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اسم ولقب المترشح

غوٌنً رمزي
عرٌوة حمزة
مختاري هشام
بكاي الصالح
بن زٌان لخضر
بتة ابراهٌم
بركات المعتز باهلل
غوٌنً ٌوسف
عالل حسام
بركة بوزٌد
رخٌلة محمد االمٌن
سوٌسً قوٌدر
خلٌفة عالء الدٌن
غضبان عٌسى
طالب هشام
سرٌش عبد الكرٌم
بٌطار آسٌا
لكحل مسعود
خمٌسة وردٌة
حمرٌط توفٌق
كباش جلول
القري الخٌذر
ربٌح النوي
بلباي أحمد
ملٌانً زٌنب
لقمة آمنة
القوٌزي عٌساوي
بن زموري دراجً
عطا هللا سعاد
قارة عزٌزة
ملٌك نور الدٌن
جعٌجع سمٌة
بلخٌر عٌدة
زوالً جمٌلة
شٌن أمال
سحوان ساعد
شرٌط زكرٌاء
لقرلً حمزة
خالف نورة
بكٌر سعاد
بغدادي لخضر
بلٌل الزوبٌر
بوضٌاف حسام
عبدو عمر
خناش حمزة

العنوان

ص ب  627الحضنة المسٌلة
حً وسط المدٌنة المسٌلة
بئر هنً بلدٌة الخبانة
بلدٌة جبل امساعد
حً البدر  500مسكن المسٌلة
بانٌو بلدٌة المعارٌف
ص ب  50أوالد دراج حً  104مسكن
ص ب  627الحضنة المسٌلة
حً  300/1000مسكن المسٌلة
ص ب  691البرٌد المحفوظ المسٌلة
طرٌق البرج  140مسكن رقم  16المسٌلة
بانٌو بلدٌة المعارٌف
حي  351مسكن التطوري  05جويلية المسيلة
ص ب رقم  264اشبٌلٌا
ح  608مسكن المسٌلة
الحً االداري ص ب  1576والٌة المسٌلة
حً تعاونٌة الشٌخ بوعمامة المسٌلة
حً التجزئة رقم  05المسٌلة
حً  608مسكن المسٌلة
طرٌق الجفن سلمان
حً الهضبة امجدل
حً السالم بلدٌة مناعة
حً  300مسكن المسٌلة
حً  500/250مسكن الموٌلحة
حً اشبٌلٌا القدٌمة
حً  40مسكن اوالد دراج
حً  05جوٌلٌة سٌدي عامر
حً  11دٌسمبر سٌدي عٌسى
40مسكن المسٌلة
حً قرفالة
عند براخلٌة المختار تاجر حً الروكات
حً الحضنة بلدٌة تارمونت
حً  20اوت سٌدي عامر
حً العمارات بلدٌة المطارفة
اوالد براهٌم مقرة
عند التاجر سحوان عبد الباقً امجدل
حً المجاهد  13/482بوسعادة
حً المجاهد  09/482بوسعادة
عند بن ساعد عبد هللا بن سرور
عند بكٌر سعٌد حً وعواع المدنً شارع بورحلة موسى
شارع أحمد بوقرة بلدٌة التامسة
بانٌو بلدٌة المعارٌف
حً  600مسكنرقم العمارة  34رقم الباب 281
بلدٌة تامسة
حً  91مسكن الموٌلحة
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بوحراق عمر
شٌهب وردة
بشٌري فطٌمة الزهراء
بن بلعٌش محمد
صالحً خلٌصة
طالب اسماعٌل
فرجوخ عبد الناصر
شوٌدٌرة محمد
سمان فاطمة الزهرة
سودٌدي مصطفى
غمٌض ربٌعة
بن الشٌخ علً
عمران الطاهر
بودراف رضوان
بلبول عامر
بن جفال عامر
نش توفٌق

حً اوالد احمد بلدٌة اوالد منصور
حً الموامٌن شارع امحد حوحو /22
حً  600مسكن عمارة  32الباب  263المسٌلة
حً الشهٌد جقبوب بلقاسم بلدٌة سلٌم
حً مٌطر  794/03بوسعادة
حً االستقالل سٌدي عامر
الدٌس اوالد سٌدي ابراهٌم
حً برج الواد الدٌس اوالد سٌدي ابراهٌم
حً الحوران حمام الضلعة
التامسة دائرة سٌدي عامر
حً الوحدة التجزئة رقم  02المسٌلة
حً البعاجة بلدٌة اوالد دراج
الحً االداري سٌدي عامر
حً العربً بن مهٌدي سٌدي عامر
بلدٌة امجدل
حً المجاهد  17/587بوسعادة
حً  26مسكن عند مرنٌز موسى المسٌلة

