
العنوانإسم ولقب المترشحالرقم

البطحة عين عباسة سطيففاطمة الزهراء نمر1

 سطيف134 رقم 7  شارع س 150حي المعبودة تقي الدين رايس2

 عين موس سطيف288 رقم D18 مسكن عمارة 1750/ مسكن400حي حنان شبل3

 شارع زعباط رمضان حي يحياوي سطيف02نجيب كرماني4

شارع عبد العزيز خالد العلمة سطيفسارة عراب5

عين الروى سطيفجالل درايدي6

 سطيف19200عند جالب محمد تاجر بعين ولمان نور الهدى رباحي7

 عين ولمان سطيف92 رقم 10 مسكن عمارة 100حي وداد حمودي8

 سطيف1 رقم A1 مسكن عمارة 326حي مهداوي الطاهر جازية شعالل9

ب الحشيشية مزلوق سطيف.صمالح خالد10

 تعاونية السالم حي لعرارسة سطيف09شارع طيار مباركة رقم وفاء زبار11

خنتوت الربيع تاجر عموشة سطيفعبد الحميد عتيق12

 شارع عشاش المكي حي تليجان سطيف25ليندة دفنون13

 شارع روينة عبد القادر حي العيد مخربش العلمة سطيف32فايزة قروط14

 سطيف173 رقم D6 مسكن عمارة 326حي أمير سخري15

 المعبودة سطيف18حي ضيافات عمار رقم ريمة قلو16

بواسطة حمسي مختار عموشة سطيفخضرة غضبان17

 مسكن أوريسيا سطيف363حي لبنى موادنة18

بواسطة حمسي مختار نجار عموشة سطيففتيحة غضبان19

بواسطة حمسي مختار نجار عموشة سطيفزينب غضبان20

 سطيف48  رقم A6 مسكن عمار 450حي ناصر عبد هللا بلهوشات21
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 سطيف557 رقم E10حي مسعودي الذوادي عمارة شعيب حداد22

 معاوية سطيف19055ب رقم .صبالل لزرق23

مشتة البالهدة معاوية سطيفالربيع قويسم24

 سطيف51 رقم 03حي المنظر الجميل عمارة ليندة محزوز25

 سطيف89 قطعة رقم 317حي عين الطريق صديقة سخاف26

 سطيف10حي بوعروة نهج مناوي عز الدين رقم طارق سعدي27

 عين آرنات سطيف313 مسكن رقم 506حي حسناء ابن معيزة28

 نهج مساح محد سطيف1954 نوفمبر 1حي أسماء محلي29

XB4F16 شارع ناجي عبد الحق حي يحياوي 27زهيرة مذكور30

 سطيف39 رقم 4 مسكن سطول المكي عمارة ب 407حي عبد المطلب نكاع31

 سطيف19016 عين عباسة  1954حي أول نوفمبر عصام رملي32

حي الشيخ العيفة عين أرنات سطيفنجالء قيزة33

داودي الشريف جزار تيزي نبشار سطيفخالد بن يوسف34

 حي بهلولي العلمة سطيف32دليلة زيغمي35

 شارع برناوي ساعد سطيف40صفية سوايح36

 الهضاب سطيف02 رقم 01 مسكن تساهمي عمارة 156حي أيمن حامدي37

بولواطة حسين تاجر  عموشة سطيفمولود شعالل38

 مسكن شارع زادة المسعود العلمة492حي هالة البار39

بواسطة هاتف عمومي درليش جمال عين ولمان سطيفسعاد دريش40

 شارع بوقندورة المسعود حي الهضاب سطيف36هنيدة مسكين41

ذراع قبيلة حمام قرقور سطيفنصر الدين بن بارة42

 سطيف159 رقم 11 مسكن عالل عيسى بيالر عمارة س 200حي حنان فاضلي43

 سطيف456 رقم 5 عمارة د 1014حي الخامسة بن شوادر44

 سطيف05 شارع كسكاس عبد الحميد رقم 05ياسمينة وهاب45

حمازات حمام قرقور سطيفبالل حمزاوي46



 أوالد صابر سطيف14 رقم 2 مسكن عمارة ب 30حي لبنة مفرج47

 مسكن أوريسيا سطيف363حي شبيلة رايس48

 مسكن أوريسيا سطيف122حي شهيد سعودي ذودي فوزية سعدي49

بريد عين الروى سطيفلونيس عاللي50

بريد أوالد تبان سطيفعبد الباقي بلعكري51

 شارع مولود فرعون حي تليجان سطيف08ليليا هدروق52

 العلمة سطيف20 الباب 02 مسكن عمارة رقم 50/30إكرام منصوري53

 سطيف96س رقم .حي زادي مسعود عأميرة مصمودي54

 الهضاب سطيف1à رقم 5حي رحماني محمد ع أمين مول الواد55
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