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طريق الحجيرة  القرارةحاجي باباتغذية عامة269
حي أوالد نايل  القرارةقيرع لخضرتغذية عامة270
حي أوالد نايل  القرارةالعيدي نايلتغذية عامة271
حي أوالد نايل  القرارةداودي عبد الهاديتغذية عامة272
حي طالبي أحمد القرارةعبد الالوي مرموري إبراهيمتغذية عامة273
ساحة الخبزي - القرارةمرجان سعيدتغذية عامة274
القرية الفالحية -القرارةالساكر حمزةتغذية عامة275
حي العقيد لطفي – القرارةأوالد دادة بهونتغذية عامة276
حي محمود – القرارةأبي سحابة رستمتغذية عامة277
حي مصطفى بن بولعيد - القرارةمكي مسعودةتغذية عامة278
حي سيدي بلخير – القرارةحوباد عبد الحميدتغذية عامة279
شارع أحمد بن تريعة -القرارةبن سديرة مسعودتغذية عامة280
حي السحن -القرارةداغور كمالخضر وفواكه281
شارع أول نوفمبر القرارةنجار اللةخضر وفواكه282
شارع اإلستقرال القرارةباي أحمد خرناش محمد األمينخضر وفواكه283
شارع العربي بن مهيدي القرارةسالمة سالمةخضر وفواكه284
حي الصناعي القديم القرارةكيوص عمرتغذية عامة285
حي رويبح مختار القرارةالداودي سعديةتغذية عامة286
شارع العقيد لطفي القاراةمحمدي صالحتغذية عامة287
حي اوالد السايح القرارةخدايش عليتغذية عامة288
حي العربي بن مهيدي القرارةبن قريد عواكتغذية عامة289
حي ساقية العين القرارةخارف عمرتغذية عامة290
حي اوالد نايل القرارةداوكي ميلودتغذية عامة291
حي 11 ديسمبر القرارةدفاف الحاجةتغذية عامة292
سارع اإلستقالل القرارةسليان بوعصبانة يوسفتغذية عامة293
حي العربي بن مهيدي القرارةحمدي عيسى عليتغذية عامة294
شارع أول نوفمبر القرارةمحطة بن عيسى قاسممحطة خدمات295
حي 11 ديسمبرطريق بريان القرارةمحطة نفطـالمحطة خدمات296
حي 11 ديسمبر 62  القرارةبن مبارك حيدرمطعم297
حي السحن - القرارةأوجانة حمومطعم298
حي سيدي بلخير – القرارةالشيخ بلحاج سليمانمطعم299
حي أحمد بن تريعة -القرارةرمضاني خديجةمطعم300
ساحة الشهداء –القرارةسليمان بوعصبانة قاسممطعم301
 حي كاف حمودة – بريانعدلية فاطيمةمخبزة302
حي الشيخ عامر- بريانأوالد داود عيسىمخبزة303
شارع سماحي العربي- بريانمحرزي ناصرمخبزة304
شارع قلو يونس بريان مخبزة 2MBAمخبزة305
شارع باسليمان - بريانازقاو محمدمخبزة306
حي قارة الطين بريانبهون قاسممخبزة307
حي كاف حمودة - بريانروان عمارتغذية عامة308
حي كاف حمودة-  بريانشاللي عائشةتغذية عامة309
حي كاف حمودة-  بريانلغالم سميةتغذية عامة310

بريان بريان

القرارة القرارة



حي كاف حمودة - وسط برياندبوس محمد األمينتغذية عامة311
حي كاف حمودة -شمال بريانالدبوز عبد هللاتغذية عامة312
شارع سماحي العربي – بريانبن يامي صالحتغذية عامة313
شارع باسليمان إبراهيم – بريانالدغور عبد العزيزتغذية عامة314
شارع باسليمان إبراهيم – بريانبعوشي فطيمةتغذية عامة315
شارع باسليمان إبراهيم – بريانحجاج صالحتغذية عامة316
ناحية باسة- بريانفارة عبد الكريمتغذية عامة317
مهجر الكبير حي اللة سهلة - بريانبن يامي عبد الرحمنتغذية عامة318
مهجر الكبير حي اللة سهلة - بريانبن يامي مصطفىتغذية عامة319
حي الشوف - بريانبلعمري يمينةتغذية عامة320
حي قارة الطين بريانبودي محمدتغذية عامة321
حي قارة الطين بريانرشوم ياسينتغذية عامة322
الطريق الوطني رقم 01 -بريانبعيليش فاطنةتغذية عامة323
الطريق الوطني رقم 01 -بريانمورد محمدتغذية عامة324
الطريق الوطني رقم 01 -بريانبن شكال نويةتغذية عامة325
الطريق الوطني رقم 01 -برياندخينيسة كمالتغذية عامة326
حي المجاهدين بريانبلحوت عبد القادرتغذية عامة327
حي المجاهدين بريانبوزايدة خديجةتغذية عامة328
حي بودواية  بريانقواو ابراهيمتغذية عامة329
حي المجاهدين بريانشعرانة مختارتغذية عامة330
حي صرعاف بريانكولة مسعودةتغذية عامة331
حي المداغ بريانبوزايدة خديجةتغذية عامة332
حي قلو يونس برياندبوز صالحتغذية عامة333
شارع احمد طالبي بريانبن ياا مي محمدتغذية عامة334
الطريق الوطني رقم 01 -برياناوالد الطاهر بوجمعةتغذية عامة335
حي الشوق بريانحماز اراهيمتغذية عامة336
شارع الوحدة بريانبن الصغير حرز هللاتغذية عامة337
طرق الوطني رقم 01 بريانالشانع فايزةتغذية عامة338
حي بودواية برياندخينية لخضرتغذية عامة339
حي قارة الطين بريانبعوشي محمدتغذية عامة340
حي الشوف بريانلكحل غنيةتغذية عامة341
حي المجاهدين بريانمهدي حمزةتغذية عامة342
شارع باسليمان إبراهيم - بريانرشوم محمدمقهى343
الطريق الوطني رقم 01 وسط المدينة بريانبكاير أحمدمقهى344
الطريق الوطني رقم 01 وسط المدينة بريانشالط قاسممقهى345
الطريق الوطني رقم 01 وسط المدينة بريانمعامير خديجةمقهى346
الطريق الوطني رقم 01 السودانحليماوي أحمدمطعم347
الطريق الوطني رقم 01 وسط المدينة بريانداغور عبد العزيزمطعم348
الطريق الوطني رقم 01 وسط المدينة بريانبكاير رابحمطعم349
وسط المدينة بريانكروشي باحمدمحطة خدمات350
منطقة النشاطات السودان بريانطالب باحمد عومرمحطة خدمات351
حي البطحاء متليليبن حمودة بوحفصمخبزة352
حي الزرايب متليليموالي عبد هللا خالدمخبزة353
حي السبخة متليليبن كريد بوحفصمخبزة354
حي السبخة متليليسويد إبراهيممخبزة355

بريان بريان

متليلي متليلي



حي تيمكرت متليليبندارة عليمخبزة356
وسط المدينة متليليبن سمعون عمرمخبزة357
حي الحديقة  متليليلعور خيرةتغذية عامة358
حي الحديقة  متليليالدارم عمارتغذية عامة359
حي الحديقة  متليليبهاز عاللتغذية عامة360
حي الحديقة - متليليالحاج عمر بشيرتغذية عامة361
حي الحديقة  متليليالحاج عمر محمد أسامةتغذية عامة362
حي العرمة متليليبيشي الدينتغذية عامة363
حي البطحاء متليليمصباح عثمانتغذية عامة364
حي البطحاء متليليالعابد عليتغذية عامة365
حي البطحاء متليليحمودة بشيرتغذية عامة366
حي البطحاء متليليزيطة نور الدينتغذية عامة367
حي البطحاء متليليفيلي لخضرتغذية عامة368
حي القمقومة متليليبن سانية محمدتغذية عامة369
حي القمومة متليليبن قومار مصطفىتغذية عامة370
حي القمومة متليليجياللي بوعمامةتغذية عامة371
حي الزرايب متليلينواصر عبد الباسطتغذية عامة372
حي الزرايب متليليبن عمار محمدتغذية عامة373
حي الزرايب متليليبن عمار رشيدتغذية عامة374
حي الرزيقي- متليليموالي عمار سليمتغذية عامة375
حي الرزيقي- متليليفيلي رشيد فتحيتغذية عامة376
حي السبخة متليليبجاج نصيرةتغذية عامة377
حي السبخة متليليموالي لخضر سليمانتغذية عامة378
حي السبخة متليلياوالد منصور مسعودةتغذية عامة379
حي البطحاء متليليحمودة بشيرتغذية عامة380
حي تيمكرت متليليبلعور عبد الكريمتغذية عامة381
حي تيمكرت متليلياوالد سيد عمر عبد الوهابتغذية عامة382
الملعب البلدينواصر عبد القادرتغذية عامة383
المركزالتجاري  تيمكرت متليليأوالد حاج يوسف عبد النورتغذية عامة384
وسط المدينة  متليليفيها خير محمد عبد الكريمتغذية عامة385
وسط المدينة متليليبوجالل عبد الحفيظتغذية عامة386
وسط المدينة متليليبن سمعون النذيرتغذية عامة387
وسط المدينة متليليمصطفى عبد القادرتغذية عامة388
حي اإلدراي متليليفيلي الحسين عبد الرفيقتغذية عامة389
حي 08 ماي 1945فيلي الشيختغذية عامة390
شارع األمير عبد القادراوالد العيد فتيحةتغذية عامة391
شعبة سيدي الشيخ  متليليشامخة عبد المالكتغذية عامة392
شعبة سيدي الشيخ  متليليشيتورة  فاطنةتغذية عامة393
حي السوارق-  متليليلعناق السيختغذية عامة394
حي السوارق-  متليليطواهر الفالحتغذية عامة395
حي السوارق  متليليبن حديد عبد القادرتغذية عامة396
حي السوارق-  متليلياوالد سيد عمرمسعودةتغذية عامة397
حي السوارق  متليليبن الزانة بوحفصتغذية عامة398
حي شعيبة أحمد -متليليبوخلدة عبد الحاكمتغذية عامة399
حي قصر عوامربن حديد بوبكرتغذية عامة400

متليلي متليلي



حي السوانيبن سانية فاطنةتغذية عامة401
حي الثنيةبلخضر عبد العزيزتغذية عامة402
وسط المدينة - متليليفيها خير محمد عبد النوراطعام سريع403
حي البطحاء -متليليمصباح فاروقاطعام سريع404
وسط المدينة - متليليبوخطة عبد القادرمقهى405
وسط المدينة - متليليشتوح عبد العزيزمقهى406
وسط المدينة - متليليحمودة جمالمقهى407
مدخل مدينة متليلييوسف بشيرمحطة خدمات408
شعبة سيدي الشيخ -متليليمحطة نفطالمحطة خدمات409
النوميرات   متليليرتيمي زوبيدةتغذية عامة410
النوميرات متليليبوعالوي ياسينتغذية عامة411
النوميرات متليليبن ساحة مصطفىتغذية عامة412
متليلي الجديدةكلغلغ ابراهيمتغذية عامة413
شعاب العرقوب سبسبشامخة عبد الحفيظتغذية عامة414
شعاب العرقوب سبسبلعور محمدتغذية عامة415
شعاب العرقوب سبسببن اوذينة خضرةتغذية عامة416
حي البناء الريفي حصة 88-زلفانةبوضياف سماحيمخبزة417
وسط المدينة زلفانةبامون عبد الحكيممخبزة418
وسط المدينة  زلفانةعلماوي مصطفىتغذية عامة419
وسط المدينة  زلفانةبن عطاہلل عبد هللاتغذية عامة420
وسط المدينة   زلفانةقراش مسعودةتغذية عامة421
وسط المدينة   زلفانةموالي عبد هللا عبد اللطيفتغذية عامة422
حي بن خليفة محمد  زلفانةغشي عمارتغذية عامة423
حي الشهيد بن لخضر  زلفانةهمال عبد المالكتغذية عامة424
وسط المدينة   زلفانةبن الصغير احمدتغذية عامة425
وسط المدينة   زلفانةبن عبد الهادي مصطفىتغذية عامة426
وسط المدينة   زلفانةبن عبد الهادي خضرةتغذية عامة427
بلدية زلفانةكلغلغ بوبانيتغذية عامة428
حي بن خليفة زلفانةغشي عمارتغذية عامة429
وسط المدينة - زلفانةهواري قدورمقهى430
مدخل مدينة زلفانةمحطة نفطالمحطة خدمات431
حي حفرة العباس المنيعةبن سويسي فريدمخبزة432
وسط المدينة المنيعةابي هريرة رمضانمخبزة433
ساحة السوق  المنيعةلحواتي محمد لمينمخبزة434
وسط المدينةميالط عبد السالممخبزة435
حي أوالد فرجسليماني عبد الرحمانمخبزة436
ساحة السوقعمراني أحمدمخبزة437
وسط المدينة -المنيعةبوحميدة عز الدينمخبزة438
شارع بريك بوعمامة المنيعةأبو طاطة توفيقمخبزة439
حي 200 مسكن المنيعةحمزة سميةمخبزة440
حي حدب باني المنيعةبوسعيد عبد السالممخبزة441
حي حفرة العباسغريب بوحفصتغذية عامة442
حي حفرة العباسبريك أحمدتغذية عامة443
حي حفرة العباسدريبيزة مرادتغذية عامة444
وسط المدينةبابا عدون مصطفىتغذية عامة445
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وسط المدينةجاني محمدتغذية عامة446
وسط المدينةبوخرشوفة محمدتغذية عامة447
وسط المدينةبوخاوة محفوظتغذية عامة448
وسط المدينةبوخاوة السعيدتغذية عامة449
وسط المدينةبورتي هشامتغذية عامة450
حي بلبشير -المنيعةلحباكي قويدرتغذية عامة451
حي تين بوزيدبودهير السعديةتغذية عامة452
حي القصر القديمنواري الزهرةتغذية عامة453
حي 110 مسكنبلغيث مصطفىتغذية عامة454
حي 110 مسكنبيرص زينبتغذية عامة455
حي 200 مسكنبن سعد عبدالقادرتغذية عامة456
طرق الوحدة اإلفريقيةجبريط محمد البشيرتغذية عامة457
ساحة السوقفروحات العيدخضر وفواكه458
ساحة السوقمصطفى بشيرخضر وفواكه459
ساحة السوقاجقاوة ياسينخضر وفواكه460
وسط المدينةبن عروبة بغدادخضر وفواكه461
 شارع علي البوانتملوكي نور الديناطعام سريع462
وسط المدينةكركبة عبد العزيزاطعام سريع463
وسط المدينةتوهامي محمدمقهى464
وسط المدينة  المنيعةمصاطفى عبد هللامقهى465
منطقة النشاطات  - المنيعةبلوبر خالدمحطة خدمات466
مفترة طرق المنيعة حاسي غانمأوالد حيمودة مرادمحطة خدمات467
وسط المدينة  المنيعةسيراج بلقاسممحطة خدمات468
حاسي القارة المنيعةام الخير خليفةمخبزة469
حي حاسي القارةمخيرص جلولتغذية عامة469
حي حاسي القارةمامين محمدتغذية عامة470
حي حاسي القارةبوسنة محمدتغذية عامة471
حي حاسي القارةلعمش بلخيرتغذية عامة472
حي حاسي القارةبراهمي عبد المجيدتغذية عامة473
حي حاسي القارةبراهمي نور الدينتغذية عامة474
حاسي القارةشانش رقيةخضر وفواكه475
حاسي القارةصياد خميسي محمدخضر وفواكه476
حاسي القارةزنطار عبد القادراطعام سريع477
حاسي القارة المقاطعة التجارية للوقودنفطالمحطة خدمات478
حاسي القارة  المنيعةبلمشرح الشيخمحطة خدمات479
حي المنصورة الجديدةالتوجي بوبكرتغذية عامة480
بلدية المنصورةبيتش ابراهيمتغذية عامة481
بلية المنصورةاوالد سيد اعمر احمدتغذية عامة482
بلية المنصورةصالحي رشيدتغذية عامة483
بلدية المنصورة لمنيعةبلغيث قدورمحطة خدمات484
بلدية حاسي لفحلسالماني نور الدينمخبزة485
بلدية حاسي لفحلقير مسعودتغذية عامة486
بلدية حاسي لفحلخالد خوجة محمدتغذية عامة487
حاسي لفحلجبريط نوحتغذية عامة488
حاسي الفحل المقاطعة التجارية للوقودنفطالمحطة خدمات489
10كم شمال حاسي الفحلذهبي محمدمحطة خدمات490

حاسي لفحل

المنصورة 
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المنصورة 

المنيعة


	الجدول 01 قائمة كلية

