
العنوانإسم ولقب المترشحالرقم

 بلير سطيف15 رقم 1حي صوشة محمد عمارة بلطيفة بن بعوش1

حي بهلولي العلمة سطيفأمنة زيغمي2

قرية لحساسنة األوريسيا سطيفكريمة بوعمامة3

الحي العتيق قصر األبطال سطيفمحمد أمين عيكوس4

الحي العتيق قصر األبطال سطيفعماد الدين جعفر5

 سطيف146 رقم 15 مسكن عمارة ب800-250حي الهضاب خديجة أحمد سيدهم6

بواسطة دواجي ع الحفيظ حي إخوة عمرون تيزي نبشار سطيفرضا دواجي7

حي عنقال مسعود صالح باي سطيفشوقي بوفيم8

حي الصنوبرعين ولمان سطيففاتح زهواني9

حي الشهداء شارع سوس صالح بني فودة سطيففؤاد معيزة10

 سطيف136 رقم K1 مسكن عمارة 658حي عمر دقو محمد لغوق11

 مسكن عين ولمان سطيف583حي هند الميلود12

المهدية عين آرنات سطيفحنان ريغي13

القناطي القلتة الزرقاء العلمة سطيفمحمد عيساوي14

 العلمة سطيف05بازر سكرة رقم بريزة بلخير15

 مسكن عين ولمان سطيف400ثانوية بن نويوة عبد القادر حي أحمد أمين بلعقروز16

 حي حشمي سطيف141شارع عبد هللا شالل نصر الدين زكرامي17

 سطيف14حي حشمي شارع العيد نحاوة رقم إيمان هاجر مقيدش18

 عين آزال سطيف173ص ب رقم أسماء شيون19

 مسكن عين آزال سطيف800/80حي مفيدة هميسي20

نهج قباشي محمد سطيف18زيدان زيرم21
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بريد السمارة العلمة سطيفنزهة لغوق22

 سطيفXB2F16حي يحياوي أحالم شوقي23

 مزلوق سطيف1945 ماي 08شارع دارين نويوات24

 القصرية سطيف03 رقم 1 مسكن عمارة أ108حي ياسمينة محدادي25

 سطيف134 رقم 14 مسكن ع أ 407حي نضرة كاهية26

 عين الكبيرة سطيف1945 ماي 08بومار السعيد حي مريم غالب27

 سطيف24 أ23حي المستقبل س منيرة رحموني28

 مسكن مزلوق سطيف218حي صورية رفوفي29

 الهضاب سطيف14شارع خالد مسعود رقم رشيد بن دعدوش30

 سطيف48 رقم 5 مسكن عمارة س450حي فطيمة الزهرة عزيزي31

حي تاسليت بوقاعة سطيفوهيبة جعيدري32

حي الصنوبر بعيرة عين ولمان سطيفمونية لكية33

حي عبيد علي سطيفآسيا سبيح34

 سطيف646 رقم 43حي بلخير حسان ع دفارس بودينة35

ملول سطيفسيف الدين بوطارة36

شارع برناوي ساعد حي يحياوي سطيف29خليصة جاللة37

 تليجان سطيف168 رقم 5 مسكن عمارة س294حي  سليمة بلعلمي38

حي عبد الحميد إبن باديس عين آرنات سطيفمحمد األمين قادري39

عند عرابي مراد عموشة سطيففهد بوعكاز40

 العلمة سطيف1962 جويلية 05حي عبد السمبع كرور41

 سطيف233 رقم 15 مسكن عمارة أ400حي آية خرشي42

 مسكن بئر حدادة سطيف24حي إلهام حمودي43

مركز بئر حدادة حي الشهيد بوشاقور مصطفى سطيفسعاد بن سباع44

بريد السمارة العلمة سطيفساسية لغوق45

أوالد عمارة بوسالم سطيفلوناس لوعليش46



نوري مبروك عموشة سطيفإدريس بن إبراهيم47

 سطيف15 رقم 04حي أوالد براهم فوزية لعمش48

 سطيف55 م ع أ رقم 80حي أمينة سامعي49

 بني عزيز سطيف18حي تطوري مسكن رقم جميلة عبدالي50

 بني عزيز سطيف18حي تطوري مسكن رقم علجية عبدالي51

بواسطة مكتبة بوقموم عبد الحفيظ بابور سطيفأمال بقموم52

 قطعة العلمة سطيف400تجزئة شني رضوان53
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