
نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

0808,0001/12/200113,0004,0000,0053,3300,0053,3306,0006,0000,0067,33مغربي أحمد شوقي1

مالحظاتطبیعة االستفادة 

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 

لھ اوالدمج 2 داخل قطاع التعلیم العالي
عمل الزوجالرتبة

یب
رت

الت

االسم واللقب
أعزبمتزوجاألقدمیة الرتبة

خارج قطاع التعلیم العالي

معاییر التقییم

0808,0001/12/200113,0004,0000,0053,3300,0053,3306,0006,0000,0067,33مغربي أحمد شوقي1

شقة رقم 65 عمارة H منطقة التجھیزات + للزوجة قطعة أرض رقم 150 تجزئة 165 الحاجب

استفاد في اطار برنامج 210 سكن تساھمي ببرج بوعریریج ومستفید من سكن ترقوي مشروع 64

0404,0010/12/200212,0003,0021,0049,2329/09/199828/09/199901,0001,0050,2305,5005,500404,0063,73ھیمة عمارة2

Xقطعة أرض رقم 10 تجزئة بوزاھر + قطعة أرض لبشاش + قطعة أرض التعاونیة العقاریة لبصایرة فاطمة0707,0002/11/200311,0004,0029,0045,6527/01/198905/01/200205,0005,0050,6505,5005,5000,0063,15حوحو محمد نبیل

قطعة ارض رقم 06 بالتعاونیة العقاریة المنظر الجمیل اوالد جالل
06,0000,0061,27 05,0051,2706,00 46,2710/12/199012/11/200105,00 04,0006/09/200311,0006,0025,00

66,23

X04حمریط رشید

04,5000,00 11,0000,4553,7304,50 26,0053,2823/06/200104/12/200100,0005,00 08,0005/12/200113,0003,00 X08بن زیوش صالح الدین

مستفید: التعاونیة العقاریة المنظر الجمیل اوالد جالل + تعاونیة البسباس

0707,0006/09/200311,0006,0025,0046,2715/09/200105/09/200301,0011,0020,0001,9748,2504,0000,5004,5000,0059,75فرطاس نعیمة3

Xالزوجة مستفیدة من سكن تساھمي ضمن برنامج 350 سكن بسكرة0707,0006/09/200410,0006,0025,0042,2700,0042,2706,0006,000404,0059,27بومعراف بلقاسم

Xمستفید: سكن ترقوي مشروع 40 سكن بسكرة0808,0003/09/200509,0006,0028,0038,3116/11/199918/12/200203,0001,0002,0003,0941,4005,0005,000404,0058,40غقال عادل

0808,0002/11/200410,0004,0029,0041,6501/01/200201/11/200402,0010,0000,0002,8344,4804,0004,0000,0056,48بولقواس زرفة4

0707,0006/09/200509,0006,0025,0038,2723/10/200010/09/200402,0007,0009,0002,6140,8804,5004,500404,0056,38دمناتي فاطمة5

06,0000,0061,27 05,0051,2706,00 46,2710/12/199012/11/200105,00 04,0006/09/200311,0006,0025,00 X04حمریط رشید

0707,0006/09/200509,0006,0025,0038,2723/10/200010/09/200402,0007,0009,0002,6140,8804,5004,500404,0056,38دمناتي فاطمة5

0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2711/01/199805/09/200505,0005,0043,2705,0005,0000,0056,27سایحي سلیمة6

0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2706,0006,000404,0056,27حاحة عبد العالي7

Xیملك سكن بموجب عقد ھبة ببلدیة اشمول0808,0028/12/200509,0003,0003,0037,0314/02/197927/12/200505,0005,0042,0306,0006,0000,0056,03محناش محمد

مالك للشقة رقم 12 عمارة 17 بحي 222/162 لوطایة + للزوجة قطعة أرض بتجزئة میمون الطاھر لوطایة

مالك للشقة 112 حي 122/162 لوطایة + شقة 112 حي 200 مسكن لوطایة (في اطار التنازل)
00,0055,67 06,0006,00 24/10/200505,0005,0042,67 01/11/200509,0005,0000,0037,6720/10/1992 X0707,00بن دحمان عبد الرزاق

مالك للشقة 112 حي 122/162 لوطایة + شقة 112 حي 200 مسكن لوطایة (في اطار التنازل)

0707,0006/09/200509,0006,0025,0038,2701/01/200105/09/200504,0008,0004,0004,6842,9505,5005,5000,0055,45آجقو سامیة8

Xللزوجة سكن ببلدیة عین فكرون والیة أم البواقي0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,0005,000404,0055,27كربوسة عمراني

Xللزوج قطعة أرض بیضاء باب الضرب0808,0006/09/200410,0006,0025,0042,2700,0042,2704,5004,5000,0054,77طاھري فاطمة الزھراء

Xمستفیدة: تجزئة 444، القطعة رقم 91، حي 5 جویلیة، القنطرة0707,0001/12/200410,0004,0000,0041,3300,0041,3306,0006,0000,0054,33شرحبیل صونیة

للزوج شقة رقم 18 عمارة 14 بالمدینة الجدیدة علي منجلي 
04,0054,25 05,0005,0004 00,0041,25 03,0023,0041,25 0404,0008/12/200410,00 Xرضوان صالح سارة

الزوج مستفید في اطار برنامج السكن التساھمي بقسنطینة

Xتحول0404,0010/12/200311,0003,0021,0045,2300,0045,2305,0005,0000,0054,23جراح عبد الغاني

0707,0027/11/200410,0004,0004,0041,3800,0041,3805,5005,5000,0053,88العابد عدنان9

الزوج مستفید من سكن تساھمي ضمن 40 سكن برج بن عزوز

الزوج مستفید من سكن تساھمي برنامج 40 سكن برج بن عزوز + مستفیدة من سكن ترقوي مشروع 280/80

بلعمري جمال

53,75 04,5000,00 00,0041,2504,50 23,0041,25 08,0008/12/200410,0003,00

04,0054,25

X08عمران كریمة

05,0005,0004 00,0041,25 03,0023,0041,25 0404,0008/12/200410,00 Xرضوان صالح سارة

Xشقة رقم 08 عمارة 13 حي 1000 مسكن0707,0028/12/200509,0003,0003,0037,0300,0037,0305,5005,500404,0053,53بلعمري جمال

0707,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2505,0005,0000,0053,25منصور آمال10

تملك شقة بحي 200 مسكن المنطقة الحضریة النسیم باتنة

مستفیدة من سكن رقم 15 عمارة K برنامج 40 سكن ترقوي  بباتنة

Xالزوج یملك قطعة أرض بلیشانة0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2706,0006,0000,0052,27ساعد صباح

Xالزوج یملك سكن تساھمي ضمن 56 مسكن تساھمي بتجزئة 441 قطعة بسكرة0707,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2504,0004,0000,0052,25خینش دلیلة

04,0000,0053,25 41,2504,00 00,00 08,0008/12/200410,0003,0023,0041,25 X08عرعور ملیكة

Xالزوج یملك سكن تساھمي ضمن 56 مسكن تساھمي بتجزئة 441 قطعة بسكرة0707,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2504,0004,0000,0052,25خینش دلیلة

الزوج یملك قطعة أرض بحي بوعبد هللا بلدیة سیدي عقبة

CNL تملك قطعة أرض مرخصة للبناء

Xتحول0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,5005,5000,0051,77بن حرز هللا صابر

0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,5005,5000,0051,77خیاط خالد11

0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,5005,5000,0051,77رابحي إسماعیل12

52,03 05,000202,00 00,0037,0305,00 03,0037,03 08,0028/12/200509,0003,00 X08بن سمینة دالل

Xسكن بالقنطرة + للزوج مبنى سكني بالتعاونیة العقاریة األمل + قطعة أرض المجمع01 بالقنطرة0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,5005,500404,0051,77رواق سماح

0404,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2504,5004,500202,0051,75قرید عمر13



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

الزوج یملك مسكن رقم 06 بحي 10 سكنات بجمورة

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

عمل الزوج
مالحظاتطبیعة االستفادة  مج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي

05,5000,0051,60

لھ اوالد

42,1005,50 00,00 04,0022/09/200410,0006,0009,0042,10 X04بوعصیدة لیندة
الزوج مستفید: دیار السعادة 

Xیملك الزوج شقة بحي 200 مسكن المنطقة الحضریة باتنة0808,0014/11/200509,0004,0017,0037,5200,0037,5206,0006,0000,0051,52معاش حیاة

0808,0031/10/200608,0005,0000,0033,6714/09/200230/10/200604,0001,0016,0004,1337,7905,5005,5000,0051,29خلف هللا نبیل14

في انتظار نتائج التحقیق0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,0005,0000,0051,27بوعروري جعفر15

في انتظار نتائج التحقیق0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,0005,000404,0051,27بخوش نجیب16

Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي في اطار مشروع 0808,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2502,0002,0000,0051,25280/80سلیماني صباح

05,5000,0051,60 42,1005,50 00,00 04,0022/09/200410,0006,0009,0042,10 X04بوعصیدة لیندة

Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي في اطار مشروع 0808,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2502,0002,0000,0051,25280/80سلیماني صباح

Xبعین المالحة0404,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2506,0006,0000,0051,25بوقرة أم الخیر E1 لدیھا سكن رقم 17 عمارة

0808,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2502,0002,0000,0051,25حمیدي سامیة17

0404,0017/11/200410,0004,0014,0041,4900,0041,4905,5005,5000,0050,99جمعي حسین18

0808,0020/11/200509,0004,0011,0037,4500,0037,4505,5005,5000,0050,95یحي خالد19

Xومستفید من سكن في اطار مشروع 64 سكن ترقوي0808,0003/09/200509,0006,0028,0038,3100,0038,3104,0000,5004,5000,0050,81صحراوي محمد I مستفید من سكن رقم 151 السایحي

Xقطعة أرض رقم 134 خراطة والیة بجایة0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2704,5004,5000,0050,77فنوش نصیر

0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2704,5004,500404,0050,77جنان عبد الحق20

0808,0001/11/200509,0005,0000,0037,6700,0037,6705,0005,0000,0050,67یحي جبران21

0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2704,0004,0000,0050,27نصبة مسعودة22

0404,0006/09/200410,0006,0025,0042,2700,0042,2704,0004,0000,0050,27رشید نعیمة23

0404,0020/09/200410,0006,0011,0042,1200,0042,1204,0004,0000,0050,12رھوة نعیمة24 0404,0020/09/200410,0006,0011,0042,1200,0042,1204,0004,0000,0050,12رھوة نعیمة24

في انتظار نتائج التحقیق0707,0029/12/200410,0003,0002,0041,0200,0041,0202,0002,0000,0050,02عبد السالم نورة آمال25

0808,0031/10/200608,0005,0000,0033,6725/12/200230/10/200603,0010,0005,0003,8537,5104,5004,5000,0050,01مستاري عادل26

في انتظار نتائج التحقیق0707,0001/12/200509,0004,0000,0037,3300,0037,3305,5005,5000,0049,83عبھ ملیكة27

Xللزوج قطعة أرض رقم 281 رمایش0707,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2704,5004,5000,0049,77بن طبي دالل

0707,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2704,5004,5000,0049,77عاشور فلة28 عاشور فلة

0404,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2504,5004,5000,0049,75خلیل نزیھة29

0404,0014/12/200410,0003,0017,0041,1900,0041,1904,5004,5000,0049,69جبلون یوسف30

Xمستفید: تعاونیة أول نوفمبر، بسكرة ویملك قطعة أرض بلدیة الفیض0707,0031/10/200608,0005,0000,0033,6701/10/198909/07/200605,0005,0038,6704,0004,0000,0049,67بن عمار بن خدة

0808,0031/12/200509,0003,0000,0037,0000,0037,0004,5004,5000,0049,50نسیغة فیصل31

0808,0031/10/200608,0005,0000,0033,6730/12/200301/10/200602,0009,0001,0002,7536,4205,0005,0000,0049,42میسوم بلقاسم32

0707,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2704,0004,0000,0049,27جغام لیلى33

Xتملك قطعة أرض برخصة بناء + مستفیدة من سكن فیاطار مشروع 280/80 ترقوي جماعي0707,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2704,0004,0000,0049,27كحول شفیقة

0404,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2504,0004,0000,0049,25لحلوحي فھیمة34

0707,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,5004,500404,0049,17جوادي یوسف35

0707,0023/09/200608,0006,0008,0034,0900,0034,0906,0006,000202,0049,09علیة سماح36

0808,0031/12/200509,0003,0000,0037,0000,0037,0004,0004,0000,0049,00شیغوب فرید37 0808,0031/12/200509,0003,0000,0037,0000,0037,0004,0004,0000,0049,00شیغوب فرید37

Xتملك قطعة أرض تجزئة 339 قطعة رقم 201 بلدیة شتمة0808,0001/10/200707,0006,0000,0030,0003/01/199830/09/200705,0005,0035,0006,0006,0000,0049,00مدور ملیكة

Xیملك قطعة أرض رقم 173 بتجزئة 363 قطعة بلدیة شتمة0808,0002/10/200707,0006,0000,0030,0001/02/199501/10/200705,0005,0035,0005,5005,5000,0048,50بن عیشي عمار

Xمستفید: سكن تساھمي رقم 126، مشروع 150 سكن، سیدي خالد وبرنامج 64 سكن ترقوي بسكرة0808,0001/10/200707,0006,0000,0030,0005/12/199930/09/200705,0005,0035,0005,5005,5000,0048,50بزیو سلیم

Xأرض  رقم 995 تجزئة 1187 بسكرة وسكن اجتماعي إیجاري حي 244 مسكن عمارة 10 شقة 0808,0001/12/200707,0004,0000,0029,3308/09/198731/10/200705,0005,0034,3306,0006,0000,0048,33145بتقة سلیم

0404,0006/09/200410,0006,0025,0042,2700,0042,2702,0002,0000,0048,27غیتي حسینة38

Xتملك بنایة بحي لمصلى رقم 158 + مبنى سكني رقم 629 بسكرة0808,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2702,0002,0000,0048,27العلواني عدیلة

في انتظار قرار االستفادةمسجل في إطار برنامج البیع باالیجار0404,0006/09/200410,0006,0025,0042,2700,0042,2702,0002,0000,0048,27بوخالفة حسینة خفیظة39

0404,0006/09/200410,0006,0025,0042,2700,0042,2702,0002,0000,0048,27عریق سالف فریدة40



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

0404,0006/09/200410,0006,0025,0042,2700,0042,2702,0002,0000,0048,27ببھ نجاة41

مالحظاتلھ اوالد

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

الرتبة
عمل الزوجالرتبة

طبیعة االستفادة 

یب
رت

الت

االسم واللقب
أعزبمتزوجاألقدمیة

مج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي

0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2704,0004,000202,0048,27رحال سالف42

0404,0006/09/200410,0006,0025,0042,2700,0042,2702,0002,0000,0048,27خان أحالم43

0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2706,0006,0000,0048,27حوحو صالح44

Xشقة رقم 03 بحي 86 مسكن تساھمي فردي بسكرة0404,0006/09/200410,0006,0025,0042,2700,0042,2702,0002,0000,0048,27مناصریة إسماعیل

Xقطعة أرض رقم 17 تجزئة 379 ببلدیة خنشلة 0808,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,5004,5000,0046,17نجار زھیر

للزوج قطعة أرض رقم 347 عین الباي قسنطینةللزوج قطعة أرض رقم 347 عین الباي قسنطینة

تملك قطعة أرض بوزوران وأخرى یتجزئة الریاض + شقة + محل تجاري (باتنة)

للزوج قطعة أرض رقم 143 تجزئة 213 قطعة بسكرة

الزوج مستفید سكن تساھمي برنامج 140 سكن بسكرة + مستفیدة من سكن برنامج 112 سكن ترقوي

Xشقة رقم 129 عمارة 33 حي350 مسكن تساھمي جرء "ب" + مسكن حي لحول معمر بسكرة0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0008/02/199520/05/200705,0005,0035,0005,0005,000404,0048,00دخیة منیر

0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,5005,5000,0047,77مسمش نحاة45

05,0000,0048,00 35,0005,00 28/12/199730/09/200705,0005,00 08,0001/10/200707,0006,0000,0030,00

48,00

X08مناصریة میمونة

05,0000,00 05,0035,0005,00 00,0030,0002/04/199430/09/200705,00 08,0001/10/200707,0006,00 X08جلول آمال

0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,5005,5000,0047,77بومجان عادل46

Xالزوج مستفید: تجزئة 1187، القطعة رقم 246، طریق سیدي عقبة0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,5005,5000,0047,77رحماني سلیمة

0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,5005,5000,0047,77تومي لخضر47

0404,0016/11/200410,0004,0015,0041,5000,0041,5002,0002,0000,0047,50شابي سامیة48

في انتظار قرار االستفادةمسجلة في إطار برنامج البیع باالیجار0404,0026/08/200509,0007,0005,0038,3900,0038,3905,0005,0000,0047,39مبرك نعیمة49

في انتظار نتائج التحقیق0404,0001/12/200410,0004,0000,0041,3300,0041,3302,0002,0000,0047,33شادلي إلھام50 في انتظار نتائج التحقیق0404,0001/12/200410,0004,0000,0041,3300,0041,3302,0002,0000,0047,33شادلي إلھام50

Xیملك الزوج شقة بحي 150 مسكن اجتماعي تساھمي باتنة0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2705,0005,0000,0047,27عاللي ملیكة

0707,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2702,0002,0000,0047,27حروري سھام51

0404,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2502,0002,0000,0047,25شین سعیدة52

Xسكن رقم 97 حي محمد نجار بسكرة0404,0008/12/200410,0003,0023,0041,2500,0041,2502,0002,0000,0047,25جبیرات سناء

في انتظار نتائج التحقیق0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,5005,500404,0047,17صید صالح53

0808,0028/12/200509,0003,0003,0037,0300,0037,0302,0002,0000,0047,03نواجي ملیكة54

للزوج مسكن عائلي سطر الملوك بسكرة + مبنى سكني حي رقم 40 تجزئة خبزي

الزوج مسنفید: قطعة رقم 290 طریق سیدي عقبة ومستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 64 مسكن

0707,0001/10/200707,0006,0000,0030,0025/12/199601/10/200705,0005,0035,0005,0005,0000,0047,00دبراسو فطیمة55

Xقبول ملف الزوج0808,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,0005,000404,0047,00حضري حمیدة آمال

0707,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6706,0006,0000,0046,67لعبشي الطاھر56

47,00 04,0000,00 05,0035,0004,00 00,0030,0015/09/199317/06/200705,00 08,0001/10/200707,0006,00 X08بن صالح نوال

0707,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6706,0006,0000,0046,67لعبشي الطاھر56

في انتظار نتائج التحقیق0808,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,0005,0000,0046,67كرد یحي57

Xللزوج قطعة أرض رقم 284 طریق تقرت + قطعة أرض بتجزئة 17 قطعة بسكرة0404,0009/11/200509,0004,0022,0037,5700,0037,5705,0005,0000,0046,57بولطیف نورة

Xبنایة رقم 425 قسم 50 بسكرة + قطعة أرض رقم 41 بباتنة0707,0025/09/200608,0006,0006,0034,0700,0034,0705,5005,5000,0046,57مفتاح كمال

0404,0028/12/200509,0003,0003,0037,0300,0037,0305,5005,5000,0046,53قریرة بلحي58

Xللزوج قطعة أرض رقم 252 تجزئة 1187 مسكن بسكرة0404,0028/12/200509,0003,0003,0037,0300,0037,0305,5005,5000,0046,53بوخلوف جمعة

0707,0022/11/200608,0004,0009,0033,4300,0033,4306,0006,0000,0046,43بوزواید محمد لحسن59

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,5004,500404,0046,17بلقاسم مونیا60

Xمستفیدة من سكن في اطار مشروع 64 مسكن ترقوي بسكرة0707,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,0005,000404,0046,00حفیظي سلیمة

مسكن حي المحطة+ مبنى سكني الزعاطشة+ مسكن فردي األخوة صولي+ قطع أرضیة

للزوجة محل سكني بھ محالت تجاریة مساحتھا 287 متر مربع بالجلفة

بورمل شریفة

05,5000,0045,93 33,4305,50 00,00 07,0022/11/200608,0004,0009,0033,43 X07روینة عبد الحفیظ

في انتظار قرار االستفادةمسجلة بالبطاقیة الوطنیة في اطار السكن الترقوي العمومي0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,0004,000404,0045,67بورمل شریفة61

Xحي 50 مسكن ترقوي + الزوج یملك شقة رقم 39 حي 350 مسكن تساھمي0707,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,0005,0000,0045,67بلجبل عتیقة B02 تملك شقة رقم 20 عمارة



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

القطعة 129 تجزئة 166 لغروس والقطعة 45 تجزئة 165 بوشقرون 

لھ اوالدمج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

مالحظات
عمل الزوج

طبیعة االستفادة 

45,53 04,5000,00 00,0037,0304,50 03,0037,03 0404,0028/12/200509,0003,00 Xبشار محمد فاروق
 للزوجة شقة رقم 01 عمارة 01 حي 48 سكن طولقة

0404,0028/12/200509,0003,0003,0037,0300,0037,0304,5004,5000,0045,53لھراكي نادیة62

0707,0027/11/200608,0004,0004,0033,3800,0033,3805,0005,0000,0045,38السبتي وسیلة63

0707,0002/11/200608,0004,0029,0033,6500,0033,6504,5004,5000,0045,15محبوب مراد64

0707,0011/11/200608,0004,0020,0033,5500,0033,5504,5004,5000,0045,05حلیلو نبیل65

للزوجة قطعة ارض رقم 72 بعین عبید والیة قسنطینة

45,53 04,5000,00 00,0037,0304,50 03,0037,03 0404,0028/12/200509,0003,00 Xبشار محمد فاروق

للزوجة قطعة ارض رقم 72 بعین عبید والیة قسنطینة

مستفید من البناء الریفي + سكن ترقوي جماعي مشروع 280/80

Xتملك شقة رقم 89 عمارة 06 حي 244 مسكن بسكرة + قطعة أرض رقم 48 بوادي ماویة بسكرة0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0004/12/199630/09/200705,0005,0035,0004,0002,0006,0000,0045,00بجاوي نبیلة

في انتظار قرار االستفادةمسجل في اطار برنامج البیع باالیجار0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0029/01/200130/09/200706,0008,0001,0006,6736,6704,0004,0000,0044,67قماز فاتح66

سكن عمارة 122 حي 1000 مسكن بسكرة

سكن رقم 964 بحي 1000 مسكن في إطار عملیة التنازل عن امالك الدولة
44,27 02,0002,0000,00 00,0038,27 25,0038,27 0404,0006/09/200509,0006,00 Xحبة عفاف

06,0000,0045,00 35,0006,00 27/06/199330/09/200705,0005,00 04,0001/10/200707,0006,0000,0030,00 X04كربوع سلیم

0404,0006/09/200509,0006,0025,0038,2700,0038,2702,0002,0000,0044,27إزمون وردة67

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0021/09/199630/09/200705,0005,0035,0005,0005,0000,0044,00قرید خالد68

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0001/01/200201/10/200705,0005,0035,0005,0005,0000,0044,00بجاوي حنان69

0404,0001/11/200509,0005,0000,0037,6700,0037,6702,0002,0000,0043,67العابد سلوى70

Xتملك قطعة أرض بالمكان المسمى الموقف الكبیر تازولت باتنة0404,0001/11/200509,0005,0000,0037,6700,0037,6702,0002,0000,0043,67ذامخي لیلى

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6706,0006,0000,0043,67زغدودي كاظم71 0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6706,0006,0000,0043,67زغدودي كاظم71

الزوج یملك مسكن رقم 200 حي خبزي ویملك قطعة أرض رقم 142 نجزئة 163 قطعة

الزوج مستفید من السكن التطوري ضمن برنامج 100 سكن بسكرة

0404,0031/12/200707,0003,0000,0029,0010/02/199227/10/200505,0005,0034,0005,5005,5000,0043,50دحامنیة علي72

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,5005,500404,0043,50مسلم ھدى73

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6721/12/199614/10/200003,0009,0023,0003,8137,4802,0002,0000,0043,48معاشي سمیرة74

43,67 06,0000,00 00,0033,6706,00 00,0033,67 0404,0031/10/200608,0005,00 Xبن عبة فضیلة

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,5005,5000,0043,17كریكر سالف75

یملك الزوج مسكن رقم 278 بتجزئة س 1 + قطعة أرض رقم 91 و قطعة رقم 967 بتجزئة 1187 بسكرة

تملك قطعة أرض بور آریس باتنة

0404,0016/09/200608,0006,0015,0034,1600,0034,1605,0005,0000,0043,16قسوري إنصاف76

0707,0023/09/200608,0006,0008,0034,0900,0034,0902,0002,0000,0043,09طویل فتیحة77

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6725/12/200211/11/200300,0010,0016,0000,8834,5404,0000,5004,5000,0043,04دندوقة وسیلة78

05,5000,0043,17 33,6705,50 00,00 04,0031/10/200608,0005,0000,0033,67 X04أقوجیل نبیلة

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6725/12/200211/11/200300,0010,0016,0000,8834,5404,0000,5004,5000,0043,04دندوقة وسیلة78

0404,0028/12/200509,0003,0003,0037,0300,0037,0302,0002,0000,0043,03ھامل خلیصة79

Xسكن عائلي رقم 552 عمارة 88 حي 1000 بسكرة0404,0031/12/200509,0003,0000,0037,0000,0037,0002,0002,0000,0043,00بركان حسیبة

Xیملك قطعة أرض رقم 151 بالتعاونیة العقاریة روینة محمد0808,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,0005,0000,0043,00دبلة فاتح

Xللزوجة قطعة أرض (الباطن) بلدیة بوسعادة والیة مسیلة0707,0001/02/200906,0002,0000,0024,6721/09/199230/12/200805,0005,0029,6706,0006,0000,0042,67عثماني عبد القادر

Xقطعة أرض رقم 36 بالتعاونیة العقاریة طارق ابن زیاد أوالد جالل0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,0005,0000,0042,67سي مزراق أحمد

Xمسكن عائلي رقم 114 حي مجنیش بسكرة + مستفیدة من سكن ترقوي جماعي في اطار مشروع 0707,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0042,67280/80سایحي حنان

في انتظار نتائج التحقیق0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,0005,0000,0042,67شویخي إسماعیل80

قطعة أرض یتجزئة 292 قطعة بلیشانة + للزوج قطعة أرض رقم 208 بتجزئة حمیدي زیان بلشانة

الزوج مستفید: سكن ریفي بلدیة لیشانة

في انتظار قرار االستفادةالزوج مسجل بالبطاقیة الوطنیة في اطار السكن الترقوي العمومي0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,0005,0000,0042,67بن عیسى لیلى81

صالحي احالم

42,67 05,0000,00 00,0033,6705,00 00,0033,67 0404,0031/10/200608,0005,00 Xقاسمي خضرة

Xتملك شقة رقم 14/99 ممرات الصدیق بن یحي + الزوج یملك شقة رقم 03 حي 196 مسكن0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,0005,0000,0042,67صالحي احالم

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,0005,0000,0042,67شلیحي عبد الغاني82

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,0005,0000,0042,67حوحو رضا83



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

0707,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0042,67توبة صونیا84

مالحظاتطبیعة االستفادة  مج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي

معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

عمل الزوج
لھ اوالد

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6705,0005,0000,0042,67نشوة حسینة85

0808,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0004,5004,5000,0042,50شعباني مالك87

0404,0022/10/200608,0005,0009,0033,7700,0033,7704,5004,5000,0042,27دھینة ماجدولین88

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,5004,5000,0042,17شادلي منیرة89

في انتظار قرار االستفادةمسجل في اطار برنامج البیع باالیجار0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,5004,5000,0042,17شبي رشید90

في انتظار قرار االستفادةمسجلة ضمن البطاقة الوالئیة للسكن الترقوي المدعم بدائرة القنطرة0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,5004,5000,0042,17رابحي سلیمة91 في انتظار قرار االستفادةمسجلة ضمن البطاقة الوالئیة للسكن الترقوي المدعم بدائرة القنطرة0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,5004,5000,0042,17رابحي سلیمة91

Xقطعة أرض رقم 67 بتجزئة 310 أوالد جالل0404,0002/11/200608,0004,0029,0033,6500,0033,6504,5004,5000,0042,15تتیات علي

0707,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,0005,0000,0042,00بوعافیة السعید91

0707,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,0005,0000,0042,00حدار جمال92

0707,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0004,0001,0005,0000,0042,00زعرور نعیمة93

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0020/01/199625/12/199802,0011,0005,0002,9332,9305,0005,0000,0041,93بوطبة سمیر جموعي94

Xمستفید من سكن ترقوي جماعي مشروع 0707,0024/11/200707,0004,0007,0029,4100,0029,4105,5005,5000,0041,91280/80قاسمي شوقي

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,0004,0000,0041,67بزقراري عبلة95

في انتظار قرار االستفادةمسجلة في إطار برنامج البیع باالیجار0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6704,0004,0000,0041,67إسماعیل دلیلة96

0202,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6706,0006,0000,0041,67سماتي سعید97

Xقطعة أرض بیضاء رقم 54 سیدي غزال ومستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 0808,0008/11/200806,0004,0023,0025,5900,0025,5904,0004,000404,0041,59280/80بن ساھل وسیلة

Xقطعة أرض رقم 10 العالیة الجنوبیة0202,0012/11/200509,0004,0019,0037,5400,0037,5402,0002,0000,0041,54بشیشي صوریة Xقطعة أرض رقم 10 العالیة الجنوبیة0202,0012/11/200509,0004,0019,0037,5400,0037,5402,0002,0000,0041,54بشیشي صوریة

Xتحول0707,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0004,5004,5000,0041,50سالمن رضوان

Xمسكن رقم 12 عمارة 01 حي مركز البناء والتعمیر بسكرة0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,5005,500202,0041,50وصاف مباركة

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0001/04/200430/09/200703,0005,0029,0003,5033,5004,0004,0000,0041,50بركات ربیعة98

0707,0018/11/200707,0004,0013,0029,4800,0029,4805,0005,0000,0041,48داسي وھیبة99

0707,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6504,5004,500404,0041,15خان محمد لطفي100

Xالزوج مستفید شقة بحي 350 سكن تساھمي  حزء "أ"0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1211/12/199519/12/200910,0010,0031,1204,0004,000202,0041,12ترغیني وردة

Xالزوج مسنفید: سكن تساھمي مشروع 96/40 سیدي عقبة0404,0031/12/200707,0003,0000,0029,0026/10/200321/11/200704,0000,0025,0004,0733,0704,0004,0000,0041,07علیة صفیة

في انتظار نتائج التحقیق0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0009/11/199730/09/200705,0005,0035,0002,0002,0000,0041,00بالعبیدي عایدة عبیر101

Xمستفیدة من سكن في اطار مشروع 280/80 سكن ترقوي جماعي0808,0002/11/200806,0004,0029,0025,6522/01/200103/10/200705,0005,0030,6502,0002,0000,0040,65بن عامر وسیلة

0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6505/09/198714/07/200805,0005,0030,6506,0006,0000,0040,65خیذر سلیم102

Xقطعة أرض رقم 436 تجزئة 1187 قطعة + سكن رقم 177 حي الوادى بسكرة0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0006,0006,0000,0040,00غربي وھیبة Xقطعة أرض رقم 436 تجزئة 1187 قطعة + سكن رقم 177 حي الوادى بسكرة0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0006,0006,0000,0040,00غربي وھیبة

0404,0001/10/200608,0006,0000,0034,0000,0034,0002,0002,0000,0040,00مزیو ألفة103

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0039,67بركان دلیلة104

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0039,67بوغرارة صلیحة105

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0039,67بوزیان نجاة106

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0039,67رازي صباح107

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0039,67كلفالي توفیق108

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0039,67عدوان سعیدة109

0404,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0039,67حایف سي حایف شیراز110

Xالزوج یملك قطعة ارض تجزئة 648 قطعة شتمة ومسجلة بالبطاقیة الوطنیة في إطار السكن الترقوي العمومي0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6509/12/200201/11/200805,0005,0030,6505,0005,0000,0039,65بن عیسى كلثوم

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,5005,5000,0039,50حمیدي زھرة111

رحیم عبد القادر 0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,5005,5000,0039,50رحیم عبد القادر112

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,5005,5000,0039,50لھراكي فایزة113

Xقطعة أرض رقم 185 تجزئة 362 + قطعة أرض رقم 186 یتجزئة 332 بسكرة0808,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6505,5005,5000,0039,15قرفي إدریس



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

الزوج یملك قطعة ارض تجزئة 237 قطعة قسم 2 بلدیة سیدي عقبة

مالحظاتطبیعة االستفادة لھ اوالد مج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

عمل الزوج

05,0000,0039,00 30,0005,00 00,00 04,0001/10/200707,0006,0000,0030,00 X04براھیمي نوال
الزوج لدیھ سكن بحي 748 سكن رقم 223 العالیة (في اطار عملیة التنازل عن امالك الدولة)

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0005,0005,0000,0039,00مواقي بناني نوال114

0808,0001/02/200807,0002,0000,0028,6700,0028,6702,0002,0000,0038,67سھل لیلى115

Xتحولت 0404,0001/01/200807,0003,0000,0029,0002/04/200321/11/200603,0007,0019,0003,6432,6402,0002,0000,0038,64مریجة صبرینة

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0004,5004,5000,0038,50دوباخ سعیدة116

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0004,5004,5000,0038,50دنش ریاض117

05,0000,0039,00 30,0005,00 00,00 04,0001/10/200707,0006,0000,0030,00 X04براھیمي نوال

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0004,5004,5000,0038,50دنش ریاض117

Xمستفید في اطار برنامج السكن التساھمي باتنة0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0004,5004,5000,0038,50عطیر بدر الدین

Xمستفید من سكن في اطار مشروع 280/80 سكن ترقوي جماعي0404,0018/11/200806,0004,0013,0025,4800,0025,4805,0005,000404,0038,48بن الضیف محمد عدنان

Xمستفیدة من سكن في اطار مشروع 280/80 سكن ترقوي جماعي0707,0015/12/200707,0003,0016,0029,1800,0029,1802,0002,0000,0038,18شرون رقیة

0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6504,5004,500404,0038,15میعادي محمد نجیب118

Xمستفید من سكن في اطار مشروع 280/80 سكن ترقوي جماعي0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6504,5004,500404,0038,15عبابسة ھاشمي

Xقطعة أرض  رقم 214 التعاونیة العقاریة النصر بسكرة0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0004,0004,0000,0038,00نصیرة زلیخة

0808,0001/02/200906,0002,0000,0024,6700,0024,6705,0005,0000,0037,67بشیر عبد الملیك119

0202,0031/10/200608,0005,0000,0033,6700,0033,6702,0002,0000,0037,67سكساف منیات النفوس120

في انتظار قرار االستفادةمسجل في إطار برنامج البیع باالیجار0707,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6505,0005,0000,0037,65حتحوت نور الدین121

0707,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6505,0005,0000,0037,65مدور مصطفى122

0808,0031/12/200806,0003,0000,0025,0000,0025,0004,5004,5000,0037,50یوسفي نور الدین123 0808,0031/12/200806,0003,0000,0025,0000,0025,0004,5004,5000,0037,50یوسفي نور الدین123

0707,0023/11/200806,0004,0008,0025,4200,0025,4205,0005,0000,0037,42سلطاني محمد رشدي124

في انتظار قرار االستفادةمسجل في إطار برنامج البیع باالیجار0707,0031/12/200806,0003,0000,0025,0000,0025,0005,0005,0000,0037,00لعور بدرة125

Xیملك قطعة أرض بحي البخاري بسكرة0707,0031/12/200806,0003,0000,0025,0000,0025,0005,0005,0000,0037,00محدة فتحي

0707,0013/12/200806,0003,0018,0025,2000,0025,2004,5004,5000,0036,70بن براھیم الغالي126

0707,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6504,0004,0000,0036,65مرزوقي عبد الحلیم127

للزوجة سكن عائلي عمارة 122 حي 1000 مسكن بسكرة 

لدیھ سكن رقم 964 حي 1000 مسكن في اطار التنازل عن امالك الدولة

0707,0031/12/200905,0003,0000,0021,0012/12/200630/12/200903,0000,0018,0003,0524,0505,5005,5000,0036,55شتیوي عبد المالك128

Xتملك شقة بحي 100 مسكن اجتماعي تساھمي  طریق حملة باتنة0404,0015/09/200707,0006,0016,0030,1800,0030,1802,0002,0000,0036,18بدري ابتسام

Xقطعة أرض بتجزئة 648 قطعة + شقة رقم 22 بحي 100 مسكن تساھمي+ سكن رقم39 بحي 100 فیال إطار0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1228/07/199001/10/200905,0005,0026,1206,0006,0000,0036,12دخیة عز الدین

Xقطعة أرض بیضاء باب الفتح 0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1215/11/200119/12/200905,0005,0026,1206,0006,0000,0036,12عبة فرید

36,65 05,000202,00 00,0025,6505,00 29,0025,65 0404,0002/11/200806,0004,00 Xشریف عبد الرزاق

Xقطعة أرض بیضاء باب الفتح 0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1215/11/200119/12/200905,0005,0026,1206,0006,0000,0036,12عبة فرید

Xآریس باتنة 0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0002,0002,0000,0036,00اوراغ حیاة A11 عمارة F3 تملك شقة

Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0002,0002,0000,0036,00280/80حدانة أسماء

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0002,0002,0000,0036,00فجریة یعقوب129

Xیملك قطعة أرض تازولت باتنة0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0002,0002,0000,0036,00عمایري توفیق

Xتحولت 0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0002,0002,0000,0036,00فروج سناء

0404,0001/10/200707,0006,0000,0030,0000,0030,0002,0002,0000,0036,00بوروبة فھیمة130

0404,0006/12/200905,0003,0025,0021,2712/11/199703/12/200905,0005,0026,2705,5005,5000,0035,77درنوني سلیم131

0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6506,0006,0000,0035,65حمیدة عمار132

0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6504,0004,000202,0035,65طیار محمد السعید133

0404,0010/11/200707,0004,0021,0029,5600,0029,5602,0002,0000,0035,56نور الدین دالل 134

جیلح الصالح 0404,0001/12/200707,0004,0000,0029,3300,0029,3302,0002,0000,0035,33جیلح الصالح135

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1201/02/199519/12/200905,0005,0026,1205,0005,0000,0035,12العماري الطیب136

في انتظار قرار االستفادةمسجل في إطار برنامج البیع باالیجار0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1201/03/199910/09/200505,0005,0026,1205,0005,0000,0035,12زرناجي طارق137



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

Xسكن رقم 01 بحي 18 مسكن + سكن عائلي لعطیلة + للزوج قطعة أرض رقم 65 بمنطقة التجھیزات0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1220/09/199322/07/200905,0005,0026,1205,0005,0000,0035,12بن زید عزیزة

مالحظاتطبیعة االستفادة لھ اوالد مج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

عمل الزوج

في انتظار نتائج التحقیق0404,0002/12/200806,0003,0029,0025,3200,0025,3205,5005,5000,0034,82تمرسیت فتیحة138

Xقطعة أرض رقم 185 تجزئة 232 قطعة بسكرة ومسجل في إطار برنامج البیع باالیجار0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6505,0005,0000,0034,65قرفي یاسین

0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6505,0005,0000,0034,65تیطاوین محمد139

Xتحول 0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6505,0005,0000,0034,65شریط عبد الحكیم

0707,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6502,0002,0000,0034,65بن بریكة الزھرة140

سكن عائلي عمارة 122 حي 1000 مسكن بسكرةسكن عائلي عمارة 122 حي 1000 مسكن بسكرة

 سكن رقم 964 بحي 1000 مسكن في إطار عملیة التنازل عن امالك الدولة

Xتجزئة بني مرة "2"0404,0001/02/200906,0002,0000,0024,6700,0024,6705,5005,5000,0034,17رحماني نصر الدین L للزوجة سكن رقم 181 تجزئة صغیرو سعید + قطعة أرض رقم

0404,0001/02/200906,0002,0000,0024,6700,0024,6704,0001,5005,5000,0034,17رفرافي صوریة141

في انتظار قرار االستفادةمسجل في إطار برنامج البیع باالیجار0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6504,5004,5000,0034,15سخري عادل142

Xالزوجة تملك قطعة أرض یتجزئة 252 بلیوة0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6504,5004,5000,0034,15قطاف تمام عبد الكریم

02,0000,0034,52 28,5202,00 17/12/200529/10/200802,0010,0012,0002,87 04,0002/11/200806,0004,0029,0025,65 X04حبة نجوى

0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6504,5004,5000,0034,15مرغاد بشیر الدین143

0404,0014/01/200906,0002,0017,0024,8500,0024,8505,0005,0000,0033,85غانمي فاتن144

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0219/10/200228/12/201109,0002,0009,0009,1922,2105,5005,500202,0033,71جودي عبد الحمید145

0808,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1204,5004,5000,0033,62مزروع السعید147

0202,0008/11/200806,0004,0023,0025,5900,0025,5906,0006,0000,0033,59جاني فیصل148

0707,0020/12/200905,0003,0011,0021,1227/09/200804/07/200900,0009,0007,0000,7721,8904,5004,5000,0033,39براھیمي عیسى149 0707,0020/12/200905,0003,0011,0021,1227/09/200804/07/200900,0009,0007,0000,7721,8904,5004,5000,0033,39براھیمي عیسى149

0707,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,0005,0000,0033,12بورقاش سمیر150

0707,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1204,0001,0005,0000,0033,12بایزید فطیمة الزھرة151

في انتظار نتائج التحقیق0707,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,0005,0000,0033,12أواس كمال152

0707,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,0005,0000,0033,12شالة عادل153

0404,0023/02/200906,0001,0008,0024,4200,0024,4204,5004,5000,0032,92داسة إسماعیل154

0404,0023/02/200906,0001,0008,0024,4200,0024,4204,5004,5000,0032,92فاضل عمار155

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1227/06/200423/09/200703,0002,0026,0003,2424,3604,5004,5000,0032,86تیبرمسین عقبة156

في انتظار قرار االستفادةمسجل بالبطاقیة الوطنیة في إطار السكن الترقوي العمومي0404,0014/03/200906,0000,0017,0024,1900,0024,1904,5004,5000,0032,69ماصري الطاھر157

في انتظار قرار االستفادةمسجل في إطار السكن الترقوي المدعم بسكرة0202,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6505,0005,0000,0032,65رزیق عادل158

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1214/09/200225/08/200905,0005,0026,1202,0002,0000,0032,12رحماني إبراھیم159

Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0002/12/200130/12/200905,0005,0026,0002,0002,0000,0032,00280/80قدري كریمة Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0002/12/200130/12/200905,0005,0026,0002,0002,0000,0032,00280/80قدري كریمة

0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0015/12/199630/12/200905,0005,0026,0002,0002,0000,0032,00طاع هللا حسینة160

0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6502,0002,0000,0031,65كردودي محمد األمین161

Xاستفادت في اطار السكن الترقوي المدعم فوغالة بسكرة0404,0002/11/200806,0004,0029,0025,6500,0025,6502,0002,0000,0031,65باھي نعیمة

0707,0003/10/201103,0005,0028,0013,9702/04/200528/09/201106,0005,0026,0006,4920,4604,0004,0000,0031,46رزاق آسیا162

0404,0023/11/200806,0004,0008,0025,4200,0025,4202,0002,0000,0031,42العمري صالحة163

0404,0015/12/201004,0003,0016,0017,1806/03/200412/08/200905,0005,0022,1805,0005,0000,0031,18دباب زھیة164

Xتحولت 0404,0020/12/200806,0003,0011,0025,1200,0025,1202,0002,0000,0031,12خوني وردة

0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0017/12/200530/12/200904,0000,0013,0004,0425,0402,0002,0000,0031,04یزغش كمیلیا165

في انتظار قرار االستفادةمسجل في إطار برنامج البیع باالیجار0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0224/11/200128/12/201110,0010,0023,0204,0004,0000,0031,02دروعي حكیم166

0404,0015/11/200905,0004,0016,0021,5100,0021,5105,5005,5000,0031,01بوذیب وھیبة167

سلیم عبد السالم Xیملك قطعة أرض بالتعاونیة العقاریة مصطفى بن بولعید باتنة ویملك سكن اجتماعي ایجاري0404,0001/10/200905,0006,0000,0022,0000,0022,0005,0005,0000,0031,00سلیم عبد السالم

0404,0031/12/200806,0003,0000,0025,0000,0025,0002,0002,0000,0031,00منصوري رقیة168

Xالزوج مستفید: سكن ریفي بلدیة جمورة0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0000,0021,0006,0006,0000,0031,00تكوتي نصیرة



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي في اطار برنامج 0404,0031/12/200806,0003,0000,0025,0000,0025,0002,0002,0000,0031,00280/80بلجراف سامیة

لھ اوالدمج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي
عمل الزوج

مالحظاتطبیعة االستفادة 

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

Xمستفید من سكن ترقوي جماعي في اطار برنامج 0404,0031/12/200806,0003,0000,0025,0000,0025,0002,0002,0000,0031,00280/80خان محمد ناصر

Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 0404,0031/12/200806,0003,0000,0025,0000,0025,0002,0002,0000,0031,00280/80عمري ریمة

Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 0404,0001/02/200906,0002,0000,0024,6700,0024,6702,0002,0000,0030,67280/80جعالل نجوى

0404,0001/02/200906,0002,0000,0024,6700,0024,6702,0002,0000,0030,67عبدلي بلقاسم169

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,5005,5000,0030,62العیدي صونیة170

0707,0015/11/200905,0004,0016,0021,5100,0021,5102,0002,0000,0030,51أعراب الویزة171 0707,0015/11/200905,0004,0016,0021,5100,0021,5102,0002,0000,0030,51أعراب الویزة171

في انتظار قرار االستفادةمسجلة بالبطاقیة الوطنیة في إطار السكن الترقوي العمومي0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0030/06/200904/10/200900,0003,0004,0000,2621,2605,0005,0000,0030,26عدیسة شھرة172

Xمستفیدة من سكن في اطار مشروع 64 مسكن ترقوي بسكرة0707,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1202,0002,0000,0030,12صولح سماح

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,0005,0000,0030,12حمودي محمد یاسین173

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,0005,0000,0030,12بن عبد الرزاق حنان174

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,0005,0000,0030,12بلحسن محمد علي175

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,0005,0000,0030,12دیغش كلثوم176

0707,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1202,0002,0000,0030,12لعیاضي الجموعي177

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,0005,0000,0030,12برني لطیفة178

Xالزوج یملك قطعة أرض بلذیة لیشانة ومستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1227/09/200805/09/200900,0011,0008,0000,9422,0604,0004,0000,0030,06280/80حایف خایف وناسة

Xللزوج قطعة ارض رقم 177 تجزئة العالیة س 1 + قطعة ر قم 1187/189+ سكن بالمصلى0404,0030/12/201004,0003,0000,0017,0026/12/200729/12/201003,0000,0003,0003,0120,0104,0004,000202,0030,01حواجلي ھادیة

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0220/04/200831/03/201203,0011,0011,0003,9516,9705,0005,000404,0029,97جعیل كمال179 0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0220/04/200831/03/201203,0011,0011,0003,9516,9705,0005,000404,0029,97جعیل كمال179

Xیملك  الزوج قطعة أرض بلدیة لیشانة0404,0001/12/200905,0004,0000,0021,3300,0021,3304,5004,5000,0029,83حماني نجاة 

في انتظار قرار االستفادةمسجل في اطار برنامج البیع باالیجار0404,0001/03/201104,0001,0000,0016,3309/07/200528/02/201105,0005,0021,3304,5004,5000,0029,83مدوكي مصطفى180

Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 0404,0002/02/201104,0001,0029,0016,6505/10/199401/02/201105,0005,0021,6504,0004,0000,0029,65280/80بلزرق نسیمة

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1204,5004,5000,0029,62عشور یسمین181

في انتظار قرار االستفادةمسجلة بالبطاقیة الوطنیة في اطار السكن الترقوي العمومي0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1204,5004,5000,0029,62جودي حنان182

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1204,5004,5000,0029,62شین نوال183

0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0000,0021,0004,5004,5000,0029,50كساي نجوى184

0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0000,0021,0004,5004,5000,0029,50خریف نادیة185

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1214/01/200819/12/200901,0011,0005,0001,9323,0502,0002,0000,0029,05طلحة مسعودة186

Xقطعة أرض رقم 12 التعاونیة العقاریة المنار + للزوج قطعة أرض رقم 71 التعاونیة العقاریة االنتفاضة0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0000,0021,0004,0004,0000,0029,00شاوش احوان سھام

0202,0020/12/200905,0003,0011,0021,1225/09/200818/12/200901,0002,0023,0001,2322,3504,5004,5000,0028,85سنوسي آسیا187 0202,0020/12/200905,0003,0011,0021,1225/09/200818/12/200901,0002,0023,0001,2322,3504,5004,5000,0028,85سنوسي آسیا187

في انتظار قرار االستفادةمسجل في اطار برنامج البیع باالیجار0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0203/01/200428/12/201105,0005,0018,0204,5004,500202,0028,52غاشي براھیم188

0707,0029/12/201103,0003,0002,0013,0210/09/200528/12/201106,0003,0018,0006,3019,3202,0002,0000,0028,32ھنداوي منیرة189

Xمستفیدة: سكن ترقوي مدعم یرنامج 30 سكن بسكرة0202,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1205,0005,0000,0028,12بن التركي زینب

Xبسكرة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0206/09/198828/12/201105,0005,0018,0206,0006,0000,0028,02سالمي محمد A02 قطعة أرض بتجزئة

Xقطعة أرض بحي المجاھدین تجزئة 24 قطعة بطولقة0707,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,000404,0028,02یعیش تمام شوقي

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0210/09/199128/12/201105,0005,0018,0206,0006,0000,0028,02زموري بلقاسم190

X0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0212/01/200428/12/201105,0005,0018,0206,0006,0000,0028,02بوصوار صوریة F لدیھا سكن اجتماعي ایجاري رقم 53 بحي 70 سكن عمارة

Xتملك الزوجة بنایة رقم 121 قسم 186 بسكرة0404,0023/11/201103,0004,0008,0013,4201/04/200022/11/201105,0005,0018,4205,5005,5000,0027,92بالواعر حسین

في انتظار نتائج التحقیق0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0204/02/199529/12/201105,0005,0018,0205,5005,5000,0027,52جودي حمدي منصور 191

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0201/12/200328/12/201105,0005,0018,0205,5005,5000,0027,52زراري عبد المؤمن192

بن بوزید لخضر 0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0230/12/199528/11/201105,0005,0018,0205,5005,5000,0027,52بن بوزید لخضر193

Xلدیھ سكن اجتماعي ایجاري رقم 9 عمارة 002 حي 20/2500 القدید0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0225/12/200028/12/201105,0005,0018,0205,5005,5000,0027,52طیبي میلود

في انتظار نتائج التحقیق0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0208/10/200628/12/201105,0005,0018,0205,5005,5000,0027,52بوكراع عصام194



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

0202,0027/11/201202,0004,0004,0009,3801/12/200426/11/201207,0011,0025,0007,9917,3606,0006,000202,0027,36طرشي حیاة195

مالحظاتطبیعة االستفادة لھ اوالد مج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

عمل الزوج

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1202,0002,0000,0027,12شلبي شھرزاد196

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1202,0002,0000,0027,12سلطاني سھام197

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1202,0002,0000,0027,12بوضیاف غنیة198

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1202,0002,0000,0027,12كردودي سھام199

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1202,0002,0000,0027,12معمر عمار200

0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1202,0002,0000,0027,12ھزابرة عادل201 0404,0020/12/200905,0003,0011,0021,1200,0021,1202,0002,0000,0027,12ھزابرة عادل201

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0228/10/200028/11/201105,0005,0018,0205,0005,0000,0027,02بن فرحات عبد المنعم202

0404,0031/12/200905,0003,0000,0021,0000,0021,0002,0002,0000,0027,00بعیسي سامیة203

Xیملك سكن رقم 112 بحي 124 مسكن بسكرة ومستفید من سكن ترقوي في اطار مشروع 280/80 0404,0010/01/201005,0002,0021,0020,9000,0020,9002,0002,0000,0026,90قط سمیر

0404,0009/02/201005,0001,0022,0020,5700,0020,5702,0002,0000,0026,57محبوب سعدیة204

Xشقة رقم 36 عمارة 09 حي 350 مسكن تساھمي جزء "ب" 0404,0010/10/201004,0005,0021,0017,9000,0017,9004,5004,5000,0026,40بوستھ زكیة

0707,0029/12/201103,0003,0002,0013,0218/04/201016/01/201201,0008,0028,0001,7414,7704,5004,5000,0026,27غبغوب فطیمة205

في انتظار نتائج التحقیق0404,0014/12/201004,0003,0017,0017,1900,0017,1905,0005,0000,0026,19شادلي عبد الحكیم206

في انتظار قرار االستفادةمسجل في اطار برنامج البیع باالیجار0202,0029/12/201103,0003,0002,0013,0227/11/199929/12/201105,0005,0018,0206,0006,0000,0026,02كشكار فتح هللا207

0404,0001/12/201004,0004,0000,0017,3300,0017,3304,5004,5000,0025,83عشور عبد الكریم208

Xقطعة أرض + مسكن بلیوة0808,0027/11/201202,0004,0004,0009,3808/04/199512/01/199903,0009,0004,0003,7613,1404,0000,5004,5000,0025,64جفافلة داود

في انتظار قرار االستفادةمسجل في اطار البناء الریفي بلدیة سیدي عامر المسیلة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,500404,0025,52فرزولي مختار209 في انتظار قرار االستفادةمسجل في اطار البناء الریفي بلدیة سیدي عامر المسیلة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,500404,0025,52فرزولي مختار209

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,500404,0025,52سعدي محمد یاسین210

0707,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0205,0005,0000,0025,02قطاف عبد الرزاق211

0707,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,5000,0024,52عثامنة أحمد212

Xقطعة ارض تجزئة 497 شتمة + قطعة ارض تجزئة 374 شتمة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0231/01/201028/12/201101,0010,0028,0001,9114,9305,5005,5000,0024,43جدو فؤاد

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0227/09/200828/12/201103,0003,0001,0003,2516,2704,0004,0000,0024,27قریشي فتیحة213

في انتظار قرار االستفادةمسجل في إطار برنامج البیع باالیجار0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0201/03/200528/12/201105,0005,0018,0202,0002,0000,0024,02رماني أحمد214

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0231/10/200528/12/201105,0005,0018,0202,0002,0000,0024,02حاجي عبد القادر215

Xالزوجة لدیھا سكن رقم 947 بحي 1000 مسكن في اطار عملیة التنازل عن امالك الدولة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0205,0005,000202,0024,02رزیق محمد

Xسكن رقم 58 حي سایحي + قطعة أرض بتجزئة لبصایرة + قطعة أرض بحب لمسید0404,0003/04/201103,0011,0028,0015,9700,0015,9704,0004,0000,0023,97ومان نجاة

0202,0001/02/201203,0002,0000,0012,6727/11/200528/01/201205,0005,0017,6704,0004,0000,0023,67غیابة سعاد216

Xللزوج قطعة أرض أقیم علیھا مسكن عائلي بحي 140 مسكن بسكرة ومستفیدة من سكن ترقوي بمشروع 64 سكن0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,500202,0023,52بوخبلة مفیدة Xللزوج قطعة أرض أقیم علیھا مسكن عائلي بحي 140 مسكن بسكرة ومستفیدة من سكن ترقوي بمشروع 64 سكن0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,500202,0023,52بوخبلة مفیدة

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0217/12/200728/12/201104,0000,0011,0004,0317,0502,0002,0000,0023,05بزیو عادل217

Xللزوج قطعة أرض رقم 362/05 + القطعة 362/362 + القطعة رقم 84 تجزئة العالیة "أ"0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0206,0006,0000,0023,02جیجخ فایزة

Xسكن رقم 175 جناح 14 حي 177 مسكن بسكرة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0206,0006,0000,0023,02زرناجي شھیرة

0808,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0023,02صبطي عبیدة218

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0218/02/200829/11/201103,0009,0011,0003,7816,8002,0002,0000,0022,80فرحي كمیلیا219

0202,0029/12/201103,0003,0002,0013,0227/09/200828/12/201103,0003,0001,0003,2516,2704,5004,5000,0022,77غول عید الحق220

0404,0024/01/201104,0002,0007,0016,7400,0016,7402,0002,0000,0022,74جابر خالد221

0404,0027/11/201202,0004,0004,0009,3807/09/200826/11/201204,0002,0019,0004,2213,6005,0005,0000,0022,60تابرحة وردة222

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0215/12/201028/12/201101,0000,0013,0001,0414,0604,5004,5000,0022,56واعر فطیمة223

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0205,5005,5000,0022,52سلیمان عواطف224

حرز هللا وھیبة 0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0207/07/201028/12/201101,0005,0021,0001,4714,5004,0004,0000,0022,50حرز هللا وھیبة225

0404,0027/11/201202,0004,0004,0009,3816/02/200926/11/201203,0009,0010,0003,7813,1505,0005,0000,0022,15بلونار صلیحة226

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0212/04/200412/04/200501,0000,0000,0001,0014,0204,0004,0000,0022,02جوامع حنان227



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

تملك جزء من قطعة أرض جرداء ببوعقال الثالث + للزوج مسكن بأریس باتنة 0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0205,0005,0000,0022,02بشقة سمیرة228

لھ اوالدمج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي
عمل الزوج

مالحظاتطبیعة االستفادة 

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

0707,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0022,02بلحمرة نجاة229

0707,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0022,02میدني شایب ذراع230

Xقطعة أرض رقم 43 التعاونیة العقاریة الریاض + قطعة أرض رقم 77 التعاونیة العقاریة المغرب العربي0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0205,0005,0000,0022,02قروف فیصل

0707,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0022,02مرزوقي عبد الكریم231

في انتظار قرار االستفادةمسجل بالبطاقیة الوطنیة في إطار السكن الترقوي العمومي0404,0027/11/201202,0004,0004,0009,3830/06/200925/11/201203,0004,0025,0003,4012,7805,0005,0000,0021,78فكراوي فراح232

Xمستفیدة من سكن في اطار مشروع 64 سكن ترقوي0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,5000,0021,52بن المیر إیمان Xمستفیدة من سكن في اطار مشروع 64 سكن ترقوي0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,5000,0021,52بن المیر إیمان

Xالزوج مستفید: سكن ترقوي مدعم مشروع 60 سكن، بسكرة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,5000,0021,52بن دحمان أسماء

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,5000,0021,52بولقرون نسیمة233

في انتظار نتائج التحقیق0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,5000,0021,52ھدار مصطفى سلیم234

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,5004,5000,0021,52لقرون عبد الغاني235

في انتظار قرار االستفادةالزوج مسجل في اطار السكن الترقوي المدعم بسكرة0707,0031/12/201202,0003,0000,0009,0000,0009,0005,5005,5000,0021,50مالكي حنان236

0404,0001/02/201203,0002,0000,0012,6700,0012,6704,5004,5000,0021,17تلي عبد المطیع237

Xقطعة أرض شید علیھا مسكن في طور اإلنجاز العالیة + للزوج مسكن عمارة 20 حي 500 مسكن تساھمي0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02عقون سھام

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02بن صوشة ریاض238

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02شنیتي عبد الرزاق239

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02دبابش محمد نجیب240

Xالزوج مستفید بسكن ترقوي مدعم مشروع 40 سكن بسكرة وتملك مسكن باب الضرب بسكرة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02قسمیة منوبیة Xالزوج مستفید بسكن ترقوي مدعم مشروع 40 سكن بسكرة وتملك مسكن باب الضرب بسكرة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02قسمیة منوبیة

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02میاح عادل241

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02مقران یوسف242

Xمستفیدة من سكن ترقوي جماعي ضمن مشروع 176 مسكن0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02السبتي مفیدة

Xسكن رقم 268 سطر الملوك0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02سھلي سھام

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02بوشریط حسناء243

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02عدودة صلیحة244

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02فورار أحمد أمین245

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02شرفاوي مولود246

Xسكن رقم 274 الدالیة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0204,0004,0000,0021,02مودع علجیة

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0207/02/201028/12/201101,0010,0021,0001,8914,9102,0002,0000,0020,91جغام محمد247

Xللزوج سكن عائلي رقم 0202,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0205,5005,5000,0020,5289زوزو عقیلة Xللزوج سكن عائلي رقم 0202,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0205,5005,5000,0020,5289زوزو عقیلة

Xمستفیدة: سكن ترقوي مدعم برنامج 30 سكن بسكرة0202,0027/11/201202,0004,0004,0009,3815/10/200511/01/201205,0005,0014,3804,0004,0000,0020,38أنصیرة حكیمة

Xالزوج مستفید: سكن ریفي بلدیة مخادمة0707,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3804,0004,0000,0020,38ضیافي ملیكة

0404,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3805,0005,000202,0020,38بلبصیر لیلى248

Xالزوج یملك مسكن رقم 16 حي سیدي بركات0707,0031/12/201202,0003,0000,0009,0000,0009,0004,0004,0000,0020,00مالوي ملیكة

Xیملك قطعة أرض لخمایر بسكرة0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7511/01/199222/10/201305,0005,0010,7505,0005,0000,0019,75زیان علي

Xمستفیدة من سكن ترقوي ضمن مشروع 0404,0029/12/201103,0005,0002,0013,6900,0013,6902,0002,0000,0019,69280/80فریجة لدمیة

في انتظار قرار االستفادةمسجلة بالبطاقیة الوطنیة في اطار برنامج البیع باالیجار0202,0029/12/201103,0003,0002,0013,0202/05/200927/12/201102,0007,0025,0002,6515,6702,0002,0000,0019,67بن بریكة غزالن249

Xسكن بحي البخاري0404,0027/11/201202,0004,0004,0009,3827/09/200818/11/201204,0001,0021,0004,1413,5202,0002,0000,0019,52میھوبي مراد

0202,0023/10/201301,0005,0008,0005,7511/07/201022/10/201303,0003,0011,0003,2809,0304,0004,000404,0019,03جوامع منال250

Xقطعة أرض على الشیاع مساحتھا 166 متر مربع، الجلفة0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02كربوعة سالم

مزردي فرید 0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02مزردي فرید251

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02بوطي عز الدین252

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02صولي إبتسام253



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02مستاوي حفیظة254

مالحظاتطبیعة االستفادة لھ اوالد مج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

عمل الزوج

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02شیغوب ربیعة255

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02زاوي صوریة256

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02عبد السالم یسمینة257

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02بلخیري دالل258

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02شین آمال259

0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02مرابطي عادل260 0404,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0019,02مرابطي عادل260

Xمستفیدة من سكن تساھمي مجمع 600 سكن اجتماعي ببلدیة بسكیكدة0404,0015/04/201202,0011,0016,0011,8416/02/201115/02/201201,0000,0000,0001,0012,8402,0002,0000,0018,84ھبھوب نوال

0404,0001/02/201203,0002,0000,0012,6700,0012,6702,0002,0000,0018,67زیان محمد261

Xتحولت 0404,0001/02/201203,0002,0000,0012,6700,0012,6702,0002,0000,0018,67حمو فایزة

0404,0001/02/201203,0002,0000,0012,6700,0012,6702,0002,0000,0018,67تیقان سمیر262

Xمستفیدة: سكن ترقوي مدعم، مشروع 176 مسكن، بسكرة والزوج مسجل في اطار السكن الترقوي ببسكرة 0202,0023/10/201301,0005,0008,0005,7515/12/200717/10/201305,0010,0002,0005,8411,5905,0005,0000,0018,59نبار حنان

0404,0027/12/201202,0003,0004,0009,0400,0009,0405,5005,5000,0018,54ذیابي فتحي263

0707,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3802,0002,0000,0018,38داود إسماعیل264

في انتظار قرار االستفادةمسجلة في اطار برنامج البیع باالیجار0707,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3802,0002,0000,0018,38بومعراف نسیمة265

Xمستفیدة من سكن ترقوي مدعم برنامج 40 سكن ترقوي0404,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3804,5004,5000,0017,88رحالي حنان

0404,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3804,5004,5000,0017,88سالم أمینة266

0202,0022/12/201301,0003,0009,0005,1012/01/200517/11/201305,0005,0010,1005,5005,5000,0017,60لعیاضي عبد القادر267 0202,0022/12/201301,0003,0009,0005,1012/01/200517/11/201305,0005,0010,1005,5005,5000,0017,60لعیاضي عبد القادر267

0404,0010/11/201301,0004,0021,0005,5617/12/200721/10/201305,0010,0004,0005,8411,4102,0002,0000,0017,41عون سلیمة268

0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7522/06/200522/10/201305,0004,0006,0005,3511,1002,0002,0000,0017,10بوستة مبارك269

في انتظار قرار االستفادةمسجلة في اطار برنامج البیع باالیجار0404,0025/12/201202,0003,0006,0009,0700,0009,0704,0004,0000,0017,07مدور أسماء270

0202,0029/12/201103,0003,0002,0013,0200,0013,0202,0002,0000,0017,02نوي ھناء271

في انتظار قرار االستفادةالزوج مسجل في اطار السكن الترقوي المدعم0202,0023/10/201301,0005,0008,0005,7515/01/200822/10/201305,0005,0010,7504,0004,0000,0016,75كحول وحیدة272

0202,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3804,5004,5000,0015,88قریب بالل273

Xتملك مسكن رقم 189 بسكرة + بنایة رقم 37 + بنایة 35 بسكرة0202,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3804,0004,0000,0015,38قوراري صونیة

0404,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3802,0002,0000,0015,38كحول صوریة274

0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7518/03/201321/10/201300,0007,0003,0000,5906,3505,0005,0000,0015,35عدایكة كلثوم275

0404,0025/12/201202,0003,0006,0009,0700,0009,0702,0002,0000,0015,07علوي أحمد276

0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7505,0005,0000,0014,75حاجب أیوب277 0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7505,0005,0000,0014,75حاجب أیوب277

0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7505,0005,0000,0014,75بن الشارف زھیة278

0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7504,5004,5000,0014,25حاجي فاتح279

X غیر مثبت 0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4508/10/199019/11/201405,0005,0006,4505,5005,5000,0013,95جمالي مرابط

0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7504,0004,0000,0013,75بادیس لھویمل280

Xعدل حي 168 مسكن تساھمي ومستفیدة من سكن ترقوي مشروع 0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7504,0004,0000,0013,75280/80نوي ایمان A عمارة A5 الزوج یملك شقة رقم

Xغیر مثبت 0202,0023/11/201400,0004,0008,0001,4216/09/200822/11/201406,0002,0004,0006,1807,6004,0004,0000,0013,60غرداین مغنیة

0404,0012/11/201301,0004,0019,0005,5400,0005,5404,0004,0000,0013,54ھیشر عزالدین281

0202,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3802,0002,0000,0013,38روبي عفاف282

0202,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3802,0002,0000,0013,38بن سلیمان جمال الدین283

0202,0027/11/201202,0004,0004,0009,3800,0009,3802,0002,0000,0013,38مرزوقي وافیة284

Xغیر مثبت قطعة أرض رقم 27 تجزئة 43 حي جواد  + سكن رقم 85 حي جواد0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4527/09/200806/10/201405,0005,0006,4504,5004,5000,0012,95عمري بثینة

X غیر مثبت 0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4522/11/200819/11/201405,0005,0006,4504,0004,0000,0012,45الھامل لمجد

0202,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7504,5004,5000,0012,25لحمر نبیل285



نتائج التحقیق العقاري
المجموع استاذ(ة)استاذالحالة

الكلي وعامل(ة) واستاذة االجتماعیةاقل من 45اكثر من 45 دون أوالدأ, مساعد (ب)أ, مساعد (أ)ا,محاضر(ب)أ, محاضر (أ)أ,التعلیم العالي
مج 04024مج 04,0002,003(N)0,5+04,004مج2-2أیاماشھرسنواتإلىمنمج2-1أیاماشھرسنواتاول تنصیبمج 10080704021

0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7508/04/201331/08/201300,0004,0023,0000,4006,1502,0002,0000,0012,15شیغوب فوزیة286

لھ اوالدمج 2خارج قطاع التعلیم العاليداخل قطاع التعلیم العالي
عمل الزوج

مالحظاتطبیعة االستفادة 

الترتیب األولي لملفات األساتذة لإلستـــفادة من السكن الوظیفي (بعد نتائج التحقیق األولي) 
معاییر التقییم

یب
رت

الت

االسم واللقب
الرتبة

الرتبة
أعزبمتزوجاألقدمیة

في انتظار نتائج التحقیق0202,0027/11/201301,0004,0004,0005,3800,0005,3804,5004,5000,0011,88عیاد محمود287

Xغیر مثبت سكن عائلي رقم رقم 27 شارع بلجبل علي بسكرة0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4504/07/201018/11/201404,0004,0014,0004,3705,8304,0004,0000,0011,83غجمیس فتیحة

0202,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7504,0004,0000,0011,75جودي سامیة288

في انتظار نتائج التحقیق0202,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7504,0004,0000,0011,75رحال فاطمة289

مسجلة في إطار برنامج البیع باالیجار+ مستفیدة من سكن ترقوي جماعي مشروع 0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7502,0002,0000,0011,75280/80ریحاني الزھرة290

0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7502,0002,0000,0011,75شعبان فؤاد291 0404,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7502,0002,0000,0011,75شعبان فؤاد291

Xغیر مثبت 0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4514/11/201219/11/201402,0000,0005,0002,0103,4705,0005,0000,0010,47صیفي زھیر

Xغیر مثبت 0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4503/01/200919/11/201405,0005,0006,4502,0002,0000,0010,45شریف محمد لمین

0202,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7502,0002,0000,0009,75بوشلوش عبد الغني292

0202,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7502,0002,0000,0009,75لراوي حبیبة293

0202,0023/10/201301,0005,0008,0005,7500,0005,7502,0002,0000,0009,75لبوز إسمھان294

X غیر مثبت/تحول 0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4500,0001,4504,0004,0000,0007,45رفیق معرقب

X غیر مثبت 0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4500,0001,4504,0004,0000,0007,45دھیمات عبد الوھاب

Xغیر مثبت 0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4500,0001,4504,0004,0000,0007,45ملیوح خلیدة

Xغیر مثبت 0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4500,0001,4502,0002,0000,0005,45ھبال حكیم

Xغیر مثبتة/تحولت 0202,0020/11/201400,0004,0011,0001,4500,0001,4502,0002,0000,0005,45بوخاري خیرة

مالحظة:
أخر أجل لتقدیم الطعون لدى لجنة الطعون ھو یوم الخمیس 30 نوفمبر 2017
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