
 والية الجزائر
 دليل عروض التكوين المتوج بشــھــادة

 2015دخول فيفري 

 مدة التكوين شروط اإللتحاق التخصص رمز التخصص
 الشھر/ 

الشھادة 
 المسلمة

المؤسسة 
 نمط أو نوع العنوان  التكوينية   

 التكوين 

INF0703 
/ المعلوماتية 

قاعدة : خيار
 المعطيات

م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 ثانويالثالثة 
 المحمدية

شارع ھاشمي 
 ت ت  زدام المحمدية

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 برج الكيفان
الجنينة التماريس 
 ت إ ليدو برج الكيفان

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 بولوغين ذكور

شارع الوطني رقم 
 ت إ بينام 11

TAG0704 م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التأمينات 
ملحقة 

ت ,م,ت,مركز
 عين البنيان

حي المنظر 
عين _ الجميل 

 البنيان
 ت إ

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت إ بن بوعلي الجزائر

ART0701  النقش على
 الخشب

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت إ

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 2بوزريعة 
حي البوسيجور 

 ت إ بوزريعة

INF0701  ُمستغل
ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 د م

TAG0710 ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 الدار البيضاء

شارع محمد 
دار خميستي 
 البيضاء

 ت إ

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت إ والد فايت

TAV0706 
تقنيات السمعي 

: خيار / البصري 
 الصورة

م أوالد ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 فايت

طريق البالتو والد 
 ت إ فايت

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت إ بوحاجة بئر توتة

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت إ

MME0709 
تصليح  ميكانيك

مركبات الوزن 
 الخفيف

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 2بوروبة 

شارع العالي 
المجاھد بوروبة 

 الحراش
 ت إ

ELE0702  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الصناعية

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت إ قايد الحراش



TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 الكاليتوس

شارع الوالية بايلو 
 ت إالكاليتوس 11رقم 

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 خادم ذكور

شارع قسمة 
 ت إ سوامي بئر خادم

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 العاشور

شارع  111
 ت م  الوالية العاشور

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 1بوزريعة 
ابار زواف 
 ت م  بوزريعة

ELE0714 
تركيب و صيانة  

أجھزة التبريد 
 والتكييف

مالتبريد,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
طريق الوطني  22

بئر موراد  01رقم 
 رايس

 ت إ

TAG1202  عون حفظ
 م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

ملحقة 
ت ,م,ت,مركز

 عين البنيان

حي المنظر 
عين _ الجميل 

 البنيان
 ت إ

TAG0705 م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة 
ملحقة 

ت ,م,ت,مركز
 الطريق الجديد

شارع الجديد  256
 ت إ بوزريعة

TAG0720  تسيير الموارد
م ,م,ت,ملحقة معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي البشرية

 المعدومين

طريق المعدومين 
_ العناصر 
 الجزائر

 ت إ

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 3الحراش 

سيدي شارع  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

TAG0704 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التأمينات
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 3 الحراش

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 



TAG0707  عون العبور و
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي الجمركة

 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 3الحراش 

سيدي شارع  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

MME0718  صيانة مركبات
طريق مفتاح واد م بوليو,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي الوزن الخفيف

 ت إ السمار

ELE0718 طريق مفتاح واد م بوليو,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي اآللية و الضبط
 ت إ السمار

MME0718  مركبات صيانة
طريق مفتاح واد م بوليو,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي الوزن الخفيف

 ت ت  السمار

CMS0717 

الصيانة الصناعية 
فياإلنشاءات 
الميكانيكية 
والصناعة 
 الحديدية

طريق مفتاح واد م بوليو,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 ت ت  السمار

INF0703 
 /المعلوماتية 

قاعدة : خيار
 المعطيات

طريق مفتاح واد م بوليو,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 ت ت  السمار

TAG0710 ت حي ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 البدر

مركز حي البدر 
 ت إ القبة

MES0701 ت حي ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 البدر

مركز حي البدر 
 ت إ القبة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت حي ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 البدر
مركز حي البدر 

 ت إ القبة

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت حي ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 البدر

 مركز حي البدر
 ت م  القبة

ELE0705 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت ت  جسر قسنطينة

BTP0709  التركيب الصحي
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

AIG0703 آالت  تشغيل
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الطبع  أوفست

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

ELE0703  الكھرباء
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة



CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

CML0701 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت ت  جسر قسنطينة

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

HTO0705 المستوى الدراسي دون  التقليدي الطبخ
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

ELE0701 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت ت  جسر قسنطينة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

MES0702 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الرجال ِحالقـة
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت ت  جسر قسنطينة

MES0701 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت ت  جسر قسنطينة

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت ت  جسر قسنطينة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

BAM0701 دون  المستوى الدراسيالنجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الربوة البيضاء
حي القبة الربوة 

 ت إ البيضاء

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 الربوة البيضاء

حي القبة الربوة 
 ت إ البيضاء

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الربوة البيضاء
حي القبة الربوة 

 ت ت  البيضاء

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 الربوة البيضاء
حي القبة الربوة 

 ت ت  البيضاء

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الربوة البيضاء
حي القبة الربوة 

 ت ت  البيضاء



ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الربوة البيضاء
حي القبة الربوة 

 ت ت  البيضاء

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الربوة البيضاء

حي القبة الربوة 
 ت ت  البيضاء

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 الربوة البيضاء

حي القبة الربوة 
 ت ت  البيضاء

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الطرق االربعة
شارع الوالية رقم 

 ت ف خ القبة 4

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الطرق االربعة
شارع الوالية رقم 

 ت ف خ القبة 4

ART0704   خيار/ خزافة :
 فخار

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الطرق االربعة
شارع الوالية رقم 

 ت ف خ القبة 4

ART0706 المستوى الدراسي دون  النُحاسيات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الطرق االربعة
شارع الوالية رقم 

 ت ف خ القبة 4

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 االربعةالطرق 

شارع الوالية رقم 
 ت ف خ القبة 4

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الطرق االربعة

شارع الوالية رقم 
 ت ف خ القبة 4

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الطرق االربعة
الوالية رقم شارع 
 ت ف خ القبة 4

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 الطرق االربعة
شارع الوالية رقم 

 ت ف خ القبة 4

AGR0703 المستوى الدراسي دون  البـسـتـنـة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الطرق االربعة
شارع الوالية رقم 

 ت ف خ القبة 4

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت إ قاريدي القبة

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت إ قاريدي القبة

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 ت م  حي عين النعجة عين النعجة

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 ت ت  حي عين النعجة عين النعجة

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 ت ت  حي عين النعجة عين النعجة

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 ت ت  حي عين النعجة عين النعجة



HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 ت ت  النعجةحي عين  عين النعجة

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 ت ت  حي عين النعجة عين النعجة

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 ت ت  حي عين النعجة عين النعجة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 ت ت  حي عين النعجة عين النعجة

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 ت ت  حي عين النعجة عين النعجة

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 ت ت  حي عين النعجة عين النعجة

ART0704   خيار/ خزافة :
 فخار

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 ت ت  حي عين النعجة عين النعجة

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 ت ت  النعجةحي عين  عين النعجة

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت إ الزوني الدويرة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت إ الزوني الدويرة

BTP1202  مرّكب الصفائح
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الجصية

 الدويرة
شارع محمد 
 ت إ الزوني الدويرة

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 الدويرة

شارع محمد 
 ت إ الزوني الدويرة

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 الدويرة

شارع محمد 
 ت إ الزوني الدويرة

ELE0703  الكھرباء
ت حي ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 البدر
مركز حي البدر 

 ت ت  القبة

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت حي ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 البدر
مركز حي البدر 

 ت ت  القبة

ELE0705 ت حي ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 البدر

مركز حي البدر 
 ت ت  القبة

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
حي ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 البدر
مركز حي البدر 

 ت ت  القبة



HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت حي ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 البدر
مركز حي البدر 

 ت ت  القبة

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت حي ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 البدر
مركز حي البدر 

 ت ت  القبة

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت حي ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 البدر
مركز حي البدر 

 ت ت  القبة

CML0701 ت حي ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 البدر

مركز حي البدر 
 ت ت  القبة

BTP0709  التركيب الصحي
ت حي ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 البدر
مركز حي البدر 

 ت ت  القبة

MES0702 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت إ جسر قسنطينة

HTE0703  خياطة األلبـسـة
ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الجـاھـزة

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت إ جسر قسنطينة

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت  ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت م  جسر قسنطينة

INF0701  ُمستغل
ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 ثانويالثانية  المعلوماتية

 جسر قسنطينة
شارع الوالية  14

 ت ت  جسر قسنطينة

TAG0710 ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت ت  جسر قسنطينة

TAG0709 ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 جسر قسنطينة

الوالية شارع  14
 ت ت  جسر قسنطينة

TAG0705 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت ت  جسر قسنطينة

ELE0705 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت ت  جسر قسنطينة

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 الدويرة
شارع محمد 
 ت إ الزوني الدويرة

ART0713  الزخرفة على
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت إ الزوني الدويرة

ART0702 المستوى الدراسي دون الحدادة الفنية 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة



CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

CPX0702  التجھيز و التأثيث
الداخلي للمركبات

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

HTE0702 الدراسي دون المستوى  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

HTE0703  خياطة األلبـسـة
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الجـاھـزة

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 متوسطالرابعة 

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الدويرة

شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 الدويرة

محمد شارع 
 ت ت  الزوني الدويرة

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 الدويرة

شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 الدويرة
شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 الدويرة

شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 الدويرة

شارع محمد 
 ت ت  الزوني الدويرة

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت إ سبدي موسى

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 بولوغين ذكور

شارع علي  29
 ت ت  وارك  بولوغين

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 بولوغين ذكور

شارع علي  29
 ت ت  وارك  بولوغين



TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 بولوغين ذكور

شارع علي  29
 ت ت  وارك  بولوغين

TAG0709 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 ثانويالثانية  أمين مكتب
 بولوغين ذكور

شارع علي  29
 ت ت  وارك  بولوغين

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 بولوغين ذكور

شارع علي  29
 ت ت  وارك  بولوغين

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 ت إ كواش باب الواد

TAG0702 ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 ت إ كواش باب الواد

ART0711 المستوى الدراسي دون  الطرز
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الواد اناث
شارع راشيد  28

 ت إ كواش باب الواد

TAG0710 ت باب ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 د م كواش باب الواد

TAG0705 ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 ت ت  كواش باب الواد

TAG0702 ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 ت ت  كواش باب الواد

ELE0701 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 ت ت  كواش باب الواد

ELE0703  الكھرباء
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 الواد اناث
شارع راشيد  28

 ت ت  كواش باب الواد

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الواد اناث
شارع راشيد  28

 ت ت  كواش باب الواد

MES0701 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 ت ت  كواش باب الواد

MES0702 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 ت ت  كواش باب الواد

MES0707P  ماكياج وتشذيب
 األظافر

CAP Coiffure 
Dames   

+Expérience 
professionnelle 

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش أشھر06
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت م  قاريدي القبة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 قاريدي

شارع سان شارل 
 د م قاريدي القبة

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 قاريدي
شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 قاريدي
شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

BTP0711 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط التدفـئة المركزية
 قاريدي

شارل شارع سان 
 ت ت  قاريدي القبة

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة



ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 قاريدي
شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

ELE0704 
صيانة تركيب و 

أجھزة التبريد و 
 التكييف

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 قاريدي
شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 قاريدي
شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

TAG0704 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التأمينات
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 متوسطالرابعة 
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 قاريدي
شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت ت  قاريدي القبة

ART0713  الزخرفة على
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 ت إ حي عين النعجة عين النعجة

TAG0709P أمين مكتب 
CMP Secrétariat  
+ Expérience 

professionnelle 
ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06

 ت م  حي عين النعجة عين النعجة

CML0701 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 ت ت  كواش باب الواد

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الواد اناث
شارع راشيد  28

 ت ت  كواش باب الواد

BTP0709  التركيب الصحي
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 الواد اناث
شارع راشيد  28

 ت ت  كواش باب الواد

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الواد اناث
شارع راشيد  28

 ت ت  كواش باب الواد

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الواد اناث
شارع راشيد  28

 ت ت  كواش باب الواد

ELE0705 ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 الواد اناث

شارع راشيد  28
 ت ت  كواش باب الواد



MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الواد اناث
شارع راشيد  28

 ت ت  كواش باب الواد

TAG0703 ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط البنوك
 الواد ذكور

حي ديار الكھف 
 ت إ واد كورايش

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 الواد ذكور

حي ديار الكھف 
 ت إ واد كورايش

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الواد ذكور
حي ديار الكھف 
 ت إ واد كورايش

CMS0701 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 الواد ذكور

حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

ELE0705 ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 الواد ذكور

حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

ELE0703  الكھرباء
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 الواد ذكور
حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

ELE0701 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 الواد ذكور

ديار الكھف حي 
 ت ت  واد كورايش

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الواد ذكور
حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الواد ذكور
ديار الكھف  حي

 ت ت  واد كورايش

BTP0709  التركيب الصحي
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 الواد ذكور
حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الواد ذكور
الكھف حي ديار 

 ت ت  واد كورايش

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الواد ذكور
حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الواد ذكور
حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

BTP0706  الـطالء و تركيب
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الواد ذكور
حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

CMS0702 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـتفريز
 الواد ذكور

حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

MES0702 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 الواد ذكور

حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش



HTO0705 المستوى الدراسي دون  الطبخ التقليدي
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الواد ذكور
حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الواد ذكور
حي ديار الكھف 
 ت ت  واد كورايش

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 1بوزريعة 
ابار زواف 
 ت ت  بوزريعة

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 1بوزريعة 
ابار زواف 
 ت ت  بوزريعة

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 1بوزريعة 
ابار زواف 
 ت ت  بوزريعة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 1بوزريعة 
ابار زواف 
 ت ت  بوزريعة

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 1بوزريعة 
ابار زواف 
 ت ت  بوزريعة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 1بوزريعة 

ابار زواف 
 ت ت  بوزريعة

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 1بوزريعة 
ابار زواف 
 ت ت  بوزريعة

MES0701 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 برج الكيفان

الجنينة التماريس 
 ت إ ليدو برج الكيفان

TAG0723P البنــوك 
CMP Banque  + 
Expérience 

rofessionnelle 
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت م  خليفي حسين داي

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين 

AIG0703  تشغيل آالت
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الطبع  أوفست

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  حسين دايخليفي 

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي



TAG0709 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

TAG0708  عون التوثيق و
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي األرشيف

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

MME0701 
ميكانيك تصليح 

الدراجات العادية 
 والنارية

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  داي خليفي حسين

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

ELE1203 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروتقني
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

HTO0706  خيار / الفندقة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط االستقبال:

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

HTO0701  خيار / الفندقة :
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط المطعم

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  حسين داي خليفي

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي



BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 داي حسين
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

BTP0702 المستوى الدراسي دون  البنــاء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 حسين داي
محمد شارع  2

 ت ت  خليفي حسين داي

TAV0701 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التصوير
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

BTP0706  الـطالء و تركيب
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

TAG0704 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التأمينات
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

MME0710 
ميكانيك تصليح 

المركبات 
 الصناعية

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

AIG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 متوسطالرابعة  الطبع الحريري
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

CML0707 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـنجارة المعدنية
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت ت  خليفي حسين داي

CML0709  صناعة القدور
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المعدنية

 داي حسين
شارع محمد  2

 ت ت  خليفي حسين داي

TAG0709P أمين مكتب 
CMP Secrétariat  
+ Expérience 

professionnelle 
ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06

 العاشور
شارع  111

 ت م  الوالية العاشور

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 سيدي موسى
حي المكتوب 

 ت إ موسىسبدي 

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

BAM0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط نجارة األثاث
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

AGR0706  عامـل في
 المشتـلـة

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى



BTP0709 التركيب الصحي 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

BTP0702 المستوى الدراسي دون  البنــاء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

BTP0711 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط التدفـئة المركزية
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

CPX0702  التجھيز و التأثيث
الداخلي للمركبات

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 موسىسيدي 

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

CML0706 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الھـيكلة المعدنية
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

MME0703  ميكانيك تصليح
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط آليات الورشات

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

MME0707  قيادة و صيانة
 آليات الورشات

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
المكتوب حي 

 ت ت  سبدي موسى

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى



MME0710 
ميكانيك تصليح 

المركبات 
 الصناعية

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 سيدي موسى

حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت ت  سبدي موسى

TAG0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط البنوك
 ت إ طريق الدويرة السحاولة

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

BAM0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط نجارة األثاث
 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 ت ت  طريق الدويرة السحاولة



CPX0702  التجھيز و التأثيث
الداخلي للمركبات

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 متوسطالرابعة 

 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 ت ت  طريق الدويرة السحاولة

TAG0701 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 الواد ذكور

حي ديار الكھف 
 ت إ واد كورايش

ART0712  طالء، حروف و
 زخرفة

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 حسين داي
شارع محمد  2

 ت إ خليفي حسين داي

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت إ بينام 11

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 بولوغين ذكور

شارع الوطني رقم 
 ت م  بينام 11

INF0701P  ُمستغل
 المعلوماتية

CMP Opérateur 
micro‐

informatique  + 
Expérience 

professionnelle 

ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 ذكوربولوغين 

شارع الوطني رقم 
 ت م  بينام 11

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت ت  بينام 11

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 بولوغين ذكور

شارع الوطني رقم 
 ت ت  بينام 11

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت ت  بينام 11

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
رقم شارع الوطني 

 ت ت  بينام 11

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 بولوغين ذكور

شارع الوطني رقم 
 ت ت  بينام 11

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت ت  بينام 11



ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت ت  بينام 11

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت ت  بينام 11

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت ت  بينام 11

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 برج الكيفان
الجنينة التماريس 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

MES0701 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 برج الكيفان

الجنينة التماريس 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

MES0702 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 برج الكيفان

الجنينة التماريس 
 ت ت  برج الكيفان ليدو

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 برج الكيفان
الجنينة التماريس 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 برج الكيفان
التماريس  الجنينة

 ت ت  ليدو برج الكيفان

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 برج الكيفان
الجنينة التماريس 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

ELE0705 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 برج الكيفان

التماريس الجنينة 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 برج الكيفان
الجنينة التماريس 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 برج الكيفان
الجنينة التماريس 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

CPX0701 
الـسكافة وتصليح  

منتجات المواد 
 الليّنة

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 برج الكيفان
الجنينة التماريس 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

و  المركبات
 الطالء

ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 برج الكيفان

الجنينة التماريس 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

TAG0705 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 برج الكيفان

الجنينة التماريس 
 ت ت  ليدو برج الكيفان

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 2بوزريعة 
حي البوسيجور 

 ت إ بوزريعة



TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 2بوزريعة 

حي البوسيجور 
 ت إ بوزريعة

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 2بوزريعة 
البوسيجور حي 

 ت إ بوزريعة

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 2بوزريعة 

حي البوسيجور 
 ت إ بوزريعة

ART0713  الزخرفة على
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 2بوزريعة 
حي البوسيجور 

 ت إ بوزريعة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 2بوزريعة 
حي البوسيجور 

 ت إ بوزريعة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 2بوزريعة 
حي البوسيجور 

 ت ت  بوزريعة

CMS0703 المستوى الدراسي دون  الـشـْحـذ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 2بوزريعة 
حي البوسيجور 

 ت ت  بوزريعة

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 2بوزريعة 

حي البوسيجور 
 ت ت  بوزريعة

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 2بوزريعة 
حي البوسيجور 

 ت ت  بوزريعة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 2بوزريعة 
حي البوسيجور 

 ت ت  بوزريعة

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 متوسطالرابعة 

 2بوزريعة 
حي البوسيجور 

 ت ت  بوزريعة

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 2بوزريعة 

حي البوسيجور 
 ت ت  بوزريعة

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

ELE0701 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

ELE0703  الكھرباء
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 3بوزريعة 

 شارع باينام
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

ELE0702  الكھرباء
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الصناعية

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

ELE1203 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروتقني
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

ELE0704 
صيانة تركيب و 

أجھزة التبريد و 
 التكييف

ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 



ART0711 المستوى الدراسي دون  الطرز
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

HTE0703  خياطة األلبـسـة
ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الجـاھـزة

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

ART0713  الزخرفة على
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

BTP0709  التركيب الصحي
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

MME0709 
ميكانيك تصليح 

الوزن مركبات 
 الخفيف

ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

MES0702 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

CML0701 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

ART0714  خيار / الفخار :
 الزليج

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

TAG0705 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

TAG0709 ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

MES0701 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 



ART0704   خيار/ خزافة :
 فخار

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 3بوزريعة 

شارع باينام 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

TAG0710 ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 3بوزريعة 

باينام شارع 
بوسكولت 
 بوزريعة

 ت ت 

TAG0703 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط البنوك
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت إ

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 الدار البيضاء

شارع محمد 
 خميستي دار
 البيضاء

 ت إ

ELE0703  الكھرباء
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت إ

HTO0705 المستوى الدراسي دون  الطبخ التقليدي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت ت  بينام 11

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت ت  بينام 11

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 بولوغين ذكور

شارع الوطني رقم 
 ت ت  بينام 11

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع الوطني رقم 

 ت ت  بينام 11

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 متوسطالرابعة  المعمارية

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 



HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

MES0703  تركيب و تصليح
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الـنظارات

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

BTP0706  الـطالء و تركيب
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 زرالدة

طريق الوطني  
 ت ت  زرالدة 11رقم  

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 زرالدة

طريق الوطني  
 ت ت  زرالدة 11رقم  

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 متوسطالرابعة 

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت ت  زرالدة 11رقم  

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 زرالدة

طريق الوطني  
 ت ت  زرالدة 11رقم  

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 زرالدة

طريق الوطني  
 ت ت  زرالدة 11رقم  

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 زرالدة

طريق الوطني  
 ت ت  زرالدة 11رقم  

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت ت  زرالدة 11رقم  

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت ت  زرالدة 11رقم  

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 زرالدة

طريق الوطني  
 ت ت  زرالدة 11رقم  



MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت ت  زرالدة 11رقم  

MES0703  تركيب و تصليح
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الـنظارات

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت ت  زرالدة 11رقم  

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت ت  زرالدة 11رقم  

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت ت  زرالدة 11رقم  

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 الشراقة

شارع والد  142
 ت إ فايت الشراقة

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 الشراقة

شارع والد  142
 ت ت  فايت الشراقة

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 الشراقة

شارع والد  142
 ت ت  فايت الشراقة

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

CPX0702  التجھيز و التأثيث
الداخلي للمركبات

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

ELE0701  ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطالسياراتكھرباء
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

ELE0704 
صيانة تركيب و 

أجھزة التبريد و 
 التكييف

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 



HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
لبطرفة واد  111

 العاشور درارية
 ت ت 

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

HTO0710  خيار /  الفندقة :
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي االستقبال

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

MME0701 
ميكانيك تصليح 

الدراجات العادية 
 والنارية

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

TAG0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط البنوك
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

TAG0704 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التأمينات
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 متوسط الرابعة األمانة
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

TAG0706 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي عون تجاري
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 



TAG0709 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت إ

TAG0723P البنــوك 
CMP Banque  + 
Expérience 

rofessionnelle 
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت م 

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 البنيان عين

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

ELE0706  تصليح األجھزة
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھرومنزلية

 البنيانعين 

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

MES0701 ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت إ



AGR0703 المستوى الدراسي دون  البـسـتـنـة
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت إ

ELE0708P1 اإللكتروتقني 

CMP 
Electromécanique  

+ Expérience 
professionnelle 

ت  ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت م 

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت  ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت م 

MES0707P  وتشذيب ماكياج
 األظافر

CAP Coiffure 
Dames   

+Expérience 
professionnelle 

ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش أشھر06
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت م 

TAG0707  عون العبور و
ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي الجمركة

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

TAG0708  عون التوثيق و
ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي األرشيف

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

TAG0702 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

MME0707  قيادة و صيانة
 الورشاتآليات 

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

ELE1209 ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي كھروميكانـيك
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

ELE0705 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

ELE1203 ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروتقني
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

ELE0708 ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي اإللكتروتقني
 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 



INF0701  ُمستغل
ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 البيضاء الدار

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

CPX0702  التجھيز و التأثيث
الداخلي للمركبات

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت  ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

HTE1201 المستوى الدراسي دون خياط متعدد المھام
ت  ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر06 الرابعة متوسط

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

HTE1202  التفصيل
 الصناعي

المستوى الدراسي دون 
ت  ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الدار البيضاء

شارع محمد 
خميستي دار 
 البيضاء

 ت ت 

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 الشراقة

شارع والد  142
 ت ت  فايت الشراقة

TAG0709 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 الشراقة

 شارع والد 142
 ت ت  فايت الشراقة

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 الشراقة

شارع والد  142
 ت ت  فايت الشراقة

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 الشراقة

شارع والد  142
 ت ت  فايت الشراقة

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 الشراقة

شارع والد  142
 ت ت  فايت الشراقة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الشراقة

شارع والد  142
 ت ت  فايت الشراقة

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة



HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 الشراقة

والد شارع  142
 ت ت  فايت الشراقة

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 الشراقة

شارع والد  142
 ت ت  فايت الشراقة

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الشراقة
شارع والد  142

 ت ت  فايت الشراقة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت ت 

HTO0720  خيار/ السياحة :
ت ,م,ت,مركز س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي وكالة السفر

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت إ

AIG0702  تشغيل آالت
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الطبع فليكسو

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

ART0702 دون  المستوى الدراسي الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

ART0704   خيار/ خزافة :
 فخار

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 



BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

BAM0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط نجارة األثاث
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 دراريةالعاشور 
 ت ت 

BTP0706  الـطالء و تركيب
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

BTP0708  البالط ، الخزف و
 الفسيفساء

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

BTP0711 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط التدفـئة المركزية
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت ت 

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت إ

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت بني ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت إ

ELE0705 بني ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

TAG0702 ت بني ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت بني ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

BAM0703 ت بني ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط نجارة األثاث
 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

MES0701 ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

ELE0703  الكھرباء
ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 



CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

BTP0709  التركيب الصحي
ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت بني ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

AIG0704  تشغيل آالت
ت بني ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التجليد الصناعي

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت ت 

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت إ

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

BAM0701 دون  المستوى الدراسيالنجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

CML0708 

األلومينيوم نجارة 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 



HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 عين البنيان

 طريق الوطني 
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

MME1201  توازي وموازنة
 العجالت

 المستوى الدراسي دون
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 عين البنيان

طريق الوطني  
الجميلة  11رقم 

 عين البنيان
 ت ت 

MES0707  ماكياج وتشذيب
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا  18 الرابعة متوسط األظافر

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت إ زرالدة 11رقم  

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت إ زرالدة 11رقم  

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 زرالدة

طريق الوطني  
 ت إ زرالدة 11رقم  

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت إ زرالدة 11رقم  

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 زرالدة

طريق الوطني  
 ت إ زرالدة 11رقم  

ART0711 المستوى الدراسي دون  الطرز
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت إ زرالدة 11رقم  

AGR0703 المستوى الدراسي دون  البـسـتـنـة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت إ زرالدة 11رقم  

BTP0702 المستوى الدراسي دون  البنــاء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 زرالدة
طريق الوطني  

 ت إ زرالدة 11رقم  

BAM0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط نجارة األثاث
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CML0706 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الھـيكلة المعدنية
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 



CML0705 
المطالة ، ھياكل 

و المركبات 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CMS0705 

الصيانة 
الميكانيكية في 

اإلنشاءات 
الميكانيكية 
والصناعة 
 الحديدية

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھرا 18 الرابعة متوسط
 الرغاية ذكور

الصناعبة المنطقة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CMS0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـتفريز
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CMS0715 
اإلنتاج الميكانيكي 

آالت : خيار / 
 وأدوات التصليح

ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

CMS1202 
تجليخفي 
اإلنشاءات 
 الميكانكية

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھرا 18 الرابعة متوسط
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
 ت,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

ELE1206  التبريد الصناعي
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي و التكييف

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 ذكورالرغاية 

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

ELE1203 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروتقني
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

ELE1204 
عون في صيانة 
معداتاإلتصاالت 
السلكي والالسلكي

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

MME0703  ميكانيك تصليح
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط آليات الورشات

 ذكور الرغاية

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 



MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت إ والد فايت

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

BTP0709  التركيب الصحي
 ت,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

ELE1206  التبريد الصناعي
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي و التكييف

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

ELE0708 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي اإللكتروتقني
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

ELE1202  تصليح الھواتف
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الثابتة و النقالة

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 فايتأوالد 
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت



TAG0709 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

TAV0701 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التصوير
 أوالد فايت

طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

TAV0702  ُمساعد في التقاط
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المناظر

 أوالد فايت
طريق بوشاوي 
 ت ت  والد فايت

BTP0711 ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط التدفـئة المركزية
 الزوار

حي إسماعيل 
 2068يفصح 

مسكن باب الزوار
 ت إ

TAG0710 ت باب ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 الزوار

حي إسماعيل 
 2068يفصح 

مسكن باب الزوار
 ت إ

HTO0711  خيار/ السياحة :
ت باب ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي وكالة السفر

 الزوار

حي إسماعيل 
 2068يفصح 

مسكن باب الزوار
 ت إ

TAG0702 ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 الزوار

حي إسماعيل 
 2068يفصح 

مسكن باب الزوار
 ت إ

MES0707  ماكياج وتشذيب
ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا  18 الرابعة متوسط األظافر

 الزوار

حي إسماعيل 
 2068يفصح 

مسكن باب الزوار
 ت إ

TAV0707 
تقنيات السمعي 

: خيار / البصري
 الصوت

أوالد م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 فايت

طريق البالتو والد 
 ت إ فايت

INF0706 

/ المعلوماتية 
الشبكات : خيار

واألنظمة 
 المعلوماتية

م أوالد ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 فايت

طريق البالتو والد 
 د م فايت

INF0701P  ُمستغل
 المعلوماتية

CMP Opérateur 
micro‐

informatique  + 
Expérience 

professionnelle 

ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 توتة

شارع علي 
 ت م  بوحاجة بئر توتة

INF0701P  ُمستغل
 المعلوماتية

CMP Opérateur 
micro‐

informatique  + 
Expérience 

professionnelle 

ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 توتة

شارع علي 
 د م بوحاجة بئر توتة

AGR0701  زراعة
 الخضروات

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة



AGR0702  زراعة األشجار
 الُمـثـمرة

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

AGR0703 المستوى الدراسي دون  البـسـتـنـة
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

AGR0704  الزراعات
 الكبـرى

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

AGR0706  عامـل في
 المشتـلـة

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

AGR1205  عامل في زراعة
 الكـروم

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

AGR1207 
زراعة النباتات 
الطبية، العطرية 

 والتوابـل

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

AGR0709 
البستنـة 

والمساحـات 
 الخضـراء

ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

AIG0703  آالت تشغيل
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الطبع  أوفست

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

AGR0709 
البستنـة 

والمساحـات 
 الخضـراء

ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

AIG0703  تشغيل آالت
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 متوسطالرابعة  الطبع  أوفست

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

ART0711 المستوى الدراسي دون  الطرز
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

BAM0702  ھياكل البناء
 الخشبية

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

MME1201  توازي وموازنة
 العجالت

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

TAG0709 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 



TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 الرغاية ذكور

الصناعبة المنطقة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت ت 

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت إ الرغاية 5

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

CML0709  صناعة القدور
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المعدنية

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

CPX0702  التجھيز و التأثيث
الداخلي للمركبات

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الرغاية اناث

الطريق الوطني قم 
 ت ت  الرغاية 5

MME0703  ميكانيك تصليح
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط آليات الورشات

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

MME0707  قيادة و صيانة
 آليات الورشات

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

BTP0702 المستوى الدراسي دون  البنــاء
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

BTP0703 المستوى الدراسي دون  القولبة و التسليح
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة



BTP0704 المستوى الدراسي دون  التجصيص
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

BTP0706  الـطالء و تركيب
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

BTP1205  تمتير معدات و
ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي عناصر البناء

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت بئر ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

CML0701 ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

CML0706 ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الھـيكلة المعدنية
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

CML0707 ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـنجارة المعدنية
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

CML0710 ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط تلحيم األنابيب
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

CPX0702  التجھيز و التأثيث
الداخلي للمركبات

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

ELE0703  الكھرباء
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

ELE0701 ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

ELE0702  الكھرباء
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الصناعية

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

ELE0705 ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

ELE0708 ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي اإللكتروتقني
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

HTE1202  التفصيل
 الصناعي

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

HTE0703  خياطة األلبـسـة
ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الجـاھـزة

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة



INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

INF0701  ُمستغل
ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

INF1203 ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانويمعلوماتية التسييـر
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

MES0705  الغسيل و الكّي
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط بالبخار

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

MES0707  ماكياج وتشذيب
ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا  18 الرابعة متوسط األظافر

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

MES0708 ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي التجميل
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

TAG0701 ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

TAG1202  عون حفظ
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 توتة
شارع علي 

 ت ت  بوحاجة بئر توتة

TAG0705 ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

TAG0709 ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

TAV0701 ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 متوسطالرابعة  التصوير
 توتة

شارع علي 
 ت ت  بوحاجة بئر توتة

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت إ

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت م 

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 



MME0710 
ميكانيك تصليح 

المركبات 
 الصناعية

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 الرغاية اناث

الطريق الوطني قم 
 ت ت  الرغاية 5

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 الرغاية اناث

الطريق الوطني قم 
 ت ت  الرغاية 5

HTE0702 دون المستوى الدراسي  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

HTE0703  خياطة األلبـسـة
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الجـاھـزة

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت ت  الرغاية 5

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 الرغاية اناث

الطريق الوطني قم 
 ت ت  الرغاية 5

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت إ الرويبة

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت م  الرويبة

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 متوسطالرابعة 

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت ت  الرويبة

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت ت  الرويبة

CML0709  صناعة القدور
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المعدنية

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة



CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت ت  الرويبة

CMS0705 

الصيانة 
الميكانيكية في 

اإلنشاءات 
الميكانيكية 
والصناعة 
 الحديدية

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھرا 18 الرابعة متوسط
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت ت  الرويبة

CPX0702  التجھيز و التأثيث
الداخلي للمركبات

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت ت  الرويبة

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت ت  الرويبة

ELE0702  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الصناعية

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 متوسطالرابعة 

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

MME0703  ميكانيك تصليح
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط آليات الورشات

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

MME0707  قيادة و صيانة
 آليات الورشات

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت ت  الرويبة

MME0710 
ميكانيك تصليح 

المركبات 
 الصناعية

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت ت  الرويبة

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت ت  الرويبة



TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 الرويبة ذكور

مسكن  150حي 
 ت ت  الرويبة

HTO0711  خيار/ السياحة :
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي وكالة السفر

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت إ انفورب الرويبة

CIT0703 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي تقني في الكيمياء
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت إ انفورب الرويبة

IAA0708  إنتاج و تصفية
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي الزيوت الغذائية

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت إ انفورب الرويبة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت إ انفورب الرويبة

MES0707  ماكياج وتشذيب
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا  18 الرابعة متوسط األظافر

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت إ انفورب الرويبة

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت إ انفورب الرويبة

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت إ انفورب الرويبة

AGR0703 المستوى الدراسي دون  البـسـتـنـة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة

AGR0707 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط تربية النحـل
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

ART0704   خيار/ خزافة :
 فخار

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الرويبة اناث
 مسكن  200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  الرويبةانفورب 

CIT0703 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي تقني في الكيمياء
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

CIT0704 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي تحويل البالستيك
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة

HTE1201 المستوى الدراسي دون خياط متعدد المھام
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر06 الرابعة متوسط

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة



HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة

IAA0701 
تحضير 

المشروبات و 
 المصبرات

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

IAA0703  تحضير المواد
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الدسمة

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة

IAA0704 
الحلويات تحضير 

، الشكوالطة و 
 البسكويت

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الرويبة اناث
مسكن   200حي 

 ت ت  انفورب الرويبة

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

TAG0709 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت ت  انفورب الرويبة

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت إعين طاية 24رقم 

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت إعين طاية 24رقم 

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 عين طاية

طريق الوطني  
 ت م عين طاية 24رقم 

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 عين طاية

طريق الوطني  
 ت ت عين طاية 24رقم 

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 عين طاية

طريق الوطني  
 ت ت عين طاية 24رقم 

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 



CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 عين طاية

طريق الوطني  
 ت ت عين طاية 24رقم 

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 عين طاية

طريق الوطني  
 ت ت عين طاية 24رقم 

CML0709  صناعة القدور
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المعدنية

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

CPX0702  التجھيز و التأثيث
الداخلي للمركبات

الدراسي دون  المستوى
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

BAM0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 متوسط الرابعة نجارة األثاث
 عين طاية

طريق الوطني  
 ت ت عين طاية 24رقم 

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

ELE0703  الكھرباء
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

TAG1202  عون حفظ
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 ذكورخادم 
شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

TAG0705 ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 خادم ذكور

شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

TAG0717  المحاسبة و
م ,م,ت,ملحقة معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي التسيير

 الرايس حميدو

طريق فيالب  21
رايس حميدو 
 الجزائر

 ت ت 

TAG0720  تسيير الموارد
م ,م,ت,ملحقة معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي البشرية

 الرايس حميدو

طريق فيالب  21
رايس حميدو 
 الجزائر

 ت ت 

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 

INF1201 
عـامــــــل في 

الميكـــرو 
 معلـوماتيـــة

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 

BTP0706  الـطالء و تركيب
 الزجاج

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 السويدانية

طريق إكمالية 
محمد بوضياف 

 سويدانية
 ت ت 



ELE0703  الكھرباء
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت إ سوامي بئر خادم

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 خادم ذكور
قسمة شارع 

 ت إ سوامي بئر خادم

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت بئر ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت إ سوامي بئر خادم

TAG0707  عون العبور و
ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي الجمركة

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 إ ت سوامي بئر خادم

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

ELE0702  الكھرباء
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الصناعية

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

ELE0705 ت بئر ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 خادم ذكور

شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

INF0701  ُمستغل
ت بئر ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

BTP0709  التركيب الصحي
ت بئر ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 خادم ذكور
شارع قسمة 
 ت ت  سوامي بئر خادم

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 عين طاية

طريق الوطني  
 ت ت عين طاية 24رقم 

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 متوسطالرابعة 

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

ELE1202  تصليح الھواتف
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الثابتة و النقالة

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

HTO0703 المستوى الدراسي دون الخبازة و الفطائر
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 



HTO0702 المستوى الدراسي دونصناعة الحلويات 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 عين طاية

طريق الوطني  
 ت ت عين طاية 24رقم 

ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 عين طاية
طريق الوطني  

 ت ت عين طاية 24رقم 

AIG1203  مخطط معلوماتي
م الفنون ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي و مصمم

 المطبعية

حي الكستور الفوج 
بئر موراد  3

 رايس
 ت إ

AIG1203  مخطط معلوماتي
م الفنون ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي و مصمم

 المطبعية

حي الكستور الفوج 
بئر موراد  3

 رايس
 ت ت 

ELE0714 
تركيب و صيانة  

أجھزة التبريد 
 والتكييف

مالتبريد,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
طريق الوطني  22

بئر موراد  01رقم 
 رايس

 ت ت 

AGR0703 المستوى الدراسي دون  البـسـتـنـة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 درقانة
مسكن حي  480

 ت إ لب دنسي درقنة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 درقانة
مسكن حي  480

 ت إ لب دنسي درقنة

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 درقانة
مسكن حي  480

 ت ت  لب دنسي درقنة

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 درقانة
مسكن حي  480

 ت ت  درقنةلب دنسي 

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 درقانة

مسكن حي  480
 ت ت  لب دنسي درقنة

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 درقانة
مسكن حي  480

 ت ت  لب دنسي درقنة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 درقانة
مسكن حي  480

 ت ت  لب دنسي درقنة

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 درقانة
مسكن حي  480

 ت ت  لب دنسي درقنة

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 درقانة

مسكن حي  480
 ت ت  لب دنسي درقنة

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 درقانة

مسكن حي  480
 ت ت  لب دنسي درقنة

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 درقانة

حي  مسكن 480
 ت ت  لب دنسي درقنة



ART0716 المستوى الدراسي دون  اللباس التقليدي
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 وريدة مداد
شارع وريدة  9

 ت إ مداد القصبة

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 وريدة مداد
شارع وريدة  9

 ت ت  مداد القصبة

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 وريدة مداد
شارع وريدة  9

 ت ت  مداد القصبة

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 وريدة مداد
 شارع وريدة 9

 ت ت  مداد القصبة

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 وريدة مداد

شارع وريدة  9
 ت ت  مداد القصبة

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 وريدة مداد
شارع وريدة  9

 ت ت  مداد القصبة

BTP0709 التركيب الصحي 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 وريدة مداد
شارع وريدة  9

 ت ت  مداد القصبة

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 وريدة مداد
شارع وريدة  9

 ت ت  مداد القصبة

ART0702 الدراسي دون  المستوى الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 1بوروبة 
 1حي الجبل 
 ت ت  بوروبة

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 1بوروبة 
 1حي الجبل 
 ت ت  بوروبة

BAM0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط نجارة األثاث
 1بوروبة 

 1حي الجبل 
 ت ت  بوروبة

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 1بوروبة 

 1حي الجبل 
 ت ت  بوروبة

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 1بوروبة 

 1حي الجبل 
 ت ت  بوروبة

CML0709  صناعة القدور
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المعدنية

 1بوروبة 
 1حي الجبل 
 ت ت  بوروبة

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 1بوروبة 
 1حي الجبل 
 ت ت  بوروبة

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 1بوروبة 
 1حي الجبل 
 ت ت  بوروبة

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 1بوروبة 

 1حي الجبل 
 ت ت  بوروبة

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت إ الحراشبراقي 

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت إ براقي الحراش



BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

BTP0711 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط التدفـئة المركزية
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

 ت,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

CML0709  صناعة القدور
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المعدنية

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

CMS0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـتفريز
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

CMS0704 المستوى الدراسي دون القولبة في السباكة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

CMS0705 

الصيانة 
الميكانيكية في 

اإلنشاءات 
الميكانيكية 
والصناعة 
 الحديدية

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھرا 18 الرابعة متوسط
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  الحراشبراقي 

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش



TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

CPX0702  التجھيز و التأثيث
للمركباتالداخلي 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت ت  براقي الحراش

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 2الحراش 

نھج شرع  64
 ت ت  براقي الحراش

ELE1203 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروتقني
 براقي

شرع  115
 ت إ االربعاء براقي

TAG0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط أمين مخزن
 براقي

شرع  115
 ت إ االربعاء براقي

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 براقي

شرع  115
 ت إ االربعاء براقي

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 براقي

شرع  115
 ت إ االربعاء براقي

BAM0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط نجارة األثاث
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي

MES0702 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة الرجال
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي

HTO0702 الدراسي دون المستوى صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 براقي
شرع  115

 ت ت  االربعاء براقي

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 براقي
شرع  115

 ت ت  االربعاء براقي

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 براقي
شرع  115

 ت ت  االربعاء براقي

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 براقي
شرع  115

 ت ت  االربعاء براقي

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي



INF0701  ُمستغل
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المعلوماتية

 براقي
شرع  115

 ت ت  االربعاء براقي

TAG0704 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التأمينات
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 براقي
شرع  115

 ت ت  االربعاء براقي

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 متوسطالرابعة 
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 براقي
شرع  115

 ت ت  االربعاء براقي

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 براقي
شرع  115

 ت ت  االربعاء براقي

TAG0709 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي أمين مكتب
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 براقي

شرع  115
 ت ت  االربعاء براقي

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 2بوروبة 

شارع العالي 
المجاھد بوروبة 

 الحراش
 ت م 

INF1203 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانويمعلوماتية التسييـر
 2بوروبة 

شارع العالي 
المجاھد بوروبة 

 الحراش
 ت م 

TAG0709 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 ثانويالثانية  أمين مكتب
 2بوروبة 

شارع العالي 
المجاھد بوروبة 

 الحراش
 ت ت 

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 2بوروبة 

شارع العالي 
المجاھد بوروبة 

 الحراش
 ت ت 

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 2بوروبة 

شارع العالي 
المجاھد بوروبة 

 الحراش
 ت ت 

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 2بوروبة 

شارع العالي 
المجاھد بوروبة 

 الحراش
 ت ت 

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 الكاليتوس

بايلو شارع الوالية 
 د مالكاليتوس 11رقم 

ART0704   خيار/ خزافة :
 فخار

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 



BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

BAM0703 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط نجارة األثاث
 الكاليتوس

شارع الوالية بايلو 
 ت ت الكاليتوس 11رقم 

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 الكاليتوس
الوالية بايلو شارع 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

BTP0711 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط التدفـئة المركزية
 الكاليتوس

شارع الوالية بايلو 
 ت ت الكاليتوس 11رقم 

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 الكاليتوس

بايلو شارع الوالية 
 ت ت الكاليتوس 11رقم 

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 الكاليتوس

شارع الوالية بايلو 
 ت ت الكاليتوس 11رقم 

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

CMS0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط الـخراطة
 الكاليتوس

شارع الوالية بايلو 
 ت ت الكاليتوس 11رقم 

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 الكاليتوس

شارع الوالية بايلو 
 ت ت الكاليتوس 11رقم 

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

HTE0703  خياطة األلبـسـة
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الجـاھـزة

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

HTO0705 المستوى الدراسي دون  الطبخ التقليدي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 متوسطالرابعة 

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 الكاليتوس

شارع الوالية بايلو 
 ت ت الكاليتوس 11رقم 



MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 الكاليتوس
شارع الوالية بايلو 

 ت ت الكاليتوس 11رقم 

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت إ

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت إ

HTE0703  خياطة األلبـسـة
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الجـاھـزة

 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت إ

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت إ

TAG0704 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التأمينات
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت إ

TAG0709P أمين مكتب 
CMP Secrétariat  
+ Expérience 

professionnelle 
ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06

 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت م 

TAG0705P األمانة 

CAP Agent de 
saisie  + 

Expérience 
professionnelle 

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش أشھر06
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت م 

TAG0717P1  المحاسبة و
 التسيير

BT Comptabilité  
+ Expérience 

professionnelle 
ت ,م,ت,مركز س.ت.ش شھًرا 12

 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت م 

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

MME0707  قيادة و صيانة
 آليات الورشات

الدراسي دون المستوى 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت ت 

BTP0721  ُمسيّر أشغال
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي البناء

 االشغال العمومية
شارع محمد  91

 ت إ قاريدي القبة



TAG1201  عامل المقسم
 الھاتفي

الدراسي دون  المستوى
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 الطرق االربعة
شارع الوالية رقم 

 ت ف خ القبة 4

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 الربوة البيضاء

حي القبة الربوة 
 ت إ البيضاء

TAG0702 ت,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة 
 قاريدي

شارع سان شارل 
 ت إ قاريدي القبة

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 حسين داي

شارع محمد  2
 ت إ خليفي حسين داي

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت إ بن بوعلي الجزائر

TAG0710P المحاسبة 

CMP 
Comptabilité   + 
Expérience 

professionnelle 

ت ,م,ت,مركز ت.ش أشھر06
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت م  بن بوعلي الجزائر

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 حسيبة بن بوعلي
حسيبة  شارع , 28
 د م بن بوعلي الجزائر

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 حسيبة بن بوعلي
حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

CML0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط التلحيم
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 حسيبة بن بوعلي
حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

MES0702  ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط الرجالِحالقـة
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

MME0702  الفلكنة و ھندسة
 العجالت

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 حسيبة بن بوعلي
حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

MME0705 
ميكانيك تصليح 
قوارب الصيد و 

 اليخت
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 حسيبة بن بوعلي
حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر



MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 حسيبة بن بوعلي
حسيبة  شارع , 28

الجزائربن بوعلي   ت ت  

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 حسيبة بن بوعلي

حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 حسيبة بن بوعلي
حسيبة  شارع , 28
 ت ت  بن بوعلي الجزائر

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت إ قايد الحراش

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 د م قايد الحراش

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت ت  قايد الحراش

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت ت  قايد الحراش

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت ت  قايد الحراش

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 1الحراش 

شارع ماليكة   45
 ت ت  قايد الحراش

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت ت  قايد الحراش

ELE0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الكھروميكانيكية
 1الحراش 

شارع ماليكة   45
 ت ت  قايد الحراش

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت ت  قايد الحراش

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت ت  قايد الحراش

MES1202 المستوى الدراسي دون  طبخ الجماعات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت ت  قايد الحراش

MME0703  ميكانيك تصليح
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط آليات الورشات

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت ت  قايد الحراش



MME0709 
ميكانيك تصليح 
مركبات الوزن 

 الخفيف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 1الحراش 
شارع ماليكة   45

 ت ت  قايد الحراش

MME0710 
ميكانيك تصليح 

المركبات 
 الصناعية

ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط
 1الحراش 

شارع ماليكة   45
 ت ت  قايد الحراش

MES0708 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي التجميل
 زرالدة

طريق الوطني  
 ت إ زرالدة 11رقم  

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 1الحراش 

شارع ماليكة   45
 ت ت  قايد الحراش

ART0709  صناعة الحلي
 التقليدي

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

BAM0701 المستوى الدراسي دون النجارة المعمارية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

BTP1213  التركيب الصحي
 )رّصاص(

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 بولوغين ذكور

شارع علي  29
 ت ت  وارك  بولوغين

CML0708 

نجارة األلومينيوم 
و المواد 

البالستيكية 
)PVC( 

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

ELE0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسطكھرباء السيارات
 بولوغين ذكور

شارع علي  29
 ت ت  وارك  بولوغين

ELE0703  الكھرباء
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

ELE0704 
تركيب و صيانة 
أجھزة التبريد و 

 التكييف
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

HTO0707  خيار / الفندقة :
 الطبخ

المستوى الدراسي دون 
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

HTO0708  خيار / الفندقة :
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي الطبخ

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين

HTO0710  خيار /  الفندقة :
ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي االستقبال

 بولوغين ذكور
شارع علي  29

 ت ت  وارك  بولوغين



MES0701 ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط ِحالقـة السيدات
 بولوغين ذكور

شارع علي  29
 ت ت  وارك  بولوغين

TAG0710 ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 ثانويالثانية  المحاسبة
 بولوغين ذكور

شارع علي  29
 ت إ وارك  بولوغين

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 ت إ حي عين النعجة عين النعجة

TAG0704 ت باب ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التأمينات
 ذكورالواد 

حي ديار الكھف 
 ت إ واد كورايش

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الواد اناث
شارع راشيد  28

 ت إ كواش باب الواد

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 2الحراش 
نھج شرع  64

 ت إ براقي الحراش

ART0716 المستوى الدراسي دون  اللباس التقليدي
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط

 براقي
شرع  115

 ت إ االربعاء براقي

ELE0703  الكھرباء
ت حي ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط المعمارية

 البدر
مركز حي البدر 

 ت إ القبة

TAG0710 ت  ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي المحاسبة
 جسر قسنطينة

شارع الوالية  14
 ت إ جسر قسنطينة

TAG0717P1  المحاسبة و
 التسيير

BT Comptabilité  
+ Expérience 

professionnelle 
مبرج ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 12

 البحري

شارع الھواء  01
الجميل برج 
 البحري

 ت إ

CML0710  ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األنابيبتلحيم
 الرغاية ذكور

المنطقة الصناعبة 
 1ممر رقم 
 الرغاية

 ت إ

TAG1202  عون حفظ
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط البيانات

 سطاوالي

الطريق الوطني قم 
عين البنيان  11

 سطاولي
 ت إ

BTP0709  التركيب الصحي
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط و الغـاز

 درارية

شارع الوالية رقم 
واد لبطرفة  111

 العاشور درارية
 ت إ

TAG0705 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط األمانة
 3الحراش 

شارع سيدي  9
عقبة المنضر 
 الجميل الحراش

 ت إ

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت بني ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 متوسطالرابعة 

 مسوس

شارع  45
المستشفى بني 

 مسوس
 ت إ

HTE0703  خياطة األلبـسـة
ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط الجـاھـزة

 الرغاية اناث
الطريق الوطني قم 

 ت إ الرغاية 5

CML1201 المستوى الدراسي دون  قــفـالــة
ت ,م,ت,مركز م.م.ت.ش أشھر 06 الرابعة متوسط

 الرويبة ذكور
مسكن  150حي 

 ت إ الرويبة

AGR0709 
البستنـة 

والمساحـات 
 الخضـراء

ت ,م,ت,مركز ت.ش شھًرا 24 الثانية ثانوي
 الرويبة اناث

مسكن   200حي 
 ت إ انفورب الرويبة



ART0702 المستوى الدراسي دون  الحدادة الفنية
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الدويرة
شارع محمد 
 ت إ الزوني الدويرة

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 الشراقة

شارع والد  142
 ت إ فايت الشراقة

TAG0702 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط المحاسبة
 عين طاية

طريق الوطني  
 ت إعين طاية 24رقم 

ART0711 المستوى الدراسي دون  الطرز
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 سيدي موسى
حي المكتوب 
 ت إ سبدي موسى

TAG0704 ت ,م,ت,مركز م.ت.ش شھًرا 18 الرابعة متوسط التأمينات
 ت إ طريق الدويرة السحاولة

HTE0702 المستوى الدراسي دون  الخـيـاطــة
ت باب ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا  12 الرابعة متوسط

 الزوار

حي إسماعيل 
 2068يفصح 

مسكن باب الزوار
 ت إ

MES0710 شرع اإلخوة  3 م الفتح,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي تجميل و حالقة
 ت إالجياللي بئر خادم

AIG1205 

االتصال و 
الصناعات 
: المطبعية  خيار

دراسة و انجاز 
المنتجات 
 المطبعية

م الفنون ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 ثانويالثالثة 
 المطبعية

حي الكستور الفوج 
بئر موراد  3

 رايس
 ت إ

ELE0715 
صيانة األجھزة  

المعلوماتية و 
 المكتبية

م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 المحمدية

شارع ھاشمي 
 ت ت  زدام المحمدية

ELE0715 
صيانة األجھزة  

المعلوماتية و 
 المكتبية

م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 المحمدية

شارع ھاشمي 
 د م زدام المحمدية

INF0706 

/ المعلوماتية 
الشبكات : خيار

واألنظمة 
 المعلوماتية

م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 المحمدية

شارع ھاشمي 
 د م زدام المحمدية

BTP0722  المسالك و
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانويالمختلفةالشبكات 

 االشغال العمومية
شارع محمد  91

 ت إ قاريدي القبة

BTP0723  ُمسيّر األشغال
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي العمومية

 االشغال العمومية
شارع محمد  91

 ت إ قاريدي القبة

BTP0724  متار ُمحقق  و
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي دراسة األسعار

 االشغال العمومية
شارع محمد  91

 ت إ قاريدي القبة

BTP0726  رّسام ُمسقط في
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي االسمنت المسلـح

 االشغال العمومية
شارع محمد  91

 ت إ قاريدي القبة

BTP0727 م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي التعمير
 االشغال العمومية

شارع محمد  91
 ت إ قاريدي القبة



BTP0720  مسـّاح
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي طوبوغرافي

 االشغال العمومية
شارع محمد  91

 ت ت  قاريدي القبة

BTP0721  ُمسيّر أشغال
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي البناء

 العموميةاالشغال 
شارع محمد  91

 ت ت  قاريدي القبة

BTP0723  ُمسيّر األشغال
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي العمومية

 االشغال العمومية
شارع محمد  91

 ت ت  قاريدي القبة

BTP0724  متار ُمحقق  و
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي دراسة األسعار

 االشغال العمومية
شارع محمد  91

 ت ت  قاريدي القبة

BTP0726  رّسام ُمسقط في
م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي االسمنت المسلـح

 االشغال العمومية
شارع محمد  91

 د م قاريدي القبة

INF0703 
/ المعلوماتية 

قاعدة : خيار
 المعطيات

م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 العموميةاالشغال 

شارع محمد  91
 د م قاريدي القبة

CMS0717 

الصيانة الصناعية 
فياإلنشاءات 
الميكانيكية 
والصناعة 
 الحديدية

طريق مفتاح واد م بوليو,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي
 ت إ السمار

TAG0718 م ,م,ت,معھد س.ت.ش شھًرا 30 الثالثة ثانوي البنوك
 الصنوبر البحري

شارع احمد  17
خالدي الصنوبر 
 البحري المحمدية

 ت ت 

CML0705 
المطالة ، ھياكل 

المركبات و 
 الطالء

ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط
 درقانة

مسكن حي  480
 ت إ لب دنسي درقنة

HTO0702 المستوى الدراسي دون صناعة الحلويات
ت ,م,ت,مركز م.ك.ش شھًرا 12 الرابعة متوسط

 مدادوريدة 
شارع وريدة  9

 ت إ مداد القصبة

 


