
 : قائمة محامين مجلس قضاء الجلفة

 

 تاريخ أداء اليمين أرقام الهواتف العناوين اللقب واالسم

 الطاهر روٌنً
 (سابك نمٌب)

 1977 افرٌل 25 027872034 حً المسجد الجدٌد الجلفة

 1982جوٌلٌة 28 027871787  الجلفة738/02حً الفالح رلم  احمد جباري
 1586/2حً العمٌد شعبانً بناٌة  الطٌب الضٌف بن

 الجلفة

 1982  مارس16 027875481

 09رلم  المادر عبد حسان شارع علً جفلول

 الجلفة

  1983 دٌسمبر 06 027874761

 1985 فٌفري 18 027873507 الجلفة 04/18 البناٌة لنانً حً (النمٌب)البشٌر مناد
  7حً غرٌسً عبد الغنً عمارة رلم  صالح نعجة بن

  عٌن وسارة1رلم 

 1985 نوفمبر 04 027822341

 1987 مارس 09 027874688  الجلفة06 سكن رلم 58حً بربٌح  عٌسى بونوة
 1987 مارس 30 027873635 الجلفة 984/5 بناٌة جوٌلٌة 5 حً ترٌكً أحمد

 1987 دٌسمبر 07 027872804 الجلفة  أوت 20 نهج 17 االبٌض لٌلى

 1988 جوان 21 027872548 الجلفة91/ 329 رلم ناٌل سٌدي نهج دمحم مفتاح

 1988 نوفمبر 07 027818562 حً زٌغود ٌوسف عٌن وسارة أحمد غاوي

 االبٌض حسان
 فضٌلة

 1989 افرٌل 10 027823218 شارع العدالة عٌن وسارة

 1990نوفمبر13 027879998 البشٌر الجلفة لحرش المالزم حً السعدي كاس

خلف  المادر عبد حسانً شارع احمد لدوري
 مدٌرٌة النمل الجلفة

 1993جانف13ً 027871147

 الرحمان ع حاشً شارع دمحم سعدون
 الجلفة..65/150

 1993جوٌلٌة12 027877211

 دحمان عٌسى بن شارع جمٌلة عٌسى بن
 الجلفة134/30

 1994 جوان27 027839191

 1994اكتوبر16 027873960 الجلفة52 طابك ج عمارة لنانً حً حمٌد لاسمً

 األول طابك H عمارة لنانً حً زٌنب باهً

 الجلفة

 1995 جوان 04 027878826

 فاطمة لاضً
 الزهراء

 1995 جوان 04 027823768 وسارة عٌن العدالة حً

 1996 نوفمبر 17 // حً العمٌد شعبانً الجلفة داود بن حمٌدات

 25 رلم 321حً المسجد الجدٌد العٌد شنوف

 الجلفة

 1996 نوفمبر 17 027874151

 عبد فارس دمحمي
 الرحمان

 1996 نوفمبر 18 027826125 حً الممرانً      عٌن وسارة

 عبد أخضري
 الحمٌد

 رلم 856 جوٌلٌة بناٌة 05حً 

 الجلفة161

 1996دٌسمبر25 027876300

 1997 أكتوبر 26 027873523 الجلفة179/11حً المستشفى  لخضر هتهات

 حاسً 02 مسكن عمارة رلم 80حً  شعبان معمري

 بحبح

 1998 مارس15 027863615

 1998 مارس15 027873915 تجزئة ونولً الجلفة حسانً مراد
 7 رلم 889 بناٌة 08حً بربٌح نهج  بوداس لدوري

 الجلفة

 1998 مارس15 040514049

مسكن سلٌمان عمٌرات ع 300حً  دمحم بشار

  الجلفة35/13

 1998 مارس15 027878184

 1998 جوٌلٌة 19 027826447 حً غرٌسً عبد الغنً عٌن وسارة ممران عٌسى آٌت

حً غرٌسً عبد الغنً شمة رلم  المادر عبد بن نعجة
  عٌن وسارة07/01

 1998 نوفمبر 22 027822341



 1998 نوفمبر 22 027900769  الجلفةc 50حً لنانً عمارة  فوزي سدٌرة بن

 1999 سبتمبر 19 027873215  الجلفة315/03حً السعادة بناٌة  عادل غربً

 1999 سبتمبر 19 027870219  الجلفة26 بحً لنانً عمارة  النذٌر زبٌري

 1999 سبتمبر 19 027873426 الجلفة317 رلم السعادات حً عامر مشٌه بن
 51حً غرٌسً عبد الغنً شمة رلم  دمحم عبٌب

 عٌن وسارة

 1999 سبتمبر 19 027826688

 عٌن.07/05 بومدٌن هواري حً حسٌنة خلٌف

 وسارة

 1999 سبتمبر 19 027824750

 1999 نوفمبر 10 027871787  الجلفة738/02حً الفالح رلم  حدباوي عبد الحمٌد

حً غرٌسً عبد الغنً شمة رلم  نبٌل بوزٌدي
  عٌن وسارة07/01

 1999 نوفمبر 10 027825509

 2001 سبتمبر 23 // الجلفة المادر عبد األمٌر نهج حمٌد علٌة بن

 2001 سبتمبر 23 027825813 حً زٌغود ٌوسف عٌن وسارة عٌسى ببوش
 2001 سبتمبر 23 // الجلفة986/5 بناٌة جوٌلٌة 5 حً فاٌزة ربوح

 2002 أفرٌل 02 // مسعد22 رلم5 عمارة الجزٌرة حً نادٌة دحمان

 2002 سبتمبر 17 // الجلفة26 عمارة ب رلم  لنانً حً نبٌلة نوال

 2002 سبتمبر 17 //   الجلفة الشارف باب حً المنعم عبد أحمد بن

 2002 سبتمبر 17 // الجلفة179/11حً المستشفى  الدٌن نور عبدلً بو
 2002 سبتمبر 17 027863113 حً شونا ن حاسً بحبح فاطنة اخذاري
 2002 سبتمبر 17 //  الجلفة09حً الحدائك رلم  زٌنة سبع

 2002 سبتمبر 21 027825737 حً غرٌسً عبد الغنً عٌن وسارة علً دباش

 2مركز االعمال رلم  جوٌلٌة 5 حً لمٌن دمحم زرلٌن
 الجلفة

 2004 سبتمبر 19 //

 2004 سبتمبر24 //  الجلفة181/03حً الكوٌت بناٌة  عثمانً فتٌحة

 417/25 مسكن بناٌة 26لنانً  حً احالم سالم عرابً

 الجلفة

 2005 ماي 26 //

 عٌن 405باب 49حً الوئام رلم ٌسمٌنة عرجً

 وسارة

 2005 ماي 26 //

 2006 سبتمبر 19 027873215  حاسً بحبح150 رلم 250حً  الصحراوي سالمً

 2006 سبتمبر 19 027873215  الجلفة168/01حً المستشفى  سعاد جرٌبع
حً زٌغود ٌوسف مماطعة رلم  فتحٌة عامر بن

  الطابك األول  عٌن وسارة1279
 2006 سبتمبر 19 //

 2006 سبتمبر 21 0550585070 حً زٌغود ٌوسف عٌن وسارة عائشة علٌة بن
 2006 سبتمبر 19 027871787  الجلفة738/02حً الفالح رلم  حنان جباري
 حً الرائد سلٌمان 1 طابك 5عمارة  جوٌدة دباب

 عٌن وسارة

 2006 سبتمبر 19 //

 مجموعة 161 لسم  جوٌلٌة 5 حً سمٌر سعٌد ترٌكً

   الجلفة856ملكٌة 

 2006 سبتمبر 23 0556722793

 2006 سبتمبر 23 //  الجلفة316/14حً السعادة بناٌة  الرحمان عبد بودانة

حً حاشً عبد الرحمان بناٌة  نصٌرة شوٌحة
  الجلفة163/46

 2006 سبتمبر 23 //

 2006 سبتمبر 23 027823406 حً زٌغود ٌوسف عٌن وسارة عمار حرشاوي

  8حً غرٌسً عبد الغنً عمارة رلم  الرزاق عبد شراد

 عٌن وسارة

 2006 سبتمبر 23 //

حً زٌغود ٌوسف مماطعة رلم  دمحم نوال
  الطابك األول  عٌن وسارة1279

 2006 سبتمبر 23 027822722

 942/110حً المجاهدٌن بناٌة  الهام عبزوزي

 طرٌك المجبارة الجلفة

 2006 سبتمبر 23 027875228

حً بلغزال ممابل الدرن الوطنً   خٌرة خوجة علً
 الجلفة

 2006 سبتمبر 23 //



 2006 سبتمبر 23 027863113  الجلفة125/4شارع سٌدي ناٌل  عصام غربً

 2006 سبتمبر 23 //  الجلفة05/59 عمارة 178لنانً حً مصطفى تفاح
 995/2حً العمٌد شعبانً بناٌة  الصادق تفاح

 الجلفة

 2006 سبتمبر 23 //

 2006 سبتمبر 23 //  الجلفة732/2حً السعادة بناٌة  جمال طعبة
 رلم 27 مسكن عمارة 675حً  خضرة المول بٌض

  حاسً بحبح516

 2006 سبتمبر 23 //

حً زٌغود ٌوسف مماطعة رلم  فادٌة زرلة بن
 عٌن 2 الطابك األول رلم 1279

 وسارة

 2006 سبتمبر 23 //

 2006 سبتمبر 23 // الجلفة6 رلم 70 عمارة  لنانً حً شرٌف دمحم ترٌكً
حً زٌغود ٌوسف مماطعة رلم  خدٌجة زرلة بن

 عٌن 2 الطابك األول رلم 1279

 وسارة

 2006 سبتمبر 23 //

 2006اكتوبر 14 //   الجلفة520/44 الشارف باب حً علً احمد بن

 2006اكتوبر 14 //  الجلفة24حً الحواس رلم  بوعالم لعروسً

 2008 ماي 15 //  الجلفة84/33شارع سٌدي ناٌل  جمٌلة طالب

حً السعادات  ممابل المحكمة سابما  نعٌمة جموعً
 الجلفة

 2008 ماي 15 

حً طاهٌري عبد الرحمان بناٌة  علً حركاتً
  مسعد460/13

 2008 ماي 15 //

 2008 ماي 15 027914217  الجلفة164/21حً المستشفى  عامر هرلول

 1613/8حً العمٌد شعبانً بناٌة  جهاد سلمً
 الجلفة

 2008 ماي 24 

 2008 ماي 25  شارع الشهداء االدرٌسٌة زٌنب شنانة
 2008 ماي 25   اوت مسعد20حً الحدٌمة  عمراوي شعبً

 2008 جوان 21 0772600094  الجلفة362/12حً الكوٌت بناٌة  براهٌم لصري

حً المستشفى ممابل المجلس الشعبً  االمٌن دمحم مناد
 الوالئً

 2008 اكتوبر07 //

 2008 اكتوبر08 0661979666  حاسً بحبح1مسكن عمارة 40حً  مدانً بكاي

حً زٌغود ٌوسف مماطعة رلم  دمحم الذٌب
 عٌن 2 الطابك األول رلم 1279

 وسارة

 2008 اكتوبر08 //

 2008 اكتوبر08 0771392958   الجلفة315/07حً السعادات  احمد ضٌف

 الطابك 35/164حً المستشفى  رلٌة لحرش

 الثانً الجلفة

 2008 اكتوبر08 

 2008 اكتوبر08 027874151  الجلفة35/164حً المستشفى  دمحم سعٌدانً
 الطابك 02 مسكن عمارة 120حً  مسعودة برق

  مسعد10االرضً رلم 

 2008 اكتوبر08 //

 مسكن ممابل متوسطة ابن 40حً  رلٌة عٌاش

 رشد حاسً بحبح

 2008 اكتوبر08 //

 2008 اكتوبر08   حاسً بحبح8 مسكن رلم 800حً  مرٌم حسٌن

 الطابك 164/21حً المستشفى  دمحم بوعكاز

 الثانً الجلفة

 2008 اكتوبر08 027879111

  01 رلم 83  الشارف باب حً ٌاسٌن دمحم لاسم

 الجلفة

 2008 اكتوبر08 0663937365

 2008 اكتوبر08 //  الجلفة1349/02حً فكانً بناٌة  حوة دلمان بن
 09 رلم 432حً عٌن الشٌح بناٌة  امال بشار

 الجلفة

 2008 اكتوبر08 //

 72 رلم 08 مسكن عمارة 120حً  سمٌرة بوعبٌزي

 عٌن وسارة

 2008 اكتوبر08 //



 787حً غرٌسً عبد الغنً مماطعة  ملٌكة صفاي

  عٌن وسارة2رلم 

 2008 اكتوبر08 //

077  بن عٌسى دحمان الجلفة54شارع  رشٌد دمحمي
4858480 

 2008 اكتوبر08

 2008 اكتوبر08   الجلفة146شارع االغواط مجموعة  العربً لبٌض

 273/3حً علً عمار مماطعة رلم  نسمة عماري
 ط اول عٌن وسارة

 2008 اكتوبر08 //

حً زٌغود ٌوسف مماطعة رلم  المادر عبد الخٌر
 عٌن 2 الطابك األول رلم 1279

 وسارة

 2008 اكتوبر08 //

 163/6حً حاشً عبد الرحمان  امال بطاش
 الجلفة

 2008 اكتوبر08 //

بحً لنانً طرٌك االغواط عمارة  سلطانة حدة بن
  الجلفة33رلم 

 2008 اكتوبر08 0796818821

 2008 اكتوبر08 // الجلفة35/164حً المستشفى  فتٌحة نوري

 عٌن 1/4حً غرٌسً عبد الغنً رلم  عاشور سعٌد عامر

 وسارة

 2008 اكتوبر08 //

 2008 اكتوبر08 // حً المحطة حاسً بحبح النخلة المول بٌض

 2008 اكتوبر08 // حً العمٌد شعبانً الجلفة رفٌمة دنٌا

 بناٌة 01بطرٌك الوطنً رلم  علٌة بن صادلً

  حاسً بحبح251/11

 2008 اكتوبر08 //

 حاسً 137/64حً المحطة بناٌة  حٌاة موهاب اٌت

 بحبح

 2008 اكتوبر08 //

 2008 اكتوبر08 0550715902  الجلفة205/3حً المسجد الجدٌد ولٌد شرٌط
 2008 اكتوبر08 // الجلفة1/168حً المستشفى  نذٌر امرازن

حً الممرانً بالطابك االرضً      حبشً عماد الدٌن
 عٌن وسارة

 2008 اكتوبر08 //

حً حاشً عبد الرحمان  مرٌم شوٌحة
 الجلفة160/20

 2008 اكتوبر08 //

 2008 اكتوبر08 // الجلفة164/21حً المستشفى  شولً نور الدٌن

 رلم 8حً غرٌسً عبد الغنً عمارة  ٌوسف عٌشة بن

  عٌن وسارة191

 2008 اكتوبر22 //

 688 جزء156حً المستمبل المسم  بن سعدة حدة

 الجلفة

 2008 اكتوبر30 //

 14 سكن عمارة 100حً  لٌبش ابراهٌم

  عٌن وسارة53رلم 

 2008 دٌسمبر30 0780208099

حً غرٌسً عبد الغنً عمارة د رلم  رشٌد حسانً
  عٌن وسارة288

 2009 مارس 19 //

 153 لسم 19حً لنانً عمارة رلم  فرٌد هللا عبد بن

 الجلفة

 2009 نوفمبر 22 //

 26رلم 130شارع  االغواط بناٌة  عماري دحمان

 الجلفة

 2009 نوفمبر 22 //

 144بناٌة المسم  الشارف باب حً حمٌد خبال

   الجلفة481رلم 

 2009 نوفمبر 22 //

 2009 نوفمبر 23 //  الجلفة1546/03حً بربٌح بناٌة  سعاد دحمان
وسط المدٌنة شارع االمٌر عبد المادر  الفاتح دمحم لدوري

 باالدرٌسٌة
 2009 نوفمبر 23 //

 13 رلم 7 جوٌلٌة عمارة 05حً  احمد مملً

 الجلفة

 2010 جانفً 02 //

 2010 جانفً 02 0553245330  الجلفة107/82شارع سٌدي ناٌل  اسٌا شرٌف بن



 خولة

عمارة ب حً المالزم لحرش البشٌر ضامن عبو
  الجلفة121رلم 

 2010  افرٌل 21 //

 2010  افرٌل 21 //  الجلفة292/16حً المسجد الجدٌد بلماسم بودٌنار

 2010  افرٌل 21 //  الجلفة292/16حً المسجد الجدٌد احمد ٌوسفً
 2010  افرٌل 21 //  الجلفة292/16حً المسجد الجدٌد مبرون عسالً
 2010  افرٌل 21 //  عٌن وسارة2حً احمد زبانة رلم  حرزهللا هبهوب
 فاطمة هالل

 الزهراء
 01 رلم 273حً علً عمار مماطعة 

 عٌن وسارة

 2010  افرٌل 21 //

وسط المدٌنة شارع االمٌر عبد المادر  بن معمر رابح
 الجلفة

 2010  افرٌل 21 //

 جوٌلٌة مركز رٌاض الفتح 05حً  عائشة فكرون

  الجلفة573/2بناٌة 

 2010  افرٌل 21 //

 بن خالد ترٌكً
 احمد

 2010  افرٌل 28 //  جوٌلٌة  الجلفة05حً 

 الخٌر زٌد كربوعة
 وردة

  //  الجلفة177/07حً لنانً 

 2010  افرٌل 28 //  الجلفة132/414شارع الشهداء لخضر ذٌب
 مرٌم هللا جاب

 البتول
 2010  افرٌل 28 //  الجلفة320/35حً السعادات 

 تركٌة عٌساوي
 لبنى

 2010  افرٌل 28 //  الجلفة1956/36بناٌة 

 مسكن ممابل صندوق 800حً  معمري  أبو بكر

 الضمان االجتماعً حاسً بحبح

 2010  افرٌل 28 0554644594

 2010 جوٌلٌة 03 //  الجلفة132/414شارع الشهداء جمٌلة عبدلً

 تساهمً 185/169من 1سكن  مارٌة عمراوي

 الحدائك الجلفة

 2010 جوٌلٌة 25 //

حً غرٌسً عبد الغنً مماطعة  عودة بن برابح
  عٌن وسارة1278

 2010 جوٌلٌة 25 //

 357/19حً زٌد بن ثابت بناٌة  فطوم لملومة

 مسعد

 2010 جوٌلٌة 25 //

حً لرادة بلماسم عمارة  هللا عطاء فشار
 عٌن 1 ط7 مماطعة 08

 وسارة

 2010 جوٌلٌة 25 //

شارع سٌدي ناٌل المسم  الحمٌد عبد ترٌكً
 19 مجموع الملكٌة 153

 الجلفة

 2010 اوت 29 //

 بناٌة 1956اوت 20حً  زاٌدة لطاف

  الجلفة02

 2010 اكتوبر 27 //

حً اول نوفمبر  صباح منصور
 مسعد281/15

 2010 نوفمبر 04 //

شارع عمران النعاس  بشٌر شولً
  الجلفة118/22

 2010 نوفمبر 04 //

 54 رلم الباب 10بناٌة  الزهراء فاطمة نورٌن

 حاسً بحبح

 2010 نوفمبر 04 //

 مسكن 70حً المدس  زهرة مشري

  مسعد54 رلم 7بناٌة 

 2010 نوفمبر 04 //

 18 مسكن رلم 80حً  جمال ناٌل

 حاسً بحبح

 2010 نوفمبر 11 0550301349

 596/35حً بلغزال  ابراهٌم عٌسى بن

 الجلفة

 2010 نوفمبر 11 //

 2010 نوفمبر 11 0550427575ممابل االمن المركزي  صارة اكرام



للشرطة لرب الجامعة 
  الجلفة2شمة رلم 

 باب 1حً الوئام عمارة  صارة حجوجة بن

  الجلفة4

 2010 نوفمبر 11 //

حً السعادات بناٌة  فتٌحة تواتً
  الجلفة320/35

 2010 نوفمبر 11 //

حً التجزئة حاشً معمر  زٌنب هللا جاب
  الجلفة157لسم 

 2010 نوفمبر 11 //

 130/36شارع االغواط  السعٌد حفاف

 الجلفة

 2010 نوفمبر 11 0550860014

 02مسكن بناٌة 40حً  بركٌم لندوز

 الطابك االرضً 08رلم 

 حاسً بحبح

 2010 نوفمبر 11 0550142411

 07حً الحواس عمارة  حدة شرٌط

 الجلفة

 2010 نوفمبر 11 0662519673

 02مسكن بناٌة 40حً  فرٌد بمة

  حاسً بحبح08رلم 

 2010 نوفمبر 24 //

حً الظل الجمٌل بناٌة  لخضر دمحم خوجة
  الجلفة284/10

 2010 نوفمبر 24 027923190

حً طاهٌري عبد  الزهراء فاطمة سالمة
 3016/48الرحمان بناٌة 

 مسعد

 2010 نوفمبر 30 //

حً زٌغود ٌوسف عٌن  عساوي مرٌم
 وسارة

 2010 دٌسمبر 15 //

حً علً عمار مماطعة  وافً تركٌة
 عٌن 5رلم الباب 273/7

 وسارة

 2010 دٌسمبر 15 //

 177/06حً لنانً بناٌة  ضٌف فضٌل

 الجلفة

 2011جانفً 13 0770343692

 125/4شارع سٌدي ناٌل  عمراوي دمحم العباس
 الجلفة

 2011 جانفً 13 //

حً حاشً عبد الرحمان  شوٌحة ابراهٌم الخلٌل
 الجلفة

 2011 مارس 26 

حً دمحم بوضٌاف مماطعة  مصطفاوي بشٌر
  عٌن وسارة2 باب 8رلم 

 2011مارس 30 0661803402

حً المستشفى  العمون ساعد
 الجلفة164/21

 2011 جوان 06 027914217

حً زٌغود ٌوسف مماطعة  لاضً سهام
  عٌن وسارة1279رلم 

 2011جوٌلٌة 18 

حً اول نوفمبر بناٌة  شٌن مسعودة 
  مسعد590/63

 2011 نوفمبر 14 0771478906

حً دمحم بو ضٌاف رلم  بن عبد هللا عائشة
  عٌن وسارة1 ب ر 23

 2011 نوفمبر 14 //

 باب 10 مسكن 120حً  بوعكاز سمرة

  مسعد73

 2011 نوفمبر 14 //

 2 مسكن بناٌة 80حً  شرٌفً نسرٌن
  حاسً بحبح11رلم 

 2011 نوفمبر 14 07759491

 448حً بن جرمة بناٌة  بوصري دمحم بلماسم

  الجلفة15رلم 

 2011 نوفمبر 14 0550984124

 132شارع الشهداء بناٌة  دروازي عمار

 الجلفة

 2011 دٌسمبر 19 //

 2011 دٌسمبر 19 // 130/30شارع االغواط  بلخٌر دمحم



 الجلفة

حً زٌغود ٌوسف مماطعة  العٌدانً الزهراء
  عٌن وسارة1279رلم 

 2011 دٌسمبر 19 //

 131 اوت لسم 20شارع  لرٌنعً جمٌلة

  الجلفة971مجموع 

 2011 دٌسمبر 19 0793489116

حً احمد زبانة مماطعة  حوٌنٌة نور الدٌن
 أ عٌن 2 رلم 636رلم 

 وسارة

 2011 دٌسمبر 19 0778138239

 مسكن طابك 80حً  دوارة عبد الكرٌم

 16 رلم 2االرضً ع 

 حاسً بحبح

 2011 دٌسمبر 19 0560239181

حً زٌغود ٌوسف مماطعة  مكً فضٌلة
  عٌن وسارة1279رلم 

 2011 دٌسمبر 19 //

حً بوعافٌة رلم  نور الدٌن بختة
  حاسً بحبح180/140

 2011 دٌسمبر 19 0796589490

 رلم 1611حً شعبانً  حركات هالة

  الجلفة103

 2011 دٌسمبر 19 //

حً المستشفى  مسعودان دمحم سفٌان
 الجلفة164/35

 2011 دٌسمبر 19 //

 132شارع الشهداء بناٌة  لٌرع عامر

 الجلفة

 2011 دٌسمبر 19 //

حً بنات بلكحل المجمع  بن بولرباح العٌد
 طرٌك المجبارة 110

 الجلفة

 2011 دٌسمبر 19 0550427152

حً حاشً عبد الرحمان  بوشمال عائشة
  الجلفة160/20

 2012 مارس 21 //

شارع سلٌمانً سلٌمان  بوزٌان بلماسم
 طرٌك بٌرٌن عٌن وسارة

 2012 مارس 21 //

شارع سلٌمانً سلٌمان  زاٌدي عبد الرحٌم
 طرٌك بٌرٌن عٌن وسارة

 2012 مارس 21 //

 01حً احمد زبانة رلم  بن شاعة عامر

 12رلم 

 2012 مارس 21 ق

حً شٌمٌفارة عمارة ق  عٌساوي الطاهر
  الجلفة150لرلم الباب 

 2012 مارس 21 //

حً غرٌسً عبد الغنً  باطن ربٌعة
  عٌن وسارة51شمة رلم 

 2012 مارس 21 //

حً السعادات بناٌة  بورلبة صورٌة
  الجلفة315/06

 2012 مارس 21 

 164/17حً المستشفى  سعدي لطشة

 الجلفة

 2012 مارس 21 //

 805/03حً عٌن الشٌح  بن ساعد النور

 الجلفة

 2012 مارس 21 //

 جوٌلٌة بناٌة 05حً  حمام بلخٌر

  الجلفة545/18

 2012 مارس 21 //

حً عمرانً ابراهٌم بناٌة  لدوري خلٌل
  االدرٌسٌة79

 2012 مارس 21 //

حً المستشفى  مزوزي سعد
 الجلفة164/21

 2012 مارس 21 //

 بناٌة 1956اوت 20حً  بطاش رشٌد

  الجلفة12 رلم 121

 2012 مارس 21 //

 188/02حً لنانً  بزٌو لخضر

 الجلفة

 2012 مارس 21 //



 368/08حً الجسر بناٌة  بن حمامة عائشة

 مسعد

 2012 مارس 21 //

 664/50حً اول نوفمبر  نجمة عبد البالً

 مسعد

 2012 مارس 21 //

بالطرٌك الوطنً رلم  ضٌف دمحم بن المتدوز
  حاسً بحبح01/18

 2012 مارس 21 //

 مسكن عمارة 120حً  بوعكاز جمٌلة

  مسعد10/73

 2012 مارس 21 //

 مسكن بناٌة 26حً لنانً  طحشً نجالء

  الجلفة417/25

 2012 مارس 21 //

 08 مسكن رلم 80حً  ممرانً لخضر

 حاسً بحبح

 2012 مارس 21 //

حً بوعافٌة ممابل  جمبوب اٌمان
الطرٌك الوطنً حاسً 

 بحبح

 2012 مارس 21 //

 عمارة 120/700ممر  نعامة عبد المادر

  مسعد69رلم 09

 2012 مارس 21 //

 عمارة 178حً لنانً  الغنوشً علٌاء

  الجلفة59 رلم 05

 2012 مارس 21 //

حً السعادت بناٌة  بوزالخ نسٌبة
  الجلفة58/315

 2012 مارس 21 //

ممابل االمن المركزي  طاجٌن نجاة
للشرطة لرب الجامعة 

  الجلفة9شمة رلم 

 2012 مارس 21 //

شارع االمٌر عبد المادر  حاج اعراب سارة
  الجلفة164/91

 2012 مارس 21 //

 باب 6 مسكن عمارة 120 نوري ٌمٌنة

  مسعد41

 2012 مارس 21 0778808080

 144حً شونان لسم  سعد ٌمنة

  الجلفة295جزء 

 2012 مارس 21 //

 163/16حً المستشفى  بن عزوز امٌرة الزهراء

 الجلفة

 2012 مارس 21 //

حً بن جرمة بناٌة  طاع هللا دالل
 7 محل رلم 368/01

 الجلفة

 2012 مارس 21 0549546732

حً احمد زبانة عمارة   حنٌش رشٌدة
 الطابك االول 183رلم 

 عٌن وسارة

 2012 مارس 21 077169421

شارع حسانً عبد المادر  بن حفاف سماعٌل
  الجلفة146/1بناٌة 

 2012 مارس 21 //

 2012 مارس 21 0673970420 شارع الشهداء االدرٌسٌة االبٌض حمزة

حب دمحم بوضٌاف مماطعة  جنة زٌنة
 عٌن 77 باب 2رلم 

 وسارة

 2012 مارس 21 //

حً السعادت بناٌة  طعٌبة عٌسى
  الجلفة6/315

 2012ماي 29 

 851/06حً بلغزال  حمروش فاطمة الزهراء

 الجلفة

 2013 مارس 18 0552181757

 جوٌلٌة بالمرب 05حً  لاسم مصطفى

 من المحكمة الجلفة

 2013 مارس 18 //

حً زٌغود ٌوسف مماطعة  نوال مروان
 عٌن 2 رلم 787رلم 

 2013 مارس 18 //



 وسارة

حً باب شارف رلم  ثامري سعد
  الجلفة708/09

 2013 مارس 18 0660429000

حً باب شارف رلم  عباس مختار
  الجلفة708/09

 2013 مارس 18 0660429000

حً السعادت بناٌة  حبشً زوبٌدة
  الجلفة6/315

 2013 مارس 18 //

حً زٌغود ٌوسف مماطعة  طاهري سلٌمان
 عٌن 2 رلم 787رلم 

 وسارة

 2013 مارس 18 //

 144/1شارع الشهداء  سعودي مصطفى
 الجلفة

 2013 مارس 18 //

 جوٌلٌة تجزئة 05حً  هادي دمحم

 لطعة 32حاشً معمر 

 الجلفة

 2013 مارس 18 0665102205

صدٌمً احمد عبد 
 المهٌمن

 130/30شارع االغواط 

 الجلفة

 2013 مارس 18 //

 لرب 100/08حً  سدات ممران

 المحكمة حاسً بحبح

 2013 مارس 18 0660087642

حً سٌدي ناٌل بناٌة  العالم عبد الرزاق
  ط اول الجلفة491/53

 2013 مارس 18 //

حً سٌدي ناٌل بناٌة  بن بلخٌر بلماسم
  ط اول الجلفة491/53

 2013 مارس 18 //

حً سٌدي ناٌل بناٌة  ٌعموب عبد المادر
  ط اول الجلفة491/53

 2013 مارس 18 0780017872

 177/06حً لنانً بناٌة  ذباح فاطمة الزهراء

 الجلفة

 2013 مارس 18 0559189939

حً دمحم شعبانً حاشً  عبٌدي عبد الحفٌظ
  الجلفة995/5معمر بناٌة 

 2013 جوٌلٌة 03 0660656247

حً حاشً عبد الرحمان  بوخاتم فاطمة الزهراء
  الجلفة160/22

 2013 جوٌلٌة 03 0550837632

 3 مسكن خلٌة 205حً  العطري ثلجة
 المستوى األول 155رلم 

 حاسً بحبح

 2013 جوٌلٌة 03 0773141813

 164/31حً المستشفى  مزوزي احمد

 الجلفة

 2013 جوٌلٌة 03 0550846442

 2013جوان 17   

 119/11نهج سٌدي ناٌل  حمدي اٌمان

 الجلفة

 2013 جوٌلٌة 03 //

حً لنانً عمارة ب رلم   بن شٌبوط دمحم
  الجلفة26

 2013 جوٌلٌة 06 0660415557

شارع طعٌبة ناجً بناٌة  سالمً عمر
  االدرٌسٌة34

 2013 جوٌلٌة 09 //

 2013 سبتمبر 23 0797685052 شارع أول نوفمبر  مسعد بن عبد السالم حورٌة

حً لنانً عمارة ب رلم   رحمون فرٌحة
  الجلفة52

 2013 سبتمبر 23 //

 164حً المستشفى بناٌة  عمراوي حمزة

 الجلفة

 2013 سبتمبر 23 //

 مسكن عمارة 120حً  بودان نبٌلة

  عٌن وسارة10 رلم 17

 2013 سبتمبر 23 0550582295

شارع حسان عبد المادر  خالدي دمحم فٌصل
  الجلفة09رلم 

 2013 سبتمبر 23 0666227659



 4 عمارة 16/40حً  نهار فرٌد
  حاسً بحبح15سكن رلم 

 2013 سبتمبر 23 0552874655

 136/16حً المستشفى  رابحً فاطمة الزهراء

 الجلفة

 2013 سبتمبر 23 //

 137حً الوئام المسم  بن نوٌوة عبد المجٌد

  الجلفة140جزء

 2013 أكتوبر 07 0698581493

 13 مسكن 58حً بربٌح  بوزٌدي صلٌحة

 الجلفة

 2013 أكتوبر 14 0773612888

حً شعبانً بن تٌبة   لراش جهاد
 الجلفة

 2014 نوفمبر 23 //

 361طرٌك بوسعادة بناٌة  بن عبد السالم الزهرة

 3 رلم باب 37الباب
 مسعد

 2015 جانفً 19 0666735698

حً زٌغود ٌوسف مماطعة  مالطً جمال
 1ط 9 ب 1297رلم 

 عٌن وسارة

 2015 جانفً 21 //

 مسكن 40/40حً  تلً زكرٌاء

 عٌن 14 رلم 3العمارة 

 وسارة

 2015 جانفً 21 //

حً دمحم شعبانً حاشً  شوٌحة عائشة
 معمر  الجلفة

 2015 جانفً 21 //

 206/05حً لنانً بناٌة  بن ساعد أم النون

 الجلفة

 2015 فٌفري 19 0555158343

 17مسكن رلم 80حً  ونولً جمال

بجوار المحكمة حاسً 
 بحبح

 2015 مارس 11 //

 164/21حً المستشفى  بوعكاز بلماسم

 الجلفة

 2015 ماي 11 0559073581

 64/35حً المستشفى  شلٌغم صلٌحة

 الجلفة

 2015 افرٌل 23 //

 ماي 10 // حً الفالح الجلفة جباري امٌنة

2015 

 2015 ماي 10 // حً الفالح الجلفة بن سالم عٌسى

 243حً المسجد الجدٌد طٌباوي بركاهم

 الجلفة

 2015 ماي 10 //

 02 مسكن رلم 08حً  عمارة فطٌمة الزهراء

 حاسً بحبح

 2015 ماي 10 //

 580 فٌال بناٌة 12حً  بن عمارة حنان

  حاسً بحبح04رلم 

 2015 ماي 10 //

 جوٌلٌة تعاونٌة 05حً  خمخام احمد

  الجلفة964/05المدس 

 2015 ماي 10 //

 164/17حً المستشفى  بن غربً احمد

 الجلفة

 2015 ماي 10 //

 جوٌلٌة تجزئة 05حً  هواري ربٌحة

 مسعودي عطٌة الجلفة

 2015 ماي 10 //

 89حً لنانً عمارة ج  عرابة عٌسى

 الجلفة

 2015 ماي 10 //

حً احمد زبانة عمارة ف   مناد ولٌد
  عٌن وسارة63رلم 

 2015 ماي 10 //

حً دمحم شعبانً  تعاونٌة  العطري خٌرة
 حاشً معمر  الجلفة

 2015 ماي 10 //

 2015 ماي 10 // 164/01حً المستشفى  بن ملوكة زهرة



 الجلفة

حً علً عمار مماطعة  دمحمي سمٌرة
  عٌن وسارة01 رلم 273

 2015 ماي 10 //

حً علً عمار مماطعة  دمحمي شعبان
  عٌن وسارة01 رلم 273

 2015 ماي 10 //

 1956 اوت 20شارع  جرٌدان فاطمة الزهراء

 الجلفة

 2015 ماي 10 //

حً المنطمة الحضرٌة  ناٌب نور الهدى
 عٌن وسارة

 2015 ماي 10 //

حً دمحم شعبانً تعاونٌة  رابحً لٌلى
 حاشً معمر  الجلفة

 2015 ماي 10 //

 جوٌلٌة بناٌة 05حً  شوٌة سعد

  الجلفة17 رلم 947

 2015 ماي 10 0552787973

 182حً بربٌح المسم  سعدي خٌرة

 24مجموعة ملكٌة رلم 

 الجلفة

 2015 ماي 10 0663415900

 161حً شعبانً المسم  حاشً العسالً

 819مجموع ملكٌة رلم 

 الجلفة

 2015 ماي 10 0797407402

 جوٌلٌة فٌال رلم 05حً  فكان طه

  الجلفة05

 2015 ماي 10 0775243010

 2015 ماي 10 // حً المستشفى الجلفة بن األحراش احمد
 2015 ماي 10 // شارع سٌدي ناٌل الجلفة عمران طه االمٌن
 رلم 306حً داخلٌة بناٌة  نجٌمً ام الخٌر

  ط العلوي مسعد16الباب 

 2015 ماي 10 //

حً اول نوفمبر بناٌة  بن علً فتٌحة
  مسعد29 الباب 433

 2015 ماي 10 //

حً غرٌسً عبد الغنً  مرباح دمحم
 عٌن وسارة

 2015 ماي 10 //

 23حً بربٌح عمارة  بونوة سعٌدة

 الجلفة

 2015 ماي 10 0771263138

ممابل األمن المركزي  دمحمي زبٌدة
للشرطة لرب الجامعة 

  الجلفة6شمة رلم 

 2015 ماي 10 //

شارع االغواط بناٌة  لطرش خضرة
 طابك األول 130/24

 الجلفة

 2015 ماي 10 //

شارع األمٌر عبد المادر  شولً نور الدٌن
 51 رلم 13عمارة 

 شارف الجلفة

 2015 ماي 10 0771805894

 2015 ماي 10 0660839809  مسعد368/08بناٌة  دمحمي اٌمان

 04حً لنانً  عمارة  بن فاضل اسماعٌل

  الجلفة18رلم 

 2015 ماي 10 //

 86حً الوئام عمارة رلم  بوجملٌن دمحم

 طابك الرابع  653باب 

 عٌن وسارة

 2015 ماي 10 //

حً زٌغود ٌوسف مماطعة  زاوي الزهرة
  عٌن وسارة1 ط 4رلم 

 2015 ماي 10 //

حً بلبٌض دمحم عمارة  حمو اٌت موهاب
  الجلفة82/684

 2015 ماي 10 //

 1015حً المسجد الجدٌد لصٌر ام الخٌر

   الجلفة09رلم 

 2015 ماي 10 0777801473



 04حً لنانً  عمارة  زٌتونً زهرة

  الجلفة18رلم 

 2015 ماي 25 //

حً عٌن سرار شرٌحة  لهطٌل رابح
  الجلفة120 رلم 97

 2015 أكتوبر12 0666104496

بن زرلة خدٌجة بنت 
 دمحم

حً المسجد 
  الجلفة330/05الجدٌد

 2015 أكتوبر12 //

حً العمٌد دمحم شعبانً  كرٌو حسام الدٌن
  الجلفة34رلم 

 2015 أكتوبر12 0790638625

شارع سٌدي ناٌل  بناٌة  كرمة علً
  ط أول الجلفة491/53

 2015 نوفمبر 18 0771366868

 64/35حً المستشفى  عثمانً فتٌحة

 الجلفة

 2016 جوان 04 //

 جوٌلٌة سوق 05حً  عدلً سكٌنة سالف

 الفالح سابما الجلفة

 2016 مارس 12 0699085047

 99/01حً باب الشارف  بن سعد امٌنة

 الجلفة

 2019 افرٌل 20 0550885058

 


