
مجلس قضاء برج بوعریریج و محاكمھ
المحكمة اإلداریة ببرج بوعریریج

الرقم 

التسلسلي

رقم التسجیل 

في السجل 

الخاص

الوثائق الناقصةالعنوانتاریخ المیالداالسم واللقب

بئر عیسي بلدیة عین تسرة05-09-1993نجالء حمدان12220

بلدیة شیة النصر18-03-1992لحلو عبد الوهاب2154

قریة واد صیاد بلدیة مجانة برج بوعریریج07-10-1987بولجلود رتیبة39616

حي بوطویل برج زمورة والیة برج بوعریریج06-02-1990طالب حسین محمد الیاس42414

حوزة 473 شارع T رقم 16 برج بوعریریج05-09-1992عیاشي عبد الرحمان59122

بلدیة الرابطة والیة برج بوعریریج31-12-1985بوعیسى عالء الدین69164

القائمة االسمیة للمترشحین للمشاركة في المسابقة على أساس الشھادة
لاللتحاق برتبة أمــــــین ضبــــــط

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة العدل

 المدرسة الوطنیة لمستخدمي
 أمانات الضبط بالدار البیضاء - الجزائر



بلدیة حسناوة22-03-1986شریقي عادل74935

24-03-1979شرفي صلیحة 84749
حي محمد بوضیاف بلدیة حسناوة والیة برج 

بوعریریج

بلدیة زمورة دائرة برج زمورة برج بوعریریج22-04-1986بن شعبان حفیظة98237

قریة اوالد القاید بلدیة حسناوة30-11-1986قایدي نبیل108366

33شارع بن عامر حسین البشیر09-06-1984لحلو مریم114132

07-10-1982كنیش أمال129694
حي 17 أكتوبر شارع E حوزة 471 مسكن رقم 

31 برج بوعریریج

شارع العربي بن مهیدي الیشیر بررج بوعریریج04-01-1986لطیفي یاقوت135259

قریة بئر عیسى ص ب 1334027-12-1992حمدان سمیة14533

قریة بسباسة بلدیة خلیل برج بوعریریج08-02-1991مداني منیر 157009

قریة أوالد القاید بلدیة حسناوة والیة برج بوعریریج02-07-1985بن الشیخ الصیفي164059



حي المحطة حوزة بلبواب رقم 04 البرج12-05-1978سومیة ترایكیة175813

10-05-1985شریقي عبلة185703
حي محمد بوضیاف بلدیة حسناوة والیة برج 

بوعریریج

22-02-1989حمادوش هاجر193206
الحي الدبلوماسي عمارة 16 رقم 00 درقانة برج 

الكیفان

شارع ب ج رقم 60 حي الحدائق برج بو عریریج15-06-1987میسور راضیة205025

حي 376 مسكن بلدیة مجانة-برج بوعریریج-29-06-1984مسعود زهراوي الخامسة217664

حي اإلخوة صدیقي العناصر برج بوعریریج05-10-1988بلواهري مریم 229645

14-01-1988تركي سمیرة 235696
بواسطة محكمة المنصورة مجلس قضاء برج 

بوعریریج

28-06-1983باشن عادل248367
حي هواري بومدین شارع لحواسة عمار بلدیة 

حسناوة

حي الحدائق بلدیة أوالد حمان07-02-1983بن محمود فوزیة 254998

31-01-1985محتال الطاوس26534
دائرة بئر قاصد علي ص ب رقم 340110برج 

بوعریریج



بلدیة ثنیة النصر والیة برج برج عریریج05-03-1984علواني غنیة275043

بوجبهة بلدیة المنصورة برج بوعریریج06-03-1989بن علیة عبد الرزاق285265

حي 350 مسكن عمارة ج رقم 228 برج عریریج10-09-1991دحمانة سمیة297406

بلدیة اوالد دحمان برج بوعریریج01-03-1984معاوي نوال303942

أوالد دحمان برج بو عریریج04-02-1984نذیر معرف318603

قریة عین تیقزیرین بلدیة حسناوة والیة برج بوعریریج09-09-1983سهیلي عبد الحمید 324058

بلدیة ثنیة النصر24-10-1989شمالي لبنى335065

09-04-1974خوذري داود346572
حي 50 مسكن FNPOS عمارة 01 رقم 07 

بلدیة مجانة

شارع العقید عمروش بلدیة البشیر برج بوعریریج01-02-1981بن عابر صبیرة356422

بلدیة ثنیة النصر والیة برج بوعریریج10-07-1984بن زیان رابح 361434



الحي العتیق بئر قاصد علي برج بوعریریج19-01-1989زقادي عبد اللطیف 375492

الخربة بلدیة خلیل دائرة بئر قاصد علي25-06-1986عبد الغني حمزاوي383135

قریة اوالد دحمان والیة برج بوعریریج18-04-1985دریكش كمال393876

أوالد دحمان 34033 برج بوعریرج22-02-1986بلفار العید403947

حي محمد بوضیاف بلدیة حسناوة برج بوعریریج10-12-1987بوخاري الزهرة413107

حي حمیطوش بن یوسف المهیر22-10-1984علي بوخروبة 42218

توبوبلدیة القصور والیة برج بوعریریج26-05-1982حمزة عبدلي435405

14-08-1990سعیدي أسماء444335
بئر قاصد علي تجزئة 416 قطعة رقم 33 

34011

بلدیة رأس الوادي برید الرمال والیة برج بوعریریج07-12-1984زیاد ایمان455643

حوزة 560 مسكن شارع حدیزي بلقاسم رقم 1429-02-1984بن وطاس فطیمة469473



حوزة 1044 ش رقم 33 برج بوعریرج20-02-1985بداوي یاسین477407

حي 226 شارع F رقم الباب 20121-01-1987وافي حمیدة488737

حي 05 جویلیة شارع "AE" رقم 32 برج بوعریریج10-06-1986حداد زهیر492661

27-12-1983حماش عبد الحفیظ508262
حي بوعزیز بلدیة برج زمورة 34005 برج 

بوعریریج

04-02-1989بوجیر خلیفة51878
تعاونیة الجزیرة شارع BI رقم 43 طریق بئر 

الضب برج بوعریریج

بلدیة منصورة09-02-1981عمارة منیر529474

برج بوعریریج بلدیة أوالد دحمان06-12-1983بلفار عائشة 534212

02-04-1984خالد بن شینة543807
المقهى االلكتروني بن شینة حى 106 الحمادیة 

برج بوعریریج

حي أول نوفمبر رقم الباب 14616-11-1987نویوة منى556508

قریة الزرازریة الحمادیة برج بوعریریج19-10-1988عامر هشام568561



حي أول نوفمبر رقم 14616-11-1987نویوة منى57166

قریة بئر عیسى ص ب 2134027-11-1984حمدان جمال الدین58532

05-10-1980مقالتي فریدة598858
حوزة 1044 مسكن شارع أ ك قطعة 17 برج 

بوعریریج

حي 15 تعاونیة شارع ف د رقم 40 برج بوعریریج20-01-1988صفیان جبارني603431

حي 08 ماي 45 رقم 3017-08-1969بن الشیخ الطیب611972

بوجبهة بلدیة منصورة22-11-1982صالح قصابي627398

19-04-1983مسعودي فرید 638347
حي 15 التعاونیة شارع FJ رقم الباب 01 برج 

بوعریریج

رقم 03 شارع زیغود یوسف برج بوعریریج 2334000-02-1969بدیع بلغربي 643026

أمصود بلدیة المنصورة والیة برج بوعریریج18-11-1978بودشیش نوارة656517

بربرتوبو بلدیة القصور والیة برج بو عریریج01-04-1988بورحلي مراد667452



حورة 12 هكتار رقم 13 شارع "م" برج بوعریریج16-06-1985سعداوي نادیة 678348

قریة عین الكحلة ثنیة النصر17-12-1981سعیدي علي68164

بلدیة أوالد دحمان دائرة برج زمورة برج بوعریریج04-09-1981علیة سعاد698685

02-04-1986بوفلیح سكینة704451
رقم 03 شارع H قطاع أ حي الحدائق برج 

بوعریریج

قریة توبو بلدیة القصور برج بوعریریج26-06-1983العمري كمال719681

31-01-1982عجنق رتیبة 724025
حي بلحیرش مخلوف بلدیة منصورة والیة برج 

بوعریریج

17-02-1985عیساوي عبد القادر737690
 18شارع هواري بومدین 34011 بئرقاصد علي

برج بوعریرج

05-05-1986قشار فطیمة742702
حوزة 260 مسكن شارع "ف" رقم 21 برج 

بوعریریج

أوالد امحمد الرابطة برج بوعریریج03-06-1979سعداوي زوبیر 755688

أوالد عثمان برج زمورة برج بوعریریج31-10-1988بن ازواو زروق762620



حي محمد بوضیاف برج بوعریریج14-01-1990بوخاري بالل773106

الحي العتیق بءر قاصد علي برج بوعریریج16-06-1988بلمانع نجیب785667

حي 113 الحمادیة برج بوعریریج20-12-1979بوزید غنیة 795733

ثنیة النصر برج بو عریریج13-03-1985جبارني أسماء 807577

74شارع ج حوزة 226 رقم 114  برج بوعریرج16-02-1985ولهي أسماء813946

قریة بوحمزة بلدیة ثنیة النصر والیة بوعریریرج20-12-1988بن دحمان زهرة مكرر827404

ص ب رقم 176 المنصورة26-04-1981بلقاسم علي دحمان834827

حي السبتي هاوس عمارة 09رقم 64 برج بوعریریج30-03-1985حمدان حمزة84921

شارع محمد بوضیاف بلدیة حسناوة برج بوعریریج02-04-1985محارقة حسیني 855702

حي أوالد حموش بلدیة برج زمورة08-03-1991بن عیسى عمر861979



10-01-1986بلمسعود حیاة875132
رقم 12 شارع رمضاني العلواني حي عبد المومن 

برج بوعریریج

28-05-1989جبارني محمد الطیب889499
حي 680 مسكن عمارة 43 رقم 373 برج 

بوعریریج

التعاونیة العقاریة"05"شارع"س" رقم13برج بوعریریج12-01-1985حراج علي892592

تجزئة محساس شارع E رقم 28 برج بوعریریج16-03-1988بوداحة العارم906197

الزرازریة بلدیة الحمادیة24-04-1989عامر نبیل917408

10-03-1983بلخیري حبیبة928167
حي 05 جویلیة بلدیة سیدي مبارك بئر قاصد 

علي-برج بوعریریج

حي 08 ماي 45 رقم 21 برج بوعریریج15-11-1992فوزي احالم935133

دائرة الحمادیة برج بوعریریج05-04-1977بوبكر عاشور947909

شارع بن تركي الصدیق بلدیة الیشیر23-01-1981إسماعیل بن قانة951402

برج زمورة برج بوعریریج06-03-1981مولود بوخالفة962913



حوزة 1044 مسكن شارع أ ك رقم 17 البرج10-03-1990مقالتي شهرة975650

نهج 08 ماي 1945 الیشیر برج بوعریریج17-06-1985بلخیري محمد لمین985644

قریة لخرب بلدیة حسناوة برج بوعریریج09-11-1986روابح أحالم 995759

حي مریجي بوجمعة المنصورة برج بوعریریج27-06-1985حسناء صخراوي1004522

حي اإلخوة مشتة بلدیة المهیر برج بوعریریج13-05-1980بن إیدیر زوبیر1019492

حي 5 جویلیة شارع أرقم 12 برج بوعریریج02-02-1987زیوش ساعد1026486

أوالد خلیفة والیة برج بو عریریج28-05-1975الحواس حدیدي1031392

24-01-1976بن حمزة مریم 1049454
حي االخوة بن طزقل بلدیة المهیر دائرة المنصورة 

برج بوعریریج

تجزئة 517 شارع ب س رقم 55 برج بوعریریج02-10-1978بلفروم دراجي1058274

ص ب 146 الیشیر برج بوعریریج20-09-1980طاوي عبد الوهاب 106553



02-08-1981أعمر حدیدي1071390
 شارع شتوح بوزید بلدیة مجانة دائرة مجانة برج 08

بو عریریج

شهادة طبیةحي سلیمان عمیرات حسناةبرج بوعریریج14-08-1984سلیم جحنیط1086192

الشهادات الطبیةحي 250 مسكن رقم 65 عمارة 05 برج بوعریریج04-01-1982بومرقد عمار1093373

شهادة طبیةالرابطة برج بوعریریج02-12-1986حاج العربي عبد المجید1109697

االقامةشارع "و" قطاع "أ" حي الحدائق برج بوعریریج 2508-02-1979زواو سلیمان111619

الجنسیة ، الطبیة ، اإلقامة ، المیالد، التعریفحي 226 شارع S رقم 09 برج بوعریریج04-05-1981خنوف انتصار112821

الجنسیة+اإلقامة+الطبیتان + المیالدشاردي بلدیة الربطة دائرة الحمادیة16-10-1986سلیم سي محمد1131012

المیالد-اإلقامة38حي 08 ماي 45 برج بوعریریج31-10-1982مواسي سعیدة1148107

حي 74 مسكن ع 01 رقم 06 طریق مجانة20-04-1986بغورة عالء الدین1151362
شهادة المیالد+شهادة الجنسیة+شهادة اإلقامة+شهادتان 

طبیتان+ 04 صور شمسیة

اإلقامةشارع ٌ Rحي 05 حویلیة رقم 13 برج بوعریریج01-08-1982لبني بورنان الشریف1161494



شهادة االقامة، شهادة میالدحي 08 ماي 45 رقم 38 برج بوعریریج09-01-1980مواسي غنیة 1178231

28-07-1987زاید مریم /مكرر118612
 شارع "أ" دقدق محمد جوزة الطیب خیرة برج 23

بوعریریج
الجنسیة+اإلقامة+الطبیتان +المیالد

الجنسیة+اإلقامة+اشهادة المیالد + 4 صورشارع أ دقدق محمد حوزة الطیب خمیرة 2823-07-1987مریم زاید1191262

بلدیة ثنیة النصر10-07-1984رابح بن زیان1201681
شهادة الجنسیة+- شهادة االقامة +شهادتان طبیتان+ 

شهادة المیالد+ 04 صور شمسیة

شهادة المیالدحي الحدائق قطاع د شارع ا رقم الباب 2747-02-1989بن ساسي هالة1218365

حي المعلمین الحمادیة14-10-1983جمال جبري1221364
شهادة المیالد+شهادة الجنسیة+شهادة اإلقامة+شهادتان 

طبیتان+ 04 صور شمسیة

الجنسیة ، الطبیة ، اإلقامة ، المیالد،بلدیة المنصورة برج بوعریریج09-02-1981عمارة منیر /مكرر123899

الجنسیة، الطبیة،اإلقامة، التعریفحي قطاع "د" شارع "ب" رقم 02 برج بوعریریج02-06-1985عیاضات عدیلة فطیمة1241838

صور شمسیةلقریة الجنوبیة بلوك 37 رقم 285 برج بوعریریج27/08/1986اغول الربح1254857

28-10-1988ضیف سلیمة1263801
 شارع الشهید حمیدة الصالح برج الغدیر برج 2

بوعریریج
االقامة



الجنسیة+اإلقامة++شهادة طبیة+ شهادة المیالدحي بوجبهة بلدیة المنصورة برج بوعریریج02-10-1983عصام بلجودي127372

شهادة الجنسیةحي 416 مسكن بءر قاصد علي برج بوعریریرج16-12-1988قانة نوال1284128

شهادة المیالد-شهادة اإلقامة38حي 08 ماي 45 برج بوعریریج12-04-1986مریم مواسي1298105

الجنسیة ، الطبیة ، اإلقامة ، المیالد،شارع أ ،04 حي الحدائق برج بوعریریج20-08-1983بن شلوش رمزي 130776

انتهاء التأجیل اتجاه الخدمة الوطنیةحي محمد بوضیاف حسناوي برج بوعریرج02-03-1988رضوان بوخاري1315825

الجنسیة+الطبیتان + المیالدبلدیة الرابطة الحمادیة برج بوعریریج11-08-1986بن سالم حسین132977

الجنسیة ، الطبیة ، اإلقامة ، المیالدحي 74 مسكن عمارة 01 رقم 06 برج بو عریریج04-01-1983بغورة الطاوس133321

15-11-1991منصوري رفیقة 1348686
ص ب 8 أ بلدیة منصورة دائرة منصورة برج 

بوعریریج
كشف النقاط

كشف النقاطبلدیة العش دائریة الحمادیة برج بوعریریج18-03-1987مرادي أم الخیر 1359525

الجنسیة+اإلقامة+شهادة المیالد+شهادة طبیة+ كشف النقاطرقم الباب 16 شارع أ ن قطاع 295 17 أكتوبر13-09-1986بزي خلیصة136252



25-05-1982خلفة محمد عبد الرؤوف137374
رقم14 شارع یعقوبي عمر حوزة بلبواب برج 

بوعریریج

كشف النقاط +الجنسیة+اإلقامة++شهادة طبیة+ شهادة 

المیالد

الرابظة الحمادیة برج بوعریریج20-01-1986عدیلة یوسف 1383209
شهادة اإلقامة+شهادة الجنسیة+شهادة طبیة+شهادة 

المیالد،كشف النقاط

كشف النقاط المفصلرقم 18 حوزة فاطمي شارع ب س برج بوعریریج20-05-1974نبیل قنزات1394442

كشف النقاطحي عبد المومن شلرع "ي" رقم 34 برج بو عریریج16-03-1977والي عمر 1405118

كشف النقاطحي 17 أكتوبر حوزة 264 شارع "أ" رقم الباب 0218-01-1989مقالني مباركة 1415459

09-07-1986عماري صبرینة1425727
حي 50 مسكن عمارة رقم 02 باب 26 البشیر ب 

ب ع

14-06-1990قاسیمي نجمة1437453
حي 50 مسكن رقم 07 مجانة والیة برج بو 

عریریج
الجنسیة+كشف النقاط

14-11-1978مقالتي فوزیة 1447822
حي 17 أكتوبر حوزة 264 قطعة شارع "أ" رقم 

الباب "18" برج بوعریریج
كشف النقاط

كشف النقاطتجزئة 159 قطعة 38 رقم 15 برج بوعریریج22-07-1986حوامد عبلة 1457823

بو عیاش بلدیة القلة والیة برج بوعریریج02-01-1985إیراتني العربي 146543
كشف النقاط، الجنسیة ، اإلقامة ، شهادة المیالد ، شهادة 

طبیة



03-03-1984مسعودان رشید147793
قطاع "د" شارع "G" قطعة 190 رقم 20 برج 

بوعریریج

كشف النقاط،  اإلقامة ، شهادة المیالد ، شهادة طبیة ، 

الجنسیة

بلدیة تنصیة النصر دائرة مجانة برج بوعریریج20-12-1988بن دحمان زهرة1481606
شهادة الجنسیة+ شهادة اإلقامة+ 4 صورشمسیة-طبیتان-

شهادة المیالد - كشف انقاط

 كشف النقاط،  المیالد، الجنسیة، اإلقامة ،الطبیةقطاع "ب س" شارع "ن" رقم 13 برج بوعریریج11-09-1986عزوز هیبة1491846

كشف النقاط - شهادتان طبیتانحي محمد بوضیاف عین تاغروت برج بوعریریج07-03-1972بن عاشور بایة1505417

11-12-1980خرشة معمر1516420
حي بوعمران حسین بلدیة منصورة والیة برج 

بوعریریج
كشف النقاط

03-02-1989صادق موهوبي152101
حي 50 مسكن عمارة 03 باب 30 بلدیة خلیل 

برج بوعریریج
نهایة صالحیة التأجیل للخدمة الوطنیة


