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01 ملحق رمق  - - 

هتاجِة -1  :اموحدات الإ

   امللَنات

 

 اموحدة اترخي املناوبة

    (ملبنة امبس باس)ش ذ م م امللكِة نلمعربات امغذائَة  أ ايم امعَد 

   موزعو احللَب 

امر موزعو احللَب  هلاط امتوزًع  أ ًـــــــــــــــام امتوزًـــــــــــــــــــــع 

 مق 

امعَون . املاةل  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد 

. امبس باس .امسوارخ .

.امعارف   

 01 ش ت املوجة امبَضاء 

 02 معرايب سفِان  بن همَدي  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد 

. حبرية امعَور.بوثلجة  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد 

زرٍزر . ععفور  

 03 ش تضامن ععروش فاروق 

صبِعة  خمتار .اذلرعان  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد 

. 

 04 زعروري انيج 

امضط . بن همَدي  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد   05 مبوٍز كامل  

امععفور . امضافِة  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد 

بوثلجة .  

 06 ًووس خري ادلٍن 

بن همَدي . امضط  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد   07 كنادًل ظارق  

 08 عٍزز مسري  امضط  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد 

 09 س َوان جامل  صبِعة خمتار  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد 

 10 ًوويس عبد امكرمي  امبس باس امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد 

زرٍزر . امبس باس  امَوم ال ول نلعَد  امَوم امثاين نلعَد  أ ايم ما بعد امعَد   11 رزكاين عبد امكرمي  
 

 

 

 

 

 



  نة و امسمَد هتاج امفًر اإ
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 :اخملـــــــــابــــــــــز -2

 امبدلايت امتجار املداومون نلَوم ال ول نلعَد امتجار املداومون نلَوم امثاين نلعَد امتجار املداومون ملا بعد امعَد 

 امعارف   انرصي حسان   انرصي حسان انرصي حسان

 عني امعسل    مالح مراد   - كرود س َف ادلٍن  مالح مراد- كرود س َف ادلٍن  مالح مراد-كرود س َف ادلٍن 

كابوش راين  .  صلويف كُس كابوش راين   صلويف كُس  توهة  امًز

بوكوس  .  معراوي عبد اجملَد    وادي محمد  .موٌيس ىضام 

خميب    محود ًووس   -حرايظي ىضام -  

 . عبد امسالم 

-  حو محمد امعَب -  همدي وس مي  

 خلفي محزة 

ملناي محمد  - بن وىب صويق 

 حو  اموردي

بوجحار 

 /  / منال  ًزدان  حامم بين ظاحل 

عني امكرمة   ظاحلي بدر ادلٍن    عبدي غنَة       رضوي امسبيت

حمرش  - حايج جنَب - حايج ابراىمي

 حسني

حمرش  -  حايج جنَب - حايج ابراىمي 

 حسني

بوثلجة  حمرش  حسني -  حايج ابراىمي 

حبرية امعَور  سوامل راحب . حريب جامل  سوامل راحب-  حريب جامل 

سامعَل سامعَل   مهُيس اإ سامعَل    مهُيس اإ امضافِة    مهُيس اإ

خالف محمد - بن سبيت عيل - ضَاف ًٍزد 

 بوحالب ومَد. 

املاةل  حناين خادل.بوحالب ومَد  بوحالب ومَد 

/  /  ضَاف ًٍزد  امسوارخ 

 - تويم عُىس -حايج كامل - توايت مراد 

  بومية عيل -صعبوين راحب 

تويم عُىس -  حايج كامل -توايت مراد

 .بوملاش امَاس - 

 كرود -كريود امعاىر - توايت مراد 

تويم . حايج كامل - امعاىر  

. بوملاش امَاس - عُىس

ابن همَدي 

- تُتاح احسن -    رسار ايسني تُتاح احسن  - رسار ايسني  تُتاح احسن  -  رسار ايسني 

وماًةل صكري  ب

امضط 

درواز راحب  -   حريب عبد امكرمي برحيان  درواز راحب  درواز راحب

انرص .خٌريس فتحي .بن ظراد هذٍر     .

 .مجَل همدي .فارس 

انرص فارس - بن ظراد هذٍر -

 .مجَل همدي 

انرص فارس - بن ظراد هذٍر   -

.  مجَل همدي - 

امبس باس 

راكيش عاظف   ب - بوكلب عادل   - بللامسي محمد  - براكيش  - بللامسي محمد  -

عاظف   

زرٍزر 

ظناعي ًوسف  ظناعي ًوسف

 

ظناعي ًوسف   - امععفور 

بلاش عبد اجللَل عامثين -  براح ومَدة  

 .بالل 

جلَد عبد ملني   -  براح ومَدة   براح ومَدة   اذلرعان 

ص َحاين     خرويب سلمية     خرويب سلمية خرويب سلمية-   

.  امَامني ظوابل  .   ركِق منري - ظاًب رايض صويق .   ركِق منري - ظاًب رايض صويق صبِعة خمتار 

 اموحدات امعنوان  اترخي املناوبة 

  معحنة امساحل  املنعلة امعناعَة  امضط  امَوم امثاين 

  معحنة امساحل ال زرق  املنعلة امعناعَة  امضط امَوم امثاين 
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 :امتغذًة امعامة  -3

 امبدلايت امتجار املداومون نلَوم ال ول نلعَد امتجار املداومون نلَوم امثاين نلعَد امتجار املداومون ملا بعد امعَد 

ذاييب هبِل -  بوهمرة حمسن   

  بلعَدي فؤاد- غناس ععام

ذاييب هبِل-   بوهمرة حمسن   

  بلعَدي فؤاد- غناس ععام

.   بوهمرة حمسن  امعارف

ملدٌش فِعل  -  عاصور جنَبة 

 .تعوهني مبىن -  مكَدي معفي 

ملدٌش فِعل -  عاصور جنَبة 

 .تعوهني مبىن -   مكَدي معفي

ملدٌش فِعل -  عاصور جنَبة 

 .تعوهني مبىن -  مكَدي معفي .

 عني امعسل

هتنيت حكمي -   ملوك وسام  ملوك وسام 

 .صلويف عاظف - اثبيت توفِق 

. اثبيت توفِق .عامري ايسني 

 .صلويف عاظف 

توهة  امًز

 بوكوس .    بن ظراد عٍزز     /   خنويش محمد - بوعامَة رمزي 

- بوزًنة محمد كامل -  فرجاين امال 

. حٍرري امَامنة - عبد امعمد مومود

بنور - مقري ىنَة   - بلوهُس هبِل 

 دًلوم امعادق - لكويف محمد - عادل 

خروب دزاٍر -بن صاوي خملوف .

.غرس بوبكر - احلرة   

بوزًنة محمد كامل -   فرجاين امال 

حٍرري امَامنة - عبد امعمد مومود

كرمُش - مقري ىنَة -  بلوهُس هبِل 

لكويف محمد - بنور عادل - انرص 

بن صاوي خملوف - دًلوم امعادق 

خروب دزاٍر - بوزًنة مربوك 

.غرس بوبكر - احلرة  

حٍرري امَامنة  –عبد امعمد مومود 

بنور - مقري ىنَة - بلوهُس هبِل 

 خروب -لكويف محمد  - عادل 

 .دزاٍر احلرة   

 بوجحار

زرزوين محمد -   كسم هللا محمد 

 . سلعاين ذىب - امعادق 

زرزوين محمد -   كسم هللا محمد 

 .سلعاين ذىب - امعادق 

زرزوين محمد -    كسم هللا محمد 

 . سلعاين ذىب - امعادق 

 عني امكرمة

بن - خبوش امعادق- مرشي سعاد 

خبوش - تلَيل راحب - صاوي امعَب 

 ركايم عبد - تلَيل ومَد - ظارق 

  عيل جالب - اموىاب 

بن صاوي - خبوش امعادق .

تلَيل ومَد  .- تلَيل راحب - امعَب 

 . عيل  جالب - ركايم عبد اموىاب

خبوش امعادق - مرشي سعاد 

تلَيل - خبوش ظارق - تلَيل راحب .

منال خمتار  - عيل ومَد جالب 

 حامم بين ظاحل

  حبرون امخلُيس- زلل مراد

.حو علِةل - حو خلرض   

حو - حبرون امخلُيس- زلل مراد 

.حو علِةل - حو عبد هللا- خلرض   

حبرون امخلُيس   - زلل مراد 

 .حو علِةل - حو عبد هللا 

تون  واد ًز

 بوكفة عبد امرحامن   - دخِل فارس

 رحال - هعُب مجَةل - بوثلجة امني 

 .محمد 

بوكفة عبد امرحامن - دخِل فارس 

  هعُب مجَةل -   بوثلجة امني 

.رحال محمد -    

بوكفة عبد امرحامن   - دخِل فارس 

 -هعُب مجَةل - بوثلجة امني 

. رحال محمد 

 بوثلجة

.مضاكة سلمي -   حريب ظاحل سوامل عبد انلعَف  - حريب ظاحل 

.مضاكة سلمي    

 جِالين فارس - مسعودي منري 

 .مضاكة سلمي 

 حبرية امعَور

 امضافِة معمور مهيوب -  رسٍر زىري   معمور مهيوب-   رسٍر زىري  معمور مهيوب-  رسٍر زىري 

معَين - راييح بالل- رسٍر مراد 

   بربُيت سفِان- معاذ

دان محزة - خِار ادلٍن صعَب    ًز

دي مِلود -    بن زرافة رمزي - تًر

معَين .راييح بالل - رسٍر مراد 

  - بربُيت سفِان- معاذ

دان محزة - خِار ادلٍن صعَب   ًز

دي مِلود -  بن زرافة رمزي -  تًر

معَين .- راييح بالل - رسٍر مراد 

  - بربُيت سفِان - معاذ

دان محزة  - خِار ادلٍن صعَب  ًز

دي مِلود -  بن زرافة رمزي -  تًر

 املاةل



بكوش هرص -  بوظوًل ظاحل -   

  كحيل منور - ساحلَة عبد امرحامن - 

  بوملش حسني - مرية حسُنة -

جبوج عٍززة بوهمن - كاميمني مجَةل - 

هوري -  زاًدي عبد انلعَف - ايكوتة 

  فِايل وحِد - بوراوي امحد- حلمي 

 سدور عبد انلعَف - بوهبٍزر كرمي – 

د -    بَايس امعجمي -  ملواح ًٍز

في رضا -  محَدي مسري -  ميك -  خًر

 خدلون - عبدامَة وىاب - مربوك

د -  بلَدي احلارة - بوخامت بربُيت فًر  

  عفاس فارس   - بورايل سفِانى- 

بكوش هرص-  بوظوًل ظاحل -  

 كحيل - ساحلَة عبد امرحامن-  

بوملش - مرية حسُنة - منور 

 جبوج - كاميمني مجَةل- حسني 

 عٍززة زاًدي عبد انلعَف 

فِايل وحِد-  بوراوي امحد -   

ملواح -  سدور عبد انلعَف-  

د  محَدي -  بَايس امعجمي- ًٍز

في رضا - مسري  ميك مربوك -  خًر

 خدلون بوخامت - عبدامَة وىاب-  

د-  بلَدي احلارة -    بربُيت فًر

 بورايل سفِان  -  كاميمني مجَةل - 

  

بكوش هرص  -  بوظوًل ظاحل -

كحيل - ساحلَة عبد امرحامن -

 بوملش -  مرية حسُنة - منور 

 جبوج -كاميمني مجَةل - حسني 

عٍززة  

وعيل جامل - محزيي ابراىمي   

ضَاف - ضَاف عُىس - ظامب ظاحل 

 صعواد امسبيت - حلميي حسني - ومَد

خلفون - ساملي ماكل- تلِدة سلمي 

 خمتار

وعيل جامل - محزيي ابراىمي   

ضَاف عُىس -  ظامب ظاحل 

حلميي حسني - ضَاف ومَد 

تلِدة سلمي - صعواد امسبيت   

خلفون خمتار - ساملي ماكل   

وعيل جامل   - محزيي ابراىمي 

 حلميي حسني   - ضَاف ومَد 

ساملي ماكل - تلِدة سلمي 

 خلفون خمتار-   

امسوارخ 

عامروش سيام - بن خملوف محزة 

سلعاين ومَد  - عرف فتحي 

ط ظورًة -  ظواب فوزي - بوخًر

 خري ادلٍن بومجعة-  

عامروش سيام - بن خملوف محزة 

سلعاين ومَد - عرف فتحي 

ط ظورًة   ظواب فوزي - بوخًر

خري ادلٍن بومجعة  

سلعاين ومَد -   عرف فتحي 

ط ظورًة   بوخًر

 امعَون

جعميي - معمل زىري - حسُين امحد 

بوعٍزز حكمي - جباًيل وفاء - حلمية   

معمل ىضام -   

جعميي - معمل زىري - حسُين امحد 

بوعٍزز - جباًيل وفاء - حلمية 

 حكمي 

جعميي - معمل زىري - حسُين امحد 

بوعٍزز - جباًيل وفاء - حلمية 

.   حكمي

 رمل امسوق

عبديل محمد امرشًف .جمرود مكَلَة 

عرويس .توويس صكري .كنوين غاهَة .

معالميَة منعف .عبديل معفي .منري 

يس فتَحة  فداين عبد اموىاب .مٌو

دٌريس - بوعبَد كامل .مزرًلي زىري .

حفيص امحد .موًلحي هبِل . فةل 

د . امعاكل رضوان .مهُيس فًر

د . زايين .عبديل حلمي .بوظربوصة ًٍز

س نويس ساعد .محزاوي حكمي .عاًدة 

عبايس هذٍر . ظاىري عبد امغاين .

توايت .زاًدي ىضام .عبايس مسمل .

.مهُيس امرشًف .كامل   

عبديل محمد امرشًف .جمرود مكَلَة 

توويس صكري .كنوين غاهَة .

عبديل معفي .عرويس منري .

يس فتَحة . معالميَة منعف مٌو

بوعبَد كامل .مزرًلي زىري ..

حساين تلي ادلٍن .دٌريس فةل .

حفيص امحد .موًلحي هبِل .

د . امعاكل رضوان .مهُيس فًر

د . عبديل حلمي .بوظربوصة ًٍز

محزاوي حكمي .زايين عاًدة .

ظاىري عبد .س نويس ساعد .

عبايس مسمل .عبايس هذٍر . امغاين 

مهُيس .توايت كامل .زاًدي ىضام .

عبديل محمد - جمرود مكَلَة 

توويس .كنوين غاهَة - امرشًف 

عبديل - عرويس منري - صكري 

يس  - معفي  معالميَة منعف مٌو

بوعبَد - مزرًلي زىري - فتَحة  

حساين تلي - دٌريس فةل - كامل 

حفيص - موًلحي هبِل- ادلٍن 

زايين عاًدة - عبديل حلمي- امحد 

. س نويس ساعد .محزاوي حكمي 

عبايس مسمل   .عبايس هذٍر 

. مهُيس امرشًف .توايت كامل .

 ابن همَدي



.امرشًف   

بوصفرة عادل .معراين عبد امسالم 

دة .معريي محَدة . امحداي .صنِاف فًر

ساىل .مرزويق عبد املادر .فِعل 

بيل عبد امعٍزز .جامل  درارجة .غًر

بوكعري معر .توفِق 

بوصفرة عادل . معراين عبد امسالم 

صنِاف .معريي محَدة .

دة بيل عبد .ساىل جامل .فًر غًر

بوكعري معر .درارجة توفِق .امعٍزز 

امحداي .  معريي محَدة 

بوكعري معر  .فِعل

 امضط

بوكرة محمد .خنويش منري .دٌريس امحد 

وصواش .زرًيب امعاىر .ظاًفي عٍزز .

دٌريس بالل .عالم راهَة . عبد املؤمن 

غاي .خلَل مربوك .عاكر فِعل .

 وحِدة 

بوكرة .خنويش منري .دٌريس امحد 

زرًيب امعاىر .ظاًفي عٍزز .محمد 

عالم راهَة . وصواش عبد املؤمن .

غاي .خلَل مربوك .عاكر فِعل   .

 وحِدة

بوكرة محمد .خنويش منري   .

.   زرًيب امعاىر .ظاًفي عٍزز .

. غاي وحِدة .عالم راهَة   

 برحيان

مرشي .زماري سلمي .     ظراد هبِل 

د  بوبكر .بلياين  عبد املعلب   .ًٍز

 .  عَدة 

زماري سلمي .        ظراد هبِل 

د . بلياين  عبد املعلب   .مرشي ًٍز

 . بوبكر عَدة .فوغايل منور .

فوغايل منور  .زماري ظارق   . 

   

 امبس باس

.زعروري سايم . زكاي محمود    بن مراح  عبد احلق .  زكاي محمود  

.زعروري سايم .  

.      بن مراح  عبد احلق   زرٍزر

كنادًل .انرص زىَة .بوهَف ايسني 

عرويس عادل .عَاد حمسن .ًعلوب 

زوًين عاصور.خبوش معفي .  

انرص زىَة . بوهَف ايسني 

عَاد حمسن .كنادًل ًعلوب .

خبوش معفي .عرويس عادل .

زوًين عاصور.  

انرص زىَة . بوهَف ايسني 

عَاد حمسن  .كنادًل ًعلوب .

خبوش معفي    .

 امععفور

منويش اسامعَل .  رامول ىضام 

امعمري .معروين رص َد .صامِة عامر .

بوعالق .صاًب راسو عامثن .عامر 

 .صامم ودًع .حفيص امعلحي .محمود 

منويش اسامعَل .  رامول ىضام 

معروين رص َد .صامِة عامر .

صاًب راسو عامثن .امعمري عامر .

 . حفيص امعلحي .بوعالق محمود .

امعمري عامر .معروين رص َد   .

.   صاًب راسو عامثن .

 ادلرعان

بومعزة جامل . بوفنداسة فيمي 

درعي عبد اجملَد .بوملعح حبَبة .

.كراميَة تووس .  

 

بومعزة جامل . بوفنداسة فيمي 

درعي عبد اجملَد .بوملعح حبَبة .

.كراميَة تووس .  

 

بومعزة جامل . بوفنداسة فيمي 

درعي عبد اجملَد .بوملعح حبَبة .

.  كراميَة تووس .

 

 ص َحاين 

معور حسني .بوعلجَة منعف    .

ة .كرود امسعَد .مرداس رص َد . معاممًر

فارس عز ادلٍن  .رشًفة بوصاىد عامر 

 غزايل سعَدة  . 

بوعلجَة منعف . خلَل جالل 

مرداس رص َد .معور حسني .

ة رشًفة .كرود امسعَد . معاممًر

.    فارس عز ادلٍن .بوصاىد عامر 

 غزايل سعَدة  

معور حسني   .بوعلجَة منعف   .

ة رشًفة بوصاىد عامر . .   معاممًر

 صبِعة خمتار
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 امبدلايت امَوم ال ول من امعَد امَوم امثاين من امعَد ال ايم املوامَة نلعَد  

 امعارف / / .بورصة عبد امنافع .بلَيل ًوسف 

 عني امعسل  رمضاين امعَد   رمضاين امعَد  رمضاين امعَد

بوتني  ىضام   .عوايل امتوويس   /  /  بوكوس 

رفعي .اموايف معورة .مويس بضري  رفعي ابراىمي 

ابراىمي 

رفعي .اموايف معورة .مويس بضري 

ابراىمي  

 بوجحار 

عابد امزىرة  توهة / /  امًز

 بوثلجة  سلعاين حسام   سلعاين حسام  سلعاين حسام. زاًدي فتحي 

 حبرية امعَور    / فتيس عبد امغاين  فتيس عبد امغاين

خالف . بلياين امحد . بلياين هبِل

 رشيق توفِق . امعبين خدجية . محمد 

. بلياين هبِل . خدلون مربوك 

. مععفاوي مععفى.رشيق توفِق 

 امعبين خدجية

. بلياين هبِل . خدلون مربوك 

 مععفاوي مععفى 

 املاةل

كرفوح .سايس ظاحل .تويم عُىس 

هوار فاحت .صامس راحب .ًوسف 

نُس اوهُس . . دًيب محمد .بًر

 ععوي اميام. بوخعوظة سامِة 

نُس اوهُس .هوار فاحت  دًيب .بًر

 .ععوي اميام . محمد

نُس اوهُس .هوار فاحت  دًيب .بًر

 .ععوي اميام  . محمد

 ابن همَدي

. معالميَة عبد امرزاق . جوادي محمد   / معالميَة عبد امرزاق    زرٍزر 

ساىل .املران مراد . سالمة هفُسة 

 عبد احلق 

 امضط املران مراد    . . املران مراد    .

حلور  .حِاة ذًب   .  خلَل مربوك 

 .  عباس

براكت ..حِاة ذًب . خلَل مربوك 

د   .  حلور عباس .ًٍز

. حلور عباس .   حِاة ذًب 

 .خلضاري ظلَحة 

 برحيان

 امبس باس بلياين عامثن     . بلياين عامثن     . بلياين عامثن   .

 امععفور  بومدٍن امحلدي   بومدٍن امحلدي  بومدٍن امحلدي

داندهَة عبد املادر .  بوخوهة خلرض 

رسار محمد بضري .غراًبِة هور ادلٍن .

. 

داندهَة عبد املادر . بوخوهة خلرض 

 . غراًبِة هور ادلٍن .

داندهَة عبد .بوخوهة خلرض .

 . غراًبِة هور ادلٍن .املادر 

 ادلرعان

ظواًبِة بومجعة  ظواًبِة بومجعة  ظواًبِة بومجعة    صبِعة خمتار 

 

 

 



 

-05 ملحق رمق -  

خضـــــر وفواكـــــــــــو  –  5

امتجار املداومون امَوم امثاين  امتجار املداومون ملا بعد امعَد 

 نلعَد

امتجار املداومون امَوم ال ول 

 نلعَد

 امبدلايت

ين كامل. كامس كبلويت  ماز . مًر

 حمسن 

ين كامل.   كامس كبلويت  ماز . مًر

 حمسن 

ين كامل  . مًر  امعارف 

حسُين جامل.  علاب وحِد  حسُين جامل. علاب وحِد   حسُين جامل .  علاب وحِد    عني امعسل 

ساسان سعد .  غوري عبد امحلَد  بن ظراد عٍزز    بوكوس 

معمر .    معلحي مشس ادلٍن   

س .هوري امضاوي ..رضا  بن ىٌو

.ابيه حسام . عامر   

    معلحي مشس ادلٍن   

بن .هوري امضاوي ..معمر رضا .

س عامر  .ابيه حسام . ىٌو  

    معلحي مشس ادلٍن   

س عامر  . معمر رضا . بن ىٌو  

 بوجحار

ف خرضة  جدًد عنرت  / جدًد عنرت .خًر توهة    امًز

 حامم بين ظاحل   بن صاوي امعادق    /    / 

ووسة س َف .  خدلون ًوسف 

 ادلٍن 

ووسة س َف . خدلون ًوسف 

 ادلٍن 

 امعَون   / 

. بوراوي امحد . رويش حويل

. عبَدي هبِل  . بربُيت فرحات 

في عامر   خًر

. بوراوي امحد. رويش حويل

. عبَدي هبِل . بربُيت فرحات 

في عامر    خًر

رويش حويل    املاةل 

بوظربوصة حسان .علوي رضا 

ظاًفي خادل .معالميَة فتحي   .

زاًدي . .ظاحلي فاظمة اخلرضاء .

.ىضام   

بوظربوصة حسان   .علوي رضا 

ظاحلي فاظمة .ظاًفي موىس   .

.زاًدي ىضام . .اخلرضاء  

ظاحلي فاظمة اخلرضاء .

زاًدي ىضام  .

 ابن همَدي

حمفوظي عبد . خنويش جامل 

حريب ًوسف.امبايق   

حمفوظي عبد . خنويش جامل 

حريب ًوسف.امبايق   

حمفوظي عبد . خنويش جامل 

حريب ًوسف .امبايق 

 برحيان 

بيل عبد امعٍزز .  ساىل جامل  غًر

بوخالل عٍزز .درارجة توفِق .

بوكعري معر.  

بيل عبد .  ساىل جامل  غًر

بوخالل .درارجة توفِق .امعٍزز 

بوكعري معر.عٍزز   

بوكعري معر  .بوخالل عٍزز  .  امضط

 امبس باس معالميَة عبد اجللَل    معالميَة عبد اجللَل   معالميَة عبد اجللَل    

عاصوري . عاصوري حكمي  عاصوري رضا. عاصوري حكمي  .  عاصوري حكمي 

رضا  

 زرٍزر

ضواًفِة كامل.بوحعَدة حسُبة  ضواًفِة كامل . معروين رص َد   .   ادلرعان  معروين رص َد    

 مضعل عامر

 

 مضعل عامر

 

مضعل عامر  

 

 صبِعة خمتار 

 



 

-06ملحق رمق -   

 

ملـــــاىــــــــــي - 6

امتجار املداومون امَوم ال ول  امتجار املداومون امَوم امثاين نلعَد امتجار املداومون ملا بعد امعَد 

 نلعَد

 امبدلايت

صاظر عبد اموىاب  . ظوًل ايسني  صاظر عبد اموىاب . ظوًل ايسني  

  

صاظر عبد . ظوًل ايسني 

 اموىاب  

 امعارف

بة مراد  بن عَاد . خدلون جامل .بوزًر

.رفعي عبد امرحامن .عامر   

بة مراد  بن . خدلون جامل .بوزًر

.رفعي عبد امرحامن .عَاد عامر   

بة مراد  . خدلون جامل .بوزًر

رفعي عبد .بن عَاد عامر 

 .امرحامن 

 عني امعسل

د  د.بومازة ًووس  انفع فًر انفع فًر .بومازة ًووس   توهة   امًز

 بوكوس .بوعزة فتحي  رماضين حسني  بوعامَة حكمي 

حرايظي .وازع امال .فرحاين فِعل 

د .سعد خبوش جنَب .ىضام  بن كًر

 .حلالح عبد .مسادي رمزي .ابراىمي 

وازع امال .فرحاين فِعل 

سعد خبوش .حرايظي ىضام .

د ابراىمي .جنَب  مسادي .بن كًر

 .حلالح عبد .رمزي 

وازع امال .فرحاين فِعل 

سعد خبوش .حرايظي ىضام .

د ابراىمي .جنَب  بن كًر

 .حلالح عبد .مسادي رمزي .

 بوجحار

.بومعزة امحد  .  عامثين فؤاد   .بومعزة امحد  .  عامثين فؤاد    .   بومعزة امحد      عني امكرمة 

.بن انرص ىنَة .غامري حلمية  سيَيل  

.هبِةل   

.بن انرص ىنَة .غامري حلمية   

.سيَيل هبِةل   

 .بن انرص ىنَة .غامري حلمية 

 .سيَيل هبِةل 

 حامم بين ظاحل

زلل مراد. معدق عادل  زلل مراد. معدق عادل   زلل مراد . معدق عادل   تون   واد ًز

عالق .بوسواك حسان .خٌريس فتحي 

براٍكِة براىمي .موساوي عَدة .مزىر 

رغدادي محمد .حمرش رفِق .بضاين رضا .

.ذاييب معفي .  

بوسواك حسان .خٌريس فتحي 

موساوي عَدة .عالق مزىر .

حمرش .بضاين رضا .براٍكِة براىمي .

.ذاييب معفي .رغدادي محمد .رفِق    

براٍكِة براىمي ..خٌريس فتحي 

حمرش رفِق .بضاين رضا .

.ذاييب معفي .رغدادي محمد .   

 بوثلجة

جاليل وس مية .بن روًة امعمري   حبرية امعَور بن روًة امعمري  بن روًة امعمري  

متمي عُىس. بوذًب محَد   متمي عُىس.  بوذًب محَد    متمي عُىس . بوذًب محَد     امضافِة  

. وش بدر ادلٍن . حللوم عبد احللمي 

منعورًة . امعريب رمزي .امعبين خدجية 

.بوساحة عامرة . عادل   

وش بدر ادلٍن . حللوم عبد احللمي 

. امعريب رمزي .امعبين خدجية 

.بوساحة عامرة . منعورًة عادل   

. امعريب رمزي .امعبين خدجية 

بوساحة عامرة . منعورًة عادل   

 املاةل

رجِل امحد .ساملي محدي .خلفي عامر 

ساملي فتحي.مردايس عبد امحلَد ..  

رجِل .ساملي محدي .خلفي عامر 

ساملي .مردايس عبد امحلَد ..امحد 

 فتحي 

ساملي محدي .خلفي عامر 

مردايس عبد ..رجِل امحد .

 ساملي فتحي.امحلَد 

امسوارخ 

بن زارع ابراىمي .جباًيل زاين  بن زارع ابراىمي   .جباًيل زاين    امعَون  بن زارع ابراىمي   



.بضُنة حفناوي  .بضُنة حفناوي   .بضُنة حفناوي      رمل امسوق  

بن عَاد .توويس ظارق .تويم عُىس 

بوظابَة ٍزن . خبضاش عيل .محزة 

رسًعي محمد .ضَف سيام .ادلٍن 

بوركبة هبِل .عبايس مععفى .امعاحل 

عبايس مسمل . هعاًفِة  عبد امرزاق .

ساحيَة محمد.غراًبِة راحب .  

بن .توويس ظارق .تويم عُىس 

بوظابَة . خبضاش عيل .عَاد محزة 

رسًعي .ضَف سيام .ٍزن ادلٍن 

عبايس مععفى .محمد امعاحل 

هعاًفِة  عبد امرزاق .بوركبة هبِل .

غراًبِة راحب .عبايس مسمل . 

ساحيَة محمد.  

توويس ظارق .تويم عُىس 

ضَف .بوظابَة ٍزن ادلٍن 

رسًعي محمد امعاحل .سيام 

هعاًفِة  عبد .بوركبة هبِل ..

غراًبِة .عبايس مسمل .امرزاق 

ساحيَة محمد .راحب   

 ابن همَدي

بوساحة امرشًف .معدق محزة 

مععاهللا رضا .عرويس عالء ادلٍن .

س ناوي محمد اسالم .زايين سفِان .

بيل حكمي . . غًر

 

بوساحة امرشًف .معدق محزة  

مععاهللا .عرويس عالء ادلٍن .

س ناوي محمد .زايين سفِان .رضا 

بيل حكمي .اسالم  . غًر

عرويس .بوساحة امرشًف   .

مععاهللا رضا .عالء ادلٍن 

س ناوي محمد .زايين سفِان .

.  اسالم 

 امضط

.  صارف محمد  .زرًيب عبد هللا 

. بغدادي بوركبة . زعالين امحد  

.دٌريس عبد امحلَد   

.  صارف محمد  .زرًيب عبد هللا 

. بغدادي بوركبة . زعالين امحد  

.دٌريس عبد امحلَد   

صارف محمد  .زرًيب عبد هللا  

بغدادي . زعالين امحد  .  

. دٌريس عبد امحلَد . بوركبة 

 برحيان

ة عبد امنور .بن زدٍرة رفِق  معاًٍز

همري عادل .مجَيل راحب .  

ة عبد امنور . بن زدٍرة رفِق  معاًٍز

همري عادل.مجَيل راحب .   

ة عبد . بن زدٍرة رفِق  معاًٍز

همري عادل .مجَيل راحب .امنور 

    

 امبس باس

بوهَف .كرفوح ًوسف .ىادف منور 

 مزىر

كرفوح ًوسف .ىادف منور 

بوهَف مزىر .   

كرفوح ًوسف .ىادف منور   امععفور 

عرويس .معالميَة معر .علوش عادل 

.حسني   

.معالميَة معر .علوش عادل  معالميَة معر .علوش عادل  

.عرويس حسني .  

 زرٍزر

عامرة .ابي مسري .  بوظمَنة رمزي  

 مايض منري

 ادلرعان  /  ابي مسري   . بوظمَنة رمزي   

.درعي فاظمة . بوساحة هورة  .درعي فاظمة . بوساحة هورة   .  درعي فاظمة .بوساحة هورة     ص َحاين 

. ظاًب محمد امعاىر ..فارس عبد هللا .

 ظاًب امحد 

ظاًب امحد .  فارس عبد هللا  . ظاًب ..فارس عبد هللا  .  

.    محمد امعاىر 

 صبِعة خمتار
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:ملعبات - 7  

امتجار املداومون امَوم ال ول  امتجار املداومون امَوم امثاين نلعَد امتجار املداومون ملا بعد امعَد 

 نلعَد

 امبدلايت

بللادر حسن. خدادمِة ظارق  صبِعة خمتار خدادمِة ظارق خدادمِة ظارق 

 ععفور  / / فالح صويق 

دي دمَةل  رشيف . حس ناوي سعَد . ًز

غراًبِة . غرس هللا بومجعة .مِلود  

 ظدًق 

دي دمَةل  . حس ناوي سعَد . ًز

. غرس هللا بومجعة .رشيف مِلود  

   

دي دمَةل  حس ناوي سعَد . ًز

غرس هللا .رشيف مِلود  . 

. خرويب عامرة .بومجعة 

 بن همَدي 

عباس  محمد اميادي.جالل ملداد . جالل ملداد.   امعارف  / 

ة هرص ادلٍن  حداد مسري.هوادًر ة هرص ادلٍن   حداد مسري.هوادًر ة هرص ادلٍن   حداد مسري .هوادًر  ص َحاين  

بوكفة كامل. رماضنَة ركِة  بوكفة كامل. رماضنَة ركِة   بوكفة كامل . رماضنَة ركِة    زرٍزر  

 عني امكرمة  / سلعاين عز ادلٍن  سلعاين عز ادلٍن
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ن - 8 حمعات امبزٍن

 امبدلايت امتجار املداومون امَوم الاول نلعَد امتجار املداومون امَوم امثاين نلعَد وما بعده

أ وزروت + غناس خلرض + زاًدي امعادق 

  صلويف منري ، فاظمة امزىرة

+ غناس خلرض + زاًدي امعادق 

  صلويف منري فاظمة امزىرة، أ وزروت 

 امعارف

يس ىادي  يس ىادي  دٍن محمد عيل+ دٌو  عني امعسل دٍن محمد عيل+ دٌو

توهة صلويف فتحي محداوي هوار،  صلويف فتحي محداوي هوار،  امًز

هفعال،بوكرة أ محد  هفعال،بوكرة أ محد   بوجحار

 عني امكرمة جدًد عبد اجملَد ، هوري عامر جدًد عبد اجملَد ، هوري عامر

 بوثلجة راوًة ضاوي  راوًة ضاوي 

 حبرية امعَور  زعمي ملني ، صاًيب ًوسف  زعمي ملني صاًيب ًوسف،

 املاةل  سدراوي خلرض هفعال ، عايت ابراىمي ،  سدراوي خلرضهفعال ، عايت ابراىمي ،

كداورة زاىو  كداورة  زاىو  امسوارخ 

هفعال ، رشكة امتضامن درايج و رشاكؤه ، 

بوبري ًوغرظة،مرادي خدجية 

هفعال ، رشكة امتضامن درايج و رشاكؤه 

، بوبري ًوغرظة،مرادي خدجية 

 ابن همَدي

د  د     بوخاري فؤاد ،كزوةل فًر بوخاري فؤاد ،كزوةل فًر  امضط

بن جدًد عيل  بن جدًد عيل   برحيان

ة م .م.ذ.ش ،ابروش هرص احلًر ة م .م.ذ.ش ،ابروش هرص احلًر  امبس باس

عَاد مزىر  عَاد مزىر   امععفور

م ظدام عامد ادلٍن،بوكفة عبد هللا .م.ذ.ش م ظدام عامد ادلٍن،بوكفة عبد هللا .م.ذ.ش  زرٍزر

بوكرة امعَايش ،هفعال  بوكرة امعَايش ،هفعال   ادلرعان

 صبِعة خمتار  عثامنَة عبد امرزاق  عثامنَة عبد امرزاق

 



 


