
الرقم 

التسلسلي
إسم ولقب المترشح

كمال هباش1

بوسعد أزمدروب2

وليد بوصبع3

وليد بن عزيزة4

وداد دحاس5

عبد الرحيم زميت6

مصطفى حميس7

محمد ثابت8

دنيا علي هالل9

ليلى دهيمي10

سارة بن سالم11

إبتسام عدوي12

سيف الدين عزوق13

عبد المالك بوقطاية14
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أحالم حرحوز15

رياض روابحي16



وليد عيسى17

رمزي بن عائشة18

ميلود حماني19

نور الدين مجدوب20

حورية ساسي21

فاطمة بير22

سليم بوحنك23

بوبكر فطار24

وهيبة محقن25

يعقوب بروش26

عبد الحفيظ زروال27

امال بولمناجل28

مريامة بزتوت29

عمار شوشان30

نجاة شلغوم31

هاجر يحيى الشريف32

زينب دوايسية33

عنتر بوحنك34



علي سعيدي سياف35

عبد الرحمان صديق36

عبد هللا درايدي37

محمد أمين خليفة38

كريم بلهول39

هشام حفظاوي40

هجيرة عطوي41

دحمان عالن42

محمد أسابع43

عبد الفتاح بوسعيد44

محمد عبد الباسط محبوب45

شافية طيار46

معاد مزهود47

آمنة رزيوق48

لمياء مجبر49

إسماعيل بن دعاس50

عبد هللا الميطة51

كوسيلة إفوزار52



عبد الرؤوف بومساطة53

عبد السالم ساحلي54

نبيل بالة55

بوعالم بوقزاطة56

صابر أوشن57

ليلى حسايني58

حسين تراب59

حمو آيت عباس60

لخضر جغدالي61

محمد عدنان دوار62

سمية خرخاش63

فطيمة قمري64

رشدي بوشباط65

عبد الحكيم قسوم66

إسالم نصر الدين الغول67

عبد الكريم عمار68

حسين شبي69

مروان سعد السعود70



 الدراجي نادة71

سيف الدين عبد الرحماني72

البشير الباهي73

مصطفى رابحي74

مسعود بعزوزي75

عبد الرحمان جبابلة76

عواطف جويمعة77

عبد الحكيم صايم78

فوزية معذور79

مديحة مخناش80

نصيرة بريك81

ياسين معروف82

زهيرة عنان83

أسامة تمامي84

إدريس بن العلوي85

عادل رحوي86

عبد هللا هدير87

فوزية العلمي88



فاطمة بتشين89



سماح ساكر90

وسيم رحموني91

عبد الؤمن بن عياد92

سمية العكرمي93

كمال جرموني94

محمد صويلح95

مراد بلة96

عالء الدين بن عيسى97

أحمد ملول98

محمد زكرياء زعايمية99

حنان بكوش100

إسماعيل بعزي101

حسينة زيو102

هارون أوزالق103

عبد الحليم لخضاري104

أميرة بوقزولة105

كريمة بن أحمد106

زكرياء العياط107

خاد بن مهدي108



نواري رشيدي109

سعاد توازي110

دورية غناي111

النعاس ضيف112

زهير قزوط113

شريف دهشار114

المية زرال115

عبد المؤمن إخلف116

عمار رويبح117

اليامين وشان118

طارق بوقرة119

زكرياء دريس120


