
 

 

 

 

  

 دائــرة : عين ارنات

رمز 
فالهات المؤسسـة المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 

 عين أرنات aliloulou54@Yahoo.fr 036.73.18.11 036.73.25.68 لولو علي 191060

 036.94.11.90 الطيب بوعجاجة 191061
 

lyceeainabassa@yahoo.fr عين عباسة 

يد 191062  أوريسا saalbouzid19047@gmail.com 036.94.63.52 036.94.65.84 سعال بو
ي 191063  عين أرنا Malek-bennabi38@yahoo.fr 036.73.25.82 036.73.25.82 مالك بن ن

قاسم 191064  مزلوق mouloudkassemnb@yahoo.fr 036.93.40.51 036.93.40.51 مولو قاسم نايت ب

 

 دائــرة : سطيف
تفالها المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 

 سطيف malikagaid@gmail.com 036.84.65.20 036.84.65.20 ثانوية مليكة قايد 190160

 036.91.66.57 فاطمة الزهراء 190161
 

LyceeFatimazahra@yahoo.fr سطيف 

 سطيف LycemdKeroualbertini@yahoo.fr 036.84.38.81 036.84.35.73 محمد قيرواني 190162

 سطيف Lycee_elmouiz@homail.fr 036.84.19.25 036.84.19.25 المعز لدين اه 190163

 سطيف ibnrachikstif@yahoo.fr 036.83.37.10 036.83.37.21 ابن رشيق 190164

 سطيف Benaliouisalah@yahoo.fr 036.66.95.77 036.66.95.76 صالح بن عليوي 190165

 سطيف IBK19@hotmail.com 036.83.40.55 036.83.37.36 ابن خلدون 190166

 سطيف omarharaigue@yahoo.fr 036.52.63.40 036.52.60.37 عمر حرايق حي ولد براهم 190167

 036.93.67.47 ابو بكر قراوي 190168
 

Karawicom@Yahoo.fr سطيف 

 سطيف Lyceezahraoui@Hotmail.fr 036.84.19.77 036.84.19.77 احمد الزهراوي 190169

مقعد 1000ثانوية الباز  190170  
   

 سطيف

 036.83.93.17 كاتب ياسين 190172
 

Lyceeyacinekateb@yahoo.fr سطيف 

 سطيف Malekbenabi19000@yahoo.com 036.63.22.53 036.63.22.77 مالك بن نبي 190173

 036.62.41.17 عين الطريق 190174
  

 سطيف

 036.62.91.97 شوف لكداد الجديدة 190175
 

lyc.ch.lekdad@hotmail.fr سطيف 

 036.69.61.44 ثانوية قاوة الجديدة 190176
  

 سطيف

 036.51.77.58 عمار مرناش حي يحياوي 190191
 

lycee.citeyahaoui@gmail.com سطيف 



 

 

 

 

ن ائــ : حما الس  

رمز 
 المؤسسـ

تفالها المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 

 حمام السخنة lycee_hammame_sokhna@msn.fr 036.95.84.00 036.95.84.00 هواري بومدين 191460

 

 دائــرة : جميلة
فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 
 بني فودة Lyceebenifouda@yahoo.fr 036.85.01.49 036.85.01.41 محمد النذير معيزة 190860

 036.94.53.85 036.94.53.85 العربي بوحرود 190861
lycee-l-b-

djemila@hotmail.fr 
 جميلة

 
 دائــرة : بئر العرش

رمز 
فالهات المؤسسـة المؤسسـة األكترونيالبريد  الفاكــس   البـلديــة 

 بئر العرش Lyceedaikh@gmail.com 036.87.09.01 036.87.05.50 البشير دايخ 190460

 الباعة mohammadsadikbenyahya@yahoo.fr 036.86.72.06 036.86.72.98 محمد الصديق بن يحيي 190461

 

 دائــرة : العلمة
 رمز

فالهات المؤسسـة المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 

 العلمة BachirGuessab@yahoo.fr 036.87.57.70 036.87.57.70 البشير قصاب 190760
 العلمة lycee-chihab@hotmail.fr 036.86.10.40 036.86.59.58 الشهاب 190761
 036.86.36.83 مالك بن أنس 190762

 
malekbenanes@gmail.com العلمة 

 العلمة Bakir_zair@yahoo.com 036.86.67.94 036.86.67.94 زايير بكير 190763
 036.87.36.15 العربي بن مهيدي 190764

  
 العلمة

 العلمة lyceetarekbenzaid@gmail.com 036.77.22.67 036.77.19.23 طارق بن زياد 190765
البشير اإبراهيمي محمد 190766  036.85.32.29 036.85.32.29 Laid_boudjelida@yahoo.com بازر صخرة 
 العلمة Lyceedardarbouzid@hotmail.com 036.65.70.38 036.65.70.38 دردار بوزيد 190767
 القلته الزرقاء elbar-bengana@yahoo.fr 036.85.82.13 036.85.82.13 البار بن قانة 190768



 

 

 

 

 دائــرة : حمام القرقور
فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 
عبد اه العطوي 191960  036.80.64.14 036.80.64.14 Lyceelaatoui@yahoo.com حمام قرقور 

 ذراع قبيلة lycdraakebila19@yahoo.fr 036.79.31.23 036.79.31.23 نصر الدين ناصر 191961
 

 

 دائــرة : ماوكان
فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 
مقاتي لخضر 192060  036.80.72.16 036.80.72.16 Maoklanly@yahoo.fr ماوكان 
 تيزي نبراهم Lyceefrziani@yahoo.fr 036.78.01.03 036.78.01.03 ثانوية اإخوة زياني تيزي نبراهم 192061

 

 

 

 دائــرة : بوقاعة
رمز 

فالهات المؤسسـة المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 

 بوقاعة amar.kheloufi@yahoo.fr 036.80.24.09 036.80.24.09 عمار خلوفي 191860
 036.80.34.76 بورقبة العيفة 191861

 
Bourakbalayfa@yahoo.fr بوقاعة 

 بوقاعة lyceeaissahaddaji@gmail.com 036.80.51.31 036.80.23.53 عيسى هداجي 191862
 بوقاعة Lyceemohamedtoumi@gmail.com 036.80.20.35 036.80.20.35 محمد تومي بوقاعة 191863
 عين الروى ainroualycee@yahoo.fr 036.80.85.84 036.80.85.84 بوجادي بوقرة 191864

وسينبني  lycee.habachi.abdessalam@gmail.com 036.79.51.24 036.79.51.24 حباشي عبد السام 191865  

 البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس الهاتث المؤسسـة رمز المؤسسـة
 بوعنداس lyceebouandas@hotmail.fr 036.98.03.65 036.98.03.65 الطاهر أرغيب 191360
معدوم 45ال 191361  036.98.51.03 036.98.51.03 aindokkar@yahoo.fr بوسام 

 دائــرة : بني ورتيان
المؤسسـة رمز فالهات المؤسسـة   البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 

 بني شبانة Lycee_beni_chebana@hotmail.fr 036.98.81.02 036.98.81.02 أرزقي كتاب 190960
 بني ورثيان slimaneamirat63@yahoo.fr 036.98.32.03 036.98.32.03 سليمان عميرات 190961
لقراجثانوية عين  190962  036.98.61.07 036.98.61.07 lainlegradj@yahoo.fr عين لقراج 

 بني موحلي benimouhlilyce@gmail.com 036.98.72.10 036.98.72.10 ثانوية بني موحلي 190963



 دائــرة : قنزات
فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 
 030.62.04.88 أرزقي كحال دار الحاج 191760

 
darelhadj@2010yahoo.fr حربيل 

 

 دائــرة : عين الكبيرة
فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 
 عين الكبيرة merzouguikbira@yahoo.fr 036.89.55.96 036.89.55.96 عاوة مرزوقي 190260

معزوالسعيد  190261  036.89.51.67 036.89.69.85 lyceemaazouseid@gmail.com عين الكبيرة 

 الدهامشة cherfa@hotmail.fr 036.90.15.82 036.90.12.85 شرفة المكي 190262
 30603474 أواد عدوان 190263

  
 أواد عدوان

 

 دائــرة : عموشة
فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة األكترونيالبريد  الفاكــس   البـلديــة 
 عموشة Lyceeamoucha@yahoo.fr 036.60.00.01 036.60.00.39 اإخوة رحال 191160

 036.90.75.76 036.90.75.50 محمد الشريف أمقران 191161
 

 تيزي نبشار
 

 دائــرة : بابور
رمز 

فالهات المؤسسـة المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 

 بابور lyceebabor@yahoo.fr 036.94.32.97 036.94.32.97 بوقروة الذوادي 190560

 

 دائــرة : عين ولمان
فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 
 عين ولمان blilitalarbi@yahoo.com 036.72.77.99 036.72.80.25 العربي بليليطة 191260

 عين ولمان Belmadani.lycee@yahoo.com 036.72.79.65 036.67.10.66 لخضر بلمداني 191261

 036.72.80.75 036.72.80.75 خاف دحمان 191262
Lycee-

echahidKhelaf19200@live.com 
 عين ولمان

 دائــرة : بني عزيز
فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 
 بني عزيز lycee.baz@gmail.com 036.89.21.69 036.89.21.69 بوقندورة الشريف 190360
 036.90.64.48 036.90.64.48 عزوز السعيد 190361

 
 عين السبت

 معاوية 190362
   

 معاوية



 قصر اأبطال Lycee.baly@Gmail.com 036.96.33.83 036.96.33.83 بالي الشالي 191263
عبد القادر بن نويوية 191264  036.72.69.20 036.72.69.20 Lycee.bna@gmail.com عين ولمان 

 قال serraidhaoui@gmail.com 036.97.01.50 036.97.03.13 سراي الضحوي 191265
 

 دائــرة : عين أزال
رمز 

 المؤسسـة
فالهات المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 

 عين أزال lyceebaitichemohamed@yahoo.fr 036.95.59.08 036.95.53.80 محمد بعيطيش 191660

 بئر حدادة tech_bhd@yahoo.fr 036.75.21.44 036.75.21.08 سعد مرابط 191661
 بيضا برج lyceebenbadis88@gmail.com 036.95.72.72 036.95.71.82 عبد الحميد بن باديس 191662
 عين الحجر lycee2ainlahdjar@yahoo.fr 036.75.51.01 036.75.51.01 البشير اابراهيمي 191663

 عين أزال nouveaulyceeainazal@yahoo.fr 036.95.49.97 036.95.49.57 عين أزال الجديدة 191664

 036.95.73.40 العربي بن مهيدي 191665
 

lyeenouveau31@yahoo.fr بيضا برج 
 بلكبير موسى 191666

   
 عين الحجر

 

 دائــرة : قجال
فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 
 036.95.01.61 أحمد قسوم 190660

 
ahmedguessoum@yahoo.fr قجال 

 030.60.05.81 عبد الحميد بن باديس 190661
 

lycee.guedjel@yahoo.fr قجال 
 

فالهات المؤسسـة رمز المؤسسـة  البـلديــة البريد األكتروني الفاكــس 
 صالح باي Lyceesbs@hotmail.com 036.96.27.45 036.96.27.45 رقيعي البشير 191560

 الحامة Lycmed@yahoo.com 036.75.03.26 036.75.05.69 محمد بلعباس 191561
 الرصفة rasisliv@yahoo.com 036.67.40.18 036.67.40.18 بقرار رابح 191562
 أواد تبان aikousfrere@yahoo.fr 036.96.51.20 036.96.51.20 اأخوان عيكوس 191563

1955أوت   191564 20 036.75.32.10 036.75.31.33 
lyceeboutaleb-2009-

@live.fr 
 بوطالب

 صالح باي lycee.jardins@gmail.com 036.96.11.72 036.67.81.81 صالح باي الجديدة 191565

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


