ين عثما 61
06 عبرملا 6000915أ51 لاطيب يف زحا 64
04 عبرملا 6051931أ30 دمحم دادح 64
59 عبرملا 6011601أ00 طاهر يسور لع 60
56 عبرملا 6043546أ51 يد شر الدين خير 63
54 عبرملا 6011146أ00 يد شر زياني 10
54 عبرملا 6050400أ34 محمد ةي يحو 15
53 عبرملا 6059490أ30 ميلود ةفق بو 11
10 عبرملا 6050556أ33 ةتوت نب لا مك 19



2020 ةنسل ةيلا وملا ماي واأل كرابملا رطفلا ديع يموي خالل ةموادملا ب نوينعملا راجتلا ةمئاق

يلبش ةيدلب

لجسلا مقر
يراجتلا

ناونعلا بقللا و مسلا ا طاشنلا

6014033أ50 يلبشلا زكرم شاوش ناب عش ة لا قب
6051540أ30 11 رقم ي لبشل ا زك مر روشاع ميهاربإ
6016311أ03 91 رقم ية كل م مج ي سيئ ر لا راشع ال ني ام عن بح ار
6004441أ54 15 ةرامع نكسم 610 يح سيد دمحأ
6010419أ33 53 ةرامع نكسم 610 يح عرباوي يم هارب

ى سيع كروش ع راش بلخوص ير هز
6046019أ55 نكسم 510 يح دوعسم ةقلا عوب
6006356أ54 50 مقر 53 ةرامع نكسم 605 يح دمحم ساكلب
6090405أ01 ي لبشل ا زك مر قادر لا عبد وزاني
6064464أ04 مادخ زكرم هشام ليي شب
6911054أ00 مادخ زكرم رمع لا يس نب
6011946أ00 مادخ زكرم ي لل عا النور دبع
6003999أ50 مادخ زكرم ق حلا عبد وب لسم

03/01/001141 ى سيع كروش ع راش الرفيق دب ع مواكل ةزبخم
6014000أ50 لبي لاش في ر از ع راش اريف زل ريم كل ا عبد
6004430أ54 رارزوب عراش دمحأ قاوز
6049446أ56 54 مسق 60 ةيكلم جم ةيدهم يدعس
6014000أ50 مادخ زكرم ريم كل ا عبد فيرز
6006054أ54 15 رقم ي سيئ ر لا ع راش ال خليفي دين لا زع ةباصق

ي لبشل ا كن سم 610 يح ان ضم ر ري مأ
ي لبشل ا سعيد ي را عم ع راش 05 جعيل دين لا نور و رضخ تت

6044411أ56هكاوف نكسم 540 عورشم وهابي مي الرح دبع
6011101أ03 14 رقم ي سيئ ر لا ع راش ال عيسى ة فقوب
6041044أ59 مادخ زكرم قويدر عبدلي
6044161أ51 ي ليشل ا زك مر يب رشخ بل ليلخ ةزاغم

0001446ب33 مادخ زكرم ن سحا بوراس تامدخ ةطحم



2020 ةنسل ةيلا وملا ماي واأل كرابملا رطفلا ديع يموي خالل ةموادملا ب نوينعملا راجتلا ةمئاق

ةعموصلا ةيدلب

: زباخملا 10

يراجتلا لجسلا مقر ناونعلا رجاتلا بقلو مسا
6019196أ09 ة عم وص ال 93 ملكية موعة جم طاقش دوعسم
60404443أ59 ة عم وص ال بة ار غ لا كز رم يتنارت ةزمح
6009036أ54 ة عم وص ال ل لا ه ةوخل اا ع راش 410 يت ن ار ت يم لح لا عبد
أ51 6044313 ة عم وص ال بة ار غ لا كز رم زاوف يغياس
6046900أ56 ة عم وص ال قي رشل ا ج رخملا عالل ة جوز ني او ز ةدي لخ
0003410ب54 ة عم وص ال ن ان بوي لاى متجه لا 13 م قر ية راق ع لا لاتعواينة يق رط بو وأمال وسي رع يجللاي
5194911أ55 ةراس و عين 154 عة طا مق حا ي رم جعفور حي اهيم رب يم اهي ري

03/00/6046910 ة عم وص ال بهلي كز رم بح ار قاحسا
6005304أ54 ة عم وص ال ية ول ح دمح أ ين و تي ز ع راش ين و تي ز علي

03/00/6003011 ة عم وص ال 96 م سق ية ول ح كز رم نورا رينم
03/56/55655 ة عم لاصو 09 ةرا عم كن سم 041 يح حا صب بوسكين

: هكاوفو رضخ 10-

يراجتلا لجسلا مقر ناونعلا رجاتلا بقلو مسا
6006403أ54 ة عم وص ال ي لت ي رك عراش 05 رقم مق ر حمل يش رك قوراف

ح/ب مقر 6011043 /00 ة عم للصو ي قر االش ين ط ول ا يق رط 13 نة اول بوع مد حأ
00/6015434ح/ب ة عم وص ال 55 م قر ملكية موعة جم دمحم عنيق
أ54 6006546 ة عم وص ال 04 مق ر ةرا عم كن سم 041 يح سو لاعب ن ام حرل ا دبع
6051456أ30 ة عم وص ال بهلي كز رم مد حم عي ني ق
6000530أ50 ة عم وص ال بهلي كز رم عبادي ن ام حرل عبدا

: ةباصقلا و موحللا 10-

يراجتلا لجسلا مقر ناونعلا رجاتلا بقلو مسا
6041411أ56 ة عم وص ال راتخم ي لت ي رك عراش فايضوب دمحم
6044501أ56 ة عم وص ال 05 مق ر ملكية موعة جم يراطركم ةزمح
6045103أ59 ة عم وص ال بة ار غ لا كز رم عالل يف طلل عيدا



6016149أ03 ة عم وص ال ية ول ح كز رم يلع نايز
6005304أ54 ة عم وص ال ية ول ح دمح أ ين و تي ز ع راش ين و تي ز علي
6015010أ00 ة عم وص ال راتخم ي لت ي رك عراش وهيبة ةر باي بن
6009033أ54 ة عم وص ال فتح لا نية وا تع يرامل يلع
604110أ59 ة عم وص ال بلدية كن سم 041 رودق ين رمزي
6000366أ51 ة عم وص ال 16 رقم 500مسكن يح تر بوك تح اف
6043300أ51 ة عم وص ال بهلي 55 مق ر دمح م ي ده م 650عراش نابعش دارم
6096061أ09 ة عم وص ال بهلي كز رم ن ام حرل ا دب ع يت مف

: ةماع ةيذغت 10-

يراجتلا لجسلا مقر ناونعلا رجاتلا بقلو مسا
6003913أ50 ة عم وص ال بة ار غ لا كز رم يوسف ي رياصن بو
6069159أ04 ة عم وص ال بة ار غ لا كز رم يق فوت صهير
6064144أ04 ة عم وص ال بة ار غ لا كز رم يوكرت جمال
6063361أ00 ة عم وص ال بة ار غ لا كز رم دمح م زيدان
6064196أ04 ة عم وص ال بة ار غ لا كز رم دادقم لا هله
60440901أ51 ة عم وص ال ية ول ح يح عيل ام سا دي اه لب
6004449أ54 ة عم وص ال ية ول ح 5314 رب م ستب 56 عراش الدبن نصر وخ خم
6019030أ33 ة عم وص ال ية ول ح كز رم ةخيلوز صاروب
0000965ب56 ة عم وص ال فتح لا نية وا تع دعسوب يركم
6000146أ51 ة عم وص ال 13 م قر لاوطني يق رطلا بوميمر ةزم ح
6090590أ05 ة عم وص ال راتخم ي لت ي رك عراش داؤف لا وح
6095001أ01 ة عم وص ال راتخم ي لت ي رك عراش يللا يج يروشاع
60094911أ04 ة عم وص ال ر اتخ م ي لت ي رك 60 لاوطني رطيق بيسح نسح
6051944أ30 ة عم وص ال راتخم ي لت ي رك عراش 05 مقر دمحم نونحس
6094969أ06 معة وص ال لامستقبل نية وا تع ئة زجت دمحم يدهموب
6090004أ01 ة عم وص ال راتخم ي لت ي رك عراش نبيل ي راكن
6090065أ06 ة عم وص ال قي رشل ا ج رخملا رهوجلا دمحأ
6035031أ50 ةبن عم وص ال 05 مق ر ملكية موعة جم ناصر الدين رون سويسي بن
6049103أ59 ة عم وص ال 01 مق ر 01 ةرام ع كن سم يح041 يملي س ة جوز فنيش ن اون
6093030أ01 ة عم لاصو 55 ةرام ع كن سم 041 يح للا س جولولم
6041130أ56 ة عم وص ال ن ام سلي يب طلا عراش جر عي لا مد حأ
6003140أ50 ة عم وص ال بهلي كز رم ي ريك ب ل يب ن
6014115أ00 ة عم وص ال بهلي كز رم شر لح علي
6095354أ01 ة عم وص ال بهلي كز رم نازو دمحم
6065643أ01 ة عم وص ال بهلي مد حم ن اب شع ع راش حا شب مير ك لا عبد
6060565أ01 ة عم وص ال بهلي مد حم ن اب شع نهج ةز حم لخف ي
60000959أ51 ة عم وص ال بهلي كز رم ل لا ه ةو خل اا راشع ير شم يعقوب
6003614أ50 ة عم وص ال بهلي كز رم ري خص خلاد



2020 ةنسل ةيلا وملا ماي واأل كرابملا رطفلا ديع يموي خالل ةموادملا ب نوينعملا راجتلا ةمئاق

ليلخ نب ةيدلب

لجسلا مقر
يراجتلا

ناونعلا بقللا و مسلا ا طاشنلا

6044131أ56 خليل بن زك مر ياء ركز بوطالبي ة لا قب
6043403أ51 // دمحم يلولهب

لاح ملا واد ةيرق رمضان ياوي حي
6044014أ56 505 مقر حلا ملا داو ةيرق مازوني رهزل
604413أ55 حمدان بن زك مر زهير االلوي عبد

6049061أ56 حمدان بت دوار نبيهة باسي سب
6040144أ55 حمدان بن ز كر م يعة لقلا قرط حمايدي ين مأ
6011415أ03 لاح ملا واد ةيرق رمع ةجلثوب
6011406أ33 حمدان بن زك مر يد حو ال دب ع قي رق
6004194أ54 حمدان بن 539 رقم ية حل ا فلا رقلاية ليعامس إ ي زمح بل
6044510أ51 شعبان بن زك مر مصطفى يفي رط
6049111أ59 شعبان بن زك مر ملا ت دارم
6006064أ54 شعبان بن زك مر ةرارز ةرهوج
6044433أ51 شعبان بن زك مر دارم يشيرق
6030464أ50 63 رقم شعبان بن زك مر دياع لصيف
6004446أ54 شعبان بن زك مر راغمأ نب لا مك
6040333أ51 شعبان بن زك مر يكرتلا دلو دمحأ
6096164أ09 شعبان بن زك مر عائشة عثماني
6006359أ54 شعبان بن زك مر ح ابص م ين مأ
6006355أ54 ن اب شع نب نوفمبر لو أ يح دمحم نابعش
6044656أ55 خليل بن زك مر ف سوي ي زمح بل ةزبخم

حمدان بن زك مر دين لا نور بان عش
6035404أ53 51 رقم شعبان بن زك مر يعفاش فسوي
6035904أ53 ة شئ عا عين ز كر م 01 رقم لحم يري حس ال له عبد
6010561أ33 شعبان بن زك مر ناوضر يكرتلا دلو
6011101أ03 شعبان بن زك مر رفيق ب لا غ
6030144أ50 50 رقم شعبان بن زك مر دغمان ية ماس ة باصق
6011096أ03 شعبان بن زك مر توتة بن د محمأ
6060635أ01 شعبان بن زك مر ان ضم ر يحيى بن رضخ تت

هكاوف و
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نانيعوب ةيدلب

لجسلا مقر
يراجتلا

ناونعلا بقللا و مسلا ا طاشنلا

6011440أ03 06 مقر ةينارمعلا ةئزجت وهاب لا عبد شا بود ة لا قب
6019644أ03 اعمر ة شيوع نهج 09 دمحأ جامرك
6003166أ50 د مح م شعبان ع راش الرزاق دب ع عيل امسإ
6003050أ05 51 مقر تشوعمت عراش علي ساط ر فلا
6040449أ51 ديعلا ةرهز عراش ةزمح لا وح
6030345أ50 ديعلا ةرهز عراش علي سيد وز زع
4035941أ09 13 رقم وطني لا قي رط ال فيصل دة اعس بو
6099400أ09 ديعلا ةرهز عراش عثمان لا بوطب
6095906أ01 01 مقر 5 ةرامع نكسم 61 عراش ن او رض ني امحر
6049405أ56 د مح ام شعبان ع راش ابراهيم بوب غج
6040119أ55 دمحم ةديمحا جهن مراد شرط لب
6093369أ01 ان ني بوع ةعي ر شلا قي رط ةمطاف يحلا ص
6044640أ56 01 رقم علي رابح ع راش ماعيل سا لا زوط
6014413أ50 دمحأ ةشيوع عراش بوعالم شويدر
6013331أ05 بوعينان 13 رقم وطني لا قي رط ال بح ار كيني بن ةزبخم
6010619أ33 فى طصم اني طسو ال ع راش دمحم ساطرفلا

إيداع لصو
530350301
3

56 مسق 40 مقر لم جم ة زمح يوسفي

6016053أ03 د مح أ لا ب طو ب 54 ع راش ءارهزلا ةمطاف روشاع
03/0900644 دمحم ةديمح عراش ي ليا قب عة مجوب
6045451أ59 م53 سق 10 رقم مل مج ديد جلا يحلا روشاع دارم ةباصق
6091441أ09 ان ني بو د مح م حميدة ع راش 04 رقم ةعب لا مج
6000500أ50 بوينان 50 م سق 515 ملكية ةعومجم ال له عبد شتوان

/ بوينان 60 رقم دي ع لا ةره ز ع راش ة جو خد بوذيب رضخ تت
هكاوف 6041006أ59و ن اني بو 50 رقم فى طصم اني طسو ال ع راش ةريصن ةغب

6044600أ56 بوينان د مح أ ةديم ح ع راش شتوان طيب
6045164أ55 بوينان د مح م حميدة ع راش د لا خ وني سوم
6049565أ59 ةحلا م قيرط دمحم فلخي تاريبوس
6091603أ01 بوينان 13 رقم وطني لا قي رط ال دمحأ ةرهز طحم

ة
امدخ

ت
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واورق ةيدلب

لجسلا مقر
يراجتلا

ناونعلا بقللا و مسلا ا طاشنلا

6001191أ54 ربعة لأ ا ارع زم ال دي بوز يح نابعش فسوي

ةلا قب

6001101أ54 يلع دباع جهن وليد عبد
6041199أ59 99 مقر ءادهشلا عراش لخف ي ياء ركز
6096314أ09 ءادهشلا عراش دمحم ديزوب
6000100أ50 مختار لي تي كر ع راش اني مح د لا مج
6015305أ33 تار خم ي لتي كر ع راش 05 دمحم موسيم
6040109أ51 تار خم ي لتي كر ع راش 41 ميرم ديسلا
6046319أ55 د مح م قدور بن ع راش أنيس دمح م توتي
6016095أ03 ر اص ق خوة لإ ا نهج ة ري بش يدان سوم
6015505أ00 واورق ف جهن نذير لا عبد يس ي لف
6009454أ54 و اورق ى سيع سيدي دي اب ع لا يح وني زي ع لا ال له عبد
6040540أ51 و او قر دي اب ع لا يح رادس روشاع
6044601أ56 ى سيع سيدي زك مر ي رو تط لا يحلا قبور د محأ
6014614أ00 واورق ز جهن 94 ةليمج ساكلب
6000091أ51 عيسى سيدي زك مر بومدان ف سوي
6060611أ04 عيسى سيدي زكرم دمحم ةيمح
6001646أ54 03 مقر جهن واورق زكرم قناشي ان محر ال دبع
6043914أ51 يب طلا ر اص ق جهن مون حر سة ين أ جاح
6009335أ54 واو رق عيسى سيدي كن سم 560 يح ي حا فر د اؤف
6004011أ54 01 مقر ةيفيرشلا يح يجراع دمحم
6016400أ03 ءادهشلا عراش حسين ن شاخم

6069913أ04ةزبخم مختار لي تي كر ع راش الرفيق دب ع ةقا مر
6069553أ04 أ ل حم قادر لا عبد لا فت ع راش سمير ير رس
6090656أ06 ءادهشلا عراش نبيهة ياوي حي 6044100أ51ةباصق مختار لي تي كر ع راش يزع ميكح
6011514أ00 حماني خوة لإ ا نهج قادر لا عبد ني امح رضخ تت

هكاوف 6090015أ01و و او قر ريفية شلا دي اب ع لا يح ةدزازع ميلس


