الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليـــــــــــة بسكـــــــــــــرة
المقاطعة اإلدارية أوالد جالل
دائــــــرة سيـــــدي خالـــــــد
بلديــــــة سيـــــدي خالـــــــد

مو نوغرافيا نواراقبفيارالبلديا
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مىىغرافٍا حىل اقلٍم البلذٌت
ؤوال -معلىماث عامت حىل البلسًت:
 حطميت البلسًت:ضيسي دالس.
 ؤصل الدطميت :أزظث اإلاضًىت اؾمها وؿبت إلى الىلي زالض بً ؾىان بً غُث بً مغٍؿت بً مسؼوم بً مالً
بً غالب بً كؿُػت الػبس ي ،أًً ًخىاحض فيها كبره.
 جارير وػإة البلسًت  :جم إوشاء بلضًت ؾُضي زالض ؾىت  ،1958وٌػىص جاعٍش وشأث أوٌ هىاة إلاضًىت ؾُضي
زالض في اللغن الغابؼ الهجغي غلى غفت واصي "الغلِس ي" غلى ملغبت مً غغٍذ هظا الىلي ,وفي اللغن الؿابؼ
الهجغي هؼح الؿيان إلى ما ٌػغف الُىم باإلاضًىت اللضًمت بدثا غً اإلاىاؾم الطالحت للؼعاغت و هلاؽ اإلاُاه لخخىؾؼ
الغكػت الجغغافُت للمضًىت الُىم.
 املىكع واملطاحت :جلؼ بلضًت ؾُضي زالض حىىب غغب ملغ والًت بؿىغة وجبػض غنها بدىالي  120ولم  ،وهي
جيخمي إلى واخاث الؼٍبان في الجهت الغغبُت ،جتربؼ غلى مؿاخت  21.260ولم ²وًدضها:
 مً الػمال الغزبي :بلضًت الشػُبت. مً الجىىب:بلضًت البؿباؽ. مً الػمال الػزقي:بلضًتأوالص حالٌ.ألابعاز :شغكا 05° 01' 00 " :شماال.34° 11' 09 " :.07430
الغمؼ ؤلاصاعي - .0708 :الغمؼ البرًضي: الخضاريظ واملىاخ  :جخميز بلضًت ؾُضي زالض بأعع مىبؿؿت جخسللها عبىاث مخىؾؿت الاعجفاع ،غلى غفاف
واصي حضي (أهبر أوصًت الىؾً) بها واخاث الىسُل وَؿىصها مىار صحغاوي حاف شضًض الحغاعة ضُفا وحاف باعص
شخاء.
 عسز الطيان وفم إلاحصائياث ألاديرة ( :)2008بلغ عسز ضيان مسًىت ضيسي دالس 43.315وطمت
مىسعين على اهم الاحياء والخجمعاث الطىىيت اهمها املسًىت اللسًمت (السغزة  .اللاعت) واملسًىت الجسًسة
(العلب)وكزيت عزيؼ الحمىلت و لهىيمل وحي العليس عميروع .
 الثرواث الباظىيت الهم مىخىجاث البلسًت  :جخمخع بلسًت ضيسي دالس بثرواث ظبيعيت جخمشل في الزمل
والحص ى واملياه الطادىت الجىفيت،و حعخبر بلسًت ضيسي دالس مىعلت فالحيت بالسرجت ألاولى حيث ًمارص
عسز هبير مً ضيانها وػاط فالحي املخمشل في اللمح والػعير وسراعت الخضزواث وبعض الفىاهه
واملػمػىالخفاح والشيخىن واضخعمال البيىث البالضديىيت وجحخىي اًضا على واحاث الىذيل باهىاعه (زكلت
هىر  ,ميص ي زكلت ,السكلت البيضاء  ,زكلت سيان  ,اللعارة ).......بعسز هبير  ,هما جمخاس باحخىائها على عسز هبير
مً املىالين املخذصصين في جزبيت املىاش ي(بصفت داصت ضالله غىم ؤوالز جالل املعزوفت عامليا ).
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زاهيا  -الجاهب الخاريخي والتراسي:
*املىاكع واملعالم الخاريذيت:
 )1معلم جامع دالس بً ضىان العبس ي :هى مػلم جاعٍخي صًني وؾُاحي ًلؼ غغب واصي حضي ،خُث وان مىاعة
غلم غبر الخاعٍش وملخلى الحجُج اإلاغاعبت.
 )2ملبرة الذواوزة :والتي ًغكض فيها زمؿت (  )05مً مشاهير شُىر الػغب ومً بُنهم :الشُش الظباح وفغخاث
بً ؾػُض (آزغ زلُفت لألمير غبض اللاصع في اإلاىؿلت).
 )3جسر الصابىن :وهى بىاًت طاث ؾابلين مً الػهض اللضًم (جمثل مػلم جاعٍخي ًبين هُف وان ًبني ؤلاوؿان
اللضًم) خُث لم مىه إال آزاع كلُلت هدُجت الػىامل الؿبُػُت والبشغٍت.
 )4مسًىت ضيسي دالس اللسًمت (اللليس ي) :خُث واهذ ؾُضي زالض كائمت غلى الػفت ألازغي لىاص حضي
باللغب مً مسجض زالض بً ؾىان الػبس ي ولم جخغير البلضة مً ميانها للػفت الشمالُت (ما ًغبى غً ؾبػت
كغون) ،ولم ًبلى مً هظا اإلاػلم إال آزاع البىاًاث والتي جم طهغها في هخاب (إفغٍلُا الؿُاخُت لللـ مؿىاج).
 )5بئر ضىص :وهى مً آلازاع ؤلاؾالمُت اإلاؤهضة ،ولهظا البئر كطت مثيرةفهي البئر التي خفغتها كبُلت ؾىؽ
(كبُلت مغغبُت) في واصي الللِؿُالتي واهذ جخىلى جىظُم ملغ الحجُج هدى البلاع اإلالضؾت وآزاع هظا اإلاػلم ما ػالذ
كائمت إلى خض آلان.
 )6ههف حمام (غار الجهال) :وهي ههىف جىحض غغب مجمؼ لهىٍمل بلضًت ؾُضي زالضٌ ،ػخلض أنها واهذ
مؿاهً لإلوؿان ما كبل الخاعٍش ،إغافت إلى بػؼ اإلاغاعاث مثل :غاع بيذ هػاص ،غاع هىاء....
 )7واف العير :وهى غباعة غً عبىة مغجفػت غلى غفت واصي الللِس ي وَؿمى هظا اإلاػلم بياف الؿير ألن ؾُىع
الباػ ألاضُلت والطلىع واهذ حػشش في هظا الياف اإلاغجفؼ ،هما ًخميز هظا اإلاػلم بخجاوٍف غغٍبت.
*الحضاراث املخعاكبت :للض مغث غضة خػاعاث باإلاىؿلتخُث جمخضمً غطىع ما كبل الخاعٍش فػبر الػطىع
05كغون
الخاعٍسُتشُضث مضًىت ؾُضي زالض غلى غفاف وصاي الللِس ي (فغع مً فغوع واصي حضي)وكبل
جدىلذ اللغٍت إلى ميانها الحالي غلى غفاف واصي حضي ،وفي الػهض الػثماوي بىِذ غلى الؿغاػ الهاللي،هما واهذ
كبلت حجُج شماٌ إفغٍلُا واإلاغاعبت فياهذ مىؿلم للحجاج وجىكفذ هاجه الغخالث ختى عام،1952ؤما في الفترة
الاضخعماريت واهذ ضيسي دالس جابعت ألوالز جالل إلى غاًت عام 1958حيث ؤصبحذ بلسًت.
*املعارن وألاحسار الطياضيت والعطىزيت التي غهستها البلسًت ؤزىاء الشىرة الخحزيزيت:
واهذ مىؿلت ؾُضي زالض أزىاء الغؼو الفغوس ي للجؼائغ ؾباكت إلاىاحهت الاخخالٌ الفغوس ي جدذ إشغاف مشاًش
الػغب منهم فغخاث بً ؾػُض (الظواوصة) ،هما شهضث اإلاىؿلت خغان ؾُاس ي هبير في إؾاع مؿاعي الحغهت
الىؾىُت خُث وان هىان الػضًض مً اإلاىاغلين في ألاخؼاب الؿُاؾُت في جلً الفترة.
أما غً اإلاػاعن التي شهضتها اإلاىؿلت هظهغ مػغهت الضشغة ومػغهت اللاغت.
*الىصب الخذواريت:
 oالىطب الخظواعٍبخي الشهُض صهان مدمض واإلاػغوف بخي اللاغت.
 oالىطب الخظواعي ؾغٍم غغَش الحمىلت.
 oالىطب الخظواعي بئر الىظ ؾغٍم بلضًت أوالص حالٌ.
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*كائمت غهساء الشىرة الخحزيزيتبالبلسًت:
 -1مغؼي كاؾم ( .)1956 -1923
 -2ؾػىصي ضاصق ( .)1956 -1915
 -3حهغة شُش ( .)1956 -1922
 -4زامغ حُالوي ( .)1956 -1929
 -5اللغمي مدمض ( .)1956 -1925
 -6غضًلت غلي ( .)1956 -1937
 -7غفُطت زالض ( .)1956 -1932
 -8كغَش ي خاصي ( .)1956 -1929
 -9ؾىِىت غماع ( .)1957 -1925
 -10غفُطت الحاج ( .)1957 -1907
 -11ػبُضي غلي (.)1957 -1924
 -12شلغة بً ضالح ( .)1957 -1925
-13غفُطت مبرون (.)1957 -1939
-14هغٍفي مطؿفى (.)1957 -1932
 -15لهىٍمل كضوع ( .)1957 -1925
 -16بً طًاب مدمض ( .)1958 -1922
 -17كـ كىٍضع ( .)1958 -1904
 -18حىصي مدمض ( .)1958 -1937
-19بػُجي أخمض (.)1958 -1936
-20شيُت كىٍضع (.)1958 -1921
 -21ػبُضي إلاباعن ( .)1958 -1929
 -22عئُض أخمض ( .)1958 -1926
 -23شؿىؾي عابذ ( .)1958 -1923
 -24غبض الضاًم لخػغ ( .)1958 -1916

 -25لؼهً أخمض ( .)1958 -1929
 -26بىصعهم مدمض ( .)1958 -1937
 -27حمعي اخؿً ( .)1958 -1935
 -28ؾػىصي مدمض ( .)1958 -1935
 -29لهىٍمل مىس ى ( .)1958 -1924
 -30سحبان ضاصق ( .)1959 -1900
 -31غفُطت أخمض ( .)1959 -1909
 -32كمُضة مدمض ( .)1959 -1931
 -33شِبضعة مدمض ( .)1959 -1933
 -34مضلل مدمض (.)1959 -1941
 -35خغػهللا الحاج ( .)1960 -1909
 -36غفُطت بشير ( .)1960 -1935
 -37وػُمي غامغ ( .)1960 -1942
 -38خغػهللا غثمان ( .)1960 -1939
 -39صعَس ي مدمض ( .)1960 -1926
 -40ؾالمين غِس ى ( .)1960 -1920
 -41بً غِس ى بللاؾم ( .)1961 -1920
 -42ػهؿاع إبغاهُم ( .)1961 -1927
 -43الىعكلي أخمض ( .)1962 -1910
 -44لغغٍذ ؾاهغ ( .)1962 -1928
 -45حباعي ّإبغاهُم ( .)1962 -1926

*الشخصياث وؤعالم البلسًت:
الشخصياث الخاريذيت والىضاليت :هىان الػضًض مً الشخطُاث في بلضًت ؾُضي زالض والتي وان لهم الضوع
الفػاٌ في الىػاٌ الؿُاس ي والػؿىغي.

 - 1الىضال الطياس ي:
 oفغج هللا مطؿفى
 oأخمض بً ضفُت
 oمغؼي زالض وكغَش ي ؾلُمان (أغػاء مؤؾؿين في خؼب هجم شماٌ إفغٍلُا).
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 - 2في الىضال العطىزي:
 الشهُض شلغة بً ضالح ( )1957 -1928غالم ومجاهض غمل غلى إكىاع الىثير لاللخداق بطفىف الثىعة.
 الشهُض مدمض بً اللغمي ( )1956 -1929مىاغل ؾُاس ي وغؿىغي ًخلً زالر لغاث.
 الشهُض غبض الغخمان مغؼي (  )1962 -1933مػلم كغآن وشهُض.
 الشهُض غاشىع ػٍان ( )1956 -1919غالم ومجاهض غمل غلى إكىاع الىثير لاللخداق بطفىف الثىعة.
 الطاصق مغؼي شهُض وفلُه.
 الحاج زالض بً ؾالب مً بين عحاٌ اإلاىؿلت والظي غغف بدؿه الىػالي والثىعي خُث وان منزله مؿخىصع
لألؾلحت).
 الحاج الجمىعي بً غمغ جغاهت :وان مً بين الغحاٌ الظًً ؾاهمىا في حمؼ ألاؾلحت وخشض همم الغحاٌ
أزىاء الخدػير للثىعة اإلاػفغة زاضت غً ؾغٍم الػالكاث في والًت الجلفت وواصي ؾىف.
 الشهُض مدمض بً الهاصي كائض غؿىغي مدىً.
 الشهُض غبض الغخمان بً الهاصي كائض مُضاوي مدىً.
 الشهُض ؾاغض خلِـ ( )1957 -1939خفظ اللغآن غلى ًض الشُش شلغة بً ضالح.

*العلـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء:
ؾُضي مشِش.
ؾُضي ؾالمت.
الشُش وػُم الىػُمي (أخض مؤؾس ي حمػُت الػلماء اإلاؿلمين).
الشُش أخمض بً إبغاهُم الجىصي.
الشُش غبض الغخمان بً زلُفت.
الشُش مدمض بً الؿاهغ صعَس ي.
الحاج بً غمغ بً خغػ هللا.
الشُش أخمض بؿؿامي (بً شلُدت).
الشُش الطالح كُؿىن.
الشُش غبض اإلاجُض خبت.
الشُش الطاصق زظًغ.
الشُش مدمض ػهاهت (خمت كضوع).
الشُش زالض بً كىٍضع .
الشُش غلي بً الجغووي.
غمغ حباعي.
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*ألازب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والػع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء:
*الػعزاء اللسامى :
 بً ًىؾف (.)1901 -1820
 مدمض بً كُؿىن (.)1908 -1843
 الشُش الؿماحي (.)1908 -1868
 مدمض بً غؼوػ (.)1945 -1897
 مدمض بً ؾبُؼ (.)1976 -1904
 بللاؾم بً ػغاصة (.)1979 -1887

*الػعزاء املعاصزون:
 مدمض غىلغ وأزخه ؾلمى.
 ألاؾخاط غاشىع مدمض.
 غبض الىاخض خغػهللا.
 مؼعوع خىٍلي.
 عخمىن زالض.
 الحاج لػماعة.
 غلي إلايزي.
 الطالح بضعي.
 ؾػضون أخمض.
 الشاغغ واإلاثلف بً غؼالت مدمض.
 ألاؾخاط الحاج كاؾم.

*الفىاهين:
 الفىان الىبير اإلاغخىم زلُفي أخمض وأزىه الشُش.
 الفىان واإلامثل مدمض عجاًمي.
 أخمض خلِـ اإلاضغى أخمض الخالضي.
 الفىان مدمض لػُاض ي.
 مدمض حهغة.
 لػماعة مدمض.

*الفزق الفليلىريت والفىيت:
فغكت اللطاصة ،فغكت اللطبت وفغكت الفغؾان والباعوص.
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*ؤهم الشواًا واملسارص اللزآهيت باملسًىت:
ػاوٍا ؾُضي زالض (الػخُلت) :ػواًا ؾُضي زالض اإلاػاضغة:
ػاوٍت ؾُضي غلي الجغووي .ػاوٍت مسجض مىس ى بً هطير.
ػاوٍت الخي الشغقي (الشغاكت) .ػاوٍت مسجض غبض اإلاجُض خبت.
سواًا في ظىر الاهجاس :الؼاوٍت الىبري (أبى ػٍض الليرواوي باإلاضًىت الجضًضة) ،ػاوٍت غغَش الحمىلت.
*املسارص اللزآهيت :في ول مسجض هىان مضعؾت كغآهُت
*عسز املطاجس العخيلت والحسًشت:
 -1عسز املطاجس العخيلت 03:وهي مسجض زالض بً ؾىان الػبس ي ،اإلاسجض الػخُم بالضشغة ،اإلاسجض الشغقي.
 -2عسز املطاجس الحسًشت  )13 ( :وهي :مسجض غلبت بً هافؼ الفهغي ،مسجض الشُش الىػُمي ،مسجض
الطالحين ،مسجض الخلىي ،مسجض بً خغػهللا ،مسجض غبض اإلاجُض خبت ،مسجض مىس ى بً هطير ،مسجض
الهجغة ،مسجض الشُش بؿؿامي ،مسجض مدمض مخي ،مسجض مػاط بً حبل ،مسجض غثمان بً غفان ،مسجض
الخىبت.
- 3عسز املصلياث  )09 ( :مطلى بسلُفت غبض الغخمان ،مطلى غلي الجغووي ،مطلى ؾاعق بً ػٍاص ،مطلى هبىت
باػٍىى ،مطلى كغٍت الطابىن ،مطلى غبض الغخمان بً غىف ،مطلى مالً بً أوـ ،مطلى غبض الغخمان شِبان،
مطلى بالٌ بً عباح.

*العازاث والخلاليس بالبلسًت:
جؼزغ مضًىت ؾُضي زالض بػاصاث وجلالُض جميزها غً باقي البلضًاث منها:
عازة الخجيار(هى غمل ًىدس ي الؿابؼ الخؿىعي طو ضبغت زلافُت وصًيُت خُث ًخم ؾالء مسجض زالض بً ؾىان
الػبس ي بماصة الجير باألهاػٍج والغٍاث واإلاضائذ).
الخىيشة :وهي غمل جؿىعي حػاووي ٌشمل غضة وشاؾاث احخماغُت وزيرًت.

الخخان الجماعي.
*الصىاعاث والحزف الخلليسًت بالبلسًت:
ضىاغت الفساع ،ضىاغت اليؿُج والؼعابي ،الحضاصة ،ضىاغت الفلُج (بِذ مً الشػغ) ،خُاهت البرهىؾىاللشابُت،
ضىاغت ألاصواث اإلاىؾُلُت الفليلىعٍت (الغاًؿت ،البىضًغ ،اللطبت والضعبىهت).

*املىاضم السًييت والشلافيت:
 .1املىاضم السًييت:
 الاخخفاٌ بالػُض الؿىىي إلاضًىت ؾُضي زالض (غُض  26عمػان) ًدخفل بئخُاء هاجه اللُلت مً ول غام في 26عمػان وجخسللها كطائض وأهاشُض صًيُت ،مضائذ ،شػغ وإكامت ؾىق اكخطاصي في هفـ الُىم.
 الاخخفاٌ بلُلت اللضع ( 27عمػان) خُث ًخم جىغٍم خفظت اللغآن ومػلميهم بالؼواًا اللغآهُت. اإلاىلىصًت :جلام بمىاؾبت مىلض الىبي مدمض ضلى هللا غلُه وؾلم فخلام اخخفاالث صًيُت باألهاشُض واإلاضائذ بؿابؼمدلي مدؼ.
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 .2املىاضم الشلافيت:
 اإلاهغحان الىؾني للشػغ وألاغىُت البضوٍت :خُث جخميز بلضًت ؾُضي زالض غً باقي البلضًاث باهخمامها بالترارالثلافي خُث ًلام هظا اإلاهغحان ول أعبؼ ؾىىاث غلى ألاكل.

*ؤهم الخظاهزاث الزياضيت والشلافيت:
حػغف اإلاضًىت جظاهغاث في مسخلف اللؿاغاث:

 .1في مجال الزياضت:
 جلام صوعة هبري ول غام لجمُؼ أخُاء اإلاضًىت باإلالؼ ب الجىاعي لىغة اللضم حي اللاغت. الىغة الحضًضًت في الفترة الطُفُت. ؾباق الشباب والجماغاث اإلادلُت. .2الخظاهزاث الشلافيت ً :خم غلض غضة ملخلُاث غلمُت وفىغٍت بطفت صوعٍت إلبغاػ صوع غلماء اإلاضًىت مثل:
ملخلى الشُش غبض اإلاجُض خبت ،ملخلى الشُش وػُم الىػُمي.
اإلاؿابلاث الثلافُت بين شباب اإلاضًىت همؿابلت فغؾان اللغآن ،ومؿابلت بين ؾالب الثاهىٍاث واإلاخىؾؿاث.

*حػضاص مسخلف الجمػُاث الىاشؿت بالبلضًت:
الجمػُت الثلافُت إلاضًىت ؾُضي زالض ،حمػُت ؾُضي زالض الخػغاء ،حمػُت زىاؾغ الثلافُت ،حمػُت الىخضة
الثلافُت ،حمػُت ؤلاخؿان لجُل اإلاؿخلبل والخىفل بظوي الاخخُاحاث الخاضت ،حمػُت إشغاق للفىىن
اإلاؿغخُت ،حمػُت ألاكؿاب الثلافُت ،حمػُت جىاضل ألاحُاٌ ،حمػُت وشاؾاث الشباب هغٍفي مطؿفى ،حمػُت
الهضي لتركُت اإلاغأة ،حمػُت آفاق الشباب ،حمػُت أفغاح الخير للفىىن الثلافُت ،حمػُت الضًىان الؿُاحي اإلادلي
لبلضًت ؾُضي زالض ،حمػُت آفاق للفىىن اإلاىؾُلُت ،حمػُت وػُم الىػُمي للثلافت والؿُاخت ،حمػُت ألاضضكاء
لليشاؾاث الترفيهُت ،الىاصي الغٍاض ي الهاوي كضماء الغبي أمل ؾُضي زالض ،الىاصي الغٍاض ي للهىاة هجم مضًىت
ؾُضي زالض ،الىاصي الغٍاض ي للهىاة اإلاضاعؽ الغٍاغُت اإلاغهب الغٍاض ي الجىاعي ،الىاصي الغٍاض ي للهىاة زالض
بً ؾىان للضماء الغبي هغة اللضم.
زالشا املزافم بالبلسًت:
مسخلف ؤلاصاعاث الػمىمُت بالبلضًت وملحلاتها:
العسز
هىع املزفم
صحيت
-

مجمؼ ضخي
كاغت غالج
إزاريت وؤمىيت
ملغ الضائغة
ملغ البلضًت
فغوع بلضًت
مغهؼ البرًض واإلاىاضالث
فغع بغٍضي

01
08
01
01
04
01
01
8

-

الضعن الىؾني
أمً الضائغة
مغهؼ الشغؾت اللػائُت
الػمان الاحخماعي
زؼٍىت ما بين البلضًاث
مفدشُت أمالن الضولت
ووالت غلاعٍت
ؾىهلغاػ
الحغؽ البلضي
ججاريت
ؾىق ًىمي
ؾىق مغؿى
مدؿت بنزًً
مظبذ بلضي
مىكف الحافالث والؿُاعاث
املزافم الزياضيت والشلافيت
ملػب بلضي
مؿبذ
ملػب حىاعي
صاع الشباب

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
02

باإلغافت إلى طلً اإلاطالح الخلىُت:
 اللؿم الفغعي لألشغاٌ الػمىمُت. فغع الؿىً والخجهيزاث الػمىمُت. اللؿم الفغعي للمىاعص اإلاائُت. فغع اإلاطالح الفالخُت. -فغع الخػمير والهىضؾت اإلاػماعٍت والبىاء.
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*امليػأث الخعليميت:

المؤسساث التزبويت المتواجذة بئقليم بلذيت سيذي خالذ
الثاوويـــــــــــــــــــــــــــاث
ثاوويت شقزة به صالح

ثاوويت عفيصت خالذ

متقه قزمي محمذ

المتوسطـــــــــاث
متوسطت خالذ به الوليذ

متوسطت هاوي ع الزحمان
بهالهاديالهادي

متوسطت تووسي عبذ القادر

متوسطت سوطار إبزاهيم

متوسطت حمشة سيذ الشهذاء
متوسطت قط عبذ القادر

متوسطت المجاهذ لخذاري
محمذ

متوسطت عذيلت علي

المذارص االبتذائيت
مذرست بىدرهم
محمذ

مذرست بلعباسً
حىٌلً

مذرست هاوً محمذ

مذرست قرمً عبذ
القادر

مذرست لهىٌمل مىسى

مذرست سالمٍه
عٍسى

مذرست جىدي
محمذ

مذرست جمعً
حسان

مذرست به رٌاب
محمذ

مذرست هاوً محمذ به
روٌجع

مذرست جهرة الشٍخ

مذرست درٌسً
عبذالغفار

مذرست ساعذ
مخلىف

مجمع بعٍجً إبراهٍم

مذرست بىطً
لخضر

مذرست مذلل
محمذ

مجمع شىٍت قىٌذر

مذرست سعىدي
الصادق

مذرست به محٍاوي مذرست مهىً الهادي
محمذ
مذرست زهاوت
لسهاري

مذرست بعٍجً احمذ

مذرست عبذ الحمٍذ
به بادٌس

مذرست عفٍصت مبروك

مذرست حىٌلً
بىخاري
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رابعا الجاهب إلازاري:
الدشىُلت الؿُاؾُت للمجلـ الشػبي البلضي:خؼب حبهت الخدغٍغ الىؾىُىخؼب الخجمؼ الىؾني الضًملغاؾي.
الهيئت الخىفذًت للمجلظ:
الغئِـ:كىٍضع ػهاهتاإلاؿخىي الخػلُمي زاهىي.
الىائب:عشُض هىاعٍاإلاؿخىي الخػلُمي حامعي.
الىائب :هىع الضًً إلاباعوي اإلاؿخىي الخػلُمي حامعي.
الىائب :عابذ هاوي اإلاؿخىي الخػلُمي إهمالي.
الىائب :مطؿفى مػؿاللهاإلاؿخىي الخػلُمي إبخضائي.
اإلاىضوب :مدمض عخمىن اإلاؿخىي الخػلُمي زاهىي.
اإلاىضوب :أخمض بغباضاإلاؿخىي الخػلُمي زاهىي.
اإلاىضوب :غبض الىاخض خغػهللا اإلاؿخىي الخػلُمي ابخضائي.
اإلاىضوب :عبُدت مؼعوع اإلاؿخىي الخػلُمي زاهىي.
دامطا :مػلىماث غغوعٍت:
أعكام الهىاجف والفاهـ بالبلضًت:
033.76.95.91
033.76.84.90
033.76.87.45
033.76.89.80
الغابـ الالىترووي للبلضًت:
communesidikhaled1958@gmail.com

ضيسي دالس في............................. :

رئيظ املجلظ الػعبي البلسي
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مزفم (صىر):
ضىعة للمضًىت اللضًمت (الضشغة)

الصباط
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امليان املطمى البيرازي(الجىت )– واحاث وازي جسي  -ضيسي دالس-

فزكت فليلىريت
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مسج ــس دال ــس بً ضى ــان ليلــت 26مــً رمضــان

الجهــت الػزكيت ملسج ــس دالس بً ضىان العبس ي
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ظزيم عزيؼ الحمىلت – ضيسي دالس

ضاحت الػهساء (اللاعت)
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ضفاف وازي جسي -ضيسي دالس-
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