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 الجماعة

 عدد األقسام المرتقب الوحدة المدرسية المؤسسة

ي مالل البلدية
 4 مدرسة واد المخازن مدرسة واد المخازن بن 

ي مالل البلدية
 1 مدرسة الحي الصناعي  مدرسة الحي الصناعي  بن 

ي مالل البلدية
 2 مدرسة الصومعة مدرسة الصومعة بن 

ي مالل البلدية
 1 يتونةمدرسة الز  مدرسة الزيتونة بن 

ي مالل البلدية
 1 مدرسة اإلمام الشافعي  مدرسة اإلمام الشافعي  بن 

ي مالل البلدية
 2 يناير 11مدرسة  يناير 11مدرسة  بن 

ي مالل البلدية
 2 مدرسة الهدى اطلس مدرسة الهدى اطلس بن 

ي مالل البلدية
 1 مدرسة باب افتوح  مدرسة باب افتوح  بن 

ي مالل البلدية
 2 مدرسة عي   ارسدون ارسدونمدرسة عي    بن 

ي مالل البلدية
 2 مدرسة العامرية  مدرسة العامرية  بن 

ي مالل البلدية
 1 مدرسة المحمدية مدرسة المحمدية بن 

ي مالل البلدية
 2 مدرسة اورير  مدرسة اورير  بن 

ي مالل البلدية
 2 مدرسة المنظر الجميل مدرسة المنظر الجميل بن 

ي مالل البلدية
 1 مدرسة النهضة ة النهضةمدرس بن 

ي مالل البلدية
ي عياض بن 

ي عياض مدرسة القاض 
 3 مدرسة القاض 

ي مالل البلدية
 1 مدرسة المصىل الغربية مدرسة المصىل الغربية بن 

ي مالل البلدية
 3 مدرسة القاسمية مدرسة القاسمية بن 

ي مالل البلدية
 2 مدرسة ابن الهيثم مدرسة ابن الهيثم بن 

ي مالل 
 2 مدرسة خالد بن الوليد مدرسة خالد بن الوليد البلديةبن 

ي مالل البلدية
 1 مركزية امغيلة م/م امغيلة بن 

ي مالل البلدية
 1 ايت صالح م/م امغيلة بن 

ي مالل البلدية
 1 تاكانت م/م امغيلة بن 

ي مالل البلدية
 1 الحربولية م/م امغيلة بن 

ي مالل البلدية
 1 آيت تيسليت مدرسة مدرسة آيت تيسليت بن 

ي مالل البلدية
 1 مدرسة خرطوس مدرسة خرطوس بن 

ي مالل البلدية
 2 مدرسة األمل مدرسة األمل بن 

ي مالل البلدية
ة بن  ة مدرسة المسي   1 مدرسة المسي 

ي مالل البلدية
 2 مدرسة رياض السالم  مدرسة رياض السالم  بن 

ي مالل البلدية
 1 مدرسة األطلس مدرسة األطلس بن 

ي مالل البلديةب
 1 مدرسة النجد مدرسة النجد ن 

 2 مدرسة ام المؤمني    مدرسة ام المؤمني    القصيبة البلدية

 2 مدرسة القصيبة الغربية مدرسة القصيبة الغربية القصيبة البلدية

قية القصيبة البلدية قية مدرسة القصيبة الشر  2 مدرسة القصيبة الشر

 2 مدرسة انس بن مالك كمدرسة انس بن مال القصيبة البلدية

 3 مدرسة السمارة  مدرسة السمارة  قصبة تادلة البلدية

 1 مدرسة عباد المجاطي  مدرسة عباد المجاطي  قصبة تادلة البلدية

 1 مدرسة البنات المركزية مدرسة البنات المركزية قصبة تادلة البلدية

ي   قصبة تادلة البلدية
 
ق ي مدرسة ابوال  مدرسة ابوالقاسم الشر

 
ق  2 قاسم الشر

 1 مدرسة سمكت مدرسة سمكت قصبة تادلة البلدية

 2 مدرسة ام الربيع مدرسة ام الربيع قصبة تادلة البلدية
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 2 مدرسة ابن زهر مدرسة ابن زهر قصبة تادلة البلدية

 1 مدرسة براكة مدرسة براكة قصبة تادلة البلدية

 3 طوطةمدرسة ابن ب مدرسة ابن بطوطة زاوية الشيخ البلدية

 3 مدرسة الجديدة زاوية شيخ مدرسة الجديدة زاوية شيخ زاوية الشيخ البلدية

 2 مركزية زاوية الشيخ م/م زاوية الشيخ زاوية الشيخ البلدية

 1 المخزن م/م زاوية الشيخ زاوية الشيخ البلدية

 2 اجيون م/م زاوية الشيخ زاوية الشيخ البلدية

 1 ايت عالل م/م فم اودي فم اودي

 1 كوكو م/م فم اودي فم اودي

 1 مركزية ايت بوجو م/م ايت بوجو فم اودي

 1 ايت سعيد اويشو م/م ايت بوجو فم اودي

 1 افرض فم اودي م/م ايت بوجو فم اودي

 2 ايت عطو احجمي  م/م ايت بوجو فم اودي

 1 مركزية ايت عمي   م/م ايت عمي   فم اودي

 1 ايت خنوج م/م ايت عمي   فم اودي

 1 ايت علوان م/م ايت عمي   فم اودي

 1 تاشوين م/م ايت عمي   فم اودي

 2 مدرسة النور مدرسة النور فم اودي

 2 مدرسة أوالد اكناو مدرسة أوالد اكناو أوالد كناو

 1 مدرسة أوالد بوبكر مدرسة أوالد بوبكر أوالد كناو

 1 مركزية الفتح م/م الفتح أوالد كناو

 1 قايد المراس لفتحم/م ا أوالد كناو

ي طالب أوالد امبارك ي طالب مدرسة عىلي بن اب   1 مدرسة عىلي بن اب 

 1 مدرسة اوالد امبارك المستقلة مدرسة اوالد امبارك المستقلة أوالد امبارك

 1 مركزية الظهرة م/م الظهرة أوالد امبارك

 2 1الظهرة  م/م الظهرة أوالد امبارك

 1 داي م/م الظهرة أوالد امبارك

 2 مدرسة اوالد ايعيش مدرسة اوالد ايعيش أوالد ايعيش

 2 مدرسة وادي درنة مدرسة وادي درنة أوالد ايعيش

ازة أوالد ايعيش ازة مدرسة الي    1 مدرسة الي  

 1 م/م الزواير  م/م الزواير أوالد ايعيش

 1 اوالد السيمور م/م اوالد السيمور أوالد ايعيش

 1 السعيدانية سيمورم/م اوالد ال أوالد ايعيش

 1 الخطارات م/م اوالد السيمور أوالد ايعيش

 4 مدرسة سيدي جابر مدرسة سيدي جابر سيدي جابر

 3 مدرسة حمزة بن عبد المطلب مدرسة حمزة بن عبد المطلب سيدي جابر

 1 مدرسة أوالد سي ميمون مدرسة أوالد سي ميمون سيدي جابر

 1 الديكس مدرسة أوالد سي ميمون سيدي جابر

 3 مركزية القرية النموذجية م/م القرية النموذجية سيدي جابر

 1 سيدي جابر الوالي  م/م القرية النموذجية سيدي جابر

 1 كوماكري م/م القرية النموذجية سيدي جابر

 1 مركزية بوحجر م/م بوحجر سيدي جابر

 1 الرويشية م/م بوحجر سيدي جابر

 1 ة القراقبمركزي م/م القراقب سيدي جابر
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 1 1القراقب  م/م القراقب سيدي جابر

 1 مركزية فم العنرص م/م فم العنرص فم العنرص

 1 هل سابك م/م فم العنرص فم العنرص

 1 إغرغر م/م ادوز فم العنرص

 1 مركزية فاطمة الفهرية م/م فاطمة الفهرية فم العنرص

 2 تمشاط م/م فاطمة الفهرية فم العنرص

 2 مركزية تازيزاوت ازيزاوتم/م ت اغبالة

 1 اومزا م/م تازيزاوت اغبالة

 1 بوتمشط م/م تازيزاوت اغبالة

ض م/م تازيزاوت اغبالة  1 امي  

 1 تسودال م/م تازيزاوت اغبالة

 1 تغزوت لمسيد م/م تازيزاوت اغبالة

يل م/م تازيزاوت اغبالة  1 تغروت نومي  

 1 مركزية ملوية م/م ملوية اغبالة

 1 ايت سيدي حساين م/م ملوية اغبالة

 1 اوميشة م/م ملوية اغبالة

 1 مدرسة تنكارف الجماعاتية  مدرسة تنكارف الجماعاتية  بوتفردة

 1 تزوكاغ ايت الرب  ع مدرسة تنكارف الجماعاتية  بوتفردة

 1 تزوكاغ ايت وغاض مدرسة تنكارف الجماعاتية  بوتفردة

 1 غزوتت مدرسة تنكارف الجماعاتية  بوتفردة

 1 مركزية بوتفردة م/م بوتفردة بوتفردة

 1 ايضيس م/م بوتفردة بوتفردة

 1 تافراوت م/م بوتفردة بوتفردة

 1 تخرخدات م/م بوتفردة بوتفردة

كت بوتفردة كت م/م الشر  1 مركزية الشر

كت بوتفردة  1 بومية م/م الشر

كت بوتفردة  1 واوركوت م/م الشر

كت بوتفردة  1 تاسنت م/م الشر

كت بوتفردة  1 بوينوالن م/م الشر

ي نيسىلي 
 1 مركزية تحونة ايت ايدير م/م تحونة ايت ايدير تي  

ي نيسىلي 
 1 تيحونة ايت عمر م/م تحونة ايت ايدير تي  

ي نيسىلي 
 1 2اغبلو نوكركور م/م تحونة ايت ايدير تي  

ي نيسىلي 
 1 بونصي   م/م تحونة ايت ايدير تي  

ي نيسىلي 
 1 أدورو يديرم/م تحونة ايت ا تي  

ي نيسىلي 
 1 مركزية اموكر م/م اموكر تي  

ي نيسىلي 
 1 تاركوين م/م اموكر تي  

ي نيسىلي 
 1 ايت اوعدوش م/م اموكر تي  

ي نيسىلي 
 1 تاليوين م/م اموكر تي  

ي نيسىلي 
ي نيسىلي الجماعاتية تي  

ي نيسىلي الجماعاتية مدرسة تي  
 3 مدرسة تي  

ي نيسىلي 
ي نسىلي  تي  

ي م/م تي    2 نسىلي  مركزية تي  

ي نيسىلي 
ي نسىلي  تي  

 1 تغرمت نوشخنون م/م تي  

 1 مركزية تاردا م/م تاردا أيت أم البخث

 1 ايت بومالل م/م تاردا أيت أم البخث

 1 ايت ادير م/م تاردا أيت أم البخث
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 2 مركزية تبهيت م/م تبهيت أيت أم البخث

 1 درسر الواد م/م تبهيت أيت أم البخث

 1 ايت خويا لحسن هيتم/م تب أيت أم البخث

 1 المو م/م تبهيت أيت أم البخث

ان م/م تبهيت أيت أم البخث  1 غي 

 1 مركزية ايت ايكو م/م ايت ايكو دير القصيبة

 1 وازراراك م/م ايت ايكو دير القصيبة

 1 ايت حموعبد السالم م/م ايت ايكو دير القصيبة

 1 تيشط نبونو م/م ايت ايكو دير القصيبة

 1 مركزية اوصفرو م/م اوصفرو قصيبةدير ال

 1 افال نفران م/م اوصفرو دير القصيبة

 1 بوتوت م/م اوصفرو دير القصيبة

 1 مركزية امهواش م/م امهواش دير القصيبة

 1 ازموين م/م امهواش دير القصيبة

 1 تيط نزيزا م/م امهواش دير القصيبة

 1 الماتن م/م امهواش دير القصيبة

 2 مركزية تفطيويت م/م تفطيويت دير القصيبة

 1 تغازوت م/م تفطيويت دير القصيبة

 1 تغبولة م/م تفطيويت دير القصيبة

 1 الشقف م/م تفطيويت دير القصيبة

 1 تونة م/م تفطيويت دير القصيبة

 2 مركزية اغرم لعالم م/م اغرم  لعالم دير القصيبة

 1 بوصيعان م/م اغرم  لعالم دير القصيبة

 2 مدرسة الحنصالي  مدرسة الحنصالي  القصيبةدير 

و ناوور  1 تالكوت م/م بن رسر

 1 مركزية ناوور م/م ناوور ناوور

 1 بويوسف م/م ناوور ناوور

 2 مركزية تاكزيرت م/م تاكزيرت تاكزيرت

 1 ايت حمي  م/م تاكزيرت تاكزيرت

 2 مركزية فرياطة م/م فرياطة تاكزيرت

 1 فشتالة م/م فرياطة تاكزيرت

 1 تصفصافت م/م فرياطة تاكزيرت

و م/م فرياطة تاكزيرت  1 قي 

 2 مركزية فم الزاوية م/م فم الزاوية تاكزيرت

 1 تاخمسيت م/م فم الزاوية تاكزيرت

 1 السوق م/م فم الزاوية تاكزيرت

ي  تاكزيرت ي  م/م ايت حبين   2 مركزية ايت حبين 

ي  تاكزيرت  1 السور م/م ايت حبين 

 2 مركزية تانوغة انوغةم/م ت تانوغة

 1 تامودجوت م/م تانوغة تانوغة

ي  م/م تانوغة تانوغة
 
 1 أنوق

 1 مركزية إخوربا ايت يعقوب م/م إخوربا ايت يعقوب تانوغة

 1 تاخرويعت م/م إخوربا ايت يعقوب تانوغة

 2 مركزية كطاية م/م كطاية كطاية
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ان م/م كطاية كطاية  1 خني  

ةالعي   ا م/م كطاية كطاية  1 لكبي 

 2 أيت عصام م/م كطاية كطاية

 2 مركزية مجاط م/م مجاط كطاية

 1 ايت مخالت م/م مجاط كطاية

 1 السنبلة الذهبية م/م مجاط كطاية

 2 مركزية ايت عىلي  م/م ايت عىلي  كطاية

 1 ايت مزالط م/م ايت عىلي  كطاية

 1 ايت حمو م/م ايت عىلي  كطاية

ي  م/م ايت عىلي  كطاية
 
 1 الشعراب

 3 مدرسة اوالد يوسف مدرسة اوالد يوسف أوالد يوسف

كة م/م اوالد احمامة أوالد يوسف  2 الشر

 1 النغامشة م/م اوالد احمامة أوالد يوسف

 1 الفرارن م/م اوالد احمامة أوالد يوسف

 1 اوالد بوجعود م/م اوالد احمامة أوالد يوسف

 1 اسماعيل مركزية اوالد  م/م اوالد اسماعيل أوالد سعيد الواد

 1 اوالد يعقوب م/م اوالد اسماعيل أوالد سعيد الواد

 1 الغابة م/م اوالد اسماعيل أوالد سعيد الواد

 1 سدرة برحيلة م/م اوالد اسماعيل أوالد سعيد الواد

ة م/م اوالد اسماعيل أوالد سعيد الواد  1 الشعبة الكبي 

 1 المزرار م/م اوالد اسماعيل أوالد سعيد الواد

 1 مركزية اوالد سعيد م/م اوالد سعيد أوالد سعيد الواد

كة المعدنية م/م اوالد سعيد أوالد سعيد الواد  1 الشر

فاء م/م اوالد سعيد أوالد سعيد الواد  1 الشر

ي  م/م اوالد سعيد أوالد سعيد الواد  2 ايت العرب 

ي  سمكت
ي  م/م  ايت الرواض 

 1 مركزية  ايت الرواض 

ي م/م  ايت الرو  سمكت
كة السمكتية اض   1 الشر

ي  سمكت
 1 ايت شعيب م/م  ايت الرواض 

ي  سمكت
كة الرب  ح م/م  ايت الرواض   1 رسر

ي  سمكت
 1 ايت مسعود م/م  ايت الرواض 

 1 مركزية ايت داود اوموس م/م ايت داود اوموس سمكت

 1 عي   بوغالية  م/م ايت داود اوموس سمكت

 


