
ارة المحبوسینلالتصال بھا قصد زيلروابط المتعلقة بالمؤسسات العقابیة ا

أيـــــــــــــــــــام الـــــــــــــزيـــــــــــــــارات

الـھـــــــــا تــف الــعـــــــنــــوان المــــــحـــكـــــــــــــوم المــــؤســــســـة
عـــــلـــــــیـــــھــــــــم

ـــتــــھـــــمـــــــونالـم

الجمـعـة/الـثالثاء  /الـسبـت  الـخمـیس/األربعاء/ثاء الثـال
049 96 85 41
049 96 98 71

حـي 06شـارع الطـريق الوطنـي رقم  
درارأجـويلیـة 05

ت أدرار.ا.م

/السبـت/الجـمعة/الخـمیس
األربعاء

األحـد/الثـالثـاء/اإلثنـین 049 90 41 68 مؤسـسـة الوقـاية تیـمیـمون و تیمیمون.م

الجمـعـة/الـثالثاء /الـسبـت  الـخمـیس/األربعاء/ثاء الثـال
049 97 11 26
049 97 11 25

درارأرقـان واليـة   ت رقان.ا.م

/السـبت/الجمعـة/الخـمیس
األحد/االثنــین

ربـعاءاأل/ثاء الثـال
027 77 12 58
027 77 11 19

الشـلفحــي بن شونــة واليــة الشلفت.ت.ا.م

الخـمیـس/األربعاء الثـالثـاء 027 76 76 71
بلـديـة تنـس 15شـارع عـالل احمـد رقم 

الشـلفواليـة 
و تنس.م

األسبوعأيامكـل  األسبوعأيامكـل  029 92 34 38 طغـواـة بن  نـاصر بن شـوة واليـة األبـلدي ت األغواط.ت.ا.م

الـجـمعة/الثـالثــاء/االثـنـیـن الجـمـعة/الـخمـیس/األربعاء  029 90 12 92 غـواطحـي القواطـین األ األغواطت.ا.م



األحد/الـسـبت االثـنـیـن 029 96 60 54 فـلـوآشـارع  تـیـارت   و آفلو.م

األسبوعأيامكـل  األحد/الجـمعة  029 96 54 35
فلـو آالتربیة إعادةسة مؤس

طريق سیدي بوزيد
ت آفلو.ا.م

/الثالثاء /االثنین/األحد
/الجمعة/الخمیس/األربعاء

السبت
ال يـوجـد

032 33 05 00
032 33 01 03

ر دائرة بابار واليـة خـنشلـةبـلدية بابا بابارت.ت.ا.م

/الجمعـة/االثنیـن/األحد
السـبت

الخـمیس/بعاءاألر/ثـاءالثـال 032 42 13 87 البواقيأمقريـة سیدي ارغیس  البواقيأمت .ا.م

الخمیس/األربعاء الثـالثـاء/االثنـین/األحد 032 49 22 13 حي مصطفى بن بولعید عین البیضاء و عین البیضاء.م

الخـمیـس/الـسـبت  األربعاء/األحد 032 44 80 31 البـواقيأمنـھج نزارعین ملیلـة واليـة  عین ملیلةو.م

/الجـمعة /الخـمیس 
الـسـبت

/ثاءالثـال/االثـنین/األحد
األربعاء

032 32 70 99 شـارع زروالي عبد الـحـمید و خنشلة.م

/لجمعةا/الخمیس/األربعاء
لسبتا

ثاءلثـالا/االثـنین/األحد 032 37 26 21
حـي لعطـر لخـمیسي دائـرة قـايس 

ـلةواليـة خـنش
و قايس.م

/االثنین/األحد/الـسبت
الجمعة/األربعاء/الـثالثاء 

الـخـمیـس

033 86 87 00
033 86 36 20
033 82 11 75
033 82 23 75

ھـیل  أالـتإعادةمـؤسـسة 
بـاتنـة/تـازولـت

ت تازولت.ت.ا.م

الـسـبـت/الـجـمعـة 
/ثاءالثـال/االثنیـن/األحد

سالخمی/األربعاء
033 81 43 69 بوعـبسة  بـاتنـةاإلخوةشـارع  باتنةت.ا.م



الثـالثــاء/االثـنـیـن الـخمـیس/األربعاء 033 89 42 96 طريق مقرة  نھج العقید عمیروش بريكة و بريكة.م

االثـنـیـن األحد 033 88 71 96 نـقـاوس و نقاوس.م

الـخـمیـس األربـعاء 033 83 31 22
اية وادي الماء شارع مـؤسـسة الوق

بوكثیر احمد وادي الماء
و وادي الماء.م

الـخـمیـس االثـنـیـن 033 84 69 05 أريسذراع الـزيـتـونحــي  و أريس.م

األسبوعأيامكـل  الجمعـة/االثنین/الـسبت

034 23 94 67
034 23 94 69
034 23 94 72
034 23 94 66

لالتأھیالتـربیة وإعادةسة مـؤس
واد غـیر بـجـاية

ت بجاية.ت.ا.م

الـسـبـت/الـجـمعـة  االثـنـیـن/األحد 034 35 69 44 واليـة بـجـايـةأقبوحـي افـران  و آقبو.م

األحد/الـسبت  األربعاء 034 38 01 78 مـسـكن  خـراطة  بـجـاية75حـي  و خراطة.م

الـسـبـت/الـجـمعـة 
/الـثالثاء /االثنین/األحد

الخـمیس/األربعاء
034 22 65 65 شارع الحرية بجايـة و بجاية.م

/االثنین/األحد/الـسبت 
الجمعة/األربعاء/الـثالثاء 

الخـمیـس/األربعاء
033 76 40 83
033 76 00 70

جالل أوالدالمـدخـل الشمـالي لمدينـة 
*ا*46شـرق الطـريق الوطـني رقم 

جاللأوالدت .ت.ا.م

األربعاء/ـسبـت ال ثاءالثـال/االثـنین/األحد
033 54 90 78
033 54 90 76

الـبريـد الـمركـزي   بـسكرة982ص ب  ت بسكرة.ا.م



الـسـبت األحد 033 78 64 50 عبـد الـقادر طـولقـةاألمیرشارع  و طولقة.م

الـسـبـت/الـجـمعـة 
/الخمیـس/األربعاء/الثـالثاء

السبت/الجمعة
033 35 08 64 شـارع  رحـیم  مـحـمد  بـسـكـرة و بسكرة.م

األربعاء/السبـت  األربعاء/السبـت  033 53 01 02 بسكـرة03الطـريق الوطـنـي رقم  ا بسكرة.ت.م

/الـثالثاء/االثنین/األحد
الجمعـة/السبـت

األربعاء
049 85 69 19
049 85 64 99

العبادلـة 50نوفـمبر ص ب أولبـريـد 
بشـار

ت العبادلة.ت.ا.م

االثـنین/األحد/الـسبت
/الخمـیس/األربعاء/ثـاء الثال

السبت/الجمعة
049 81 89 52 دسـیة بـشـارشـارع  القـا ت بشار.ا.م

الـخمـیـس األحد
049 82 48 50
049 82 47 50

مـؤسسة الوقـاية بني عبـاس و بني عباس.م

الـخـمیـس األحد 049 92 20 92 حـي الـقصابي تـندوف تندوفو.م

األربعاء/الـثالثـاء
/االثـنین/األحد/الـسبت

الـخـمیس
025 41 26 31
025 41 26 05

شـارع بن بولعـید  البـلیـدة152ص ب  ت البلیدة.ا.م

الـثالثـاء
/الـجمعة/الخـمیس/األربعاء

السـبت
025 47 68 04
025 47 68 76

04ع العقیـد بوقـرة  رقم شـار
بوفاريك البـلیـدة

و بوفاريك.م



/االثنیـن/األحد/الٍسبت 
الــجمعـة/األربعاء

الخــمیس/الثـالثــاء 
026 93 70 20
026 93 69 83

حـي سعـیـد اعـبـیــد   
طـريـق عــیـن  بـسـام  الــبـويــرة

ت البويرة.ات.م

الـسـبت األحد 26 90 10 900 خضـرية البـويـرةال.شـارع شـودار لـخضـر و األخضرية.م

الـثالثـاء الـخـمیـس 026 96 63 03 شـارع  شاوشـي عمـار سـور الغـزالن و سور الغزالن.م

الجمعــة/الخمیس األحد/السـبـت 
026 94 45 69
026 94 87 52

البـويرة التربیةإعادةمـؤسسة 
طـريق حـیـزر

لبويرةت ا.ا.م

الـسبــت االثـنیــن
029 34 31 64
029 34 31 66

تمنراست.حـي تـھـقوين ت تمنراست.ا.م

األحد األحد 029 36 18 07 وسـط المـدينـة عیـن صـالـح و عین صالح.م

االثـنین/األحد/الـسبت 
/الخـمیس/األربعاء/الثالثـاء

الجـمعة
037 44 70 60
037 44 78 77

12200ريق عقـلة احـمد بئـر العـاترطـ ت بئر العاتر.ت.ا.م

االحـد/السـبت /الجمـعة  
/األربعاء/الثـالثاء/االثنیـن

الخـمیس
037 48 44 00 عبـد القـادراألمیرشـارع  ت تبسة.ا.م

األربعاء/األحد الـثـالثــاء
037 40 14 88
037 40 15 17
037 40 15 05

مات واليـة  تـبسـةبـلديـة الحما ت الحمامات.ا.م



/الجمـعة/الخمیـس/األربعاء
السـبت

الثالثـاء/االثـنیـن/األحد 043 27 51 13 محمـد تـلمسـانأولنھـج قازي 35رقم  ت تلمسان.ا.م

/السـبت/الجـمعة/الخـمیس
األحد

الثـالثـاء/االثـنیـن
043 24 87 67
043 24 04 77

التربیة الرمشي الجديد دةإعامؤسسة 
الرمشي والية 265ص ب الرمشي

تلمسان
ت الرمشي.ا.م

الـجـمعـة الخـمیس/االثـنیـن 043 31 63 56
مغـنیة 07شارع جمیسـتي محمد رقم

والية تلمسان
و مغنیة.م

الــسـبت األربعاء 043 34 40 65 شـارع  الـقـدس  ســبـدو  واليـة تـلمسـان و سبدو.م

سـبـتالـ األربعاء/االثـنیـن /األحد 043 24 00 25 شـارع الـعقـید لـطفـي الرمـشي و الرمشي.م

/الـثالثاء /األحد/السـبت 
الخـمیس/األربعاء

االثـنیـن 043 36 11 05 مـیمـونأوالدالوقـايـة مـؤسسـة  میمونأوالدو.م

السبـت/الجمـعة/الخـمیـس
/الثـالثاء/االثنیـن/األحد

األربعاء
046 41 69 53

نـھج حـمیري محـمد طـريق السـوقـر 
127تـیارت ص ب

ت تیارت.ا.م

الـخـمیـس األربعاء 046 40 81 93
ع  بیـات مـحـمد دائـرة  فـرندةشـار

تـیـارتواليـة
و فرندة.م

/الجمـعة/الخـمیـس
السبـت

الـثالثاء 046 47 93 62
لعمومیة طـريق المؤسسة  ا

االستشفائیة  لواليـة تیسمسیلت
و تسمسیلت.م

السـبـت األحد 046 48 25 74
نـوفمبر بـلدية ثـنیـة الحد 1شـارع 

واليـة تـیسمسیلت
و ثنیة الحد.م

الخـمیـس/األربعاء ثـاءالـثـال 046 46 82 09
الجھـة الشرقیة لدائرة قصر الشاللة 

صر ق137رقم الوالئي بجانب الطريق 
الشاللة

و قصر الشاللة.م



/الجـمعـة/الخـمیس/األربعاء
السـبت

األربعاء 046 49 31 55
حـي لـرابي عبد القـادر بلديـة بـرج 

بونعامـة واليـة تیسمسیلت
و برج بونعامة.م

الـسـبت/الجمـعـة/االثـنـین الـثالثـاء/األحد
026 21 23 25
026 21 22 23

لد تیزي وزوشـارع خـوجة خـا ت تیزي وزو.ت.ا.م

السـبـت ثـاءالـثـال
026 34 25 17
026 34 25 82

شـارع بـلقـاسم حـنـفي عزازقـة و عزازقة.م

الـجـمعـة األربعاء 026 23 38 85 نـھج  الـشیخ  بـن بـاديـس و ذراع المیزان.م

األربعاء/الـثالثاء
/السبـت/الجمعـة/الخـمیس

نیـناالث/األحد
021 83 47 51
021 83 30 15

19شـارع  سـي حـنفي بـلفـور رقم  ت الحراش.ت.ا.م

السـبت/الجمعـة /الخـمیس
/الثـالثـاء/االثنیـن/األحد

األربعاء
021 96 40 52
021 97 95 19

شـارع حـداد عبـد الـرزاق الـقصبة العـلیا ت باب جديـد.ا.م

/بعاءاألر/الثالثـاء/األحد
السبـت/الجمعة/الخمیس

االثنـــین
027 82 78 23
027 82 78 24

واليـة الـجـلفـةعـین وســارة  ت عین وسارة.ت.ا.م

الـجـمعـة
/الثـالثاء/االثنیـن/األحد

الخـمیس/األربعاء
027 90 36 58 دار واليـة  الـجلـفة100حـي   ت الجلفة.ا.م



حداأل/السـبت/الجمعـة 
/األربعاء/الثـالثاء/االثنیـن

الخـمیس
034 49 58 33
034 47 31 75

الكـلـم الـخـامس جـیجـل ت جیجل.ا.م

الجمعـة/الخـمیس األربعاء/الـثالثـاء  034 42 80 24
شـارع جـنوحات  بـشیر المیلیـة 

واليـة جـیجل
و المیلیة.م

/الـثالثـاء/االثنیـن/األحد
ءاألربعا

/الـثالثـاء/االثنیـن/األحد
األربعاء

036 61 23 70 حـي بلیـر سطـیف ت سطیف.ا.م

األربعاء/السـبت الجمعــة/الـثالثـاء 036 61 23 63 سـطیـف*بلیـر*حـي  الـھـواء الجـمیل  ا سطیف.ت.م

ما عدا الخـمیـس،األيامجـمیع  الـخـمیس
049 73 62 46
049 73 63 72

106ص ب 
ت.ت.ا.م

الشیخیداألبیض س

األسبوعأيامكـل  األسبوعأيامكـل 
048 50 26 07
048 50 26 08
048 50 39 28

واليـة سـعـیدة  دائـرة  عـیـن الـحجـر ت عین الحجر.ت.ا.م

الـســبــت االثنین/األحد
048 51 53 83
048 51 89 33

208براسي ص ب اإلخوةشـارع  
سـعیدة

سعیدةت .ا.م

السـبت/الجمعـة /الخـمیس  الـثـالثـاء 049 71 42 86 تیـارت البیـض114الـطريق الوطني رقم  البیضت.ا.م

الخـمیس/السـبت  الـثـالثـاء 049 76 18 53 شـارع  دينـاوي العـیـرج عین الصفراءت.ا.م



/األربعاء/الثالثـاء/االثنـین
السبـت/الجمعة/الخمیس

األحد 038 92 25 52 بـلـديـة حـمـادي كـرومـة سـكـیكـدة ت حمادي كرومة.ا.م

الـسـبت/الـجمـعة
ثـاءالثال/االثـنین/األحد

الخـمیس/األربعاء/
038 75 25 76
038 75 33 24

مصـطفى بن بـولعیـد سـكیكدة49نھــج  ت سكیكدة.ا.م

األحد/الـسبت  االثـنـیـن 038 71 63 30 ـھـج  فـلسطـین الـقـلن و القل.م

لجمـعـةا/االثـنـین  األربعاء 038 77 96 90 نـھـج الـثـورة  عـزابـة و عزابة.م

عدا يومي ما،األسبوعأيامكل 
الجمعة والسبـت

/االثنیـن/ءمسااألحد
الجمعـة/الخـمیس

048 54 76 96
مكتب زبانة حي خیر النبیة 11ص ب 

*قـمبیطة*
ت سیدي .ت.ا.م

بلعباس

السـبت/الجمعـة/الخـمیس األربعاء/الـثالثاء/االثنین/األحد 048 54 33 13 شـارع عـلي  بـومـنجل سـیدي  بلعبـاس بلعباس.ت س.ا.م

الخـمیس الـثـالثـاء 048 59 58 05 شـارع الشـھداء   تـويـلة  سفـیزف و سفیزف.م

الـخمـیـس/األربعاء/الـسبـت األربـعاء/األحد 048 58 81 62 حـي  سـي  يـزيـد  تـالغ تالغو.م

األسبوعأيامكل  ال يوجـد
038 52 29 93
038 52 19 01

لـعـاليـق بـلـديـة  البـوني عنـابـة ت البوني.ت.ا.م

الخمیس/األحد  038 61 82 32 مؤسسة عین الخیار الطارف ت عین الخیار.ا.م



/الجمعـة/الـخمیس/األربعاء
السـبت

/الـثالثاء/االثنین/األحد
السبت/الجمعة

038 52 10 58 طـريق الحـجار بوزعـرورة عنـابـة ت عنابة.ا.م

الـثـالثـاء االثـنـیـن 038 66 39 64
شـارع بابجي مختار القالـة الطارف 

36100
و القالة.م

السبت/الثالثاء/اإلثنین الخمیس/األربعاء  038 68 88 47 ، الذرعانشارع قالتي أحمد الذرعانو.م

الـسـبت/الـجمـعة
/ثاءالثال/االثـنین/األحد

الخمیس/األربعاء
037 20 01 47 قـالمة1954نوفمبر أولشـارع   ت قالمة.ا.م

الـسـبت/الـجمـعة
/ثـاءالثال/االثـنین/األحد

الخـمیس/األربعاء
037 32 18 08 أھراسيـوسـف  سـوق ش نـھـج  لـطـر و سوق أھراس.م

األربعاء/الـسبـت الـثـالثـاء 037 37 60 05 شـارع االستـقـالل و سدراتة.م

الـخـمیـس ثـاءالـثال/األحد 037 22 62 04 بوشـقوف1954نـوفمبـرأولشــارع  و بوشقوف.م

الـجمعـة/الـخـمیس األربعاء 037 27 34 33 نـھـج عـمـار غـیبـة و وادي الزناتي.م

/الجمعـة/الخمیـس/األربعاء
الـسبت

ثـاءالثال/االثـنین/األحد 037 26 20 01 قـالمـة14رحـابي ص ب اإلخوةحـي  و قالمة.م

األسبوعأيامكل  ال يوجـد
038 52 29 93
038 52 19 01

لـعـاليـق بلدية  البوني عنـابـة ت البوني.ت.ا.م



/ثاءالثال/یناالثـن/السـبت
الجمعة/األربعاء

الخـمیس/األحد 038 61 82 32 مـؤسـسة عـین الـخـیار الـطـارف ت عین الخیار.ا.م

/الجمعـة/الـخمیس/األربعاء
السـبت

/الـثالثاء/االثنین/األحد
السبت/الجمعة

038 52 10 58 طـريق الحـجار بوزعـرورة عنـابـة ت عنابة.ا.م

الـثـالثـاء االثـنـیـن 038 66 39 64
شـارع بابجي مختار القالـة 

36100الطارف 
و القالة.م

السـبت/الثالثـاء/االثـنین الخمیـس/األربعاء 038 68 88 47 شـارع  قـالتي احـمد الـذرعـان الذرعانو .م

الـسـبت/الـجمـعة
/ثاءالثال/االثـنین/األحد

الخمیس/األربعاء
037 20 01 47 قـالمة1954نوفمبر أولشـارع   ت قالمة.ا.م

الـسـبت/الـجمـعة
/ثاءالثال/االثـنین/األحد

الخمیس/األربعاء
037 32 18 08 أھراسنـھـج  لـطـرش  يـوسـف  سـوق  و سوق أھراس.م

األربعاء/الـسبـت الـثـالثـاء 037 37 60 05 شـارع االستـقـالل و سدراتة.م

الـخـمیـس ثـاءالـثال/حداأل 037 22 62 04 بوشـقوف1954نـوفمبـرأولشــارع  و بوشقوف.م

الـجمعـة/الـخـمیس األربعاء 037 27 34 33 نـھـج عـمـار غـیبـة و وادي الزناتي.م

/الجمعـة/الخمیـس/األربعاء
الـسبت

ثاءالثـال/االثـنین/األحد 037 26 20 01
األمیرب مـكت14صـندوق بـريد رقم 

رحابي قالمةاإلخوةقادر حي العبـد 
و قالمة.م



/ثاءالثال/االثـنین/األحد
/الجمعة/الخمیس/األربعاء

السبت

/ثاءالثال/االثـنین/األحد
/الجمعة/الخمیس/األربعاء

السبت

031 66 81 65
031 66 93 00

فیفري  بالما  24الـمنطقـة الصناعیة 
قسنطینة

ت بوصوف.ت.ا.م

/الجمعـة/الخمیـس/األربعاء
الـسبت

/ثاءالثـال/االثـنین/الواحد
األربعاء

031 91 20 03
031 92 01 85

حـي كـنـیدي1رقم ت قسنطینة.ا.م

الـجمعـة/الـخـمیس األربعاء/االثـنیـن/األحد 031 57 69 30 00043حـي صـنـاوة  مـیـلـة  و میلة.م

حــداال/الـسـبت ثـنـیناال 031 52 77 70
شـارع بن يـحي الـزوبیر شـلغـوم العـید 

میلـة
شلغوم العید.و.م

األربعاء األحد 031 96 55 91 الخـروب70ص ب  الخروب.و.م

/األربعاء/ثـاءالثال/االثـنین
السـبت/الجمعـة/الخمیس

االثـنیـن/األحد 025 57 93 23 اقـیة  واليـة المديـةحـي الـزمالـة  البـرو ت البرواقیة.ت.ا.م

الـسـبت/الـجمـعة الخـمـیس/األربعاء/الثالثـاء 025 58 10 81 الــمديـةاألقواسشـارع بــاب  ت المدية.ا.م

الـسبـت الـجـمعـة 025 52 14 45 شـارع  بوخالفـة  محمـد تابـالط و تابالط.م

الـسبـت/الخـمیـس الـجـمعـة 025 53 14 42
حـي بن علیـة الـسفـلیـة  قصـر البخـاري 

المديـة
و قصر البخاري.م

الـسـبت/الخـمیـس  األحد/الـجـمعـة  025 57 91 71 شـارع الـمستشـفى الـبـرواقـیة و البرواقیة.م



/الجمعة /الخمیس /األربعاء 
األحد/السبت 

الثالثاء/االثنین 045 20 38 27 ، مستغانمدية الصیادةسیدي عثمان بل ت مستغانم.ا.م

الـسـبت ثـنیـناال 045 24 13 22
حـي جبـلي محمد شارع عبد الصادوق 
ويس دائرة سیدي علي والية مستغـانم

و سیدي علي.م

السـبت/الجمعـة/الخـمیس الجـمعـة/الخـمیـس  045 21 28 75
194حـي عـبـد الـالوي عـابد ص ب 

الدرب  مستغـانـم
و مستغانم.م

/السبـت/الخمـیس/األربعاء
األحد

/الثالثـاء/االثنیـن/األحد
الخـمیس/األربعاء

035 52 41 45 طـريـق الـجـزائر  بـوسعـادة ت  بوسعادة.ت.ا.م

الـسبـت/الجـمعـة 
/األربعاء/الثالثـاء/االثنیـن

الخـمـیس
035 55 03 00

مة واليـة   طـريـق بـرج بوعريريـج القـدي
المسیـلـة

ت المسیلة.ا.م

الـخـمیـس األربعاء 035 50 94 87
جـويلیـة 05حي إبراھیمشـارع شاللـي 

سیـدي عیـسى المسیـلـة
و سیدي عیسى.م

األسبوعأيامكـل  األسبوعأيامكـل 
045 81 13 02
045 81 12 01

قـرية سـیدي عبـد القـادر بن جبـار 
معسـكر

عسكرت م.ت.ا.م

/األربعاء /الثالثـاء/االثـنیـن
الخمـیس

الـسبـت/الجـمعـة 
045 80 48 75
045 80 48 76

شـارع شـرقي الحبیـب معسـكر ت معسكر.ا.م

الـسبـت االثـنیـن 045 84 88 46
شـارع العـربي بن مـھیدي سیـق والية 

مـعسكـر
و سیق.م

الـسبـت االثـنیـن 045 89 70 55 حـجال الـمحمديةةإخوشـارع  و المحمدية.م



الـسبـت/الجـمعـة  الخـمیـس/األربعاء 045 86 06 47 تـغـنـیفشـارع محـمد الـخـامس دائـرة  و تغنیف.م

ثـاءالثـال االثـنیـن 045 81 88 03 شـارع سحنـون غريـس واليـة معـسكر و غريس.م

الـسبـت/الجـمعـة 
/ثـاءالثال/االثنین/األحـد

األربعاء
029 71 39 94 حـي  الـقـدس  ورقـلـة ت ورقلة.ا.م

الـجمعـة/الـسبـت  األربعاء 029 69 62 55 مسـكن  تـقـرت630حـي  و تقرت.م

األربعاء/لثالثـاءا/السـبت الجمعة/الخمیس/األربعاء
041 32 44 04
041 32 44 03

التـربیة وھـران نھج  إعادةمـؤسـسة 
40ـشھداء رقـمال

ت وھران.ت.ا.م

الثالثـاء/السـبت الثالثـاء/السـبت 041 48 34 29 شـارع حمـو   بوتـلیـلیس قـد يـل ا قديل.م

الـجمـعـة/الـخـمـیس األربعاء/الثـالثـاء 041 47 25 01 شـارع فـلسطیـن ارزيـو ارزيوو.م

الثالثـاء/السـبت الـجمعـة/األربعاء
041 48 35 00
041 48 25 40

شـارع حمـو   بوتـلیـلیس قـد يـل وھـران قديلو.م

الـخـمـیس/الـثالثـاء  األحد 029 42 25 26 لـیــزيإ1945مــاي 8حـي  لیزيإت .ا.م



/الثالثـاء/األحـد/االثنـین
السبـت/الخمـیس/األربعاء

الجـمعـة
035 60 74 22
035 60 74 21

السلطان برج بوعريريجطـريق عین 
ت .ت.ا.م

برج بوعريريج

األربعاء/السـبـت  الثـالثـاء/األحد 035 67 67 38
قـريـة الرمـايل بلـديـة راس الـوادي 

بـرج بـوعـريريج
ت رأس الوادي.ا.م

الـخـمـیس األربعاء/الـثالثـاء  024 82 01 28
شـارع ديـدوش مـراد تـیجـالبین 

داسوالية بـومر
ت  تیجالبین.ا.م

الـجـمعــة الـسـبـت 024 88 54 44
م  دائـرة  شـارع  بـويـري بوعـال

بـومـرداسبـرج منـايل واليـة 
و برج منايل.م

الـسـبت/الـجـمعـة 
/الثالثـاء/االثنیـن/األحد

الخـمیس/األربعاء
032 21 87 47 حـي الـنــور  الــوادي ت الوادي.ا.م

الـجمعـة/لـخمیـسا األربعاء 024 43 22 86
شـارع العـرباوي محـمد سـیدي غـیالس 

تـیبازة
سیدي غیالسو.م

مـــــغـــــلـــقة و القلیعــــــة.م

الـجمعـة الـخـمـیس/األربعاء
024 49 35 91
024 49 35 92

شـارع عـطـايفـیة مـحـمد حـجـوط تـیبـازة و حجوط.م



الـخـمـیس/عاءاألرب االثــنـین/األحد 027 66 20 73 شـارع جـعـدان عـبـد الـقـادر و خمیس ملیانة.م

الـــخـمیس الـــخـمیس 027 60 16 29 شـارع مرايـمي عیـن الـدفـلى عین الدفلىو.م

األربعاء األحد 027 63 41 00
شـارع احـمد ناصـر العـطاف 

واليـة عین الدفـلى
فالعطاو.م

/الجمعـة/الخمیـس/الثالثـاء
السبـت

األربعـاء/االثنین/األحــد 043 60 43 22
طـريـق بنـي صـاف عیـن 12ص ب رقم 

تمـوشـنت
ت عین تموشنت.ا.م

الـسـبـت/الجـمعــة  ال يــوجــد
043 60 70 18
043 61 30 32

حـي مـوالي مصـطـفى القرابة والية عین 
تیموشـنت

عین تموشنتو.م

الـجمعـة/الـخمیـس األربـعاء 043 64 33 90
حـي بنـي خـا لد  بنـي صـاف واليـة عـین 

تـمـوشنت
بني صافو.م

الخـمیس/األربعاء/الثالثـاء
/الـسبـت حالـة استعجالیة

االثـنین
029 81 18 69
029 81 18 68

منیــعةالتأھیلمـؤسسة اعادة  ةت المنیع.ا ت.م

الـخمـیس/الـسبـت  ربـعـاءاأل/حــد األ
029 83 02 78
029 83 07 20

حـي شـعبـة النیـشان واليـة غـردايـة ت غرداية.ا.م

االثنـین/األحد/الـسبـت  الخـمیس/األربعاء/الثـالثـاء
046 71 11 53
046 71 11 51

قـرية المساعديـة بلديـة بـلعـسـل 
واليـة غلیـزاندائـرة المـطمر 

ت بلعسل.ا.م

حــداأل
/األربعاء/الثالثـاء/االثنـین

الخمـیس
046 91 44 47 غـلیـزان05شـارع   خـمیسـتي  ص ب و غلیزان.م



الـخمـیس/الـسبـت  ربــعـاءاأل 046 97 86 80 شـارع  الـشھـداء  وادي رھـیـو  غـلیـزان و وادي أرھیو.م

الـسبـت حــداأل 046 93 36 45
مـزيـان دائرة مـازونة أوالدحـي 

والية غلیـزان
و مازونة.م


