
رقم اهلاتفالعنواناملؤسسةاجمللس

عادة إلرتبية أ درإر .  جويلية5يح . 6شارع إلطريق إلوطين رمق .  د47- أ  -193رمق مؤسسة إ 

.أ درإر

049-36-35-03

049-36-35-04

عادة إلرتبية رقان 62-12-32-049رقان. 52رقان إلشاميل إلطريق إلوطين رمق مؤسسة إ 

049-32-12-63

عادة إلرتبية برج ابيج خمتار 72-92-98-049برج ابيج خمتار. إحلي إجلديد إجلهة إلغربيةمؤسسة إ 

01-03-30-049.شــارع فلسطنيمؤسسة إلوقاية تميميون

57-48-35-049أ درإر. إلقرص. طريق تليالنمؤسسة إلوقاية أ درإر

90-77-36-049أ درإر. طريق مرإقن. 6إلطريق إلوطين رمق مؤسسة إلبيئة إملفتوحة تليالن أ درإر

عادة إلرتبية و إلتأ هيل إلشلف 58-12-77-027إلشلف. يح بن سونةمؤسسة إ 

027-77-11-19

71-76-76-027إلشلف. تنس.  شارع عالل أ محد5 مؤسسة إلوقاية تنس

30-21-77-027.إلشلف. يح بن سونةمؤسسة إلوقاية بن سونة

027-77-22-91

عادة إلرتبية و إلتأ هيل إل غوإط 61-54-15-029إل غوإط. بدلية  إلنارص بن شهرةمؤسسة إ 

029-15-54-51

029-15-54-64

عادة إلرتبية إل غوإط 61-54-15-029إل غوإط. يح إلقوإطنيمؤسسة إ 

عادة إلرتبية أ فلو 60-71-16-029إل غوإط. أ فلو. طريق س يدي بوزيدمؤسسة إ 

94-35-14-029إل غوإط. بدلية  إلنارص بن شهرةمؤسسة إلبيئة إملفتوحة إل غوإط

عادة إلرتبية أ م إلبوإيق 78-24-54-032.أ م إلبوإيق. قرية س يدي رغيسمؤسسة إ 

عادة إلرتبية عني إلبيضاء 63-15-69-032.أ م إلبوإيق. عني إلبيضاء. طريق متريشومؤسسة إ 

69-95-50-032.والية أ م إلبوإيق. عني مليةل. قرية فوريشمؤسسة إلوقاية عني مليةل

44-27-54-032.أ م إلبوإيق. يح س يدي أ غريسمؤسسة إلبيئة إملفتوحة أ م إلبوإيق

032-54-27-46

عادة إلتأ هيل اتزولت 20-36-86-033.ابتنة. دإئرة اتزولتمؤسسة إ 

033-86-87-00

033-32-11-75

عادة إلرتبية ابتنة  98-10-24-033.بدلية وإد إلشعبة ابتنة(محةل  )مؤسسة إ 

033-24-10-96

إلبوإيق.أ م 

ابتنة

أ درإر

إلشلف

إل غوإط
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روإبط إال تصال إخلاصة ابملؤسسات إلعقابية

عادة إلرتبية  أ ريس 03-11-24-033.ابتنة. أ ريس. إملنطقة إلصناعية إدلرشة إمحلرإءمؤسسة إ 

033-24-11-04

96-62-38-033.ابتنة. بريكة. هنج إلعقيد معريوش. طريق مقرةمؤسسة إلوقاية بريكة

طريق . 1957-1905شارع إلهيد درإيج أ محد بن محمد . يح فيتارومؤسسة إلوقاية نقاوس

.ابتنة. نقاوس. سطبف

033-37-81-96

22-31-33-033.ابتنة. مروإنة. وإدي إملاء. شارع  بوكثري أ محدمؤسسة إلوقاية وإدي إملاء

05-79-80-033.ابتنة. بدلية وإدي إلشعبةمؤسسة إلبيئة إملفتوحة بوكعنب

033-80-79-06

عادة إلرتبية و إلتأ هيل جباية  وإدي )مؤسسة إ 

(غري

41-08-80-034جباية. بدلية وإد غري. 12إلطريق إلوطين رمق 

034-80-08-61

034-80-08-66

عادة إلرتبية أ قبو 67-01-36-034.جباية. أ قبو. 26إلطريق إلوطين رمق . أ زغارمؤسسة إ 

034-36-02-67

78-01-84-034.جباية. خرإطة.  مسكن75يح مؤسسة إلوقاية خرإطة

85-83-12-034.جباية. شارع إحلريةمؤسسة إلوقاية جباية

عادة إلرتبية و إلتأ هيل إوالد جالل 83-14-66-46.033إلطريق إلوطين رمق . إملنطقة إلشاملية أ والد جاللمؤسسة إ 

033-66-11-70

عادة إلرتبية بسكرة 78-90-54-033.بسكرة. إلربيد إملركزي. 982ص ب رمق مؤسسة إ 

033-54-90-76

64-08-53-033.بسكرة. شارع رحمي محمدمؤسسة إلوقاية بسكرة

63-88-57-033.بسكرة. طولقة. شارع إل مري عبد إلقادرمؤسسة إلوقاية طولقة

15-86-55-033.بسكرة. إملنطقة إلغربية. 3إلطريق إلوطين رمق مركز إل حدإث بسكرة

عادة إلرتبية و إلتأ هيل عبادةل 19-69-25-049.بشار. إلعبادةل. 1954مكتب بريد أ ول نومفرب . 50ص ب رمق مؤسسة إ 

049-25-64-99

عادة إلرتبية بشار 62-68-22-049.بشار. طريق إلقنادسةمؤسسة إ 

049-22-68-63

049-22-68-64

50-47-28-049بشار. بين عباس. يح جمرود عيلمؤسسة إلوقاية بين عباس

بشار

ابتنة

جباية

بسكرة
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روإبط إال تصال إخلاصة ابملؤسسات إلعقابية

عادة إلرتبية إلتأ هيل إلبليدة 04-39-21-025إلبليدة. طريق شفةمؤسسة إ 

025-21-39-09

02-43-48-025إلبليدة. بوفاريك. 4شارع إلعقيد أ محمد بوقرة رمق  مؤسسة إلوقاية بوفاريك

عادة إلرتبية و إلتأ هيل إلبويرة  سعيد )مؤسسة إ 

(عبيد

08-02-74-026إلبويرة. طريق عني بسام. قرية سعد عبيد

026-74-02-09

عادة إلرتبية إلبويرة  25-42-74-026إلبويرة. طريق حزير(حزير)مؤسسة إ 

026-74-42-30

عادة إلرتبية سور إلغزالن 93-63-75-026إلبويرة. سور إلغزالن. شارع شاوش عبد إلقادرمؤسسة إ 

90-44-71-026إلبويرة. إل خرضية. شارع شودإر خلرضمؤسسة إلوقاية إل خرضية

عادة إلرتبية مترنإست 72-02-31-029مترنإست. 235ص ب رمق . يح تھقوينمؤسسة إ 

029-31-02-73

54-50-36-029مترنإست. عني صاحل. وسط إملدينةمؤسسة إلوقاية عني صاحل

عادة إلرتبية و إلتاهيل برئ إلعاتر 07-49-64-037تبسة. برئ إلعاتر. طريق عقةل أ محدمؤسسة إ 

037-64-49-03

عادة إلرتبية إمحلامات 02-27-52-037.تبسة. دإئرة برئ إملقدم. بدلية إمحلاماتمؤسسة إ 

037-52-27-03

عادة إلرتبية إلعوينات 95-14-65-037تبسة. إلعوينات. هنج مسلوةلمؤسسة إ 

037-65-15-08

عادة إلرتبية إلرشيعة 18-11-62-037تبسة. إلرشيعة. إملنطقة إلرشقية قوإمسيةمؤسسة إ 

037-62-11-19

عادة إلرتبية عني فزة 00-42-41-043تلمسان. إلطريق إلوطين أ والد مميونمؤسسة إ 

043-41-46-25

عادة إلرتبية إلرميش 59-02-43-043تلمسان.  إلرميش265ص ب رمق مؤسسة إ 

043-43-09-47

عادة إلرتبية س بدو 25-44-54-043والية تلمسان. س بدو. شارع إلقدسمؤسسة إ 

043-54-41-59

64-23-23-043تلمسان. أ والد مميون. 77ص ب رمق . شارع كرإص عوإدمؤسسة إلوقاية أ والد مميون

عادة إلرتبية مغنية 71-20-50-043.تلمسان. مغنية. 7شارع مخيس يت محمد رمق مؤسسة إ 

043-50-23-75

تلمسان

إلبويرة

مترنإست

تبسة

إلبليدة
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عادة إلرتبية إلغزوإت 66-53-47-043تلمسان. إلغزوإت. إلغزوإت. يح س يدي أ معرمؤسسة إ 

043-47-54-26

عادة إلرتبية و إلتأ هيل تيارت 17-39-20-046تيارت. طريق إلسوقر. 127ب . صمؤسسة إ 

046-20-39-01

83-47-36-046تيارت. قرص إلشالةل. 137إلطريق إلواليئ رمق مؤسسة إلوقاية قرص إلشالةل

53-58-30-046تيارت. فرندة. شارع بيات محمدمؤسسة إلوقاية فرندة

عادة إلرتبية و إلتأ هيل تزيي وزو 75-00-18-026.تزيي وزو. شارع خوجة خادلمؤسسة إ 

026-18-00-69

56-12-14-026تزيي وزو. عزإزقة. شارع بلقامسي حنايفمؤسسة إلوقاية عزإزقة

026-14-10-24

18-43-13-026تزيي وزو. ذرإع إملزيإن. هنج إلش يخ بن ابديسمؤسسة إلوقاية ذرإع إملزيإن

عادة إلرتبية و إلتأ هيل إحلرإشإجلزإئر 40-74-82-023إجلزإئر. إحلرإش. بلفور.  شارع يس حنفي حسان ابدي19مؤسسة إ 

023-82-74-42

عادة إلرتبية و إلتأ هيل عني وسارة 90-31-80-027إجللفة. عني وسارةمؤسسة إ 

027-80-32-16

عادة إلرتبية إجللفة 31-56-89-027إجللفة.  دإر100يح مؤسسة إ 

عادة إلرتبية مسعد 49-74-98-027إجللفة. مسعد. يح إلقدسمؤسسة إ 

36-66-92-027إجللفة. طريق جمبارةمؤسسة إلبيئة إملفتوحة جمبارة

عادة إلرتبية جيجل 75-31-47-034جيجل. يح إللكم إخلامسمؤسسة إ 

89-82-52-034جيجل. إمليلية. شارع جنوحات بشريمؤسسة إلوقاية إمليلية

عادة إلرتبية سطيف 97-24-61-036سطيف. يح إلهوإء إلطلقمؤسسة إ 

عادة إلرتبية عني وملان 01-17-56-036سطيف.  عني وملانمؤسسة إ 

عادة إلرتبية عني أ زإل 31-00-55-036سطيف. عني أ زإل. هنج محودة رش يدمؤسسة إ 

036-55-00-32

عادة إلرتبية و إلتأ هيل إلعلمة 20-15-47-036سطيف. إلعلمة. 5هجة إلطريق إلوطين رمق . يح ماكويةمؤسسة إ 

036-47-15-22

63-23-61-036سطيف. يح إلهوإء إمجليلمركز إل حدإث سطيف

عادة إلرتبية و إلتأ هيل عني إحلجر 31-69-40-048سعيدة. عني إحلجر. 134ص ب رمق مؤسسة إ 

048-40-69-30

إجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

تلمسان

تيارت

تزيي وزو
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عادة إلرتبية سعيدة 26-19-41-048سعيدة. 208ص ب رمق . يح إال خوة برإيسمؤسسة إ 

048-41-19-23

31-67-44-048سعيدة. يح بوخرصمركز إلنساء سعيدة

048 44 66 40

عادة إلرتبية و إلتأ هيل سكيكدة 91-22-72-038سكيكدة. بين بشري. يح عيل عبد إلنورمؤسسة إ 

038-72-16-60

عادة إلرتبية حامدي كرومة 03-56-93-038سكيكدة. حامدي كرومةمؤسسة إ 

40-38-77-038سكيكدة. إلقل. هنج فلسطنيمؤسسة إلوقاية إلقل

04-99-96-038سكيكدة. عزإبة. هنج إلثورةمؤسسة إلوقاية عزإبة

عادة إلتأ هيل س يدي بلعباس . يح مقبيطة. شارع خري إلنبية, مكتب بريد زابنة. 11ص ب رمق مؤسسة إ 

س يدي بلعباس

048-77-90-96

عادة إلرتبية س يدي بلعباس 40-18-74-048والية س يدي بلعباس. وسط إملدينة.  شارع عيل بومنجل11 مؤسسة إ 

17-71-78-048س يدي بلعباس. تالغ. شارع يس يزيدمؤسسة إلوقاية تالغ

عادة إلرتبية سفزيف 42-41-79-048س يدي بلعباس. سفزيف. 66ص ب رمق . شارع إلشهدإء إلتويةلمؤسسة إ 

عادة إلتأ هيل إلبوين 74-03-59-038عنابة. إلبوين. يح لعالليقمؤسسة إ 

038-59-03-76

038-59-03-78

عادة إلرتبية عنابة  85-15-59-038عنابة. بوزعرورة. طريق إحلجار(بوزعرورة)مؤسسة إ 

038-59-15-87

92-21-45-038عنابة. 1956-1928هنج إلشهيد بن حوإس إبرإهمي مؤسسة إلوقاية عنابة

038-45-25-36

عادة إلرتبية قاملة 51-25-25-037قاملة. بن جرإح. يح إال خوة كوإحةلمؤسسة إ 

037-25-25-29

98-42-16-037قاملة. 14ص ب رمق . يح إال خوة رحايبمؤسسة إلوقاية قاملة

17-67-18-037قاملة. وإدي إلزانيت. شارع عامر غبةمؤسسة إلوقاية وإدي إلزانيت

12-68-12-037قاملة. بوشقوف. 1954 نومفرب 01شارع مؤسسة إلوقاية بوشقوف

عادة إلتأ هيل قس نطينة 46-64-60-031قس نطينة. ابملا.  فيفري24إملنطقة إلصناعية مؤسسة إ 

031-60-64-50

عادة إلرتبية قس نطينة 03-20-91-031قس نطينة. إلكدية.  هنج جون كينيدي01مؤسسة إ 

031-92-01-85

س يدي 

بلعباس

عنابة

قاملة

قس نطينة

سعيدة

سكيكدة
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77-32-95-031قس نطينة. إخلروب. 70ص ب رمق مؤسسة إلوقاية إخلروب

عادة إلتأ هيل إلربوإقية 17-89-77-025إلربوإقية. يح إلزماةلمؤسسة إ 

025-77-85-15

عادة إلرتبية إملدية 07-32-74-025إملدية. ابب إل قوإس. هنج إال خوة بورويسمؤسسة إ 

عادة إلرتبية بوغزول 23-52-70-025إملدية. بوقزول. طريق إجللفة إجلنويبمؤسسة إ 

66-67-77-025إملدية. إلربوإقية. وسط إملدينة. شارع إملستشفىمؤسسة إلوقاية إلربوإقية

43-64-69-025إملدية. قرص إلبخاري. يح بن عالية إلسفليةمؤسسة إلوقاية قرص إلبخاري

45-14-71-025إملدية. اتبالط. شارع بوخالفة محمدمؤسسة إلوقاية اتبالط

عادة إلرتبية مس تغامن 04-08-39-045مس تغامن. سعدية. س يدي عامثنمؤسسة إ 

045-39-08-07

عادة إلرتبية عني اتدلس 61-64-43-045مس تغامن. عني اتدلس. طريق إلسور مؤسسة إ 

045-43-64-38

09-13-45-045مس تغامن. س يدي عيل. شارع عبد إلصادوق ويس. يح محمد إجلبيلمؤسسة إلوقاية س يدي عيل

عادة إلرتبية و إلتأ هيل بوسعادة 85-47-43-035إملس يةل. بوسعادة. طريق إجلزإئرمؤسسة إ 

عادة إلرتبية إملس يةل 38-44-33-035إملس يةل. طريق برج بوعريرجي إلرشقيةمؤسسة إ 

. س يدي عيىس.  1962 جويلية 5يح .   شارع شاليل إبرإهميمؤسسة إلوقاية س يدي عيىس

والية إملس يةل

035-40-55-58

11-51-32-35-03إملس يةل. بدلية أ والد منصورمؤسسة إلبيئة إملفتوحة أ والد منصور

24-62-32-035إملس يةل. بدلية مطارفةمؤسسة إلبيئة إملفتوحة مطارفة

عادة إلرتبية و إلتأ هيل معسكر 08-00-71-045معسكـر. قريـة سيـدي عبد إلقادر بـن جبـارمؤسسة إ 

045-71-00-10

98-85-73-045معسكر. غريس. شارع حسنون ميلودمؤسسة إلوقاية غريس

79-87-64-045معسكر.  س يق.  شارع إلعريب بن إملهيدي8مؤسسة إلوقاية س يق

84-10-97-045معسكر. تيغنيف. هنج محمد إخلامسمؤسسة إلوقاية تغنيف

عادة إلرتبية إحملمدية 46-08-96-045معسكر. س يدي عبد إملؤمن. 78ص ب مؤسسة إ 

29-71-71-045معسكر. يح سالطنة(معسكر)مؤسسة إلبيئة إملفتوحة سالطنة 

عادة إلرتبية ورقةل  حايس بن عبد )مؤسسة إ 

(هللا

23-41-77-029ورقةل. بدلية حايس بن عبد هللا

مس تغامن

إملس يةل

معسكر

ورقةل

قس نطينة

إملدية
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روإبط إال تصال إخلاصة ابملؤسسات إلعقابية

عادة إلرتبية تقرت 19-28-66-029تقرت. 3إلطريق رمق مؤسسة إ 

029-66-29-26

عادة إلرتبية ورقةل 05-55-69-044ورقةل. شارع إلقدس. 56هنج مؤسسة إ 

05-41-77-029ورقةل. حايس بن عبد هللا. طريق تقرتمؤسسة إلوقاية حايس بن عبد هللا

عادة إلرتبية و إلتأ هيل وهرإن 18-87-40-041وهرإن. إملدينة إجلديدة.  هنج شهدإء إلثورة40مؤسسة إ 

041-40-27-47

عادة إلرتبية مرسغني 14-13-19-041بدلية مرسغني. طريق إلعنرص. يح إلصخرةمؤسسة إ 

041-19-13-54

56-13-77-041أ رزيو. شارع فلسطنيمؤسسة إلوقاية أ رزيو

041-77-13-58

66-12-78-041قديل. شارع محو بوتليليسمؤسسة إلوقاية قديل

20-44-68-041وهرإن. قديل. شارع محو بوتليلسمركز إل حدإث قديل

74-03-19-041والية وهرإن. بدلية مرسغنيمؤسسة إلبيئة إملفتوحة مرسغني

عادة إلرتبية و إلتأ هيل إل بيض س يدي  مؤسسة إ 

إلش يخ

والية . بدلية إل بيض س يدي إلش يخ. يح انفطال. 106ب .ص

إلبيض

049-64-41-80

049-64-41-81

عادة إلرتبية إلبيض 93-27-61-049إلبيض. 114إلطريق إلوطين رمق مؤسسة إ 

لزيي لزييإ  عادة إلرتبية إ  لزيي. 1945 ماي 8يح مؤسسة إ  97-00-40-029إ 

عادة إلرتبية و إلتاهيل برج بوعريرجي 34-03-74-035برج بوعريرجي. طريق عني إلسلطانمؤسسة إ 

035-74-03-38

عادة إلرتبية رأ س إلوإدي 27-49-62-035والية برج بوعريرجي. دإئرة رأ س إلوإدي. قرية إلرمايلمؤسسة إ 

عادة إلرتبية تيجالبني 26-01-95-024بومردإس. تيجالبني. يح ديدوش مرإدمؤسسة إ 

73-47-78-024والية بومردإس. برج منايل. شارع إلشهيد إلعريب بوعالممؤسسة إلوقاية برج منايل

عادة إلرتبية عني إخليار  32-82-30-038إلطارف- عني إخليار(إلطارف)مؤسسة إ 

64-39-36-038إلطارف. إلقاةل.  هنـج ابيج خمتارمؤسسة إلوقاية إلقاةل

47-88-38-038إلطارف. إذلرعان. هنج قاليت أ محدمؤسسة إلوقاية إذلرعان

03-65-37-049تندوف. يح إلقصايبمؤسسة إلوقاية تندوفتندوف

عادة إلرتبية تسمس يلت 62-93-47-046تيسمسلت. طريق إملستشفىمؤسسة إ 

56-32-58-046تيسمس يلت. ثنية إحلد. شارع أ ول نومفربمؤسسة إلوقاية ثنية إحلد

61-74-50-046تيسمس يلت. برج بونعامة. يح لرإيب عبد إلقادرمؤسسة إلوقاية برج بونعامة

إلطارف

تيسمس يلت

إلبيض

برج 

بوعررجي

بومردإس

وهرإن

ورقةل
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روإبط إال تصال إخلاصة ابملؤسسات إلعقابية

عادة إلرتبية إلوإديإلوإدي 21-80-11-032إلوإدي. يح إلنورمؤسسة إ 

032-11-80-24

عادة إلتأ هيل ابابر 23-13-75-032خنشةل.  ابابر مؤسسة إ 

032-75-13-25

67-15-70-032خنشةل. شارع زروإيل عبد إمحليدمؤسسة إلوقاية خنشةل

50-60-77-032خنشةل. قايس. يح مزرعة لعطري مخلييسمؤسسة إلوقاية قايس

عادة إلرتبية سوق أ هرإس 10-89-71-037سوق أ هرإس. هنج لطرش يوسفمؤسسة إ 

س تقاللمؤسسة إلوقاية سدرإتة 68-81-77-037سوق أ هرإس. سدرإتة. شارع إال 

عادة إلرتبية و إلتأ هيل إلقليعة 99-26-38-024تيبازة. إلقليعة. طريق إلشعيبةمؤسسة إ 

024-38-27-03

63-17-39-024تيبازة. جحوط. شارع عطايفية محمد مؤسسة إلوقاية جحوط

18-12-33-024تيبازة. س يدي غيالس. 8شارع إلشهيد عرابوي محمد رمق مؤسسة إلوقاية س يدي غيالس

عادة إلرتبية اتجنانت 06-28-40-031ميةل. اتجنانت. 1إملنطقة إلصناعية رمق . طريق ابتنةمؤسسة إ 

031-40-28-11

14-55-46-031ميةل. يح صناوةمؤسسة إلوقاية ميةل

06-52-42-031ميةل. شلغوم إلعيد. هنج بن حيي إلزوبريمؤسسة إلوقاية شلغوم إلعيد

عادة إلرتبية إلعطاف ىل. إلعطاف. شارع أ محد انرصمؤسسة إ  34-40-60-027عني إدلف

ىل ىل. شارع إلشهيد مرإميي موىسمؤسسة إلوقاية عني إدلف 48-15-50-027عني إدلف

ىل. مخيس مليانة. شارع إلشهيد جعدإن عبد إلقادرمؤسسة إلوقاية مخيس مليانة 43-17-56-027والية عني إدلف

عادة إلرتبية عني إلصفرإء 31-38-56-049إلنعامة. عني إلصفرإء. شارع ديناوي لعريجمؤسسة إ 

عادة إلرتبية مرشية 91-56-58-4502049ص ب رمق . طريق تيسمولنيمؤسسة إ 

049-58-57-81

83-50-51-049إلنعامة. بدلية إلبيوضمؤسسة إلبيئة إملفتوحة إلبيوض

عادة إلرتبية عني متوشنت 14-34-77-043عني تميوشنت. طريق بين صاف. 12ص ب رمق مؤسسة إ 

32-92-61-043عني تميوشنت. إلكرإبة. يح موالي مصطفى. 251ص ب مؤسسة إلوقاية عني متوشنت

94-53-69-043عني متوشنت. بين صاف. يح بين خادلمؤسسة إلوقاية بين صاف

عادة إلرتبية و إلتأ هيل إملنيعة 12-08-21-029غردإية. دإئرة إملنيعةمؤسسة إ 

029-21-08-11

عادة إلرتبية غردإية 20-63-23-029غردإية. يح شعبة إلنيشانمؤسسة إ 

غردإية

ىل عني إدلف

إلنعامة

عني 

تميوشنت

سوق 

أ هرإس

تيبازة

ميةل

خنشةل
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روإبط إال تصال إخلاصة ابملؤسسات إلعقابية

عادة إلرتبية و إلتأ هيل غلزيإن 19-14-71-046غلزيإن. إملطمر. بوزقزة. إملساعديةمؤسسة إ 

046-71-14-01

عادة إلرتبية غلزيإن  07-14-71-046غيلزيإن. إملطمر. إملساعدية(بلعسل)مؤسسة إ 

046-71-14-08

01-59-80-046غلزيإن. طريق إحملطة إلثانيةمؤسسة إلوقاية غلزيإن

06-80-78-046غلزيإن. وإدي إرهيو. شارع إلشهدإءمؤسسة إلوقاية وإدي إرهيو

45-36-93-046مازونة. يح أ والد مزاين. 78ص ب مؤسسة إلوقاية مازونة

غلزيإن
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