
  
ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS FONCIERS  

    

CONSEIL RÉGIONAL D'ALGER  

  06بناية ب رقم ) les hirondelles(حى السنونو  
  .المحمدية ، الجزائر  
    

  2010قائمة المهندسين المسجلين بجدول الهيئة للعام 
 

 االسم واللقب تسجيلرقم ال  -الوالية-العنوان المهنى  الهاتف و الفاآس
 

Tel:(021)77-51-09     حطرى ابراهيم ، حسين داى    شارع عمار بن سمارة10رقم  
 الجزائر 65-90-92(0773)

001 
HATRI Brahim  

  حشانى محمد لمين  شارع الفونتان رقم11
Tel:(021)28-08-94 

 القبة، الجزائر
002 

HACHANI Mohamed Lamine  
Tel/fax:(021)44-10-69  بن عتو محمد  بئر توتة ،4آوبيراتيف الزهراء عمارة ج رقم  

 الجزائر   .ب/62صندوق بريد  56-00-50(0661)
003 

BENATTOU Mohamed  
  زرقة يوسف  خميس مليانة527حى سيدى معمر رقم 

Tel:(027)66-27-68 
 عين الدفلى

008 
ZERKA Youcef  

  رابح سحنون  ، الشراقة23سيم بن حدادى رقم حي تق
Tel/Fax:(021)37-19-97 الجزائر 

017 
RABAH Sahnoun  

  بن بكير جمال  ،باب الزوار18 فيال رقم 1حى دوزى 
Tel:(0662)13-61-77 

 الجزائر
018 

BENBEKIR Djamel  
  اهيم عبد القادربن بر ، باب الزوار17 رقم 2ب    مدخل24حى رابيا طاهر عمارة 

Tel/Fax: (021)20-75-94 
 الجزائر

020 
BENBRAHIM Abdelkader  

  بسناس بن يوسف  حجوط12 ماى رقم 1شارع 
Tel:(0771)29-90-69 

 تيبازة
022 

BESSENASSE Benyoucef  
Tel:(024)81-96-38  بن عصمان عبد المولى 6 مسكن رقم 26حى فرانس فانون عمارة  

 بومرداس 26-49-96(0771)
025 

BENOSMANE Abdelmoulah  
  ميسوتر على  ،بوسماعيل43رقم    ديدوش مراد   شارع

Tel:(024)46-10-04 
 تيبازة

028 
MESSOUTER Ali  

  بوعليت آمال 07رقم ' D'  جنان بن عمر عمارة' Cadat'تجزئة 
Tel:(0661)40-09-77 

 القبة، الجزائر
030 

BOUALIT Kamel  
  غفسى سعيد احمدتعاونية خرشى 

Tel:(035)55-15-91 
 المسيلة

033 
GHAFSI Said  

Tel:(021)30-46-87 تجزئةE   ليكو على  الجميلة ،عين البنيان67رقم  
 الجزائر 67-19-88(0661)

036 
LIKOU Ali  

Tel:(024) 47-25-05  املحاين عبد القادر  مسكن ،قوراية15حى  
 تيبازة 81-01-11(0771)

040 
IMELHAINE Abdelkader  

  صالح محمد  ،الدار البيضاء04حى االخوة عباس فيال رقم 
(0553)46-79-46 

 الجزائر
042 

SALAH Mohamed  
Tel:(0771) 25-74-01  لخضارى حسين  مسكن ،السحاولة47حى  
Fax:(021)35-72-24 الجزائر 

044 
LEKHDARI Hocine  

  رابح محمد شارع مريم ، تنس
Tel/Fax:(027)76-89-09 

 الشلف
047 

RABAH  Mohamed  
  الحويطى عبد اهللا بدر الدين 392ب رقم .شارع تونسى داوود ،ص

Tel/Fax:(029)90-40-59 
 االغواط

050 
EL HOUITI Abdellah Badreddine  



  ترآية محمد  ،مفتاح02شارع مادى عبد القادررقم 
Tel:(025)45-55-01 

 البليدة
053 

TERKIA Mohamed  
  فريخ عيسى 20عمارة أ رقم ) ترقية عقارية حربي (120حي 

Tel:(0794)65-63-33 البويرة 
056 

FRIKH Aissa  
  امالو سالم  شارع خوجة خالد64مرآز تجارى بليبك 

Tel:(026)21-85-40 
 تيزى وزو

059 
AMALOU Salem  

  عدلعريبى سا  ،الخرايسية29 رقم 55  حى التقسيم
Tel:(021)41-59-99 

 الجزائر
062 

LARIBI Saad  
  زقان اسماعيل  نهج محمد بوضياف119 تجزئة 2رقم أ 

Tel:(027)87-15-95 
 .عين وسارة ، الجلفة 

065 
ZEGGANE Ismail  

Tel/Fax:(025)55-31-92 شعواطى ابراهيم  العمارية109ب .حى الحدائق ص  
 المدية 92-29-60(0772)

068 
CHAOUATI Brahim  

         
Tel/fax :(035)-52-51-02 قديرى حمزة شارع العربي تبسي  

 2820هضبة بوسعادة  10-95-35(0772)
071 

KADIRI Hamza  
  زعاف محمد  ،الرويبة2 رقم 2 مسكن عمارة ب20حى   
 الجزائر  

074 
ZAAF Mohamed  

  الناصرمنوس عبد  حى على آرآوبة ،القليعة   مسكن388 
Tel:(024)48-65-50 

 تيبازة
077 

MENOUS Abdenacer  
  رابح سليمان             04رقم  B4 الغزال بناية  Cia تعاونية                 

Tel:(027)77-19-08 
 الشلف

083 
RABAH Slimane  

  بن غربية آمال ،بوفاريك77شارع سى بن يوسف رقم 
 البليدة 47-10-25(025)

086 
BENGHARBIA Kamel  

  بعزيز ابراهيم  االخضرية2 مسكن عمارة 56حى 
Tel/Fax:(026)90-14-10 

 البويرة
089 

BAAZIZ Brahim  
Tel/Fax:(021)93-64-44  عبديش محند اعراب 07شارع الحرية الرستمية رقم  

 الجزائر 31-49-72(0770)
094 

ABDICHE Mohand Arab  
Tel:(035)55-29-31  عمرون عبد الوهاب 16ين رقم  ،تعاونية الفاطمي03الوحدة رقم  

 المسيلة     1129ب .ص 08-44-99(0662)
097 

AMROUNE Abdelouahab  
Tel:(024)84-27-31  عبد الوهاب عبد السالم 16شارع االخوة صحراوى رقم  

 بودواو ،بومرداس 23-56-42(0771)
099 

ABDELOUAHAB Abdesslam  
01رقم  ,  اديربوق      C.F.R   زيدان لعربى  

Tel/Fax:(027)74-00-90 
 الشلف

103 
ZIDANE Larbi  

Tel:(025)42-11-52 اومازة حسين  ، واد العاليق01 تجزئة رقم 28رقم  
 البليدة 23-62-57(0771)

105 
OUMAZA Hocine  

Tel:(021)62-19-05  حمبلى محمد ، باب الواد18شارع محمد بوبلة رقم  
 الجزائر 62-08-27(0661)

107 
HAMBLI Mohamed  

  مدانى ارزقى ،برج البحرى- حفيز- حى العائلى 669رقم    021,87,41,31
 الجزائر 90-88-82(0772)

112 
MEDANI Arezki  

Tél/fax: (035)53-24-93 فكانى على الحى االدارى بوسعادة  
 المسيلة 27-90-60(0773)

114 
FAKANI Ali  

Tel:(0775)50-39-32 اوس بوعالم 61قم حى يسرف مقر ر  
Tel/Fax:(024)81-84-28  بومرداس 

116 
AOUS Boualem  

  بن حمادة ميلود 38شارع الجمهورية رقم
Tel/Fax:(027)79-07-44 

 الشلف
118 

BENHAMADA Miloud  
  رابيا عمر  ،عزازقة14نهج العقيد عميروش رقم 

Tel:(026)34-10-94 
 تيزى وزو

120 
RABIA Omar  



Tel/Fax:(021)85-72-91  Gعمارة(CENESTAL)عباس ابراهيم حى جرجرة  
 ،الرغاية الجزائر124رقم  65-56-78(0661)

122 
ABBAS Brahim  

Tel:(024)88-64-29  بوشنان بوعالم  برج منايل04 رقم 05 مسكن عمارة 96حى  
 بومرداس  61-83-08(0771)

124 
BOUCHANANE Boualem  

Tel:(021)50-56-09  بلحسن عمار ، الدار البيضاء56 رقم 16منطقة العمال مجموعة  
 الجزائر 0770/91-55-12

128 
BELLAHCENE Amar  

  محديد اعمر  ،الشراقة384تجزئة الكثبان طريق الكثبان رقم 
Tel/Fax:(021)38-34-18 

 الجزائر
134 

MAHDID AMAR  
  مقدم حسين  قارية برانسىحى البرتقال التعاونية الع 

Tel:(0771)92-31-15 ،الجزائر    الرويبة 
137 

MOKADEM Hocine  
Tel:(021)82-42-96 ميلتى جمال الدين ،الحراش26 رقم 03  ساحة عيسات ايدير عمارة  

 الجزائر 50-46-02(0661)
140 

MILTI Djamel-eddine  
  ن أحمدتامى نوري 42410حى سويدانى بوجمعة الشعيبة 

 تيبازة 12-91-17(0771)
143 

TAMI NOURINE Ahmed  
  عريبة الهادى 03 رقم 9 مسكن عمارة 130حى 

Tel:(026)94-41-38 
 البويرة

146 
ARIBA El hadi  

  صاحب بوعالم  طريق الرمان تجزئة راس الذهب ،بوزريعة16رقم 
Tel:(021)93-07-49 

 الجزائر
152 

SAHEB Boualem  
  زرفة معمر  طريق األربعاء بوقررة112رقم     مسكن عمارة490حى 

Tel:(025)45-19-21 
 البليدة

155 
ZERFA Maamar  

  قاضى رابح -ذراع البرج -حى المدرسى 
Tel:(026)93-98-00 

 البويرة
157 

KADI Rabah  
  حامة نور الدين حى عيسات أميار 

Tel:(0770)91-22-49 غرداية 
159 

HAMMA Nourddine  
       

  طيبى عبد الرحمان شارع يونس تيمور ،بوسعادة
Tel:(035)52-36-36 

 المسيلة
161 

TAIBI Abderahmane  
Tel:(024)43-93-25  الحى المدرسى عمارة'B ' بوحدة مصطفى  ،شرشال17رقم  

 تيبازة 37-29-78(0662)
165 

BOUHADA Mustapha  
  براهيمى عبد الرحمان د االمام مالكحى بن سونة ساحة المسج

Tel:(0770)99-35-75 
 الشلف

167 
BRAHIMI Abderahmane  

Tel:(026)94-77-43  طوطاح بشير 05 مسكن عمارة رقم 250حى  
 البويرة 39-13-53(0772)

169 
TOUTAH Bachir  

  شرفى محمد السعيد عمارة جرجرة
Tel:(0774)72-59-59 

 تيزى وزو
171 

CHERFI Mohamed said  
  طنجاوى جياللى حى التقسيم المطل ،دلس

Tel:(0770)42-38-65 
 بومرداس

175 
TENDJAOUI Djilali  

Tel:(020)61-56-57 ,   11ملعب اول نوفمبر رقم  Axe    موحية مولود  
Tel/fax:(026)21-27-08 تيزى وزو 

177 
MOHIA Mouloud  

  غمارى بن عمار لينابيع ا33رقم   C.A.D.A.T تجزئة 
Tel/Fax:(021)44-88-97 

 بئر مراد رايس،الجزائر
178 

GHOMARI Benamar  
Tel:(024)80-00-02 آيت على عاشور مرآز تجارى شارع تجوينات الوناس ،قورصو  

 بومرداس 84-00-80(024)
179 

AIT ALI Achour  
  خاتى محمد ارزقى 69شارع عبان رمضان رقم 

Tel:(026)20-27-83 
 زوتيزى و

181 
KHATI Mohamed Arezki  

Tel:(026)97-54-37 رزيق عبد القادر  ،عين بسام06 رقم 7حى آرمية بلقاسم عمارة ب  
 البويرة 33-85-94(0770)

182 
REZIG Abdelkader  



  نجاعى محمد طاهر  نوفمبر ،مليانة01شارع 
Tel:(027)64-00-33 

 عين الدفلى
183 

NEDJAI Mohamed Tahar  
  عزوز رشيد  ،بولوغين67نهج االمير خالد رقم  

Te/fax:(021)95-16-23 
 الجزائر

184 
AZZOUZ Rachid  

  مرابط حسين صوربرو البساتين دلس
Tel:(0770)42-39-54 

 بومرداس
185 

MERABET Hocine  
  شرقى عز الدين  ،07 محل رقم 21 مسكن عمارة 210تعاونية النور

Tel:(021) 93-28-02 
 بنى مسوس الجزائر

186 
CHERGUI Azzedine  

  اوبراهم سامى احمد  ،ذراع الميزان60حى التقسيم الجنوب رقم 
Tel:(026)23.44.68 

 تيزى وزو
187 

OUBRAHAM Samy Ahmed  
  خباط معمر اشبيليا, حى التعاونية العقارية الشيخ المقرانى

Tel/Fax:(035)55-37-86 
 المسيلة

188 
KHEBAT Maamar  

  فرحات لخضر شارع محمد دوة
Tel:(029)90-42-59 

 االغواط
189 

FERHAT Lakhdar  
Tel:(027)87-54-62  داودى داودى    293ب.شارع االمير عبد القادر، ص  

 الجلفة     34-70-79(0778)
190 

DAOUDI Daoudi  
  اش قدورغب  ،القبة10 رقم 15 عمارة 1حى قاريدي 

Tel:(021) 68-94-96 الجزائر 
191 

GHEBACHE Kadour  
Tel/Fax:(026)93-09-87  مشانى حمو 02 رقم 06 مسكن عمارة 120حى  

 البويرة 05-14-82(0775)
192 

MECHANI Hamou  
  بن حبيلس عزيز 31 رقم 17مجموعة   COMMUNAL حى

Tel:(0772) 59-78-84 الدار البيضاء ، الجزائر 
212 

BENHABILES Aziz  
  عباش عبد الحفيظ  بوفاريك4شارع مخطارى على رقم 

Tel:(0770)16-77-93 
 البليدة

213 
ABBACHE Abdelhafid  

  حجوج طاهر ،دالى ابراهيم125حى التقسيم البناء رقم 
Tel/Fax:(021)91-07-57 

 الجزائر
214 

HADJOUDJ Tahar  
Te/fax:(027)90-23-65 حى غناني عمارة H   دروش قويدر 21رقم  

 الجلفة 63-82-57(0661)
215 

DROUCHE KOUIDER  
Tel/Fax:(025)59-30-07 غالم بوعالم ،ثنية الحجر   برج االعمال  

 المدية 66-39-93(0771)
216 

GHALEM Boualem  
Tel:(035)54-54-33  حاج حفصى عبد الحفيظ  جويلية حى وعواع المدنى05شارع  

 المسيلة 35-77-59(0661)
217 

HADJ HAFSI Abdelhafid  
  مقدم محمد  ،الحطاطبة87طريق حجوط رقم 

Tel/Fax:(024)42-11-43 
 تيبازة

219 
MOKADEM Mohamed  

  اقوجيل عبد الرحمان 13تقسيم برضوان برانس رقم 
Tel:021-94-48-18 

 الجزائر
220 

AGOUDJIL Abderrahmane  
  لونيس رشيد 09عبيد رقم شارع االخوة جنادى 

Tel:(025)41-97-78 
 البليدة

221 
LOUNIS Rachid  

         
Tel/fax:(035)52-43-32  فكانى جلول  ،بوسعادة01ب رقم . جوان ص19حى  

 المسيلة 87-91-38(0770)
222 

FAKANI Djelloul  
Tel:(025)45-10-32 طايبى مصطفى حى اللوز ،بوقرة  

 البليدة 61-06-00(0661)
223 

TAIBI Mustapha  
Tel:(021)43-22-28  بلحاج خالد  11شارع االخوة بن زين رقم  

 الجزائر 43-35-24(021)
225 

BELHADJ Khaled  
  لعيدى عمرو الجزائر  المقرية Gaspard de pronet  شارع22فيال 

Tel:(0550)05-27-16 
( 22e بجوار االمن الحضرى القالسيار) 

226 
LAIDI Amar  



Tel/Fax:025/32-14-03 حى مخفى طريق C    شيخى احمد 01رقم  
 البليدة  44-58-03(0550)

244 
CHIKHI Ahmed  

Tel:(025)47.46.14/(0770)34.50.37 حى الصومام بناية B1  ولد حمودة مولود ،بوفاريك  07رقم  
Fax:(025)47.38.59 البليدة 

245 
OULD HAMOUDA Mouloud  

Tel:(029)88-10-55   امسيرد حاج -ساحة العقيد لطفى -شارع صالح بابكر  
 غرداية 65-67-29(0774)

246 
AMCIRED Hadj  

el:(029)81-59-11/(0777)05-24-47  ولد حاج ابراهيم بوحفص 112ب . ص247شارع االمير عبد القادر رقم  
Fax:(029)81-53-64 المنيعة ،غرداية 

247 
OULD HADJ BRAHIM Bouhafs  

Tel:(026)22-18-43 ترزى محمد وعلى   16شارع اوبوزار شريف رقم  
 تيزى وزو 21-86-35(0771)

248 
TERZI Mohamed Ouali  

Tel:(026)22-22-56 طيب محند لعربى 380ب.محطة الحافالت الطابق االول ص  
 تيزى وزو 22-07-17(0771)

249 
TAYEB Mohand Larbi  

  ميهوب سعيد نهج محمد بلعربي  C 166تجزئة 
Tel:0771-42-81-62 براقي الجزائر 

250 
MIHOUB Said  

  غانا صالح 52حى الكاليتوس عمارة أ رقم 
Tel:(026)22-27-67 

 تيزى وزو
256 

GANA Salah  
Tel:(024)49-57-42  بن رزق اهللا بوزيد 66ب . ص01نهج دودو محمد رقم  

 حجوط ،تيبازة 86-78-50(0770)
275 

BENRESKALLAH Bouzid  
Fax:(029)89-80-81  رحالى محمد  ،سيدى اعباز07 رقم 118 مسكن شارع 50حى  
Tel:(0773)72-15-06 غرداية 

276 
RAHALI Mohamed  

Tel/Fax:(026)25-96-96  بوغارب مالك غرس بودبان ، تيقزيرت03شارع محمد اآلى رقم  
 تيزى وزو 17-21-15(0770)

277 
BOUGHAREB Malek  

Tel:(024)48-42-55  موفق شريف  القليعة08شارع بوناطيرو جلول رقم  
 تيبازة 32-92-57(021)

279 
MOUFFOK Chérif  

Tel:(027)87-98-24  لبيض علي رشيد 17 رقم 459حى بربيح بناية  
 ، الجلفة5616ب .ص 59-93-91(0771)

286 
LABIAD Ali Rachid  

Tel:021/20-71-47   مرسى نور الدين  باب الزوار08 رقم 20 عمارة  مسكن180حى  
 الجزائر 0770/48-51-19

287 
MORSI Noureddine  

Tel:(024)48-74-90 سمار زين الدين  05شارع االخوة بوناطيرو جلول رقم  
  تيبازة-القليعة   0771/54-60-82

288 
SEMMAR Zine eddine  

Tel/Fax:(021) 21-04-05             بوشيبى الخير  شارع جمال حرآات الصنوبر البحرى،المحمدية09رقم  
 الجزائر 54-24-51 (0661)

289 
BOUCHIBI Kheir  

Tel:(021)30-75-47  شندر عمر  ،العاشور02رقم ″ ح″تجزئة  
 الجزائر 51-04-93 (070) / 72-09-46(0772)

290 
CHENDER Omar  

  باتو محمد امقران  مسكن ، بوغنى18حى 
Tel:(026)28-35-74 

 تيزى وزو
291 

BATTOU Mohamed Amokrane  
  ناصف محمد  ،االخضرية70شارع عبان رمضان رقم 

Tel:(026)90-32-96 
 البويرة

294 
NACEF Mohamed  

Tel:(0772)89-51-64  قدورى عبد اهللا  الرويبة-  مقابل الدائرة الجديدة-  شارع تونسى محمد 94رقم  
 الجزائر 33-11-29(0771)

304 
KADDOURI Abdellah  

Tel:(026)26-42-40  3 مسكن عمارة ب رقم 20حى    )APC JUMBO( عباد يحي  
    شارع جوادى عبد الرحمان 43-58-99 /0770
 ، تيزى وزو15500األربعاء ناثى راثن   0555-02-05-67

307 
ABAD Yahia  

Tel:024/89-02-31  بوآرسى مصطفى  بغلية شارع بوخالفة رزقى12رقم  
 بومرداس 0770/33-03-36

308 
BOUKRSI Mustapha  

Tel:(027)90-01-40  بن عمار بلقاسم 254ب. ص325 رقم 17 جويلية عمارة 05حى  
 الجلفة  63-70-91(0661)

309 
BENAMAR Belkacem  



Tel:021/30-45-27  42 مسكن عمارة 500حى C  هرآيت رابح طا ، عين البنيان  
 الجزائر 0770-33-95-88

310 
AIT RABAH Tahar  

  حسين حمود حى الشباشب خميس الخشنة
Tel:(024)86-65-28 بومرداس 

311 
HACINE Hamoud  

  قاتر عمر نهج العقيد عميروش عمارة آيت بن عمارة
Tel:(026)22-21-39 

 تيزى وزو
312 

GATER Ammar  
  حميزى بلقاسم -مقابل البلدية- ح شارع عريف راب

Tel:(0771)24-32-09 
 بلدية سى مصطفى ، بومرداس

313 
HAMIZI Belkacem  

Tel:(026)34-36-93 حجوط عبد القادر شارع الشهداء عمارة بن عمارة ،عزازقة  
 تيزى وزو 83-46-53(0772)

316 
HADJOUT Abdelkader  

Tel:(021)35-26-15  ش جياللىمعير سحاولة28حى سعيد حجار رقم  
 الجزائر 75-57-60(0661)

317 
MAÏRECHE Djilali  

  الكرمايرى محمد  القليعة11شارع العقيد عميروش رقم 
Tel/Fax:(024)48-57-73 

 تيبازة
329 

EL KREMAIRI Mohamed  
Tel:(0777)18-45-86     بوشنان بوعالم  ، برج الكيفان35حي على خوجة رقم  

Tél/fax : 021-21-60-21 الجزائر 
330 

BOUCHENANE Boualem  
  برآان محمد  آرآوبة03 رقم 13حى قوريش عمارة 

Tel:(024)58-10-67 
 القليعة،تيبازة

331 
BERKANE Mohamed  

  بن عبورة محمد 46 مسكن رقم 57حى 
Tel:(027)77-75-99 

 الشلف
332 

BENABOURA Mohamed  
Tel:(024) 88-79-88 جنان بوعالم  منايلشارع خطاب عمر ،برج  

 بومرداس 25-85-60 (0771)
333 

DJENANE Boualem  
  شلواح محمد  حى هوارى بومدين طريق تيارت  
 عين وسارة الجلفة-17200- 17مقاطعة    

337 
CHOULAH Mohamed  

Tel:0770-12-59-29  قندوزى عبد النور  شارع محمد الطاهر عالم المكان الجميل24رقم  
Fax / 021-82-46-35 واد السمار،الجزائر 

342 
GUENDOUZI Abdenour  

Tel:(021)30-75-47  هميسى سعيد  ،الكاليتوس69 مكرر رقم 09حى الزواوى شارع  
 الجزائر 51-04-92(0770)

343 
HEMICI Said  

  هندى محمد 34شارع محمد وعلى مناصر رقم 
Tel:(070)51-06-87 

 تيبازة
346 

HENDI Mohamed  
  محجوب اعريبى عمر 37شارع الجمهورية رقم 

Tel:(073)97-95-23 
 الشلف

348 
MAHDJOUB Aribi Omar  

Tel:(025)46-08-91  بكير محمد  ،االربعاء57حى بن دالى علىرقم  
 البليدة 0770/70-80-90

352 
BAKIR Mohamed  

Tel:(027)77-54-40  ارآتران بن عم 27شارع الجمهورية رقم  
 الشلف 86-08-84/0661-63-98-81(0770)

353 
KETRANE Benamar  

Tel:(0770)97-75-04  خالفى اعمر 165ب .ص.مشطراس مرآز  
 تيزى وزو 28-20-39(0770)

355 
KHELAFI Amar  

Tel:(0770) 21-24-29 حى E.P. L.F  قشطولى محمد  باب الزوار1873 رقم 75عمارة ,بجاية  
 الجزائر 76-16-16(0554)

357 
GUECHTOULI Mohamed  

Tel:(021)50-56-09  بلجودى طاهر ، الدار البيضاء56 رقم 16منطقة العمال مجموعة  
 الجزائر 91-55-11(0770)

364 
BELDJOUDI Tahar  

  بوحمدوش نور الدين 41شارع ديدوش مراد رقم 
Tel/Fax:(021)63-38-78 

 الجزائر
366 

BOUHMADOUCHE Noreddine  
Tel:(029)92-98-85  جويلية5حى )SELIS(   بن مسعود نذير 5029ب.ص  

 االغواط 70-37-57(0771)
375 

BENMESSAOUD Nadir  
Tel/Fax:(024)81-36-14  فتاح على 380 03 رقم 12 مسكن عمارة 108حى  



  FETTAH Ali بومرداس
Tel:(0661)57-16-22/  عيشوبة محمد 95 رقم - المكفوفين سابقا الشبان - شارع عبد العزيز ردوان  

  Tel/Fax:(021)41-53-26 درارية، الجزائر 
384 

AICHOUBA Mohamed  
  بن قدور معمر  بلدية العطاف27حى البناء الجاهز رقم 

Tel:(0666)-67-52-83 
 عين الدفلى

389 
BENKADOUR Maamar  

   زعموش جمالبن ،16408 المدنية 530ب رقم .ص
Tel:(0661)74-11-19 

    الجزائر           
390 

BEN ZAMOUCHE Djamel  
Tel:(026)20-17-19  فداق عبد النور 29رقم - االروقة سابقا-نهج عبان رمضان  

Tel:(0772)96-09-74                                 تيزى وزو                
391 

FEDDAG Abdenour  
  بن صالح عبد العزيز ربعاءشارع قاعة الحفالت األ

Tel:(0771)72-25-26 
 البليدة

392 
BENSALAH Abdelaziz  

  مولى يوسف التعاونية العقارية الطارات المالية شارع االخوة اوشن   
Tel:(0662)46-94-61 

 ،تيزى وزو14رقم 
394 

MOULLA Youcef  
  حميطوش جمال  عين النعجة33التعاونية العقارية مفتاح الخير رقم 

Tel:(0771)39-71-43 
 جسر قسنطينة ،الجزائر

397 
HAMITOUCHE Djamel  

Tel:(0772) 66-61-47     لعربى دحو بشير احمد  مسكن450 حى 37 عمارة 03رقم  
 االغواط 92-89-64(029)

398 
LARBI DAHO BACHIR Ahmed  

  ديلمى احمد  بلدية بورقيقة08شارع معمرى رقم 
Tel:(0771)68-83-18 

 ازةتيب
399 

DILMI AHMED  
  حيوانى شريف  ،باب الزوار03 رقم 01 مسكن عمارة 180حى 

Tel:(0774)99-85-51 
 الجزائر

400 
HIOUANI Chérif  

Tel:(0775)74-80-66  شماع بوعالم ، الدويـــــرة50شــــارع عبــــزيــو رقم  
fax : (021)41-58-90 الجزائر 

401 
CHEMAA Boualem  

  دخان على )Duplex( مسكن 50   الحى
Tel/Fax:(035)55-80-51 

 مقابل األمن الوالئي بالمسيلة 
407 

DEKHANE Ali  
Tel: (021)71-60-97  يحيوش رشيد  نهج وريدة مداد ، القصبة14رقم  

 الجزائر 86-97-74(0772)
408 

YAHIOUCHE Rachid  
  طبال عبد الوهاب الذهب ،عين 10تجزئة محطة القطار رقم 

Tel:(025)59-10-11 
 المدية

410 
TEBBAL Abdelouahab  

  آيت سى على موسى  ، باب الزوار01 رقم 35 جويلية عمارة 05حى 
Tel:(0771)65-85-86 

 الجزائر
411 

AIT SIALI Moussa  
Tel/fax:(029)90-43-87 العيهار شكيب 442ب .حى تونسى داود الغربية ،ص  

 االغواط 39-64-21(0779)
412 

EL AIHAR Chakib  
  آروي عبد الرحمان   القبة    35    شارع محمد قريدي 

Tel:(021)28-15-10 الجزائر 
413 

KEROUI Abderahmane  
Tel:(0772) 19-20-59  ريغى أحمد 1377حى الوئام محافير ص ب  

 األغواط 90-40-56 (029)
423 

RIGHI Ahmed  
  بوتمن سعيد  ، بلدية بوروبة2لكاليتوس قطعة رقم أحى ا

Tel:(0663) 90-70-78 
 الجزائر

424 
BOUTEMEN Said  

Tel:(0771)68-53-63  فرقان ندار  أفلو03حى االستقالل رقم  
 األغواط 77-48-05(0662)     

430 
FERGANE Nedder  

Tel:(0661) 48-78-31  شبيب سعيدآيت  ،باب الزوار02رقم    24حى رابيا طاهر عمارة   
 الجزائر 24-40-84(021)

431 
AÏT CHEBIB Saïd  

Tel:(021)77-70-42  عوام محمد أرزقى  شارع بوجمعة مغنى حسين داى106رقم  
 الجزائر 64-95-26(0771)       

432 
AOUAM Mohamed Arezki  

Tel:(027) 77-54-40 داوى بلقاسمم 434 بقعة الشطية القديمة بلدية الشطية دائرة أوالد فارس  



Tel:(0776)73-38-04 الشلف MADAOUI Belkacem  
  ولد على طاهر 03رقم   D1 حى بن اسماعيل محمد عمارة

Tel:(0661)-51-24-12 
 الشراقة الجزائر 

436 
OULD ALI Tahar  

  شناى مراد  بوفاريك17حى البرتقال عمارة ك رقم 
Tel:(0771) 28-06-76 

 البليدة
438 

CHANAΪ Mourad  
  غرفة فتحى   الجمهورية112التعاونية العقارية الوحدة قطعة رقم 

Tel:(0771) 10-73-67 
 . الكاليتوس ، الجزائر1عمارة أ رقم 

442 
GHORFA Fethi  

  زيتونى فريد التعاونية العقارية للبريد و المواصالت الشراربة ، الكاليتوس
Tel:(0662)38-74-60 الجزائر 

445 
ZITOUNI Farid  

Tel:(0662)80-10-92  أرزقى   سند يد  زونكة، بئر خادم21التعاونية العقارية الصداقة رقم  
 الجزائر 31-23-93(0660)

453 
SENDID Arezki  

Tel:( 0661)-95-02-09  قماز موسى شارع اإلخوة صحراوي بودواو  
 بومرداس 72-35-66-(0771)     

455 
GAMAZ Moussa  

  عباسى محمد  حسين داى-الطابق الثانى- 95شارع طرابلس عمارة 
 Tel:(0554)24-13-84 

 الجزائر
456 

ABBASSI Mohamed  
  خذيرى محمد 48 رقم 06 مسكن عمارة 50حى 

Tel:(0770)54-16-07 
 الجلفة

457 
KHOUDIRI Mohamed  

  خالدبوسعيد   برج البحرى70 شارع 249فيال 
Tel:(0661)51-91-36 

 الجزائر
458 

BOUSAÏD Khaled  
  بن قرين فيصل  ، بئر مراد رايس- أ-  محل 04رقم " Q"حى ال آونكورد عمارة 

Tel:(0554)19-24-42 
 الجزائر

459 
BENGUERINE Fayçal  

  طوبال رابح 240ص ب ,حى مخفى أوالد هداج 
Tel:(0772)38-44-86 بومرداس 

472 
TOBBAL Rabah  

         
  علوى أعمر  زونكة، بئر خادم،21التعاونية العقارية الصداقة رقم 

Tel:(0661)52-63-38 
 الجزائر

477 
ALOUI Amar  

  عكاك سمير شارع حسن البصرى حسين داى10
Tel:(0550)41-48-32 الجزائر 

478 
AKKAK Samir  

Tel:(021)51-49-06  ى نور الدينآحل  واد السمار،76 قطعة رقم 2حى ماآودى  
(0779)98-92-31   

479 
KEHLI Nouredine  

  موهاب حسين  ، تقزيرت1عمارة رقم 
Tel:(0794)71-21-90 تيزي وزو. 

480 
MOUHEB Hocine  

  مقران عبد القادر .302ب . ، ص)خياط( حى حاج صدوق 
Tel:(0779)20-88-64 عين الدفلى 

485 
MOKRANE Abdelkader  

  دريسي فريد معروف 486  الطابق األول09 مكتب رقم 11الطريق الوطني رقم 
Tel:(771)24-85-53 عين بنيان الجزائر   DRICI Farid Maarouf  
Tel:(027)87-14- 49  آسي مقران 53رقم   614حى بلغزل مبنى  

 جلفة 18-26-66-(0555)
487 

KESSI Mokrane  
  صايم عبد الحق الهادي  الحي الجنوبيشارع القعدة

 أفلو األغواط /81-21-00/0773,95,00,75(0661)
501 

SAIM Abdelhak El Hadi  
  مكي عبد القادر حي محمد بوضياف12يصحح العنوان من خالل محضر المحضر القضائي   /42-04-00/0773,95,00,75(1

    

 الجلفة   عين وسارة

503 

   

 


