الجمهـــــوريــة الجزائـريـة الديمقـراطيــة الشعبيـــــــــة
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية الجزائر
مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
الجــــــــدول – – 10
القائمة اإلسمية للتجار و المتعاملين اإلقتصاديين الملزمين بضمان المداومة ليومي عيد األضى المبار ،عاوورا و وو مىر لسةة  9102للدائـرة اإلداريـة للرويبـة
المقاطعة
اإلدارية

البلدية

الرويبة

الرويبة

الرقم

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
لكروز ىسان
وودية عبد العزيز
رويد صاصا
بوزطين جما
الصادق اومؽار
بولة مىمد
بوؼمبوز ةور الدين
سالمي عمر

12
01
00
09
04
02
00
09
00

زوقاري قدور
طلىي مىمد العربي
ؼربوش فاروق
بويىياوي مةير
بويىياوي سفيان
بوةوة مىمد
مخفي مىمد
مصطفاوي مىمد
ملزي عبد السال
(ش.ت)
ةملة فريد

10
19
14
12
10
19
10
19

09

نوع النشاط التجاري

العنوان التجاري

مؽازة
مقودة
مةتجات الىليب و العس
بقالة
بقالة
ت/ت للتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة
بقالة

وارع وو ةوفمبررق  92الرويبة
ىي ثاةوية عبد المؤمن فيال  92الرويبة
رق  22السوق المؽطاة الرويبة
 19وارع رزيق اىمد الرويبة
وارع العقيد عميروش رق  40الرويبة
وارع العقيد عميروش رق 92عمارة  10الرويبة
ىي  91اوت رق  49الرويبة
ت ع المجاهدين ىي  011مسكن عمارة  14مى  12الرويبة

بقالة
ت ت لتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة
بقالة
ت ت لتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة

مى  19ىي المىطة الرويبة
ىي 001مسكن عمارة  19رق  10الرويبة
 12وارع علي خوجة الرويبة
وارع دريش ىسين الرويبة
 22وارع العقيد عميروش مى رق  14الرويبة
 10وارع مىمد توةسي الرويبة
ىي علي بومةج ىصة  99رق  19الرويبة
 94وارع العيد عميروش الرويبة

ت ت لتؽذية العامة

المركز التجاري  02وارعاو ةوفمبر مى رق  19الرويبة

 01وارع العربي عبد السال و وارع باستور مى رق  02الرويبة

رقم السجل
التجاري
29و1192290
02و2292994
14و11240224
12و2992222
11و1100100
19و1120929
29و1190922
00و2291204
04و2210210
09و0000992
19و2991190
02و0092990
11و1100290
02و2202904
00و0099909
09و0000420
14ب1190012
00و2992090

02

بن تارزي اما

ت ت لتؽذية العامة

91

طوطاوي مىمد

ت ت لتؽذية العامة

وارع او ةوفمبر رق  00الرويبة
ت ع لعال عيس الرويبة

14و1122090

90

بويىياوي ةور الدين

ت ت لتؽذية العامة

 12وارع فلفو مىمد الرويبة

11و1194900

99
94

مةير بركات
فراقيق ىميد

مؽازة
ت ت لتؽذية العامة

 14وارع  10جويلية مى ب الرويبة
وارع او ةوفمبر رق  29ب الرويبة

01و2991102
01و2900212

92
90
99

موتاق ةجيب
وعبان جما
كما مروان

ت ت لتؽذية العامة
مؽازة
ت ت لتؽذية العامة

ىي  91/41مسكن عمارة  0رق  12مكرر الرويبة
ىي المىطة مى  10الرويبة
وارع علي بومةج فيال رق  42الرويبة

12و2999990
10و2929090
00و2994000

90

مليكة ىيا ن زوجة
بعلي
دواكي عبد الؽاةي

ت ت لتؽذية العامة

ىي بن ووبان رق  442الرويبة

19و2990000

ت ت لتؽذية العامة

92

بن مرزوقة فريد

ت ت لتؽذية العامة

ىي اوالد بن ووبان رق  12مج ملكية رق  499مى رق
 10الرويبة
ىي مواستة مى رق  10الرويبة

09و0002221

41

فارس عبد الكري

ت ت لتؽذية العامة

ىي بن ووبان الرويبة

40

ملو ،رفيق

ت ت لتؽذية العامة

ىي بن ووبان الرويبة

22و1120400
/

49

وابو عبد الةور

ت ت لتؽذية العامة

ىي بن ووبان الرويبة

00و0009914

44
42

كوان راضية
عبد القادر بن ثليجان

ت ت لتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة

ىي بن ووبان الرويبة
ىي السباعات  049مسكن عمارة  40الرويبة

09و0099410
09و0094922

40
49

كسوري علي
رمضان بن جدة

ت ت لتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة

وارع علي بومةج رق  00الرويبة
قطعة اجتماعي سريج ربيع مى رق  14الرويبة

12و2992220
00و0091990

40

ىون عبد العزيز

ت ت لتؽذية العامة

رق  19ىي بن ووبان الرويبة

04و2919290

49
42

بن امىمد عبد الىق
ىرز هللا عائوة

ت ت لتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة

ىي بن ووبان الرويبة
 049مسكن عمارة  02سباعات الرويبة

19و2949104
02و2209490

21

بن ىوى كري

ت ت لتؽذية العامة

20
29

طهير خير الدين
جبري اىمد

ت ت لتؽذية العامة
ت ت لتؽذية العامة

ىي السباعات وما رق  99قس  19ملكية  91الرويبة
ىي السباعات الرويبة

10و2924990

99

الرويبة

الرويبة

ىي السباعات رق  009الرويبة

09و0090002

00و2299994

01و29041900
00و0090202

الرق
24

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
ىيطروش سمير

ت ت للىو و الدواجن

22

بن عيس ىمدي

ت ت للىو و الدواجن

تجزئة المرجة الجديدة بةاية و رق  020الرويبة

20

خطاب يمين

قصابة

ىي بن ووبان الرويبة

/

29

عبد الكري اكلي

قصابة

ىوش السباعات جةوب الرويبة مى رق  14الرويبة

09و0004909

20

بن تورة رابح

29

داوير اسماعي

ت ت للدواجن البيض و
األراةب
قصابة

ىي التطوري الوطر األو رق  19الرويبة

09و0099209

ىي السباعات  049مسكن عمارة رق  09الرويبة

/

22

ىاج ىاىو مىبوب

01

مراد ويت عيس

ت ع ابن خلدون الرويبة

00و0002004

00

فراح امىمد

السوق المؽطاة رق  21الرويبة

19و1192020

09

وروان ةورالدين

ت ت للىو الطازجة
المجمدة وو المثلجة
ت ت للدواجن البيض و
األراةب
ت ت للدواجن البيض و
األراةب
ت ت للىو والدواجن

 29وارع العقيد عميروش الرويبة

19و2900040

المىالت المقابلة للسوق المؽط مى رق  19الرويبة

22و1109929

الرويبة
04
الرويبة

قوةان مختار

ةوع الةواط التجاري

العةوان التجاري
بجاةب السوق المؽطاة مى رق  19الرويبة

رق السج
التجاري
14و1010990
09و2929200

ت ت للىو و الدواجن

ىي  10جويلية رق  10رويبة

22و 1122014

02

زبيب رابح

ت ت للىو و الدواجن

 09وارع علي بومةج مى رق  19الرويبة

00و2209990

00

مىمد مرابط

ت ت للىو و الدواجن

ىي البرتقا عمارة  19لعال عيس الرويبة

04و2201090

09

وومىةد لوةيس

ت ت للىو و الدواجن

 92وارع وو ةوفمبر الرويبة

22و1100202

00

وومىةد بوعال

ت ت للىو و الدواجن

 92وارع وو ةوفمبر الرويبة

22و1100402

09

جالب ىسةي

ت ت للىو و الدواجن

ىي المرجة الجديدة د  9الرويبة

01و2900020

الرق

الرويبة

الرويبة

ةوع الةواط التجاري

العةوان التجاري
وارع وو ةوفمبر الرويبة
ىي المرجة الجديدة رق  94و مى  10الرويبة
ىي بن ووبان مى رق  10الرويبة
ت ع الفالىية البرتقا الرويبة
 20وارع او ةوفمبر الرويبة
ىي كرتوس ىبيب مى رق  09الرويبة

رق السج
التجاري
 29ب 0090
09و2211224
09و0099920
14و4999290
09و0000202
وص ايداع رق
0209912000
22و1129992
10و1100290
02و0041994
بح
094942040
10و2922142

02
91
90
99
94
92

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
اإلخوة يلس
زيدي عال عبد الةور
ربيع بن بختة
ىةافي مىمد
اللوش خالد
بسعي اما

مخبزة وىلويات
ىلويات
مخبزة صةاعية
مخبزة
مخبزة صةاعية
ىلويات تقليدية

90
99
90
99

لياس بلىسن
الىةافي علي
وادي بدر الدين
ىسةي مىمد

ايداع الخبز و الىلويات
ايداع الخبز
مخبزة و ىلويات
ىرفي صاةع الخبز

وارع العقيد عميروش رق  24مى  10الرويبة
وارع  10جويلية رق  14الرويبة
وارع تيروش مىمد رق  14مى  10الرويبة
رق  29يقع بالسوق البلدي الرويبة

92

خطاب مىمد

مخبزة ؼير صةاعية

السوق المؽط مى رق  22الرويبة

01

مىمد األمين بعيري

مخبزة وىلويات

 00وارع او ةوفمبر الرويبة

19و1199000

00

وعبان وبو بكر

مخبزة صةاعية

12وارع المىطة مى رق  19الرويبة

01و2904020

09

مازوز وهيبة

ىلويات

 00وارع او ةوفمبر الرويبة

04

جقةون عبد الوىيد

ت ت للخضر و الفواكه

ىي المرجة الجديدة رق  92وو مى رق  14الرويبة

ب ح رق
0209909200
09و2210920

02

عميري مىمد

ت ت للخضر و الفواكه

وارع او ةوفمبر مى رق  10الرويبة

10و2991990

00

ةاؼش رابح

ت ت للخضر و الفواكه

ةهج زيروت يوسؾ قطعة  99مى رق  14الرويبة

10و1199420

09

رابح زماج

ت ت للخضر و الفواكه

وارع المىطة ىي  91اوت مى رق  19الرويبة

00و0090401

00
09

طويلب فيص
اصباط عمر

ت ت للخضر و الفواكه
ت ت للخضر و الفواكه

 10وارع السوق مقاب ىضيرة السيارات الرويبة
وارع السوق المؽطاة الرويبة

22و1129220
29و1141900

02

بلقاضي ىسان

ت ت للخضر و الفواكه

وارع علي بومةج مى رق  10الرويبة

12و2994210

91

زواوي عاد

ت ت للخضر و الفواكه

ىي السباعات رق  90مى  9الرويبة

00و2202200

الرق

الرويبة

الرويبة

90
99
94
92
90
99
90
99
92
21
20
29
24
22
20
29
20
29
22
011
010
019
014
012
010
019
010
019
012

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
رويد بن تورة
داىو مىمد
سيؾ الدين عبدلي
ةابي عبد الىلي
دريش سليمان
بوذراع ةبي
ومال زهير
ةايت علي زهير
إسىاق ىسان
هاةي اىمد
دريع ةسيمة
بىي ىمزة
خليفة مواسي
ىمةيش عبدالكري
وومىةد مولود
بلقاضي كري
طوبا معمر مسعود
بويىياوي زهير
سعيداةي مىمد
عثمان خطاب
عربوز فاطمة الزهرا
مال يوسؾ
طهير عمار
قةزات طارق
العيواوي مراد
بوؼةبوز بال
لعجاج كما
طيبة فود ةيو
شذ
كمباةي
زبيب سيد اىمد

ةوع الةواط التجاري

العةوان التجاري

مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
إطعا سريع
إطعا سريع
إطعا سريع
مطع
إطعا سريع
مطع
إطعا سريع
إطعا سريع
إطعا سريع
بيتزيريا
بيتزيريا
مطع
إطعا كام

ىي المىطة مى رق  10الرويبة
ىي بن ووبان رق  12مج ملكية  010الرويبة
 20وارع العقيد عميروش مى رق  19الرويبة
 909ىي بن ووبان الرويبة
ىي  91/41مسكن عمارة و مى رق  19الرويبة
ت ع المجاهدين ىي  011مسكن عمارة  19الرويبة
 09وارع علي بومةج الرويبة
وارع العربي بن مهيدي الرويبة
 94وارع زيؽوت يوسؾ الرويبة
 19وارع توةس مىمد الرويبة
 10وارع كرتوس ىبيب الرويبة
ىي السباعات رق  0الرويبة
ىي السباعات رق  99مواتسة الرويبة
 12وارع الملعب الرويبة
 00وارع وو ةوفمبر الرويبة
ت ع المجاهدين ىي  011مسكن عمارة  10رق  12الرويبة
وارع العقيد عميروش رق  01الرويبة
وارع علي خوجة الرويبة
 92ةهج العقيد عميروش الرويبة
رق  202ىي بن ووبان الرويبة
ىي بن ووبان مى رق  12الرويبة
ىي زيؽوت يوسؾ قطعة رق  99مى رق  14الرويبة
ىي السباعات رق  99الرويبة
 20العقيد عميروش الرويبة
ت ع المجاهدين ىي  011مسكن الرويبة
ىي المىطة رق  09ع و مى رق  10الرويبة
تجزئة الثاةوية رق  09مى رق  10الرويبة
تجزئة الثاةوية رق  10الرويبة

رق السج
التجاري
19و2909210
22و1149492
02و0041200
00و2999024
09ا0009090
10و2922220
04و2210044
22و1140420
29و1100242
10و1191910
00و2992010
04و2210290
12و2990990
29و1109900
19و1192009
12و2992110
09و2922900
19و1120400
09و0000291
02و0040909
09و0002409
19و2909922
11و1199220
14و1019494
00و0002021
09و0099999
14و1122000
10ب1200099

فاست فود/مطع

وارع تيروش مىمد رق  40الرويبة

12و299409

الرويبة

الرويبة

001

العايب فضيلة

تىضير البيتزا

السوق المؽطاة رق  09الرويبة

000
009
004
002
000
009
000
009
002
091
090

براوةي ةجية
بن ضيؾ هللا و اإلخوة
سليماةي عبد هللا
علوش رابح
داىو لطفي
بوقاعدة الطيب
بولبيةة مىمد
عصا بوةوة
موال مخلوؾ
ىووين ىمود
بايو الياس

مطع
فاست فود
مطع
مطع
اطعا سريع
مطع
مطع
اطعا سريع
مىطة خدمات
مىطة خدمات
ت /ت للتبػ

099
094

مىرز عبد الىق
بوسىاقي سيد اىمد
اسىاق
فراقيق ىميد
بلقاضي كري
بوؼمبوز عبد اللطيؾ
مواسي رضا
اىمد وقوفي
لوةيس لوةاس
ىيساوي علي
درو يوسؾ
ملو ،يوسؾ

ت /ت للتبػ
ت /ت للتبػ

 19وارع مىمد توةسي الرويبة
 21وارع او ةوفمبر الرويبة
وارع او ةوفمبر الرويبة
 14وارع ظريؾ مىمد الرويبة
ىي بن ووبان الرويبة
ىي السباعات مى  12الرويبة
 09وارع او ةوفمبر مى رق  10الرويبة
 22وارع العقيد عميروش الرويبة
رق  10وارع العقيد عميروش الرويبة
رق  02وارع او ةوفمبر الرويبة
وارع العربي عبد السال رق  01قس  09مج ملكية رق 99
مى  04الرويبة
ىي المرجة الجديدة الرويبة
 91/41مسكن عمارة و مى  14مج ملكية  029قس 19
الرويبة
وارع او ةوفمبر رق  29ب الرويبة
وارع العقيد عميروش رق  29الرويبة
ىي  91اوت الرويبة
ىي المىطة الرويبة
ىي البرتقا تعاوةيةالياسمين مى  10الرويبة
ىي بوراس مى رق  14الرويبة
 19وارع العربي بن مهيدي الرويبة
 94وارع فلسطين الرويبة
وارع فلسطين رق  99الرويبة

01و2900212
12و2992110
01و2902002
00و299099
00و0090090
09و0090009
10و2999220
00و0090901
22و1144990

044

ىساةي زوهير

وارع دريش ىسين رق  19الرويبة

19و2909002

042
040
049

سباغ اىمد
ملبةة و مجبةة بودواو
بطوش ىكي

وارع دريش ىسين رق  02الرويبة
المةطقة الصةاعية الرويبة قس  094الرويبة
ملبةة ىوش بن دالي الرويبة

10و2921090
20ب1099192
19ب1209490

092
090
099
090
099
092
041
040
049

ت /ت للتبػ
ت /ت للتبػ
ت/ت للمكتبة و الوراقة
ت/ت للمكتبة و الوراقة
ت/ت للتبػ
ت/ت للتبػ
ت/ت للتبػ
ت/ت للتبػ
ت /ت للبطاقات المسبقة و
المؤجلة الدفع
ت/ت لك المعدات و المواد
المرتبطة بالمهاتفة
ت/ت للتبػ
ملبةة
ملبةة

ب ح رق
094949090
10و2902020
11ب1104200
/
/
10و2999922
02و2200022
19و2949990
02و2200240
10ب102242
29و1190204
04ب1299420
04و2210292
19و4949910

المقاطعة
اإلدارية

البلدية

الرويبة

الرغاية

الرقم

اسم و لقب التاجر أو المتعامل
االقتصادي
ىةتاوي فاروق

مقودة

19

زدا مةير

مةتجات الىليب و العس

ت ع الةجاح عيسات مصطف مى رق  14الرؼاية

14

هوا موزاوي

12

عبدي سلي

ت ع ىموش ةور الدين مى  10الرؼاية

09و0099229

10

ةجار فيص

بيع الواي و الفواكه ذات
القورة مىمصة لألخذ
ت ت لمةتجات الىليب و
العس
ت ت للتؽذية العامة

ت ع األم عيسات مصطف رق  19الرؼاية

09و0099911

ت ع الهال رق  ،الرؼلية

12و1012929

19

خالص سعيد

ت ت للتؽذية العامة

وارع سةاجقي رابح الرؼاية

29و1199099

10

فليسي مىمد لمين

ت ت للتؽذية العامة

ت ع االم عيسات مصطف الرؼاية

09و2210299

19

بوىديش بال

ت ت للتؽذية العامة

ت ع المةاج عمارة ب رق  10عيسات مصطف الرؼاية

09و0109019

12

وووفون سماعي

ت ت للتؽذية العامة

ىي علي خوجة الرؼاية

09و0092004

01

كعوان ومين

ت ت للتؽذية العامة

ىي وب وب مج ملكية  14قس  14مى  19الرؼاية

00و0090924

00

بوجلطي بال

ت ت للتؽذية العامة

وارع وو ةوفمبر مى ب الرؼاية

09و2219099

09

خواش علي

ت ت للتؽذية العامة

04

العايب السبتي

ت ت للتؽذية العامة

ىي وب وب رق  001قس  14مج ملكية رق 990
الرؼاية
ىي مراد مى رق  10و الرؼاية

00و0091922
00و0129241

02

لعجاج عبد القادر

مواد ؼذائية

ت ع ابن باديس مةطقة عيسات مصطف الرؼاية

10و1102091

00

ورؾ مراد

ت ت للتؽذية العامة

ىي الرائد المقراةي مى رق  10الرؼاية

04و0190992

09

ورؾ تكفاريةاس

ت ت للتؽذية العامة

ىي المقراةي مى  91سي الرؼاية

09و0092992

00

سعيد دؼا

ت ت للتؽذية العامة

ىي المىطة رق  42و الرؼاية

/

09

سرىان علي

ت ت للتؽذية العامة

ت ع االم مى رق  10الرؼاية

04و0109099

10

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

ىي الرائد المقراةي رق  04مى رق  04و الرؼاية

00و0090020
00و0002202

الرويبة

الرغاية

02

كويش عبد الةور

مواد ؼذائية عامة

ت ع العقيد لطفي عيسات مصطف الرؼاية

12و2900491

91

بركان يوسؾ

ت ت للتؽذية العامة

 14وارع بوزيدي مىمد الرؼاية

00و2924212

90

معتوق لوةاس

ت ت للتؽذية العامة

ت ع الةصر عيسات مصطف الرؼاية

29و99022

99

مدان مةير

مواد ؼذائية

ت ع المستقب عيسات مصطف الرؼاية

12و9902999

94

مخلوفي كريمة

مواد ؼذائية

ت ع الىرية ع  19مى رق  19الرؼاية

09و0092290

92

ةايت سيدي وىمد ةسي

مواد ؼذائية عامة

ت ع ابن باديس عيسات مصطف الرؼاية

12و1019919

90

اسماعي يوؼرطة

بقالة

رق 9ح ت ع عميروش مةطقة عيسات مصطف الرؼاية

22و1121902

99

وتور مىمد وليد

بقالة

90

قىروط سفيان

بقالة

ت ع األم عيسات مصطف مى  19ب و  94و
الرؼاية
ت ع البدر الرؼاية

09و0092211
10و2949009

99

ويت وكلي مىةد و علي

بقالة

ت ع ايمان عيسات مصطف مىا رق  10و الرؼاية

11و1109299

92

عرابي جما

بقالة

41

دؼيديش مىفوظ

بقالة

ت ع ايمان عمارة رق  10ب ىي عيسات مصطف
الرؼاية
ت ع  10وكتوبر  99الرؼاية

01و2994299
04و0190001

40

بسة سها

بقالة

ت ع االةهار مى  19الرؼاية

09و 0090220

49

وويمات سلي

ت ت للتؽذية العامة

44

ىمداش توفيق

ت ت للتؽذية العامة

 22وارع وو ةوفمبر
الرؼاية
وارع او ةوفمبر مى رق 14رق  04الرؼاية

وص ايداع
0209902929
12و1012092

42

مىمد وكلي

ت ت للتؽذية العامة

وارع وو ةوفمبر الرؼاية

09و0000099

40

صدقاوي جما

ت ت للتؽذية العامة

وارع وو ةوفمبر الرؼاية

22و1122012

49

وركة التضامن خروبي و مافا

ت ت للتؽذية العامة

ىي مافا الرؼاية

/

40

مذكور علي

ت ت للتؽذية العامة

ت ع الصداقة  19مى  19الرؼاية

00و0019009

49

مكلوش ةعيمة

ت ت للتؽذية العامة

ت ع األفاق مى  4ب الرؼاية

وص ويداع
0209910122

الرويبة

الرغاية

الرويبة

الرؼاية

42

بن ةاصؾ بريئة

ت ت للتؽذية العامة

ىي جرجرة عمارة  ،رق 99الرؼاية

22و1100229

21

وعلي اولكروز

ت ت للتؽذية العامة

ساىة الوهدا رق  04الرؼاية

02و0041429

20

الزهرة بواةي

ت ت للتؽذية العامة

ىي الوةوريس عمارة و  44الرؼاية

02و0040200

29

ىمزاوي جما

ت ت للتؽذية العامة

ىي مفا عمارة  090مى  09الرؼاية

14و1120919

24

عاله كما

ت ت للتؽذية العامة

ىي الوةوريس عمارة  10ورق  10الرؼاية

04و0109400

22

عبد الىميد ىردي

ت ت للتؽذية العامة

ىي الوةوريس عمارة  000رق  10الرؼاية

12و2902049

20

مربوش مىمد

مؽازة

ىي إقامة السال رق  19مى  19د الرؼاية

04و0190299

29

ىديدان توفيق

ت ت للتؽذية العامة

ت ع االما الرؼاية

20و1100992

20

ىساين صادق

ت ت للتؽذية العامة

ت ع االما رق  14الرؼاية

09و0004099

29

هةادسي مىمود

ت ت للتؽذية العامة

كو ،ىي السيقةا مقاب العمارة رق  19الرؼاية

20و1101242

22

بخسيس سمير

ت ت للتؽذية العامة

ىي بوزقزة رق الرؼاية14

11و1104991

01

وهراةي مىةد وىمد

ت ت للتؽذية العامة

ت ع طارق بن زياد مى  10الرؼاية

10ا2902021

00

مدان ومىمد

ت ت للتؽذية العامة

ت ع االما الرؼاية

19و2914009

09

بايود سعيد

ت ت للتؽذية العامة

ىي الوةوريس عمارة و 49رق  10مى  19و الرؼاية

14و1120209

04

ماجري معاد

مؽازة

ت ع الوفاق ىي عيسات مصطف الرؼاية

09و0090412

02

بوخاري عبد الىق

ت ت للتؽذية العامة

ت ع االما عيسات مصطف مى رق  10الرؼاية

00و0149201

00

كىلي موس

لحوم و أسماك

ىي علي خوجة مى رق  10الرؼاية

/

06

ىميزي سيد اعلي

دواجن و بيض

ت ع إيمان عيسات مصطف الرؼاية

/

07

عياش سعيدي

ت ت للحوم و الدواجن

وارع السوق المؽطاة الرؼاية

 29ا 1140209

08

رزيق اسىاق

ت ت للحوم و الدواجن

وارع مىمد بوزيدي الرؼاية

00و 2210009

59

وومىةد لوةيس

ت ت للحوم و الدواجن

وارع وو ةوفمبر الرؼاية

20و1104492

الرويبة

الرؼاية

90

كما خلفاوي

ت ت للحوم و الدواجن

ىي سعيداةي جياللي رق  02الرؼاية

09و0009949

91

ىساين سعيد

ت ت للحوم و الدواجن

ىي مفا عمارة و درج  12الرؼاية

04و0192121

92

ىساين جما

تت للحوم القصابة

ت ع األما الرؼاية

10و1192001

93

بوطعوش فاتح

ت ت للحوم و الدواجن

 19س وارع  10ةوفمبر الرؼاية

12و2909041

94

بوخالفة مىمد

ت ت للحوم و الدواجن

ىي وب وب مى  029س الرؼاية

00و0091491

95

قيدو يوؼرطة

96

معووي جكي

ت ت للحوم الطازجة المجمدة
و المثلجة
ت ت للحوم الدواجن و البيض

ت ع الهةا عيسات مصطف الرؼاية

01و2990419

ت ع ايان ىي عيسات مصطف
الرؼاية

04و0199919

97

لقصير مىمد

ت ت للحوم و الدواجن

68
92

قاضي عبد المؤمن
بخسيس سمير

لحوم و اسماك

ىلويات

تعاوةية الصداقة عمارة  10مى رق 2
الرؼاية
ت ع بن باديس رق  10رؼاية الجزائر
ىي بوزقزة مى رق  19الرؼاية

20و1101291
00و2210109
11و1104991

01

بخسيس سفيان

ىلويات

ىي الوةوريس مى رق  94الرؼايةالجزائر

 04و 0199202

00

ىمادو ةبي

مواد المخبزة و الىلويات

التعاوةية العقارية ابن باديس مى رق  19ب الرؼاية

09

وعال رويد

مواد المخبزة و الىلويات

ىي  01 AOC CNEPمسكن عمارة و الرؼاية

بح
0001219
09و0002990

04

عمراوي عبد العزيز

ىلويات

ت ع الصداقة  19رق  10وؾ الرؼاية

/

02

ىزا ياسين

00

والبي ىسا الدين

بيع الواي و الىلويات
التقليدية
ىلويات

ىي الرائد المقراةي رق  09الرؼاية

19و2920999

ت ع االما  10و الرؼاية

09و0102222

09

تاقوةيتس مسعود

مخبزة و ىلويات

ت ع  10ةوفمبر 02مى  00ب الرؼاية

09و1921020

00

بوبكر بن علجية

مخبزة و ىلويات

وارع وو ةوفمبر مى رق 12وو الرؼاية

 04و9929900

09

قدواري عدالن

مخبزة صةاعية

وارع بوزيدي مىمد الرؼاية

10و0291229

02

بلقوراي سماعين

مخبزة صةاعية

وارع رابح سةاجقي رق  19و الرؼاية

01و 2992222

الرويبة

الرؼاية

91

وركة تضامن بلقوراي

مخبزة صةاعية

وارع وو ةوفمبر الرؼاية

 29ب 1112992

90

وكلي عبد الرىمان

مخبزة صةاعية

 19وارع عمر بومدين الرؼاية

00و 2922999

99

عاوور كري

مخبزة صةاعية

ت ع العقيد لطفي عيسات مصطف رؼاية

 19و2992400

94

تالرىمة علي

مخبزة صةاعية

ت ع االةوار مى  2الرؼاية

19و1129902

92

معوش عائوة

مخبزة تقليدية

التعاوةية العقارية المرجان عيسات مصطف الرؼاية

ب ح 1141909

90

قادي مري

مخبزة صناعية

ت ع االما مى  10الرؼاية

00و0140299

99

لوروان خديجة

خبز و حلويات تقليدية

90

مةصور وليد

حلويات تقليدية

المؤسسة الوطةية لألوؽا البترولية الكبرى ةجمة ب ع
مى  19عيسات مصطف الرؼاية
ت ع ابن سيةا عمارة ب  10الرؼاية

ب ح 1144900
02و0041012

99

مرزوقي ةعيمة

حلويات

ت ع هواري بومدين رق  12-19الرؼاية

09و0219291

92

ربراب يوبة

حلويات

ت ع  10وكتوبر  99مةطقة عيسات مصطف الرؼاية
مى  10و

09و0000024

21

بن وايب عبد الؽاةي

حلويات

ت ع  10وكتةبر  99مةطقة عيسات مصطف الرؼاية

09ا0094991

20

بن تورة هاجر

مخبزة صناعية

وارع مىمد زؼلي مى  10الرؼاية

00و2922049

29

مساس عاوور

مخبزة صناعية

ت ع األم

الرؼاية

/

24

بركان ىسان

حلويات

ساىة الوهدا مى رق  00الرؼاية

04و0190212

22

ةجار ةور الدين

ىلويات تقليدية

ىي بوزقزة مى  19و الرؼاية

00و2210249

20

وهري مىمد

ىلويات

 04وارع وو ةوفمبر الرؼاية

09و0002299

الرويبة

الرغاية

29

ةايت عثمان سي عبد الرىمان

ىلويات

ىي  01مسكن رؼاية مى 00

10و2900299

20

ثابت تواتي

ىلويات تقليدية

وارع او ةوفمبر مى رق س  14الرؼاية

09ا0002912

29
22
011
010
019
014

وليد مصباح
وةدري وهرزاد
قادي ىكي
زياةي مىمد
رويبح عبد الىق
رىا فريد

مقه
مقه
مقه
مقه
مقه
مقه

012

صواؾ مىمد

مقه

010
019

ىاج علي وليد
الةي سعيد

مقه
مقه

010
019

ووبعزيز مىةد ومقران
بايت بال

مقه
مقه

012
001

بن عيس كما
بوكراس كما

إطعا سريع
إطعا سريع

000
009
004
002

مىمد عباسي
وايب رفيق
اوخةيش سعيد
بن عزيز رابح

إطعا سريع
مطع
إطعا سريع

ىي الصةدوق الوطةي للتوفير و اإلىتياط الرؼاية
ت ع األم الرعاية
ت ع األم الرؼاية
ت ع عال سال الطابق األرضي  14 bis 14الرؼاية
مىطة الىافالت بجاةب دار الوباب مى و الرؼاية
ىي ت ع قريدي رابح مى رق 12
الرؼاية
ت ع الىرية مةطقة عيسات مصطف ع  10مى رق 10
الرؼاية
ىي وب وب مى رق  009والرؼاية
ت ع  10وكتوبر  99مةطقة عيسات مصطف مى س
الرؼاية
التعاوةية العقارية عال سال رق  14الرؼاية
ىي ليزيريس األوراس ورق المسجد طريق د مى و
الرؼاية
التعاوةية العقارية سعيداةي جياللي رق  14الرؼاية
ت ع هال عيسات مصطف مدخ س رق 19-12
الرؼاية
ىي الرائد المقراةي مى رق  02سي الرؼاية
وارع وو ةوفمبر رؼاية
وارع وو ةوفمبر الرؼاية
وارع او ةوفمبر مى رق  10الرؼاية

09و0000042
/
01و2994009
/
10و2902401
بح
0209999124
ب ح 4902990
00و0090122
00و 0091294
10و1044291
12و2909091
20و01929
02و0041929
00و012021
10و1102009
 22و1102299
09و2219099

000
009
000
009
002
091
090

بوير باي فريد
رىا ةور الدين
ايت ايدير عبد العزيز
رىا عبد المجيد
بن سرىان مىمد رضا
ىسا ؼربي
وارد عبد الرىمان

إطعا سريع
إطعا سريع
مطع
مطع
بيتزيريا
بيتزيريا
مطع

وارع زؼلي ومىمد مى  12و الرؼاية
وارع او ةوفمبر الرؼاية
وارع او ةوفمبر الرؼاية
وارع او ةوفمبر مى 20و الرؼاية
ت.ع المةاج عيسات مصطف عمارة رق  19الرؼاية
ىي الرائد المقراةي رق  09مى رق  09و الرؼاية
ىي ليزيريس األوراس ورق المسجد طريق د مى ب
الرؼاية

00و0149219
19و 2942909
 11و1191229
10و4992294
09و0090909
09و0090299
10و2992909

099
094
092

بلىيمر موس
بن جدادي توفيق
بن سولة زوجة رويدة
سماعي
ةبي سال

مطع
مطع
إطعا سريع

 12وارع وو ةوفمبر الرؼاية
وارع سعيداةي عال رق  14مى  12الرؼاية
التعاوةية العقارية المرجان عيسات مصطف الرؼاية

02و0092991
19و2929421
00و0121929

إطعا سريع

ىي الرائد المقراةي رق  29الرؼاية

099
090
099

تودرت سعدية
ربعي مهدي
بويش مرزاقة

إطعا سريع
مطع
إطعا سريع

وارع او ةوفمبر رق  10الرؼاية
ت ع ويمان عيسات مصطف الرؼاية
ت ع مةطقة عيسات مصطف مى رق  09الرؼاية

092

قةدوز سلي

إطعا سريع

041
040
049
044

ووكي مصطف
طىكوت مولود
مادن توفيق
ىيطومي سفيان

إطعا سريع
إطعا سريع
مطع

ت ع المستقب مةطقة عيسات مصطف مى رق ب 19
الرؼاية
ت ع سعيداةي جياللي الرؼاية
ىي الملعب البلدي الرؼاية
ت ع الةصر مى رق  10الرؼاية
ت ع الصوما عيسات مصطف مى  10الرؼاية

وص إيداع رق
0209900229
/
/
بح
0040120
00و0142999
/
29و1192999
20و1100091
00و 0002092

042
040

ىماةي وىمد
معمري مىفوظ

ىي وب وب رق  12الرؼاية
ت ع المةار الرؼاية

00و0001112
ب ح 0002029

049

ىسبالوي الهادي

ت ع إبن باديس مى رق  19الرؼاية

09و 0099202

040

ىمادي سليمان

ت ع ابن سيةا عيسات مصطف مى رق  12الرؼاية

12و2992100

049

ىةافي لخضر

ت ع جةان صالح فوضي الرؼاية

22و1122009

090

الرويبة

الرغاية

ت ت للخضر و
الفواكه
ت ت خضر و فواكه
ت ت للخضر و
الفواكه
ت ت للخضر و
الفواكه
ت ت للخضر و
الفواكه
ت ت للخضر و
الفواكه

042

ةوادي مىمد

مىطة خدمات

وارع  10ةوفمبر رؼاية

 22و 1129922

021

ةورة إصوالح زوجة
إصوالح
بكيري بال

ىي  91اوت رق  22مى رق  22الرؼاية

02و0144102

029

عثمان عاد

ت ع المةاج عيسات مصطف مى  10ب الرؼاية

09و2219002

024

بولة فؤاد

تعبئة رصيد
الهاتؾ الةقا
تعبئة رصيد
الهاتؾ الةقا
تعبئة الهاتؾ
الةقا
تعبئة الهاتؾ
الةقا

ىي الرائد المقراةي مى رق  10و الرؼاية

00و00000

ىي الرائد المقراةي مى رق  10ب الرؼاية

00و0000002

020

المقاطعة اإلدارية

البلدية

انزوٌجخ

هزاوح

انزوٌجخ

هزاوح

الرقم

اسم و لقب التاجر أو
المتعامل اإلقتصادي
لذواري عهً
يهذي عجذ انزساق

د .د نهتغذٌخ انعبيخ
د .د نهتغذٌخ انعبيخ

03

يُبصزٌخ أثىثكز

د.تههتغذثخ انعبيخ

04

يهىن َجٍم

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

05

أدًذ لىو

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

هزاوح لظى 4يج رلى  305هزاوح

06

عشٌش تىو

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً عٍٍ انكذهخ لظى  3يج و  3هزاوح

17أ5120174

07

عًزاًَ دًشح

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

يذم رلى  2لظى تجشئخ  102هزاوح

19أ5129577

08

رضىاٌ عجبص

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً عٍٍ انكذهخ

09

ثختبوي ثزاهٍى

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً عٍٍ انكذهخ هزاوح

01أ0074948

10
11

دلٍغ كًبل
عًزاًَ فضٍم

د .د نهتغذٌخ انعبيخ
د .د نهتغذٌخ انعبيخ

يج و  554لظى 01هزاوح
دً ثزاٌذٌخ يذم رلى  01هزاوح

15أ5039178
19أ5129314

12

طعٍذح ثىانصٍىد

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً انزيم يذم رلى  03هزاوح

17أ5118340

13

طعٍذ عجذ انمبدر

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً ثزاٌذٌخ هزاوح

10أ4885838

14

ػىو انٍبص

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً هزاوح طزٌك وطًُ  24عٍٍ انكذهخ

12أ5013684

01
02

نوع النشاط

العنوان التجاري

رقم السجل التجاري

دً يعبيزٌخ يذم  02هزاوح
 962يظكٍ عذل عًبرح  51يذم 05
هزاوح
دً  962يظكٍ عذل  2عًبرح  57رلى 05
هزاوح
دً أوالد يعًز رلى  03هزاوح

09أ4870769
15أ5040556

11أ 4896246
10أ4871909

13أ4907829

هزاوح
15

جهىل َجٍم

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً يعًزٌخ رلى  03هزاوح

11أ4896246

16

ثٍ َبصف دًىد

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً أوالد انًعًز هزاوح

99أ0042572

17

عجذ هللا ثطبهز

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً النخ درلبَخ يذم رلى  04هزاوح

14أ5034804

18

رػٍذ طً هبدي

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

انتعبوٍَخ انشهىر أوالد يعًز عًبرح  3يذم

17أ5117702

 6هزاوح

19

هؼبو نىثبر

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

 1115يظكٍ عذل هزاوح

15أ5110882

20

يذًذ وضبح

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً  962يظكٍ عذل هزاوح 2عًبرح 7

15أ5040800

يذم  4هزاوح
21

راوي كزٌى

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

 01انطزٌك انزئٍظً هزاوح

03أ0100804

22

يالح أدًذ

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً عٍٍ انكذهخ لظى  121هزاوح

14أ5030670

23

فهٍظً َىر انذٌٍ

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

 24طزٌك انىطًُ يذم 22أ هزاوح

09أ4875968

24

َبدٌخ ػزٌفً

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً طُطىدً رلى  02هزاوح

16أ5114805

25

عًبري عًز

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً هزاوح هزاوح

1916208251

26

ثىدراٌ رٌبض

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً عٍٍ انكذهخ لظى  3يج و  893هزاوح

09أ3644549

27

فزدبح أعًز

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً عٍٍ انكذهخ تجشئخ  49هزاوح

15أ5042420

28

َىارح ٌتىع

د .د نهتغذٌخ انعبيخ

دً عٍٍ انكذهخ رلى  2ة هزاوح

11أ4904336

29

كًبل ثىيذٌٍ

طىثٍزاد

دً دىع انزيم

30

ٌعالوي ريضبٌ

د د نهذىو انذواجٍ

31

كىدري انٍظع

د د نهذىو انذواجٍ

دً  962يظكٍ عذل  2عًبرح 51يذم رلى
 09هزاوح
ػبرع انًذرطخ يذم رلى 164هزاوح

19أ5129304

32

دُبفً عجذ انزدًبٌ

د د نهذىو

هزاوح يزكش هزاوح

03أ0107852

33

خهخبل أعًز

د د نهذىو

ػبرع تىَظً يذًذ هزاوح رلى 03هزاوح

10أ4882990

34

سواوي عجذ انزدًبٌ

د د نهذىو وانذواجٍ

35

ثٍ سرلخ سكزٌبء

16أ5113287

36

ردٍغ يصطفى

دىع انزيم لظى  01يج يهكٍخ  63هزاوح

18أ5128482

37

عٍبد رضب

د د نهذىو و
انذواجٍ
د د نهذىو و
انذواجٍ
د د انذواجٍ

دً هزاوح رلى  266لظى  01يذم رلى 2
هزاوح
دً اوالد يعًزرلى  49هزاوح

13أ5018256

دىع انزيم لظى  61يج يهكً  750هزاوح

18أ5126569

15أ5042266

انظىق انًغطبح يذم  23هزاوح

18أ5128634

38

كىغىنً كزٌى

39

سٌتىًَ عًز

د/د نهذىو و
انذواجٍ
د/د دواجٍ

/

عٍٍ انكذهخ هزاوح

40

خهخبل عًز

د/د انذواجٍ

 34انظىق انًغطبح هزاوح

10أ4882990

41

طالوي عجذ انجبطظ

د/د نهذواجٍ

انظىق انجهذي هزاوح ( انًغطبح)

13أ5026990

42

يهذاوي طفٍبٌ

نذىو و دواجٍ

دً عٍٍ انكذهخ هزاوح

12أ5013972

43

يُصىر يصطفى

د/د نهذواجٍ

انطزٌك انىطًُ  24يج يهكً  220رلى 03
هزاوح

08أ4860780

44

نذىد ادظٍ

يخجشح صُبعٍخ

45

ثٍ دػبع يزاد

يخجشح و دهىٌبد

دً انجزاٌذٌخ لظى  03يج يهكً  102رلى
 04هزاوح
دً هزاوح رلى  01هزاوح

04أ4818904
12أ 4908540

46

ثزفبٌ إطالو

47

دراج هؼبو

د/د نًىاد انًخجشح و
انذهىٌبد
دهىٌبد

هزاوح رلى  04ة يذم رلى  79ة هزاوح

12أ5013904

دً ثزاٌذٌخ رلى  03و  04هزاوح

13أ5025564

48

تهخىخذظٍُخ

دهىٌبد

دً هزاوح رلى  05هزاوح

ال/

49

لجبٌهً دجٍت

50

ثهًزاثظ طًٍز

يخجشح و دهىٌبد
تمهٍذٌخ
دهىٌبد

دً اوالد يعًزيذم  01هزاوح انجشائز

 09أ4879072

دً أوالد يعًزرلى  04يذم رلى  03هزاوح

19أ5129700

51

يصجبح ثٍ عهً

يطعى

دىع انزيم يذم رلى  03هزاوح

19أ5129807

52

عجذ االيً طًٍز

إطعبو طزٌع

عٍٍ انكذهخ طزٌك وطًُ  21هزاوح

/

53

دزثٍهً دزثٍهً

يطعى

دً انجزاٌذٌخ هزاوح

16أ5115757

54

دشار عًز

إطعبو طزٌع

دً  962يظكٍ عذل هزاوح  02عًبرح 46
يذم رلى  03هزاوح

06أ3635221

55

ػٍجبًَ طهٍى

إطعبو طزٌع

دً انجزاٌذٌخ عٍٍ انكذهخ يذم ص هزاوح

13أ5021154

56

دًبًَ يذًذ

إطعبو طزٌع

دً طُطىدً رلى يذم  43هزاوح

/

57

ػزٌفً اثزاهٍى

يطعى

58

يظعىد يخهىف

إطعبو طزٌع

دً عٍٍ انكذهخ هزاوح طزٌك وطًُ رلى 24
يذم  05هزاوح
يذم رلى 39أ هزاوح

17أ5120562
12أ5012002

59

ثهمبطًً عالل

يمهى

دً انىرود يذم  41أ هزاوح

19أ5130905

60

عًزاًَ يذًذ

يمهى

تجشئخ رلى  01هزاوح دً انجزاٌذٌخ

18أ5128002

61

عهً عٍظبوي

يمهى

دً عٍٍ انكذهخ يذم 18هزاوح

16أ5112361

62

ثىخُىع طبيٍخ

يمهى

دً هزاوح رلى  03هزاوح

12أ5012700

63

ثىكًُ فزٌذ

يمهى

دً دىع انزيم هزاوح

/

64

روٌجخ كزٌى

يمهى

دً عٍٍ انكذهخ يذم رلى  03هزاوح

17أ5120700

65

عٍبدي هبروٌ

يمهى

66

ثٍ عمجخ َىرانذٌٍ

يمهى

النخ درلبَخ دً احالد يعًز لظى  04يج يهكً
 1152يذم  01هزاوح
دً هزاوح يذم رلى  03هزاوح

17أ5121142

67

ثىجًعخ طىثبل

يمهى

دىع انزيم هزاوح يذم رلى 02

68

ثذزي عجذ انمبدر

يمهى

خً اوالد يعًز رلى  02هزاوح

رلى اٌذاع
142053210
/

69

ثىطبكىر َعٍى

يمهى

دً اوالد يعًز رلى  05هزاوح

/

70

درَبٌز عجذ انمبدر

يمهى

دً انجزاٌذٌخ هزاوح

/

71

يهجً يىطى

خضز و فىاكه

 32انظىق انجهذي هزاوح رلى 30

/

14أ5032322

72

نىرػبل رضىاٌ

خضز و فىاكه

طىق انجهذي هزاوح رلى 24

/

73

تىفٍك دظٍٍ

خضز و فىاكه

دً انجزاٌذٌخ هزاوح

/

74

عهً تمى َعًبٌ

خضز و فىاكه

لظى  01يج يهكً  39هزاوح

14أ5031332

75

يُصىر طًٍز

خضز و فىاكه

76

جىري طفٍبٌ

خضز و فىاكه

دً انعزثً خبنذ لظى  01يج يهكً 181
هزاوح
 164دً هزاوح يزكش هزاوح

04أ4814698
02أ009322

77

اوطعٍذ ٌىطف

خضز و فىاكه

لظى  04يج يهكٍخ 67يذم  01هزاوح

 18أ5123706

78

يجبركخ يذًذ

يمؼذح

دً هزاوحرلى  266لظى  01هزاوح

18أ5127445

79

غٍظبوي طٍذ عهً

أعؼبثً

انظىق انًغطبح طبونخ رلى  27هزاوح

18أ5126147

80

فٍالنً َىر انذٌٍ

81

تفبد عجذ انكزٌى

82

دً عٍٍ انكذهخ َذى انطزٌك انعًىيً يذم
 123د هزاوح
 14ػبرع انعزثً خبنذ يذم  01هزاوح

19أ5130330

جبيخ عجذ انغًُ

16أ5114247

83

ثزٌبح يزٌى

دً هزاوح رلى  33يذم ة هزاوح

17أ548381

84

ثٍ عًٍزح طًٍز

د/د نهتىاثم و
انًخهالد
د/د نألنعبة
اإلجتًبعٍخ
تعجئخ رصٍذ انهبتف
انُمبل
تعجئخ رصٍذ انهبتف
انُمبل
تجغ و جزائذ

انظىق انًغطبح انطبونخ  18هزاوح

18أ5126289

دً عٍٍ انكذهخ هزاوح

11أ4894056

85

دهىاًَ يزاد

تجغ و جزائذ

دً عٍٍ انكذهخ هزاوح

98أ0032322

86

انكٍذبل كزٌى

87

فبتٍ عٍُبد

د/د يكتجخ تجغ و
جزائذ
د/د تجغ و جزائذ

 962يظكٍ عذل عًبرح  50يذم رلى 08
هزاوح
دىع انزيم رلى  49يذم رلى  02هزاوح

18أ5123761
17أ5121184

88

لذاع خهٍفخ

د/د تجغ و جزائذ

دً  61يظكٍ يذم رلى  01هزاوح

16أ 5113768

89

عشوس يذًذ

90

ثىسٌذ ألًىٌ

د /د نًُتجبد
انعطبرح
تجغ و جزائذ

دً طُطىدً رلى  02هزاوح

13أ5025668

دً اوالد يعًز هزاوح

98أ0023658

91

نعزٌجً فبتخ

تجغ و جزائذ

طزٌك انًهعت هزاوح

07أ485166892

92

خؼخ هؼبو

تجغ و جزائذ

 962دً عذل هزاوح  02رلى  50هزاوح

16أ5040608

93

طهجًبٌ يذًذ

تجغ و جزائذ

دىع انزيم هزاوح

02أ0091867

94

اصهً فٍصم

تجغ و جزائذ

دً عٍٍ انكذهخ رلى  305هزاوح

12أ4908978

95

تىغزعً عُذارفبطًخ

دً عٍٍ انكذهخ رلى  08أهزاوح

17أ5119472

96

سٌبٌ رػٍذ

د/د نهتجغ

97

فهٍظً طًٍز

تجغ و جزائذ

دً اوالد يعكًز لظى  04يج يهكً 1152
يذم  02هزاوح
دً عٍٍ انكذهخ هزاوح

14أ5030008
09أ4876754

98

يُصىر ػًض انذٌٍ

د/د نهتجغ

دً هزاوح رلى  12يذم  03هزاوح

03أ0099962

99

ػٍبًَ رضب

تجغ و جزائذ

دً ثزاٌذٌخ هزاوح

/

100

لزيبص رفٍك

تجغ و جزائذ

دً ثزاٌذٌخ هزاوح

/

101

ثىفزكبص َىر انذٌٍ

يذطخ خذيبد

عٍٍ انكذهخ هزاوح

18ة1046136

د/د نهتجغ

