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 عيـــــن مخلوف 

 
 
 

 عين مخلوف
 مخابــــــــــز 

 اليوم األول 1955أوت   20حي  العايب رابح

   الولاليوم ا مقابل محل البلدية بلدية عين مخلوف علواني محمد

ثانياليوم ال محمد الطاهر بلدية عين مخلوف حي مسياد بوناب رضوان  

 اليوم االول حي قرباجي موسى بلدية عين مخلوف معروف عبد الرحمان 

مواد غذائية عامة،  
 خضر وفواكه 

الثانياليوم  حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوف ضيف كمال  

 اليوم االول   1955أوت   20حي  دحماني جمال

الثانياليوم  بلدية عين مخلوفحي محمد بوضياف  وافية ديلمي   

 اليوم االول حي زريف مخلوف بلدية عين مخلوف ضيف شمس الدين 

الثانياليوم  حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف طاجين صونية  

 اليوم االول   حي بونمرة احمد الزين درويش صالح 

االولاليوم  02تحصيص  بورقبة عادل   

الثانياليوم  شارع زريف مخلوف ركاب تركية  

الثانياليوم  حي بوكحيل عبد الحق بلدية عين مخلوف أسامة بوناب   

الثانياليوم  حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف زلوف عبد المليك  

 اليوم االول   1955أوت   20حي  طلحي صابر 

 اليوم االول   محمد الطاهر بلدية عين مخلوف حي مسياد عشيري خميسي

الثانياليوم  شارع قرباجي موسى عشيري مخلوف  

 اليوم االول   بلدية عين مخلوف 02حي مسياد محمد الطاهر  رقم   شيباني برنية

 اليوم االول   بلدية عين مخلوف مسياد محمد الطاهر 02تحصيص رقم  عيساوي السعيد

 اليوم االول   بلدية عين مخلوف 24مسكن تساهمي رقم 18-03عمارة  قوادري نصيرة 

 اليوم االول   حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف األصفر الطيب
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الثانياليوم  حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف ثور مهدي  

 اليوم االول حي زريف مخلوف بلدية عين مخلوف زريف فاروق

الثانياليوم  بلدية عين مخلوف  1955أوت   20حي  بعلي زينب  

 اليوم االول حي قرزيز العياشي  تمتام هجيرة

 اليوم االول   مركز عين مخلوف صوشي محمد األمين

 اليوم االول   حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف دحماني عبد الكريم

الثانياليوم  بلدية عين مخلوف  1955أوت   20حي  رباعي الحمادي   

 نشاطات أخرى
 اليوم االول والثاني حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوف طلحي عبد الكريم

 اليوم االول والثاني بمحاذاة مقبرة الشهداء بلدية عين مخلوف ربيعي كمال

 تاملوكة

 مخابـــــــــــز 

 اليوم الثاني نهج الجمهورية بلدية تاملوكة عميار عماد

 اليوم االول   بلدية تاملوكة  02تحصيص رقم  هادي لطفي 

ولاليوم اال نهج الجمهورية بلدية تاملوكة بوطمين محمد الطاهر  

االول اليوم حي الطيب بوبكري بلدية تاملوكة بن غضبان الدراجي   

   لثانياليوم ا نهج الجمهورية بلدية تاملوكة رماش سامي

 اليوم االول 06التحصيص البلدي رقم   صغير عادل 

 اليوم الثاني نهج الجمهورية قوادري عيسى 

مواد غذائية عامة،  
 خضر وفواكه 

 اليوم االول   بلدية تاملوكة نهج الجمهورية بورورو خضير

الثانياليوم  نهج الجمهورية بلدية تاملوكة بومنقار نسيمة  

 اليوم االول   قرية عين اركو بلدية تاملوكة بن زكري ياسين

الثانياليوم  حي زيدان دربال بلدية تاملوكة  قروف رضوان   

 اليوم االول والثاني بلدية تاملوكةقرية عين آركو  بهلول رضوان 

الثانياليوم  حي زيدان دربال بلدية تاملوكة  محمد ضياء الدين مريجة  

الثانياليوم  نهج الجمهورية محمدجودي   

 اليوم االول   حي الطيب بوبكري بن زيتوني رفيق

الثاني اليوم بلدية تاملوكة 07التحصيص رقم   قوادري وردة   

 اليوم االول بلدية تاملوكة 07التحصيص رقم   بلخرشوش محمد

 اليوم االول   06التحصيص الترقوي رقم  سليماني نور الدين



الثانياليوم  06التحصيص الترقوي رقم  نقاز عمار  

 اليوم االول طريق عين أعبيد سردوك محمد

الثانياليوم  طريق عين أعبيد بولمية يزيد  

 اليوم االول   الطيب بوبكري جنة صالح 

الثانياليوم  الطيب بوبكري وشام وليد  

 اليوم االول   الطيب بوبكري بن زيتوني رفيق

 اليوم االول   شارع خليل بلعابد نقاز بوجمعة

 اليوم االول   نهج الجمهورية عزوز عمر 

الثانياليوم  02التحصيص رقم   نابتي بريزة  

 اليوم االول   نهج الجمهورية بورورو خضير

 اليوم االول   شارع الجمهورية بلدية تاملوكة بلخرشوش لزهر

 اليوم االول   02التحصيص رقم   بوخدنة فتيحة

الثانياليوم  قرية عين اركو بلدية تاملوكة بومعراف فريد  

الثانياليوم  قرية عين آركو قايدي نورة  

 اليوم االول   قرية عين اركو بلدية تاملوكة راضية طويل 

 اليوم االول والثاني حي ساعد دهان  درواز سليم 

 اليوم االول والثاني حي ساعد دهان  زلوفي رضا 

الثانياليوم  نهج خليل بلعابد  يحي هالل  

 اليوم االول نهج خليل بلعابد  سلمي العيد

 اليوم االول والثاني نهج خليل بلعابد  بن يحي عثمان

 اليوم االول   نهج خليل بلعابد  بيري محمد العيد

 
 

 نشاطات أخرى

 اليوم االول والثاني طريق عين البيضاء بلدية تاملوكة اورحمان يوسف

 اليوم االول والثاني المكان المسمى بن مقواش القطعة أ  تواتي محمد

 اليوم االول والثاني قرية عين اركو بلدية تاملوكة بن نصر تيجاني 

 اليوم االول والثاني نهج زيدان دربال  بلعابد فخر الدين 

 مخابـــــــــــز  عين العربي 
 شارع كحيلة خميسي عين العربي كاليعية ثلجة

 اليوم االول  

 اليوم الثاني شارع تريكي الهادي عين العربي فيصلي أحسن 



مواد غذائية عامة،  
 خضر وفواكه 

 اليوم االول شارع قرقوري عبد للا  محل العين كمال

 اليوم الثاني شارع كحيلة خميسي دلول رابح 

 اليوم االول   بلدية عين العربي طالبي هشام

 اليوم االول   بلدية عين العربي منصوري محمد

الثانياليوم  العربيبلدية عين  صالحي محمد   

الثانياليوم  بلدية عين العربي حرواط عائشة   

 

 

 

 

 

 

 

 


