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 اللقب و اإلسم المؤسسة اللقب و اإلسم المؤسسة
 درديش سليمان (تابع)متقن ذ م  ياسين محمد أمقران ت و  عميروش

 مسطور رشيد أيت يحيى موسى ذ م جمال حسيني
 كمور سليمان ازن كمالقإب فاطمة نسومر ت و

 براهيمي يوسف زعموم بوغني جران علي
 مقداس بلقاسم متقن بوغني حالطة كريم

 جعرون عمران أسي يوسف بوغني عدور أعمر ت و  الخنساء
 حمري أعمر قاضي بلقاسم
 يوسف  خاسف واضية زنايدي جميلة

 أمادوش نافع كيشو مولود عبان رمضان ت و
 شاب هللا حميد تيزي نتالثة واضية جميل نسيم
 كروم رابح أمير أعمر

 خليفي أحسن صحيبي أعمر إبن معطي ت و
 مبارك سليمان م إ معاتقة بنوح ججيقة سطمبولي ت و

 حساني أعمر بن نعمان عز الدين
 حاجم مبروك قويدر سميربن  متقن م جديدة ت و

 لم تجدد مكتب الفرع ثا معاتقة هدام نوارة
 إيدرس مجيد إيماش بني دوالة مبراك ويزة

 معالي ماحي صابري حسين أوت ت و 21
 رقيق بلقاسم بلوسيف كمال

 قراب حسين بني زمنزر بركاني ناصر كريم بلقاسم ذ ب خ
 مالكقاسي موسى  بصالح تقزرت إيكان جياللي
 فطوم أحمد ثا تيزي غنيف ظريف أحسن

 أرداش رابح واكد عبد الرحمان متفن  ذ ب خ
 أعراب كمال بوباكور فاطمة
 ينقص محضر الجمعية اإلنتخابية م إ تيزي غنبف شعيبات سعيد

 رابيا حكيم شيهاني عزازقة شكال فريدة
 محي الدين مصطفى كريم بوباكور أرزقي تدمايت ذ ب خ

 لم تجدد مكتب الفرع سحوي علجية عزازقة خابيل يحيى 
 بن حامة إبراهيم متقن عزازقة خفاش عز الدين تيميزارت واقنون

 بوكوفي إيدير حميل سليمان
 مسعودي سعدي عاشور محمد م إ واقنون

 شهريت زاهية إعكورن عزازقة خميسي أعمر
 بلعباس عبد الحكيم حمداني محمد

 ساحكي جمال فريحة غزازقة بودفوع محمد سعيد تومي تقزرت
 بن بوعبد هللا كمال كريم عمر  بوجيمع ماكودة

 كرور عثمان محند ولحاج بوزقان مجوطي صليحة
 حموش عيسى حمادوش فازية

 بعزيز عبد العزيز متقن بوزقان لم تجدد مكتب الفرع ديواني ماكودة
 حموش خالد أدريان شعبان علي مالح ذ م

 أكلي جمال درديش مسعود
 صالح أحسن إيلوال أومالو بوزقان صبايحي أرزقي

 غروس أحسن بادي لعزازي حمداني سعيد ذ م
 حاجي محمد أغري أزفون بوقرومة رابح

 صدوقي براهيم قوسم كمال متقن ذ م
 بن زاي نور الدين الجديدة أزفون شاوش كريم



 بوستة أحمد الودي عميروش
 أغراب أحسن ثا تيزي راشد شكال عبد النور أغريب أزفون

 حميش عبد القادر واسيف بريشي مصطفى
 أيت قاسي حفيظ سي حاج محند عبد اللطيف م إ إفرحونن

 إقوباح شعبان سماعيلي مقلع  طالبي صالح
 حمايدي ناصر بوزيدي فؤاد

 بونار يوسف م إ مقلع نايت شعبان سعيد
 كيسوم محمد ؟       إفرحوننإللتن 

 حدوش أحسن حدو كمال بن بولعيد ع الحمام
 لم تجدد مكتب الفرع خواص ل ن إ حميسي يوسف

 لم تجدد مكتب الفرع اإليلولي ل ن إ لم تجدد مكتب الفرع البنات ع الحمام
   العرابي فؤاد تسافت ع الحمام

   بوزيد عميروش
   عميار عبد الكريم أيت يحيى

   لم تجدد مكتب الفرع بني يني
 

 :مالحظة
 111 ببعد اطالع أعضاء المكتب الوطني الحاضرين على المحاضر و الوثائق تم تحديد عدد أعضاء المجلس الوالئي 

 عضو 
 :الهيضاف إلى القائمة أع

 عضو عن ثانوية عميروش يعين الحقا. 

 1 بعد استالم محضر الجمعية العامة االنتخابية أعضاء عن م إ تيزي غنيف . 

 لعوج عبد المالك و أوطيب عبد الرحمان عن متقن بوغني. 

 
 


