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Fonciers                                         Ordre des هيئــــــة المهندسين الخبراء العقارييــــن            

Géomètres Experts   
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 ♦   على جدول الهيئة التسـجيلطلب استمارة   ♦  
 

    06/03/1996المؤرخ في  96-95، المرسوم التنفيذي رقم 01/02/1995المؤرخ في  95-08األمر رقم  : المراجع الثانوية            

 .09/12/2017عامة بتاريخ: الداخلي للهيئة المصادق عليه في الجمعية ال نظاموال                                       
 

............................................................................... اللـقب:  ............................................................................................. اإلسـم:              

  يـالد:تاريخ ومكان الم            

 

  ..................................................................................................................................الـجـنـســيـة:            

.................................................................................................................................................................. العـنـوان الـشخـصي:             

.................................................................... الهاتف :  ..............................................................................................................................                 

.......................................................................................................................................................................... العـنـوان الـمـهني:            

.....................................................................     الهاتف :  ..............................................................................................................................                

...................................................................................................... البريد اإللكتروني: .............................................................. :الفاكس            

......................................................................................................................................................................... الـشهادة في التخصص:            

.............................................................................................. المدرسة/المعهد:..............................................................   المحصل عليها في:            

............................................................................................... تاريخ التنصيب:            

  (.03) ثالثة نسختمأل هذه اإلستمارة في 

 أعاله حة المعلومات المدونةالمعني يصرح بشرفه بص. 

     ........................................... في:  .......................................... بـ :                                                                        

)اإلمضاء مصادق عليه(                                                                                                            
                                                                                           Nom :  ............................................................... 
                                                                                      Prénoms : ............................................................. 

 

         الملف المطلوب:  )طبقا للمادة 03 من األمر 08-95 المؤرخ في : 1995/02/01(
 ( خطي .01طلب ) 

  (02)صورتان شمسيتان، 

  (.دج 000.00 20) عشرين الف دينار جزائريبتسديد مصاريف دراسة الملف المقدرة وصل 

   دج( 000.00 10.) بعشرة آالف دينار جزائري تقدر متدربينالبالنسبة للمهندسين.  

 :بالتسجيل المعنيتدفع في الحساب البنكي للمجلس الجهوي         

 

  :لبنك الوطني الجزائريامفتوح لدى  001006400200008190/77   الجزائر  BNA  بإسم: OGEF/CRA - وكالة برج الكيفان . 

 :بنك التنمية المحليةلدى  مفتوح    005004204180633830/97   وهران BDL   باسم : OGEF/CRO وهران  ازنام  وكالة. 

 :بنك التنمية المحلية  مفتوح لدى 75/005003614180984150   قسنطينة BDL   باسم OGEF/CRC :  و كالة الخروب . 

 

 ( من شهادة مهندس في 02نسختان )المطلوب أو ما يعادلها، االختصاص 

 ( من شهادة العمل تبرر الخبرة المهنية المطلوبة أو شهادة نجاح في02نسختان ) المهني، دريبالت 

 ( ميالد رقم 02شهادتي )12، 

 ( من بطاقة التعريف الوطنية،02نسختان ) 

 ( من شهادة ا02نسختان )غير منتهية الصالحية 03 لسوابق العدلية رقم  

http://www.ogef-dz.com/
mailto:secretariat@ogef-dz.com

