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اسم ولقب المترشح

طرشً هشام
ساسً نورٌة
تٌطوم فوزٌة
سلطانً سمٌحة
زبدة المسعود
بن حرز هللا مراد
بلحاج السعدٌة
رواق فاطمة
نوٌوة زهرة
بلعباس سعٌدة
بوراس فاطمة الزهراء
عرٌوة ٌاسٌن
عرٌبً فضٌلة
بكٌر قمٌر
مرنٌز نسٌمة
بشٌري فاطمة
صٌقع زٌن العابدٌن
زارد أحالم
نقاز زهٌة
بعلً زهٌة
بن زهٌة زٌنب
لخضاري رضا
تٌتوم وردة
دحمانً إٌمان
لمونس عبد الرشٌد
سدٌرة فرٌدة
حجاب سمٌحة
شرٌط سارة
ضٌف أحالم
واعر وهٌبة
فاٌد سالف

العنوان

حً اوالد حمودة ملوزة بلدٌة ونوغة
حً  98مسكن الغالٌة العٌد المسٌلة
بلدٌة ونوغة حمام الضلعة
بلدٌة ونوغة حمام الضلعة
حً النصر بلدٌة مناعة
حً البساتٌن عٌن الملح
حً العرقوب بالمسٌلة
حً  100مسكن اوالد عدي لقبالة اوالد دراج
حً البدر 500مسكن ب  9المسٌلة
حً  500مسكن المسٌلة
حً  124مسكن المسٌلة
حً اوالد موسى بلدٌة اوالد منصور
ص ب  454حً النصر  1000مسكن المسٌلة
حً الزاهر  300مسكن المسٌلة
حً البدر  500مسكن المسٌلة
حً النهضة  300مسكن بالمسٌلة
ملوزة بلدٌة ونوغة
حً حواص عبد القادر شارع االمٌر عبد القادر
بلدٌة امجدل
حً  924مسكن رقم الباب  581طرٌق البر
الحً الجدٌد اوالد سٌدي ابراهٌم
حً االطلس بن سرور
ص ب  20سٌداكس  01المسٌلة
اوالد سٌدي ابراهٌم الدٌس
بئر القاللٌة بلدٌة امسٌف
حً أول نوفمبر  02/286بوسعادة
50مسكن تطوري بلدٌة المطارفة
ص ب  145عٌن الحجل
بلدٌة عٌن الخضراء
حً االمٌر عبد القادر بلدٌة الشالل
ص ب  281بلدٌة حمام الضلعة
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ضٌف سناء
ظرٌف خلود
حدٌدي سمٌرة
مسلم سناء
بلبول اٌمن
رواق أسماء
مزعاش أمال
مناصري نصصٌرة
زواوي فتٌحة
غربً برٌكة
بن عادل سامٌة
بوضٌاف نادٌة
دحدوح سهام
بادة عمر
عقبً وردة
لعجال سعاد
حمادي محمد الشاوي
لحرش خلٌصة
لغوٌل اسمهان
بن خالد فاطمة
شترة سماح
بلجود نسٌمة
تلوٌت سارة
بن الوناس أمٌن عبد السالم
عبد السالم خدٌجة

بلدٌة عٌن الخضراء
عٌن الخضراء المسٌلة
بلدٌة الدهاهنة دائرة مقرة
عٌن الخضراء والٌة المسٌلة
المؤسسة العمومٌة االستشفائٌة لطب النساء و التولٌد سلٌمان عمٌرات
حً  100مسكن اوالد عدي لقبالة
حً غزال بالمسٌلة
حً  86مسكن مقهى النجوم المسٌلة
حً كروع حمام الضلعة
حً العربً بن مهٌدي سٌدي عامر
القطب الحضري الجدٌد  2000/500مسكن المسٌلة
حً  600مكسن رقم العمارة  34رقم الباب 281
ص ب  2148ق ر المسٌلة
الحً الشمالً بلدٌة جبل امساعد
ص ب  38حمام الضلعة
ص ب  264اشبٌلٌا
حً سلٌمان عمٌرات  16/817بوسعادة
166مسكن المسٌلة
حً الضهرة الدٌس اوالد سٌدي ابراهٌم
بواسطة لعجال ابراهٌم ناجر بحً الروكاد
حً  600مسكن عمارة رقم  18الباب 141
بواسطة لعجال ابراهٌم مصلح العجالت بحً الروكاد
حً  1000مسكن عمارة  14ر قم الباب 277المسٌلة
بلدٌة بن سرور
بلدٌة حمام الضلعة

