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  اإلطؼبَ في اٌّذيٕخالقيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 ِطؼُ وبالِب 5329502770 واليخ لبٌّخ

 59 ِطؼُ ػّيري 5339770573 واليخ لبٌّخ

 57 ِطؼُ ِروت ثىشهريٓ 573972005 واليخ لبٌّخ

 573972070 واليخ لبٌّخ

5550755677 

 56 ِطؼُ ِروت اٌجروخ

 50 ِطؼُ فٕذق ِرِىرح 573959595 واليخ لبٌّخ

 5522659007 واليخ لبٌّخ

5525779005 

5550025767 

 55 ِطؼُ ٌيٍيخ ٔيرضبْ

 

 

 

 

    إلتٕبء ٌىازَ اإلضتمجبي واٌضيبفخ القيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 

 

 50 ضريذي  5055566705 لبٌّخ

 59 ورِبْ 5339335276 لبٌّخ

 57 وبالِب 5329502770 لبٌّخ

 56 ِذور ػّبر 5002536007 لبٌّخ
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  أشغبي صيبٔخ اٌّجبٔي اإلداريخ   : التجهيس والقيذ في هيسانيت التسيير
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف  اٌىاليخ

GUELMA 0560080772 

0665728335 

 50 شغيت زيٓ اٌذيٓ

GUELMA 0781830485 59 ِحبججي ػٍي 

GUELMA 0661365301 EURL U.R.M 57 

GUELMA 0660447653 BENYAHIA ADEL 56 

GUELMA 0670441017 ZITOUNI FATEH 50 

GUELMA 0661536020 SADOUK ADEL 55 

GUELMA 0662609178 

037264336 

CHAYEB SALEH 07 

GUELMA 5550059055 08 فطٕبضي جّبي 

GUELMA 5550757367 52 ػطبضٍخ طبرق 

GUELMA 5330056075  ِبٌهػيبيشخ  05 

GUELMA 5550970720 00 ضبيت دمحم 

GUELMA 5550220007 ٓ09 ثىغبزي دمحم يبضي 

 

 

  اإليىاء و اإلطؼبَ في ِؤضطبد ِصٕفخ القيذ في هيسانيت التسيير: 
 

                                                            

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

 50 فٕذق ضيجىش اٌذوٌي 577757255 واليخ ػٕبثخ

 59 فٕذق اٌّجيطتيه 577750606 واليخ ػٕبثخ

 57 فٕذق ِرِىرح 573959595 واليخ لبٌّخ

 56 ِروت حّبَ اٌذثبؽ 573997576 واليخ لبٌّخ

 50 فٕذق صجري 577755057 واليخ ػٕبثخ

  فٕذق اٌريُ اٌجّيً 577755969 واليخ ػٕبثخ
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  اإليىاء و اإلطؼبَ في ِؤضطبد غير ِصٕفخ القيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 فٕذق اٌتبد 573950673 واليخ لبٌّخ

 59 ِروت ثىشهريٓ 5550752056 واليخ لبٌّخ

 573972070 واليخ لبٌّخ

5550755677 

 57 ِروت اٌجروخ

 

 

   تٕظيف اٌهيبوً اٌجذيذح ٌٍجبِؼخالقيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 

 اٌرلُ اٌؼبرض رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

jijel 0661768018 Boultif net 50 

guelma 0773567851 SNC Amirouche  59 

guelma 0661362232 

0771019201 

Soufian Boumagoura 57 

annaba 0550910091 

0770910091 

038521411 

Mehira entreprise de 

nettoyage 

56 

guelma 0697498987 Khemaissia azzeddine  50 

Guelma 50.05.06.70.53 

53.30.57.79.57 

 06 جبهّي ِريُ

sadrata 55.50.60.05.70 07 ٔسار ريبض 

 

 

  إلتٕبء ٌىازَ إٌظبفخ واإلضتمجبي  القيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 اٌرلُ اٌؼبرض رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

 لبٌّخ
  ِذور ػّبر 5002536007

50 

GUELMA 0772659335 REST 

KALAMA 

 

59 
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   إلتٕبء أجهسح اٌتجريذ ٌفبئذح اٌّصبٌح اٌّّروسحالقيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

guelma 037264343 SARL MSK 50 

guelma 037209023 

0560066050 

SNC KALAMA 59 

guelma 0661364636 EURL DIWAN  57 

guelma 0555251177 TOUAIMIA SAID 56 

 

 

 

 رحالد ضيبحيخ داخً اٌىطٓ و خبرد اٌىطٓخبص ببلجنت الخذهبث االجتوبعيت: 
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 ووبٌخ ٔىِيذيب  ٌٍطفر 577060566 واليخ لطٕطيٕخ

 59 ووبٌخ ِبؤخ ٌٍطفر 037132272--0560162370 واليخ لبٌّخ

 57 ووبٌخ ِىٔذيبي ٌٍطفر 5550755723 واليخ لطٕطيٕخ

 56 ووبٌخ ِىازيٓ  ٌٍطفر 5055569595 واليخ اٌطبرف

 5335977253 واليخ لبٌّخ

573953000 

 50 ووبٌخ اٌطذ  ٌٍطفر

 55 ووبٌخ فهيُ  ٌٍطفر 5005535500 واليخ لبٌّخ

 53 ووبٌخ اٌشرق  ٌٍطفر 573732056 واليخ ضىق اهراش

اٌجسائرواليخ   57 ووبٌخ اٌحضٕخ ٌٍطيبحخ 5550773256 

 5550950203 واليخ لبٌّخ

5009972995 

 52 ووبٌخ ِرِىرح ٌٍطيبحخ

 05 ووبٌخ اٌّبضخ ٌٍطيبحخ 5002630052 واليخ لبٌّخ

SOUK AHRAS 07.75.63.09.70 

037.77.62.80 

EURL ORIENT TOURISME 

ET VOYAGE 
00 
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 إلبِخ ِخيُ ػبئٍي ثبٌجسائرخبص ببلجنت الخذهبث االجتوبعيت: 
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 ووبٌخ ٔىِيذيب  ٌٍطفر 577060566 واليخ لطٕطيٕخ

 59 ووبٌخ ِبؤخ ٌٍطفر 037132272--0560162370 واليخ لبٌّخ

 57 ووبٌخ ِىازيٓ  ٌٍطفر 5055569595 واليخ اٌطبرف

 5335977253 واليخ لبٌّخ

573953000 

 56 ووبٌخ اٌطذ  ٌٍطفر

 5550950203 واليخ لبٌّخ

5009972995 

 50 ووبٌخ ِرِىرح ٌٍطيبحخ

 Orient tourisme 55 037776280 واليخ لبٌّخ

 

 

 9500إلبِخ ِخيُ ػبئٍي ثتىٔص صيف خبص ببلجنت الخذهبث االجتوبعيت: 
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 ووبٌخ ٔىِيذيب  ٌٍطفر 577060566 واليخ لطٕطيٕخ

 59 ووبٌخ ِبؤخ ٌٍطفر 037132272--0560162370 واليخ لبٌّخ

 57 ووبٌخ ِىازيٓ  ٌٍطفر 5055569595 واليخ اٌطبرف

 5335977253 واليخ لبٌّخ

573953000 

 56 ووبٌخ اٌطذ  ٌٍطفر

 5550950203 واليخ لبٌّخ

5009972995 

ِرِىرح ٌٍطيبحخووبٌخ   50 

 Orient tourisme 06 037776280 واليخ لبٌّخ
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 ضرير   0055ثبٌّجّغ اٌجذيذ :  ِبئي  إٔجبز خساْ: القيذ في هيسانيت التسيير
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 زيتىٔي فبتح 5535660503 لبٌّخ

 59 وارث هيطُ 5550750777 لبٌّخ

 57 درلبٌي 5337020576 لبٌّخ

 56 ِحبججي ػٍي 5370775670 لبٌّخ

 50 صذوق ػٍي 5550075595 لبٌّخ

 06 هٕبد هشبَ 5007375500 لبٌّخ

 
 

 ِبئي ثّجّغ ضىيذأي ثىجّؼخ :   إٔجبز خساْ: القيذ في هيسانيت التسيير
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 ثٓ يحي ػبدي 5555663507 لبٌّخ

 59 وارث هيطُ 5550750777 لبٌّخ

 57 ِحبججي ػٍي 5370775670 لبٌّخ

 56 صذوق ػٍي 5550075595 لبٌّخ

 
 

 :  H.P.Cأػّبي اٌتهيئخ ٌٍمبػخ : التجهيسالقيذ في هيسانيت 
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

Guelma 0661562106 50 فطٕبضي جّبي 

annaba 038882152 SARL EXTREMA 59 

Guelma 021735019 

021735403 

SARL ICE 57 

Guelma 0661366994 TABAA Mohamed 56 

Guelma 037144170 EURL DIWAN 

informatique 

05 

taref 5335795035 06 رِسي ثىغرارو 

Alger 021402071 

0770959441 

Phywe Maghreb spa 07 
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 إلتٕبء أحبث وِؼذاد وٌىازَ ِخصصخ ٌطىٕبد وظيفيخ : القيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

Guelma 037.20.90.23 SNC KALAMA 50 

Guelma 0550138225 FARHI ABDENNOUR 59 

Guelma 0661366994 TABAA MOHAMED 56 

Guelma 037144170 EURL DIWAN 

INFORMATIQUE 
05 

 

Guelma 

0661272427 

0555251177 

037150450 

TOUAIMIA SAID 06 

 031668279 

0555034016 

EURL PALMA MEUBLE 07 

 

 

 إلتٕبء ِؼذاد اٌّرالجخ ٌّخبثر اٌجحج : : التجهيسالقيذ في هيسانيت 
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

Constantine 031922050  SARL SITELEC 50 

Constantine 0661255707 SNC PROTECOM 59 

 0555051075 SARL ECIS 56 

 

 

 

 ِمؼذ ثيذاغىجي :  0055اٌفصً ثبألٌّٕيىَ ثبٌّجّغ اٌجذيذ : القيذ في هيسانيت التسيير
 

 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

Guelma 0661562106 50 فطٕبضي جّبي 

annaba 5370775670 59 ِحبججي ػٍي 

Guelma 5055575339 ٓ57 شغيت زيٓ اٌذي 
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 : إقتنبء لىازم وعتبد األنشطت الخقبفيت لفبئذة الوذيريت الفرعيت للنشبطبث الخقبفيتالقيذ في هيسانيت التسيير
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

Guelma 037209023 SNC KALAMA 50 

Guelma 0772790385 

0782262239 

ATAMNIA ZOUBIDA 59 

Guelma 0661493481 WHITE LINK 57 

Guelma 037150094 SARL M.S.K 04 

Guelma 0661106664 GHERBI FATEH 05 

Guelma 0667836292 SADOUK NADJIB 06 

 

 إلتٕبء اٌىازَ اٌريبضيخ ٌفبئذح اٌّذيريخ اٌفرػيخ ٌٍٕشبطبد اٌخمبفيخ : : القيذ في هيسانيت التسيير
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 وشريذ اٌحطيٓ 5055065767 أَ اٌجىالي

 59 يٍص يىضف 5339332650 لبٌّخ

 57 زدادلخ ِٕير  لبٌّخ

 04 ثٓ زٔبظ حٍيّخ 5335005799 لبٌّخ

 05 ِسهىد دمحم 5559593633 ِيٍخ

 

 إلتٕبء أدواد اإلػالَ اآلٌي ٌصبٌح اٌّصبٌح اٌّّروسح : القيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 صٕصري رِسي 5550660362 لبٌّخ

 NEW TEC 59 0660651530 لبٌّخ

 57 ػخبِٕيخ زوثيذح 5379959972 لبٌّخ

 SARL MSK 04 037.15.00.94 لبٌّخ

 TABAA MOHAMED 05 0664847145 لبٌّخ

 SNC KALAMA 55 037209023 لبٌّخ

 EURL DIWAN 53 037144170 لبٌّخ
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 تجذيذ وتذػيُ تجهيساد اٌّخبثر اٌجيذاغىجيخ  : : التجهيسالقيذ في هيسانيت 
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

Constantine 031836987 

0560029211 

ENVILAB  50 

Constantine 0561894718 

038039444 

RSBC 59 

Constantine 025392685 EURL ATS 57 

ANNABA 041284609 

038868622 

0560928875 

SARL SINAL 04 

ALGER 021402071 

0770959441 

PHYWE MAGHREB SPA 05 

 037201809 لبٌّخ

037201801 

CHAFIA SANTE 55 

 ZIAD ASMA 53  لبٌّخ

 0552514948 ETABLISSEMENT M 

CHETTAB 
08 

ALGER 021501230 

0560029093 

SARL TM LAB QUALITE 09 

ALGER 021735019 SARL ICE 10 

ANNABA 0770954326 

038882152 

SARL EXTREMA 11 

GUELMA 0662149008 SARL ENTEC 12 

 

 القيذ في هيسانيت التجهيس: دراضخ وِتبثؼخ إٔجبز ِروس جهىي ٌٍتىحيك  

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 خٍخ ِفيذح 5557766735 لبٌّخ

 59 غجبشي ػجذ اٌحك 5550755753 لبٌّخ

 0560317846 لبٌّخ

0561602891 

C.E.T.A.M 57 

 56 رِضبْ ػبدي 5550393207 لبٌّخ

 50 هذروق ضّير 5550755700 لبٌّخ

 06 ثىدشيشخ وريُ 5055972727 لبٌّخ
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 اٌتأِيٓ أحٕبء اٌطفر خبرد اٌىطٓ   : القيذ في هيسانيت التسيير
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 037.14.36.68 لبٌّخ

 

C.I.A.R 50 

 

 طجبػخ حىٌيبد اٌجبِؼخ    : القيذ في هيسانيت التسيير
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 ِطجؼخ اٌىفبق 5055569620 لبٌّخ

 59 شٍغىَ ػجذ اٌمبدر 055507555 لبٌّخ

 57 ٔؼيجخ أحّذ 5005250070 لبٌّخ

 56 درِبْ ضّير 5550799923 لبٌّخ

 

 

 إٔشبء ِىزع آٌي ٌٍّشروثبد اٌطبخٕخ واٌجبردح   : في هيسانيت التسيير القيذ
 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 أحّذ ػيىاز 5559570607 لبٌّخ

Alger 0770907171 Quik Café 59 

 

  تجذيذ وتذػيُ ِؼذاد اٌّخبثر اٌجيذاغىجيخ  : التجهيس التسيير القيذ في هيسانيت
  

اٌهبتفرلُ  اٌىاليخ   اٌرلُ اٌّتؼهذ 

 0661743787 EURL CRD M 50 

ALGER 0560963797 SARL E.S.L.I 59 

ANNABA 038868622 SARL SINAL 57 

Guelma 037201801 

              09 

SARL chafia Santé 56 

Guelma 0372090223 ZIAD ASMA 50 

Alger 0770276707 METACHIM 06 
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  ِصبريف اٌطجبػخ و االضتٕطبخ  القيذ في هيسانيت التسيير: 
  

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 ِطجؼخ شريف حٕبْ 5055569620 واليخ لبٌّخ

 59 ِطجؼخ دار اٌهذي 579662063 واليخ اَ اٌجىالي

 5550799923 واليخ لبٌّخ

573907790 

 57 ِطجؼخ درِبْ

 577755005 واليخ ػٕبثخ

5335095739 

 56 إراِب

 50 ِطجؼخ شٍغىَ ػجذ اٌمبدر 5055507555 واليخ لبٌّخ

 55 اٌّطجؼخ اٌصٕبػيخ دواخخ دمحم أِيٓ 50.09.65.50.55 لبٌّخ

  ِطجؼخ صؼبٔيخ هبجر 55.27.55.63.22 لبٌّخ

 

 

    طجبػخ ثطبلبد ِهٕيخالقيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 درِبْ ضّير 5550799923 لبٌّخ

 5335667250 ػٕبثخ

577756737 

 59 زيبٔي صٍيح

ALGR 0661773349 

0550861300 

BOUDINA PUB 03 

 

 

  وترويت ِصؼذ وهرثبئي   التٕبء: التجهيسالقيذ في هيسانيت 
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 

ALGER 

021777748 

0561674912 

SNC GEANT 

ASCENCEURS ALGERIE 

50 

59 

Alger  TEZKRATT YASSINE   

Alger  SARL FPAS  

Alger  SARL SRALL  
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  صيبٔخ اٌّجبٔي اإلداريخ و اٌجيذاغىجيخ  القيذ في هيسانيت التسيير: 
 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 ثٓ طراد جّبي 5553677207 واليخ لبٌّخ

 57 جيرود ٌؼّبري 5559700070 واليخ لبٌّخ

 56 لروَ ضٍيّخ 5336070335 واليخ لبٌّخ

 50 لرود ػجذ اٌٍطيف 5557369755 واليخ لبٌّخ

 55 دمحم ثٓ شبور 5550660090 واليخ لبٌّخ

 

  أدواد اٌّخبثر و ورشبد اٌتذريص و اٌجحج  القيذ في هيسانيت التسيير: 
اٌىاليخ     اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف 

 SARL ESLI 50 021856065 واليخ اٌجسائر

 SARL MCID 59 0771514735 واليخ ػٕبثخ

 PHYWE Maghreb SPA 57 021402071 واليخ اٌجسائر

 SARL WILI 56 021330299 واليخ اٌجسائر

 SARL SINAL 50 0553201474 واليخ اٌجسائر

 SARL ENTC 55  031663993/5559062557 واليخ لطٕطيٕخ

اٌجسائرواليخ   021735019  SARL ICE  

 53 رشيذ ثىغيذح 5337607207 واليخ لبٌّخ

 57 اٌيّىا 0661375877 واليخ اٌجسائر

 52 ثٍؼالَ ٌخضر 5005695207 واليخ لبٌّخ

 05 شبفيخ صحخ  573950750 واليخ لبٌّخ

 00 وبالِب فبرَ 037264944 واليخ لبٌّخ

 09 ثيى ثىْ  577757079 واليخ ػٕبثخ

 07 اٌّبد شرق 570595527 واليخ لطٕطيٕخ

 14 ديطتري ِبد  5005667736 واليخ لطٕطيٕخ

 15 جيٍى الة شرق 5550752905 واليخ لطٕطيٕخ

 16 ريت ِجيٍيب 031662512 واليخ لطٕطيٕخ

 17 زرلبْ ٔىاري 031662512 واليخ لطٕطيٕخ

 18 اٌهضبة 031663993 واليخ لطٕطيٕخ

 ALGERIEN ESCPERT 0662149008 واليخ لطٕطيٕخ

WAKER 
20 
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 القيذ في هيسانيت التسيير: األوراق ولىازم الوكتب والتذريس والبحج 
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 طبثغ دمحم 0664847145 واليخ لبٌّخ

 SARL MSK 02 573150094 واليخ لبٌّخ

 5550957595 واليخ لبٌّخ

037144170 

وّبيثىشجىط   53 

 54 ػخبِٕيخ زوثيذح 5379959972 واليخ لبٌّخ

 55 غرثي فتيح 5550055556 واليخ لبٌّخ

 SNC KALAMA 56 037209023 واليخ لبٌّخ

 NEW TEC 57 0660651530 واليخ لبٌّخ

 08 صٕصري رِسي 5550660362 واليخ لبٌّخ

 

 القيذ في هيسانيت التسيير: اقتنبء عتبد النسخ والتصىير.
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 طبثغ دمحم 5550755226 واليخ لبٌّخ

 SARL MSK 57 5550720397 واليخ لبٌّخ

 56 ثىشجىط وّبي 5550957595 واليخ لبٌّخ

 573005605 واليخ لبٌّخ

5550939693 

5000900033 

 50 تىايّيخ اٌطؼيذ

 

 اآللي القيذ في هيسانيت التسيير: عتبد ولىازم اإلعالم
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 طبثغ دمحم 5550755226 واليخ لبٌّخ

 SARL MSK 57 5550720397 واليخ لبٌّخ

 56 ثىشجىط وّبي 5550957595 واليخ لبٌّخ

 573005605 واليخ لبٌّخ

5550939693 

5000900033 

 50 تىايّيخ اٌطؼيذ
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 ستبئر لصبلح الهيبكل البيذاغىجيت وهخببر البحج العلويتىريذ القيذ في هيسانيت التسيير: 
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

Annaba 0770443961 

038804378 

 50 زيبٔي صٍيح 

Skikda 0794483600 يبضيٓ شبوي  59 

 05549113 SNC SALAMANDRE 57 

 0770319992 

0553354530 

0698852865 

SNC ISOL DEC 56 

 

 هيسانيت التسيير: عتبد وأحبث البيذاغىجيبالقيذ في 
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 صذوق ٔجيت 5553775979 واليخ لبٌّخ

 59 غرثي فتيح 5339535675 واليخ لبٌّخ

 57 طبثغ دمحم 5550755226 واليخ لبٌّخ

 56 ضٍّي خبٌذ 5550750620 واليخ لبٌّخ

 SARL MSK 50 573956767 واليخ لبٌّخ

 55 ثىشجىط وّبي 5550957595 واليخ لبٌّخ

 53 ثىخروفخ هٕذ جٕبد 5330577350 واليخ لبٌّخ

 57 تريىي حّيذ 5550750722 واليخ لبٌّخ

 52 دراجي ٔطيُ 5550960529 واليخ لبٌّخ

ػٕبثخواليخ   05 اٌريشخ اٌسرلبء 5330577350 

 00 ثٓ طجىٌخ حطٓ 5550370597 واليخ لبٌّخ

 09 اٌؼبرف ِراد ػجذ اٌؼسيس 5559729657 واليخ لبٌّخ

 07 حشبٔي ػجذ اٌرزاق 5550370597 واليخ لبٌّخ

 06 اٌخىارزِي 573950350 واليخ لبٌّخ

 00 ٔيى تبن 5555500075 واليخ لبٌّخ

 05 لبِب احبث 570557055 واليخ لبٌّخ

 03 ثبٌّب احبث 570557932 واليخ لبٌّخ

حفبر اٌطبشاحّذ  5557606070 واليخ لبٌّخ  07 

 02 ثىضٍجخ ػخّبْ 5550322657 واليخ لبٌّخ

 95 هيجىْ جبن 5550750765 واليخ لبٌّخ

 90 افبن احبث 5550026202 واليخ لبٌّخ

 99 ػس اٌذيٓ ثىجّؼخ 5523025553 واليخ لبٌّخ

 97 ِيهىثي ٌالػالَ االٌي 5000900033 واليخ لبٌّخ

 96 لالفبة احبث 570557055 واليخ لطٕطيٕخ

 90 طيت صبٌح 5055770559 واليخ لبٌّخ

005077990 5 واليخ لبٌّخ  95 فرحي ػجذ إٌىر 
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 القيذ في هيسانيت التسيير: اقتنبء الكتب

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

 50 ِيغب 5000500773 واليخ 

 59 دار اٌجسائريخ 5550097920 واليخ

اٌجسائر واليخ  590000937 

5555553957 
واٌجحج األوبديّي دار اٌتؼٍيُ اٌؼبٌي  57 

 56 اٌفبالن 5553790576 واليخ

 50 دار اٌشهبة 5000220053 واليخ

 55 اٌذار اٌذوٌيخ ٌٍىتبة 5550305779 واليخ

لطٕطيٕخ واليخ  53 اٌؼٍىَ اٌتمٕيخ 5335775535 

اٌجسائر واليخ 9555شهبة  570292077   57 

لطٕطيٕخ واليخ اٌفبضبري  5550590000   52 

اٌجسائر واليخ  05 ػٍىَ ٌيت 5550590000 

اٌجسائر واليخ  00 دار االوبديّيخ 5335775535 

اٌجسائر واليخ  09 اِبزوْ 503592753 

اٌجسائر واليخ  07 دار اٌىتبة اٌحذيج 5006767556 

اٌجسائر واليخ  06 ٔىثً ٌٍىتبة 5005076365 

اٌجسائر واليخ  00 داَ وتبة 5005335556 

اٌجسائر واليخ  05 دار اٌىٌيذ 5005050052 

 03 دمحم خيري  5007957935  اٌجسائر

 07 ثمطبظ ػجذ اٌرحّٓ 5007752733 اٌجسائر

 02 أِيٓ 5005050757 ػٕبثخ

 95 دار إٌىادر 5005750755 

 0661741025 Books vision  90 
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 الكهرببئيتالقيذ في هيسانيت التسيير: صيبنت وتصليح الوىلذاث 
                                                              

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

guelma 
0554828555 

0552074839 
ISLEM BOUREGBI 50 

guelma 037267163 MARS ELECTRIQUE 59 

guelma 0552074839 BENTBOULA ADEL 57 

 
 

 إسترجبع الوىاد غير الوعذنيت للرسكلت القيذ في هيسانيت التسيير:
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

guelma 
5333009055 

5536902072 
 50 دواخخ اٌؼيبشي

 
 

 القيذ في هيسانيت التسيير: تأهين الووتلكبث
 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

guelma 
55.59.96.07.52 

573.06.05.39 
 50 ِرشٍخ ٔىر اٌذيٓ

Guelma 

573.95.30.53 

573.00.57.52 

53.30.63.30.76 

 59 حساَ ػٍي

Guelma 
573.95.67.67 

5550.76.75.76 
 57 (Alliance assurance ) وبهيخ

 

 القيذ في هيسانيت التسيير: تأهين السفر
                                                              

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

guelma 573.26.71.07 CAAR 50 

Guelma 

573.95.30.53 

573.00.57.52 

53.30.63.30.76 

 59 حساَ ػٍي

Guelma 
573.95.67.67 

5550.76.75.76 
 57 (Alliance assurance ) وبهيخ
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 القيذ في هيسانيت التسيير: إقتنبء صنبدق القوبهت 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

SKIKDA 06.70.03.81.21 E.N.E 50 

Guelma 05.57.61.55.40 YAZID LAKHEL 59 

Guelma 06.99.96.48.63 DAFRI RACHID 57 

GUELMA 07.73.56.78.51 AMIROUCHE ABD EL WAHAB 04 

Guelma 06.97.49.89.87 KHEMAISIA AZZEDINE 05 

saderata 06.61.41.56.85 NEZAR RIAD 06 

Guelma 06.67.48.39.58 BENTRAD DJAMEL 07 

El oued 06.96.86.63.68 DEBILI SAIFEDDINE 08 
 

 القيذ في هيسانيت التسيير: تعبئت قبروراث اإلطفبء 

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ

 50 ضفيبْ رثيؼي 55.55.26.79.52 ضىق أهراش

 59 ِجبروي ِراد 53.30.02.55.50 ػٕبثخ

 57 جٍىدي فبرش 53.30.57.72.59 لطٕطيٕخ
 

  طجبػخ اٌّؼٍمبد  القيذ في هيسانيت التسيير: 
  

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 50 هبشّي ػيبد 50.03.39.25.75 لبٌّخ

annaba 07.70.12.03.72 

038.86.01.56 

SARL IRAMA CONSULT 59 

 57 ِطجؼخ اٌىفبق 50.55.56.96.20 لبٌّخ

annaba 07.70.44.39.61 SIGNAL TECH 56 

 50 لسلىز طبرق 50.50.55.53.33 ػٕبثخ

 55 ػجذح ٔجبح 55.27.95.97.73 لبٌّخ 

alger 05.50.86.13.00 BOUDINA PUB 53 

guelma 0550.98.01.13 IRIS NUMIRIQUE 08 

guelma 037.15.20.49 

07.96.95.46.69 

AJABI ABD EL HALIM 09 
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 الشتالث    ببقتنبءالقيذ في هيسانيت التسيير: 
  

  

 اٌرلُ اٌّتؼهذ رلُ اٌهبتف اٌىاليخ 

 ِؤضطخ اٌتٕظيف اٌصيبٔخ واٌتطهير 53.37.05.37.00 لبٌّخ

 ػّيروظ ػجذ اٌطالَ

50 

 59 ظبفري رشيذ 53.37.70.55.30 لبٌّخ

 57 يسيذ ٌىحً 55.22.02.00.76 لبٌّخ

 


