
وزارة الشؤون الدينية واألواقف
مديرية إدارة الوسائل

املديرية الفرعية للمستخدمني

ت/ر
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 املدية 1993/09/18بوعشرية بالل 11

 تبسة1997/03/11مقدم أسامة22

 بومرداس1992/05/29أقاوة أنيس33

 بومرداس 1986/09/10مصطفاوي كريم44

 وهران1995/04/01زقاي أمحمد55

 الجزائر1976/09/30مدادي أحسن66

 األغواط1997/09/19بن مجغاية سعيد77

 الجلفة1997/06/02كرمة الصادق أمين88

 الجزائر1998/10/13الشيخ زرقي99

 الجزائر1983/10/30خلفاوي مصطفى1010

 وهران1983/11/03فتحي سباح1111

الجزائر1994/02/01بلحور يوسف1212

 بسكرة1993/09/18قرفي شوقي1313

 تيسمسيلت 1997/11/20عاوص أعمر1414

 املسيلة1989/07/17جداوي هشام1515

 البويرة1993/07/09بن لعجال محمد إسالم1616

 الجزائر1993/07/20شوكري عبد هللا أبو أيوب1717

 املدية1991/06/14يحياوي عباس1818

 املدية1995/02/24عزوزي نصر الدين1919

 تيارت1994/09/08شعيب عبد القادر2020

 الشلف1993/07/22بلجوهر كريم2121

الوادي1983/08/24الدام عبد الكريم2222

 ورقلة1994/01/19باش ي بولرباح2323

 تيزي وزو1993/01/28إدير كبان2424

 الجلفة1987/11/27صالح خرخاش2525

 الجزائر1987/06/03كرتل عبد القادر2626

 سعيدة1997/06/10بن لكحل نبيل أسامة2727

 وهران1995/04/01هالل علي2828

 ورقلة1993/12/21خدايش مصطفى2929

 بومرداس1990/02/21تفاتي مصطفى3030

 الوادي1997/03/19قست عبد القدوس3131

 الوادي1994/01/28عثماني عبد املالك3232

 الوادي1990/03/06لطوفه عصام3333



ت/ر
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 الوادي1992/04/03مسعودي سفيان3434

 الوادي1989/11/25ذهبي بوبكر الصديق3535

 الوادي1991/08/01مسعي أحمد يوسف3636

 الشلف1985/06/17غالم إسماعيل3737

 سطيف1993/02/23بعيطيش نصر الدين3838

 سطيف1994/12/06بن دالي بالل 3939

 سطيف1988/08/30لوهاب قدور4040

 الوادي1995/10/15زعيم محمود4141

 مستغانم1995/01/09بليل فؤاد4242

 جيجل1985/07/26ناصر بوالجوع لبيض4343

 تيبازة1982/03/05دراوي سمير4444

 تيبازة1986/09/04عباد عبد الرزاق4545

 الجلفة1992عام خشمي يحي4647

 برج بوعريريج1997/05/10بن خليفة محمد مهدي 4748

 البويرة1991/09/19عثماني محمد4849

 البليدة 1990/08/13سعيد حمزة4950

 تيسمسيلت1992/08/10عماني ابراهيم5051

 برج بوعريريج1991/12/13جودي نصير5152

 تيبازة1989/04/10زحالي حمزة رشيد5253

 تيبازة1984/03/16غداوية رضوان5354

 األغواط1989/12/08مخلوفي محمد5455

 أدرار1984/12/09نايري سليمان5556

الوادي1991/01/21بوعزة محمد5657

 الوادي1991/08/17تي محمود5758

 الوادي1998/09/07خنوفة صالح الدين5859

 املدية  1991/11/03حجاج محمد الطاهر5960

 غرداية1993/09/03بوكريوع محمد عبد النور6061

 قاملة1998/07/30قيراطي هارون6162

 املدية1988/09/12الزبير بن خريف6263

 الجزائر1973/09/05هشام مهدي6365

 معسكر1994/12/26حبالي بشير6466

 األغواط1993/02/15قميتي نصر الدين6567

 الشلف1990/05/29معامري أمحمد 6669

 بجاية1992/03/20لعريش إسماعيل6770

 الوادي1996/01/27بحري محمد6871

 غليزان1993/01/25نقاز حسين6972

 عين الدفلى1997/04/06عربوز رضوان7073

 غرداية1990/06/12شمني جياللي7174

 الشلف1986/01/14عرباوي سعدة صهيب7275

 بجاية1990/10/01دحدوح أمير7376

 البويرة1995/09/02دراج عبد القادر7477

 البويرة1984/01/12بلحمدي محمد7578



ت/ر
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 برج بوعريريج1990/09/25بوزيد نصير7679

 الوادي1986/04/03جديد عبد الرحمان7780

 تيارت1994/11/23ثليجي محمد7881

 تيسمسيلت1993/07/25دربال عبد القادر7982

 الوادي1994/09/14حمزة وليد8083

 الجزائر1985/07/20خمالو سفيان8184

 باتنة1992/08/03بن منصور أسامة8285

 سكيكدة1995/05/09جامع رفيق8386

 تيارت1995/08/07صافة قادة8487

 املدية1987/02/02بن مقلة عبد القادر8588

 بسكرة1987/02/08سويري عبد القادر8689

 بسكرة1991/04/09لقرون حمزة8790

 الجلفة1996/06/29رقيق هشام محمد8891

 بسكرة1981/11/25ديغش علي8992

 تيبازة1992/08/21قويدري سفيان9093

 مستغانم1992/06/11بشكات يوسف9194

 قسنطينة1997/04/08عالوي لقمان9295

 معسكر1992/08/28خوجة خالد9396

 الجزائر1982/01/11تيشوداد ميلود9497

 الجزائر1987/01/19نفاي بن علية9598

 غليزان1990/08/26بشكات عبد هللا9699

 مستغانم1995/12/27بلمختار عبد الرزاق97100

 الجزائر1992/02/02حميدة أيوب98101

 الجزائر1995/03/18بوجمعة أحمد99102

 تيزي وزو1982/11/07زكنون الياس100103

 أدرار1995/03/20شافعي محمد101104

 أدرار1991/05/04عبد الفتاح زين الدين102105

 أدرار1991/12/15أسباعي محمد103106

 أدرار1992/04/25بوسن عبد الرحمن104107

 املدية1993/03/12 بوسبحة رضا105108

 أدرار1991/12/12فاضلي محمد عبد الغني106109

 الجزائر1981/03/20بوباكور محمد107110

 الشلف1994/05/09مقنين إسماعيل108111

 عين الدفلى 1995/01/31تقرورت هشام109112

 بومرداس1990/03/29سنيقرة عبد هللا110113

 املدية1992/12/14سعيدي ياسين111114

 تيزي وزو1991/08/23أيت موفق سالم112115

 تيارت 1993/07/25عمران خالد113116

 الشلف1992/02/22ميلود حسين إسحاق114117

 أدرار1993/03/20بوساق عبد هللا115118

 الشلف1994/12/05بن واضح سنوس ي عبد الهادي116119

 عين تموشنت1992/06/04رقيق بوحجر117120



ت/ر
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 أدرار1991/07/31بلخير عبد الحليم118121

 الشلف1986/03/29طهراوي الحاج119122

 سطيف1980/07/17عبوش جياللي120123

 املسيلة1985/08/10مغيش محمد121124

 املسيلة1993/02/05شني محمد ياسين122125

 الجلفة1989/02/18حريشة رشيد123126

 باتنة1991/07/22مرزوق رمزي124127

 عين الدفلى1990/06/16روابح فؤاد125128

 تيارت 1991/03/04صحراوي صدام حسين126129

 أدرار1996/09/05أزيزاوي محمد127130

 أدرار1996/05/13كرومي محمد128131

أدرار1995/07/12عبد اللي محمد129132

 أدرار1997/01/26حاج علي أمين130133

 أدرار 1995/10/09ديداوي عبد املالك131134

 أدرار1988/11/19قاوي محمد132135

 أدرار1995/02/05فتيح رضوان133136

 سطيف1991/12/26جوادة إبراهيم134137

 سطيف1979/08/21جوادة فاتح135138

 عين الدفلى 1986/04/19سليماني سليمان136139

 الجلفة1993/12/13سايح حمزة137140

 املدية1985/12/01حداش حسين138141

 املدية1998/03/08لقريد محمد139142

 سكيكدة1992/05/23بشاغة إلياس140143

 الجزائر1986/07/06عينوش أمين141144

 املدية1995/03/24يخلف شاوش عادل142145

 أدرار 1993/08/17دحمان عبد الحفيظ143146

 ميلة1994/01/25عريوة مصعب 144147

 برج بوعريريج1989/05/21مراح عمار 145148

 غليزان1986/12/04قصعة ياسين146149

 املدية1994/06/14الوزري هشام147150

 املدية1996/08/11الوزري محمد148151

 تيارت1995/09/10شرفاوي زكرياء عبد الحفيظ149152

 البليدة1986/09/15محمدي حمزة150153

 املدية1994/07/19بشير محمد151154

الجزائر1986/05/11عثماني أحمد152155

 البويرة1994/03/30بوقرة رابح153156

 البويرة 1993/08/25سالمي صالح154157

 بسكرة1985/08/16بن جاب هللا عبد الرؤوف 155158

 جيجل1994/02/14بوسعيود شعيب156159

 برج بوعريريج1993/06/22صويلح عيس ى157160

 جيجل1998/05/05طنيبة عيسة158161

 أدرار1997/04/07بولغيتي امحمد عبد العزيز159162



ت/ر
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 سيدي بلعباس1983/01/26حمزة عثمان160163

 الوادي1989/09/21فرج صالح161164

 سطيف1991/09/19مليزي مولود162165

 تمنراست1992/02/13بابه عبد الناجي163166

 تمنراست1992/11/28قنن زكرياء164167

 غليزان1983/05/27بن طاهر عبد القادر165168

 البيض1996/02/04بلفرح فوضيل166169

 قسنطينة1989/05/27بن سالم عبد الجليل167170

 جيجل   1994/02/13مهرهرة عبد املؤمن168171

 الجلفة1995/06/23معمري الحاج كمال169172

 سطيف1988/09/09شعيب عبد الحليم170173

 الجزائر1990/08/01تومي رشيد171174

 غليزان1980/01/21رحال محمد172175

 املدية1985/02/17عيسات جلول173176

 سكيكدة1978/07/03حديوش توفيق174177

 الشلف1986/12/29بشير شريف موس ى175178

 املدية1988/11/19مزاري محمد176179

 البويرة1990/07/08دحمون إبراهيم177180

 مستغانم1991/07/03شعيب بشير178181

 األغواط1995/05/02مختاري أسامة179182

 وهران1993/04/21يحياوي عبد االله180183

 الوادي1990/08/21بن أحمد شعيب181184

 الوادي1986/11/20سبوعي أمين182185

 الجزائر1992/05/31دايمي محمد183186

 وهران1994/02/24كيحال حكيم 184187

 وهران1996/12/22غلمول محمد الشريف185188

 البويرة1990/06/29بغدادي فريد 186189

 تبسة1994/05/30عباس عبد الحميد187190

 البويرة1985/10/04توات حسن188191

 وهران1994/09/08شايب الذراع نور الدين189192

 سطيف1993/12/24صافي مصطفى190193

 أدرار1993/10/20بواللي يوسف191194

 ورقلة1995/01/02غريب ياسر192195

 قسنطينة1994/02/14كرامة أيوب193196

 ورقلة1997/06/06بجادي أسامة194197

 قسنطينة1985/04/27نوارة حسان195198

 ميلة1991/05/01كبايلي أحمد196199

 البيض 1993/11/01شاللي عبد الكريم197200

 إيليزي1991/07/19 علي الطالب محمد198201

 تيبازة1994/03/12 فراح سليم199202

 الجزائر1985/03/20 بن حليمة أحمد200203

 تيبازة1987/03/14 ايطاهرون محمد201204



ت/ر
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 باتنة1991/05/19 بلهوشات طارق202205

 بومرداس1979/11/04 أوطاوس جمال203206

 ورقلة1987/10/02قمودة عبد الستار204207

 ورقلة1988/11/29بركبية محمد205208

 الوادي1991/07/27ميلودي علي206209

 سطيف1986/02/16مناد البشير207210

 عنابة1986/07/01شايب محمد أمين208211

 ميلة1985عام لقصير يونس209212

 عين تموشنت1991/10/13بلقاض ي محمد فتح هللا210213

 مستغانم1984/04/12بوزيان صالح211214

 برج بوعريريج  1994/09/25صحراوي ابراهيم212215

 أدرار1996/11/23أقصاص ي ياسين213216

 أدرار1992/04/01درار أحمد214217

 الوادي1991/02/23دوغة الحارث215218

 الوادي1984/10/04حمودة بالل216219

 الوادي1993/10/25حدان زدان217220

 الوادي1994/03/20سويد أمين218221

 أدرار1996/06/18رقاني لحسن219222

 تيارت1992/04/12كصار عبد القادر220223

 بومرداس1993/10/14مزالي فاتح221224

 وهران1990/01/12مجاهد محمد222225

 وهران1996/01/01ولد قادة أسامة223226

 مستغانم1991/11/29بوزيدي منور224227

 وهران1990/11/22رفاس املهدي225228

 معسكر1994/11/28سلطاني محمد إلياس226229

 تلمسان1990/11/21لعقبي اسماعيل227230

 جيجل1993/05/21كيشة شعيب228231

 بومرداس1995/09/03حمداش موس ى229232

 برج بوعريريج1992/07/04بن النية بالل230233

 بسكرة1994/10/13صياد صالح الدين231234

 أدرار1988/06/17هداجي يوسف232235

 أدرار1992/06/02قرافي أحمد 233236

 خنشلة1992/05/09رزيق هشام234237

 الوادي1999/01/22محمودي سليمان235238

 أدرار1997/10/23علي الطالب عبد اللطيف236239

 املدية1987/08/22نورحمي نور الدين237240

 املدية1991/11/17ديقالوي صالح الدين 238241

 الجزائر1994/10/25ذيب أبو بكر239242

 البويرة1999/02/12بن عبد هللا خالد240243

 البويرة1985/10/15باشوش إلياس241244

 باتنة1981/04/14بوطمين ناجي242245

 الجزائر1987/11/14بوزيدة علي243246



ت/ر
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 الجلفة1992حكم جياللي منصور244247

 معسكر1993/09/01مسقم زين العابدين245248

 الوادي1991/07/27تجاني عمار246249

 األغواط1991/01/30سهلي صدام حسين247250

 الوادي1991/07/14بريك الضيف248251

 بسكرة1996/05/18بن عطاء هللا صالح الدين249252

 وهران1989/03/27زيتوني ميلود هشام250253

 بسكرة1992/04/28حبة عبد الرحمان251254

 بسكرة1994/11/14نعجي شعيب252255

 جيجل1992/11/17بومعيزة ياسر253256

 بسكرة1991/10/03سايح حمزة254257

 تيارت1986/04/30دحام خالد255258

 جيجل1989/05/08مخالفة جمال الدين256259

 وهران1982/01/27بلوعزاني محمد257260

 الجلفة1994عام لعماري دحمان258261

 باتنة1984/08/31عجابي علي حبيب259262

 تيزي وزو1988/06/19بلحاج عمر 260263

 الجزائر1984/05/06العايب نجيب261264

 بسكرة1992/04/10فارح عز الدين262265

 وهران1974/04/07سلطاني محمد  263266

 ميلة1998/06/26سفيان جالمة264267

 الجلفة1988/09/28مصيطفى سالم265268

 الجلفة1990/01/07عابد عامر266269

 البويرة1992/08/01بالعيد ياسين267270

 الوادي1995/10/06نسيب محمد268271

 مستغانم1986/08/15بن دحمان اسماعين269272

 البيض1993/01/02صلعة محمد270273

 البيض1992/09/26أسامة عمريو271274

 سوق أهراس1994/12/17بن علوش مراد272275

 تيبازة1991/11/01نجاري محمد أمين273276

 بجاية1992/05/26إعزوقن أحمد274277

 أدرار1997/09/23ادجرفور محمد275278

 الوادي1992/03/25مسعودي خالد276279

 الوادي1994/02/21سعيد علي277280

 بشار1986/07/09أجرادي مصطفى278281

 قسنطينة1986/10/06بركان السعيد279282

 غليزان1982/05/23بلفرطاس راشد280283

 سطيف1989/02/10زكاغ أسامة281285

 تيارت1986/02/15سويدي عبد العزيز282286

 أدرار1995/02/18سرقمة عبد الكريم283287

 الطارف1984/01/15قريد محمد ملين284288

 سطيف1988/10/25عزوق عادل رفيق285289



ت/ر
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 معسكر1995/07/05ممدود محمد األمين286290

 سيدي بلعباس1982/10/19جالل عبد الناصر287291

 سعيدة1991/10/10زروقي يحي 288292

 بشار1992/10/20أجرادي محمد ياسين289293

 سطيف1990/06/03نواورية وليد290294

 األغواط1991/09/17بوعزارة أحمد291295

 األغواط1990/01/16السايحي عبد القادر292296

 سطيف1982/08/06عبيرز رض ى293297

 غرداية1992/12/11عمير موس ى294298

 أدرار1993/03/29بن براهيم محمد األمين295299

 تبسة1986/12/10رزقي بالل296300

 الوادي1989/10/24هقي أويس297301

 الوادي1977/07/13معمري عبد هللا298302

 معسكر1996/10/25موذن لقمان299304

 أدرار1989/09/03مزيان عبد الواحد300305

 املسيلة1997/03/01لعرابي عبد القادر املهدي301306

 سكيكدة1987/05/16حتحوت عبد الرحمان302307

 تبسة1996/09/24قراد جوهر303308

 الجلفة1994/11/19سعدي عبد الرحمان 304309

 املسيلة1990عام سعيد عبد الصمد305310

 أدرار1989/10/24خالدي عبد السالم306311

 أدرار1991/02/21خالدي ابراهيم307312

 جيجل1985/01/13جبيلي ياسين308313

 تمنراست1993/12/15تواتي محمد مبارك309314

 الجزائر1981/06/01قاض ي حمزة310315

 أدرار1990/10/28بوعاللة سالم311316

 معسكر1993/01/03سكران حبيب312317

 مستغانم1995/02/07شنتوف سيد أحمد313318

 عين الدفلى1992/11/20حباش ي عبد الغني314319

 أدرار1993/09/24عباس ي أحمد315320

 باتنة1991/09/17لوصيف عماد316321

 ميلة1992/01/23قاشة إلياس317322

 الوادي1989/01/29رقيق آدم318323

 إيليزي1991/08/08الهامل عبد الرحمن319324

 البويرة1993/09/12بوخناف بالل320325

 تيبازة1990/07/05بغداوي عبد الكريم321326

 غرداية1991/02/13خارف حمزة322327

 أدرار1981/06/23باهتي أحمد323328

 تيارت1995/06/30بلحاج محمد324329

 برج بوعريريج 1994/01/01علوطي توفيق325330

 تيسمسيلت 1996/09/25بلعسل محمد ضياء الدين326331

 سعيدة1996/02/03علو خلف هللا327332
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السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 البويرة1996/12/25مايدي سعيد328333

 مستغانم1997/04/10طيب باشا عمر329334

 تبسة1992/12/29الوالي عماد330335

 تبسة1995/05/14عبيد مختار331336

 املدية1996/03/11العبيدي عبد الباسط332337

 املدية1996/03/13طوماش كمال333338

 بشار1992/08/29ميموني عبد اللطيف334339

 أدرار1993/11/03كادي عبد اللطيف335340

 سيدي بلعباس1995/12/14عمريو عبد الحق336341

 وهران1995/01/22إلياس عمريو337342

 قسنطينة1993/10/28درويش عبد الودود338343

 سكيكدة1983/11/09عثمان ساس ي339344

 البليدة1982/03/12علوات حسين340345

 سطيف1994/09/17سبتي يحي341346

 بجاية1985/01/29طرشون عبد املالك342347

 تلمسان1994/07/21بوزيان عبد الجبار343348

 الطارف1995/07/27ساهي صبري344349

 املدية1990/11/10نرزيو عبد السالم345350

 البليدة1989/11/28ديبوش يونس346351

 البيض1991/10/07بغدادي الناصر 347352

 البويرة1984/04/25قالية سفيان348353

 الشلف1990/11/04احداد عبد الرؤوف349354

 بسكرة1990/08/02زروق عبد الباسط350355

 تيارت1987/09/26مستور محمد351356

 الشلف1985/01/02عابد رزيق حميد352357

 تيبازة1984/06/29قرزيز معمر 353358

 الجزائر1979/07/05قدوري وليد354359

 أدرار1997/05/30بيقة محمد355360

 أدرار1996/08/14عالوي إلياس356361

 جيجل1990/11/16يحياوي ياسين357362

 املدية1997/09/02فراح وليد358363

املدية1997/04/27روابحية عبد الغني359364

 برج بوعريريج1985/09/10بعبوش اليزيد360365

 البويرة1990/04/11ربيع عبد الحسيب361366

 أدرار1990/09/30حافيظ ابراهيم362367

 باتنة1990/10/01نويس جمال الدين363368

 سكيكدة1977/12/09عدنان شابي364369

 البويرة1989/12/11ساخر نور الدين365370

 الشلف1988/02/28عبدي بشير366371

 معسكر1986/02/01زروقات غزال367372

 سعيدة1990/08/11مخبي نصر الدين368373

 تمنراست1988/06/08حسيكة محمد عبد القادر369374
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رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 عين الدفلى1998/03/11بلبسكري عباس370375

 الوادي1991/04/18بن عثمان نجيب371376

 الوادي1994/02/10مدني أيوب372377

 غليزان1988/04/21بلقاض ي بوبكر373378

 جيجل1989/12/18لكحل عماد374379

 عنابة1992/09/18عمروني أسامة375380

 الطارف1993/06/20مريزقي محمد األمين376381

 سطيف1993/12/03قندول بالل377383

 أدرار1986/09/28مهدي عبد الرؤوف378384

 املسيلة1993/10/11لغويني أحمد ياسين379385

 الجزائر1998/08/06حدود محمود أسامة380386

 باتنة1993/08/28بوعلي محمد األمين381387

 تلمسان1974/06/25بن عبو محمد382388

 املدية1997/01/03عمراوي عبد املجيد383389

 سطيف1993/12/31مخاشن عماد384390

 أدرار1994/05/26أوالد عمر الطيب385391

 عين الدفلى1998/01/21مقران عبد اللطيف386392

 باتنة1985/05/12بن نصر توفيق 387393

 معسكر1981/05/29مسلم املختار 388394

 سعيدة1988/01/18رقيق مصطفى389395

 مستغانم1991/09/30عمامرة محمد390396

 وهران1993/10/17بلحاج حكيم391397

 غليزان 1989/07/19بلعيد محمد392398

 برج بوعريريج1989/09/15بن زيد رضا 393399

 برج بوعريريج 1986/08/17سهلي الطيب 394400

 برج بوعريريج 1989/03/11بلخيري عبد املؤمن 395401

 برج بوعريريج 1986/12/02مواس ي عبد املالك 396402

 برج بوعريريج 1988/08/21لكصاس ي خالد397403

 سكيكدة 1994/08/01فورة حسام 398404

 سعيدة 1995/01/14براهمي نور الدين399405

 سعيدة 1995/03/07وارية بومدين 400406

 الوادي 1990/03/11ميسه محمد رضاء401407

 البليدة 1991/04/06قيدوم وليد حكيم 402408

 سكيكدة1985/02/23عبادة سمير أنيس403409

 تيبازة1986/07/11رحوي عبد الباسط404410

 الجزائر1982/10/24حاج عيس ى خالد405411

 تلمسان1981/08/10بن رو رابح406412

 تلمسان1977/03/09مصطفاي ميلود 407413

 البليدة 1994/11/07أوسرير عبد الحق408414

 برج بوعريريج 1994/04/10روابح بالل409415

 أدرار1985/05/04وصفية عبد القادر 410416

 أدرار1991/01/19بن عمراني حسين411417
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رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 برج بوعريريج 1991/08/09زياني ابراهيم412418

 الجزائر1989/06/27بركاتي بلقاسم 413419

 غرداية 1984/11/26قسوم محمد 414421

 الجلفة 1976/09/22بن سليم علي 415422

 تيبازة 1995/10/05رقيق أسامة 416423

 أدرار1993/09/05خالدي محمود417424

 الجزائر1997/01/01مزراق يوسف418425

 البليدة 1994/04/26حاج مهدي يحي419426

 الجزائر1996/11/25جالل محمد 420427

 الجلفة1994/04/03أحمد البشير بسعود 421428

 سطيف 1990/11/09بوعبد هللا نظال422429

 الوادي1993/01/02دربال حذيفه423430

 أدرار1987/03/19رحمان عبد اللطيف424431

 أدرار1995/02/11كرومي عبد القادر 425432

 بسكرة1993/05/13مستور فريد426433

 غرداية1985/09/01بابا أحمد 427434

 مستغانم1991/04/30ولد نورين شرف الدين428435

 الجزائر1991/11/29رزقي عدالن429436

 معسكر1997/11/03بن جبور حبيب430437

 قاملة1990/10/26بهلول ناصر الدين431438

 الجزائر1988/11/17جديان عبد الصمد 432439

 الجزائر1987/03/17بقباقي مراد433440

 النعامة1991/08/11خليفي مصعب 434441

 تلمسان 1989/02/22مصالي اسماعيل 435442

 بشار1989/03/26تركي العربي436443

 الجزائر1991/06/22عزيري عمار437444

 سيدي بلعباس1981/08/10طراح مصطفى 438445

 بشار1991/07/15بن العايش ي مصطفى439446

 أدرار1985/02/15بكري محمد 440447

 أدرار1993/09/09بولغيتي عبد الغاني 441448

 البويرة1985/01/09دنداني بالل442449

 تيارت 1981/05/29قديري حسين443450

 الشلف 1987/12/11بلمخطار محمد444451

 أدرار1994/03/16سقيري عبد الرحمن445452

 البليدة1993/03/01بن لطرش حمزة446453

 البليدة1995/05/13ماضوي عبد الفتاح447454

 الوادي1993/10/25تركي عبد الجبار448455

 الوادي1998/02/04قايد ابراهيم449456

 أدرار1988/09/13عمري عبد الباسط450457

 البويرة1994/12/11جمعة محمد451458

 جيجل1993/04/03بوشجة محمد 452459

 وهران1988/10/29روابحي محمود453460
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رقم التسجيل في 

السجل الخاص
مالحظاتالواليةتاريخ امليالداسم و لقب املترشح

 الجزائر1992/04/09شوكري عبد الرحمان454461

 جيجل1994/07/08بدوي عبد املالك455462

 سطيف1985/08/31عبيرز جالل الدين456463

 بسكرة1988/08/01حطاب شعيب457464

 سكيكدة1989/06/08مجبوري عادل458465

 تمنراست1990/07/22ساقني عبد الباسط459466

 ميلة1978/11/28بن يسعد فوزي460467

 املسيلة1997/06/21بوهدي زكرياء461469

 ورقلة1993/07/31قريش ي عبد الرحيم 462471

 البليدة 1992/02/05رضوان مختار463473

 أدرار1983/07/08بن حمي عبد الكريم464474

 الجزائر1994/03/02صويلح عبد املهيمن465475

 قسنطينة1982/03/03خيط ابراهيم466476

 قسنطينة1994/06/10بلمكي أيمن 467477

 سعيدة1982/09/05نجادي عبد القادر468478

 سطيف1979/10/31محجوبي اسماعيل 469479

 البويرة 1992/03/30لعبط عبد الحليم470480

 قسنطينة1986/07/03بلحدادة محمد الشريف 471481

 البويرة1991/10/02حراش عمر 472482

 جيجل1995/02/19سويعد عبد املؤمن473483

 بسكرة1995/01/02بغورة عبد الحميد474484

 سطيف1986/04/03العلمي شعيب475485

 ورقلة1996/07/23بركبية محمد نذير476486

 البويرة1995/02/17مهيس أبو بكر 477487

 أدرار1995/04/29القايم محمد478488

 أدرار1996/07/23برمكي محمد األمين479489

 الجزائر1978/02/27تجيني الهادي480490

 املدية1995/12/16شرقي فؤاد481491

 الجزائر1971/07/05العيور محفوظ 482492

 تيارت1989/02/13شواط نصر الدين483493

 برج بوعريريج1980/04/20بن هبري بوعالم484494

 البويرة1987/08/01عمارة خالد 485495

 سطيف1992/08/14بن دشاش حمزة486496

 املدية1995/04/12بلوني محمد أمين487497

 الجزائر1989/12/26هاللي عبدالغني488498

 الجزائر1977/11/01العرباوي مسعود489499

 املدية1990/05/04بوزيان هشام490500

 أدرار1994/01/26فالحي عبد الوهاب 491501

 عين الدفلى1989/09/19عميمر الياس492502

 تلمسان1994/02/02مولياط موالي دريس493503

 األغواط1993/09/20بن قراشة عبد القادر494505

 األغواط1992/06/19شطة مصطفى495506
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األغواط1990/07/03كحللش العيد496507

 الجلفة1992/10/24بسعود عبد اللطيف497508

 عين الدفلى1989/08/23ديلمي عبد الوهاب 498509

 أدرار1993/05/26ملين سالم499510

 معسكر1978/04/15زهرو محمد500511

 بجاية1983/05/06ميري لونيس501512

 تمنراست1991/06/19الهمال سيدي المين502514

 األغواط1994/02/03كعبوش علي503516

 البليدة1983/07/29مسراتي عبد الرزاق 504517

 البيض1986/02/10مندور الطيب 505518

 باتنة1984/12/25بودوح عزيز 506519

 ميلة1992/05/21بيلق رزقي507520

 سكيكدة1982/04/04بولعراس احسن508521

 الوادي1986/09/15خلف عبد الرحمان509522

 الطارف1995/07/11بلطي عبد العزيز510523

 معسكر1994/03/29لخضر بن ناصر ابراهيم511524

 تلمسان1985/05/05قاسمي عبد القادر512527

 خنشلة1990/10/06مصاص علي513529

 تيسمسيلت1987/07/27نعمان عمر 514530

 األغواط1994/05/06بحطيطة ايهاب عبد املالك515531

 األغواط1979/06/10شبيرة هواري516532

 األغواط1993/02/08شالوش ي منذر517533

 معسكر1996/10/30لخضر بن ناصر ياسع518535

 تبسة1995/09/11ناصر جابر519536

 أدرار1993/11/17سماني عبد الرحيم520537

 أدرار1996/05/19بومية ابراهيم521538

 الوادي1981/07/15عبيدي سعد معمر522539

 تمنراست1995/01/12عثماني أحمد 523540

 برج بوعريريج1992/07/01كاتب بالل 524541

 األغواط1991/10/22مراد عقيل525542

 باتنة1993/08/28بوعلى محمد ملين526543

 بجاية1990/12/22حشمان أبو بكر527544

 البويرة1994/10/21عوس ي عمر528545

 معسكر1984/01/15بن غفور محمد أمين529546

 أدرار1985/09/28مسعودي يوسف530547

 تمنراست1996/06/14باناجم مروان531548

 ميلة 1991/08/24كرم محمد الطاهر532549

 ميلة1995/04/24بوهالي محمد533550

 تلمسان1993/05/20بن عمراوي عبد الرحمان534551

 سطيف1988/09/05عتروس الياس535552

 الوادي1988/09/26قرح حسين536553

 الطارف1978/01/15رويبي عدالن537555
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 سطيف1980/07/17عبوش جياللي538556

 البويرة1995/05/20حرير نبيل539558

 معسكر1987/10/03بوخنونة عبد القادر540559

 معسكر1983/04/09أحمد بالحة طيب541560

 املسيلة1989/08/14ميمي خالد542562

 غليزان1985/06/14بن أحمد مصطفى ابراهيم543563

 سطيف1986/10/02رقيعي يونس544564

 باتنة1991/08/15بن سعيدي عبد الصمد545568

 تلمسان1977/07/05بن جعفر أحمد546569

 أدرار1994/06/03عبد املالك عبد الجبار547570

 معسكر1987/02/05بوسلة بن علي548571

 معسكر1987/10/18قوريش مصطفى549572

 تمنراست1995/10/19يوسفي عبد الحق550573

 أدرار1990/11/15بندير محمد عبد هللا551574

 سطيف1988/02/09كريم الصديق552575

 معسكر1983/08/08يكرلف ميلود553576

 تلمسان1984/07/07بدراوي شادلي554577

 أدرار1985/02/01العبادي محمد 555579

 أدرار1992خالل مضرومي محمد556580


