
أدرار وسطمتوسطة تٌلٌالم الجدٌدة

أدرار وسطمتوسطة تٌلٌالم الجدٌدة

أدرار وسطمتوسطة عثمان بن عفان

حً بن سونةمدرسة بن عربٌة هنً

حً المصالحةثانوٌة بوحمٌدي

الشلف وسط بجانب المجلس القضائًمركز التوجٌه المدرسً والمهنً

األغواطالواحات الشمالٌةثانوٌة عمر بن دهٌنة القدٌمةاألغواط

مسكٌانةمسكٌانةمتوسطة سالوي عمار

عٌن البٌضاءعٌن البٌضاءمتوسطة كوشاري بشٌر

أم البواقًأم البواقًثانوٌة فرحانً احمٌدة

عٌن فكرونعٌن فكرونمتوسطة بوٌة بلقاسم

عٌن ملٌلةعٌن ملٌلةمتوسطة حً الرقاٌزي

باتنةباتنة07متوسطة بوزوران ق 

باتنةباتنة02ثانوٌة العربً التبسً 

باتنةباتنةمفتشٌة المطاعم المدرسٌة

نقاوسنقاوسمتوسطة زغدود اسماعٌل

مروانةمروانةمتوسطة البنات مروانة

عٌن التوتةعٌن التوتةمتقن معاش ابراهٌم

أرٌسأرٌسمتوسطة محمد بن بولعٌد

المعذرالمعذرمتوسطة علً بن الطٌب

متوسطة سٌدعلً البحر

متوسطة الشهداء بورمٌن

متوسطة الشهداء بستوت

خراطةخراطةثانوٌة سومانً محمود

أوقاسأوقاسمتوسطة فلكاي محمود

القصرالقصرمتوسطة درٌر حسٌن

حً بن مرةمتوسطة بشٌر بن ناصر

العالٌة الشمالٌةمتوسطة البصٌرة فاطمة

 جوان حً البخاري19شارع متوسطة خولة بنت األزور

العالٌة الشرقٌةمتوسطة محمد الزٌن بلمرش

 مارس8شارع متوسطة حلٌم رشٌد

حً المجاهدٌنمتوسطة بجاوي العربً

220حً البرقة مركز التوجٌه المدرسً

220حً البرقة متوسطة حفصً سلٌمان

البلٌدة
المعهد الوطنً لتكوٌن موظفً قطاع 

التربٌة الوطنٌة
البلٌدةشارع الورود والبنفسج

متوسطة عقو محمد أمزٌان

متوسطة قوٌزي ساعد

ثانوٌة عبد الرحمن مٌرة

تمنراستحً سرسوفمقر مدٌرٌة التربٌةتمنراست

وسط المدٌنةمتوسطة ابن بادٌس

حً جبل الجرفمتوسطة مشري محمد الناصر

طرٌق قسنطٌنةمتوسطة بوضٌاف محمد

الكوٌف فبراٌر18حً ثانوٌة الكوٌف

الشرٌعةطرٌق ثلٌجانمتوسطة مفدي زكرٌا

بئر العاترالحً العمرانًمتوسطة الحً العمرانً

الونزةالونزة وسطمتوسطة االمٌر عبد القادر

العوٌناتالعوٌناتثانوٌة الزبٌر ابن العوام

مدرسة العربً التبسً

متوسطة زواد محمد

متوسطة إمامة الجدٌدة

الرمشًحً الزٌتونالثانوٌة الجدٌدة

مغنٌةمغنٌة المدٌنةثانوٌة الخوارزمً

ندرومةندرومة وسطثانوٌة مصطفى مصطفاي

أوالد مٌمونأوالد مٌمونثانوٌة مسعود السعٌد

سبدوسبدومتوسطة دٌب محمد

تٌارت وسطملحقة مدٌرٌة التربٌةمتوسطة مختار الحاجتٌارت

تٌزي وزوحً بوخالفةمركز التكوٌن المهنً

ذراع بن خدةذراع بن خدةمركز التكوٌن المهنً

مركز تنشٌط الشبابتربٌة بدنٌة/ علوم طبٌعٌة 

مركز توزٌع الكتب المدرسٌةفٌزٌاء/ رٌاضٌات/ اقتصاد

مركز التوجٌه المدرسًانجلٌزٌة/ أمازٌغٌة/ عربٌة

مركز الخدمات اإلجتماعٌةإعالم آلً/علوم إسالمٌة/ إعالم آلً

باش جراحباش جراحمتوسطة شباٌكً محمد

برج الكٌفانحً بونعامةمتوسطة مالك حداد

المحمدٌةشارع علً حطومثانوٌة توفٌق المدنً

سٌدي امحمدساحة اول مايثانوٌة االدرٌسًالجزائر وسط

ابتدائٌة قور شعالل

ثانوٌة البشٌر منتوري

مقر مدٌرٌة التربٌة القدٌم

حً عٌن الشٌحثانوٌة كٌحل بن شهرة

حً الحدائقثانوٌة المجاهد نورانً مصطفى

حً الصومامثانوٌة ٌوراوي عمار

حً موسىمتوسطة مصطفى الوالً

حً الفرسانثانوٌة ترخوش أحمد

بوزٌنة- منعة - ثنٌة العابد - أشمول - تكوت - أرٌس 

الشمرة- المعذر 

جمٌع الدوائر والبلدٌات

جمٌع الدوائر والبلدٌات

جمٌع الدوائر والبلدٌات

جمٌع الدوائر والبلدٌات

جمٌع الدوائر والبلدٌات التابعة لمدٌرٌة التربٌة جزائر وسط

جمٌع الدوائر والبلدٌات التابعة لمدٌرٌة التربٌة جزائر شرق

جمٌع الدوائر والبلدٌات التابعة لمدٌرٌة التربٌة جزائر غرب

الكوٌف

الشرٌعة

بئر العاتر

الونزة

جمٌع الدوائر والبلدٌات جمٌع االطوار و المواد

جٌجل

جمٌع المواد/ االبتدائً

جٌجل جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

الجلفة
جمٌع المواد/ االبتدائً

الجلفة
جمٌع المواد/ المتوسط

الجزائر غرب 

جمٌع المواد/ االبتدائً

الشراقة جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

الجزائر شرق

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

حً عمارة

جمٌع االطوار و المواد

تٌزي وزو

تٌزي وزوالثانوي تٌزي وزو وسط

حنٌن ـ الحناٌة- الرمشً 

مغنٌة ـ باب العسة ـ مرسى بن مهٌدي ـ بن بوسعٌد ـ صبرا

ندرومة ـ فلوسن ـ الغزوات

أوالد مٌمون ـ بن سكران ـ عٌن تالوت

بن الجٌاللً ـ بنً سنوس

جمٌع الدوائر والبلدٌات جمٌع األطوار والمواد

جمٌع الدوائر والبلدٌات

تلمسان

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

جمٌع األطوار والمواد

تلمسان تلمسانتلمسان وسط

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط

تبسة

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

البوٌرة

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

العوٌنات

البوٌرةالبوٌرة وسط

تبسةتبسة

جمٌع االطوار و المواد

بشار
جمٌع المواد/ االبتدائً

المتوسط ـ جمٌع المواد/ الثانوي 

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع االطوار و المواد

بسكرة

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

بسكرة

جمٌع الدوائر والبلدٌاتبشار

بجاٌة

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط

باتنة

جمٌع المواد/ االبتدائً

سرٌانة- تمقاد - تازولت - باتنة  جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

الجزار- برٌكة - أوالد سً سلٌمان - نقاوس 

رأس العٌون- عٌن جاسر - مروانة 

جمٌع المواد/ الثانوي

جمٌع االطوار و المواد

خراطة ـ درقٌنة ـ تسكرٌوت ـ برج مٌرة

تالحمزةـ تٌزي مٌرمرـ بوخلٌفةـ تٌشً ـ سوق اثنٌن ـ -  أوقاس 

-ملبو ـ تمرٌشت 

القصرـ أدكار ـ توجة ـ تٌمزٌرت ـ لغناٌة ـ توٌرت أغٌل ـ بنً 

كسٌلة

أمٌزور ـ برباشة ـ فرعون ـ تندٌرة ـ سمعون ـ بنً حلٌلأمٌزورأمٌزور أمٌزور600/200متوسطة  

جمٌع االطوار و المواد

واد غر ـ بجاٌةبجاٌةبجاٌة وسط

سغانة- عٌن توتة 

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع االطوار و المواد

جمٌع االطوار و الموادأم البواقً

الضلعة- مسكٌانة 

فكرٌنة- عٌن البضاء 

قصر الصبٌحً- عٌن ببوش - أم البواقً 

سٌقوس- عٌن كرشة - عٌن فكرون 

سوق نعمان- عٌن ملٌلة 

الدوائر و البلدٌات التابعة لمراكز إٌداع الملفاتالبلدٌةالعنوانمركز اٌداع الملفاتالمواد/ األطوارالوالٌة

الشلف

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع الدوائر والبلدٌاتالشلف جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

أدرار

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع الدوائر والبلدٌاتأدرار جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي



سطٌفسطٌفمتوسطة بونً قاوة

عٌن أرناتعٌن أرنات أكتوبر17متوسطة 

قجالقجالمتوسطة حمادوش عبدالحمٌد

عٌن ولمانعٌن ولمانمتوسطة شرشافة

الصالح بايالصالح بايمتوٌطة لوكٌة الصالح باي

عٌن آزالعٌن آزالمتوسطة أحمد قدوج

العلمةالعلمةمتوسطة حرفاس

بئر العرشبئر العرشمتوسطة محمد بوضٌاف

حمام السخنةحمام السخنةمتوسطة السلطان حسٌن

جمٌلةجمٌلةمتوسطة اإلخوة دحمان

بنً عزٌزبنً عزٌزمتوسطة زٌغود ٌوسف

عٌن الكبٌرةعٌن الكبٌرةمتوسطة طابوش البشٌر

عموشةعموشةثانوٌة عموشة الجدٌدة

بابوربابورمتوسطة محمد سٌوان

بوقاعةبوقاعةمتوسطة هداجً حسٌن

بوعنداسبوعنداسمتوسطة علً زرمانً

نبً ورثٌالنًنبً ورثٌالنًمتوسطة الورتٌالنً

ماوكالنماوكالنمتوسطة محً الدٌن موفق

قنزاتقنزاتثانوٌة دار الحاج

حمام قرقورحمام قرقورثانوٌة العطوي عبد هللا

سطٌفسطٌفمتوسطة حسان عجاتً

عٌن أرناتعٌن أرناتمتوسطة أول نوفمبر

قجالقجالثانوٌة قجال

عٌن ولمانعٌن ولمانمتوسطة دوحٌل

صالح بايصالح بايالثانوٌة الجدٌدة

عٌن آزالعٌن آزالمتوسطة اإلخوة بوحفص

العلمةالعلمةمتوسطة عباللطٌف عمران

بئر العرشبئر العرشثانوٌة داٌخ البشٌر

حمام السخنةحمام السخنةمتوسطة حمودي حمودي

جمٌلةجمٌلةثانوٌة بوحرود

بنً عزٌزبنً عزٌزثانوٌة بوقندورة الشرٌف

عٌن الكبٌرةعٌن الكبٌرةمتوسطة ثٌاللً الطاهر

عموشةعموشةثانوٌة اإلخوة رحال

بابوربابورثانوٌة بوقروة ذوادي

بوقاعةبوقاعةثانوٌة عٌسى هداجً

حمام قرقورحمام  قرقورثانوٌة العطوي عباهلل

بوعنداسبوعنداسثانوٌة أرغٌب

بنً ورثٌالنبنً ورثٌالنثانوٌة سلٌمان عمٌرات

قنزاتقنزاتثانوٌة دار الحاج

ماوكالنماوكالنثانوٌة ماوكالن

سطٌفحً ٌحٌاويثانوٌة عمار مرناش

عٌن أرناتعٌن أرناتثانوٌة لولو علً

قجالقجالثانوٌة قجال

عٌن ولمانعٌن ولمانثانوٌة لخضر بلمدانً

صالح بايصالح بايالثانوٌة الجدٌدة

عٌن آزالعٌن آزالثانوٌة سعد دحلب

العلمةالعلمةثانوٌة البشٌر قصاب

بئر العرشبئر العرشثانوٌة داٌخ البشٌر

حمام السخنةحمام السخنةثانوٌة هواري بومدٌن

جمٌلةجمٌلةثانوٌة بوحرود

بنً عزٌزبنً عزٌزثانوٌة بوقندوز الشرٌف

عٌن الكبٌرةعٌن الكبٌرةمتوسطة العربً بورٌاشً

عموشةعموشةثانوٌة اإلخوة رحال

بابوربابورثانوٌة بوقروة ذوادي

بوقاعةبوقاعةثانوٌة محمد التومً

حمام قرقورحمام قرقورثانوٌة العطوي عبدهللا

بوعنداسبوعنداسثانوٌة أرغٌب

بنً ورثٌالنبنً ورثٌالنثانوٌة سلٌمان عمٌرات

قنزاتقنزاتثانوٌة دار الحاج

ماوكالنماوكالنثانوٌة ماوكالن

سعٌدةالحً االداريمتقن طنجاوي امحمدسعٌدة

القلنهج فلسطٌنمتقن القل

اوالد عطٌةأوالد عطٌة فٌفري18ثانوٌة 

الحروشحً المغربًثانوٌة زٌغود ٌوسف

ام الطوبأم الطوبمتوسطة بولهواش

رمضان جمالرمضان جمالثانوٌة رمضان جمال

عزابةعزابةمتقن بن موسى صالح

بن عزوزبن عزوزمتوسطة بلٌاٌسن عٌسى

الحدائقحً زغدود عبد المجٌدثانوٌة صالح مرسً

سكٌكدةحً االخوة بوحجةثانوٌة لوصٌف رشٌد

سٌدي مزغٌشنهج طرٌق القلثانوٌة سٌدي مزغٌش الجدٌدة

عٌن القشرةعٌن القشرةثانوٌة عمر المختار

تمالوسحً محمد رهواجثانوٌة سنٌقر بوخمٌس

الزٌتونةالزٌتونةثانوٌة مخبوش السعٌد

حً بوعزة الغربًمدرسة التهامً محمداللغة العربٌة

حً باب الصاٌةمدرسة طالبً احمداللغة الفرنسٌة

حً عظٌم فتٌحةمتوسطة بوعمامة عمارةالرٌاضٌات

شارع االمتٌازمتوسطة احمد مدغريالعلوم الفزٌائٌة و التكنولوجٌة

حً مٌموزةمتوسطة بلبشٌر الشٌخاللغة الفرنسٌة+ العلوم الطبٌعٌة 

حً محطة القطارمتوسطة ابن زٌدونالتارٌخ و الجغرافٌا

حً بوعزة الغربًزواوي قدوراللغة العربٌة

علوم + علوم فٌزٌائٌة + رٌاضٌات 

تربٌة بدنٌة+ طبٌعٌة 
طرٌق تمٌرةثانوٌة النجاح

علوم + التارٌخ و الجغرافٌا 

علوم اقتصادٌة+ فلسفة + اسالمٌة 
شارع الصوماممتوسطة التبانً

+ اللغة االنجلٌزٌة + أدب عربً 

اللغة االسبانٌة+ اللغة االلمانٌة 
حً البدر بجانب مدٌرٌة التربٌةمتوسطة مالك حداد

دائرة بوعنداس

دائرة بنً ورثٌالن

دائرة قنزات

دائرة ماوكالن

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع االطوار و المواد

الثانوي

دائرة أوالد عطٌة

دائرة الحروش

دائرة أم الطوب

دائرة رمضان جمال

دائرة عزابة

دائرة بن عزوز

دائرة الحدائق

دائرة حمام قرقور

جمٌع المواد/ الثانوي

دائرة صالح باي

دائرة عٌن آزال

دائرة العلمة

دائرة بئر العرش

دائرة حمام السخنة

 دائرة جمٌلة

المتوسط

جمٌع الدوائر والبلدٌات

سكٌكدة

سٌدي مزغٌش

عٌن القشرة

تمالوس

الزٌتونة

سٌدي بلعباس

ابتدائً

سٌدي بلعباس

جمٌع االطوار و الموادسكٌكدة

دائرة القل

دائرة سطٌف

 دائرة عٌن أرنات

دائرة قجال

دائرة عٌن ولمان

دائرة بنً عزٌز

دائرة عٌن الكبٌرة

دائرة عموشة

 دائرة بابور

 دائرة بوقاعة

دائرة عٌن الكبٌرة

دائرة عموشة

 دائرة بابور

دائرة بوقاعة

جمٌع المواد/ المتوسط

دائرة سطٌف

دائرة عٌن أرنات

 دائرة قجال

دائرة عٌن ولمان

دائرة صالح باي

 دائرة عٌن آزال

دائرة العلمة

دائرة بئر العرش

دائرة حمام السخنة

 دائرة حمام قرقور

 دائرة بوعنداس

دائرة بنً ورثٌالن

دائرة قنزات

 دائرة ماوكالن

سطٌف

جمٌع المواد/ االبتدائً

دائرة سطٌف

دائرة عٌن أرنات

دائرة قجال

دائرة عٌن ولمان

دائرة الصالح باي

دائرة عٌن آزال

العلمة

بئر العرش

بوقاعة

بوعنداس

نبً ورثٌالنً

ماوكالن

قنزات

حمام قرقور

حمام السخنة

جمٌلة

بنً عزٌز

عٌن الكبٌرة

عموشة

بابور

دائرة جمٌلة

 دائرة بنً عزٌز



واد الذهب01 رقم 1945 ماي 08متوسطة اللغة العربٌةاالطوار الثالث

حً بوحدٌدمتوسطة طٌبً محمدالمواد التقنٌة+ اعالم ألً 

واد الذهبمتوسطة مغنٌن ابراهٌمعلوم طبٌعٌة

حً عدلمتوسطة سٌدي عاشوراٌطالٌة+ ألمانٌة + انجلٌزٌة 

حً بوزراد حسٌنبوزراد حسٌنتسٌٌر و اقتصاد+ فلسفة 

1945 مارس 08متوسطة متوسطة خالد خوجة عمارفرنسٌة

علوم + فٌزٌاء + تارٌخ و جغرافٌا 

اسالمٌة
حً الصفصاف1172متوسطة االخوة كرٌبات 

حً الصفصافمتوسطة دراج الطاهرتربٌة بدنٌة+ رٌاضٌات 

المحطة1945 ماي 08متوسطة االٌطالٌة+ االنجلٌزٌة + الفرنسٌة 

علوم + تارٌخ و جغرافٌا + عربٌة 

اسالمٌة
طرٌق الزٌتونةمتوسطة عبان رمضان

طرٌق بلخٌرمتوسطة مٌمون علًعلوم فٌزٌائٌة+ رٌاضٌات 

واد معٌز1962 جوٌلٌة 05متوسطة فلسفة+ علوم طبٌعٌة 

تربٌة + موسٌقى + رسم + اقتصاد 

بدنٌة
شارع التطوعمتوسطة صالح مخلوفً

سٌدي مبروك االسفلثانوٌة بوعلً بوسحابة

حً بوصوفثانوي مالك حداد

سطح المنصورةثانوٌة طارق ابن زٌاد

وزرةوسط بلدٌة وزرةثانوٌة وزرة الجدٌدةالمدٌة

مستغانم قرب مدرسة أبو بكر بلقاٌدH L M حً المسرح المدرسًمستغانم

المسٌلة  المسٌلة924حً متوسطة محمد الصدٌق بن ٌحً

المسٌلةالمسٌلةمتوسطة أبً علً بن رشٌق

أوالد دراجثانوٌة بعجً محمدثانوٌة بعجً محمد

مقرةمقرةثانوٌة خٌري الخٌر

حمام الضلعةحمام الضلعةثانوٌة فاٌد السعٌد

بوسعادةبوسعادةثانوٌة محمد بن شبٌرة

بن سروربن سرورمتوسطة علً بن مسعود

عٌن الملحعٌن الملحمتوسطة صباحً عمار

عٌن الحجلعٌن الحجلمتوسطة محمد رشٌد رضا

بنً هنًبنً هنًمتوسطة بغدادي مسعود

شارع طالٌة بوسعٌد زٌدورثانوٌة بغداد بومدٌنعربٌة

حً سٌدي المزاريمتوسطة العرقوبفرنسٌة

ثانوٌة محً الدٌن بن مصطفى 

الراشدي
شارع عٌشوبة محمد

حً مهر محً الدٌنثانوٌة االمٌر خالد

حاسً بستانمتوسطة اإلمام الطبري

حً بنً ثورثانوٌة محمد العٌد آل خلٌفة

حً إفري ال سٌلٌسثانوٌة القصر الجدٌدة

تقرتشارع األمٌر عبدالقادرثانوٌة األمٌر عبدالقادر

حً مرافالمدرسة مولود فرعون

حً اغمراسنمتوسطة إغمراسن

حً النخٌلثانوٌة حٌرش محمد

البٌضالبٌضمتوسطة ابن بادٌسالبٌض

إلٌزيحً الوسط مدٌرٌة التربٌة مصلحة االمتحاناتإلٌزي

 مسكن طرٌق بئر الصنب1044متوسطة فاطمً الصالح

 مسكن473حً متوسطة أقدوش ذٌاب

حً القرٌة الشمالٌةمتوسطة علوش أعمر

قورصوحً عدلمدرسة  الشالٌهات

بومرداس مسكن1200حً مدرسة عمر ترٌكات

بومرداسمركز التوجٌه المدرسً

44الطرٌق الوطنً رقم ابتدائٌة ركاب بشٌر

خلف مقر الوالٌةابتدائٌة دبوس العٌاشً

خلف مقر الوالٌةمتوسطة عباس أحمد

تندوفمقر مدٌرٌة التربٌةمركز التوجٌه المدرسً والمهنًتندوف

تٌسمسٌلت
عٌن )ثانوٌة عبد الحمٌد مهري 

(البرج
تٌسمسٌلتتٌسمسٌلت مركز

 ماي8حً ثانوٌة علً عون

حً األمٌر عبد القادرثانوٌة عزٌز الشرٌف

حً األمٌر عبد القادرثانوٌة بوشوشة

الحامةبلدٌة الحامةمتوسطة بلبالع الشافعً

متوسطة تلٌة إبراهٌم

متوسطة صٌاد علً

(شعبانً) افرٌل26حً مدرسة العربً بن مهٌدي

مقر الرابطة الوالئٌة للرٌاضة 

المدرسٌة

أمام متوسطة ابن خلدون  وسط المدٌنة

أمام مقر الوالٌةمتقن أبو مهاجر دٌنار

تٌبارةمدٌرٌة التربٌةمقر مدٌرٌة التربٌةتٌبازة

حً دٌانسًمتوسطة الجبل األخضر

SNTEحــــــً   متوسطة البشٌر اإلبراهٌمً

تحصٌص بن محجوبمتوسطة دهٌلً محمد الصالح

حً صناوة السفلىمتوسطة سدراتً العٌد

وسط المدٌنةمتوسطة األمٌر عبدالقادر

حً الخربة(بن تونسً)متوسطة الخربة 

حً الكمونٌةمتوسطة شنٌنٌة حسٌن

وسط المدٌنةمتوسطة دٌدوش مراد

طرٌق القرارممتوسطة بن عمٌرة عمار

عٌن الملح ـ جبل مساعد

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع االطوار و المواد

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع االطوار و المواد

القرارم ـ سٌدي مروان ـ مٌلة

فرجٌوة ـ وادي النجاءـ الرواشد ـ تسدان حدادة ـ بوحاتم ـ عٌن 

البٌضاء ـ أحرٌش

ثانوي

تاجنانت ـ شلغوم العٌد ـ تالغمة

القرارم ـ سٌدي مروان ـ مٌلة

فرجٌوة ـ وادي النجاءـ الرواشد ـ تسدان حدادة ـ بوحاتم ـ عٌن 

البٌضاء ـ أحرٌش

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع األطوار و المواد

مٌلة

االبتدائً

مٌلة

تاجنانت ـ شلغوم العٌد ـ تالغمة

القرارم ـ سٌدي مروان ـ مٌلة

فرجٌوة ـ وادي النجاءـ الرواشد ـ تسدان حدادة ـ بوحاتم ـ عٌن 

البٌضاء ـ أحرٌش

المتوسط

تاجنانت ـ شلغوم العٌد ـ تالغمة

سوق أهراس

جمٌع المواد/ االبتدائً

سوق أهراس جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

جمٌع الدوائر والبلدٌات

خنشلة

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

جمٌع الدوائر والبلدٌات
النسٌغة خنشلةبلدٌة النسٌغة

الوادي

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع الدوائر والبلدٌاتالوادي جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

جمٌع المواد/ الثانوي

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع األطوار و المواد

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع األطوار و المواد

جمٌع الدوائر والبلدٌاتالطارف

بومرداس

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع الدوائر والبلدٌات جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

الطارف

جمٌع المواد/االبتدائً 

جمٌع المواد/ المتوسط 

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع األطوار و المواد

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع األطوار و المواد

ب بوعرٌرٌج

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع الدوائر والبلدٌاتب بوعرٌرٌج جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

وهران

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع الدوائر والبلدٌاتوهران جمٌع المواد/ متوسط

جمٌع المواد/ ثانوي

ورقلة

جمٌع المواد/ االبتدائً

ورقلة جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

المقارٌن- تماسٌن - الطٌبات - الحجٌرة -  تقرت جمٌع األطوار و المواد

جمٌع الدوائر والبلدٌات ما عدا البلدٌات التابعة لدائرة تقرت

معسكر

االبتدائً

معسكر
جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

عٌن الحجل

دائرة الخبانة

دائرة سٌدي عٌسىسٌدي عٌسى سٌدي عٌسىثانوٌة اإلمام مالك بن أنس

المسٌلة

المسٌلة ـ الشاللجمٌع المواد/ االبتدائً

المسٌلة ـ الشاللالمتوسط والثانوي جمٌع المواد

جمٌع االطوار و المواد

جمٌع الدوائر والبلدٌات

دائرة أوالد دراج

دائرة مقرة

دائرة حمام الضلعة

بوسعادةـ أوالد سٌدي ابراهٌم ـ سٌدي عامر ـ امجدل ـ الحوامد

دائرة بن سرور

جمٌع الدوائر والبلدٌات

قسنطٌنة

جمٌع المواد/ االبتدائً

قسنطٌنة جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

قالمة

االطوار الثالث

جمٌع الدوائر والبلدٌاتقالمة

المتوسط و الثانوي

جمٌع الدوائر والبلدٌات

عنابةعنابة
المتوسط و الثانوي



عٌن الدفلى فٌفري24شارع ابتدائٌة سنوسً عبدالقادر

خمٌس ملٌانةأوت20شارع ثانوٌة عمر بن عبدالمطلب

العطافطرٌق القرٌة الفالحٌةمتوسطة أبً حامد الغزالً

العبادٌةالعبادٌة مركزمتوسطة الصامت شقرار

برج األمٌر خالدبرج األمٌر خالد مركزمدرسة حنٌش عبد القادر

بومدفعحً المحطة بومدفعثانوٌة اإلخوة فروجً

جندلجندل مركزمتوسطة بن سٌدي عٌسى الطٌب

جلٌدةجلٌدة مركزمتوسطة محمد مغراوي

بطحٌةبطحٌة مركزثانوٌة بطحٌة

عٌن األشٌاخعٌن األشٌاخ مركزثانوٌة بن دوحة بوعالم

الروٌنة45 ماي 08شارع متوسطة بغداد عبدالقادر

 العامــرةالعامرة مركزمتوسطة أحمد شاعة

ملٌانةشارع اإلخوة بلشهبثانوٌة محمد عبده

حمام رٌغةحمام رٌغة مركزمتوسطة حمام رٌغة

النعامةالحً التطوريالثانوٌة الجدٌدةالنعامة

حً الزٌتونمدرسة شرٌفً محمد

شارع أول مايثانوٌة البشٌر اإلبراهٌمً

طرٌق تارقةثانوٌة بن دلة علً

غرداٌة مركزمتوسطة ورٌدة مداد

غرداٌة مركزمتوسطة جابر بن زٌد

غلٌزانغلٌزان مركزالمدرسة االبتدائٌة حً االنتصارغلٌزان

غرداٌة
جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط و الثانوي

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع األطوار والمواد

جمٌع الدوائر والبلدٌاتجمٌع األطوار و المواد

عٌن تٌموشنت

جمٌع المواد/ االبتدائً

جمٌع المواد/ المتوسط

جمٌع المواد/ الثانوي

جمٌع الدوائر والبلدٌاتعٌن تٌموشنت

جمٌع الدوائر والبلدٌات غرداٌة

دائرة بطحٌة

دائرة عٌن األشٌاخ

دائرة الروٌنة

دائرة العامرة

دائرة ملٌانة

دائرة حمام رٌغة

جمٌع األطوارعٌن الدفلى

دائرة عٌن الدفلى

دائرة خمٌس ملٌانة

دائرة العطاف

دائرة العبادٌة

دائرة برج األمٌر خالد

دائرة بومدفع

دائرة  جندل

دائرة جلٌدة


