
مجلس قضاء برج بوعریریج و محاكمھ

المحكمة اإلداریة ببرج بوعریریج

                                                                                                                                                                                                                               

القائمة االسمیة للمترشحیح المقبولین للمشاركة في المسابقة على أساس الشھادة

لاللتحاق برتبة أمــــــین قســــــم الضبــــــط

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

 المدرسة الوطنیة لمستخدمي

 أمانات الضبط بالدار البیضاء - الجزائر



الرقم 

التسلسل

ي

رقم 

التسجیل 

في 

الوثائق الناقصةالعنوانتاریخ المیالداالسم واللقب

شارع أ قطاع أ حي الحدائق  رقم 63 برج بوعریریج1988/11/23العسلة إیمان19544

أوشان الكبیرة بلدیة جعافرة برج بوعریریج1989/04/23قورداش هشام23677

بلدیة جعافرة برج بوعریریج1987/03/13بن مرزوق ضریفة31410

شارع أ د حي الحدائق رقم الباب 03 برج بوعریریج1989/12/04أحالم نویوة45752

شارع جیش التحریر مقابل بلدیة المنصورة برج بوعریریج1983/09/20أبرادشة شهرزاد56748

حي 400 مسكن عمارة 13 رأس الوادي برج بوعریریج1990/05/13بوتاقیة سارة69079



شارع مسعدي التومي  حي المحطة بلدیة الیشیر برج بوعریریج1981/01/15بونوة ذهبیة78470

حس السوق شارع د د رقم 21 برج بوعریریج1989/07/25روابح سمیر85784

1987/12/16سعید أهوقة الحاجة97610
مدرسة تعلیم السیاقة سعید أهدوقة منصور منصورة وبورج بوعریریج ص ب 

رقم 34008

حوزة نویوة شارع ي رقم 11 القراف برج بوعریریج1988/02/06ثابت الطاهر1093

عند طهراوي حمید تاجر المنصورة برج بوعریریج1989/05/25معریش خدیجة119956

تعاونیة الروضة رقم 04 طریق مجانة برج بوعریریج1989/10/04بن إیدیرهماد الدین127933

بلدیة عین تسرة رأس الوادي ببرج بوعریریج1988/04/05بن عنیبة فضیلة139315



حي سلیمان عمیرات حسناوة  البرج1988/12/17بن معمر ناریمان1410198

حوزة 517 مسكن شارع ب ك رقم 10 برج بوعریریج1988/09/11قلیل أوسامة1510153

شارع ب . س حي الحدائق رقم الباب 50 برج بوعریریج1990/01/11تومي دالیة1610036

ص ب 129 برید حي السعادة برج بوعریریج 2012/04/1434000طالبي نور الهدى177168

رقم 11 حي أول نوفمبر برج بوعریریریج1985/05/26واركوب صبرینة184571

حي الحدائق بلدیة أوالد دحمان برج بوعریریج1987/02/21زواش رابح194316

شارع اإلخوة صخراوي بئر قاصد علي برج بوعریریج1983/02/02علیوي نصر الدین208271



برید أوالد أبراهم راس الوادي برج بوعریریج1990/03/24كبابي صلیحة216829

رقم 2 شارع أودیع حموحي 18 فیفري مجانة برج بوعریریج1985/11/16بن زعزع حبیبة22739

تجزئة 416 قطعة رقم 33 بئر قاصد علي برج بوعریریج1988/02/07سعیدي مریم235904

حي 217 مسكن ع 07 رقم 57 برج بوعریریج1988/10/30مراح عبد الرزاق241522

حي 246 مسكن هداج عمارة 20 رقم 205 برج بوعریریج1987/12/16بوعافیة زینب258442

حوزة 473 مسكن قطاع د شارع رقم 09 برج بوعریریج1987/05/19بوطاهر عبلة26298

حي األستقالل بلدیة أوالد دحمان بورج بوعریریج1984/02/07بلفار فرید27643



برج لغدیر والیة ب ب ع ص ب 1982/11/28133صارة   بلعیاضي284659

راس الوادي حي 200 مسكن برج بوعریریج1987/10/31سلیك زبیر294970

حي 1044 شارع 1 الرقم 71 برج بورج بوعریریج1987/11/19بن جدو فوزیة304964

حي 150 ع15 رقم 135 طریق مجانة برج بوعریریج1989/12/27روابح عفاف317195

04شارع ب حوزة 226 س  برج بوعریریج1980/02/06لققاط فیصل3210986

القریة الشمالیة طریق مجانة رقم 102 برج بوعریریج1981/08/14مباركیة لیلى336874

حي ذراع حلیمة برج زمورة برج بوعریریج1986/10/20بن سالم صباح347995



قریة أوالد مبارك بلدیة حسناوة والیة برج بوعریریج1984/05/14معیوفي عبد الرزاق356272

ترقیة قرواش رقم 81 طریق مجانة برج بوعریریج1989/10/05جبارني أمال36359

تعاونیة الهواء الطلق رقم 04 برج بوعریریج1982/07/09بوعریسة نجیمة3710277

حي 08 ماي 1945 رقم 17 برج بوعریریج1978/04/03بن شیخ فوزیة389784

بلدیة زمورة برج بوعریریج1988/01/13بلقرشیة زین العابدین39757

قریة عین تیقزیرین بلدیة حسناوة برج بوعریریج1985/06/19زایدي العید406820

رأس الوادي برج بوعریریج1988/09/25إسحاق لوعیل419892



21 شارع موهوبي الطاهر بلدیة خلیل 34007 برج بوعریریج1985/12/23بن ظاهر احمد427662

شارع عبد المجید صحراوي حي 20 أوت مجانة برج بوعریریج1985/03/19ثابتي نبیلة437197

قریة أوالد شاوش تسامرت1980/08/19شاوش ذوادي442803

حي اإلخوة بوطغان بلدیة المهیر  دائرة منصورة برج بوعریرج1983/05/18العیساوي كمال456694

شارع صالح باي رأس الوادي برج بوعریریج1988/07/31قرساس سلیمة4610608

توبو بلدیة القصور والیة برج بوعریریج1987/03/05سامعي صوریة476976

حي 250 مسكن عمارة 8 رقم  117 طریق مجانة برج بوعریریج1983/02/19بلفاضل عیسى487994



حي 106 مسكن شارع G رقم 1983/11/0821أوحیدة زینب4910765

بلدیة القلة1989/12/30زروتي ربیعة501648

قریت أمصود بلدیة المنصورة برج بوعریریج1986/05/07هرنوف سمیر516834

حي 1044 شارع AS رقم 26 برج بوعریریج1984/03/25دراج رتیبة525565

حي 13 شارع هواري بومدین رقم 05 برج بوعریریج1988/12/26مرزوق الكاملة539786

شارع مصطفى بن بولعید بلدیة الیشیر برج بوعریریج1986/08/21عبدو رشیدة5410372

قریة بوجبهة بلدیة المنصورة1985/06/29قصابي مراد559186



حي 196 مسكن رأس الوادي برج بوعریریج1982/12/21بن عیسى الغالیة566719

حي موحي الهادي عند غریب عبد الرحمان منصورة برج بوعریریج1988/04/12شالغة حسیبة5710213

حي 8 ماي 1945 رقم 112 برج بوعریریج1981/06/15زیان زهیر582463

حي 19مارس رأس الوادي والیة برج بوعریریج1984/01/17بلحداد سامي599725

تجزئة 560 شارع دحامنة محمد حي 12 هكتار رقم 13 برج بوعریریج1985/07/19بن إیدیر إلهام602540

عین تاغروت مركز برج بوعریریج1984/10/31باركي حسیبة61657

حي عبد المومن شارع ر رقم 01 برج بوعریریج1989/05/28بولعراس یوسف621523



قریة أوالد زید بلدیة حسناوة برج بوعریریج1986/05/17طوالب كمال635686

حي 14 شارع د رقم 11 برج بوعریریج1986/08/28مربعي فطیمة الزهرة649787

حي الشهید شریفي مخلوف الهیر برج بوعریریج1984/05/07مشتة فاطمة الزهراء656928

حي بن قدواد محمد السعید بلدیة المنصورة برج بوعریریج1987/01/21طوایجین حكیمة665718

بلدیة حسناوة برج بوعریریج1988/05/01جحنیط محمود6710635

حي العایب بلقاسم منصورة برج بوعریریج1984/09/22یسین بوشنیر687522

حي 180 /400 مسكن عمارة 8 رقم 72 طریق مجانة - برج بوعریریج1979/04/06بعطة فرید699309



بلدیة منصورة برج بوعریریج1984/09/22بوشنیر یاسین7010985

حوزة بلبعبوش شارع ف رقم 11 برج بوعریریج1986/07/31بونابي وحید7110362

توبو بلدیة القصور والیة برج بوعریریج1985/12/13شكاوي سهام7210123

حي الحدائق شارع ب رقم 1 البرج1989/10/13علیان المیة7310621

بلدیة برج زمورة دائرة برج زمورة برج بوعریریج1989/08/24بوفجي رضوان74654

بلدیة أوالد دحمان برج بوعریریج1989/01/14بن محمود نور الدین754703

حي المعلمین بملحقة أحمد عاشور دائرة رأس الوادي برج بوعریریج1983/06/25داود سمیر7610156



حي أول نوفمبر رقم 103 برج بوعریریج1983/02/20نوة سهیلي777227

حوزة 1044 شارع H رقم 33 برج بوعریریج1986/02/24بداوي شهرزاد7810373

حي 8 ماي 45 رقم 64 برج بوعریریج1980/11/24توكالي سعاد795693

توبو بلدیة القصور برج بوعریریج1981/02/24بن أحمد عمر809845

حي النصر شارع أ رقم 11 طریق مجانة برج بوعریریج1982/06/26بودرواز رفیق81603

حي بن عامر حسین بلدیة المنصورة برج بوعریریج1982/01/26لزهاري نوال829836

شارع عبد القادر البریكي الیشیر1983/09/21عزیزي سمیرة8310943



حي محمد بوضیاف شارع زایدي بلدیة حسناوة برج بوعریریج1986/12/10مشري ساعد8410574

بءر عیسى بلدیة عین تسرة برج بوعریریج1984/01/31بلحوسین صونیة8510662

قریة بوجبهة بلدیة منصورة برج بوعریریج1986/04/20بن علیة نور الدین866871

حي 08 ماي 45 البشیر برج بوعریریج1986/09/10فار السعید8710212

بلدیة أوالد دحمان برج بوعریریج1985/07/06هزاط جهید885781

حي محمد بوضیاف بلدیة حسناوة برج بوعریریج1985/05/10شریقي عبلة896853

مزرعة خلفالوي رقم 32 برج بوعریریج1980/01/06علون علي908942



بلدیة أوالد دحمان برج بوعریریج1979/01/12عباسي عبد الحمید914315

12 حي الحدائق د س حوزة بن ریوش برج بعریرج1984/07/30مباركة الزهرة929938

بسیاسة بلدیة خلیل1981/09/13خزینة موهوبي937266

حي 500 مسكن ع 04 رقم 61 المنصورة برج بوعریریج1986/01/03میهوبي سامیة942783

قریة اوالد سیدي عمر بلدیة ثنیة النصر دائرة مجانة برج بو عریریج1987/08/30طویل سعاد9511032

بلدیة حسناوة برید شرشار البرج1984/03/27علي مهني فایزة9610180

حي 08 ماي 1945 شارع سفال ابراهیم رقم 07 مجانة برج بوعریریج1985/08/03دداش عبد القادر9711197



عین النوق بن داود منصورة برج بوعریریج1986/12/01مزاري خالد989080

حي السویقي بلدیة برج زمورة برج بوعریریج1986/08/29قارة محمد أدریس991294

برج بوعریریج أوالد دحمان1983/12/06بلفار عائشة1006869

شارع 365 مسكن حي AT  رقم الباب 26 القریة الشمالیة برج بوعریریج1987/08/28قصري سمیة1019300

بلدیة شامرت دائرة برج زمورة دائرة برج زمورة بورج بوعریریج1979/10/17بوفجي عامر102655

حوزة نویرة شارع ي رقم 11 لقراف برج بوعریریج1985/12/02العسلة نصر الدین10395

حي 680 مسكن ع 44 رقم 382 برج بوعریریج1985/05/13موساوي كلثوم1044094



صندوق برید 383 برج بوعریریج1985/02/01حمودي آمال1055762

حي 200 مسكن رأس الوادي برج بوعریریج1980/06/23بولعراس محمد شریف1064978

بلدیة القلة دائرة جعافرة والیة ب ب ع1983/01/19هشام  زبیري1077241

نهج 8 ماي 1945 الیشیر برج بو عریرج1984/06/05بونوة الشریف108510

بلدیة بن داود برج بوعریریج1988/06/11بلعیفة بوبكر10910644

حي 750 مسكن عمارة 11 رقم 211 بور بوعریریج1986/01/24مرزوق منى1102709

حي محمد زروقي زروقي راس الوادي برج بوعریریج1984/08/07حزاز نسیمة1119049



ص ب 312 رأس  الوادي برج بوعریریج 1983/11/1134200نور الهدى عبد الواحد1127246

تجزئة 50 قطعة عین السلطان بلدیة مجانة بورج بوعریریج1979/01/19بوعوینة مراد1133734

14 شارع بحي الحدائق برج بوعریریج1984/07/30سهام إیلول1145766

حي كادي الطیب ص،ب  راس الوادي برج بوعریریج1980/04/18شرقي سالف11511101

حي 287 مسكن عمارة 14 رقم الباب 118 برج بوعریریج1978/06/01فجیري توتة11611082

حي ذراع حلیمة بلدیة برج زمورة برج بوعریریج1985/08/15بن سالم جیاللي1171295

إغیل بلدیة منصورة برج بوعریریج1987/01/03خلوفي فاطمة1184565



مزرعة رماش عبد القادر رقم 15 طریق مجانة برج بوعریریج1985/05/22دباخ سعدیة1197465

ص ب رقم 124 برید السعادة برج بوعریریج1983/01/29یوسفي حكیمة12087

حي حدوش لخضر المنصورة برج بوعریریج1984/05/20أهدوقة خلیصة1211010

مشتة فاطمة الحمادیة برج بوعریریج1986/11/14رحموني عبد الرحمان1221525

حي 8 ماي 45  رقم 116 بلدیة برج بوعریریج1981/04/15سلطاني زهیر1232628

ص ب 41 بلدیة مجانة برج بوعریریج1982/07/12بلمسعود مراد1246576

حي اإلخوة بوطغان بلدیة المهیر  دائرة منصورة برج بوعریرج1983/07/10زغوبي یاسین1256693



حي العایب بلقاسم منصورة برج بوعریریج1981/11/23مختار أهدوقة عیسى1266598

05 شارع الملعب القدیم ملوزة رأس الوادي برج بوعریریج1983/07/29بلحداد أمال1278940

حي أوالد حموش برج زمورة برج بوعریریج1980/05/30مذبوح فاطمة1287191

حي الحدائق شارع ب ج رقم20 برج بوعریریج1984/03/24زبیري مخلوف12910674

بئر قاصد علي برج بوعریریج1981/10/11إبراهیمي نادیة1309371

حي 750 مسكن ع 08 رقم 152 طریق مجانة برج بوعریریج1982/07/05بن شریف فارس1312082

8 شارع العقید عمیروش منني میسور برج بوعریریج1986/10/18طخة جازیة1322885



حي بوعزیز برج زمورة برج بوعریریج1980/06/01شاوش حسین1339361

دائرة برج بوعریریج برج زمورة رقم العلبة 1985/02/23187سعود شالبیة امال13410897

تجزئة 263 قطعة بلدیة سیدي أمبارك والیة برج بوعریریج1985/04/24علیمة صدور1353977

217 مسكن ع 04 رقم 31 برج بوعریریج1986/11/21بوعوینة وفاء1365466

مزرعة حنیش كمال حي الرومانیة رقم 04 برج بوعریریج .1987/01/10نوارة بن عریوة1375765

حي 170 مسكن عمارة 2 رقم 97   برج بوعریریج1980/04/22بلخیري سهیلة13811205

حي 11 اكتوبر 1957 بلدیة العناصر  برج بوعریریج00/00/1979مواسي صفیة13910660



مزرعة الدهیسة برج بوعریریج1988/08/01سعودي بالل1401763

18شارع هواري بومدین 34011 بئر قاصد علي برج بوعریریج1981/03/04عیساوي بالل14111168

قریة أوالد بودینار بلدیة حسناوة مجانة برج بوعریریج1980/04/29نعیجي الحاج1421908

بلدیة برج زمورة برج بوعریریج1976/03/25بلحاج محفوظ1432080

الحراش بن داود برج بوعریریج1981/04/13صولي توفیق1448113

صندوق برید 383 برج بوعریریج1983/02/11بن شفرة فتیحة1455695

حي 39 مسكن رقم 17 برج بوعریریج1912/1980بن جدو حیرة1469941



حي 17 أكتوبر شارع ي رقم 22 برج بوعریریج1981/12/29مقدم حنان1478750

72 شارع حي السعادة تجزئة560 البرج1987/10/31بن یحیى حسینة14810675

عین تاغروت برج بوعریریج1980/12/29بلهول الخیر1499572

بلدیة المهیر المنصورة برج بوعریریج1979/09/08العوبي وهیبة1508112

حي 400 مسكن عین تاغروت البرج1983/01/28سماتة خلیصة15110889

رقم 233 حي 8 ماي 45 برج بوعریریج1977/01/19ضیف اهللا نادیة1525696

القلة برج بوعریریجعام 1984بوحدة فارس1532468



المهیر برج بوعریریج1981/12/25بن علیة زهیرة1544007

حي العایب بلقاسم منصورة برج بوعریریج1982/06/10بن صغیر  حمزة15510509

غیالسة1976/10/28فطیمة بولعواد1566701

1980/12/24عبد الرحمان سعودي1572596
حي مخوخ مولود بلدیة المنصورة والیة بوعریریج  بواسطة عمارة منیر تاجر 

منصورة

برج زمورة برج بوعریریج1980/11/30منیر بن حسین1585419

قطاع ب - س شارع ج رقم 07 برج بوعریریج1983/11/16نوال بو حلفایة1596535

750 سكن عمارة 20  رقم 396 برج بوعریریج1987/09/03بوعكاز لیلیا1609632



11 شارع خنوف خمیسي المحطة برج بوعریریج1983/03/11سلیماني منیر1614744

قطاع - ب س- شارع إي رقم الباب 17 برج بوعریریج1988/07/09بن یطو أشواق1629785

بلدیة برج زمورة برج بوعریریج1979/10/01قریشیة نواري163759

قري الدرارجة بلدیة أوالد دحمان1982/09/19ساعد بن دراجي16410171

مزرعة رماش عبد القادر طریق مجانة رقم 14 برج بوعریریج1984/02/01ریغي نجاة16510357

حي السوق شارع د.أ رقم 40 برج بوعریریج1980/09/04معوش عادل1666777

شارع بن واضح رابح بلدیة الیشیر برج بوعریریج1982/07/20عماري جازیة167723



حي 550 مسكن لدیة مجانة برج بوعریریج1982/03/04دریس یاسین1687038

حي 379 مسكن بمجانة برج بوعریریج1983/06/07جمال معیوف1698513

حي 54 مسكن رقم الباب 46 طریق مجانة برج بوعریریج1984/06/30طیب بدریة1709078

حي 3 شارع ف رقم34 البرج1985/02/14سخري  فاطمة الزهراء17110645

حي بوطویل بلدیة برج زمورة برج بوعریریج1978/12/30بن ناصف وردة1727609

شارع لهاللي زرار حي 16 مسكن رأس الوادي برج بوعریریج1978/02/13شنوف رتیبة1738938

حي 17 أكتوبر شارع عثماني تومي رقم 16 برج بوعریریج1982/06/05صایغي بوعوینة حمیدة1745688



حي 17 أكتوبر شارع عثماني تومي رقم 16 برج بوعریریج1982/06/05صایفي بوعوینة حمبدة1755688

حي 5 جویلیة شارع K رقم 4 برج بورج بوعریریج1982/05/16امباركیة أسیا1761296

بلدیة أوالد دحمان برج بوعریریج1984/10/09بن محمود سماعیل1774835

حي بني قدواد محمد السعید دائرة المنصورة برج بوعریریج1984/12/05مسعود سعد اهللا سامیة1782257

حي 90 مسكن 41 برج بوعریریج1982/11/28سویسي مهدي1792619

بلدیة برج زمورة بورج بوعریریج1981/04/27بلقرشیة منیر1804557

حي مخوخ مولود ص ب 61 منصورة برج بوعریریج1977/01/20ولهي سمیرة1814745



حي 287 عمارة 7 رقم 60 برج  بوعریریج1973/07/03عامر تومي1825521

حي 500/109 مسكن ع 07 رقم 61 قطاع د برج بوعریریج1981/10/14لكبیر خمیسي1835563

لعراقیب بلدیة الحمادیة برج بوعریریج1985/06/10غالم فرید1846612

حي بلحیرش مخلوف منصورة برج بوعریریج1983/08/02مسعودي رشیدة1857210

ص ب رقم 12 بن بادیس برج بورج عریریج1983/11/19عزوق نبیلة1867306

ص ب 03 برید 1044 إبن بادیس برج بوعریریج1989/11/02زروتي صفیان1877920

حي 05 جویلیة حي 130 مسكن ع 74 رقم 113 برج بوعریریج1981/05/07بن عبو لیلى1888941



بلدیة برج زمورة برج بوعریریج1978/07/10قزو سامیة1899788

1989/04/24زمال إیمان1903397
رقم 17 شارع عیسات إیدیر حي الشهداء عند حموش محمد الربیع ، برج 

بوعریریج

4 صور شمسیة، شهادة اإلقامة، شهادة المیالد، 

شهادتان طبیتان.

الجنسیة غیر أصلیة17 شارع  عیسات إیدیر حي  الشهداء عند حموش محمد الربیع1989/04/24زحال إیمان1918074

حوزة 226 شارع ج رقم 131 برج بوعریریج1986/05/01هداج یونس1923523
 الجنسیة - شهادتان طبیتان - اإلقامة - 4 

صور شمسیة -

طلب خطيقطاع  ب س  شارع  رقم 35 برج بوعریریج1983/09/26لیلى راشدي1937239

02 طبیةحي 45 مسكن تساهمي رقم 22 ع 01 سیدي امبارك برج بوعریریج1986/11/12بولسنان أسماء1945583

1985/08/12غزالي تركیة1959516
حي 500 مسكن مزرعة حنیش إبراهیم الروحامیة شارع I رقم 17 برج 

بوعریریج
الشهادتین الطبیتین



 04 صورحي 1044 قطعة شارع I رقم 71 برج بوعریریج1987/11/19بن جدو فوزیة1961736

 02 طبیةبلدیة أوالد دحمان والیة البرج بوعریریج1988/03/30بن معمر نسیم1976019

الشهادتین الطبیتینحي 250 مسكن ع 01 رقم الباب 04 طریق مجانة برج بوعریریج1985/11/01سعد اهللا مریم1988137

 شهادتان طبیتانقطاع أ شارع س حي الحائق رقم 1 البرج1986/07/16طیایبة بسمة1994562

 نسخة من بطاقة التعریف الوطینةحي قلو محمد الصادق منصورة برج بوعریریج1981/05/14خرشة كلتوم2008291

 2 صور شمسیة - الشهادتان الطبیتانحي بوعزیز دائرة برج زمورة برج بوعریریج1980/11/05ثایري حنیفة2019279

تجزئة 263 قطعة بلدیة سیدي أمبارك برج بوعریریج1988/06/23بلمسعود عادل2024499
 التعریف الوطنیة- الجنسیة- اإلقامة - شهادتین 

طبیتین



4 صور - المیالد- الجنسیة- الشهادات الطبیةحي 400 مسكن عین تاغروت بلدیة عین تاغروت برج بوعریریج1982/11/01وفاء صبایحي2033372

شهادة السوابق القضائیة .بلدیة المنصورة  والیة برج بوعریریج1981/02/09منیر أعمارة20410399

 04 صور - شهادتان طبیتانحي أول نوفمبر رقم 660 الجباس1986/05/14داللجة خلیصة2053095

 شهادتان طبیتانحي 517 شارع ب ك رقم 20 طریق زمورة البرج1985/10/14بن عریوة نجاة2064566

قریة الزنونة الكبیرة بلدیة الیشیر برج بوعریریج1982/03/20حبیطوش الیاس207166
  كشف النقاط - الجنسیة - شهادة طبیة -04 

صور شمسیة- المیالد - اإلقامة

حي النصر بلدیة مجانة برج بوعریریج1988/06/24بن زیان عبد الكریم208291

  كشف النقاط -04 صور شمسیة- اإلقامة - 

المیالد - الجنسیة - الشهادتین الطبییتین - 

شهادة لیسانس حقوق

تجزئة خلفالوي عبد اهللا رقم 31 برج بوعریریج1984/06/19محمودي محمد209493
04 صور +اإلقامة + كشف 

النقاط+الجنسیة+المیالد+الطبیتان



مزرعة خلفالوي رابح طریق العناصر برج بوعریریج1985/10/10سوالمیة صبیرة2101844
4 صور   اإلقامة  كشف النقاط بطاقة الجنسیة 

المیالد 2 طبیة

4 صور  الجنسیة كشف النقاطحي الشهداء شارع  س رقم  الباب  14 برج بوعریریج1979/11/08عبید صالح الدین2119133

حي الصفیة رقم 132 دائرة برج العندیر والیة برج بوعریریج1977/08/16ریغي عبلة2123308
4 صور  كشف النقاط الشهادتین الطبیتنالشهادة 

الجنسیة   المیالد

حي بلحریش مخلوف بلدیة منصورة1985/04/08سعد اهللا بن عثمان2133471
4 صور  كشف النقاط الشهادتین الطبیتنالشهادة 

الجنسیة   المیالد

حي قطاع د شارع  ف رقم 33 البرج 1983/01/0734000المیة بن سعدي2143765
4 صور  كشف النقاط الشهادتین الطبیتنالشهادة 

الجنسیة   المیالد

حي 100 مسكن ب عمارة رقم8 رقم الشقة 79 مجانة برج بوعریریج1987/04/08بن رضوان راضیة2153220
4 صور -الجنسیة- اإلقامة- المیالد الشهادات 

الطبیة- كشف النقاط

4 صور الجنسیة شهادة جنسیةحي 08 ماي  1945 رقم 06 برج بوعریریج1980/11/10بعارسیة مهربة2168636



رقم 14 شارع ب حي الحدائق برج بوعریریج 1984/07/3034000إیلول سهام2173785
4 صور شمسیة،  كشف النقاط، شهادتان 

طبیتان، شهادة الجنسیة.

حي قطاع " د" شارع  "ف" رقم "33"  البرج -34000-1983/01/07المیة بن سعدي2183765
4 صور شمسیة، شهادة اإلقامة، شهادة المیالد، 

كشف النقاط، شهادتان طبیتان، شهادة الجنسیة.

حي 17 أكتوبر شارع "ي" رقم 13 برج بوعریریج.1983/09/02قاسیمي  مونة2193780
4 صور شمسیة، شهادة اإلقامة، شهادة المیالد، 

كشف النقاط، شهادتان طبیتان، شهادة الجنسیة.

03 شارع دیدوش مراد برج بوعریرج1988/08/26لفقیر سهام2201253
4صور  اإلقامة كشف النقاط الجنسیة المیالد 2 

طبیة

الشویحة بئر قاصد علي برجبوعریریج1984/01/07مخالفیة أسامة2213221
4صور كشف النقاط الجنسیة المیالد اإلقامة - 

الشهادات الطبیة

الشویحة بئر قاصد علي برجبوعریریج1984/01/07مخالفیة أسامة2223221
4صور كشف النقاط الجنسیة المیالد اإلقامة - 

الشهادات الطبیة

الجنسیة لیست أصلیة-كشف النقاطصندوق برید 618 برأس الوادي والیة برج بوعریریج1986/03/24لخضر حناشي2233194



حي قطاع "د" شارع "ق" رقم 33 برج بوعریریج1983/01/07بن سعدي المیة22411091
كشف النفاط + الجنسیة + 

المیالد+االقامة+الطبیتان

كشف النقاط03 شارع دیدوش  مراد برج بوعریریج1988/08/26لفقیر سهام2256881

كشف النقاطمزرعة حنیش رقم 104 برج بوعریریج1985/02/01عادل مباركي2261022

كشف النقاطحي 100 مسكن بلدیة مجانة برج بوعریرج1984/03/03بلقاسم قطاب2271252

كشف النقاطحي أوالد عثمان بلدیة برج زمورة والیة برج بوعریریج1983/06/17بلحاج حسین2283223

كشف النقاطحي 05 جویلیة شارع AC رقم 32 برج بوعریریج1981/05/07بن عبو لیلى2298609

كشف النقاطمزرعة محمد قیرواني رأس الوادي برج بوعریریج1982/07/23بن عیسى كریمة2309081



كشف النقاطشارع 05 جویلیة 1962 مجانة  برج بو عریریج1986/04/28شطباني سعاد23111043

كشف النقاط - 04 صورحي 500 مسكن ع 13 رقم 126 برج بوعریریج1983/01/20ساحلي سوهیلة2329020

حي 17 أكتوبر شارع س قطعة 269 رقم 45 ص ب 34000 برج بوعریریج1986/09/16بوعبد اهللا نعیمة23311215
كشف النقاط - 04 صور - 02 طبیة - الجنسیة 

- اإلقامة

كشف النقاط  المیالد الجنسیة  2 طبیة 4 صورحوزة فاطمي حي أ ز برج بوعریرج1990/09/30سمیر لعیاشي2341059

كشف النقاط اإلقامة الجنسیة  المیالد 4 صورجناح 05 رقم 02 القریة الجنوبیة طریق العناصر برج بوعریریج1985/01/26بوبعایة نادیة2351244

1981/09/25بن رابح وهیبة2361247
عمارات عجیل بوزیدحي 350 مسكن رقم الباب 162 بلوك أ    17 طریق  

مجانة برج
كشف النقاط اإلقامة الجنسیة  المیالد 4 صور

كشف النقاط- الجنسیة- الشهادات الطبیةقریة عین تیقزیرین بلدیة حسناوة والیة برج بوعریریج1985/06/19العید زایدي2373346



حي 100 مسكن عمارة رقم06 رقم الباب 52 طریق مجانة برج بوعریریج1982/07/17حنان توافق2381053
كشف النقاط المیالد الجنسیة   اإلقامة    4 

صور  شهادة الطبیة

كشف النقاط.حي 400 مسكن رقم 105 رأس الوادي  برج بوعریریج1980/08/03سمیحة لعیادي2395552

كل الوثائق ةمزرعة تنیبورتین برج بوعریریج1990/01/01أوصالح بدرة2402333

حي طریق مجانة القریة الشمالیة رقم 102 بورج بوعریریج1981/08/14مباركیة لیلى241185
 4 صور شمسیة - اإلقامة -كشف النقاط - 

الجنسیة - الشهادتین الطبیتین - شهادة المیالد

بلدیة المنصورة بورج بوعریریج1980/10/25تریكي نورة242188
 4 صور شمسیة - اإلقامة -كشف النقاط - 

الجنسیة - الشهادتین الطبیتین - شهادة المیالد

حي أول نوفمبر رقم 651 برج بوعریریج1984/07/21بوبكر رماش243154
 4 صور شمسیة - كشف النقاط - الجنسیة - 

الشهادتین الطبیتین  - شهادة المیالد - اإلقامة

حي 18 مسكن مجانة برج بوعریریج1980/05/11عبادة إكرام2449035
 كشف النقاط -  04 صور-اإلقامة- الجنسیة - 

الشهادتین الطبیتین



 كشف النقاط - 02 صورحي شریخي مخلوف بلدیة المهیر برج بوعریریج1984/05/07مشتة فاطمة الزهراء2451204

بلدیة مجانة دائرة مجانة برج بوعریریج1981/09/10هوایري عادل246904
 كشف النقاط - 04 صور -  شهادتان طبیتان -

 اإلقامة - الجنسیة - المیالد

قریة زنونة الكبیرة بلدیة الیشیر برج بوعریریج1983/03/16عجنق حمزة247958
 كشف النقاط - 04 صور -  شهادتان طبیتان -

 الجنسیة - اإلقامة

مزرعة فلفك وي رابح طریق العناصر برج بوعریریج1986/09/17بن الشیخ لیلى248931
 كشف النقاط - 04 صور -  شهادتان طبیتان -

 الجنسیة - اإلقامة - المیالد

حي 550 مسكن مجانة برج بوعریریج1982/03/04دریس یاسین249932
 كشف النقاط - 04 صور -  شهادتان طبیتان -

 الجنسیة - اإلقامة - المیالد

ترقیة قرواش رقم 81 طریق مجانة برج بوعریریج1989/10/05جبارني أمال250953
 كشف النقاط - 04 صور -  شهادتان طبیتان -

 الجنسیة - المیالد - اإلقامة

قریة بوقابة بلدیة المنصورة برج بوعریریج1984/04/28بن عبد السالم نبیل2513929
 كشف النقاط - 04 صور - االجنسیة -  

اإلقامة - ش طبیتان - نسخة من بطاقة التعریف



08 شارع العقید عمیروش مبنى میسور الطابق األول برج بوعریریج1986/10/18طخة جازیة2523614
 كشف النقاط - 04 صور - االجنسیة - المیالد 

- اإلقامة - ش طبیتان

27 حي السعادة برج الغدیر برج بوعریریج1982/03/23مروش حیاة2531718
 كشف النقاط - 04 صور - اإلقامة -  - 

الجنسیة - الشهادتان الطبیتان

18 شارع 01 حوزة نویوة حي عبد المؤمن برج بوعریریج1983/03/07خالف مریم2541198
 كشف النقاط - 04 صور - الجنسیة - شهادتان 

مرضیتان - اإلقامة - المیالد

حي 365 شارع أو رقم 22 برج بوعریریج1980/06/11صیفي شافیة2551185
 كشف النقاط - 04 صور - الجنسیة - شهادتان 

مرضیتان - المیالد - اإلقامة

تجزئة فاطمي شارع DF رقم 33 برج بوعریریج1987/06/03بوعزة جودي2561229
 كشف النقاط - 04 صور - السوابق العدلیة 

منتهیة الصالحیة

حي الحدائق شارع أ رقم 36 برج بوعریریج1982/01/10حناشي فیروز2571172
 كشف النقاط - 04 صور - طلب خطي - 

الجنسیة - شهادتان طبیتان

حي محمد بوضیاف بلدیة حسناوة برج بوعریریج1985/05/10شریقي عبلة2581830
 كشف النقاط - 04 صور- الجنسیة - اإلقامة -

شهادتین طبیتین



بلدیة القلة برج بوعریریج1983/09/19شعشوع الطیب2594410
 كشف النقاط - اإلقامة - الجنسیة - 02 طبیة -

 المیالد - الطلب الخطي

حي 1008 مسكن عمارة 58 رقم 328 برج بوعریریج1990/04/11عامر حنان260170
 كشف النقاط - الجنسیة - شهادة طبیة -04 

صور شمسیة- المیالد - اإلقامة

بلدیة القلة برج بوعریریج1982/01/19زبیري یاسین261889
 كشف النقاط - المیالد - 04 صور -  شهادتان 

طبیتان - اإلقامة - الجنسیة -

بلدیة منصورة برج بوعریریج1981/02/09اعمارة منیر262885

 كشف النقاط - المیالد - 04 صور - الجنسیة 

- اإلقامة - الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة 

شهادتان طبیتان

 كشف النقاط- 04 صور-   الجنسیة-قریة أوالد مبارك بلدیة حسناوة برج بوعریریج1984/05/14معیوفي عبد الرزاق2633351

بلدیة مجانة  دائرة مجانة برج بوعریریج1981/05/06راقوب حمزة2643292
 كشف النقاط- 04 صور-  اإلقامة - الجنسیة- 

شهادتین طبیتین

قریة المشرع بلدیة مجانة برج بوعریریج1982/09/26معرف العید2653444
 كشف النقاط- 04 صور-  اإلقامة- الجنسیة- 

المیالد- شهادتین طبیتین



حي الشهداء شارع جوادي عبد اهللا رقم 04 برج بوعریریج1987/02/11تواتي ناریمان2663442
 كشف النقاط- 04 صور-  اإلقامة- الجنسیة- 

المیالد- شهادتین طبیتین

1984/03/27مخوخ رابح2673477
على السید السعید مخوخ بواسطة طهراوي عبد الحمید تاجر المنضورة برج 

بوعریریج

 كشف النقاط- 04 صور-  الجنسیة- اإلقامة - 

المیالد - شهادتین طبیتین

حي 17 أكتوبر شارع هاء رقم 28  برج بوعریریج1977/03/08بن أكساس سمیرة2688591
 كشف النقاط- 04 صور-  الجنسیة- المیالد - 

اإلقامة-  شهادتین طبیتین

شارع فرحات بلخزناجي بلدیة مجانة-برج بوعریریج1984/03/20علي مهني حنان269393
 كشف النقاط -04 صور شمسیة-   اإلقامة - 

الجنسیة - الشهادتین الطبیتین - المیالد

حي أول نوفمبر رقم 1983/02/20103سهیلي نوة270363
 كشف النقاط -04 صور شمسیة-   اإلقامة - 

المیالد - الجنسیة - الشهادتین الطبیتین

قریة بوقابة بلدیة منصورة برج بوعریریج1982/05/18جودي حسن271230
 كشف النقاط -04 صور شمسیة- الجنسیة - 

اإلقامة- المیالد - شهادة طبیة

حي 738 مسكن عمارة 5 رقم 37 برج بوعریریریج1987/05/28بحفیر منى2723886
 4 صور شمسیة -  الجنسیة - شهادتان طبیتان 

- كشف النقاط - اإلقامة



العناصر بورج بوعریریج1981/05/14بن أحمد عادل2733880
 4 صور شمسیة -  الجنسیة - شهادتان طبیتان 

- كشف النقاط - شهادة المیالد - اإلقامة

مقاطعة الغابات البیبان بلدیة منصورة برج بوعریریج1981/02/16بن قدواد عادل2743558
 4 صور شمسیة - اإلقامة - الجنسیة - شهادة 

المیالد - شهادتان طبیتان - كشف النقاط

حي 40 مسكن رقم 36 منصورة برج بوعریریج1983/07/15بن قدواد فاتح2753559
 4 صور شمسیة - اإلقامة - الجنسیة - شهادة 

المیالد - شهادتان طبیتان - كشف النقاط

بلدیة أوالد دحمان برج بوعریریج1987/01/21بن دراجي نبیلة27610274
 4 صور شمسیة - اإلقامة - الجنسیة - كشف 

النقاط - شهادتان طبیتان

رقم 35 شارع بوددشیشة عمار حي عبد المؤمن برج بوعریریج1982/01/15بن إیدیر سمیرة2773420
 4 صور شمسیة - اإلقامة - كشف النقاط - 

الجنسیة - شهادة المیالد -شهادتان طبیتان

قطاع ب س شارع ج رقم 20 بورج بوعریریج1980/10/20زغدود عائشة2783526
 4 صور شمسیة - الجنسیة - اإلقامة - شهادة 

المیالد - شهادتان طبیتان - كشف النقاط

ص ب 34 الیشیر برج بوعریریج1981/04/12عبو منیر27910025
 6 صور شمسیة - الخدمة الوطینة - شهادتان 

طبیتان - الجنسیة - كشف النقاط



ص ب 41 بلدیة مجانة برج بوعریریج1982/07/12بلمسعود مراد2801092
 اإلقامة - 4 صور شمسیة - الجنسیة - 

شهاداتان طبیتان

مصلحة البیئة و الغابات راس الوادي 34001 برج بوعریریج1986/11/25سلیماني علي28110256
 الجنسیة - 6 صور شمسیة - الشهادتان 

الطبیتان - اإلقامة

حوزة 190 قطعة قطاع د شارع أ رقم 26 بورج بوعریریج1980/05/16قاسمي وداد2823524
 الجنسیة - شهادتان طبیتان - اإلقامة - 4 

صور شمسیة - كشف النقاط - شهادة المیالد

حي أول نوفمبر رقم 577 برج بوعریریج1982/09/17بوفروة لیلى2833522
 كشف النقاط - الجنسیة - شهادتان طبیتان - 

اإلقامة  - شهادة المیالد - 4 صور شمسیة

حي 1008 مسكن عمارة 37 رقم 6 برج بوعریریج1983/06/22بن شایب شمس الدین284865
 كشف النقاط - شهادة المیالد - اإلقامة - 

شهاداتان طبیتان - 4 صور شمسیة - الجنسیة

ص.ب 109 عمارة 8 رقم 76 قطاع برج بوعریریج1985/01/05بونابي سعاد2853587
4صور -اإلقامة- كشف النقاط- الجنسیة- 

المیالد- الشهادات الطبیة




