
الحالة
اسم و لقب األماسم األبالعائلیةاسم و لقب األماسم األب

حي امصودبوقرة زھرةعیسىمنصورةعام 1974مرشوح سمیرةمتزوجاودینة قرمیةعليالجزائر04-06-1970بن فرج حنافي1
حي موحي الھاديلعجال الزھرةعبد القادرالھاشمیة28-05-1963بلعوینات نصیرةمتزوجالعیشاوي یمینةسعیدمنصورة28-05-1964العیشاوي محمد2
حي بن عامر حسینھجرسي حدةعبداهللامنصورة13-09-1975بن صغیر نعیمةمتزوجمجعور مباركةمحمدمنصورة10-01-1969العیشاوي عبد الحفیظ3
حي بن عامر حسینحضري فطیمةاحمدمنصورة22-08-1966بن طویلة محمدارملةبلحوت یمینةمعمرمنصورة13-03-1973بوعون حسینة4
حي بوعون محمد السعیدمبارك عیسي فطیمةالعیدالمھیر04-08-1976ھبال مسعودةمتزوججعفري بركاھمعمرمنصورة07-09-1972ساكر عبد الحمید5
حي العایب بلقاسمموحي ملیكةعمرمنصورة12-09-1975محمد یحیاوي بایةمتزوجموقاري سعدیةمسعودمنصورة23-03-1971مختار اھدوقة مراد6
حي برغل محمد امزیان******************************************************************************************مطلقةبن سلیمان رزقیةلخضرمنصورة15-07-1966بغال فتیحة7
حي بلحیرش مخلوف***********************************************************************************************اعزبعدوي حجیلةعمارمنصورة08-08-1966ھدروق نور الدین8
حي بن عامر حسینجیلط فاطمةعبداهللاحمام الضلعة17-05-1961عوامر سعدةمتزوجطابي الزھرةمخلوفالدریعاتعام 1961عوامر موسى9
حي موحي الھاديمخالفیة ربیحةنایليالمھیر22-04-1967بن منصور مباركةمتزوجدبوز حدید ام الخیرارزقيمنصورة31-12-1962بغال محمود10
حي موحي الھاديحرزاهللا عیشوشالعربيمنصورة20-11-1961بن عامر الضومتزوجبسة فطیمةابراھیممنصورة27-09-1952جمال مسعود11
حي موحي الھاديزقان مسعدمحندمشدالة07-09-1970مشنان لویزةمتزوجدحماني وردیةحسینالبویرة11-08-1966العیشاوي جمال12
حي بن عامر حسینالعیشاوي زھرةالصدیقمنصورة28-11-1963العیشاوي تسعدیتمتزوجعجیسي مباركةالعربيمنصورة02-11-1962ھرنوف معمر13
حي حدوش لخضرطبال فطیمةحسینمنصورة11-10-1971بن لعالم سعدیةمتزوجمبارك منصوري مباركةموسىمنصورة19-07-1967مبارك منصوري ناصر14
حي عیاطة میلودلعلي عائشةمحمد الصغیرمنصورة13-07-1975بن لقرع نورةمتزوجبن ھبري رزقیةعليقسنطینة07-12-1969بلقرع رشید15
حي امصودناصري عیشوشبوجمعةمنصورة03-09-1981بوداش خضرةمتزوجبوداش حمامةحسینمنصورةعام 1966بوداش موسى16
المنصورة الكبیرةبزیو مباركةسعیدمنصورة06-02-1980بزیو نجیةمتزوجمسعود خربیش الزھرةمحمدمنصورة27-05-1971خربیش عبد القادر17
حي بلحیرش مخلوفمخوخ فاطمةرابحالبرج01-10-1961مخوخ ابراھیمارملةبلجودي فطیمةمحمد الصالحمنصورة23-01-1970طالبي سلیمة18
حي بلحیرش مخلوفبكشاییس وردیةمحمدبومرداس25-02-1973عیسي زھرةمتزوججعفري رحمةمحمدالطاھرمنصورة16-03-1971نیال مصطفى19
حي بلحیرش مخلوفعزیب الربحمولودمنصورة28-02-1971عزیب حكیمةمتزوجعبادة جوھرةعلواشمنصورة14-07-1972جعفري عبد الكریم20
حي امصودبودشیش سعدیةمیلودارزیو03-01-1966تواتي فتیحةمتزوجبودشیش یمینةمحمد الطیبمنصورةعام 1958بودشیش حسین21
حي طھراوي عبداهللاشنیني بایةسعیدمنصورة30-11-1982بن سیدھم نوارةمتزوجحیروش حماموبلقاسممنصورة18-04-1972بوصوف زھیر22
حي بن عامر حسینبن شیبان فاطمةمحمدمنصورة18-02-1954رحماني مخلوفمتزوجمسعودي خرفیةبلقاسممنصورة28-06-1956سعودي الزھرة23
حي موحي الھاديعصوان عیدةمعزوزسور الغزالن05-04-1980بوعدالة غنیةمتزوجمحمد یحیاوي الربحلخضرمنصورة29-12-1975قلمین عبد الكریم24
حي حدوش لخضرخنفوف نصیرةمسعودالبرج04-12-1987لبقع سمیرةمتزوجعلي مباركةعبد الرحمانمنصورة01-02-1971مكاس مسعود25
حي بن عامر حسینجودي عدودةمحمد السعیدمنصورة28-12-1970جودي ضاویةمتزوجبوعون فطیمةعبد القادرمنصورة27-01-1968بلحوت كمال26
حي امصودبلحاج زھرةشریفالبرج02-06-1979جدي سعیدةمتزوجمجعور ربیحةاعمرباب الواد30-03-1963مكي ابراھیم27
حي محمد دحمان محمدبلمزیتي مسعودةعمرالبرج10-05-1977بن صغیر دلیلةمتزوجلطرش خیرةالشیخمنصورة29-01-1964عیاش السعید28
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حي امصودمرشوح حدةمحمدمنصورة02-06-1938بن عثمان رزقیةمتزوجبوزرورة مباركةاحمدمنصورة22-02-1928بوزرورة مسعود29
حي بوعمران حسینتوامة الربحبولنوارالحمادیة04-02-1976بن شیخ بركاھممتزوجطھراوي عائشةمحمدمنصورة12-04-1971بن قاجة نور الدین30
حي حدوش لخضرمسعودي مباركةمحمدالقصور20-12-1968تواتي العمریةمتزوجموساوي ذھبیةمعمرمنصورة01-01-1959بن تركي مختار31
حي بوعون محمد السعیدخرمازة مسعودةمرزوقالمھیر23-10-1950بن عمارة جمیلةمتزوجبوقراص تسعدیتابراھیممنصورة07-03-1941حبیس محمد ارزقي32
قریة بوجبھةناصري یمینةمحمدمنصورةعام 1943مھني محمدارملةبن قدواد تاسعدیتمحمدمنصورة01-02-1951بن ھبري ام الخیر33
حي حبیطوش احمدھبال الزھرةمحمدمنصورة08-03-1963بن خوخة غزالةمتزوجبن سعدیة كلثوملوصیفمنصورة06-02-1957بن بریمة منصور34
حي بن قدواد محمد السعیدجیتلي زھیةعليالبرج21-07-1984عبادي سعیدةمتزوجفیتاس زوبیدةاحسنالجزائر19-12-1969فیطاس عمر35
حي بن قدواد محمد السعیدبلحوت رحمةعیاشمنصورة18-01-1980جعفري وردةمتزوجلعماري الزھرةیحيالبرج16-05-1961مخوخ الطاھر36
حي العایب بلقاسمقصابي حدھممحمدمنصورة08-12-1948ھدروق حجیلةمتزوجخربیش زھرةسلیمانمنصورة10-02-1955اجخیان بلقاسم37
حي حدوش لخضربوروبة روبةلخضرمنصورة14-06-1956میھوبي رابحمتزوجمیھوبي ام الخیراحمدمنصورة14-02-1961مكاس رزقیة38
حي طھراوي عبداهللابن قاجة رحمةمباركمنصورة17-08-1951جعفري یحيارملةخرمازة فطیمةلخضرمنصورة12-05-1957جعفري یمینة39
حي العایب بلقاسماجخیان وردیةالعیدمنصورة20-05-1966محمد دمحمان محمدارملةعلي دحمان زینبابراھیممنصورة16-01-1970عبد القادر یمینة40
حي امصودزیاینة الضوبولنوارحسناوة09-10-1971زیاینة مرزاقةمتزوجعجنق مسعودةمحمدمنصورة25-10-1963بن طالب عبد الحمید41
حي بوعون محمد السعیدالورعادي الزھرةمنادبن داود22-10-1959بوداود فاطمةمتزوجصدیقي زینبعیسىالمھیر26-07-1960بلقیسي بلقاسم42
حي العایب بلقاسمبوتافغة حدةمخلوفمنصورة07-02-1964محیة فطوممتزوجبوسكرة مرزوقةمحمدمنصورة15-02-1952بن عیسى رابح43
حي موحي الھاديبداوي فضیلةلحسنتفرق18-05-1976حمان حنیفةمتزوجبن دحمان فاطمةمحمدسطیف26-02-1964حناشي مبروك44
حي مخوخ مولودبرغل خیرةمحمدمنصورة09-10-1953مریجة رزیقةمتزوجحضري ربیحةمحمدمنصورة05-07-1955بلخیري احمد45
حي عیاطة میلودتواتي فطیمةعليبن داود01-11-1964بوعشرین صفیةمتزوجعسلي بركاھمرابحمنصورة01-01-1958بوقرة مسعود46
حي حبیطوش احمدبن سیدھم مباركةمحمد الشریفمنصورة11-10-1982بن سیدھم لطیفةمتزوجمریجي ربیحةعزیبمنصورة19-11-1973عزیب زھیر47
حي بلحیرش مخلوفبن ھدوقة الزھرةمسعودمنصورة08-10-1976میھوبي حلیمةمتزوجمكاس زبیدةالطیبمنصورة28-04-1974مكاس مروان48
حي بلحیرش مخلوفمحمد دحمان نادیةالطاھرالبرج03-03-1988علو عائشةمتزوجلشھب زھرةعبد القادرمنصورة09-11-1973عجنق یزید49
حي موحي الھاديغرنوط زینبالسعیدسطیف05-02-1978براكنة نادیةمتزوججمال خدیجةمحمد الصغیرمنصورة03-06-1960یحي عیسى حمودة50
حي قماش مخلوفبن مني سكینةمولودمنصورة16-08-1967مداش خدیجةمتزوجمداش الربحعاشورمنصورة21-08-1963ناصري رشید51
حي حدوش لخضربونوة فرحوحعبد القادرمنصورة10-04-1958تواتي مسعودةمتزوجعبد القادر زینبعمارمنصورة08-06-1960اجخیان صالح52
حي العایب بلقاسمریش علجیةالدراجيمنصورة09-11-1972علي دحمان بركاھممتزوجشریفي زید الخیرعیسىمنصورة07-11-1966شریفي احمد53
حي عیاطة میلود*******************************************************************مطلقةحمراوي طاوسمسعودمنصورة01-01-1950منصوري حجیلة54
حي طھراوي عبداهللایحیوش سعدیةصالحمنصورة22-11-1980حدوش فتیحةمتزوجمصباح یاقوترابحمنصورة24-04-1973مخوخ الطیب55
حي مخوخ مولوددریعي زوینةمحمدالبرج19-11-1985میمون المیةمتزوججدي فطیمةبوزیدمنصورة25-10-1972بلحاج محمد56
حي قماش مخلوفصالحي العلجةعليجیجل06-10-1974حبیطوش لیلىمتزوجزواد رزقیةمحمدمنصورة26-07-1968بوخالفة لخضر57
حي العایب بلقاسمبودشیش ھنیةدریديمنصورة10-03-1969میھوبي فطیمة الزھرةمتزوجمیھوبي عیشةمحمدمنصورة22-11-1966میھوبي السعید58
حي حدوش لخضربونوة فرحوحالطیبالمھیر17-05-1974جدي حدةمتزوججدي عائشةمحمدسطیف15-02-1972جدي عبد الناصر59
حي مریجي بوجمعةربیحة ساسيسعیدالبرج01-08-1974فارح شریفةمتزوجراجعي یمینةعیسىمنصورة01-01-1971صدراتي رشید60
حي بوعون محمد السعیدواسع فطیمةمسعودمجانة24-07-1969لفقیر ملیكةمتزوجصیاد فطیمةعبدالرحمانمنصورة24-11-1962حدوش عبد النور61
حي بھلولي بھلوليبن زیان خدیجةعبد القادرسطیف16-10-1977موساوي امالمتزوجبن تركي علجیةمحمدالجزائر16-11-1970بھلولي بشیر62



حي العایب بلقاسمابرادشة ربیحةعبد الرحمانالمھیر07-03-1971بن ورخو حیزیةمتزوجبھلولي رزقیةالسعیدمنصورة11-12-1968تواتي ابراھیم63
حي بن عامر حسینسبعي شریفةخلیفةمنصورة25-03-1990تبابوشت یاسمینةمتزوجقنوش خضرةالسعیدمنصورة24-01-1976رحماني عبد الرزاق64
حي امصودراقوب خضرةابراھیممنصورة27-03-1982بن عامر زوبیدةمتزوجتیغیوارت رزیقةالحواسمنصورة23-07-1973دنداني جمال65
حي بن عامر حسینسایح خرفیةسلیمانالمھیرعام 1972بركات الزھرةمتزوجاجخیان ام السعداحمدمنصورة14-04-1969حمراوي عبد الرحمان66
حي مخوخ مولودلصقع یمینةمحمدمنصورة13-11-1985بن سیدھم یاسمینةمتزوجبوبش ام الخیرعليمنصورة03-05-1974شریفي زھیر67
حي حبیطوش احمدبونوة فرحوحعبد القادرمنصورة14-05-1975تواتي فریدةمتزوجمكي الربحمحمدمنصورة18-12-1975مكاس عبد الغفار68
حي مخوخ مولودبن سنة مسعودمسعودحرازة02-01-1990طابي جھیدةمتزوجلكحل تسعدیتلخضرمنصورة04-09-1973حدوش مراد69
حي قلو محمد الصادقسعیدمھساس تسعدیتمحفوظمجانة08-01-1972مھساس فضیلةمتزوججعفري لویزةمسعودمنصورة17-03-1966دداش حسان70
حي بن عامر حسینمسعود قرني زغودةمحمدمنصورة07-04-1955قرني بختةمتزوجبونوة جازیةعليمنصورة01-01-1952مسعود قرني حسان71
حي العایب بلقاسمجعیجع خضرةرابححمام الضلعة14-10-1968بوقرة زكیةمتزوجھجرشي ام السعدالنذیرمنصورة04-04-1963بوقرة حسین72
حي موحي الھاديناصري مباركةعیاشمنصورة28-04-1971مریجي نعیمةمتزوجشیخي فطیمةالمسعودمنصورة25-03-1969مكاس اسماعیل73
حي بن عامر حسینمیموني زید الخیرالعمريمنصورة05-12-1975منصوري فضیلةمتزوجبزیو زھرةاحمدمنصورة04-03-1964تیطوم حمید74
حي مخوخ مولودبن حیمي زوینةالطاھرمنصورة18-03-1955شوحمامة فطیمةمتزوجبن سیدھم رزقیةمحمد الطاھرمنصورة27-12-1951عیادي مولود75
حي عیاطة میلودبن زیان الربحمولودمنصورة30-04-1961بلعیدي مسعودةمتزوجسماد تسعدیتیعیشمنصورة21-11-1960مخوخ محمد الصالح76
حي بلحیرش مخلوفعجنق جمیلةمحمدمنصورةعام 1965عجنق عبد الحمیدارملةعجنق عائشةبلقاسممجانة21-09-1969عجنق سعدة77
حي بن عامر حسیناوشن الربحرابحمنصورة03-02-1975لزھاري نعیمةمتزوجمختار اھدوقة مریممحمدمنصورة06-06-1967لزھاري الھاشمي78
حي العایب بلقاسممختار اھدوقة الختمسةالحاجمنصورة08-06-1938بوشنیر احمدأرملةقیرة مسعودةالنويالمھیر01-03-1962قیرة حدة79
حي بن عامر حسینسعید اھدوقة فاطمةالحاجمنصورةعام 1962بن عبد اهللا عبد الرحمانأرملةاحمد یحیاوي عاشةالنويمنصورة07-10-1966عمارة بایة80
حي موحي الھاديبن عبد السالم مسعودةمخلوفمنصورة07-06-1977بن قدواد نوالمتزوجالعایب ذھبیةعمارمنصورةعام 1974منصوري رشید81
حي بن عامر حسین***********************************************************************************************مطلقةواسع ملیكةمحمدثنیة النصر10-06-1973واسع عیشوش82
حي مخوخ مولودراقوب عیشوشصالحمنصورة30-06-1969بن عامر دلیلةمتزوجبن عامر ربیحةبلقاسممنصورةعام 1958بن عامر الطیب83
حي مریجي بوجمعةراجعي یمینةبن عیسىالقصور03-12-1959صدراتي اعمرمتزوجیحیوش رزیقةمرزوقمنصورة12-11-1962بن عثمان ملیكة84
حي مریجي بوجمعةشریفي زید الخیرعیسىمنصورة27-02-1964شریغي فطیمة الزھراءمتزوجالعربي زاھمخثیرقلتة سیدي سعدعام1968جیاللي صلیعة85
حي امصودفاخر الحمزةعمرالجلفةعام 1953بوشارب بوداودمتزوجبن وطاس زھرةرابحمنصورة03-04-1964طیبوش لالھم86
حي مریجي بوجمعةحرزاهللا خیرةعمرمنصورة10-01-1983فایدي فتیحةمتزوجشیخي طاوسعمرالبرج09-07-1969بوداش عبد الكریم87
حي بوعمران حسینسیفوان ذھبیةمولودمشدالة05-03-1983بن داھر نبیلةمتزوجتبابوشت عائشةعمرمنصورة24-05-1972بوشمال عبد الرحمان88
حي تیغیلتزروقي علجیةعمارحمام الضلعة08-04-1983زروقي حیاةمتزوجسعید اھدوقة فاطمةالحاجمنصورةعام 1972بن عبد اهللا مرزاق89
مسكنقنوش خضرةالسعیدمنصورة19-02-1978رحماني الزھرةمتزوجمیھوبي ام الخیرلخلوفيمنصورة24-09-1966حمراوي جمال90 حي40
حي مریجي بوجمعةقوادري یامنةعبد القادرالقصور09-09-1978ماجي عائشةمتزوجبوبش یامنةساعدمنصورة13-01-1970ریش محمد الطاھر91
حي بلحیرش مخلوفمیھوبي ذھبیةمحمدمنصورة21-03-1985یحیاوي ساسیةمتزوجمجعور زوینةالطاھرمنصورة08-03-1970بن ھدوقة ابراھیم92
حي قماش مخلوفلعماري زینبساعدالقصور18-05-1983لعمامري لویزةمتزوجعموش زینبالعمريمنصورة06-04-1967عموش مقران93
حي موحي الھاديبن ھبري ام الخیرمحمدمنصورة25-01-1980مھني نورةمتزوجعلي مسعودةمخلوفمنصورة10-02-1967داودي عیسى94
حي موحي الھاديزروالة بایةمولودمنصورة21-08-1977عیاش نادیةمتزوجحدوش یمینةمولودمنصورة20-11-1969شوحمامة شعبان95
حي قماش مخلوففیتاس زھوةحمودةمنصورة16-01-1969بن تركي ربیحةمتزوجبلحوت فاطمةسعیدمنصورة15-11-1959بن تركي علي96



حي العایب بلقاسمحماد ام الخیرساعدالقصور03-01-1973قمار مریممتزوجحمادي دلولةالعیدمنصورة22-05-1964مكي ابراھیم97
حي قلو محمد الصادقلقرع ربیعةمحمدقسنطینة23-07-1964مھني زولیخةمتزوجمعمر بساطة یاقوتعمرمنصورة14-10-1961غیدة عبد اهللا98
حي امصودبوزرورة وردیةصالحمنصورة05-07-1961حضري یمینةمتزوجطویل مسعودةشریفمنصورة20-04-1965العایب خلیفة99
حي بن قدواد محمد السعیدبلمسلي الزھرةرمضانمنصورة25-09-1981بولعراس سلیمةمتزوجعمري زینبمحمدعین بوسیف28-03-1967بن تومي احمد100
حي العایب بلقاسممختاري الزھرةمحمدبن داودعام 1904كحللو عیسىأرملةامزال طاوسعاشورمشدالةعام 1962باھي خوخة101
المنصورة الكبیرةاحمد الطیب تسعدیتعبد الحفیظالبرج10-06-1977بن وطاس فائزةمتزوجنیال تسعدیتابراھیممنصورة12-01-1966یحیوش محمد العربي102
قریة بوجبھةدعو مسعودةلخضرمشدالة23-10-1968دعو بخيمتزوجبوشماق لویزةمحمدبن داود13-10-1971شیھب رابح103
حي بن قدواد محمد السعیدبن سیدھم فطیمةمزیانمنصورة08-11-1973بن سیدھم غنیةمتزوجسعداهللا ام الخیرمعمرمنصورة03-07-1962دراجي العید104
حي العایب بلقاسملزھاري مباركةعبد القادرمنصورة03-06-1965تواتي عائشةمتزوجمنصوري مسعودةمسعودمنصورةعام 1952شریفي محمد105
حي العایب بلقاسم*******************************************************************مطلقةاجخیان وردیةالعیدمنصورة29-08-1969محمد دحمان صلیحة106
حي حدوش لخضرموحي غنیةعیسىمنصورة08-03-1979مسعود قرني فیروزمتزوجاھدوقة مسعودةابراھیممنصورة02-07-1969مختار اھدوقة عزالدین107
حي بن عامر حسینشیكون نجیةیوسفصدوق26-05-1981بن سخري ناصرةمتزوجموساوي حجیلةبلقاسممنصورة20-09-1971جعفري مراد108
حي العایب بلقاسمیدو كلثوممسھودالمدنیة14-06-1978شنوفي تركیةمتزوجلحمیدي زكیةاحمدمنصورة28-12-1971بوقرة عبد الكریم109
حي بن قدواد محمد السعیدمسعود قرني زغودةمحمدمنصورة10-12-1970قرني فاطمةمتزوجسعید قرني مسعودةاحمدمنصورة12-08-1966سعید قرني عبد اهللا110
حي بوعمران حسینراشدي رشیدةاحمدمنصورة30-01-1963محمد دحمان فتیحةمتزوجابرادشة مباركةاعمرالمھیر28-06-1966عیسي جمال111
حي العایب بلقاسمبرغل صلیحةمحمدمنصورة16-01-1969كرماش فتیحةمتزوجاھدوقة زھرةاحمدمنصورة11-02-1963مختار اھدوقة العربي112
حي ھرنوف احمدمقدود الدایخةسعدالدریعات27-10-1974عوامر فضیلةمتزوجلحمیدي خیرةمحمدمنصورة10-04-1966عوامر دحمان113
حي طھراوي عبداهللامنصوري عیدةالھاشميمنصورة31-03-1978مكاس سامیةمتزوجبن سیدھم حوریةسلیمانمنصورة08-03-1976بن قدواد توفیق114
حي العایب بلقاسمعجنق فطومةداودمنصورة16-10-1964عجنق عبد النورأرملةلعدي زینب ابراھیممنصورة04-09-1975بن تومي نعیمة115
حي عیاطة میلودزیزي بركاھماعمربن داودعام 1983بن عشرین حلیمةمتزوجمنصوري حدةالحاجمنصورة11-07-1975منصوري مسعود116
حي مخوخ مولودلعمة زولیخةالجوديعین تاغروت29-04-1978زقادي جمیلةمتزوجبلحاج خیرةموسىالبرج07-05-1971تواتي عبد المجید117
حي بلحیرش مخلوفزیري مباركةالسعیدبن داودعام 1975بوعشرین نورةمتزوجقرمین فطیمةعبد القادرالبرج27-11-1966مختار اھدوقة اسماعیل118
حي موحي الھاديبوداش مسعودةعليمنصورةعام 1957یحیوش حوریةمتزوجبلخیري فاطمةعیسىمنصورة04-04-1952بوطبة خالد119
مسكنمیمون تسعدیتالسعیدمنصورة22-07-1957یحیوش عثمانارملةمخوخ بایةالعیدمنصورة05-11-1965مخوخ فتیحة120 حي 30
تیغیلتتواتي ام الخیررابحمنصورةعام 1978بن صغیر حفیظةمتزوجمكاس زولیخةمحمد ارزقيمنصورة06-09-1967مكاس بو بكر121
حي بن عامر حسینبن اعراب نصیرةعبد المجیدمنصورة25-08-1979مخوخ نجاةمتزوجبن عبداهللا ثلیجةمیلودمنصورة22-11-1971بن عبداهللا عبد الحمید122
حي العایب بلقاسمبوجمعة فاطمة الزھرةسالميمنصورة08-12-1958بوقرة زكیةمتزوجعربیة بركاھمرابححمام الضلعة27-11-1951بوقرة علي123
حي امصود*******************************************************************مطلقبن وطاس كلثوممحمد المختارمنصورة12-03-1965بن وطاس الربیع124
حي امصودماضوي بعدليمحمدجعافرة01-03-1971بوطبة عقیلةمتزوجبن طالب فطیمةمحمد الطاھرمنصورة16-02-1966یعالوي عبد الحفیظ125
حي بن عامر حسینبن صغیر فطیمةاعمرالمھیر20-05-1968حدوش السعیدمتزوجذویب مریمالسعديالمھیر30-12-1970لشھب زولیخة126
حي بن قدواد محمد السعید*******************************************************************مطلقةملیك نوارةیوسفمشدالة07-05-1971مرزوق وردیة127
حي حدوش لخضربورحلي نورةعبداهللالقصور23-03-1987عدالة فطیمةمتزوجعلي رزقیةالسعیدمنصورة19-11-1975علي فاتح128
حي حمالت حمالتلوعیل فطیمةالطاھرراس الوادي10-02-1945مدیاني البشیرارملةمیھوبي خیرةمحمدمنصورة19-03-1963میھوبي نصیرة129
حي مخوخ مولودمجاج حفصةمحمد الشریفمنصورة17-12-1976بوقرة وھیبةمتزوجطبال یمبنةتواتيالجزائر04-05-1964ولھى عبد السالم130



حي موحي الھاديعزواني فضةصالحبوزقن26-12-1981مھني ججیقةمتزوجموساوي ویزةالیزیدالبرج15-05-1971سعدي سعید131
قریة بوقابةحموش مسعودةعبد الرحمانمنصورة14-07-1975بن معیوف لویزةمتزوجفاطمة جوديبلقاسممنصورة05-11-1970بن معیوف محمد132
حي العایب بلقاسممختار اھدوقة عائشةمیلودمنصورة23-02-1964مختار اھدوقة فتیحةمتزوجمختار اھدوقة سریةالسعیدمنصورة29-02-1960مقاري مصطفى133
حي برغل محمد امزیانمجعور عیشوشابراھیمالبرج07-12-1979بن تركي نعیمةمتزوجمجعور فطیمةمحمدالبرج11-11-1979بن حسان عبد الحق134
حي الغومزروال ربیحةیحيمنصورة15-05-1981بن قدواد سجیةمتزوجبراھیمي خدیجةحمودمنصورة12-03-1974بن تركیة الربیع135
حي امصودقرني عیدةسعیدمنصورة22-02-1974قرني حدةمتزوجقرني ام السعدمسعودمنصورة06-06-1971قرني احمد136
حي بوعمران حسینحمودي یمینةالنواريعین تاغروت04-04-1975زیداني مریممتزوجقارة جوھرةرابحمنصورة25-10-1973بوسكرة عمار137
حي العایب بلقاسمشفعة ذھبیةمحمدوھران19-03-1984بلكیحل یمینةمتزوجاحمد یحیاوي زھوةمحمد الطاھرمنصورة12-02-1975سعید جعط جمال138
حي العایب بلقاسمطبال فطیمةحسینمنصورة12-11-1975بلعالم حدةمتزوجعلي منصورةالتوميحمام الضلعة07-06-1970بلعباس رابح139
حي امصودمیھوبي فاطمةمحمد الصالحمنصورة01-03-1976میھوبي فتیحةمتزوجبن عبد اهللا فطیمةمیلودمنصورة26-05-1975بن عبد اهللا عبد الكریم140
حي الغومصوالح ربیحةمحمد السعیدمنصورة25-12-1975صوالح نورةمتزوجصوالح زھرةعبد الحفیظمنصورة05-01-1970صوالح اسماعیل141
حي بن قدواد محمد السعیدام الخیر میھوبيلخلوفيمنصورة28-07-1975حمراوي رشیدةمتزوجسعدي خدیجةرابححمام الضلعة18-03-1973عزیزي عبد الحكیم142
حي العایب بلقاسمبزیو عائشةمدانيمنصورة22-11-1973بزیو ام السعدمتزوجبشكور ام الخیرمعمرمنصورة28-03-1970خربیش مولود143
حي مخوخ مولودمزیاني زوینةمحمد السعیدمنصورة22-01-1973حبیس نادیةمتزوجحوزي وردیةنذیرمنصورة23-06-1969بھلولي العربي144

حي امصودصابري خمیسةحموديام البواقي12-02-1970معمري عائشةمتزوجحافي بایةلخضرمنصورة30-11-1976مجعور رابح145
حي بلحیرش مخلوفعائشة بن یمینةسعدالمھیر05-05-1968ملیس رقیةمتزوجبن صغیر حدةمحمد الطیبمنصورة23-05-1963بن صغیر مبارك146
قریة بوقابةزیطوط سعدةمسعودمنصورة01-06-1970دریعي حكیمةمتزوجدریعي الزھرةعليمنصورة02-02-1971بن یحي حسین147
حي بن قدواد محمد السعیدجفافلة صخریةسعديبن داود12-11-1961صیاد محجوبةمتزوجصیاد عیدةالعیفةالمھیر16-01-1961صیاد موسى148
حي العایب بلقاسمبوقرة ام الخیرعليبومرداس14-11-1982بوقرة سلیمةمتزوجبوقرة ملیكةاحمدمنصورة26-01-1975بوقرة الطیب149
حي بوعمران حسیندھلوز یمینةاسماعیلعین الحمام09-10-1966حماز سامیةمتزوجعمورة غنیمةرابحالجزائر12-10-1965رحماني مراد150
حي بو عمران حسینسعدیة صافیةبلقاسممشدالة13-10-1971بوعنفور صلیحةمتزوجحضري ربیحةعاشورمنصورة16-11-1972مخوخ العلمي151
حي بلحیرش مخلوفبودالي سعدیةعليبومرداس04-12-1978قادري فتیحةمتزوجناصري طاوسعليالبرج27-07-1972مخوخ عبد السالم152
حي بن عامر حسینمیمون الطاوسالسعیدمجانة29-12-1975بن صوشة نوارةمتزوجقیسوس عائشةبوجمعةالقبة10-10-1970میمون عمر153
حي بو قرنازنحیروش ام الخیرالعیاشيمنصورة05-01-1976احمد یحیاوي مرزاقةمتزوجھدروق مباركةاحمدتازمالت30-04-1970قصابي حمید154
حي بلحیرش مخلوفدریعي ام الخیرالطاھرمعسكر17-09-1968مخوخ نوریةمتزوجبن ثابت فطیمةعبد القادرمنصورة23-02-1966مخوخ لخضر155
حي قلو محمد الصادقخضرة وتیسعليمنصورة07-07-1972معریش نورةمتزوجفیتاس مسعودةعمرالجزائر04-12-1971وتیس عبد الوھاب156
حي حبیطوش احمدبن حلیس حدةالجمعيبني منصور17-07-1978بن حلیس وھیبةمتزوجمكاس زینبعليمنصورة17-05-1973مكاس ناصر157
حي حبیطوش احمدبلجرو لویزةسعیدبن داودعام 1978بلجرو حبیبةمتزوجراشدي ربیحةبوجمعةبن داودعام 1977تركي مفتاح158
حي بو عمران حسینواھى فطیمةرمضانمنصورة13-04-1987لعلوج نعیمةمتزوجولھى حوریةعبدالحمیداالبیار07-06-1977عنون فرید159
حي موحي الھاديقرني ام الخیرمصطفىمنصورة22-01-1963مسعود قرني خالدمتزوجیحي عیسى زھوةمحمدارزقيالبرج21-09-1974بھلولي نعیمة160
حي بلحیرش مخلوفحموش صلیحةعبداهللاثنیة النصر04-10-1982شویدیدة حدةمتزوجحموش بایةمحمدمنصورة10-01-1972صوالح عبد اهللا161
حي بن عامر حسینمنصوري عائشةابراھیممنصورة29-01-1976حمراوي حیاةمتزوجحمراوي عیدةسعیدمنصورة30-05-1977منصوري زھیر162
حي عیاطة میلودعلي دحمان زوبیدةموسىمنصورة19-03-1983العایب سعیدةمتزوجالعایب سخریةعیسىمنصورة26-01-1980منصوري میلود163
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حي  عزیب احمدراشدي ربیحةبوجمعةبن داودعام 1979تركي وردةمتزوجرقیق بركاھممحمدمنصورة20-02-1975جوزي عمر164
حي موحي الھاديسعید بشكور حدةعمرمنصورة02-03-1986رقیق صبیرةمتزوجبن عمارة حمیدةعمارمنصورة29-01-1982احمد یحیاوي كمال165
حي امصودمریجي لالھممحمد ارزقيمنصورة20-02-1960بن دحمان منصورأرملةبورباح حفصةعبد الرحمانالشرفة24-02-1966طالبي جمیلة166
حي مخوخ مولودستیفة زھوةمحمدمنصورة29-12-1979برنو صلیحةمتزوجبن حمادة سعدیةمحمد الطیبمنصورة19-02-1969تبابوشت عبد الحمید167
حي امصود********************************************************أعزبالعایب تسعدیتالعیاشيمنصورة08-02-1985حبیس فرید168
حي العایب بلقاسمزالقي نوارةعمرمنصورة16-12-1979میمون كریمةمتزوجبوروبة سعدةمباركمنصورة08-07-1977بوروبة میلود169
حي مخوخ مولودالعایب الزھرةیوسفالمھیر21-02-1985مزوز فاطمةمتزوجاحمد یحیاوي فاطمة الزھراءمحمدمنصورة09-06-1969محمد دحمان میلود170
حي مخوخ مولودبن ھبري تسعدیتموسىمنصورة20-07-1970طبال ابراھیمأرملةبن یحي فاطمةمحمدمنصورة01-05-1978حدوش ام الخیر171
المنصورة الكبیرةابرادشة فطیمةمصطفىالمھیر01-04-1970ابرادشة نسیمةمتزوجعبد اهللا تواتي مسعودةالطاھرمنصورة03-04-1968عبداهللا تواتي عبد الرزاق172
حي حدوش لخضرجعفري لالھمعمر ملودمعسكر03-09-1979جعفري كریمةمتزوججعفري علجیةمحمد الطیبمنصورة16-05-1968جعفري عزیز173
حي حبیطوش احمدقصابي ثلجةمحمدالمھیر07-02-1974بورزق الربحمتزوجبن قاجة رزقیةمسعودمنصورة06-12-1976بن تركیة مخلوف174
حي بوقرنازنبروري زوینةشعبانمنصورة29-08-1985بن قدواد شھرةمتزوجمحمد دحمان تومیةمحمد الطاھرمنصورة24-03-1977محمد دحمان عبد العزیز175
حي حمالت حمالتبن اعراب نورةصالحمنصورة29-10-1984بوداش سھاممتزوجمیھوبي زبیدةالسعیدالبرج02-08-1982میھوبي محمد176
حي بلحیرش مخلوفعنیبة الخامسةحسینالمھیر28-07-1986سایح سھاممتزوجبن وطاس سعدیةساعدمنصورة26-09-1980خلفون سمیر177
حي العایب بلقاسمموحي عتیقةعبد الكریممنصورة13-01-1987بوطبة راویةمتزوجمكاس جمیلةالربیعمنصورة08-03-1982مختار اھدوقة سلیم178
حي العایب بلقاسمروابحب ملیكةالحسینحمام الضلعة11-06-1983فطحي وھیبةمتزوجمقدود الزھرةمسعودمنصورة11-12-1979مقدود عبد الكریم179
حي امصودبن حسان فطیمةعبد القادرمنصورة18-09-1971بن وطاس حدةمتزوجبن حسان فطیمةاحمدمنصورة08-09-1970بن حسان محمد180
حي العایب بلقاسم*************************************************************************مطلقةعلي دحمان مسعودةالحاجمنصورة10-06-1976محمد دحمان الیاقوت181
حي بلحیرش مخلوفتمام ام السعدرابحالجزائر25-02-1979بن مداح حیاةمتزوجاجخیان مسعودةعمرمنصورة29-10-1973مقدود محمد182
حي موحي الھاديبن یحي حوریةبلقاسممنصورة05-01-1983بن یحي ملیكةمتزوجالعایب تونسمحمدالبرج08-06-1975منصوري توفیق183
حي بلحیرش مخلوفمرابط تسعدیتیحيمنصورة05-03-1989طیبوش فائزةمتزوجسعودي ام الخیرمحمدمنصورة04-05-1985مسعودي زھیر184
حي بن قدواد محمد السعیدبوكریطة یمینةبن میرةعین الدفلى11-05-1984قواسمي عائشةمتزوجمیھوبي ملیكةالطاھرالبرج06-11-1983ھجرسي اسماعیل185
حي مریجي بوجمعةمرابط یمینةمحفوظمنصورة19-02-1981بن وطاس وھیبةمتزوجبن یحي زینبیوسفمنصورة13-02-1981راشدي خمیستي186
حي العایب بلقاسمغبولي الزھرةعليثنیة النصر23-02-1987نایت حمود سعادمتزوجسعید جعط مسعودةمحمدالبرج16-09-1980العایب فرید187
حي بن عامر حسینقنوش زھیرةمحمد الصالحمنصورة17-01-1988میمون شھرزادمتزوجمیمون فطیمةاحمدمنصورة20-06-1979بن ربیح سمیر188
حي بن عامر حسینبن یطو عائشةلخضرالجزائر05-03-1980بن زھریر سلیمةمتزوجفكرون خیرةعیسىمنصورة29-05-1977العایب احسن189
حي بن قدواد محمد السعیدعوینة جمیلةمحمدالمسیلة22-08-1983قفي نجاةمتزوجدحموش سعدیةارزقيمجانة02-11-1972بن یحي الحواس190
حي امصودیحیاوي صحراءعبد الرحمانعین تاغروت03-03-1984بن محمد عائشةمتزوجقادري زھیةابراھیممنصورة14-01-1979العایب ارزقي191
حي بلحیرش مخلوفداللجة زكیةمیلودالبرج07-06-1985عیسي لیلیامتزوجیحي عیسى حجیلةعمرالبرج12-04-1982مقدود خلیفة192
حي حبیطوش احمدبن عثمان وردیةعمارمنصورة09-09-1987یحیوش إیمانمتزوجقیسوس زھوةعبداهللالبرج04-02-1975عزیب رشید193
حي بوقرنازنمعریش فطیمةمریخيمنصورة04-12-1970معریش صلیحةمتزوجمعریش حدةاحمدمنصورة03-02-1972معریش علي194
حي عیاطة میلودمعوي عائشةالسعیدالبرج09-01-1979مقالتي وھیبةمتزوجالعایب حوریةسعیدمنصورة09-09-1970العایب غانم195
حي قلو محمد الصادقبن اعراب حجوزةعمرمنصورة04-07-1981ھدروق حسینةمتزوجمیھوبي ام الخیرموسىمنصورة19-04-1979ھدروق عبد الغاني196
حي بوعون محمد السعیدحیمي عائشةمولودمشدالة04-11-1976مزرار مسعودةمتزوجدداش سعدیةعبداهللامنصورة04-06-1976موساوي وھاب197



حي ھجرسي بن عمرلشھب مسعودةلخضرمنصورة10-05-1974منصوري حكیمةمتزوجمنصوري زینبالطیبمنصورة22-01-1970منصوري العمري198
حي بوقرنازنبن عیسى خرفیةالبشیرمنصورة16-08-1981زغلول نعیمةمتزوجبوروبة روبةعمرمنصورة21-03-1974بن عیسى علي199
حي امصودلعلوج عیشوشسماتيالبرج23-01-1988بن صغیر نادیةمتزوججعفري ذھبیةجیالليمنصورة05-04-1981بودشیش حمزة200
حي الغومصوالح ربیحةمحمد السعیدمنصورة06-01-1972صوالح عیشوشمتزوجدیلمي تسعدیتعبدالحمیدمنصورة15-11-1967صوالح حسین201
حي بن قدواد محمد السعیدبوشكال حویةالسعیدالمھیر08-01-1982لطرش نصیرةمتزوجمخوخ خضرةالعیدمنصورة01-01-1976مخوخ زھار202
حي مخوخ مولودسعدي حمامةمحمدثنیة النصر19-12-1979بولعراس فتیحةمتزوجسعدي لویزةعمارمجانة25-11-1978سعداني بوجمعة203
حي العایب بلقاسمبن حمیدوش طاوسعليثنیة النصر25-07-1977بن ھورة زینبمتزوجبن یحي تسعدیتمحمد الطاھرالبرج31-12-1972طھراوي علي204
حي قلو محمد الصادقفیتاس فاطمةالحاجمنصورة22-05-1968عوفي جمیلةمتزوجبلحول جمیلةالعیدمنصورة02-12-1966برغل عمر205
حي مخوخ مولودبن تركي بایةعبد الرحمانمنصورة16-01-1979بولفراخ لویزةمتزوجبن یحي حدةیحيمنصورة06-02-1974بولفراخ سبتي206
حي بن قدواد محمد السعیدسعدي خدیجةرابحمنصورة25-01-1976عزیزي سلیمةمتزوجمیلودي عیشوشعمرمنصورة22-04-1968بوقرة جمال207
حي مخوخ مولودیحي عیسى شریفةعمرمنصورة29-10-1964ربیعي نفیسةمتزوجبلقرع فطیمة الزھرةمحفوظمنصورة25-08-1961یحي عیسى جمال208
حي العایب بلقاسمبوشنیر فطیمةموسىمنصورةعام 1958علي سعدیةمتزوجبوشنیر شریفةبلقاسممنصورة12-04-1961علي محمد209
حي موحي الھادي********************************************************************************اعزببن وطاس مسعودةیحيسطیف04-08-1978بن وطاس محمد210
حي موحي الھاديعبدو جمیلةالعیاشيمنصورة03-06-1971عیساني خضرةمتزوجعیسي فطیمةاحمدمنصورةعام 1966یرقي مسعود211
حي بن عامر حسینطھراوي خضرةمرزوقالبرج02-05-1976دریعي عائشةمتزوجطھراوي فطیمة الزھراءعمرمیلة09-12-1973دریعي الیاس212
حي العایب بلقاسممیھوبي الزھرةمحمدمنصورة28-05-1982بوروبة بایةمتزوجحفصي الخامسةسلیمانمنصورة20-04-1977طابي محمد213
حي موحي الھاديھجرسي عائشةموسىالبرج01-09-1969شردون فریدةمتزوجغانم مسعودةمحمدمنصورة03-02-1971رقیق العید214
حي موحي الھاديموساوي مسعودةلخضرالجزائر13-01-1969عنون رتیبةمتزوجحمزة ذھبیةیحيمنصورة02-06-1963ولھى جمال215
حي العایب بلقاسممطماطي اونیسةمسعودالبرج25-01-1980عمارة زولیخةمتزوجعلي زھوةعليمنصورة25-05-1967علي السعید216
حي مخوخ مولودعساس ملیكةفرحاتالبرج16-03-1981دباح حیاةمتزوجتاجة تسعدیتمحمد الطاھرالبرج03-10-1974مزوز خلیفة217
حي ھحرسي بن عمردداش الربحخلیفةمجانة22-03-1975دداش فاطمةمتزوجدداش بایةمحمدمنصورة15-01-1974موحي بشیر218
سكنمخالفیة الزھرةالعیفةالبرجعام 1969عیفاوي فضیلةمتزوجعیسي لویزةسعیدمنصورة15-10-1967تیتوم الحسین219 حي 30
حي قلو محمد الصادقجاب اهللا مبروكةعبد القادرمنصورة13-08-1974فیتاس ملیكةمتزوجمعمر بساطة یمینةالسعیدمنصورة22-09-1966برغل محمد الطیب220
حي بن قدواد محمد السعیدعمراني حدةالحاجمجانة15-06-1981عمراني لیندةمتزوجبارة ربیحةالعمريمنصورة16-07-1979بن عامر عبد الحمید221
حي بن قدواد محمد السعیدبوعلي بایةبلقاسمالبرج23-06-1978كنان نوالمتزوجزیزین عائشةیحيمنصورة05-03-1977حیروش محمد المسعود222
حي قلو محمد الصادقاجخیان كلثوممحمدمنصورة29-03-1975مبارك منصوري وردةمتزوجمیھوبي زینبعبدالقادرمنصورة11-01-1971تواتي لخضر223
حي عیاطة میلودمكي زھرةمحمدمنصورة25-07-1983قرني عیدةمتزوجقرني خیرةمیلودالمھیر16-01-1984طاجین الزروق224
بلحیرش مخلوفبن تومي عیشوشعبد الرحمانمنصورة07-04-1973بن مجدوب كریمةمتزوجطالبي ربیعةبلقاسممنصورة12-11-1970عجنق مصطفى225
حي بن عامر حسینحضري حمامةصالحمنصورة25-12-1972حافي ذھبیةمتزوجمداوي فاطمةدحمانمنصورة06-12-1971بن عامر حسین226
حي مخوخ مولودتواتي فاطمةالدراجيمنصورة20-10-1979معوش سمیرةمتزوجبن وطاس بایةعمارمنصورة14-05-1974تواتي سمیر227
المنصورة الكبیرةواشر یاسمینحسانالجزائر21-10-1985لطرش بوثلجة جوھرمتزوجحمراوي زھرةالعیاشيمنصورة22-09-1978ھجرسي بوجمعة228
حي امصودداودي الویزةمحند امزیانتازمالت16-01-1984فراج خلفیةمتزوجمزوز حوریةمحمد امزیانالبرج06-09-1981بوقراص الخیر229
حي قلو محمد الصادقرحموني رحمةابراھیمالقصور30-10-1978حجاج جمیلةمتزوجاحمد یحیاوي مسعودةمحمدمنصورة22-08-1973ھجرسي ابراھیم230
حي بن قدواد محمد السعید*******************************************************************اعزببن عثمان مقدودةالطاھرثنیة النصر12-09-1977مزیاني سمیر231



حي حبیطوش احمدجوزي بركاھممحمدمنصورة1978-04-10جوزي علجیةمتزوجكشیدة عائشةعامربن داودعام 1975كحللو عیسى232

حي امصودبن عثمان رزقیةمسعودمنصورة29-03-1976بوزروزرة خضرةمتزوجبوقرة زھرةعیسىمنصورة08-09-1961مرشوح اعمر233
حي الكنعلو عیشوشالشریفالقصور28-09-1977علو سلیمةمتزوجسعید بشكور حدةعمرمنصورة26-02-1976رقیق فؤاد234
حي بلحیرش مخلوفھجرسي الزھرةمیلودمنصورة21-04-1975صالحي حكیمةمتزوجبشكور الضوالطاھرمنصورة15-12-1980جوزي موسى235
حي بن عامر حسینبلحاج سكینةعبد الناصرمنصورة16-08-1987بن وطاس ھدىمتزوجمجعور ام السعدمحمدالجزائر07-03-1981تبابوشت حمزة236
حي ھجرسي بن عمرفورة الزھرةعیسىمنصورة30-07-1982حالق فاطمةمتزوجمعریش ام السعدابراھیممنصورة15-04-1980معریش علي237
حي حدوش لخضر*******************************************************************أعزبعیسي نوارةاحمدمنصورة31-05-1983لعلوج مروان238
حي عیاطة میلودمسعود خربیش فاطمةالجمعيالمھیر23-12-1987محمد معریش سھاممتزوجعلي دحمان زینبموسىمنصورة23-11-1985علي محمد239
حي بن عامر حسینشلقیع فاطمةالسعیدحرازة08-02-1989بن حمادة ملیكةمتزوجابرادشة حوریةحسینمنصورة16-08-1985منصوري عادل240

رئیس اللجنة

ممثل المنظمة الوطنیة للمجاھدین

توقیعات أعضاء اللجنة
ممثل دیوان الترقیة و التسییر العقاريممثل مدیریة السكن و التجھیزات العمومیةرئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة المنصورة

ممثل الصندوق الوطني للسكنممثل مدیریة النشاط االجتماعي

رفعت الجلسة في حدود الحادیة عشر من نفس  الیوم و الشھر و السنة المذكورین أعاله.


