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10 رقم دبابي االخوة شارعالوهاب عبد الشريف بن321

الديس دوار 18 رقم دبابي االخوة نهجشيخي امين322

الزمالة حييوسف بلجبل323

كشيدةزهير واش324

شيبوب الصادق حيهشام السعد ام بن325قصابات

عبدلي االخوة نهجالكريم عبد جلول326

عبدلي االخوة نهجالدين جمال بلولة327

الجميلة االقامة النور تعاضديةالدين نور  الشريف بن328

افوراج باركالجمعي مالخسو329

03حملةنبيل جباري330

نوفمبر 01 شارعسامية قريشي بن331

ديسمير 11 حياالمين محمد بصباص332

اسماعيل بوراديلزهر عريوات333

ساحةالسوقتوفيق داي334

مسكن 712 حيفريدة براني335

باتنة

بريكة

بريكة



جويلية 05 نهجالدين نور مسياوي336

الدين نور موسلي شارعمعيوف تيجاني337

الدين نور موسلس شارعمكي زعيم بن338

مركز بيطامالحميد عبد سالمي339

مركز بيطامحليم بودراس340

امدوكاللزهر رزيق341

امدوكالقويدر بن342

الشريف منزر شارع التعاضدية حيالسعيد بنيني343قصابات

الشريف منزر شارع 05 رقمحماطة موراد344

اليومي السوق مدخلعمر تولميت345

النور مسج محاذاةالطاهر خذري346

نوفمبر 01 شارعقبوج فرحات347

البلدية مركزاسماعيل غنام348

الرئيسي الشارعسمير صوالحية349

الطارف مشتةالناصر عبد بوعافية350

المجاهد حيميلود حرشاش بن351

المجاهد حيجودي رقاد352

التوتة عينالطاهر لوشان شارعكمال هنين353

السوق ساحةسليمان بوعون354

بريكة

تازولت

العيون راس

التوتة عين



النصر حيالجمعي درار355

الرئيسي الشارععيسى لكحل356

نقاوس قاسم سيدي لمسجد محاذيغنية شمالل357

الرئيسي الشارعالقادر عبد فالحي358

نقاوس  طريقعالوة عشي359

مروانةتوفيق حساني360

بلزمة قصر بلديةفارس العلمي361

الرئيسي شارععمر بوطهرة362

مركز الشمرةالربعي حاجي363

مركز بولهيالتكباش الشافعي364قصابات

سقانةسقانةمزهود رياض365

المدينة وسطجمال بعيطي366

تينيباوين مشتةالسالم عبد بعاسو367

لمسان مركزواش عبدالرحمن368

الطاقة ذراعالدين خير بوتة بن369

الطاقة ذراعحسين نزاري370

تيجدايعمر بلوز371

الجديد الحيداود بعزيز372

الجديد الحيعلي بعزيز373

سليمان سي اوالد

العابد ثنية

العابد ثنية

التوتة عين

نقاوس

مروانة

الشمرة



الجديد الحيالتهامي بعزيز374

النوادرشعبان حمزاوي375

النوادرسمير عشي376

مركز تكوتمراد هللا حبيب377

غسيرة تيفلفالالوهاب عبد زروال378

اريناشالوهاب عبد ازرايب379

وسط مدينة عين جاسرميمون صابر380

مسكن20 حيلحسن ميلود381

الحاسي الجديدة البلدية قربزيدان الرحمان عبد بن382قصابات

المركز التجاري الحاسياعيش حسين383

1954 نوفمبر أول حينبيل مرزوقي384

المدينة وسطتوفيق هنية بن385

الرزاق عبد بن احمد شارعمحمد بوحديد386

مركز تيمقادابراهيم طراد387

االستقالل حيعاشور زينة بن388

دوفانة اوالدفاضرعمار صبور389

اشمول بلديةالدين نور مسعودي390

اشمول بلديةالصالح بوهراوة391

الطوب فم بلديةعياش حميزي392

العابد ثنية

تكوت

جاسر عين

اريس

تيمقاد

اشمول

اشمول



الطوب فم بلديةعمار بوصيودة393

إينوغيسن بلديةعائدة رحموني394

المعذرعامر يحي395

ياقوت عينالشريف قندوز396

جرمةعميروش لخضر397

بوزينةبوزينة بلديةمسعود نزاري398قصابات

منعةالصالح قالة399

تيغرغارحمزة مليكة400

الرئيسي الشارعالدين عز طلحي401

مركز الجزارعيسى عثمان بن402

عمار اوالد مشتةالزيتوني سعداوي403

عمار اوالدعامر كاكة404

02 رقم بلقاسم فليس بن نهجتور توفيق405

اوكسترال قسم 32 جزء 311 رقمفروج فؤاد406

كشيدةمخلوفي زايدي407

تازولت طريقزكري سليم408مطاعم

الغجاتيالدين نور عريف409

03 حملةعادل الصمد عبد410

نوفمبر01عامر سواسي411

باتنة

منعة

الجزار

بريكة

اشمول

المعذر



مسكن 712 حينجوى وفاي412

القدس شارععالوة سباخي413

الجمهورية شارعفطيمة هالالت414

القادر عبد عزيل شارعمحمد سايب415

جويلية05الساكر هالالت416

جويلية05الرزاق عبد داي417مطاعم

نوفمبر01عالء ميهوبي418

مركز بيطاميوسف عبود419

مركز بيطامبلقاسم زيان420

مركز امدزكالبشير جبالي421

مركز امدزكالفؤاد عطالوي422

تازولتالمستقبل حيالعالي عبد حدادي423

الرئيسي الشارعمراد الدين عز424

الرئيسي الشارعسليم برش425

المدينة وسطحداد شافعي426

تالخمت بلديةقرمية سخراوي427

الرئيسي الشارعمحمد منصورية428

الرئيسي الشارعسمير تواتي429

العيون راسالرئيسي الشارععمار صغير بن430

بريكة

العيون راس



الشافات جويلية 05 حيالدين جمال بوخالفة431

الطاهر لوشان شارعدلندة رياض احمد432

بريكة طريقالعربي زغدودي433

الرئيسي الشارععالوة بختة بن434

الرئيسي الشارعزعيم بولقيس435

موسى عينعبدالكريم لبرارة436

مروانةهللا عبد بلقاسمي437

مروانةفتيحة بغياني438

الرئيسي الشارعتوفيق العلمي439

الرئيسي الشارعنظيرة بورنين440مطاعم

سقانةمباركة بن حميدة441

سقانةموساوي ياسين442

تيالطوميهوبي صابر443

تيالطوحواس حورية444

الرئيسي الشارعلحسن بعيطي445

المدينة وسطبيطام رضوان446

الطاقة ذراعابراهيم صاولي447

الطاقة ذراعجمال بوتة448

الطاقة ذراعسعيد بوخنون449

التوتة عين

العابد ثنية

نقاوس

مروانة

سقانة

سليمان سي اوالد

العابد ثنية



الجديد الحييزيد برينيس450

الجديد الحيالمالك عبد عباس بن451

النوادرمحمد مقراني452

مركز تكوتجعفر الرزاقي عبد453

تيفلفالصدام بردود454

 جويلية05حي نجاي بالل455

 جويلية05حي صباح بشير456

الحاسي بلديةبن حصير مختار457

نوفمبر اول حيهللا عبد بوشكيوة458

الرزاق عبد بن احمد شارعدغو االزهر459

بسكرة طريقاوراغ عصام460مطاعم

تيغانمين بوصالحالطاهر خزانة461

االستقالل حيالطيب صيفي462

مركز تيمقادحسين سايغي463

دوفانة اوالدفاضرربيعة بومعراف464

اشمول بلديةالدين نور نواصرية465

الطوب فم بلديةمحمد كرارشة466

اينوغيسن بلديةسليمان لحمادي467

بوزينةبوزينة بلديةالعقون احمد468

اشمول

العابد ثنية

تكوت

جاسر عين

اريس

تيمقاد



منعةالدين نور رحموني469

تيغرغارريحاني بلقاسم470

الليل فيضنعمان لعلى471مطاعم

28 الوطني الطريقعمر عثمان بن472

عمار اوالدجميلة قتال473

باتنةكشيدة حي الصناعية المنطقةاالوراس ملبنة474الملبنات

باتنةباتنة كشيدة حي الصناعية المنطقةسليم محمد475

بريكةبريكة الثقيل الوزن طريق الطرق مفترقسونيماكس476

القيقبةباتنة القيقبة 78 رقم الوطني الطريققطيان477

جاسر عين-جاسر عين-  المجاهدين حيالمحراب478

بريكة-بريكة–  بيطام عيش أوالدقريون479

–المرابطين480 ياقوت عين ياقوت عين-

بريكة-بريكة–  باتنة طريقالشجعان481

ياقوت عينياقوت عين الصناعية المنطقةالرخاء482

باتنة- باتنة-  المحطة نهجاالوراس483

فسديسفيسديس بلديةكاسرو المعدني باتنة ماء شركة484المياه المعدنية

المطاحن

منعة

الجزار


