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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 المجلس األعلى للمحضرين القضائيين                   

 الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين                   

 الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين                   

 للغرب
 

اجلهوي للمحضرين جلدول ا                   
 القضائيني لناحية الغرب

  أعضاء المكتب التنفيذي
 

 رئيســـــــــــــــــا   بن هواري خمتارس تاذ ال   - 001

 

  نقيبـا       عاممرة أ محدال س تاذ   -003  أ مينا عامــا   طايف راحبال س تاذ  - 002

 

  مقررا   حرمل عبد امحليد ال س تاذ    -005  أ مينا للامل    فريق عيلل س تاذ ا- 004
 

 ـــضـــــــــــــــــاءـاألعـــــ
                       غامري زكرايء حيي ال س تاذ  -011            خادلي فهمية  ال س تاذة  -006

               مايح عيىس ال س تاذ -012               ال س تاذ قامسي معر -007 

 بطيزرويق ال ال س تاذ  -013     خلرض بن انرص ميلودال س تاذ  -008

                      براحب محمد رايض ال س تاذ -014   ال س تاذ لباللطة عبد العايل     -009

  حراث عبد القادر  ال س تاذ -015            فرايج عاشور ال س تاذ -010
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  مجلس قضاء وهران
 

 محكمة وهران
 

 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 041.36.22.16 شارع األوراس وسط املدينة 04 مزغيش حممد البشري  01
 071.27.87.04 شارع مستغامن  43 جليل نور الدين  02
 041.30.25.74 ، شارع األستاذ علي بومنجل  17 بن انعمة حممد  03

 041.40.58.00 اإلخوة نياطي بالطو وهرانشارع  26 فريق علي  004
 041.38.44.13 ، شارع ساسي حممد سامبيار 21 خالدي فهيمة  006
 041.21.60.30 ، شارع العقيد عمريوش 28 بن جلول حممد  06
 041.21.37.43 مسكن حي يغموراسن 1180،  28عمار أ  بطاهر معمر  07
 6.69.58.69.22 ، شارع قفاي بومدين ) جانب اثنوية احلياة  08 بركات حممد 08
 A 041.29.41.9 17شارع مستغامن رقم  بورجنة أمحد 09
 041.30.14.60 06رقم  E1حي ليسكور عمار  تلي خدجية 10
، شارع اإلخوة مشلول ) ابستور سابقا (  08 دريوش فاطمة 11

 بالطو  02الطابق 
041.40.00.82 

 041.30.27.82 وهران  – 02حي ليسكور عمارة ب  رايس حفيظة 12
 041.33.24.15 ، شارع حممد مخيسيت  23 صاري حممد هشام 13
  041.29.13.54 ، شارع حممد بوضياف 01 عكروم دليدة 14
 041.28.21.97 وهران ، حي بيقو صديقي دحو 13مكرر  مربك بشري 15
 041.30.24.58 ، شارع األستاذ عابد حممد  10 هربي مجال 16
 041.29.19.89 ، شارع العريب بن مهيدي  06 خدمي بلقاسم 17

 07.91.52.36.91 ، مكرر شارع مشري عبد القادر 12 زاش عبد اللطيف 18
 07.90.32.28.51 حي سيدي حمي الدين  22شارع بيار ع /  مزاري مصطفى 19
.27.7425041. ، شارع بن اتزي اهلواري شوبو  04 خليفة عبد هللا 20  
الطابق االول رقم  01حي مرافال عمارة ب بلحسن عبد القادر نور الدين  21

 وهران  04الباب 
07.92.99.52.00 

 041.53.02.33 مطلع الفجر 111تعاونيات رقم  09حي  جليل أمال 22
 05.50.15.16.89.89 03مدخل  06حي أشاالم عمارة رقم  تبحرييت طارق 23
 041.87.05.77حي مخيسيت إقامة املنظر اجلميل سابقا ابن  ماحي ابهي عمارة زهرة 24
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حي العقيد  H1قطعة   B2خلدون حاليا 
  لطفي وهران 

041.87.06.39 

 25/15حي سيدي البشري ابرمونيت ع/ رقم  رابع خمتارية  25
 بالطو

040.40.51.37 

 041.29.18.53 شارع األمري عبد القادر 42 وهراين قادري مجال  26
 05.53.13.02.17 ، شارع فريح حممد  04 بن عزوز فتيحة  27
 040.23.45.40 76حي مخيسيت العقيد لطفي التعاونية العقارية  حيفري إهلام 28
 –102رقم   01 حي األرض الكبرية تور  بلروايت حممد 29

 وهران 
05.53.45.97.01 

 حمكمة عني الرتك
 041.44.15.40 28مسكن مدخل رقم  350  بوفلجة فتيحة 30
 041.44.38.33 شارع فلسطني عني الرتك 07 حريش الصادق 31
 041.44.87.85 شارع حريشي بومدين عني الرتك طييب عمر 32
 041.44.99.65 عني الرتك  –شارع حريشي بومدين  20 قريب عبد السالم 33

 حمكمة السانيا
 041.58.43.88 الطابق األول  09حي اهلواء عمارة ب  موالي علي وحيدة  34
 041.56.34.62 شارع حممد مخيسيت السانيا 18 عسوقني الطيب 35
 041.58.21.56 شارع زغلول  السانيا 21 يونس رابح  36
 041.55.41.45 جتزئة ابهي عمار السانيا  149رقم  جوادي نور الدين 37
 05.56.24.01.96 شارع غراس بو عزة السانيا 13 بغشام مفتاح  38
 041.55.32.66 السانيا 04حي اهلواء عمارة ب  قادري هامشي  39

 حمكمة أرزيو
 041.79.24.95 02رقم  05شارع احلدائق عمارة أ 04 اهلواريبن عبد هللا   40

 041.79.14.18 شارع فرانز فانون 154 قرماج رشيد  41
 03رقم 03مدخل  40حي بن بولعيد عمارة  أمحد فواتيح توتة 42

 أرزيو 
041.77.90.68 

مقابل  381سابقا رقم  فرطاس حممد تروفيل 11 محيدي اجلياليل 43
 الشرطة القضائية

 041.79.11.71 

 041.37.78.43 الطابق األول أرزيو  19هنج احلدائق رقم  02 قندوز رشيد 44
 041.37.62.00 حي احلدائق 06شارع  49رقم  غامل أمحد عز الدين  45
 041.47.67.40 25أ رقم  04حي بن بولعيد عمارة  طاجني سليمان   46
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 حمكمة وادي تليالت

 041.43.71.78 وادي تليالت شارع األمري عبد القادر 07 شارف عبد الرزاق 47
حمل رقم   Bعمارة  LPAمسكن   70حي  ولد عوايل توفيق 48

 وادي تليالت  02
041.18.71.21 

 حمكمة قديل
 041.78.15.47 قديل  – شارع اإلخوة أوسهلة 05 بوحجار صالح الدين  49
 041.78.15.81  08شارع دريدر موسى رقم  دالل حممد رضوان 50
 041.78.14.83 قديل  – شارع حممد مخيسيت 20 جابر علي 51

05.49.68.28.85 
 041.78.43.55 هنج الشمال قديل  16 بلعباس حممد 52
 041.78.12.92  شارع بن عيسى حممد قديل  06 سعداوي حممد  53
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 مجلس قضاء تيارت

 

 حمكمة تيارت
 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 046.21.29.91 تيارت  –حي اإلخوة قيطون  طايف رابح 002
 046.21.29.31 تيارت  10رقم  حي اإلخوة قيطون عيدوين عبد احلفيظ 55
 046.41.78.10  تيارت  –شارع بنية محيد  معيزيز العريب 56
 046.41.12.74 تيارت  - 402س رقم  50حي اإلخوة قيطون عمارة  بلجياليل مليكة 57
 046.21.44.95  تيارت  –حمل طريق اجلزائر  82حي  حري اندية 58
 046.41.19.51 تيارت  –حي اإلخوة قيطون  مبارك انصر 59
 046.77.34.72  تيارت  – 10شارع عرابوي خالد رقم  بن شهرة العريب 60
 046.41.18.32 تيارت  -  06بلحاج اهلامشي رقم  شارع مشكور حممد 61
 046.21.28.68 تيارت  – 50عمارة  حي اإلخوة قيطون  عبو خالد 62

 حمكمة السوقر
 046.43.95.01 السوقر  14عمروش رقم طريق  بن هواري خمتار 001
 046.28.75.12  السوقر  – 94طريق عني الذهب رقم  عمال هوارية 64
 046.43.88.06 السوقر  – 14700طريق عني الذهب  قبسي ميلود 65
 046.43.89.79 السوقر   -شارع إبن ابديس بودايل خالد 66

 فرندة حمكمة
 046.40.74.22 فرندة –شارع ابستور  قديري خنلة 67
 046.40.86.47 شارع األمري عبد القادر  مسكف بن عودة 68
فرندة  - طريق مشرع الصفا بن خرية بن عيسى 69  046.40.75.85 
 046.40.73.97 فرندة –شارع ابستور  خلوط حممد 70
 046.40.79.34 فرندة  – حممد ةهنج هب نواورية خمطار 71

 محكمة قصر الشاللة 
 046.36.12.83 ريعة بقصر الشاللة حي اللة قريشي مصطفى 72

 046.46.87.01 قصر الشاللة  – شارع احملكمة بوعزة عبد احلميد 73
 046.36.14.50 قصر الشاللة  –شارع احملكمة  محداش مصطفى 74
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 //////// 14شارع احملكمة و الربيد فوج  حساين عبد القادر 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

 

 مجلس قضاء تيسمسيلت

 حمكمة تيسمسيلت
 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 046.57.65.65  04ماي رقم  08شارع  سي بشـري عـابـد 76
 046.57.69.59 ماي  08شارع  بوشريط أمحد 77
 046.56.71.65 ماي مقابل احملكمة  08شارع  شرماط منصور  78
 046.57.67.32 45ماي رقم  08شارع  غماز حامد 79
 046.57.92.71  67سكن رقم  119حي  واري صليحة  80
 046.57.67.33  87سكن رقم  200حي  وقاص سي رابح 81
 046.57.69.55 ماي  08شارع  الوكال بن خرية 82
 046.57.65.52 03جوادي رقم شارع  كسار نور اهلدى 83
 046.57.62.54  08سكن رقم  40حي  العنرتي عبد الرمحان  84

 حمكمة ثنية احلد
 046.58.22.36  10شارع األرز رقم  صنصال ايقوت  85
 046.58.29.31 حي رامول عبد القادر  68رقم  بوخريس الطاهر بن عودة 86

 حمكمة برج بونعامة
 046.50.32.67  20حي قصدي قدور رقم  عامر بن عافية بن 87
 046.50.41.21 11حي حبال رابح رقم  بودمحاين توفيق  88
 046.50.40.67 حي البناء التسامهي  ساكو صادق 89
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  مجلس قضاء أدرار  

 محكمة أدرار
 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 049.36.92.63 أدرار  –حي احلطابة أدرار ابلقرب من مسح األراضي  سعيدي أمحد 90
 049.96.95.97 أدرار  – شارع زقاق أمراد أوالد أوشن يزويل نزيهة 91

 

 

 حمكمة رقان
 049.97.12.51 رقان  –حي السعادة  بوزايين مصطفى 92
 06.60.46.06.31 رقان  –حي العقيد لطفى  خثري مسعود 93

 تيميمونحمكمة 
 049.30.14.02 جوار مسجد انس ابن مالك _ تيميمون  دحنان علي 94
 049.30.01.97 شارع العريب بن مهيدي  جومي الطيب 95
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  جلس قضاء سيدي بلعباسم
 

 سحمكمة سيدي بلعبا
 

 الهاتف   عنوان المكتب لقب و اسم المحضر القضائي  الرقم

 048.74.20.28 ، شارع بن ديدة بلعباس 07 بن هدار العيد  96
 048.74.10.72 ، شارع فلسطني  17 بن رحو عبد القادر 97
 048.54.83.86  شارع علي خبالد سيدي بلعباس بلوفة ميلود 98

 048.74.19.16 ، شارع بن ديدة بلعباس 15 بوحارة أمحد  99

 048.54.87.30 شارع املفتش ابصي اتمي برزيقة عابد 100

661.122.275 
 048.74.10.65 ، شارع فلسطني  14 رحو مصطفى نور الدين 101
 048.54.73.91 ،شارع صورية بن دميراد  03 صاحل عبد النيب 102

 048.54.08.82 شارع فلسطني  قندسي بوزاين 103
 048.56.74.90 شارع حممد مخيسيت  مسعودي جنية 104

 048.54.52.66 ، شارع جون جاك روسو  09 عبد العزيز مكي 105

661.122.384 
 07.73.19.00.66 سيدي بلعباس ، بيت القدس  12 بلوحي عبد القادر 106

 07.73.17.68.15 ، شارع اجلمهورية 11 محزة قدور 107

سيدي  شارع الشيخ العريب تبسي 14 بن دوينة أحالم 108
 بلعباس

048.74.15.54 

 048.65.14.56 شارع بوخاري الغريب 16رقم  ملعب مجال 109
 048.74.11.57 بن عي خبالد جون جاك روسو   شارع 02 صاحل فادية 110

 

 

 

 

 



 
 

10 

 حمكمة تالغ
 048.78.78.49 تالغ  شارع املالزم يزيد  العراجي فوزي  111
 048.78.79.16 تالغ 156مسكن عمارة س رقم  186حي  بوديسة أمحد  112
 048.78.76.34 تالغ  06شارع سيد جريس رقم  طرشون صالح الدين 113
 048.78.72.50 الشارع الرئيسي تالغ  موساوي صليحة  114

 حمكمة سفيزف
 048.79.40.93 ، شارع حممد اخلامس سفيزف  42 خباز ميلود 115

 048.79.48.67 شارع اإلخوة وهيبة  سفيزف 08 ميلول مراد 116

 048.79.51.34 شارع العريب بن مهيدي سفيزف  32 حمتوقي فريد 117

 07.71.61.42.77 شارع الر ائد سي حممد سفيزف صغري حممد احلاج 118

 حمكمة ابن ابديس
 048.73.22.90 هنج العريب بن مهيدي مكحلي احلبيب  119

 048.73.60.08 ،شارع بن محيدة جياليل 21 انصح مصطفى 120
 048.73.66.79 18شارع مصمودي بن خليفة رقم  عليلي قويدر 121

 07.72.18.21.69 شارع زيتوين خلضر بن ابديس عرابوي بومدين 122
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  مجلس قضاء عين تموشنت
 

 محكمة عين تموشنت
 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 043.78.10.80 عني متوشنت –شارع أمبارك بوسيف  15 سعد هللا عبد الكرمي 123

 
 043.78.85.65 عني متوشنت  -  324رقم  Aمسكن بلوك   70حي  سكيو موسى 124

 043.79.67.83 حي احملبة طريق سيدي بلعباس ماحي عيسى 012

 043.61.49.88 عني متوشنت -  34رقم  Eمسكن بلوك  204حي  مراد طيب بن حيي 126

 043.78.58.43 عني متوشنت 28شارع ابستور رقم  لف اهلوارييك 127
 ////////////// عني متوشنت  –، شارع مغين صنديد فاطمة  79 العيهار بوسيف 128
 043.60.67.82 عني متوشنت  –شارع أمبارك بوسيف  15 هزيل نصر الدين 129
   جرادي يوسف 130

 حمكمة العامرية
 043.76.02.43 العامرية شارع محو بوتليليس  واريمانع ه 131

 043.76.03.07 العامرية 01رقم  منصور أمحدشارع  حدو ميلود 132

 043.76.10.84 العامريةحي بوتليليس مسكن  32حي  بلعباس بن قرعة فوزية 133

 حمكمة بين صاف
 043.74.14.11 بين صاف  –مسكن املنطقة احلضرية  52حي  جماهد معمر 134

 043.74.25.58 بين صاف  -شارع سي الطيب   57رقم  قارة مرزاق 135

 043.69.44.60 بين صاف شارع عيسات ايدير  07عمارة رقم  سي بوعزة حورية 136

 043.74.27.81 شارع قادري قدور بين صاف  34رقم  حكيمة بن رزاق 137

 حمكمة محام بوحجر
 043.73.75.42 محام بوحجر  – شارع بن صاحل بلوفة بن منصور جياليل 138

 043.73.76.57 محام بوحجر – مسكن بركة 178حي  طلحة حممد 139

 043.73.56.79 عني متوشنت –محام بوحجر  - مسكن  90حي  بن بكرييت أمني  140
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  جلس قضاء مستغانمم
 

 حمكمة مستغامن
 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 06.61.24.77.62 ، شارع تلمسان ، مقابل مسجد البدر مستغامن 02 داين حلسن  141
 045.41.31.44 مستغامن  –، هنج بن عياد بن ذهبية  19 عمراوي يسمينة 142

 05.58.42.48.52 ،شارع بلمهل الشارف02 بلعماري جياليل 143

 045.41.08.18 06شارع بوشارب الناصر رقم  بلحمييت عائشة 144

 045.41.72.04 مستغامن  31شارع نفوسي عثمان رقم  بلغويت الزهرة 145

 07.77.76.39.10 مستغامن  06رقم   41جويلية عمارة  5حي  عبد الرمحان زحاف 146

 045.41.67.06 مستغامن  –شارع سلطان اجلياليل  عباسة العريب 147

 045.41.33.10 ،شارع بوهلة احلبيب04 بن عابد سيد أمحد 148

 045.41.22.01 مستغامن  17شارع برايس عبد الرمحان رقم  شريف مليكة 149

 045.41.61.59 مستغامن  19حي العقيد عمريوش بن برنوتوايت رقم  عيسى فاطمة 150

 045.41.04.16 ، شارع برايس عبد الرمحان  25 شرابـي عمر  151

             045.41.37.86 مستغامنمقابل حديقة التسلية _  02شارع تلمسان رقم  برابح حممد رايض 014

 حمكمة سيدي علي
 045.45.11.72 سيدي علي . 02مسكن عمارة أ رقم  64حي  جبوري اهلواري 153

 045.45.18.08 سيدي علي  – 12مسكن عمارة د رقم  64حي  زيتوين العريب 154

 045.45.11.73 سيدي علي  02مسكن عمارة د رقم  64حي  الوايل زهرة 155

 045.24.10.83 شارع أول نوفمرب سيدي علي  سعدون دليلة 156

 045.45.10.77 06مسكن عمارة س رقم  64حي  بشيخ حممد 157
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 حمكمة عني اتدلس
 045.48.61.95 عني اتدلس  –حي األمري عبد القادر  كسار نوارة 158

 045.48.65.27 عني اتدلس  – حي األمري عبد القادر بلجرد عيسى 159

 045.48.61.50 عني اتدلس  – حي األمري عبد القادر جغيوة بولفعة 160

 45.48.61.52 عني اتدلس  – القادرحي األمري عبد فغول بومدين 161
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  مجلس قضاء سعيدة
 

 

 

 حمكمة سعيدة
 

لقب و اسم احملضر  الرقم
 القضائي 

 اهلاتف  عنوان املكتب 

 048.35.00.89 جويلية مقابل حي البدر 5حي  درار حممد 162

 048.41.84.65 سعيدة  – 09شطر و رقم  حي بوشريط كاستور بن نعوم عبد القادر 163

 048.51.81.26 سعيدة  – عمارة الكاسرت 21ت حي بوشريط  صاحلي عبد املالك 164

 048.41.03.94 سعيدة  – 1سحي زفافة ميلود  عبد الصمد مجيلة 165

 048.38.34.32 سعيدة - 08 شطرسكن  50حي سيدي الشيخ  عامر عبد القادر 166

 048.41.31.18 سعيدة - 02شارع عون علي رقم  محار عاشورة 167

 048.43.92.30 ،شارع اببية الشيخ06 زواد ليلى 168

 048.43.45.19 ،شارع زيغوت يوسف 24 هالل عبد الكرمي 169

 048.41.27.55 سعيدة  – 20شارع مولود فرعون رقم  فراجي عاشور 010

 048.43.74.17 ،شارع الفدائيني24 مجعة ليلة 171

 048.42.63.78 سعيدة  – 01رقم  24شطر  سكن البدر اجلديد 192حي  زروقي الطيب 172
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  مجلس قضاء البيض
 

 البيض محكمة
 

 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 049.61.10.41 البيض - 23رقم  – 09حي الشهيد محيتو احلاج البشري عمارة  قامسي عمر 007

 049.67.30.06 البيض -حي الصديقية  بلكيحل  فاطمة 174

 049.61.40.31 البيض – 04شارع النور عبد القادر رقم  قويدر برهيو 175

 049.67.15.97 البيض -حمالت امللعب اجلديد  لباللطة عبد العايل 176

 049.673.76.43 البيض -شارع اإلخوة غيالين قاعدة بوشريط  بلقامسي الطاهر 177

 049.61.33.68 البيض –ساحة املهبولة  نور احلاج 178

 049.67.73.30 ) القرابة( البيض 51/11شارع الفدائيني رقم  جوادي مليكة 179

 

 بوقطبمحكمة 
 

 رقم الهاتف  عنوان المكتب لقب و اسم المحضر القضائي  الرقم

 049.62.59.45 بوقطب –مسكن مقابل حمكمة بوقطب  24حي  ابلباء بن عامر 180

 049.62.33.96 شارع الشهداء الثالثة وسط بوقطب عمارة عيسى 181

 049.62.30.53 بوقطب  –شارع بوصوار موسى  بلعرمي عبد الغاين  182

 
 األبيض سيدي الشيخمحكمة 

  
 رقم الهاتف  عنوان المكتب لقب و اسم المحضر القضائي  الرقم

األبيض سيدي  – 06رقم الباب  01مسكن رقم العمارة  18حي  بلحاج شعبان 183
 الشيخ 

049.64.31.40 

األبيض سيدي  – 12رقم الباب  02مسكن رقم العمارة  18حي  مهناين جلول  184
 الشيخ 

049.64.30.47 

 07.78.71.67.89 األبيض سيدي الشيخ  –مسكن  100حي  نقاقيش جياليل 185
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  قضاء النعامة مجلس
 

 محكمة المشرية

لقب و اسم احملضر  الرقم
 القضائي 

 اهلاتف  عنوان املكتب 

 06.62.06.36.43 املشرية – 35شارع بن دحو طاهر رقم  شى مجوعيبن ع 186
06.61.22.02.43 

 049.77.57.54 املشرية  – 35  شارع بن دحو طاهر رقم  عقون حيي 187

 049.57.46.96 املشرية  – 35دحو طاهر رقم شارع بن  خيلف رشيد 188

 049.57.53.75 املشرية  –مسكن مدرسي  19شارع عبد الالوي حممد  دامي عبد اجمليد 189

 049.54.42.46 سكن مدرسي 19شارع عبد الالوي حممد حي  عاليل الطاهر 190

 049.57.51.49 املشرية –شارع الدكتور بن زرجب  عاليل عبد اجمليد 191

 حمكمة النعامة
 049.59.60.41 النعامة 02رقم 9مسكن جناح ب 336حي  قدوري أحممد 192
 049.59.60.72 النعامة  – 83سكنات فردية رقم  380حي  سرابح أمحد 193

  الصفراءحمكمة عني 

 049.56.71.23 . الصفراء_ عني  جويلية 05حي  عمار عبد النور 194

 049.55.59.01 . الصفراءعني  -شارع العريب التبسي وسط املدينة طفراوت زوبري 195
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  معسكرمجلس قضاء 
 

 محكمة معسكر
 

لقب و اسم احملضر  الرقم
 القضائي 

 اهلاتف  عنوان املكتب 

 045.75.23.51 معسكر  –، شارع مصطفى بن بولعيد  21 حرمل عبد احلميد 005
 45.75.24.77 معسكر  –، شارع مصطفى بن بولعيد  04 جيدار خرية  197
 045.71.96.63 معسكر  –شارع جيش التحرير الوطين  عزوط حممد  198
 045.75.27.00 معسكر  –، شارع سنوسي احلبيب  03 أجاوت عبد القادر  199
 045.75.22.95 معسكر  –شارع نصر الدين  09 بوقادة مصطفى  200
 045.75.22.95 ، شارع نصر الدين معسكر  09 بشري  قطين 201
 045.75.20.98 شارع بلعوين بن عيسى _ معسكر  09 مغريب شهرزاد  202
 045.75.27.18 معسكر –شارع قويزي أمحد  سين كمال 203
 045.71.93.23 معسكر  –شارع مشوم خمتار  28 مقدم هوارية 204

045.71.88.64 
 احملمدية حمكمة

  045.94.75.29 احملمدية  -،شارع األمري عبد القادر31 برحال حممد 205
 045.94.76.88 احملمدية  – شارع بوخليف بن عودة بقدوس علي 206
 045.94.74.91  احملمدية  – 01رقم  10مسكن عمارة  140حي  غالب عمر 207
 045.94.77.01 احملمدية - بن عودة الطابق األول شارع بوخليف شيخ أمني 208
 045.95.53.46 احملمدية  -مسكن 124حي التعاونية العقارية هواري بومدين  بونوة كرمية 209

 حمكمة سيق
 045.64.95.45 سيق  –شارع العقيد لطفي ) مقابل مكتب الربيد / ملكيةو تويزة (  خلضر بن انصر ميلود 008
 045.62.53.80 سيق  –، شارع اإلستقالل  14 زانيت علي  211
 045.64.89.92 سيق  – شارع سي احلواس 08رقم  عدة بن سليم الياس 212
 045.64.89.78 سيق  –، شارع العيد عمريوش  04 معزوزي عبد احلميد 213

 

 حمكمة تغنيف
 045.97.23.54 تغنيف  –شارع نزهة املسبح عمارة أ  حبوارح عبد هللا 214
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 045.97.21.43 تغنيف  –شارع مرين العيد  حضري عبد العزيز  215
 045.97.71.73  تغنيف -  سيدي عقبة ، شارع  52 معروف اجلياليل  216
تغنيف  –شارع مرين العيد  حاج خمتار قامسية 217  045.97.21.51 

 محكمةغريس

 045.74.87.90 غريس  –سكن طري املشفى  32ي ح ممدود بن عومر 218
 045.73.89.73 غريس -طريق سعيدة  غزالوي مصطفى 219
 045.74.90.89 مسكن غريس 44حي  عامر موفق 220
 045.74.88.86 ي بن يحي غريسرشارع حمو رميشي خمتار  221

 حمكمة بوحنيفية
 045.76.76.03 ، شارع العقيد بن حدو بوحجر _ بوحنيفية 17 غبغوب نور الدين  222
 045.76.72.05 بوحنيفية  –شارع بوجلطية حنيفي  قنوين عبد القادر  223
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  مجلس قضاء تلمسان
 

 محكمة تلمسان

 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 043.38.16.63 تلمسان  - حي إقامة أرض عشاشرة   بوقطيب عبد الكرمي 224

 043.26.56.11 هنج السلم ساحة القريوان كرمي حممد 225
 

 043.56.46.15 تلمسان  – درار عبد الرمحان الكيفان شارع بوعيادي مصطفى 226

 043.26.63.16 تلمسان  –بوسيف  يبلحج هنج 02 بومديو أمحد 227

 043.56.42.76 تلمسان  -كيفان  205جتزئة قارة سليمان رقم  بركاين سفيان 228

 043.27.63.44 مسكن شارع قوار عمارة ب 112حي  طييب نبيل  229

 043.41.33.06 شارع درار عبد الرمحان الكيفان 04 بن عبد هللا إبراهيم 230

 043.41.39.85 تلمسان  –شارع عبد الالوي حممد الكيفان  بلعريب عبد الصمد 231

 043.56.46.87 تلمسان  -شارع عني السبع على إقامة بن مسايب الكيفان  غماري زكرايء حيي 011

 محكمة سبدو
 043.54.61.09 تلمسان  –سبدو  –شارع األمري عبد القادر هنج القدس  عمامرة أمحد 003

 043.54.60.76 سبدو -شارع األمري عبد القادر القادر بن عيسى عبد 234

 043.54.61.89 سبدو  – حي الشهيد دحو بومدين بن مساعني خلضر 235

 حمكمة الغزوات
الغزوات -مسكن شارع سايح ميسوم   320حي  لوزي مجيلة 236  043.46.72.76 

 043.46.71.72 الغزوات - مسكن شارع سايح ميسوم 320حي  حاج عبد القادر حممد 237

 043.46.73.76 الغزوات -01 بمسكن عمارة  320حي  بلحسن حممد 238

 043.46.75.76 الغزوات  -13عمارة "أ"رقم  320حي  ماحي رضا 239

 043.46.73.77 الغزوات  – 03مسكن عمارة ب  320حي  بن أابجي شكيب 240

 043.46.77.30 الغزوات   -سكن  320حي  حممد الصغري  صايف 241

 حمكمة الرمشي
 043.43.92.88 الرمشي  – 04حي املقام عمارة "ب" جناح"د" رقم  بن عربية عبد القادر 242

 043.43.50.06 الرمشي  -  05سكن اجتماعي حي االستقالل عمارة أ 224جممع سويقي علي  243

 043.43.02.55 شارع بودية الرمشي شريفي سليمة 244
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 حمكمة أوالد ميمون
 043.36.21.54 أوالد ميمون  – اجلمهورية شارع  حشمي عبد القادر 245

 043.36.40.51 أوالد ميمون  -مستاري طلحة  شارع قادة بلغيثري عز الدين 246

 043.36.35.68 طريق سيدي بلعباس    114شارع مراح ميلود رقم  لدهم أمني 247

 043.36.46.62 أوالد ميمون  – 33حي سيدي عبد الرمحان رقم حايب نذير 248

 حمكمة ندرومة
 043.45.62.52 ندرومة -شارع حلسن انصر حممد  عبد املوىل عبد احلق 249

 043.45.61.97 ندرومة  –شارع عياش حممد حي دقيوس  25 ابرودي هشام 250

 043.45.69.93 ندرومة  – مسكن 50حي  جنار موالي أمحد 251

 043.45.67.68 ندرومة  –حي سيدي حيي  زايين مجال 252

 مغنية حمكمة
 043.51.54.62 شارع السوق مغنية درسة حممد 253 

 043.51.52.67 شارع بن رشد  06 مقيدش رضوان 254

 043.50.20.33 29شارع تندوف رقم  لعوج عبد اجمليد 255

 043.49.12.29 الطابق الثاين 18شارع بن رشد رقم  بن صابر حممد فاتح 256

 043.51.53.60 حي السوق الطابق الثالث بوكرابيلة حممد األمني 257

 043.51.52.24 19شارع تندوف رقم  قامسي يوسف 258

 .05.49.24.10.52 مغنية  –شارع ابن رشد  01 هامل حممد  259

 
 
 
 
 
 

 جملس قضاء غليزان
 محكمة غليزان
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 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 046.75.42.31  غليزان  – 75شارع عواد بن جبار رقم  شقيفة حممد 260

 046.71.88.21 شارع فلسطني غليزان شتوان حممد 261

 046.74.89.56 غليزان 05رقم  B1مسكن عمارة  42حي  اجلياليل حممد  262

 046.71.86.82 شارع اإلخوة بصغري غليزان بن بدرة بن عودة 263

 046.75.37.93 شارع طواهرية عدة غليزان طيواسة خالد 264

 046.72.36.91 شارع اجلمهورية غليزان للوشي حفيظة 265

 046.71.58.62 شارع العريب تبسي غليزان مفالح العالية 266

 حمكمة زمورة
 046.86.52.82 شارع بن بولعيد زمورة العقاب عواد 267

 046.86.52.84 شارع بن بولعيد زمورة مسدود هوارية 268

 حمكمة وادي اهيو
 046.78.63.04 واد ارهيو  – شارع كيحل بوعبد هللا أونيسي عمار 269

 046.78.77.11 شارع الشهداء واد ارهيو بوسيف عابد 270

 046.78.62.68 شارع اتزغات اجلياليل واد ارهيو حملي سيدأمحد 271

 046.78.76.09 شارع اتزغات اجلياليل واد ارهيو حراث عبد القادر 272

 ////////////// واد اهيو –، هنج اتزغات اجلياليل  41 مسعودي عبد القادر 273

 حمكمة مازونة
 046.94.72.94 مسكن مازونة 72حي  نقاز عيسى 274

 046.94.77.46 حي اإلداري مازونة ابهي عبد احلليم 275

 046.94.70.13 مسكن مازونة 72حي  ابلباي اندية 276

 046.94.73.77 حي عوينة الديب مازونة صرايف عدة  277

 046.94.90.95 مسكن مازونة 50حي  هين فضيلة 278

 046.94.71.47 حي املعلمني مازونة بلمعزيز معمر 279

 حمكمة عمي موسى
 046.84.16.39  عمي موسى – شارع اإلخوة طالب  فالح صحراوي 280

 046.84.13.83 عمي موسى  –شارع الرائد سي علي  صاحيب جازية 281

 //////////// عمي موسى  –شارع الرائد سي علي  عدالة مجيلة 282
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  لس قضاء بشــــارمج
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 حمكمة بشار
 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 049.21.36.00 بشار  - 05شارع رشيد مدوين رقم  بن عيش إبراهيم  283

 07.71.42.33.05  بشار   -شارع العقيد لطفي  جمدوب نصر الدين  284

 049.26.20.96  بشار  –خلف احلماية املدنية  292حي السالم رقم  احلبيب دحو حياة 285

049.26.20.97 
 049.22.10.56 بشار -قرب البلدية  19شارع توهامي طيب رقم  أغا عقيلة   286

 049.22.90.51 بشار  –وسط املدينة  431شارع أول نوفمرب رقم  الزهراء زروايل فاطمة  287

 ///////// 127جمموع ملكية  15وسط املدينة سليمان بلخدمي قسم  إتيم فاطمة  288

 حمكمة بين عباس

 049.82.45.19   بشار -بين عباس  20مسكن رقم  62حي   أمحدأوالد سامل  289

 حمكمة العبادلة
 049.25.78.87 بشار  –العبادلة  82قطعة رقم  84جتزئة  نورية بوبكري 290

 

 

 

 

 

 

 

  مجلس قضاء تندوف
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 تندوف ةمحكم

 اهلاتف  عنوان املكتب  لقب و اسم احملضر القضائي  الرقم
 049.37.61.63 تندوف -بيب حلشارع عماري حي القصايب  لسبابع الساسي 291

 049.37.63.05 تندوف  –شارع عيسات ايدير  القصايبحي  فرحاين عبد الوحيد 292

 


