
العنوانإسم ولقب المترشحالرقم

 مسكن عين عباسة سطيف240حي شعيب بوسعدية56

 مسكن عين عباسة سطيف240حي رياض إخلف57

 عموشة سطيف234ب رقم .صوهيبة خالد58

 سطيف981 رقم E17 مسكن عمارة 1006حي مهدي قنونو59

بواسطة بلحوت عبد هللا تاجر عين الحجر سطيفأحالم بلحوت60

بريد عين مرقوم ماوكالن سطيفخليفة دافي61

 العلمة سطيف76حي اإلستقالل شارع قرقيط مبروك رقم محمد عنان62

مشتة الذواوقة بئر حدادة سطيفليزة العقون63

 مسكن عين آرنات سطيف81حي حليمة بلهوشات64

 عين ولمان سطيف215 مسكن رقم 583حي نورارة كعبش65

 شارع زاوي لحسن تعضدية الهقار سطيف22أمينة غجاتي66

بني موحلي بني ورثالن سطيفالسعدي عثماني67

حي اللوز بريد عين الروى سطيفهيشام حطاب68

 عين تبينت سطيف05 رقم 04 مسكن عمارة 50حي حنان بشان69

 فيفري صالح باي سطيف18حي هناء باي70

بن علي مبروك تاجر عموشة سطيفحسام لوصيف71

بريد عين مرقوم ماوكالن سطيفعصام رحاحلة72

 عين تبينت سطيف306 رقم 02 مسكن عمارة س 500حي أمال باطة73

البطحة عين عباسة سطيفنادية حماميد74

بريد أوالد تبان سطيفعبد العزيز بخوش75

بلدية بني شبانة بني ورثالن سطيففاتح بوبطاش76
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 شارع حارش حمادة حي قوطالي العلمة سطيف04نسيمة هوام77

بني ورثالن مركز سطيفنسيم ريبة78

 سطيف09 تعاونية النجاح رقم 05جالل مزلوق79

 بيلير سطيف351رقم 30 مسكن عمارة س 750حي سميرة حموش80

حي المجاهدين عين الكبيرة سطيفأيمن زروق81

 مسكن رأس الماء سطيف100حي فضيلة حسناوي82

 العلمة سطيف196 رقم 11 مسكن عمارة ب 400حي ليليا لموشي83

 سطيف139 رقم 09س .حي بليل عبد هللا عشهرزاد بوزغينة84

كشك علي الشاوي تيزي نبشار سطيففؤاد حمسي85

كشك علي الشاوي تيزي نبشار سطيفهشام حمسي86

مشتة ذراع الرصاص معاوية سطيفنبيل كتيب87

 تيزي نبشار  سطيف60ب رقم .صعماد حميدو88

قرية البطحة عين عباسة سطيفأمال حماميد89

 ميكارني عيسى سطيف341 رقم C6 مسكن عمارة 500حي كمال بحوش90

 سطيف41 رقم A5 مسكن عمارة 500حي حنان شايب91

حمازات حمام قرقور سطيفهارون حمزوي92

 مسكن هواري بومدين حي الفتح عين آرنات سطيف41حي رهان بوخروبة93

 عين آرنات سطيف10 مسكن تساهمي عمارة أ رقم 90حي سلمى ساسي94

 عين الطريق سطيف422 رقم 1 مسكن عمارة أ و 520حي إيمان بوذراع95

بواسطة جمال كبور تاجر عموشة سطيفأسامة بوطالبي96

بريد بلدية بني ورتالن سطيفرضا قوقام97

بواسطة شاوي علي تاجر تيزي نبشار سطيفعمرون سعو98

 مسكن عين ولمان سطيف400حي عبد الرحمان بوعبد هللا99

 مسكن عين ولمان سطيف711حي فخر الدين طار100

بني عفيف بني شبانة بني ورثالن سطيففهيم عكو101



 سطيف02 رقم 03 مسكن ع د 126حي القصرية يمينة قسومي102

مزرعة زعيم الشريف حي شوف لكداد سطيفلبنة لعوامري103

 الهضاب سطيف145 رقم 15 مسكن ع ب 800/250سميرة قاسمي104

 مسكن مهدية سطيف151حي هالة غرابة105

 ع ك عين الكبيرة سطيفA11 مسكن ع 400حي يوسف بويوسف106

 سطيف198 رقم 08 مسكن ع ب 246حي عين الطريق مريم خوالد107

بريد الحشيشية مزلوق سطيفلوصيف بلمانع108

 سطيف149 رقم 04 مسكن حي مولف محمد ع ب 400حي عبد الحليم حابي109

 سطيف09شارع كركور ذياب حي تليجان رقم خليل مريان110

بريد تيزي نبشار سطيفبالل حمسي111
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