
العنوانإسم ولقب المترشحالرقم

 حي يحياوي سطيف55نهج زعباط رمضان رقم قسوم يمينة1

 سطيف13حي عين الطريق رقم توب نبيلة2

 سطيف213 رقم 10 مسكن معيزة نور الدين ع ب 500حي بوستة فيروز3

لعربي بن مهيدي مزلوق سطيفكوسة منال4

واد الذهب بني فودة  جميلة سطيفقنزوع سليم5

شارع كداد الذوادي حي امن الحياة سطيف08بولحية صادق6

 سطيف510 رقم 35حي بلخيرد حسان ع س بريمي منال7

 سطيف49حي حشمي شارع عالوة عابد رقم كرموش امال8

بريد المهدية عين ارنات سطيفقاسمي خيرة9

 عين ارنات113 رقم 09 مسكن عمارة ب 1500/126حي بقرار وسيلة10

حي البساتين بوقاعة سطيفكعرار السعيد11

 عين ارنات سطيف230 رقم 05 مسكن عمارة 1500/50حي بلمهدي عبد المالك12

شارع السعيد بوخريصة سطيف06زناتي خليصة13

 عين ارنات سطيف37 مسكن رقم 109حي مياسة مريم14

 سطيف59 شارع عون ميلود القطعة الثالثة رقم 1954 نوفمبر 01حي بونشادة زينب15

شارع بلهول ميلود حي يحياوي سطيف38زرارقي أميرة16

بواسطة بوكثير عباس تاجر عين ولمان سطيفقدور نصيرة17

شارع شقعار لوعيل عين ولمان سطيفقدور صونيا18

 عين ارنات سطيف184 مسكن رقم 209حي عطوط حنان19

 عين ارنات سطيف07 مسكن ع رقم 1000/250/100حي زيادنة اسماء20

19001شارع حسنة عمار حي قوطالي العلمة سطيف 05هوام عنتر21
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 سطيف360 رقم 30 مسكن عمارة س 750حي بكار إيمان22

إمخلوفن بوعنداس سطيفمخلوفي مختار23

مركز التكوين المهني إناث حي المعدومين الخمسة سطيفكراش إيمان24

لمهيدي أحمد لخضر حي الصنوبر عين ولمان سطيفبورزق عبد هللا25

 سطيف19030بريد أوالد تبان خباشة شهرة26

 سطيف75 رقم 8حي معيزة نورالدين عمارة أبلول سميرة27

 عين عباسة سطيف1954 نوفمبر 01شارع بوقصة فايزة28

بلدية ايت نوال مزادة بوعنداس سطيفمعزوزي حمو29

 سطيف08حي أمن الحياة شارع حركاتي الربيعي رقم الباب صغير مريم30

بواسطة فاسي عبد المالك عموشة سطيفبن عزيز عمر31

 سطيف06 أ 22شارع واري علي س حداوي وداد32

 سطيف75حي حشمي شارع حوشي عمر رقم ماضي أمينة33

شارع اإلخوة قلو عين عباسة سطيف02بن ذيب بالل34

 سطيف21 نهج مكاس الصديق رقم 1954 نوفمبر 01حي القلي إيمان35

بواسطة قادري عمر بلدية تيزي نبشار سطيفبوعيسى إبراهيم36

بريد الخربة عين الكبيرة سطيفبكة هناء37

 سطيف323 عالم مسعود رقم SNTRحي تعاضدية المالية عيساوي مريم38

نهج الفي لخضر حي اوالد ابراهم سطيف12رزيق شريف39

 ماي العلمة سطيف08 بريد 1146وادي السارق صندوق بريد قرور الطاهر40

 سطيف09تعاونية النجاح رقم 05مزلوق جالل41

حي شوف لكداد سطيفتشير نبيلة42

بواسطة طاع هللا سمير تاجر شارع بن عيسى المداني عين أزال سطيفبن لوصيف محمد43

شارع بعيطيش محمد عين أزال سطيفالواحدي أمين44

 سطيف18  رقم Bحي زوبار أحمد عمارة لمرد سامية45

 سطيف44 رقم 5حي حشمي الشطر االول شارع حوشي عمر د برارمة طارق46



 سطيف121 قطعة حشمي الجديدة رقم 221حي عصماني اليازيد47

 سطيف12حي النقل البري نهج بوقزن السعودي حربة ياسمينة48

 سطيف182 رقم الباب 1 مسكن مزهود الطيب عمارة د 250حي عطروش نورة49

 عين الرمان اوالد صابرسطيف06  رقم A مسكن عمارة 50ترقية اسامة حي عمريو ناصر50

فاسي عبد المالك تاجر عموشة سطيفكرور نجية51

 سطيف468 رقم F5حي معيزة نورالدين عمارة قارة عتيقة52

 سطيف209حي عين الطريق رقم مرزوقي فوزية53

شارع عوابد محمد حي تليجان سطيف17حمزاوي نادية54

شارع دربال مبارك حي حشمي سطيف4 ناصري كنزة55

 سطيف254رقم 19حي بلخيرد حسان عمارة ب خرمازة فيصل56

بواسطة نوري مبروك تاجر عموشة سطيفقادري ليلى57

حي الشهيد قشي الساسي الوريسية سطيفبن عيجة امال58

بواسطة بن امغار الرشيد شارع جيش التحرير عين الكبيرة سطيفسماح نضرة59

بواسطة بن امغار الرشيد شارع جيش التحرير عين الكبيرة سطيفبوذراع امال60

 سطيف05حي عين تبينت نهج سبتي السبتي رقم رحلي نادية61

شارع العقيد الحواس سطيف19ثابت زين العابدين62

نهج االخوة رايس بواسطة بلخير سطيف08قريشي وسام63

19200 مسكن عين ولمان الشمالية سطيف 266حي بن ذيب ايمان64

 عين الرمان سطيف174 رقم B18 مسكن ع 600حي طاع هللا سمية65

 مسكن عين ولمان سطيف44حي مصطفى رضا66

الى السيد العايب عز الدين عين الحجر سطيفالعايب رزيقة67

 مسكن عين ارنات سطيف506حي طالب رابح68

 بعيرة الغربية عين ولمان سطيف1962 مارس 19حي بن جدية وسام69

قرية البعيرة عين ارنات سطيفبورماني محمد70

لهوى عبد الرحمان الولجة سطيفساعد هالل عدالن71



 سطيف106 رقم 8 مسكن الهضاب عمارة أ400حي فصاص مريم72

 تيزي نبشار سطيف12حي بوقندورة عالوة رقم الباب حنيش منال73

19013 صالح باي سطيف 112ص ب بوقرعة مصطفى74

حي الشيخ العيفة فرماتو سطيفبورقبة الهام75

 مسكن عين الحجر سطيف245حي بلقيدوم عثمان76

 سطيف181 رقم 1 م ع د 180حي بن حسين هاجر77

 سطيف269 رقم 2حي الهضاب شارع مجبر علي الشطر عقون لبنى78

 سطيف11 أ 24شارع كداد مقران س زروال خليل79

 سطيف25 مسكن عمارة ب رقم الباب 60حي مسعودي حنان80
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