
الرلم  البلدٌة

CODE_GEO LIB_ARABE

01101 أدرار

01202 أدرار مست تا

01208 أدرار تاسبٌت

01214 ر ا ر د أ تامنتٌت

01215 ر ا ر د أ غٌل فنو

01221 أدرار تٌمً أحمد د وال أ

01222 رار د أ دا بو

01226 رار د أ سبع

01304 رار د أ ن لا ر

01305 رار د أ نزغمٌر إ

01311 رار د أ كنتا وٌة زا

01318 رار د أ سالً

01325 أدرار ر مختا جً با برج

01328 أدرار وٌن تٌمٌا

01406 أدرار تٌت

01412 رار د أ لف عوا

01413 رار د أ تٌمكتن

01419 رار د أ بٌل عما

01503 رار د أ وٌن شر

01507 رار د أ لدور لصر

01509 رار د أ ن تٌمٌمو

01510 رار د أ سعٌد والد أ

01516 رار د أ لوق تٌنر

01517 رار د أ ل دلدو

01520 رار د أ متارفة

01523 رار د أ لروت عو

01524 رار د أ تالمٌن

01527 رار د أ عٌسً والد أ

02101 شلف

02204 شلف رٌمٌة الكا

02209 شلف ن شو حر

02210 شلف رس فا والد أ

02213 شلف شد را بنً

02218 شلف عباس د ال و أ

02224 شلف شطٌة

02228 شلف مجاجة لبٌوض

02229 شلف الفضة دي وا

02233 شلف روع د أم

02235 شلف تب عا بو بنً

02302 شلف تنس

02303 شلف عاٌرٌة بن

02305 شلف جنة تا

02307 شلف حواء بنً

02311 شلف شة عكا ي سٌد

02314 تلسةشلف

02316 شلف لوسٌن دي وا

02320 شلف زبوجة

02322 شلف الحسن بو أ



02323 شلف المرسة

02325 شلف البمار ق سو

02326 شلف ق د موسا

02331 شلف ٌة زغا بو

02334 شلف برٌرة

02406 شلف تولرٌت

02408 شلف بحة سو

02412 بولادٌرشلف

02415 شلف حرنفة

02417 شلف هرة د

02419 شلف س سنجا

02421 شلف سلً وادي

02427 شلف ج الحجا

02430 شلف المادر عبد بن د ال و أ

02432 شلف مران عٌن

03101 ط ا غو األ

03202 ط غوا األ الحٌرن لصر

03203 ط غوا األ رق مخا

03204 ط غوا األ ف مخلو ي سٌد

03220 ط غوا األ سفٌة األ

03307 ط غوا األ ماضً األ عٌن

03308 ط غوا األ ت جمو تا

03309 ط غوا األ نك خا

03318 ط غوا األ نة جرو تا

03323 ط غوا األ تٌة ا الحو

03405 ط غوا األ ع ال د سً حا

03406 ط غوا األ الرمل سً حا

03510 ط غوا األ عد سا ي سٌد ت للتا

03512 ط غوا األ بٌضة

03519 ط غوا األ فلو أ

03521 ط غوا األ ة المر ي د ا و

03522 ط غوا األ مزي ي د ا و

03524 ط غوا األ ٌد ز بو ي سٌد

03611 ط غوا األ علً ي سٌد عٌن

03613 ط غوا األ ة ٌد بر

03614 ط غوا األ الغٌشة

03615 ط غوا األ ي مشر ج حا

03616 ط غوا األ ق سبما

03617 ط غوا األ لة ٌٌا وو تا

04101 البوالً أم

04208 البوالً أم بوش با عٌن

04215 البوالً أم ٌس د عٌن

04222 البوالً أم حً صبا لصر

04227 البوالً أم ٌتون ز عٌن

04302 البوالً أم ء البٌضا عٌن

04304 البوالً أم لً شر بحٌر

04307 البوالً أم لة البال

04309 البوالً أم برٌش

04311 البوالً أم لة حا د

04314 البوالً أم ٌة ز الجا



04316 البوالً أم ٌنة فكٌر

04318 البوالً أم ق ور ز

04323 البوالً أم نٌنً ي د ا و

04324 البوالً أم نة مسكٌا

04326 البوالً أم حٌة ا ر

04403 البوالً أم ملٌلة عٌن

04405 البوالً أم ٌة مر العا

04406 البوالً أم س سٌمو

04410 البوالً أم حملة د أوال

04412 البوالً أم شة الكر عٌن

04413 البوالً أم نً مغا تو حنشٌر

04417 البوالً أم ن النعما ق سو

04419 البوالً أم بوغرارة ج الفجو

04420 البوالً أم واي ز والد األ

04421 البوالً أم ء ا الشهد بئر

04425 البوالً أم الفكرون عٌن

04428 البوالً أم سم لا والد أ

04429 البوالً أم مٌلٌة الحر

05101 تنة با

05208 تنة با زولت تا

05212 تنة با العصافٌر عٌون

05223 تنة با ٌس فسد

05237 تنة با شعابة وادي

05250 تنة با تٌمماد

05302 تنة با الغسٌرة

05311 تنة با إنوغٌسن

05316 تنة با أرٌس

05317 تنة با الكٌمال

05326 تنة با تٌغانمٌن

05330 تنة با إشمول

05331 تنة با طوب فوم

05344 تنة با تكوت

05404 تنة با مروانة

05405 تنة با سرٌانة

05419 تنة با سر جا عٌن

05420 تنة با م سال د أوال

05428 تنة با زمة بال لصر

05433 تنة با الما د وا

05434 تنة با مت تلخا

05446 تنة با سة و حٌد

05454 تنة با البٌضاء ت نا ز

05457 تنة با سً الحا

05458 تنة با لزرو

05514 تنة با م بطا

05515 تنة با ن متكوا

05542 تنة با ٌكة بر

05543 تنة با ر ا جز

05555 تنة با كال و مد أ

05556 تنة با ر عما د ال أو

05603 تنة با معافة



05618 تنة با تو تٌال

05629 تنة با نة سما

05632 تنة با نٌة الحكا لة فوضا بنً

05640 تنة با عوف د ال أو

05645 تنة با توتة عٌن

05709 تنة با نماوس

05710 تنة با لٌمبة

05724 تنة با سفٌان

05725 تنة با ت حا الو

05727 تنة با ن المسا ا

05738 تنة با ت التكسال

05739 تنة با سبة لو

05741 تنة با ر مغو بو

05751 تنة با العٌون راس

05753 تنة با سلٌمان سً أوالد

05806 تنة با منعة

05821 تنة با ر غا تٌغر

05835 تنة با ٌنة ز بو

05847 تنة با بد العا ثنٌة

05848 تنة با تما ي اد و

05852 تنة با ر د ا النو

05861 تنة با ء بعا ر األ

05907 تنة با ضر النا

05913 تنة با مة جر

05922 تنة با ت لو الٌا عٌن

05936 تنة با ة ر شمو

05949 تنة با فاظل د وال أ

05959 تنة با بومٌة

05960 تنة با ت بولحٌال

06101 ٌة بجا

06211 ٌة بجا تٌشً

06222 ٌة بجا س ولا أ

06233 ٌة بجا ة حمز ال تا

06248 ٌة بجا خلٌفة بو

06249 ٌة بجا بر نبر ي تٌز

06251 ٌة بجا غٌر ي د ا و

06305 ٌة بجا تة شال

06315 ٌة بجا م ا غر إ

06317 ٌة بجا علً غٌل أ

06325 ٌة بجا لبو أ

06327 ٌة بجا ملت ز تا

06328 ٌة بجا ٌن ٌز ر ٌت أ

06336 ٌة بجا لن ال ز و أ

06337 ٌة بجا ة بوحمز

06338 ٌة بجا ماٌكش بنً

06352 ٌة بجا جاٌل بو

06402 ٌة بجا ر و مٌز أ

06403 ٌة بجا ن عو فر

06412 ٌة بجا ن سمعو

06413 ٌة بجا ة ٌر لند



06419 ٌة بجا جة تو

06423 ٌة بجا جاٌل بنً

06434 ٌة بجا شة با بر

06440 ٌة بجا ر المصو

06504 ٌة بجا غٌل إ ٌرت ر و تا

06514 ٌة بجا ة تٌفر

06524 ٌة بجا ر كا د أ

06535 ٌة بجا كسٌلة بنً

06542 ٌة بجا و د كفا أ

06606 ٌة بجا ة ممر تا

06609 ٌة بجا سعٌد ي سٌد

06616 ٌة بجا لو ما أ

06626 ٌة بجا ق و صد

06650 ٌة بجا ش معو بنً

06708 ٌة بجا ثنٌن أل ا ق سو

06720 ٌة بجا درلٌنة

06731 ٌة بجا تالسرٌوت

06741 ٌة بجا مالبو

06744 ٌة بجا خراطة

06745 ٌة بجا المائد ذراع

06746 ٌة بجا تامرٌجت

06747 ٌة بجا اسماعٌل أٌت

06807 ٌة بجا تٌمزرٌت

06810 ٌة بجا بظر ثٌنا

06818 ٌة بجا إلماثن إفلٌن

06821 ٌة بجا ٌد عا سٌدي

06829 ٌة بجا شمٌن

06830 ٌة بجا أوفآل سوق

06832 ٌة بجا تٌبان

06839 ٌة بجا عٌش سٌدي

06843 ٌة بجا ي لفال

07101 بسكرة

07203 بسكرة نٌس ا بر

07217 بسكرة ة المنطر

07218 بسكرة ط عطو ز عٌن

07219 بسكرة ٌة تا األ

07220 بسكرة ح را جمو

07304 بسكرة شتمة

07311 بسكرة عمبة ي سٌد

07312 بسكرة نش مشو

07313 بسكرة ش الحو

07314 بسكرة لة النا عٌن

07315 بسكرة ي د ا الو ٌبة ر ز

07316 بسكرة ٌض الفا

07328 بسكرة ع ٌر مز

07333 بسكرة جً نا ي سٌد خنمة

07402 بسكرة ش ما أو

07421 بسكرة لما طو

07422 بسكرة ة ا لٌو

07423 بسكرة لٌشانة



07424 بسكرة ل رال و أ

07425 بسكرة ماٌاي

07426 بسكرة غال فو

07427 بسكرة عزوز بنً ج بر

07429 بسكرة شمرون بو

07430 بسكرة مة د مخا

07431 بسكرة الغروس

07432 بسكرة جب الحا

07505 بسكرة ل جال د ال و أ

07506 بسكرة سً سا د وال أ

07507 بسكرة ت كا حر د ال و أ

07508 بسكرة لد خا ي سٌد

07509 بسكرة ن سا و د

07510 بسكرة حمة ر د ال و أ

08101 ر بشا

08204 ر بشا ٌجة المر

08206 ر بشا لحمر

08210 ر بشا دسة لنا

08215 ر بشا لٌس بو

08216 ر بشا ل غا مو

08221 ر بشا نٌف و بنً

08302 ر بشا ج ا فر ق عر

08309 ر بشا-  ٌن مد بو سً حا عة مشر

08312 ر بشا لة تبلبا

08313 ر بشا تغٌت

08317 ر بشا لة د عبا

08403 ر بشا ٌر د خو د ال و أ

08405 ر بشا ي د تٌمو

08407 ر بشا س عبا بنً

08408 ر بشا خاٌف بنً

08411 ر بشا للً إ

08414 ر بشا طة الو

08418 ر بشا ز ا ز كر

08419 ر بشا بً كسا

08420 ر بشا ت متر تا

09101 البلٌدة

09207 البلٌدة عٌش د ال و أ

09208 البلٌدة ٌعة الشر

09224 البلٌدة فة عر بو

09225 البلٌدة مراد بنً

09304 البلٌدة ٌك العال د ال و أ

09310 البلٌدة ن و العفر

09311 البلٌدة شٌفة

09316 البلٌدة ٌة زا مو

09322 البلٌدة جر دي ا و

09323 البلٌدة مو تا بنً

09328 البلٌدة نة ما رو غٌن

09412 البلٌدة ن ا ملو م حما

09415 البلٌدة سى مو ي سٌد

09417 البلٌدة ن ها صو



09418 البلٌدة ح مفتا

09419 البلٌدة مة سال د ال و أ

09421 البلٌدة ء بعا ر األ

09426 البلٌدة لرة بو

09429 البلٌدة برا جبا

09502 البلٌدة شبلً

09503 البلٌدة ن ٌنا بو

09505 البلٌدة المرجة سال تا

09506 البلٌدة شبلً د ال و أ

09509 البلٌدة تة تو بئر

09513 البلٌدة خلٌل بنً

09514 البلٌدة معة صو

09520 البلٌدة ٌن ر فا بو

09527 البلٌدة لرواو

10101 ة ٌر البو

10202 ة ٌر البو م صنا األ

10206 ة ٌر البو نٌف حا

10208 ة ٌر البو ٌت بز

10209 ة ٌر البو ت و تاغز

10212 ة ٌر البو حٌزر

10217 ة ٌر البو الشرفة

10219 ة ٌر البو العجٌبة

10222 ة ٌر البو المصر أهل

10227 ة ٌر البو لو أغبا

10229 ة ٌر البو الترن عٌن

10230 ة ٌر البو ج ر سها

10233 ة ٌر البو بشلول

10237 ة ٌر البو مشدللة

10240 ة ٌر البو راشد أوالد

10243 ة ٌر البو تاورٌرت

10303 ة ٌر البو لرومة

10305 ة ٌر البو المادرٌة

10313 ة ٌر البو اإلخضارٌة

10314 ة ٌر البو معلة

10316 ة ٌر البو عومر

10323 ة ٌر البو دربالة بو

10324 ة ٌر البو اإلسري

10326 ة ٌر البو الجباحٌة

10334 ة ٌر البو كرام بو

10407 ة ٌر البو ح دٌرا

10411 ة ٌر البو مزدور

10418 ة ٌر البو أخرٌس برج

10420 ة ٌر البو المرة

10428 ة ٌر البو تالدٌت

10431 ة ٌر البو دشمٌة

10432 ة ٌر البو رٌدان

10438 ة ٌر البو الغزالن صور

10439 ة ٌر البو معمورة

10442 ة ٌر البو زرلة الحجرة

10504 ة ٌر البو الخمٌس سوق



10510 ة ٌر البو الروراوة

10515 ة ٌر البو الهاشمٌة

10521 ة ٌر البو الخبوزٌة

10525 ة ٌر البو الحجر عٌن

10535 ة ٌر البو بسام عٌن

10536 ة ٌر البو أغبالو بئر

10541 ة ٌر البو العلوي عٌن

10544 ة ٌر البو الماجن

10545 ة ٌر البو البردي وادي

11101 تامنراست

11202 تامنراست ابالسة

11204 لزامتامنراست عٌن

11205 تامنراست لس د إ

11206 تامنراست رون تز

11207 تامنراست تٌن وا ز تن

11209 تامنراست ممل عٌن

11303 تامنراست غار عٌن

11308 تامنراست لح صا عٌن

11310 تامنراست العزاوٌة رت لا فو

12101 تبسة

12206 تبسة ت ٌجبا حو اال

12208 تبسة الحمامات

12211 تبسة ٌف الكو

12214 تبسة هب الذ بئر

12217 تبسة ٌة كر با

12220 تبسة بٌوض األ ء الما

12225 تبسة دٌر لحاف بو

12302 تبسة العاتر بئر

12307 تبسة الوسرة صفصاف

12309 تبسة نمرٌن

12315 تبسة المالحة العوللة

12321 تبسة علً أم

12328 تبسة فركان

12405 تبسة العوٌنات

12412 تبسة مورصوت

12418 تبسة خدرة بو

12419 تبسة نزة و

12423 تبسة الزرلة عٌن

12424 تبسة المرٌج

12503 تبسة شرٌعة

12504 تبسة لنطٌس سطح

12510 تبسة الممدم بئر

12513 تبسة العملة

12516 تبسة لٌورٌمور

12522 تبسة ثلٌجٌن

12526 تبسة البجن

12527 تبسة المزرعة

13101 تلمسان

13202 تلمسان مستر بنً

13203 تلمسان تالوت عٌن



13211 تلمسان شولً وادي

13212 تلمسان الفزة عٌن

13213 تلمسان ن مٌمو د أوال

13214 تلمسان عمٌور

13223 تلمسان ٌل هد بنً نً تٌر

13224 تلمسان سكران بن

13225 تلمسان نهالة عٌن

13234 تلمسان لً عبد ي سٌد

13249 تلمسان بة را غو عٌن

13250 تلمسان ن ا شتو

13251 تلمسان ة ر منصو

13252 تلمسان سمٌال بنً

13310 تلمسان ر المو

13317 تلمسان س سنو بنً

13321 تلمسان ٌلس زا العا

13332 تلمسان ٌشة العر

13335 تلمسان و سبد

13341 تلمسان لً جٌال ي سٌد

13342 تلمسان ل بهد بنً

13343 تلمسان ٌحً البو

13406 تلمسان صبرة

13427 تلمسان مغنٌة

13428 تلمسان غرارة بو م الحما

13437 تلمسان هد مجا ي سٌد

13438 تلمسان سعٌد بو بنً

13447 تلمسان حلو بو

13507 تلمسان ت وا الغز

13508 تلمسان نً ا صو

13518 تلمسان العسة ب با

13519 تلمسان ٌغموراسن دار

13529 تلمسان حلٌة سوا

13530 تلمسان فواغة ة مسٌرد

13533 تلمسان ثاء الثال ق سو

13539 تلمسان مهٌد بن مرسة

13545 تلمسان ثٌانت

13604 تلمسان الرمشً

13605 تلمسان ل الفحو

13615 تلمسان ٌوسف عٌن

13616 تلمسان زناتة

13622 تلمسان خ شٌو السبع

13626 تلمسان هناٌة

13636 تلمسان س رسو و بنً

13644 تلمسان نٌن حوا

13646 تلمسان ح رٌا د ال و أ

13648 تلمسان لخمٌس ا ق سو

13709 تلمسان جبالة

13720 تلمسان سن فالو

13731 تلمسان فتاح عٌن

13740 تلمسان رومة ند

13753 تلمسان الكبٌرة عٌن



14101 تٌارت

14203 تٌارت بوشمٌف عٌن

14204 تٌارت مالل علً سٌدي

14211 تٌارت السبت

14212 تٌارت مالكو

14213 تٌارت دحمونً

14214 تٌارت رحوٌة

14215 تٌارت مهدٌة

14221 تٌارت مغٌلة

14222 تٌارت لرطوفة

14223 تٌارت حسنً سٌدي

14224 تٌارت أعمر بن جٌاللً

14225 تٌارت سبٌان

14232 تٌارت تالدمت

14233 تٌارت لٌلً وادي

14234 تٌارت سفا مشرع

14235 تٌارت حمادٌة

14240 تٌارت بولارة

14242 تٌارت تٌدة

14306 تٌارت الذهب عٌن

14308 تٌارت مدرٌسة

14316 تٌارت سولر

14320 تٌارت ناٌمة

14326 تٌارت تؤسنٌنة

14336 تٌارت شهاٌمة

14405 تٌارت زارٌط عٌن

14409 تٌارت المادر عبد األمٌر زمالت

14417 تٌارت الغانً عبد سً

14429 تٌارت الشاللة لصر

14430 تٌارت رشاٌمة

14431 تٌارت ندورا

14439 تٌارت سرغٌن

14441 تٌارت الفاٌجة

14502 تٌارت المدروسة

14507 تٌارت بختً سٌدي

14510 تٌارت مادنة

14518 تٌارت الحدٌد عٌن

14519 تٌارت الرؤسفة جبٌلة

14527 تٌارت الفرندة

14528 تٌارت الكرمس عٌن

14537 تٌارت تاخمارت

14538 تٌارت جراد أوالد

15101 وزو تٌزي

15215 وزو تٌزي عٌسً بنً

15216 وزو تٌزي زمنزر بنً

15228 وزو تٌزي محمود أٌت

15229 وزو تٌزي معاتمة

15232 وزو تٌزي دوالة بنً

15243 وزو تٌزي تٌرمٌتٌن

15247 وزو تٌزي خدة بن ذراع



15257 وزو تٌزي اإلثنٌن سوق

15259 وزو تٌزي نعمان سٌدي

15264 وزو تٌزي تادمٌت

15302 وزو تٌزي م الحما عٌن

15303 وزو تٌزي لبٌل أ

15317 وزو تٌزي نن حو فر إ

15327 وزو تٌزي ٌحً ٌت أ

15330 وزو تٌزي ي مهد بو ٌت أ

15331 وزو تٌزي سف ٌو بً أ

15333 وزو تٌزي لٌثن إ

15345 وزو تٌزي فن تا ٌا

15348 وزو تٌزي صٌف ا و

15360 وزو تٌزي رارن د بو إ

15363 وزو تٌزي حل ا مسو إ

15367 وزو تٌزي رت د تو ٌت أ

15404 وزو تٌزي ٌحة فر

15405 وزو تٌزي ماء صو

15408 وزو تٌزي ت ا تٌمز

15413 وزو تٌزي فع شا ٌت أ

15418 وزو تٌزي زازلة أ

15419 وزو تٌزي لو ما و أ ال لو إ

15420 وزو تٌزي ن را ٌكو

15423 وزو تٌزي ي كر ز

15434 وزو تٌزي ن لا ز بو

15437 وزو تٌزي ن زفو أ

15441 وزو تٌزي فغة إ

15444 وزو تٌزي ن كرو أ

15446 وزو تٌزي كً ز بنً

15449 وزو تٌزي ر جو أ

15450 وزو تٌزي مملة

15453 وزو تٌزي ٌب غر أ

15458 وزو تٌزي خلٌل ٌت أ

15506 وزو تٌزي س مشسترا

15510 وزو تٌزي ن ا المز ذراع

15511 وزو تٌزي غنٌف ي تز

15512 وزو تٌزي ح نو بو

15514 وزو تٌزي ت ٌكا فر

15525 وزو تٌزي ٌة و ا ز عٌن

15526 وزو تٌزي ة ممٌر

15536 وزو تٌزي ظٌة ا و

15540 وزو تٌزي غنً بو

15551 وزو تٌزي ثالثة ي تز

15556 وزو تٌزي ي سر كا ي د ا و

15561 وزو تٌزي ن ا غر لو غنً أ

15565 وزو تٌزي و د عا بو ٌت أ

15566 وزو تٌزي سف ٌو سً أ

15607 وزو تٌزي ن جا ر إ

15621 وزو تٌزي ثن را إ نٌت ء بعا ر األ

15622 وزو تٌزي شد را ي تز

15635 وزو تٌزي شة ا لو أ ٌت أ



15642 وزو تٌزي لو ما و أ ٌت أ

15652 وزو تٌزي ٌنً بنً

15709 وزو تٌزي ة د كو ما

15724 وزو تٌزي ر والنون

15738 وزو تٌزي ت تمزٌر

15739 وزو تٌزي ن مٌمو عٌسى جبل

15754 وزو تٌزي إفلٌسن

15755 وزو تٌزي جٌمة بو

15762 وزو تٌزي رعنا مز

16000 ئر الجزا دي البال الشعبً مجلس

16101 ئر الجزا

16102 ئر الجزا دمحم ي سٌد

16103 ئر الجزا نٌة المد

16104 ئر الجزا العناصر مة حا

16220 ئر الجزا ء البٌضا ر ا د

16221 ئر الجزا ار و الز ب با

16229 ئر الجزا ٌة المحامد

16230 ئر الجزا ن الكٌفا ج بر

16313 ئر الجزا ش الحرا

16314 ئر الجزا الً بر

16315 ئر الجزا ر السما د ا و

16316 ئر الجزا بة و ر بو

16319 ئر الجزا ح ا جر ش با

16326 ئر الجزا لسنطٌة جسر

16331 ئر الجزا ٌة ر المغا

16333 ئر الجزا س لٌتو الكا

16409 ئر الجزا ٌس ر د مرا بئر

16410 ئر الجزا ر بٌا أل ا

16411 ئر الجزا ٌعة ر ز بو

16412 ئر الجزا م د خا بئر

16422 ئر الجزا ن عكنو بن

16423 ئر الجزا هٌم ا بر لى ا د

16427 ئر الجزا ٌة د ا ر المو

16428 ئر الجزا ة ر حٌد

16432 ئر الجزا س مسو بنً

16505 ئر الجزا د ا الو ب با

16506 ئر الجزا ى ٌر ز بن إ لغٌن بو

16507 ئر الجزا المصبة

16508 ئر الجزا ٌش لر د ا و

16524 ئر الجزا ن ما و الر م حما

16525 ئر الجزا و حمٌد ٌس ا ر

16617 ئر الجزا ي ا د حسٌن

16618 ئر الجزا المبة

17101 الجلفة

17203 الجلفة ٌد د المو

17214 الجلفة ٌسة ر د الؤل

17226 الجلفة ف الشار

17227 الجلفة ب ٌعمو بنً

17308 الجلفة ٌن بر

17309 الجلفة ب لحد ٌر البو



17311 الجلفة الخمٌسى

17319 الجلفة ل لعجا ي سٌد

17320 الجلفة ى السحر حد

17321 الجلفة نٌنى لر

17331 الجلفة ة ر سا و عٌن

17332 الجلفة ر حا بن

17333 الجلفة ل الفضو سً حا

17335 الجلفة فكى عٌن

17404 الجلفة حبح با سً حا

17405 الجلفة عبد ما عٌن

17412 الجلفة ٌد بٌز ي سٌد

17413 الجلفة ملٌلٌحة

17416 الجلفة العش سً حا

17425 الجلفة خ الشٌو ر ا د

17428 الجلفة ن عفرا ز

17502 الجلفة ر عجبا بو

17506 الجلفة ل حا ر سد

17507 الجلفة تمة البو ٌد فا

17510 الجلفة ر كا ز

17515 الجلفة ٌس و د

17517 الجلفة مسعد

17518 الجلفة ة ر لطا

17522 الجلفة نة سلما

17523 الجلفة ة د ها الشو عٌن

17524 الجلفة م لعظا م أ

17529 الجلفة ل و لد د

17530 الجلفة بل أل ا عٌن

17534 الجلفة ح ا ر مو أ

17536 الجلفة مٌت د تا

18101 جٌجل

18202 جٌجل ن لا ر إ

18203 جٌجل نة اللعوا

18204 جٌجل ٌه ر المنصو زٌعمة

18214 جٌجل وس لا

18217 جٌجل جمٌلة

18218 جٌجل ة ٌد ز بن سلمة

18222 جٌجل ٌاجٌس بنً ٌة ر د بو

18224 جٌجل تكسنة

18305 جٌجل هٌر طا

18306 جٌجل ر د الما عبد مٌر األ

18307 جٌجل جٌجل شمفة

18308 جٌجل شحنة

18313 جٌجل عبدالعزٌز سٌدي

18319 جٌجل سكر أ والد أ بوصٌف

18320 جٌجل شفً نو ر الخنا

18325 جٌجل حبٌب بنً جمعة

18326 جٌجل ر الطاهر ج بر

18328 جٌجل جنة ا و

18409 جٌجل المٌلٌة

18410 جٌجل المعروف ي سٌد



18411 جٌجل الستارة

18412 جٌجل ر نصا األ

18415 جٌجل لة المبا

18416 جٌجل ف بالهاد وي را بو

18421 جٌجل روش خد ٌحً د أاوال

18423 جٌجل ل عجو د وا خمٌر

18427 جٌجل بح را د ال و أ

19101 سطٌف

19214 سطٌف عبٌسة عٌن

19226 سطٌف ت نا ر أ عٌن

19233 سطٌف ق لو مز

19237 سطٌف سٌة را و األ

19304 سطٌف أحمد سً د ال و أ

19305 سطٌف طالب بو

19310 سطٌف تبان د ال و أ

19311 سطٌف مة الحا

19317 سطٌف المٌجل

19318 سطٌف لحجر عٌن

19323 سطٌف فة ز و ر

19328 سطٌف ن لما و عٌن

19334 سطٌف ة اد حد بئر

19339 سطٌف ي با لح صا

19340 سطٌف ل ا عز عٌن

19347 سطٌف ر صابو د ال و أ

19348 سطٌف بوطالب ل لال

19352 سطٌف ل بطا األ لصر

19406 سطٌف واى ر عٌن

19407 سطٌف لبٌال ذراع

19436 سطٌف حربٌل

19441 سطٌف لنزات

19443 سطٌف عة لا بو

19450 سطٌف ر لو لر حمام

19453 سطٌف حسٌن بنً

19455 سطٌف معولالن

19502 سطٌف الكبٌرة عٌن

19503 سطٌف عزٌز بنً

19512 سطٌف المعاوٌة

19515 سطٌف دهامشة

19516 سطٌف بابور

19524 سطٌف العدوان والد أ

19527 ذ سطٌف عموشة

19535 سطٌف الغول سرج

19538 سطٌف نبشار تٌزي

19549 سطٌف السبت عٌن

19557 سطٌف البارد أوالد

19619 سطٌف بوسالم

19630 سطٌف بوعنداس

19642 سطٌف طالٌفاسن

19651 سطٌف مزادة نوال أٌت

19654 سطٌف تٌزي أٌت



19708 سطٌف ش العر بئر

19720 سطٌف العلمة

19721 سطٌف جمٌلة

19725 سطٌف بالعة

19729 سطٌف البرج بٌظة

19731 سطٌف الصخرة بزار

19732 سطٌف لجول أم

19744 سطٌف فودة بنً

19745 سطٌف تشودة

19756 سطٌف الزرلة للتة

19758 سطٌف الطاٌة

19759 سطٌف العولجة

19760 سطٌف التال

19809 سطٌف شبانة بنً

19813 سطٌف لمرج عٌن

19822 سطٌف ورثٌالن بنً

19846 سطٌف مولحً بنً

20101 سعٌدة

20202 سعٌدة ثابت دوي

20203 سعٌدة الحجار عٌن

20204 سعٌدة خالد أوالد

20205 سعٌدة العربً موالي

20206 سعٌدة ٌوب

20207 سعٌدة حونات

20208 سعٌدة عمار سٌدي

20209 سعٌدة بوبكر سٌدي

20216 سعٌدة السلطان عٌن

20310 سعٌدة الحساسنة

20311 سعٌدة المعمورة

20312 سعٌدة أحمد سٌدي

20313 سعٌدة السخونة عٌن

20314 سعٌدة إبراهٌم أوالد

20315 سعٌدة تٌرسٌن

21101 سكٌكدة

21202 سكٌكدة زوٌط عٌن

21203 سكٌكدة الحداٌك

21224 سكٌكدة بشٌر بنً

21230 سكٌكدة فٌلفٌلة

21234 سكٌكدة بوشتٌتة

21237 سكٌكدة كرومة حمادي

21310 سكٌكدة المل

21311 سكٌكدة زٌد بنً

21312 سكٌكدة الكركرة

21313 سكٌكدة عطٌة أوالد

21314 سكٌكدة زهور أوالد

21315 سكٌكدة الزتونة

21326 سكٌكدة تمالوس

21327 سكٌكدة المشرة عٌن

21329 سكٌكدة الوٌدان بٌن

21331 سكٌكدة الشراٌة



21332 سكٌكدة لنوة

21335 سكٌكدة بوبلوط الولجة

21336 سكٌكدة مٌوم خنك

21404 سكٌكدة العزابة

21405 سكٌكدة دمحم سعدي جندل

21406 سكٌكدة الشرشار عٌن

21407 سكٌكدة لخضر بكوش

21408 سكٌكدة عزوز بن

21409 سكٌكدة السبت

21438 سكٌكدة المرسة

21516 سكٌكدة الحروش

21517 سكٌكدة زردازاس

21518 سكٌكدة حبابة أوالد

21519 سكٌكدة مزغٌش سٌدي

21520 سكٌكدة أدشٌش أمجز

21521 سكٌكدة عولبان بنً

21522 سكٌكدة بوزٌان عٌن

21523 سكٌكدة جمال رمضان

21525 سكٌكدة بوشاور صالح

21528 سكٌكدة الطوب أم

21533 سكٌكدة الغدٌر

22101 بلعباس سٌدي

22202 بلعباس سٌدي تسالة

22203 بلعباس سٌدي إبراهم سٌدي

22212 بلعباس سٌدي أمرناس

22213 بلعباس سٌدي تٌلمونً

22214 بلعباس سٌدي لحسن سٌدي

22215 بلعباس سٌدي ثرٌد عٌن

22225 بلعباس سٌدي لاد عٌن

22227 بلعباس سٌدي خالد سٌدي

22239 بلعباس سٌدي ثاورة سهالة

22240 بلعباس سٌدي ٌعموب سٌدي

22304 بلعباس سٌدي إبراهٌم بن مصطفً

22316 بلعباس سٌدي ممادرة

22317 بلعباس سٌدي تنٌرة

22326 بلعباس سٌدي المسٌد

22328 بلعباس سٌدي البرد عٌن

22329 بلعباس سٌدي السفٌزف

22330 بلعباس سٌدي العدان عٌن

22333 بلعباس سٌدي زروالة

22338 بلعباس سٌدي البرج بوجبعة

22341 بلعباس سٌدي حمادوش سٌدي

22342 بلعباس سٌدي بلعربً

22343 بلعباس سٌدي سفٌون وادي

22351 بلعباس سٌدي الشلٌة عشٌبة بن

22352 بلعباس سٌدي دحو حاسً

22407 بلعباس سٌدي بوخنفٌس

22408 بلعباس سٌدي بوسٌدي علً سٌدي

22409 بلعباس سٌدي الممرانً بدرالدٌن

22420 بلعباس سٌدي زحانة حاسً



22421 بلعباس سٌدي الطابٌة

22434 بلعباس سٌدي لمطار

22436 بلعباس رسٌدي زٌرس دحو سٌدي

22445 بلعباس سٌدي دٌس با بن

22446 بلعباس سٌدي ب ٌو بن علً سٌدي

22447 بلعباس سٌدي ٌلة بال شتوان

22505 بلعباس سٌدي تالغ

22506 بلعباس سٌدي مزاورو

22510 بلعباس سٌدي مرحوم

22511 بلعباس سٌدي تفٌسور

22518 بلعباس سٌدي سلٌسن مالي

22519 بلعباس سٌدي الحسٌبة

22522 بلعباس سٌدي مرٌن

22523 بلعباس سٌدي الماء راس

22524 بلعباس سٌدي تٌندامٌن عٌن

22531 بلعباس سٌدي تاورٌرة وادي

22532 بلعباس سٌدي الظاٌة

22535 بلعباس سٌدي شعٌب سٌدي

22537 بلعباس سٌدي السبع وادي

22544 بلعباس سٌدي تاغلٌمت

22548 بلعباس سٌدي الحمام بئر

22549 بلعباس سٌدي تودموت

22550 بلعباس سٌدي دموش رجم

23101 عنابة

23202 عنابة براحال

23206 عنابة العنب وادي

23208 عنابة سرٌدي

23210 عنابة شتاتبً

23212 عنابة ترٌات

23303 عنابة الحجار

23304 عنابة العلمة

23305 عنابة البونً

23307 عنابة الشرفة

23309 عنابة البردة عٌن

23311 عنابة عامر سٌدي

24101 لالمة لالمة

24203 لالمة محمود بوعاتً

24210 لالمة بلخٌر

24211 لالمة جراح بن

24216 لالمة مزلٌن بنً

24218 لالمة بوسبع للعة

24219 لالمة المسخوطٌن حمام

24220 لالمة الفجوج

24223 لالمة العربً عٌن

24224 لالمة عمار مجز

24226 لالمة هلٌوبلٌس

24227 لالمة الحسانٌة عٌن

24231 لالمة أحمد بومهرة

24234 لالمة خمٌسً هللا جاب

24302 لالمة نشماٌة



24306 لالمة فراغة وادي

24307 لالمة سندل عٌن

24309 لالمة دهوارة

24314 لالمة بٌظة بن عٌن

24315 لالمة خزارة

24317 لالمة بوحشانة

24322 لالمة نباٌل حمام

24325 لالمة بوشغوف

24330 لالمة سفا مجز

24333 لالمة شحام وادي

24404 لالمة زناتً وادي

24405 لالمة تاملوكة

24408 لالمة العمبة راس

24412 لالمة بوحمدان

24413 لالمة مخلوف عٌن

24421 لالمة سبات برج

24428 لالمة ركنٌة

24429 لالمة عنونة سالوة

24432 لالمة رلادة عٌن

25101 لسنطٌنة

25203 لسنطٌنة الحارٌة

25206 لسنطٌنة الخروب

25207 لسنطٌنة عبٌد عٌن

25209 لسنطٌنة رحمون أوالد

25210 لسنطٌنة سمارة عٌن

25302 لسنطٌنة بوزٌان الحامة

25304 لسنطٌنة ٌوسف زٌغود

25305 لسنطٌنة مراد دٌدوش

25308 لسنطٌنة حمٌدان بنً

25311 لسنطٌنة الكرمة عٌن

25312 لسنطٌنة زٌاد إبن

26101 المدٌة

26202 المدٌة وزرة

26213 المدٌة دمٌات

26215 المدٌة تامزلٌدة

26216 المدٌة الحمدانٌة

26227 المدٌة بوعشرة أوالد

26229 المدٌة حربٌل أوالد

26230 المدٌة شكاو بن

26243 المدٌة وامري

26244 المدٌة المحجوب سً

26254 المدٌة السمار دراع

26259 المدٌة بوعٌشون

26260 المدٌة حناشة

26306 المدٌة داٌد أوالد

26307 المدٌة العماٌرٌة

26312 المدٌة إبراهٌم أوالد

26320 المدٌة الرابٌعٌة

26326 المدٌة نعمان سٌدي

26334 المدٌة زوبٌرٌة



26347 المدٌة البروالٌة

26363 المدٌة الجوامع خمس

26408 المدٌة دراق

26410 المدٌة بوعٌش

26422 المدٌة حربٌل أوالد

26425 المدٌة بوغار

26432 المدٌة عزٌز

26435 المدٌة البخاري لصر

26438 المدٌة الشهبونٌة

26442 المدٌة الجلٌل أم

26449 المدٌة مفاتحة

26451 المدٌة بولزول

26458 المدٌة عنتر أوالد

26462 المدٌة مجبر

26464 المدٌة سانك

26514 المدٌة زٌان سٌدي

26519 المدٌة بوسكن

26528 المدٌة زهار سٌدي

26533 المدٌة سوالً

26537 المدٌة جواب

26546 المدٌة سلٌمان بنً

26555 المدٌة الربٌع سٌدي

26556 المدٌة العابد بن بئر

26603 المدٌة معارف أوالد

26604 المدٌة بوسٌف عٌن

26617 المدٌة لخضر الكاف

26618 المدٌة العداورة شاللة

26623 المدٌة تافراوت

26631 المدٌة دامد سٌدي

26640 المدٌة شنٌمل

26641 المدٌة اولصٌر عٌن

26645 المدٌة الدوائر ثالثة

26648 المدٌة سغوان

26657 المدٌة العوٌنات

26705 المدٌة العٌساوٌة

26709 المدٌة الكبٌر الملب

26711 المدٌة مزرنة

26721 المدٌة بوشراحٌل

26724 المدٌة البعطة

26736 المدٌة العزٌزٌة

26739 المدٌة مغراوة

26750 المدٌة مٌهوب

26752 المدٌة تابالط

26753 المدٌة الحوضٌن

26761 المدٌة صدراٌة

27101 مستغانم

27202 مستغانم سٌادة

27203 مستغانم فورناكة

27204 مستغانم ستٌدٌة

27205 مستغانم النوٌسً عٌن



27206 مستغانم معماش حاسً

27227 مستغانم مزغران

27232 مستغانم الحسٌان

27307 مستغانم تادلس عٌن

27308 مستغانم السور

27309 مستغانم الخٌر وادي

27310 مستغانم بلعاتر سٌدي

27311 مستغانم خٌرالدٌن

27319 مستغانم بولٌراط

27320 مستغانم سٌراط

27321 مستغانم شرٌف سٌدي عٌن

27322 مستغانم المرسى

27323 مستغانم المنصوره

27324 مستغانم سوالفٌة

27328 مستغانم بودٌنار عٌن

27330 مستغانم صفصاف

27331 مستغانم تواهرٌة

27412 مستغانم علً سٌدي

27413 مستغانم رمضان المالن عبد

27414 مستغانم الحجاج

27415 مستغانم نممارٌة

27416 مستغانم لخضر سٌدي

27417 مستغانم أشعشة

27418 مستغانم الخضرة

27425 مستغانم بوغالم أوالد

27426 مستغانم معله أوالد

27429 مستغانم تازلٌت

28101 مسٌلة

28202 مسٌلة معدٌد

28204 مسٌلة دراج أوالد

28206 مسٌلة المطارفة

28211 مسٌلة ممرة

28212 مسٌلة برهوم

28213 مسٌلة الخضرة عٌن

28214 مسٌلة لبالة عدي أوالد

28215 مسٌلة بلعاٌبة

28230 مسٌلة دهاهنة

28240 مسٌلة سوامعة

28307 مسٌلة خوبانة

28308 مسٌلة المسٌف

28320 مسٌلة بوسعادة

28321 مسٌلة إبراهٌم سٌدي أوالد

28322 مسٌلة عامر سٌدي

28323 مسٌلة تامسة

28324 مسٌلة سرور بن

28325 مسٌلة سلٌمان أوالد

28326 مسٌلة الحوامد

28329 مسٌلة معارٌف

28333 مسٌلة الزرزور

28335 مسٌلة زوح بن



28346 مسٌلة اولتان

28416 مسٌلة عٌسى سٌدي

28417 مسٌلة الحجل عٌن

28418 مسٌلة هجرس سٌدي

28431 مسٌلة ساٌح بوتً

28432 مسٌلة زرارلة

28445 مسٌلة إلمان بنً

28527 مسٌلة الحامل

28534 مسٌلة شاٌر وادي

28536 مسٌلة الفظة بئر

28537 مسٌلة فارس عٌن

28538 مسٌلة أدمحم سٌدي

28539 مسٌلة عطٌة أوالد

28541 مسٌلة الملح عٌن

28542 مسٌلة مجدل

28543 مسٌلة سلٌم

28544 مسٌلة الرٌش عٌن

28547 مسٌلة مسعد جبل

28603 مسٌلة ظلعة حمام

28605 مسٌلة تارمونت

28609 مسٌلة الشالل

28610 مسٌلة مهدي أوالد

28619 مسٌلة وانوغا

28628 مسٌلة منصور أوالد

29101 معسكر

29202 معسكر بوحناٌفٌة

29203 معسكر تٌزي

29204 معسكر حسٌن

29224 معسكر فارس عٌن

29238 معسكر لتانة

29239 معسكر الممونٌة

29240 معسكر الكورت

29306 معسكر تٌغنٌف

29307 معسكر الهاشم

29308 معسكر لاد سٌدي

29309 معسكر أدمحم

29310 معسكر اآلبطال أوالد

29311 معسكر فراح عٌن

29317 معسكر البرج

29320 معسكر الخلوٌة

29321 معسكر المنور

29345 معسكر نصموت

29346 الجبارمعسكر عبد سٌدي

29347 معسكر سحاٌلٌة

29426 معسكر سٌك

29427 معسكر عولاز

29428 معسكر عالٌمٌة

29429 معسكر الماعدة

29430 معسكر زهانة

29443 معسكر الشرفة



29444 معسكر عمٌروش عٌن راس

29531 معسكر المحمادٌة

29532 معسكر المؤمن عبد سٌدي

29533 معسكر فرالٌك

29534 معسكر الغمري

29535 معسكر سجرارة

29536 معسكر الممتدوس

29537 معسكر بوهنً

29605 معسكر الموسة

29612 معسكر غرٌس

29613 معسكر فروحة

29614 معسكر المطمور

29615 معسكر الممظة

29616 معسكر بوسعٌد سٌدي

29618 معسكر الفكان عٌن

29619 معسكر البنٌان

29622 معسكر طارٌة وادي

29623 معسكر عوف

29625 معسكر فراس عٌن

29641 معسكر الغروس

29642 معسكر المرجوم

30101 ورللة

30202 ورللة البٌضة عٌن

30203 ورللة نموسة

30205 ورللة روٌسات

30211 ورللة خوٌلد سٌدي

30212 ورللة هللا عبد بن حاسً

30306 ورللة عامر بلٌدات

30307 ورللة تٌبسبست

30308 ورللة النزلة

30309 ورللة العبٌدٌة الزاوٌة

30310 ورللة سلٌمان سٌدي

30313 ورللة تولورت

30316 ورللة تماسٌن

30319 ورللة مغارٌن

30414 ورللة الحجٌرة

30420 ورللة العالٌة

30515 ورللة تاٌبت

30517 ورللة بناصر

30518 ورللة منالٌر

30604 ورللة مسعود حاسً

30621 ورللة البورمة

31101 وهران

31203 وهران الجٌر بئر

31205 وهران السٌنٌة

31211 وهران تاللت وادي

31212 وهران طفراوي

31213 وهران شامً سٌدي

31217 وهران الكرمة

31218 وهران البراٌة



31223 وهران مسرغٌن

31224 وهران بوتلٌلٌس

31302 وهران جدٌل

31304 وهران بونٌف حاسً

31306 وهران أرزٌو

31307 وهران بثٌوة

31308 وهران الحجاج مرسى

31314 وهران بوفتٌس

31319 وهران عمبة بن حاسً

31320 وهران فرٌحة بن

31321 وهران مفسوخ حاسً

31322 وهران ٌبمى بن سٌدي

31326 وهران البٌة عٌن

31409 وهران الترن عٌن

31410 وهران العنصر

31415 وهران الكبٌر المرسى

31416 وهران بوسفر

31425 وهران الكرمة عٌن

32101 البٌض

32203 البٌض ستٌتان

32204 البٌض برٌزٌنة

32205 البٌض غازول

32206 البٌض بوعالم

32215 البٌض الكراكدة

32218 البٌض عامر سٌدي

32221 البٌض سلٌمان سٌدي

32222 البٌض تٌفور سٌدي

32302 البٌض رولازة

32310 البٌض بولطوب

32311 البٌض الخٌثر

32312 البٌض اآلحمر كاف

32317 البٌض شمٌك

32320 البٌض توسمولٌن

32407 البٌض الشٌخ سٌدي اآلبٌوض

32408 البٌض العوراق عٌن

32409 البٌض عربوات

32413 البٌض بوسمغون

32414 البٌض شاللة

32416 البٌض البنود

32419 البٌض المهارة

33101 إلٌزي إلٌزي

33202 إلٌزي جانت

33205 إلٌزي الحواس برج

33303 إلٌزي دبدب

33304 إلٌزي إدرٌس عمر برج

33306 إلٌزي أمٌناس عٌن

34101 بوعرٌرج برج بوعرٌرج برج

34203 بوعرٌرج برج زمورة برج

34204 بوعرٌرج برج المنصورة

34205 بوعرٌرج برج المرٌح



34206 بوعرٌرج برج داود بن

34207 بوعرٌرج برج العشٌر

34213 بوعرٌرج برج مجانة

34214 بوعرٌرج برج النصر ثنٌات

34215 بوعرٌرج برج جعفرة

34216 بوعرٌرج برج المٌن

34218 بوعرٌرج برج دحمان أوالد

34219 بوعرٌرج برج حسناوة

34223 بوعرٌرج برج إبراهٌم سٌدي أوالد

34224 بوعرٌرج برج تافرق

34225 بوعرٌرج برج كوال

34229 بوعرٌرج برج تاسمارت

34234 بوعرٌرج برج حرازة

34302 بوعرٌرج برج الوادي راس

34308 بوعرٌرج برج تاغروت عٌن

34309 بوعرٌرج برج غدٌر برج

34310 بوعرٌرج برج مبارن سٌدي

34311 بوعرٌرج برج الحمادٌة

34312 بوعرٌرج برج بلٌمور

34317 بوعرٌرج برج براهم أوالد

34320 بوعرٌرج برج خلٌل

34321 بوعرٌرج برج تاغلٌت

34322 بوعرٌرج برج الكسور

34326 بوعرٌرج برج تٌكستر

34327 بوعرٌرج برج العش

34328 بوعرٌرج برج العنصر

34330 بوعرٌرج برج الترسة عٌن

34331 بوعرٌرج برج لسدالً بئر

34332

34333 بوعرٌرج برج الربطة

35101 بومرداس بومرداس

35204 بومرداس عفٌر

35206 بومرداس بغلٌة

35207 بومرداس داود سٌدي

35225 بومرداس تاورلة

35226 بومرداس عٌسى أوالد

35227 بومرداس الشود بن

35228 بومرداس دلس

35305 بومرداس مناٌل برج

35308 بومرداس الناصرٌة

35309 بومرداس الجٌنات

35310 بومرداس ٌسر

35311 بومرداس زموري

35312 بومرداس مصطفى سً

35314 بومرداس العامر شعبة

35318 بومرداس تٌمزرٌت

35335 بومرداس لغاتة

35403 بومرداس روٌبة

35417 بومرداس الطاٌة عٌن

35421 بومرداس لربعطاش



35423 بومرداس البحري برج

35424 بومرداس المرسى

35434 بومرداس الحراوة

35436 بومرداس حمادي

35437 بومرداس الخشنة خمٌس

35502 بومرداس بودواو

35513 بومرداس تٌجلبٌن

35515 بومرداس الثنٌة

35516 بومرداس رغاٌة

35519 بومرداس لورصو

35520 بومرداس موسى أوالد

35522 بومرداس لدارة بوزلزة

35529 بومرداس عمال

35530 بومرداس عمران بنً

35531 بومرداس الحد سوق

35532 بومرداس البحري بودواو

35533 بومرداس حداج اوالد

35538 بومرداس الخروبة

36101 الطارف الطارف

36204 الطارف بولوس

36205 الطارف الملعة

36206 الطارف العسل عٌن

36207 الطارف العٌون

36208 الطارف بوثلجة

36209 الطارف سوارخ

36210 الطارف برٌحان

36211 الطارف العصافٌر بركة

36218 الطارف عمار بنً

36220 الطارف زتونة

36224 الطارف السوق رمل

36303 الطارف مهٌدي بنً

36312 الطارف الشافٌة

36313 الطارف درٌان

36314 الطارف شٌهانً

36315 الطارف المخطار شباٌطة

36316 الطارف بسباس

36317 الطارف عصفور

36319 الطارف زرٌزر

36402 الطارف بوحجار

36421 الطارف الكرمة عٌن

36422 الطارف الزٌتون وادي

36423 الطارف صالح بنً حمام

37101 تٌندوف تٌندوف

37102 تٌندوف العسل أم

38101 تٌسمسٌلت تٌسمسٌلت

38211 تٌسمسٌلت خمٌستً

38212 تٌسمسٌلت بسام أوالد

38213 تٌسمسٌلت عماري

38217 تٌسمسٌلت معصم

38218 تٌسمسٌلت عابد سٌدي



38303 تٌسمسٌلت الحد ثنٌة

38309 تٌسمسٌلت المادر عبد اآلمٌر برج

38310 تٌسمسٌلت لعٌون

38314 تٌسمسٌلت الغرلة وادي

38315 تٌسمسٌلت بوتوشنت سٌدي

38402 تٌسمسٌلت بونعامة برج

38404 تٌسمسٌلت لزهارٌة

38405 تٌسمسٌلت شاٌب بنً

38406 تٌسمسٌلت لرجام

38407 تٌسمسٌلت الملعب

38408 تٌسمسٌلت العنطري سٌدي

38416 تٌسمسٌلت االربعاء

38419 تٌسمسٌلت تمالحت

38420 تٌسمسٌلت سلٌمان سٌدي

38421 تٌسمسٌلت بولاٌد

38422 تٌسمسٌلت لحسن بنً

39101 الوادي الوادي

39202 الوادي روباح

39204 الوادي البٌاضة

39205 الوادي النخلة

39211 الوادي دبٌلة

39212 الوادي الكرٌم عبد حسانً

39213 الوادي خلٌفة حاسً

39216 الوادي عون سٌدي

39217 الوادي تفٌراوي

39218 الوادي ممران

39225 الوادي العولمة

39321 الوادي ستٌل

39322 الوادي المرارة

39323 الوادي خلٌل سٌدي

39324 الوادي تندلة

39327 الوادي المغٌر

39328 الوادي جمعة

39329 الوادي طٌور أم

39330 الوادي عمران سٌدي

39414 الوادي العربً طالب

39415 الوادي الماء دوار

39419 الوادي لشة بنً

39503 الوادي العلندة وادي

39506 الوادي لمار

39507 الوادي الكوٌنٌن

39508 الوادي رلٌبة

39509 الوادي حمراٌة

39510 الوادي تاغزوت

39520 الوادي عورماس

39526 الوادي الونسة مٌح

40101 خنشلة خنشلة

40202 خنشلة المتوسة

40204 خنشلة بغاي

40205 خنشلة الحامة



40206 خنشلة الطوٌلة عٌن

40214 خنشلة تامزة

40215 خنشلة أنسٌغة

40303 خنشلة لٌس

40307 خنشلة فٌس

40308 خنشلة بوحمامة

40310 خنشلة رمٌلة

40318 خنشلة المسارة

40319 خنشلة ٌابوس

40321 خنشلة الشٌلٌة

40409 خنشلة لبعولجة

40411 خنشلة الشرشار

40412 خنشلة جالل

40413 خنشلة ببار

40416 خنشلة رشاش اوالد

40417 خنشلة المحمل

40420 خنشلة خٌران

41101 أهراس سوق أهراس سوق

41203 أهراس سوق الحنانشة

41204 أهراس سوق المشروحة

41205 أهراس سوق إدرٌس اوالد

41206 أهراس سوق تٌفاش

41207 أهراس سوق الزعرورٌة

41208 أهراس سوق الطاورة

41209 أهراس سوق الدرٌة

41210 أهراس سوق حدادة

41211 أهراس سوق خدارة

41212 أهراس سوق مراحنة

41213 أهراس سوق مومن أوالد

41217 أهراس سوق زانا عٌن

41219 أهراس سوق عوٌالن

41220 أهراس سوق فرج سٌدي

41302 أهراس سوق سدراتة

41314 أهراس سوق بوحوش بئر

41315 أهراس سوق المداوروش

41316 أهراس سوق العضاٌم أم

41318 أهراس سوق السلطان عٌن

41321 أهراس سوق الوٌدان سافل

41322 أهراس سوق رلوبة

41323 أهراس سوق الخمٌسة

41324 أهراس سوق الكبرٌت وادي

41325 أهراس سوق ترالٌلت

41326 أهراس سوق زوابً

42101 تٌبازة تٌبازة

42202 تٌبازة مناصر

42203 تٌبازة لرهاط

42210 تٌبازة أغبال

42213 تٌبازة عمار سٌدي

42214 تٌبازة لوراٌة

42222 تٌبازة شرشال



42223 تٌبازة داموس

42232 تٌبازة غٌالس سٌدي

42233 تٌبازة مسلمون

42240 تٌبازة سمٌان سٌدي

42241 تٌبازة مٌلون بنً

42242 تٌبازة النص حجرة

42305 تٌبازة بورلٌمة

42312 تٌبازة حجوط

42315 تٌبازة نضور

42324 تٌبازة مراد

42327 تٌبازة العٌن أحمر

42334 تٌبازة راشد سٌدي

42407 تٌبازة زرالدة

42408 تٌبازة سحاولة

42411 تٌبازة أحسن بابا

42419 تٌبازة درارٌة

42421 تٌبازة فاٌت أوالد

42428 تٌبازة شرالة

42429 تٌبازة سطاوالً

42431 تٌبازة العاشور

42437 تٌبازة سوٌدانٌة

42438 تٌبازة الخراٌسٌة

42439 تٌبازة البنٌان عٌن

42504 تٌبازة دواودة

42506 تٌبازة خمٌستً

42509 تٌبازة محالمة

42516 تٌبازة الشعٌبة

42517 تٌبازة تالوراٌت عٌن

42518 تٌبازة الدوٌرة

42520 تٌبازة الرحمانٌة

42525 تٌبازة فوكة

42526 تٌبازة بوسمعٌل

42530 تٌبازة بوهارون

42535 تٌبازة للٌعة

42536 تٌبازة الحطاطبة

43101 مٌلة مٌلة

43217 مٌلة لولة لرارم

43218 مٌلة مروان سٌد

43224 مٌلة حمالة

43225 مٌلة التٌن عٌن

43227 مٌلة خلٌفة سٌدي

43232 مٌلة شٌمارة

43303 مٌلة العٌد شلغوم

43304 مٌلة عثمانٌة وادي

43305 مٌلة ملون عٌن

43306 مٌلة تٌلٌرغمة

43307 مٌلة سمٌن وادي

43308 مٌلة تاجنانت

43309 مٌلة الرحمان عبد ٌحى بن

43312 مٌلة مخلوف أوالد



43326 مٌلة المشٌرة

43402 مٌلة فرجٌوة

43410 مٌلة عنجة وادي

43411 مٌلة راشدي أحمد

43413 مٌلة تٌبرلنب

43414 مٌلة بوحاتم

43415 مٌلة رواشد

43416 مٌلة لماطاي تسالة

43419 مٌلة حدادة تسدان

43420 مٌلة بوسالح دراجً

43421 مٌلة زرزة مٌنار

43422 مٌلة عراس عمٌرة

43423 مٌلة بٌنان طراي

43428 مٌلة زغاٌة

43429 مٌلة برباس العٌادي

43430 مٌلة الحرٌش بٌض عٌن

43431 مٌلة لشة بنً ٌحً

44101 الدفلة عٌن الدفلة عٌن

44206 الدفلة عٌن عرٌب

44207 الدفلة عٌن جلٌدة

44208 الدفلة عٌن العامرة

44209 الدفلة عٌن بوراشد

44215 الدفلة عٌن جمعة وادي

44218 الدفلة عٌن الحساٌنٌة

44219 الدفلة عٌن خلٌفة ولد بئر

44221 الدفلة عٌن زٌاد إبن طارق

44222 الدفلة عٌن خالد األمٌر برج

44229 الدفلة عٌن الشٌخ أوالد جمعة

44230 الدفلة عٌن مخاطرٌة

44231 الدفلة عٌن الباثٌة

44302 الدفلة عٌن ملٌانة

44303 الدفلة عٌن بومدفع

44304 الدفلة عٌن ملٌانة خمٌس

44305 الدفلة عٌن رٌغة حمام

44312 الدفلة عٌن جندل

44313 الدفلة عٌن الشرفة وادي

44314 الدفلة عٌن األشٌاخ عٌن

44320 الدفلة عٌن السلطان عٌن

44323 الدفلة عٌن التركً عٌن

44324 الدفلة عٌن لخضر سٌدي

44325 الدفلة عٌن عالل بن

44326 الدفلة عٌن البنٌان عٌن

44327 الدفلة عٌن الحساٌنٌة

44328 الدفلة عٌن بربوش

44410 الدفلة عٌن العطاف

44411 الدفلة عٌن العبادٌة

44416 الدفلة عٌن الروٌنة

44417 الدفلة عٌن زدٌن

44432 الدفلة عٌن زولاغة تاشت

44433 الدفلة عٌن بوٌحً عٌن



44434 الدفلة عٌن المعٌن

44435 الدفلة عٌن تبركنٌن

44436 الدفلة عٌن بلعاس

45101 النعامة النعامة

45202 النعامة مشرٌة

45209 النعامة خلٌل بن عٌن

45210 النعامة عامر بن مكمن

45211 النعامة لصدٌر

45212 النعامة البٌوض

45303 النعامة الصفرة عٌن

45304 النعامة تٌوت

45305 النعامة سفٌسٌفة

45306 النعامة مغرار

45307 النعامة عسالة

45308 النعامة بورزق جنٌان

46101 تٌموشنت عٌن تٌموشنت عٌن

46202 تٌموشنت عٌن اللحم شعبة

46203 تٌموشنت عٌن الكحال عٌن

46205 تٌموشنت عٌن بوزجار

46207 تٌموشنت عٌن أغالل

46208 تٌموشنت عٌن ترلة

46212 تٌموشنت عٌن عدة بن سٌدي

46214 تٌموشنت عٌن المالح

46217 تٌموشنت عٌن بوجمعة أوالد

46219 تٌموشنت عٌن العامرٌة

46220 تٌموشنت عٌن الغلة حاسً

46222 تٌموشنت عٌن كحال أوالد

46228 تٌموشنت عٌن المسٌد

46304 تٌموشنت عٌن بوحجر حمام

46306 تٌموشنت عٌن بركاش وادي

46309 تٌموشنت عٌن العربة عٌن

46310 تٌموشنت عٌن تامزورة

46311 تٌموشنت عٌن شنتوف

46313 تٌموشنت عٌن عوبلٌل

46315 تٌموشنت عٌن بومدٌن سٌدي

46316 تٌموشنت عٌن سباح وادي

46321 تٌموشنت عٌن الحساسنة

46418 تٌموشنت عٌن الطلبة عٌن

46423 تٌموشنت عٌن صاف بنً

46424 تٌموشنت عٌن صافً سٌدي

46425 تٌموشنت عٌن الغرابة ولحاسة

46426 تٌموشنت عٌن تادماٌة

46427 تٌموشنت عٌن المادر عبد اآلمٌر

47101 غرداٌة

47203 غرداٌة ضحوة بن ضاٌة

47204 غرداٌة برٌان

47206 غرداٌة المرارة

47207 غرداٌة العطوف

47210 غرداٌة بونورة

47305 غرداٌة متلٌلً



47308 غرداٌة زلفانة

47309 غرداٌة سبسب

47311 غرداٌة فحال حاسً

47313 غرداٌة المنصورة

47402 غرداٌة المنٌعة

47412 غرداٌة لارة حاسً

48101 غلٌزان

48203 غلٌزان بوزلزة بلعسل

48204 غلٌزان سعادة سٌدي

48206 غلٌزان لزرق سٌدي

48210 غلٌزان الخطاب سٌدي

48212 غلٌزان زمورة

48213 غلٌزان درلون بنً

48217 غلٌزان المطمر

48218 غلٌزان عودة بن أدمحم

48220 غلٌزان السالم وادي

48223 غلٌزان الملعة

48224 غلٌزان الرحمة عٌن

48225 غلٌزان ٌالل

48226 غلٌزان الجمعة وادي

48228 غلٌزان مندس

48232 غلٌزان هللا عبد بن دار

48235 غلٌزان داود بن

48308 غلٌزان علً بن أدمحم سٌدي

48309 غلٌزان مدٌونة

48315 غلٌزان المطار

48322 غلٌزان مزونة

48330 غلٌزان زنتٌس بنً

48402 غلٌزان رهٌو وادي

48405 غلٌزان الرٌش أوالد

48407 غلٌزان الحمادنة

48411 غلٌزان موسى عمً

48414 غلٌزان جٌدٌوٌة

48416 غلٌزان الحمري

48419 غلٌزان طارق عٌن

48421 غلٌزان ورٌزان

48427 غلٌزان الرمكة

48429 غلٌزان لحلف

48431 غلٌزان الحد سوق

48433 غلٌزان الحاسً

48434 غلٌزان الشمالة حد

48436 غلٌزان العولجة

48437 غلٌزان عابد سٌدي مرجة

48438 غلٌزان مٌهوب سٌدي أوالد

99001 فرنسا أٌن

99002 فرنسا أٌسن

99003 فرنسا ألً

99004 فرنسا سفالى ألباس

99005 فرنسا العلٌا ألباس

99006 فرنسا البحرٌة الباس



99007 فرنسا أرداش

99008 فرنسا أردان

99009 فرنسا أرٌاس

99010 فرنسا أوب

99011 فرنسا أود

99012 فرنسا أفٌرون

99013 فرنسا الرهون بوش

99014 فرنسا كلفادوس

99015 فرنسا كانتال

99016 فرنسا شارونت

99017 فرنسا البحرٌة شارونت

99018 فرنسا شار

99019 فرنسا كوراز

99020 فرنسا كورز

99021 فرنسا دور كوت

99022 فرنسا نور كوت

99023 فرنسا كروز

99024 فرنسا دوردون

99025 فرنسا دوبس

99026 فرنسا دروم

99027 فرنسا اور

99028 فرنسا الوار أور

99029 فرنسا فٌنٌستار

99030 فرنسا لارد

99031 فرنسا العلٌا لارون

99032 فرنسا لارس

99033 فرنسا لٌرون

99034 فرنسا هٌرولت

99035 فرنسا فٌالن إٌل

99036 فرنسا إندر

99037 فرنسا الوار إندر

99038 فرنسا إسار

99039 فرنسا جٌرا

99040 فرنسا الندس

99041 فرنسا شار لوار

99042 فرنسا اللوار

99043 فرنسا العلٌا اللوار

99044 فرنسا األطلنطٌة اللوار

99045 فرنسا اللوارت

99046 فرنسا لو

99047 فرنسا لارون لو

99048 فرنسا لوزار

99049 فرنسا اللوار مان

99050 فرنسا مانش

99051 فرنسا مارن

99052 فرنسا العلٌا مارن

99053 فرنسا ماٌن

99054 فرنسا موس مورث

99055 فرنسا موس

99056 فرنسا مربحان



99057 فرنسا موساي

99058 فرنسا نٌافر

99059 فرنسا نور

99060 فرنسا واز

99061 فرنسا أورن

99062 فرنسا كلٌس با

99063 فرنسا دوم بً

99064 فرنسا السفال بٌراناس

99065 فرنسا العلٌا بٌرناس

99066 أوتً بٌرناس

99067 فرنسا السفال رٌن

99068 فرنسا العلٌا رٌن

99069 فرنسا رون

99070 فرنسا العلٌا ساون

99071 فرنسا اللوار ساون

99072 فرنسا سارتر

99073 فرنسا سافوا

99074 فرنسا العلٌا سافوا

99075 فرنسا سان

99076 فرنسا الداخلٌة سان

99077 فرنسا مارن و سان

99078 فرنسا واز و سان

99079 فرنسا اإلثنٌن سافر

99080 فرنسا سوم

99081 فرنسا تارن

99082 فرنسا لارون و تارن

99083 فرنسا فار

99084 فرنسا فاكلٌز

99085 فرنسا فاندي

99086 فرنسا فٌان

99087 فرنسا العلٌا فٌان

99088 فرنسا فوسجاس

99089 فرنسا ٌون

99090 فرنسا فو بال ترٌت

99091 فرنسا إسون

99092 فرنسا سان هوت

99093 فرنسا دونٌس سان

99094 فرنسا مارٌن دو فال

99095 فرنسا دواز فال

99096 فرنسا لوادلوبً

99097 فرنسا مارتنٌن

99098 فرنسا الفرنسٌة لٌان

99099 فرنسا رٌنٌو

99101 فرنسا

99102 أوروبا الشرلٌة ألمانٌا

99103 أوروبا الغربٌة ألمانٌا

99104 أوروبا اآلندوري

99105 أوروبا إنجلٌترى

99106 أوروبا النمسا

99107 أوروبا بلجٌكا



99108 أوروبا بولغارٌا

99109 أوروبا لبرس

99110 أوروبا دانمارن

99111 أوروبا إسبانٌا

99112 أوروبا فٌرلندا

99113 أوروبا الٌنان

99114 أوروبا هولندا

99115 أوروبا المجر

99116 أوروبا شمالٌة إرلندا

99117 أوروبا إرلندا

99118 أوروبا إطالٌا

99119 أوروبا لوكسمبورق

99120 أوروبا مالطا

99121 أوروبا موناكو

99122 أوروبا النروٌج

99123 أوروبا بولونٌا

99124 أوروبا برتغال

99125 أوروبا رومانٌا

99126 أوروبا اآلروبٌة روسٌا

99127 أوروبا مارٌن سان

99128 أوروبا سوٌد

99129 أوروبا سوٌسرا

99130 أوروبا تٌشٌكسلوفاكٌة

99131 أوروبا األربٌة تركٌا

99132 أوروبا فاتٌكان

99133 أوروبا ٌوغسالفٌا

99201 أسٌا أفغنٌستان

99202 أسٌا عربً

99203 أسٌا برمانٌا

99204 أسٌا كومبوجٌا

99205 أسٌا سٌالن

99206 أسٌا الصٌن

99207 أسٌا الشمالٌة كورٌا

99208 أسٌا الجبوبٌة كورٌا

99209 أسٌا فورموز

99210 أسٌا الهند

99211 أسٌا أندونٌسٌا

99212 أسٌا العراق

99213 أسٌا اإلران

99215 أسٌا الٌبان

99216 أسٌا األردن

99217 أسٌا الكوٌت

99218 أسٌا لوس

99219 أسٌا لبنان

99220 أسٌا مالٌزٌا

99221 أسٌا نٌبال

99222 أسٌا باكستان

99223 أسٌا فلسطٌن

99224 أسٌا الفلٌبن

99225 أسٌا األسٌاوٌة روسٌا



99226 أسٌا سورٌا

99227 أسٌا تاٌلندا

99228 أسٌا األسٌاوٌة تركٌا

99229 أسٌا الشمالٌة فٌتنام

99230 أسٌا الجنوبٌة فٌتنام

99231 أسٌا الٌمن

99232 أسٌا أنجلٌز بوس

99233 أسٌا الفرنسً بوس

99234 أسٌا الهولندي بوس

99301 إفرٌمٌا الجنوبٌة إفرٌمٌا

99302 إفرٌمٌا الكامٌرون

99303 إفرٌمٌا كونمو الشعبٌة اللجمهورٌة

99304 إفرٌمٌا الزاٌر

99305 إفرٌمٌا دٌفوار كوت

99306 إفرٌمٌا دهومً

99307 إفرٌمٌا إثٌوبٌا

99308 إفرٌمٌا لابون

99309 إفرٌمٌا غانا

99310 إفرٌمٌا غٌنٌا

99311 إفرٌمٌا العلٌا فولتا

99312 إفرٌمٌا كٌنٌا

99313 إفرٌمٌا لٌبٌرٌا

99314 إفرٌمٌا لٌبٌا

99315 إفرٌمٌا مدغشمر

99316 إفرٌمٌا مالً

99317 إفرٌمٌا المغرب

99318 إفرٌمٌا مورٌطانٌا

99319 إفرٌمٌا نٌجر

99320 إفرٌمٌا نٌجٌرٌا

99321 إفرٌمٌا مالوي

99322 إفرٌمٌا اوغندا

99323 إفرٌمٌا مصر

99324 إفرٌمٌا الوسطى إفرٌمٌا

99325 إفرٌمٌا الشمالٌة رودٌزي

99326 إفرٌمٌا الجنوبٌة رودٌزي

99327 إفرٌمٌا رواندا

99328 إفرٌمٌا سنٌغال

99329 إفرٌمٌا سٌرالٌون

99330 إفرٌمٌا صومال

99331 إفرٌمٌا سودان

99332 إفرٌمٌا غامبٌا

99333 إفرٌمٌا الشاد

99334 إفرٌمٌا تولو

99335 إفرٌمٌا تونس

99336 إفرٌمٌا زامبٌا

99337 إفرٌمٌا اإلنجلٌز كول

99338 إفرٌمٌا اإلسبانً كول

99339 إفرٌمٌا الفرنسً كول

99340 إفرٌمٌا غٌنٌابساو

99341 إفرٌمٌا األخضر الرئس



99342 إفرٌمٌا إكواتوري غٌنٌا

99343 إفرٌمٌا الرئٌسً توم ساو

99344 إفرٌمٌا تانزانٌة

99345 إفرٌمٌا بوراندي

99346 إفرٌمٌا أنغوال

99347 إفرٌمٌا لٌسوتو

99348 إفرٌمٌا سوازٌلند

99349 إفرٌمٌا الموزمبٌك

99350 إفرٌمٌا بوستوانة

99351 إفرٌمٌا كوموراس لً

99352 إفرٌمٌا مورٌس لً

99401 أمرٌكا األرجنتٌن

99402 أمرٌكا بولٌفٌا

99403 أمرٌكا البرازٌل

99404 أمرٌكا كندا

99405 أمرٌكا شٌلً

99406 أمرٌكا كولومبٌا

99407 أمرٌكا كوستارٌكا

99408 أمرٌكا كوبا

99409 أمرٌكا اإلكواتور

99410 أمرٌكا المتحدة الوالٌات

99411 أمرٌكا ماال لواتً

99412 أمرٌكا هاٌتً

99413 أمرٌكا الهندوراس

99414 أمرٌكا لبرادور

99415 أمرٌكا المكسٌن

99416 أمرٌكا نٌكارلوا

99417 أمرٌكا بنما

99418 أمرٌكا البرالواى

99419 أمرٌكا البٌرو

99420 أمرٌكا دومٌنٌك سان

99421 أمرٌكا سالفادور سان

99422 أمرٌكا نوف تار

99423 أمرٌكا اإلرلواى

99424 أمرٌكا فٌنزوٌال

99425 أمرٌكا األمرٌكٌة بوس

99426 أمرٌكا إنجلٌز إٌدأ

99427 أمرٌكا دانواز إٌد

99428 أمرٌكا الفرانسً إٌد

99429 أمرٌكا الهولندي إٌد


