قائمة الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية (أشخاص طبيعية) المعتمدون والمرخص لهم بممارسة مهامهم المهنية

المعتمدون من طرف الوزير المكلف بالمناجم والمسجلون في السجل الوطني لتسجيل مكاتب الدراسات ومكاتب الخبرة والخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية.

.I

المعتمدون من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية سابقا ) ،(ex-ANGCMوالمسجلون في قائمة الخبراء المرخص لهم بممارسة مهامهم المهنية.

.II
الرقم

.I

لقب واسم الخبير المنجمي

االختصاص

العنوان المهني ورقم الهاتف

مراجع االعتماد وتاريخ ومدة االعتماد

قائمة الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية (أشخاص طبيعية) المعتمدون من طرف الوزير المكلف بالمناجم:

1

هـري السعيد

اجليولوجيا املنجمية

رقم /41خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  25جانفي
 ،2016املدة  10سنوات

حي  50مسكن اجتماعي تسامهي ،عمارة رقم  ،04مزغيطان – بلدية جيجل.
هاتف 0770 26 07 74

2

ريزي الطيب

الدراسات املنجمية

رقم /40خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  25جانفي
 ،2016املدة  10سنوات

السوق املغطى رقم  ،27البوين – عنابة.
اهلاتف0792 70 27 68 :

3

مـوسى قـاسم

الدراسات اجليولوجية

رقم /39خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  25جانفي
 ،2016املدة  10سنوات

حي اليامسني " "POS 52إقامة املرجان ،قطعة " "E14عمارة  – 10وهران.
اهلاتف 0551 71 33 12 – 041 70 78 62

4

حاج صدوق سيد أمحد

الدراسات املنجمية

رقم /38خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  25جانفي
 ،2016املدة  10سنوات

حاج صدوق عني الدفلى.
اهلاتف 0660 93 84 85 – 0560 38 03 85

5

طوبال صغري حممد

الدراسات اجليولوجية

رقم /37خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  31أكتوبر
 ،2015املدة  10سنوات

الطابق الثاين فيال رقم  25بشارع مصطفى مقنوش ،بئر خادم اجلزائر.
اهلاتف 0550 73 33 47 :

6

عمريوش امحد

الدراسات املنجمية

رقم /36خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  31أكتوبر
 ،2015املدة  10سنوات

حي قهدور الطاهر عمارة  10الطابق األول درج  30رقم  05بلدية قاملة.
اهلاتف 037 21 18 77

7

بوتلة عزالدين

الدراسات اجليولوجية

رقم /35خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  31أكتوبر
 ،2015املدة  10سنوات

هنج اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية  ،عمارة رقم  06الطابق األول بلدية عنابة.
اهلاتف 0661 60 80 35

8

قويلي عبد الباقي

الدراسات املنجمية

رقم /34خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  31أكتوبر
 ،2015املدة  10سنوات

حي عني الشيخ ،بناية  – 01/ 2354الطابق األول رقم  02قسم ،145
جزء  – 223اجللفة.
اهلاتف 0777 59 12 52 - 0555 21 75 48

مالحظات أخرى

حي اهلواء الطلق – تبسة
اهلاتف037 48 28 13 -0550 90 59 41 :
ac_expert_egm@yahoo.fr
 19جوان توسيع ،IIرقم 27قاملة.
اهلاتف 0661 40 39 05

9

عثمانية الشريف

الدراسات املنجمية

رقم /33خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  31أكتوبر
 ،2015املدة  10سنوات

10

بوحظيش علي

الدراسات املنجمية

رقم /32خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  31أكتوبر
 ،2015املدة  10سنوات

11

هين عبد الغين

الدراسات اجليولوجية

رقم /31خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  31أكتوبر
 ،2015املدة  10سنوات

جتزئة "د"  108طريق اجلزائر-باب رقم  35تبارت.
اهلاتف 0772 82 29 48 / 046 41 26 21

12

بوضياف حممد عبد اهلل

الدراسات اجليولوجية
واملنجمية

رقم /30خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  31أكتوبر
 ،2015املدة  10سنوات

رقم،01حي  40مسكن املسيلة.
اهلاتف 0666 92 51 43

13

بوقليع مساعني

الدراسات اجليولوجية

رقم /29خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  31أكتوبر
 ،2015املدة  10سنوات

14

دحاس زوبري

األشغال الطبوغرافية
والعلوم اجليوديزية

رقم /28خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  22أوت
 ،2015املدة  10سنوات

حي  500مسكن العريب بن أرجم -عمارة رقم  ،06بلدية ميلة.
e-mail : Smain164@gmail.com
شارع طاهر سعيد – منطقة  ،8معسكر.
اهلاتف0771 35 36 31 - 045 71 33 14 :

15

بن سعادة حسان

الدراسات املنجمية

رقم /27خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  22أوت
 ،2015املدة  10سنوات

 28حتصيص  19جوان– التوسيع الثاين رقم  521قاملة.
اهلاتف 0794 68 25 65

16

بن خريص سعيد

الدراسات املنجمية

رقم /26خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  22أوت
 ،2015املدة  10سنوات

حي طارق بن زياد – الطابق األرضي البوين ،عنابة.
اهلاتف 0664 85 77 59 / 0555 29 31 00

17

حسبالوي مصطفى

الدراسات املنجمية

رقم /25خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  05ماي
 ،2015املدة  10سنوات

بنـايـة صابـونـجي رقم  ،10مكتب بريد  ،65 FFط .و  24لدى (Sarl
) GENERALE DES MINESبومرداس.
اهلاتف 0661 65 87 61 / 024 79 93 41

18

بوخاري حممد

علوم اجليوديزياء واألشغال
الطبوغرافية

رقم /24خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  05ماي
 ،2015املدة  10سنوات

 28هنج الصومام – سيدي بلعباس.
اهلاتف 0771 36 34 33 / 048 54 86 63

19

بن صاحل مصطفى

الدراسات اجليولوجية
وعلوم األرض

رقم /23خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  05ماي
 ،2015املدة  10سنوات

رقم  ،01حي النور-إمامة املنصورة ،تلمسان.
اهلاتف 05565 34 67 74

20

ركييب ساسي

الدراسات املنجمية

رقم /22خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  05ماي
 ،2015املدة  10سنوات

هنج اإلخوة صاويل ،مكتب بريد  – 432بسكرة.
اهلاتف 0771 98 61 83 / 020 96 17 26

21

بوشحيط علي

الدراسات املنجمية

رقم /21خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  05ماي
 ،2015املدة عشر ( )10سنوات

شارع بشري بوقادوم رقم  184احلروش سكيكدة.
اهلاتف 0660 32 34 42

22

عاشوري سليم

الدراسات املنجمية

رقم /20خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  05ماي
 ،2015املدة  10سنوات

دوار ماسني اخلروب – قسنطينة.
اهلاتف 0555 31 89 41 / 031 90 69 88

23

حناش صاحل

الدراسات املنجمية

رقم /19خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  05ماي
 ،2015املدة  10سنوات

حي احملمدية عمارة  15مدخل أ ،رقم  ،298اجلزائر.
اهلاتف 0550 34 50 92 021 52 09 10/021 53 05 23

24

بن سي محدي سليم

الدراسات املنجمية

رقم /18خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  05ماي
 ،2015املدة  10سنوات

25

سيدهم السبيت

األعمال الطبوغرافية والعلوم رقم /17خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  05ماي
 ،2015املدة  10سنوات
اجليوديزية

حي  500مسكن قطعة )-(lotsعمارة  43رقم  424سيدي عمار –عنابة.
اهلاتف 0771 57 87 73 / 038 87 50 18
0555 07 04 71
حي عني تبنت (اجملمع العقاري  52مسكنا عقاري) قسم  ،312جمموعة ملكية
رقم  18القطعة رقم -76سطيف.
اهلاتف 0770 94 13 25 / 036 62 28 03

26

كموش ناصر

الدراسات املنجمية

رقم /16خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  30مارس
 ،2015املدة  10سنوات

التعاونية العقارية األبطال 32 ،شارع لكحل العمري والية سطيف.

27

بوراس رضا

الدراسات الطبوغرافية
والعلوم اجليوديزية

رقم /15خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  30مارس
 ،2015املدة  10سنوات

حي الصديقية جمموعة  05عمارة رقم-01وهران.
اهلاتف 041 74 84 04 / 041 74 94 64 / 07 78 20 0661

28

عيون مسعود

الدراسات اجليولوجية

رقم /14خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  30مارس
 ،2015املدة  10سنوات

حي  132مسكن عمارة رقم  33الشفة ،والية البليدة.

29

حممدي حممد

الدراسات املنجمية

رقم /13خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  04مارس
 ،2015املدة  10سنوات

حي حبال رابح ،والية تيسمسيلت.

30

زناقي بونوار

الدراسات املنجمية

رقم /12خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  04مارس
 ،2015املدة  10سنوات

حي تعاونية إريس رقم  - 01الرمشي ،والية تلمسان.
اهلاتف0771 755 248 :

31

غضبان عمار

الدراسات املنجمية

رقم /11خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  19فيفري
 ،2015املدة  10سنوات

البناية رقم  42الطابق األرضي ،حي نايلي بلقاسم ،بلدية أوالد رمحون  ،دائرة
اخلروب والية قسنطينة .اهلاتف 0779 05 85 06 / 0559 16 89 13

32

جناري امحد

الدراسات اجليولوجية

رقم /10خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  19فيفري

حي العناصر 02عمارة  /21ا رقم  02القبة اجلزائر العاصمة.

 ،2015املدة  10سنوات

اهلاتف 0550 47 39 72 / 021 29 43 20

33

سعادة محيد

الدراسات اجليولوجية

رقم /09خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  19فيفري
 ،2015املدة  10سنوات

حي  222مسكن-عمارة  – 03رقم -02بلدية األخضرية ،والية البويرة.
اهلاتف 0770 31 45 88 / 0555 47 96 63

34

ايت طيب حمند امزيان

الدراسات اجليولوجية

رقم /08خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  19فيفري
 ،2015املدة  10سنوات

حي قاريدي عمارة  14الطابق الثالث – القبة-اجلزائر العاصمة.
اهلاتف 0770 94 89 57

35

جنادي حممد

الدراسات اجليولوجية

رقم /07خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  09فيفري
 ،2015املدة  10سنوات

حي الصومام  50مسكن ،رقم  – 32سعيدة

36

عبديش حمند اعراب

الدراسات الطبوغرافية
وعلوم اجليوديزياء

رقم /06خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  09فيفري
 ،2015املدة  10سنوات

شارع احلرية رقم  ،7الرستمية (كالرفال سابقا) األبيار ،اجلزائر العاصمة.

37

بلقصة كمال

الدراسات املنجمية

رقم /05خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  09فيفري
 ،2015املدة  10سنوات

رقم  79حي النهضة ،عني طاية ،اجلزائر العاصمة.

38

عليوات باي

الدراسات اجليولوجية

رقم /04خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  09فيفري
 ،2015املدة  10سنوات

39

جرييب مجال

الدراسات املنجمية

رقم /03خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  09فيفري
 ،2015املدة  10سنوات

40

حييوش عبد اجلليل

الدراسات اجليولوجية

رقم /02خ د ج م ،2015/املؤرخ يف  09فيفري
 ،2015املدة  10سنوات

41

حفيظي توفيق

الدراسات املنجمية

42

عبد العزيز شويق

ادلراسات املنجمية

43

عالم محمد

ادلراسات املنجمية

44

بوعزيز حسني

ادلراسات املنجمية

45

اكسد ابية

ادلراسات اجليولوجية

46

جعفور رش يدة

ادلراسات اجليولوجية

رماضنية محمد
بوتريد عبد العزيز

ادلراسات املنجمية
ادلراسات املنجمية

49

حدييب عبد احلي

ادلراسات اجليولوجية

50

مشالل انرص

ادلراسات املنجمية

47
48

رقم /01خ دج م ،2015/مؤرخ يف
 ،2015/02/09املدة عشر ( )10سنوات
/42خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  12أفريل  ،2016املدة 10
س نوات
/43خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  12أفريل  ،2016املدة 10
س نوات
/44خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  12أفريل  ،2016املدة 10
س نوات
/46خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  04أكتوبر ،2016املدة 10
س نوات
/48خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  04أكتوبر  ،2016املدة 10
س نوات
/49خ دج م ،2016/املؤرخ يف  4أكتوبر  ،2016املدة  10س نوات
/50خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  04أكتوبر  ،2016املدة 10
س نوات
/51خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  02ماي  ،2017املدة 10
س نوات
/52خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  27أكتوبر  ،2016املدة 10
س نوات

التعاونية العقارية الزيتونة،عمارة رقم  07جتزئة واد طاطاريق الثانية أو ص ب 68
فرانز فانون ،بومرداس.
حي قهدور الطاهر،عمارة  14الطابق األول رقم ،05قاملة.
اهلاتف 03721 67 21/ 0773 16 86 09
حي السالم  102مسكن ،عمارة "د" مدخل  10رقم  110اخلروب،قسنطينة.
اهلاتف 031 96 55 99 / 0550 13 46 60
رقم  ،68حي العقيد لطفي ،برج البحري ،اجلزائر العاصمة.
حتصيص املنزته رمق  ،131حمل رمق  ،103الطابق الريض ،بدلية عني سامرة ،قس نطينة .الهاتف :
06 63 00 02 45
يح  450مسكن ،عامرة رمق  ،38اخلروب ،قس نطينة .الهاتف:
رمق  10يح  70مسكن اجامتعي تسامهي ،شلغوم العيد ،ميةل .الهاتف
يح  170مسكن الكرمة ،عامرة  Pالطابق  4رمق  ،11بومرداس .الهاتف05 59 20 61 88 :
عامرة رمق  40ب الطابق  4يح الس يليس ،برقة ،بشار .الهاتف06 66 64 00 68 :
يح  418مسكن ،احلصة  13رمق  ، 04بدلية سوق اهراس ،سوق اهراس.
جتزئة  288قطعة ،ابابر  02رمق  115بدلية خنشةل .الهاتف 0661 34 59 54 :
الطابق الريض بدلية حايس الغةل  ،دائرة العامرية الهنج الوطين عني متوشنت .الهاتف:
0696.23.55.57
يح  200مسكن عامرة  30الطابق  03رمق  07ابتنة .الهاتف0698.42.69.79 :

51

بونزاف محمد

ادلراسات اجليولوجية

52

طاليب محمد

ادلراسات اجليولوجية

53

مصاحبية عبد امحليد

ادلراسات املنجمية

54

بن زهرة أمحد

ادلراسات اجليولوجية

55

مصطفاوي خثري

ادلراسات اجليولوجية

56

عليوش ابراهمي

ادلراسات اجليولوجية

57

حفيظ خلرض

ادلراسات املنجمية

شاوي رش يد
ميلوس كامل

ادلراسات املنجمية
ادلراسات املنجمية

/53خ د ج م ،2016/املؤرخ يف  29جانفي  ،2017املدة 10
س نوات
/54خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  29جانفي  ،2017املدة 10
س نوات
/55خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  16فيفري  ،2017املدة 10
س نوات
/56خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  15مارس  ،2017املدة 10
س نوات
/57خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  15مارس  ،2017املدة 10
س نوات
/58خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  16أفريل  ،2017املدة 10
س نوات
/59خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  16أفريل  ،2017املدة 10
س نوات
/60خ دج م ،2017/املؤرخ يف  ،2017/4/16املدة  10س نوات
/61خ دج م ،2017/املؤرخ يف  5جوان  ،2017املدة  10س نوات

60

بوانيب عيىس

ادلراسات اجليولوجية

61

دراغ لطفي

ادلراسات املنجمية

62

بن عبد املؤمن محمد

اجليولوجية املنجمية

63

نويبات رزيق

اجليولوجيا

64

قدور حكمي

65

زيتوين خلرض

العامل الطبوغرافية و العلوم
اجليوديزية
ادلراسات املنجمية

66

مغود كامل

اجليولوجيا املنجمية

67

بوس نان فؤاد

ادلراسات املنجمية

68

كجام عبد هللا

ادلراسات املنجمية

69

شارف زواوي

ادلراسات املنجمية

/62خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  16أفريل  ،2017املدة 10
س نوات
/63خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  16أفريل  ،2017املدة 10
س نوات
/64خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  30جويلية  ،2017املدة 10
س نوات
/65خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  30جويلية  ،2017املدة 10
س نوات
/66خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  30جويلية  ،2017املدة 10
س نوات
/67خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  30جويلية  ،2017املدة 10
س نوات
/68خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  12نومفرب  ،2017املدة 10
س نوات
/69خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  12نومفرب  ،2017املدة 10
س نوات
/70خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  12نومفرب  ،2017املدة 10
س نوات
/71خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  12نومفرب  ،2017املدة 10
س نوات
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عني موس -الهضاب رشق  200مسكن اجامتعي تسامهي عامرة ب الطابق الريض رمق  02سطيف.
الهاتف0664.96.23.67 :
اقامة بلعيد درج  Bالطابق الول ابب رمق  31بدلية بومرداس.
يح  176مسكن تسامهي رمق  07عامرة رمق  02الطابق الريض بدلية أم البوايق.
يح سوفاء الشاميل بدلية مخيس مليانة عني ادلفىل .الهاتف0772.16.39.18 :
يح س يدي الش يخ رمق  134بدلية سعيدة.
الوحدة اجلوارية  04احلصة الريفية  17جزء Hعامرة أ رمق  08املدينة اجلديدة ،بومنجل اخلروب
قس نطينة .الهاتف0775.11.26.57 :
هنج عييش الطابق  04شقة رمق  08بدلية ابتنة .الهاتف0790.52.67.99 / 0550.38.03.18 :
مفرزة بكوش خلرض رمق  ،27بدلية بكوش خلرض سكيكدة.
يح  450مسكن عامرة  38الطابق الريض رمق  02ملكية  66/13اخلروب قس نطينة .الهاتف:
0771.86.14.53 / 0560.93.09.21
يح  400مسكن ،عني اتفورت خمطط رمق  256برج بوعريرجي .الهاتف0551.03.40.70 :
عامرة  ،xالطابق  ،1ادلرج  ،2يح  680/632مسكن برج بوعريرج .الهاتف07 80 83 45 76 :
يح رسسوف الشاملية رمق  ،154اتمرناست .الهاتف ،59 043 11 08 ، 30 029 31 91 :
06 65 09 09 48
يح  1500/300مسكن ،رمق  ،238عامرة  ،17بوسعادة املس يةل .الهاتف07 78 35 86 07 :
يح  212مسكن ،عامرة رمق  ،03الطابق الول ،بدلية قديل ،وهران .الهاتف06 99 86 77 07 :
يح  177مسكن رمق  ،09حمل رمق  ،04قاملة .الهاتف06 61 36 97 50 :
التعاونية العقارية حشمي حسني رمق  ،697الطابق الريض ،سطيف .الهاتف06 61 26 01 06 :
يح مرج اذليب بناية رمق  C119حصة رمق  ،08الطابق  ،2سكيكدة .الهاتف07 71 86 08 52 :
حتصيص جنوب غرب قسم  ،33مجموعة ملكية رمق  ،192حمل رمق  ،014تزيي وزو.
الهاتف05 58 86 72 74 :
جتزئة عدة بوجالل رمق  ،1س يدي بلعباس
الهاتف05 60 55 74 72 :

70

ابسلامين ابمحد

ادلراسات اجليولوجية

71

قسوم جنيب

ادلراسات املنجمية

72

ديب عبد الإهل

ادلراسات اجليولوجية

73

نقيب رزيق

اجليولوجيا املنجمية

74

س بع محمد

اس تغالل املنامج

75

بن سامل يوسف

اجليولوجيا املنجمية

بن سامل محمد

ادلراسات اجليولوجية

حوفاين مسعود

اجليولوجيا املنجمية

76
77

.II

/72خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  12نومفرب  ،2017املدة 10
س نوات
/73خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  12نومفرب  ،2017املدة 10
س نوات
/74خ د ج م ،2017/املؤرخ يف  12نومفرب  ،2017املدة 10
س نوات
/75خ د ج م ،2018/املؤرخ يف  12افريل  ،2018املدة 10
س نوات
/76خ د ج م ،2018/املؤرخ يف  12افريل  ،2018املدة 10
س نوات
/77خ د ج م ،2018/املؤرخ يف  12افريل  ،2018املدة 10
س نوات
/78خ د ج م ،2018/املؤرخ يف  12افريل  ،2018املدة 10
س نوات
/78خ د ج م ،2018/املؤرخ يف  12افريل  ،2018املدة 10
س نوات

يح ابمنديل اجلديدة ،رمق  121عامرة  06جناح  Sالطابق الريض ،ورقةل
الهاتف/ :
حتصيص احلرية ،قسم  178مجموعة ملكية رمق  ،46تبسة.
الهاتف05 51 58 18 50 :
ت
رمق  4عامرة  ،5يح  300مسكن  ،LSPعني ميوشنت.
يح فرانزت فانون عامرة ،رمق  23رمق  ،8بومرداس
الهاتف07 70 52 30 56 :
اولد يدر ،بين يزقن دائرة بنورة ،غرداية
الهاتف06 76 08 17 89 :
يح لفردير ،هنج حاج عبد الصمد ،الطابق الثالث ،ابتنة.
الهاتف07 70 30 44 47 :
شارع زابنة عامرة رمق  ،01الطابق الاريض ،س يدي بلعباس.
الهاتف05 61 66 80 61 :
يح  11ديسمرب  ،1960عني عبد هللا ،التعاونية العقارية عزازقة ،بومرداس .
الهاتف06 61 52 31 13 :

قائمة الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية (أشخاص طبيعية) المعتمدون من طرف الوزير المكلف بالمناجم والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية سابقا):(ex-ANGCM

78

جبابرية فايزة

املناجم

رقم االعتماد  01ابتداء من تاريخ 2013/03/04
املدة عشر ( )10سنوات

حي  11ديسمرب  1960عمارة  59رقم  05بومرداس.
اهلاتف 024 91 41 24 / 0550 92 5290

79

منصور حيي

الطبوغرافيا

رقم االعتماد  02ابتداء من تاريخ 2013/03/04
املدة عشر ( )10سنوات

فوبور سان جرمان حي السالم -تبسة .12000
اهلاتف 037 48 32 70 / 0558 41 13 08

80

بوناب خالد

اجليولوجيا

رقم االعتماد  03ابتداء من تاريخ 2013/03/04
املدة عشر ( )10سنوات

رقم  224حي  293النصر قديل -وهران
اهلاتف 0776 44 22 51

81

ريايب عبد القادر

اجليولوجيا

رقم االعتماد  05ابتداء من تاريخ 2013/03/04
املدة عشر ( )10سنوات

 24جتزئة  317حي زيتون ،عني تيموشنت.
اهلاتف 0663 48 52 34

82

رقييب عبد املالك

الدراسات اجليولوجية

رقم االعتماد  32ابتداء من تاريخ 2013/12/22

 50طريق سدرايت عمار ،شلغوم العيد.

املدة عشر ( )10سنوات

اهلاتف 031 52 96 66 / 0772 83 20 36

83

مرابط جودي

الدراسات اجليولوجية
واملنجمية

رقم االعتماد  37ابتداء من تاريخ 2013/12/24
املدة عشر ( )10سنوات

جتزئة بوعلي-طريق سيدي امحد جباية.
اهلاتف 034 21 50 56 / 0661 63 10 41

84

لعجوزي وهيبة

الدراسات اجليولوجية

رقم االعتماد  36ابتداء من تاريخ 2013/12/24
املدة عشر ( )10سنوات.

حي والين أمحد ،عمارة  4رقم  33اوالد فايت – اجلزائر
اهلاتف 0550 77 38 80/0552 98 95 29

85

شريط حممد فوزي

الدراسات اجليولوجية
واملنجمية

رقم االعتماد  15ابتداء من بتاريخ 2013/04/20
املدة عشر ( )10سنوات

 8شارع جربان مربوك -سوق أهراس.
اهلاتف 037 32 67 15 / 0770 94 51 35

86

لعقون حممد

الدراسات اجليولوجية
واملنجمية

رقم االعتماد  18ابتداء من تاريخ 2013/04/21
املدة عشر ( )10سنوات

بناية رقم  148أوالد فرشة ( )1عنابة.
اهلاتف 038 55 76 54 – 0661 26 10 56

87

بوقرة حممد

الدراسات اجليولوجية

رقم االعتماد  28ابتداء من بتاريخ 2013/04/20
املدة عشر ( )10سنوات

 37شارع حالميي حممد مخيس مليانة  44000عني الدفلة.
اهلاتف 0559 18 31 93 /027 60 59 10

88

عجو خمتار

الدراسات اجليولوجية
واملنجمية

رقم االعتماد  13ابتداء من تاريخ 2013/04/20
املدة عشر ( )10سنوات

تعاونية الفجر  2شارع محانة عمر -10200األخضرية – البويرة.
اهلاتف 026 901519 -0772 48 35 86

89

بوعالم حممد

الدراسات اجليولوجية
واملنجمية

رقم االعتماد  14ابتداء تاريخ 2013/04/20
املدة عشر ( )10سنوات

ش.ذ.م مني صول هيد ) - (MinSolHydإقامة سيكويب عمارة (ل )91
ص-ب  354بئر خادم اجلزائر.
اهلاتف 021 55 30 39 / 0661 52 13 63

90

حيرب عيسى

املناجم

رقم االعتماد  26ابتداء من تاريخ 2013/07/08
املدة عشر ( )10سنوات

حي اخلمسة املعدومني تعاونية  42جتزئة- 42-سطيف.
اهلاتف 036 84 60 52

91

بوطيش امحد

املناجم

رقم االعتماد  35ابتداء تاريخ 2013/09/15
املدة عشر ( )10سنوات

القطعة  539قصاص -الدرارية – اجلزائر.
اهلاتف 0661 50 06 24/ 020 31 52 79

92

قدري حممد اوبلعيد

املناجم

رقم االعتماد  30ابتداء من تاريخ 2013/09/15

ص -ب  303تيزي وزو .15000

املدة عشر ( )10سنوات

اهلاتف 026 2118 60 - 0770 60 2756

93

لعمارة شعبان

املناجم

رقم االعتماد  38ابتداء من تاريخ 2013/12/22
املدة عشر ( )10سنوات

 94شارع بومجعة مغين حسني داي.
اهلاتف 021 77 81 41 / 0551 45 66 08

94

مفتاح ملني

معاجلة املعادن

رقم االعتماد  06ابتداء من تاريخ2012/10/07
املدة عشر ( )10سنوات

جتزئة العلم رقم  19جنان عشابو دايل ابراهيم– اجلزائر.
اهلاتف 021 37 21 63 / 0772144312

95

بن وارث كمال

الدراسات املنجمية

رقم االعتماد  11ابتداء من تاريخ2012/10/07
املدة عشر ( )10سنوات

حي  26أفريل بناية  3رقم -7ص-ب  210سوق أهراس.
اهلاتف 0662052335 /037 35 24 69

96

حممد اوسعيد بلخري

الدراسات اجليولوجية
واملنجمية

رقم االعتماد  19ابتداء من تاريخ2012/10/07
املدة عشر ( )10سنوات

 162حي اإلخوة مبارك عني الدفلة 44000
اهلاتف 027 60 39 31/ 06614054 00

97

بلولو رابح

املناجم

رقم االعتماد  06ابتداء من تاريخ2012/10/07
املدة عشر ( )10سنوات

 40مكرر شارع حممد بن زينب-اجلزائر
اهلاتف 021 89 91 62 - 0661 41 29 64

98

حيادحيني جياليل

الدراسات اجليولوجية
واملنجمية

رقم االعتماد  16ابتداء من تاريخ2012/10/07
املدة عشر ( )10سنوات

حي  05جويلية رقم  313مليانة.
اهلاتف027 64 75 67

ص-ب  815الشريعة  12400تبسة.
اهلاتف 0663 520403 / 030770899

99

محيدان علي

الدراسات اجليولوجية
واملنجمية

رقم االعتماد  17ابتداء من تاريخ 2012/10/07
املدة عشر ( )10سنوات

100

صاحلي حممد

االستغالل املنجمي

رقم االعتماد  04ابتداء من تاريخ2012/10/07
املدة عشر ( )10سنوات

العامة للمناجم
الطريق الوطين رقم  24بومرداس
اهلاتف 066165 20 83 -024 81 67 00

101

دباش عبد اهلل

معاجلة املعادن

رقم االعتماد  08ابتداء من تاريخ2012/10/07
املدة عشر ( )10سنوات

15شارع العيفة امحد تعاونية اهلامشي حسني ،العرصة  -سطيف.
اهلاتف 036925914

102

عقون حممد

االستغالل املنجمي

رقم االعتماد  09ابتداء من تاريخ2012/10/07
املدة عشر ( )10سنوات

جتزئة س  25الوريسية  -سطيف.
اهلاتف 036 94 60 16 - 0662 12 79 74

103

حركات عبد احلق

اجليولوجيا

رقم االعتماد  06ابتداء من تاريخ 2011/12/18
املدة عشر ( )10سنوات

حي  220مسكن بناية  20عمارة  195باتنة.
اهلاتف 0661 99 49 56

104

عيساوي جلول

اجليولوجيا املنجمية

رقم االعتماد  01ابتداء من تاريخ
 - 2012/ 04/ 10املدة عشر ( )10سنوات

شارع بومدة ناصر عمارة ب  5القطعة  41املساكن العقارية SOMACOB
 6جباية  .اهلاتف 0661 49 6321

105

قصباية سليم

اجليولوجيا

رقم االعتماد  06ابتداء من تاريخ 2012/06/17
املدة عشر ( )10سنوات

حي  508مسكن -07000بسكرة.
اهلاتف 033 73 46 41-0556 15 74 65-0791 35 35 05

106

سي اهلادي خدجية

الدراسات اجليولوجية

رقم االعتماد  05ابتداء تاريخ 2011/12/18

حي  412مسكن عمارة  30رقم  411قورصو بومرداس

املدة عشر ( )10سنوات

اهلاتف 0770 94 90

107

حننوح بوبكر

اجليولوجيا املنجمية

رقم االعتماد  01ابتداء من تاريخ
 - 2011/ 03/ 06املدة عشر ( )10سنوات

13شارع محيمد جياليل املنطقة  10معسكر
اهلاتف 045 80 33 38 / 0550 56 99 07

108

بن زرقة مصطفى

الدراسات اجليولوجية

رقم  03ابتداء من تاريخ 2011/ 09/ 04
املدة عشر ( )10سنوات

حي االحندار عمارة (ا) املدخل  3املسكن  –23عني طاية-اجلزائر العاصمة.
اهلاتف 021 86 84 22/ 0770 52 73 40

109

حركات عبد احلق

اجليولوجيا

رقم االعتماد  06ابتداء من تاريخ 2011/12/18
املدة عشر ( )10سنوات

حي  220مسكن عمارة رقم  20شقة رقم  ،195باتنة
اهلاتف 0661 99 49 56

110

خبشي امحد

اجليولوجيا املنجمية

رقم االعتماد  01ابتداء من تاريخ 2010/05/02
املدة عشر ( )10سنوات

حي  216مسكن عمارة  Eرقم  19مغنية  13300تلمسان.
اهلاتف 062 92 16 96

111

سعيداين سليمان

اجليولوجيا

رقم االعتماد  02ابتداء من تاريخ 2010/05/02
املدة عشر ( )10سنوات

ركيزة رقم -07محام بوغرارة – مغنية-تلمسان.
اهلاتف 024 81 67 65 / 0665 86 61 65

112

بن دومة دوال

املناجم

رقم االعتماد  03ابتداء من تاريخ 2010/05/02
 -املدة عشر ( )10سنوات

حي قهدور عمارة  11رقم  06قاملة.
اهلاتف 0796 56 72 07

)(GENERALE DES MINES

بناية رقم  17الطابق األول

113

مصطفاوي خلضر

اجليولوجيا املنجمية

رقم االعتماد  08ابتداء من تاريخ 2010/11/14
املدة عشر ( )10سنوات

 22مكرر طريق نشاز رابح ،هلشاما ،19000 ،سطيف.
اهلاتف 0550 97 15 15

114

بن طيب حسني

املناجم

رقم  09ابتداء من تاريخ 2010/11/ 10
املدة عشر ( )10سنوات

ص-ب  247عني وسارة اجللفة .17200
اهلاتف 0792 38 45 37

115

مزوح مصطفى

اجليولوجيا

رقم االعتماد  11ابتداء من تاريخ 2010/11/ 10
املدة عشر ( )10سنوات

تعاونية دار الشرطي رقم (د )11بئر خادم – اجلزائر.
اهلاتف 0771 11 06 99

116

صواحلي يزيد

اجليولوجيا املنجمية

رقم االعتماد  10ابتداء من تاريخ 2009/09/ 28
املدة عشر ( )10سنوات

جندل سعدي حممد-عزابة سكيكدة.
اهلاتف 0769 74 00 30

117

مري عبد الرمحان

اجليولوجيا املنجمية

رقم االعتماد  01ابتداء من تاريخ 2009/05/02
املدة عشر ( )10سنوات

مركز األعمال ميسوري مكتب( 49- )21شارع االستناد أوالد عودية خمتار
(قومبيطة سابقا) سيدي بلعباس .اهلاتف 048 65 01 10

118

لبشري ذهبية

اجليولوجيا املنجمية

رقم االعتماد  08ابتداء من تاريخ 2009/09/15
املدة عشر ( )10سنوات

حي  COSIDER Bt 4دائرة بن خدة-تيزي وزو.
اهلاتف 0551 35 10 32

119

بوفتوحة يوسف

اجليولوجيا املنجمية

رقم االعتماد  09ابتداء من تاريخ 2009/09/15
املدة عشر ( )10سنوات

جامعة جيجل ص-ب  98اوالد عيسى  18000جيجل.
اهلاتف 034 49 42 45 / 0552 39 04 14

----------------

