
رمز 

الوالية
عنوان البريد اإللكترونيرقم الهاتفعنوان المؤسسةتاريخ االعتمادرقم االعتمادإسم المؤسسةالوالية

767Keltadrar@yahoo.fr 275 0661شارع المسجد الكبير بأدرار2712005/04/20أفاقأدرار01

242ghandourinfo@gmail,com 111 0662تيميمون-شارع فلسطين2722005/04/20قورارةأدرار01

898Rachidarib01@yahoo,fr 829 0660أدرار- أوت 20حي 2292015/01/29النخبةأدرار01

845Keltadrar@yahoo.fr 977 049حي الجديد أولف26152018/11/14ملحقة أفاقأدرار01

المجموع

رمز 

الوالية
عنوان البريد اإللكترونيرقم الهاتفعنوان المؤسسةتاريخ االعتمادرقم االعتمادإسم المؤسسةالوالية

الشلف02

رمز 

الوالية
عنوان البريد اإللكترونيرقم الهاتفعنوان المؤسسةتاريخ االعتمادرقم االعتمادإسم المؤسسةالوالية

230applegreen4591@hotmail.com 273 0797األغواط- الواحات الشمالية 5072007/10/30"النخيل" مؤسسة األغواط03

209souhoubschool@gmail.com 174 0550األغواط- طريق الخنق  - المنطقة الصناعية  9272010/09/29"السهوب " مؤسسة األغواط03

749ecoleelfalah@yahoo.fr 835 0555األغواط- حي المقام 4562010/05/12"الفالح " مؤسسة األغواط03

 658elamelschool@yahoo.fr 570 0550األغواط- بناية الساسي -   حي المقام 13882012/08/15"األمل " مؤسسة األغواط03

452contact@3m-ecs.com 202 0667األغواط- حي المحافير 3MECS"  12432014/07/01" مؤسسة األغواط03

212ecole de formation.adi.@gmail.com 060 0699األغواط- شارع  أحمد  بن سالم A.D.I" 12452014/07/01" مؤسسة األغواط03

n.miloudi@aven.fr 097 920 0796األغواط - 17: حي بن سحنون رقم 7532015/04/14"أبن سينا " مؤسسة األغواط03

274ecole3914@gmail.com 527 0666األغواط- شارع  أحمد شطة 16592017/12/03"أفاق " مؤسسة األغواط03

756Elwiaamschole@gmail.com 664 0553األغواط- حي الوئام 19892018/08/30"الوئام " مؤسسة األغواط03

264SarlLaghouati@gmail.com 662 0663األغواط-   حي قصر البزائيم 19902018/08/30"األغواطي " مؤسسة األغواط03

األغواط03
 TRAINING" مؤسسة 

PRO SCHOOL 
222proschooltpss@gmail.com 267 0668األغواط- الواحات الشمالية  - 21:  قطعة رقم 176: قسم 19912018/08/30

749ecoleelfalah@yahoo.fr 835 0555بلدية حاسي الرمل- حي الزهور20852018/09/17ملحقة  مؤسسة الفالحاألغواط03

القائمة اإلسمية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة الوطنية

ال يوجد
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324mosecole2@gmail.com 140 0674قصر الحيران- الوئام - حي محمد عطية  2018/10/17   2295"المصطفى" مؤسسة األغواط03
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أم البواقي04
المدرسة الخاصة للتكوين 

المهني المحترف ام البواقي
745faycal1985@live,com 756 0657 بلدية ام البواقي04 قطعة رقم 17تجزئة 21507/07/2019

أم البواقي04
المدرسة الحاصة في التكوين 

 ام HM CENTREالمهني 
618 197 0655 ام البواقي07حي االفاق رقم 14/10/2006 1978

أم البواقي04
المدرسة الخاصة للتكوين 

المهني جينيلوق ام البواقي
793 514 0663 ام البواقي1955اوت 20شارع 11928/01/2003

أم البواقي04
المدرسة الحاصة في التكوين 

المهني جود عين البيضاء
1956 22/05/2018

 عين 235 طريق مسكيانة ص ب رقم 04تحصيص البركة رقم 

البيضاء
0666 713 347djoued_salah@yahoo.fr

أم البواقي04
المؤسسة الخاصة للتكوين 

 eco-mesالمهني المسماة 
187 13/06/2019

مقابل مسجد  ( مسكن600بجوار حي )المنطقة السكنية الحضرية 

الصحابة
0550 815 471ecomes.formation@gmail.com

05المجموع
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364icsformation.ba@gmail.com 813 033 باتنة312 مسكن رقم 410حي 101714/10/1992إي سي أسباتنة05

841epsimaepsima@yahoo.fr 814 033 حي سيدي هاني ستا باتنة117010/12/199433إبسيماباتنة05

870ecolesoftem@yahoo.fr 922 033 باتنة33المنطقة الصناعية رقم 87510/12/1996صوفتامباتنة05

447ecoleabisbatna@gmail.com 869 033طريق شعبان عبد الحميد بوعقال باتنة 80025/08/1997103أبيسباتنة05

527ferdiadel2020@gmail.com 817 033 طريق بسكرة  باتنة48 مسكن رقم 150حي 6908/02/1998الوفاءباتنة05

039ecolesalah@hotmail.fr 856 033 باتنة10 جويلية رقم 05حي 144330/12/1998صالحباتنة05

227lynatec@gmail.com 867 033حي بحساس طريق بسكرة باتنة70828/06/1999ليناتيكباتنة05

571ecole.imene@yahoo.com 834 033 عين التوتة باتنة17 ، رقم 49 وIطريق 64020/07/2002إيمانباتنة05

936hana-hanin06@hotmail.fr 817 033 طريق بسكرة باتنة21حي تامشيط رقم 137424/09/2006هناء و حنينباتنة05

boumarafd@yahoo.fr 773 253 033 طريق بسكرة باتنة19 مارس رقم 19ممرات 2606/01/2009البــــدرباتنة05

501messaoudsmail@yahoo,fr 356 033 مسكن باتنة89 / 213حصة 55302/07/2018منارات الريادةباتنة05

097formation,pro,archimede@gmail,com 267 033 باتنة84طريق تازولت رقم 66601/08/2018أرخميدسباتنة05

12المجموع
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حي  صغيرترقية علواش بحاية359512/11/2017ا  بي بي الجزائربجاية06
0557 455 575

0661 858 247
abpdjazzeir@gmail.com

331INSIM@INSIM Bejaia.com 016 0560حي ادرار طريق االوراس بجاية61907/04/2010متقنة انسيم  واحدبجاية06

076INSIM@INSIM.COM 127 034 برج جحنين طريق الحرية بجاية2202213/08/2015متقنة انسيم بجاية06

695INSTITUTATS06@outlook.com 129 0770حي اوشيش بجاية36907/11/2019ا تي سبجاية06

124fhamadite@gmai,com 391 0770 بجاية26شارع قاتح محفوظي اقامة الصنوبر جناح ج ع 37107/11/2019المركز المهني حماديتبجاية06

بجاية06
مدرسة الخياطة و اإلعالم 

االلى
 سوق االثنينCNASمنتزه  98202/07/2005

034 314 123

0663 618 650
assameci06@ hotmail.com

37تجزئة متدجي رقم 19230/11/2010مدرسة السياحة و الفندقةبجاية06
0560 064 939

034 365 888
contact@emht-akbou .com

056Ecole_ecomode@hot mail.fr 043 0555شارع كريم بلفاسم بحاية03/07/2013  1397ايكومودبجاية06

بجاية06
مدرسة الثتكوين للتسير و 

اإلعالم االلى
 تازمالت2تجزئة مارلو رقم 56929/04/2006

034 318 406

0657 641 908
nouar06outlouk@.fr

726mohandberri@gmail.com 335 034اقبوEHطريق 161029/09/2010االملبجاية06
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بجاية06
مدرسة علوم ااثسير و االعالم 

االلى
بجاية332919/11/2014

034 210 391

 0778 029 865
esgibejaia@yahoo.FR

تيمزغرى سيدي عيش85307/04/2016ايسبوار نوميديابجاية06
0553 173 315

 034 861 474
Numidia-school@hotmail.com

  سوق االثنين148طريق التجزئة رقم 1519/01/2015جاستبجاية06
034 237 732

0557 858 155
info@gests-services.com

179efpbejaia@yahou.com 780 0770ظريق بومداوي ناصر بجاية31401/03/2012قورايابجاية06

217haDjiRA.lilhalawiyate@gmail .com 041 0771حي تعزيب احدادن بجاية359612/11/2017هجيرة  حلوياثبجاية06

hse conslting06@gmail.com     050 635 0661شارع بوعالم توعوينة حي مونحى بجاية30901/03/2012ايفوشبجاية06

بجاية06
 مدرسة ااثقنى و ااثسير و 

االعالم االلى و االاكثرونى  
648EFTG-DZ@hotmail.com 124 034منطقة  الصغير264013/11/2013

173guendouz@institut-informedia.com 731 0663صؤماكوب احدادن بجاية 27/11/2016 3721انفور ميد يابجاية06

076 127 034برج جحنين طريق الحرية بجاية147723/10/2005انسيمبجاية06
conseil@insimbejaia.com

INSIM@INSIM Bejaia.com

087kadsschool@gmail,com 600 0561تجزئة بوعلي طريق سيدي احمد بجاية98102/07/2005كادس سكولبجاية06

اتجزئة  بوعلي طريق سيدي احمد بجاية63014/03/2016لييا سكولبجاية06
0556 672 140 

0558 234  099
leaschoolbejaia@ gmail.com

2Cne0550 728 457 moise.merabtine@gmail.comميرلو 85407/04/2016ميتا ترونبجاية06

er 1 فيفري عمارة 18حي 332319/11/2014نييا اكاديميبجاية06
0560 052 006

034 214 050
formation06000@gmail.com

65epi.achiou@gmail.com 6 532 0775طريق تيوريرين تازمالت12/11/2017 3597بولي االءالم االلىبجاية06

216hamzaformateuràgmail.com 368 0770شارع المحطة بلدية اقبو37019/7/1119بولي تيكنيكبجاية06

حي صغير بجاية22مسكن ع ا120حي   96202/05/2013برو كومطابجاية06
034 126 400 

0661 630 402
cecouldtaleb@ hot mail .com

572rosaschool06outlook.fr 624 0550شارع العقيد عميروش بجاية19003/06/2019BDروزة سكولبجاية06

زهون ازررا اقبو154016/11/2009سيقا سكولبجاية06
034 406 588 

0696 566 419  
siga2014@yahou.fr

  شارع ذبيح شريف اقبو بجاية192830/10/2010سيماف سكولبجاية06
034 335 664

0555 031 174

zasimef@gmail.com  

aliouchouch@simefschool.com

912contact@smiconsulting-dz.com 159 0550الفالي90828/03/2018أس أم أى كونسولتينقبجاية06

   بجاية31حي طؤبال رقم 97902/07/2005سايكن كوالجبجاية06
0561 691 140

034 160 744
formation@syken-college.dz

696 938 0782مارلو تازماتت19103/06/2019تافاثبجاية06
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073salimaaissou@gmail.com 999 0560شارع العقيد عميروش بجاية BD 19203/06/2019طوب اءكسيالنسبجاية06

 195 100 034طريق الجامعة تارقا اوزمور31301/03/2012توسنابجاية06
tusna@contact.dz

Tusna-Dz@hotmail.com

حي رحبة اقامة طريق عيسات ادير190111/08/2013يونيفاربجاية06
0798 270 296 

030 334 864
institutunivers@hotmail.fr 

المجموع

574bachaschool@gmail.com 619 033شارع شريف محمد بسكرة11992001/07/21مدرسة الباشابسكرة07

madjatomran@gmail.comطولقة- شارع ساعد مخلوف 10372016/04/07مجات عمرانبسكرة07

084dalisami53@gmail.com 476 0669شارع ميساوي العابد العالية الشمالية بسكرة20352001/11/10عقبة بن نافعبسكرة07

871relief2019@gmail.com 661 0661حي النجار بسكرة 9402007/04/0703هروال سكولبسكرة07

361directeur@cilicon - oisis.com 619 033بسكرة- 05حي الدالية رقم 91118/11/1996واحة السيليسيومبسكرة07

الكورس المنطقة الغربية ووالية بسكرة158223/03/2018مدرسة العائلة المهنيةبسكرة07
033 158 882

 0661 645 557

school.abbassi@gmail.com   

ABASSI_SABER@hotmail.fr

093contact@Formadiesel.com 403 0553بسكرة- حارة الواد 129819/11/2005فوماديزالبسكرة07

705Zahratelyassamin50@gmail.com 009 0659بسكرة- شارع ونوغي ساكر حي السايحي18813/03/2002زهرة الياسمينبسكرة07

379ibiBiskrea07@gmail.com 537 0770بسكرة- نهج األمير عبد القادر 00203/01/1998المعهد الدولي للتجارةبسكرة07

المجموع

رمز 
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198902/06/2008األفاقبشار08
 شارع 10رقم 

بودواية الشيخ

0666 469 828

0561 212 823
AhmedAfak80@gmail.com

بشار08
ملحقة 

1األفاق رقم
حي القصر  بشار23762017/10/26

0666 469 828

0561 212 823
AhmedAfak80@gmail.com

8402005/10/23النجاحبشار08
 حي 06رقم

البدر بشار
0658 678 484efpelnadjah@gmail.com

بشار08
ملحقة 

01النجاح رقم
484efpelnadjah@gmail.com 678 0658 بشار021شارع المنطقة الحضرية  رقم 31522017/12/28

بشار08
عبد الحميد 

ابن باديس
129226/05/2014

شارع محمد معزوز 

 بشار15بلوك 

049 236 198

0773 866 136
Ksifi@yahoo.fr
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54628/03/2008ابن سينابشار08
حي البدر بلوك

 بشار2 
049 811 087

بشار08
الفهد للجيل 

الواعد
41611/03/2018

حي الهيدروليك رقم 

 الطابق الثالت بشار47
0770 403 791sarlmakawalat@gmail.com

56108/04/2018روح الجمالبشار08
حي الجامعي حي 

 بشار48البدر رقم 
0660 943 553esritdembellir@gmail.com

56008/04/2018ألفا سكولبشار08
 حي481مسكن 596 

البدر بشار 
0661 643 612alpha.school@gmail.com

المجموع
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882affakschoolayahoo.com 509 0770 مكرر شارع مصطفى شاكر طريث بن بوالعيد البليدة6رقم 202020/01/10افاق سكولالبليدة09

379Institut_ennour@yahoo.com 226 025 البليدة92شارع محمد بوضياف رقم 2002/04/13 284النورالبليدة09

967Khibra.academy@gmail.com 247 025 البليدة92شارع محمد بوضياف رقم 22012018/0709خبرة أكاديميالبليدة09

698feth.belhadi@gmail.com 041 0560 البليدة27حي بن بوالعيد رقم 138913/09/2011أنسيمالبليدة09

729INSTITUFANON@gmail.com 156 0661 البليدة1960 ديسمبر 11شارع 118020/06/2009فانونالبليدة09

930madinarche@gmail.com 834 0696شارع مخباط البليدة269426/10/201792مدينةالبليدة09

090espace.formation.09@gmail.com 495 025شارع بن يمينة  أوالديعيش البليدة4111/01/2012فضاء النجاحالبليدة09

685abdelfettah.ferroukhi1987@gmail.com 050 0554شارع ازروق محمد شفة البليدة60316/10/199939فاتحالبليدة09

352ecole.eldjamel@gmail.com 439 0558ساحة بن براح البليدة27707/07/19976الجمالالبليدة09

209ecole_barbara@yahoo.fr 367 0770 البليدة3رقم " د"حي واد مفتاح طريق 40616/04/2005بربارةالبليدة09

619Ramaschool497@gmail.com 802 0550شارع بن يمينة  أوالديعيش البليدة49505/03/2013راما سكولالبليدة09
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646ecole.haifi@gmail.com 041 0659طريق ديدوش مراد البليدة173127/10/20124حايفيالبليدة09

البليدة09
مؤسسة   خاصىة  للتكوين  

المهن و تطوير المستمر
283YISHAKOU83@gmail.COM 035 0667 بوفاريك البليدة5حي كوران مسعود رقم 5604/02/2020

البليدة09
مؤسسة التكوين والتأهيل 

المهني العاالمية للتكوين
354Universformatio 28 agmail.com 194 0669 أوالد سالمة بوقرة13نهج الشهداء رقم 29008/09/2020

986Faycalabdssemed21@gmail.com 050 0559حي معيزي يحي العفرون29109/08/2020   مؤسسة  عبد الصمدالبليدة09

15المجموع

mailto:ecole.haifi@gmail.com
mailto:YISHAKOU83@gmail.COM
mailto:Faycalabdssemed21@gmail.com


رمز 

الوالية
عنوان البريد اإللكترونيرقم الهاتفعنوان المؤسسةتاريخ االعتمادرقم االعتمادإسم المؤسسةالوالية

القائمة اإلسمية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة الوطنية

 البويرة01 تجزئة رقم 03 الجيب 01المنطقة 27422008/12/21أنسيم البويرةالبويرة10
026 722 333

026 722 334
insim.bouira@gmail.com

3852018/01/21بلغزليالبويرة10
POS U23   مجموعة الملكية65 قسم 12 قطعة 2و1جزء   

120

026 724 410

FAX 026 724 444
ecolebelghazli@gmail.com

المنطقة الحضرية مقابل سونلغاز البويرة6920/02/2020تكنوفورماالبويرة10
026 736 880

026 736 881
technoformat.school@yahoo.fr

 البويرة3 الطابق 01 محل رقم POS U 23حي السايح  83411/03/2018ليلياالبويرة10
0542 709 833

0698 925 666
lylia.ecole0@gmail.com

 البويرة4 الطابق 05حي عسولي محمد فراشاتي العمار 279712/11/2017إ نسسيالبويرة10
026 722 263

0560 819 219
inscbouira@gmail.com

 حي الثورة البويرة06 قطعة تجارية رقم 11تجزئة 185329/05/2017اسبيرونسالبويرة10
0552 450 143

0770 677 059
Ahcen.boudina@yahoo.com

حي عقيل يحي بلدية رافور مشدالة38421/01/2018رافورالبويرة10
026 116 881

0561 687 809   
raffourschool@gmail.com

 البويرة34حي ذراع البرج الجهة الشرقية رقم 340330/10/2017بايةالبويرة10
0673 925 664

0541 268 519
baya.algeria@hotmail.com

633encycloschool@hotmail.fr 742 0553 البويرة02الحي الجديد قطعة رقم 218008/12/2011أنسيكلوالبويرة10

358direction .ss.dz@gmail.com 788 026 بلدية الشرفة26مفترق الطرق الطريق الوطني رقم 397021/12/2017سكسوسالبويرة10

066commercial@allipartner.com 734 026 مسكن التساهمي حركات البويرة60حي 334429/11/2016يحياويالبويرة10
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wassitwanza@yahoo.frالحي المركزي الونزة2231995/07/11الوسيطتبسة12

alkhawarezmi@yahoo.fr حي األمل طريق قسنطينة تبسة7361999/08/03الخوارزميتبسة12

ecoleelwafainf@gmail.com  تبسة15 رقم 188حي الكنيسة ح 3401997/07/30الوفاء الجديدتبسة12

elhakimecole@yahoo.fr تبسة67حي المدارس رقم 18642007/12/25الحكيمتبسة12

تبسة12
مركز التكوين والتجديد 

(سيفاست)العلمي والتقني 
abdelmed12@gmail.com تبسة05 رقم 1حي تيفاست أ 261997/01/25

المجموع
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137ecoleprotech@yahoo.fr 274 043شارع خالد عبد القادر تلمسان 38102004/11/2807بروتيكتلمسان13

066afaktlem@yahoo.com 413 043شارع بن عدو حوتي تلمسان19462009/10/014أفاقتلمسان13

517ikhlasremchi tlemcen@gmail.com 437 043شارع بن بختي ميلود الرمشي64327/03/20113اإلخالصتلمسان13

235 314 043 مركز التجاري بن صاولة مغنية62شارع أول نوفمبررقم413113/08/2018المنارتلمسان13
bourdime_lakhdar@formation-

elmanar.dz

525MASINFO13@YAHOO.FR 272 043 مسكن تجزئة تلمسان218حي أوجليدة380628/11/2004مازنفوتلمسان13

791ISEC.FORMATION@YAHOO.COM 416 043شارع باستور تلمسان 156616/10/200523إيسكتلمسان13

738ECOLE_ibnsina@yahoo.fr 218 043 الطابق الثاني إمامة2عمارة د380728/11/2004ابن سيناتلمسان13

302Ecole.infotech@gmail.com 272 043شارع بزاز محمد124307/05/20149أنفوتاكتلمسان13

502emicom@yahoo,fr 414 043شارع الرائد الحمري أحمد124028/08/20066إميكومتلمسان13

المجموع
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618contact@micro-elfeth.com 205 046شارع عبادي محمد تيارت8782003/06/23ميكرو الفتحتيارت14

078tagdemt.inf@gmail.com 214 046 تيارت387 رقم 285حي 20122012/11/22تاقدمتتيارت14

152ibnbadiscomputer@gmail.com 205 046 تيارت6شارع إبن باديس رقم 13022004/12/06إبن باديستيارت14

502abdelkarim.dahou@yahoo.fr 204 0699شارع العقيد أوكيل تيارت13032004/12/06إبن رستمتيارت14

kerrachelakhdar@hotmail.comحي سوناتيبا تيارت13062004/12/06ميكرو سيستامتيارت14

714kheiraotmani897@gmail.com 082 0664حي ديار الشمس13072004/12/06شيماءتيارت14

543écolechourouk14@gmail.com 454 0551 تيارت12حي روسو تيارت رقم902006/03/15الشروقتيارت14

251oukkal-n@hotmail.fr 995 0791 تيارت14حي الرمود شارع بوعبدلي أبو عبد هللا رقم 9392018/04/15اإلمتيازتيارت14

271sarlhadhbenyahiyanadha@gmail.com 252 1230779 قسم 58حي أرضية بومدين رقم 5102019/12/09النجاحتيارت14

787ecole.sersoumed@gmail.com 222 046 فريقو تيارت5شارع رحو محمد رقم 5112019/12/09سرسومادتيارت14

717elriyadeh@gmail.com 163 0776 تيارت63شارع عين بوشقيف رقم 5122019/12/09الريادةتيارت14

المجموع
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570institut.iris93@gmail.com 111 026شارع االخوة واعمران7301/10/1993إريستيزي وزو15

/091 205 026نهج كريم بلقاسم6934510اسورتيزي وزو15

تيزي وزو15
المدرسة  العليا العالمية 

للتجارة و التسير
esigcommunication@gmail.com  616 111 026 شارع االخوة واعمران محور جامعة مولود معمري5913/08/1995

مركز التجاري شرقي طريق كراد رشيد6605/09/1995معهدالعلوم و التكنولوجياتيزي وزو15
026 128 908

0550 594 618
ist_tz@yahoo.fr

شارع  اخوة اوعمران تخصص اوصديق9202/09/1996إكومودتيزي وزو15
026 119 893

0771 139 748 
ecomode.ecole15@yahoo.com

شارع االخوة واعمران 19/9/2007  522ملحقة إكومودتيزي وزو15
026 119 893

026 114 119

، شارع  بوعزيز121352271س..أس.إيتيزي وزو15
026 204 080

0550 326 030
isc.tizi@yahoo.fr

epitec.azazga@gmail.com 061 343 026 ، شارع الشهداء عزازقة1429/01/199736أوبتكتيزي وزو15
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، شارع جوادي عبد الرحمان9512/09/199827إنطاقتيزي وزو15
026 493 158

0772 969 821
chelahbaya@yahoo.fr

 شرق مدينة عزازقة12طاريق وطني رقم 43611/03/2000ب.س.ف.أتيزي وزو15
026 342 744

0772 240 208
www.ecole-fcb-Mehaddi.com

 948 129 026، شارع االخوة واعمران580366123إكورافتيزي وزو15

تيزي وزو15
مؤسسةالتكوين االيادي 

الساحرة
47حي تورفيال رقم 162803/07/2000

026 126 446

0556 906 536
Mains_magiques2018@yahoo.com

126ecam-aeh@yahoo.fr 489 026شارع ديدوش مراد306/01/2003أوكمتيزي وزو15

223mehalbi.ifht@yahoo.fr 214 026شارع راحلي مسعود406/01/2003ت.ف.ت .إتيزي وزو15

js_jardinsecret@yahoo.fr مدوحة10تجزئة حمداد رقم 62003/01/06"جردا سوكري"ف ..متيزي وزو15

16js_jardinsecret@yahoo.frتجزءة مولدوان رقم 9042015/08/19"جردا سوكري"ف ..ملحقة متيزي وزو15

تيزي وزو15
معهد المليية و اإلعالم األلي 

تسيير
49ifig@gmail.com 15 67 60 05شارع األخوى قاسي7121/02/2004

727contact@insim-edu.com 182 026 مدينة جديدة3رقم " ب"زهون شرق حي 7221/02/2004م.س.ن.إتيزي وزو15

099 945 0550 ة شرق تيزي وزو12طاريق وطني رقم 7421/02/2004أوجم حدادتيزي وزو15

فيال سيليال7521/02/2004إزيليكتيزي وزو15
   026 231 841

0791 988 876
isilic-educ@gmail.com

045ETHT2005@yahoo.fr 115 026 شارع كريم بلقاسم13205/03/2005ت.اش.ت.أتيزي وزو15

Echotellerie.15@gmail.com  512 528 0770  3شارع االخوة واعمران مسكان اوصديق طبق 14638416إكوتلوريتيزي وزو15

 مشطراس147طريق والئي رقم 14705/03/2005لفرجيتيزي وزو15
   026 136 162

0773 172 413        
epfples vergers@gmail.com

 مدينة جديدة3شارع االخوة بقازرقم 31/07/2005 149م.س.ب.ف.إتيزي وزو15
   026 113 175

0773 174 213
institut.simhidine@gmail.com

954hamza_guers@yahoo.fr 338 0542عمارة أوقاسين ساحة أول نوفمبر77104/11/2006ليا سكولتيزي وزو15

تيزي وزو15
المدرسة  العليا العالمية  

للفندقة و السياحة
esiht2016.esig@gmail.com    344 180 026  تجزءة البرج20425/04/2009

عمارة شعبان مدينة جديدة84122/11/2009أسي.ن.إتيزي وزو15
026 216 881

0560 688 114
généralmanager@insc-algérie.com

26186011ecole.Technique.contact@gmail.comالمدينة الجديدة,الطريق اخوة بقاز ,شارع عميود84222/11/2009المدرسة التقنية لعيديتيزي وزو15

شارع أحمد البشير84422/11/2009إيومنيومتيزي وزو15
026 258 496

0557 379 004
ecoleiomnium20@gmail.com

026 271 488 

026 195 069
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تيزي وزو15
مدرسة التكنولوجيات و 

التكوين المهني
طريق المستشفى عين الحمام53626/08/2010

0793 768824

0559 844 752
etfp_32@yahoo.fr

840 110 026 مدينة جديدة445 رقم 46 مسكان عمارة 48902/08/2010150إكسبرسيو  تكنولوجي استوتيتتيزي وزو15
institute.expression.technology@gmail.

com

تيزي وزو15
 ملحقة إكسبرسيو  تكنولوجي 

استوتيت
 بي مدينة جديدة17تجزءة عميود  رقم 55613/12/2011

047eco.ecoternel@gmail.com 112 026شارع االخوة بقاز عمارة عجاز مدينة جديدة02/08/2010 488إكوترنلتيزي وزو15
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506ecolesmatech@yahoo.fr 200 16026شارع االخوة اودحمان رقم 53426/08/2010سماتكتيزي وزو15

222studio21@gmail.com 292 0551شارع االخوة بلحاج مدينة جديدة2185826/08/2010ستوديو تيزي وزو15

674firstlineschooltiziouzou@gmail.com 809 0551تجزءة تالة عالم55113/12/2011فرست لين سكولتيزي وزو15

شارع االخوة بقاز مدينة جديدة44002/09/2012أفور مدياتيزي وزو15
026 112 702

0554 754 963
contact@institut-informedia.com

 نفمبر درقوستور1ساحة 44302/09/2012إنت برتنر2تيزي وزو15
  026 182 553

0540 974 762
contact@2intpartners.com

تعونية عقارية حسناوي  تجزءة حموتان66021/10/2013إتكادتيزي وزو15
    026 227 774

0549 513 226
samirhesnaoui@yahoo.fr

تجزءة عميود مدينة جديدة66221/10/2013بارس انفوتيزي وزو15
026 186 049

026 213 699
pers.informatique@gmail.com

185ifpptigzirt2014@yahoo.fr 964 0794تقزيرت30012/10/2014ب.ب.ف.إتيزي وزو15

2 مسكان عمارة 192حي 30121/04/2014أوفس منهوكتيزي وزو15
026 311 931

0550 341 077
ecole1conduite@gmail.com

بني دولة  مركز30241750ك.أوفبك جتيزي وزو15
  0558 244 957 

0662 555 343

220 217 230558تقسراي رقم 84341924إ.ج.أف.أوتيزي وزو15

مركز وضية84512/10/2014سورس أنفوتيزي وزو15
026 324 188

0541 443 669 
Info.SOURCEINFO@GMAIL.COM

بني زمنزار ألما19126/10/2015إ بابا.ت.ش.أتيزي وزو15
   026 401597

0554 908 591  
kahinababa83@gmail.com

14تالة  فالة رقم  "تجزءة 178227/12/2016اكراش إستي تيك سكولتيزي وزو15
    026 206 425

0560 048 350
aes@ktrecheesthetique.com

شارع صالح لوناشي مدينة جيدة178327/12/2016مديا بروتيزي وزو15
026 112 133

0775 183 497
karim@BMSIFORMATIQUE.com

08نهج ستي تي علي عمارة أ رقم 143326/11/2017دلطا بروقراستيزي وزو15
026 200 108

0560 715 978   
dir.deltaprogress@gmail.com

تيزي وزو15
نعونين التعليمة تكنولوجيا 

سكول
510itstschool19@gmail.com 457 026عمارة مهني فريحة مركز55723/05/2018

129Ecole.phoeniepce@gmail.com 158 0549نوفمبر1عمارة عبدلي 55823/05/2018فور نيابس" آرت و حرف تيزي وزو15

تعونية ثفسوث مدينة جديدة57324/05/2018جورا سكول إكسلوسياتيزي وزو15
026 105 536

0559 495 396
juraformation2018@gmail.com

تجزءة عميود مدينة جديدة33808/10/2019أو جتورتيزي وزو15
026 105 321

0553 668 446
contact.egtour.@gmail.com
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  نهج محمد الخامس الجزائر الوسطى06ممر شريف عمر رقم .100621/04/1992بروقوسالجزائر16
021 630 911

021 630 912
progos@progos.com.dz

الجزائر16
مدرسة التكوين و المساعدة 

اإلدارية
 باب الزوار174قطعة رقم " ف"حي بوسحاقي 07/11/2019 372 

023 832 890

0557 058 327
ecofam1993@gmail.com

الجزائر16
المدرسة المتخصصة في 

التسيير
 108 10/03/2020

 شارع سانت شارل

 القبة القديمة15رقم 
0550 939 515bmc1953@hotmail.fr

.45112/09/1994معهد التعليم في التجارة الدوليةالجزائر16
شارع ديدوش مراد 

 الجزائر الوسطى26رقم 

021 637 515

0770 405 898

.4522/01/1995المعهد الوطني قي اإلدارةالجزائر16
 02بروفنس الصغيرة رقم 

سيدي يحي حيدرة

023 54 4269

021 691 064

mo_sadeg@yahoo.fr

admissions@insim.dz

.40412/05/1996سيبل ايكولالجزائر16

 

 الحزائر الوسطى03شارع حماني رقم 
021 633 314

0550 922 451
cibleecole@hotmail.fr

 األبيار05شارع مسعود طالب رقم 131508/12/1995معهد المالية و التسييرالجزائر16
021 921 708

061 524 248
ifma@caramail.com

 باب الزوار352 رقم 3حي دوزي .132208/12/1996مدرسة صوفياالجزائر16
021 202 306

0793 013 014
sadekomsahr@yahoo.fr

فورماديموس الجزائرالجزائر16
421

59

31/05/1998.

04/02/2020
 الرويبة10حي البرتقال فيال رقم 

0550 935 466

0661 650 540zakia@ets-salim.com

 هراوة09 فيال رقم 24الطريق الوطني رقم 81110/12/1994مؤسسة التكوين المهني وريدةالجزائر16
023 961 918

0551 290 971

الجزائر16
مؤيية التكوين المهني المدرية 

الحرة
 الرغاية107شارع أحمد فاوسي فيال رقم 1210/01/1995

021 840 6 11

0549 330 714

284techno.format@yahoo.fr 020 0550 الرويبة05حي الثانوية فيال رقم 72903/10/1995تكنلوجيا التكوينالجزائر16

478 610 021 حيدرة02 ساحة ابن باديس رقم  55908/05/1999حضيرة حيدرةالجزائر16

51328/04/1999التكوين الجديدالجزائر16
 الجزائر 09شارع عبد الكريم الخطابي رقم 

الوسطى

0552 107 986

021 64 24 80
ecoleartetcouturealgerie@gmail.com

24/11/2019 376 ميغا صوفتالجزائر16
الطابق الثاني " أ " 17حي الدخان رقم 

بوزريعة

0554 753 151

0669 580 186
globalsoft@yahoo.fr

الجزائر16
مدرسة الخياطة األنيق الكبير 

الجزائري
 542 24/11/2019

  محل07مدخل رقم 0 2قطعة رقم 

 عين المالحة جسر قسنطينة02 رقم 
0799 433 640legrand_chic_algerienne@yahoo.fr

667 975 0550 واد السمار70حي ماكودي قطعة رقم 231529/12/1999مدرسة ماكوديالجزائر16

الحراش66شارع بوعمامة رقم 101715/07/2000مدرسة فن الطبخالجزائر16
0770 363 207

0561 392 121 
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 شوفالي بن عكنون44إقامة المنصور رقم 107424/07/2000جيني صوفت اعالم الي تكوينالجزائر16
023 253 486

023 253 488
ecole@geni-soft.com

الجزائر16
مؤسسة التقنيات العصرية ابن 

الرشد
307/01/2001

 الينابيع 02شارع خوجة الجلد رقم 

بئر  مراد رايس

021 563 232

0558 194 393
dg@ibnrochd.com

 سيدي ألمحمد03شارع بختيش نذير رقم 1607/01/2001مدرسة اليد الذهبيةالجزائر16
021 235 349

0550 831 149
ecolemaind'or@gmail.com

1407/01/2001معهد السياحة و التجارةالجزائر16
 الينابيع 16تعاونية النهار رقم 

بئر مرااد رايس

021 540 254

021 540 315
iisgintc_algerie@yahoo.fr

1907/01/2001مدرسة اإللهامالجزائر16
 384حي سعيد حمدين قطعة  رقم 

  بئر مراد رايس02رقم " أ "21عمارة 

0551  619 871

021 927 226

الجزائر16
المعهد العالي في تقنيات 

التسيير زافيرا
 المنظر الحميل القبة01شارع محمد بن كحلة رقم .119720/08/2001

0661 530 911

061 532 811
bhamza85@hotmail.com

الجزائر16
معهد التكوين في المحاسبة و 

البنوك
 حسين داي05شارع حموتن بوسعد رقم .119820/08/2001

021 476 058

0542 985 593
ifcbformation@gmail.com

333 357 0671 أوالد فايت08شارع كوشي أحمد  رقم 07/11/2019 375 مركز التكوين في التسييرالجزائر16

 مكرر المدنية4شارع محتوت شريف 120120/08/2001معهد التعليم و التكوينالجزائر16
021 276 944

0772 257 679
iefdza@yahoo.fr

120220/08/2001معلوماتية و حرفالجزائر16
 02شارع عمار بن الشيخ رقم 

الحزائر الوسطئ

021 969 955

021 632 958

 الجزائر الوسطى41شارع ديدوش مراد رقم 120420/08/2001معهد الفنون و الحرفالجزائر16
021 64 41 89

0794 27 68 36

 القبة196حضيرة بن عمر رقم 43609/04/2002مدرسة الحالقة الباهيةالجزائر16
021 732 222

0661 343 124
bahia-ecole@hotmail.fr

الجزائر16
المعهد الدولي في الدراسات 

العليا في التجارة و التسيير
 الجزائر الوسطى10شارع ديدوش مراد رقم .43509/04/2002

0559 258 635

021 641 443
iniescom@yahool.fr

.43809/04/2002مدرسة بن بريمالجزائر16
 صفصافة ع515تعاونية السالم فيال رقم 

ين النعجة جسر قسنطينة

023 520 949

 0560 189 052
le-h@hotmail.com

الجزائر16
المعهد الدولي في اإلتصال و 

التسويق
 بوا ديكار دالي إبراهيم91فيال رقم .44009/04/2002

023 308 112

070 908 043
contact@instituticoml.com

 دالي إبراهيم119حي راس الفور رقم 36703/04/2002مدرسة طرق الجمالالجزائر16
0559 085 190

0661 214 900
chafika55@yahoo.fr
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 القبة القديمة04شارع اإلمام البخاري رقم 125406/10/2002مدرسة التكوين ديكارتالجزائر16
021 284 114

0770 788 554
kaitameur@gmail.com

 الجزائر الوسطى28شارع ديدوش مراد رقم 125506/10/2002ارتيسيموالجزائر16
021 643 889

0770 722 424
ecoleartissimo@yahoo.fr

الجزائر16
معهد التكوين و تحسين 

ظروف العمل
 الرويبة05حي الثانوية فيال رقم 21816/02/2003

023 716 825

0555 819 864
info@ifact-dz.com

الجزائر16
مؤسسة الوقاية من المخاطر 

المهنية
808 242 021 الحمامات111 مسكن عمارة 240حي 82025/06/2003

106902/08/2003 معهد بناء السكن الحضاريالجزائر16
 الحي اإلداري صوريبيم 02فيال رقم 

أوالد فايت

021 387697

0661 571 822

132913/09/2003مدرسة الحالقة آفالجزائر16
 شقة 01 مسكن عمارة رقم 488حي 

 باش جراح04رقم 

021 260 169

021 262 240
eveecole@yahoo.fr

الجزائر16
مدرسة بوشريط للطبخ و 

الحلويات
 الجزائر الوسطى102شارع ديدوش مراد رقم 149510/09/2005

0555 881 076

021 747 407
louiza.charif@yahoo.fr

01/06/2020 184 مدرسة ارشيمادالجزائر16
104حي البلدية للشبان المكفوفين رقم 

 الدرارية

0560 974 465

021 357 536
eco_ig@hotmail.fr
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الجزائر16
معهد تطوير المؤسسة و 

التسيير
 البساتين بئر مراد رايس18  رقم 03شارع 184512/11/2005

021 448 426

021 440 713
ideg.institut@gmail.com

الجزائر16
مدرسة التكوين للتسويق و 

التجارة الدولية
 الجزائر الوسطى03شارع أحمد عفرون رقم 191523/11/2005

0661 566 709

0666 524 291
ecolefmci@gmail.com

191723/11/2005ايكو اوريزونالجزائر16
 24قطعة رقم " E"حي بوسحاقي 

باب الزوار

023 831 102

023 831 099
saci.h@ecohorizon.com

 الرويبة13شارع النقيب سي يوسف رقم 191823/11/2005مدرسة صالحالجزائر16
0775 910 367

023 855 248
ecole_salah@yahoo.fr

الجزائر16

مدرسة اإلتصال و اإلعالم 

اآللي

إيكويين

16221/01/2006
07نهج أحسن خميسة شارع رقم 

الجزائر الوسطى

0661 752610

021 711 361haddadi.meriem@gmail.com

 الدراريةC قطعة 62الشارع الرئيسي رقم 16421/01/2006مدرسة بيماتالجزائر16
0556 824 636

020 314 896
ecolepimet@hotmail.fr

الجزائر16
مدرسة الدراسات العليا 

الصناعية
282rkisrane@cesi-algerie.com 953 0770 تيقصراين بئر خادم60شارع القادوس رقم 50020/02/2006

الجزائر16
مدرسة التكوين في تقنيات 

اإلدارة
252info@eftg-dz.com 309 023 دالي إبراهيم305تعاونية المستقبل رقم 24/12/2019 544 

الجزائر16

مدرسة التكوين في اإلعالم 

اآللي

 و اإللكترونيك و التسيير

 الرغاية02شارع األمير عبد القادر رقم 277106/12/2006
021 850 208

0552 626 813
mselouani@caramail.com

 باب الزوار247 رقطعة قم 3حي دوزي 283406/12/2006دايلي سكولالجزائر16
021 205108

0666 945 795
dailyschool.2834@yahoo.fr

الجزائر16
مدرسة علوم المحاسبة و 

التسيير
 الجزائر الوسطى05شارع اإلخوة عدار رقم 283518/12/2006

0550 753 959

021 711 909
escoma.ecole@gmail.com

 برج الكيفان05حي قايدي رقم 99413/05/2007الشعلة الزرقاءالجزائر16
0775 549 903

0773 127 381
contact@ecoflamebleue.com

 سيدي أمحمد02شارع أحسن خميسة رقم 217825/09/2007مدرسة المعلمالجزائر16
021 732 222

0553 336 878
lkheddache@hotmail.com
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481 971 0557 بولوغين20شارع سعيد توافديت رقم 218025/09/2007كارفورالجزائر16

021 963 491

الجزائر16
مدرسة دريسي للطبخ و 

الحلويات
 زرالدة07حي المحطة البرية رقم 218125/09/2007

0550 392 120

021 542 690
drissi_ecole@yahoo.fr

الجزائر16
المركز المهني لتطوير 

التكوين المتواصل
 بابا حسن75فيال رقم " ب"حي 272514/11/2007

021 314 082

0561 722 860
cdcfsnouci@gmail.com

 القبة05شارع موسى قويسم رقم 18620/01/2008مدرسة اسيستاكالجزائر16
0770 247 347

0770 985 289
assistecform@hotmail.com

55616/02/2008اكاديمية الجمالالجزائر16
 بركال سابقا05شارع الهاشمي أورابح رقم 

الجزائر الوسطى

021 681 770

0556 824 636michele.husson@yahoo.fr

251316/08/2008مدرسة الجزائر لألعمالالجزائر16
 التعاونية العقارية 68طريق مقالي رقم 

لألطباء بن عكنون

021 790 702

021 79 06 99

350 298 021 القبة44حضيرة بن عمر رقم 255217/08/2008مدرسة القدسالجزائر16

0795 624 358

الجزائر16
مجمع الحماية اإلستشارة و 

التكوين
 فيال رافع الكهوف حيدرة10حي رقم 333406/09/2008

021 694 676

0661 683 348
midriss@hotmail.com

 واد السمار65حي ماكودي رقم 356520/09/2008المدرسة الجميلةالجزائر16
0550 862 964

023 757 685
efps.dz@gmail.com

385625/10/2008شركة المعلومات الحديثةالجزائر16
 الينابيع10شارع خوجة الجلد رقم 

بئر  مراد رايس

021 561 826

021 563 233
mohamed.ouzar@itcomp-dz.com

الجزائر16

معهد العلوم الحديثة في 

المجاالت

 المغاربية

385925/10/2008
 حي سعيد حمدين 15طريق سيدي يحي رقم 

بئر مراد رايس

021 609 900

0770 509 169  
alger@istam.fr

 الجزائر الوسطى09شارع أرزقي حماني رقم 404711/11/2008ميلي فورمالجزائر16
021 634 763

021 448 262
bkerroum@yahoo.com

209 955 023 برج البحري16حي قالول تعاونية أونبوند ر قم 07/11/2019 374 مدرسة التكوين في التسييرالجزائر16

0775 125 595

contact@efmdz.com

الجزائر16
مدرسة في اي بي مجمع 

التكوين
المركز التجاري و الحضيرة بلوزداد15919/01/2009

021 678 624

0771 601 401
amorzebzr@yahoo.fr

جنان المليك رقم  حيدرة16119/01/2009ميكروتال معهد التكوينالجزائر16
021 745 612

021 745 653

saidouldbraham@microtel-net.com

obmalek@microtel-net.com

 المدنية61حي المنطر الجميل عمالرة رقم 16219/01/2009معهد مهن المستقبلالجزائر16
0554 665 897

021 275 973
imayazid@yahoo.fr
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 الجزائر الوسطى89نهج محمد الخامس رقم 16331/03/2009معهد مهن المؤسسةالجزائر16
021 711 769

070 205 212
aminehartani@hotmail.com

 الرغاية11إقامة السالم فيال رقم 80431/03/2009اريكال سيكولالجزائر16
0777 74 1519

023 866 411
ericaschool234@yahool.com

الجزائر16
روايال سكول أمديدوش و 

شركائه
151310/06/2009

 174 رقم 74حي رابية الطاهر عمارة 

باب الزوار
0560 372 752

023 831 148
royalschool20@yahool.com
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151410/06/2009المعهد العالي للسياحة و الفندقةالجزائر16
08 رقم 40حي أومخلوف محمود عمارة 

بوروبة

021 585 941

0667 740 920
djeribia-loubna@hotmail.fr

151710/06/2009سيكومالجزائر16
 ا04شارع حسيبة بن بوعلي رقم 

الرويبة (لطابق الثالث)

023 855 065

023 855 066
contact@sciquom.com

 سعيد حمدين حيدرة12شارع زرقوق رقم 44404/03/2010مدرسة الحدسالجزائر16
0550 942 727

021 546 567
sofiane.chaib@in-tuition.dz

 511fadila.berkal@demos.dz 750 0557 زرالدة08طريق محلمة رقم 24/12/2019 545 فورماديموس الجزائرالجزائر16

830infos@cogitar.com 389 023 األبيار45شارع علي خوجة رقم 89821/04/2010كوجيتارالجزائر16

الجزائر16
معهد التكوين في اإلعالم 

األلي األفق
89921/04/2010

14شارع حمال الدين األفغاني رقم 

بوزريعة

021 921 538

0555 459 902
zahiaizer@hotmail.fr

 الرويبة28طريق الثانوية رقم 90022/04/2010اونيكوم للتكوينالجزائر16
021 856 496

0555 999 095
formation@unicomformation.com

 الرغاية02شارع بولرعدة عيسى رقم 90122/04/2010مدرسة قايةالجزائر16
021 840 633

0772 414 324

hakima52@hotmail.com

الجزائر16
معهد الدراسات وتحسين و 

مرافقة
 543 24/12/2019

 سعيد حمدين 50/40امنطقة النشاط رقم 

بئر مراد رايس

0661 527 346

0550 456 254
info@cepamcoaching.com

 بن عكنون12شارع جرجرة رقم 243624/08/2010معهد سومانتيك للتسييرالجزائر16
021 793 245

0771 339 414
info@somenticsystemes.com

الجزائر16
المعهد الجزائري للتكوين و 

التطوير
 الدرارية04شارع بوجمعة تميم رقم 243824/08/2010

0770 938 203

021 356 279
actcentre@gmail.com

 حيدرة17شارع الصحراء رقم 274122/09/2010لييارنيو دي زادالجزائر16
023 475 213

0661 651 939

info@learningworld.biz

aattatfa@learningworld.biz

274222/09/2010مدرسة التكوين اإلدريسالجزائر16
429حي عين هللا التعاونية العقارية البروج رقم 

 دالي إبراهيم2فرع 

023 309 664

0542 297 920
lidriss2010@yahoo.com

 بوزريعة01حي نفار رقم 274322/09/2010مدرسة نعيمةالجزائر16
021 903 670

0550 107 319

274422/09/2010مدرسة كاريزماالجزائر16
13حي وهراني عبد القادر قطعة رقم 

واد الرمان العاشور

021 311 581

0661 517 969
karisma_institut@hotmail.fr

 سيدي أمحمد04شارع عبد القادر وحلي رقم 24/02/2020 54 مدرسة ماياالجزائر16
021 235 653

0552 978 794
ecole.maya@yahoo.fr
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930 367 021 مكرر دالي إبراهيم02طريق أوالد فايت رقم 62625/01/2011معهد شنايدر للتكوين الجزائرالجزائر16

0770 617 358

djamila.amnache@dz.

shneider-electric.com

125113/03/2011اوبتي سكولالجزائر16
01  رقم 103دومان بن حمودة قطعة 

باب الزوار

021 246 463

0556 384 691

 الجزائر الوسطى16شارع ديدوش مراد رقم 135415/03/2011مدرسة موزي تكنيكالالجزائر16
021 633 741

0770 450 068

m.mebarek@mozytechnicomdz.com

y.mokhtari@mozytechnicomdz.com

 زرالدة123موسوعة الشرق رقم 199320/05/2011معهد يماني للتكنولوجياالجزائر16
021 320 722

0663 652 304
president@yamani-institute.com

الجزائر16
المدرسة الجزائرية المهنية 

للتكوين
 مكرر المحمدية273شارع أحمد عزوز رقم 218620/05/2011

021 539 090

0770 275 239

cmesli@cgpsalgeria.com

contact@aspf-dz.com

الجزائر16
المدرسة التجارية للبحر 

األبيض
218720/05/2011

مركز األعمال الحضيرة التكنلوجية 

 زرالدة10سيدي عبد هللا رقم 

0551 048 313

021 100 053
zbenleulmi@laposte.net

 القصبة01نهج أميكال كابرال رقم 235731/05/2011مركز التكوين برولينالجزائر16

021 430 500

0770 111 664
rbaik@proline-dz.com

khbensaid@proline-dz.com

الجزائر16
المعهد العالي للتسير و ادارة 

األعمال
 الدىارية162رقم " 1ف"قطعة 229129/05/2011

021 353 183

0775 744 063

255414/06/2011مدرسة التكوين لسائق آالتالجزائر16
 مسكن 447، 31 عمارة 07 قطعة رقم 

بباب الزوار

021 247 317

0555 384 182
pdg@ccte.petro-testing.net

 الجزائر الوسطى04شارع أحمد عفرون رقم 257115/06/2011دازيباوالجزائر16
021 744 021

0555 458 609

lundahl@dazibaoalgerie.com

226804/09/2011مدرسة صحراوي فضيلةالجزائر16
29 - 08بخشب األروقة رياض الفتح رقم 

المدنية

021 669 054

071 773 251
lsinstitute@hotmail.com

 بئر توتة04 قطعة رقم 226حي 08/11/2019 343 صونالتيك للتكوينالجزائر16
056 490 027

021 442 620
soneltech@gmail.com

 بئؤ مراد رايس04حي سيدي يحي رقم 367407/09/2011البيت الجزائري للمعالجةالجزائر16
023 289 129

0550 478 118
info@processhoussedz.com

 الشراقة27شارع أحسن أوطالب رقم 367507/09/2011مدرسة تحسين اآلداءالجزائر16
0795 087 396

021 854 536
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الجزائر16
مركز التكوين المهني في 

التقنيات الحديثة
367607/09/2011

01محل رقم " 01ج "حي الثانوية قطعة رقم 

الرويبة

023 716 806

0552 105 889
cfptm.formation@yahoo.fr

الجزائر16
مركز التكوين المهني النظافة 

و السالمة و المحيط
582 389 023 األبيار29شارع نسيبة مالكي رقم 419209/10/2011

0698 944 334

ali.sakete@yahoo.com

taygued196@yahoo.fr

 واد الرمان194شارع بوجمعة خليل رقم 418809/10/2011نوزوكلين أكاديميالجزائر16
021 308 163

0770 958 341

atimsiline@nosoclean.com

nafaa.timsiline@nosoclean.com

الجزائر16
مدرسة االحالقة و التجميل 

الجهاد
498722/11/2011

05 مدخل 12حي اللة فطيمة نسومر عمارة 

الدار البيضاء

0771 624 947

0551 338 113
institutdjihad@gmail.com

524907/12/2011معهد المصير للمناجمنتالجزائر16
 مكرر117طريق سيدي مبرك رقم 

العاشور

021 311 079

0661 512 887

asenhadj@hotmail.fr

ا لرغاية1رقم " 36إأ "حي الونشريس عمارة 539413/12/2011مؤسسة الرياضالجزائر16
021 848 383

0556 062 612
elryadschool@yahool.fr

الجزائر16
المدرسة العالمية لتحسين 

األجهزة
رالكاليتوس02حي سليماني رقم 539313/12/2011

021 502 146

0662 745 668
upmschool@hotmail.fr

 بئر مراد رايس27حي الكاسطور رقم 539513/12/2011مركز التكوين الذكيالجزائر16
0550 182 365

0777 063 087
info@slc-dz.com

الجزائر16
الم ‘المدرسة  التكوين في ال

اآللي الي يبي فيق
13608/01/2012

شارع أحمد واكد التعاونية العقارية النجاح

  دالي إبراهيم78فيال رقم 

023 362 442

05 60 296 702
contact@ipfig.com

 اليدو المحمدية01 فيال رقم 2حي باحة 98422/02/2012الرائدةالجزائر16
0661 589 971

021 203 333
rahimbigworld@hotmail.com

727s.korichi@aga-dz.com 047 0560واد السمار 13 رقم 2حي ماكودي     باب الزوار11شارع باحة محمد رقم  03/05/2020 155 أ ح أ األكاديمية العالمة األملالجزائر16

الجزائر16
مدرسة النكوين المستدام 

ايتافورد
106622/02/2012

06التعاونية العقارية الرفيق فيال رقم 

الرؤيبة

021 811 784

0550 926 151
info@etaford.com

الجزائر16
مدرسة اإلعالم اآللي و التسيير

إي أم أس
277627/05/2012

 ساكري كور 04شارع مولود حاوش رقم 

الجزائر الوسطى

0540 180 316

021 909 976
wwwims-alger2@live.fr

277727/05/2012ايبيبروالجزائر16
 194التعاونية العقارية االرحمة رقم 

دالي إبراهيم
021 336 419

info@isag-dz.com

hichem.djerad@googlemail.com

855larroum68@hotmail.fr 304 0550 عين طاية141شارع علي خوجة رقم 188804/06/2012مدرسة الرومالجزائر16

الجزائر16
مدرسة الحالقة و التجميل 

كليوباترا
315014/06/2012

 218شارع حسيبة بن بوعلي رقم 

الجزائر الوسطي

021 947 188

0790 754 248
soltanijasmine@gmail.com

 الجزائر الوسطى136شارع كريم بلقاسم رقم 315114/06/2012اإلحتراف المهنيالجزائر16

0661 557 827

021 230 203pro-advances@hotamil.com
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 بئر خادم09تعاونية السالم رقم 342526/06/2012مدرسة الوفاءالجزائر16
021 553464

0557 494 236
ecolewafaa8@gmail.com

الجزائر16
مركز الجزائري للذكاء أ أل 

سي
 حيدرة02شارع صافوة رقم 387430/07/2012

0550 414 805

021 483 447
hacene.chaib@alc-dz.net

الجزائر16
مدرسة النوعية و المناجمنت 

جي ام
 أوالد فايت01تعاونية المرسى رقم 431126/08/2012

0023 564 354

0771 123 267
ouahiba.gherbi@gmail.com

الجزائر16

المعهد العالي الدولي للتكوين 

المتخصصين إي أس إي أف 

إو

434129/08/2012
04 و 03رقم " C "432حي عين هللا عمارة ر

دالي إبراهيم

0661 581 520

021 241 680
kentourielmadjid@hotmail.com

434229/08/2012مركز التكوين للفنون و حرفالالجزائر16
 شارع المذابح 14شارع طاهر صحراوي، 

سابقا سطاوالي

0661  593730

0772  012 468

 القبة01شارع محمد بن كحلة رقم 434729/08/2012دالتا لوغالجزائر16
021 288 818

021 288 836
saidbabaci@deltalog-dz.com

 حسين داي08شارع سباي عبد القادر رقم 675931/12/2012الغو انفو بروالجزائر16
0670 346 819

021 326 740
algo.info.pro@gmail.com

راألبيار01شارع عمار دحماني رقم 6107/01/2013مدرسة حديقة العنايةالجزائر16
023 380 114

0558 121 888
jdsaelbiar2012@yahoo.fr

 القبة10شارع فريد بويش رقم 14710/01/2013العالية للجمالالجزائر16

0550 200 999

0770 495 256
ecolealliabeauté@gmail.com

aissabourahla@yahoo.fr

51130/01/2013المعهد الدولي للمالية و التسييرالجزائر16
 الطابق األرضى13التعاونية العائلية فيال رقم 

 المنظر الحميل القبةBمحل 

0771  827 909

021 687 103

bediraz@yahoo.fr

benmohamed_s@yahoo.fr

 القبةJ8 لبروفال 141فيال رقم مجموعىة97524/02/2013النورالجزائر16
0658 051 072

0658 051 073

ecolennoor@gmail.com

cntact@en-noor.com

الرويبة (لطابق ااألول) 04شارع حسيبة بن بوعلي رقم 97624/02/2013الكوديفيالجزائر16
0552 626 813

021 811 661
salem..tigzirine@alcodefi.com

 موتشاشو حيدرة10حي القادوس قطعة رقم 63104/02/2013سيامنس شركة ذات أسهمالجزائر16

021 946 300 à 

313

021 946 337

sofiane.galou@siemens.com

nesrine.lhamina@siemens.com

 الجزائر الوسطى24شارع أحمد شايب رقم 132512/03/2013مدرسة الشافالجزائر16
0556 476 382

0552 932 860

virginiaanastasiadou@gmail.com

info@topchef-algeria.com

 الينابيع بئر مؤاد رايس56حس كادات فيال رقم 04/08/2019 276 اباف الجزائرالجزائر16
021 554 855

0772 445 286
fatah.bouchetout@apave.com 
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mailto:hacene.chaib@alc-dz.net
mailto:ouahiba.gherbi@gmail.com
mailto:kentourielmadjid@hotmail.com
mailto:algo.info.pro@gmail.com
mailto:jdsaelbiar2012@yahoo.fr


رمز 

الوالية
عنوان البريد اإللكترونيرقم الهاتفعنوان المؤسسةتاريخ االعتمادرقم االعتمادإسم المؤسسةالوالية

القائمة اإلسمية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة الوطنية

 القبة30تعاونية الرشد رقم 420909/08/2013مدرسة الرشد العالميةالجزائر16
0661 680 263

021 680 944
saadiabdelouaheb@yahoo.fr

 بن عكنون02شارع إدير تومي قطعة رقم 454404/09/2013اديو فكتوري الجزائرالجزائر16
0770 988 416

021 945 866

amdjad.masmoudi@imsie.com

contact@imsie.com

الجزائر16
المؤسسة الخاصة للتكوين 

المهني اإلصرار
473016/09/2013

 هواء فرنسا 135 و 133حي برانيس رقم 

بوزريعة

021 943 377

021 941 113
procomcine@gmail.com

الجزائر16
قلوبال فينونس الجزائر

جي أف أ
504407/10/2013

 مركب وقف حي الكرام شارع ع

بد القادر مزور  بئر خادم

021 570 039

0550 965 774
gfatraining@yahoo.com

 عيسات إدير الشراقة89ؤقم 627019/12/2013العلوم و الحرفالجزائر16
023 301 143

0559 225 496
contact@smartsprint.dz

الجزائر16

المدرسة المتخصصة في 

السمعي البصري

"إسماكا" للسنما و اإلدارة 

 دالي إبراهيم372 رقم 2قطعة عين هللا 627119/12/2013
023 573231

0661 532 440

esmaca@outlook.com

sarlaic@outlook.fr

الجزائر16
مركز تطوير الكفاءات في 

التسيير
 الشراقة19طريق دالي إبراهيم رقم 630623/12/2013

021 3641 65

0661 600 819
b.benabdeslem@g.mail.com

 باش جراح199شارع طرابلس رقم 77110/02/2014الريشة الذهبيةالجزائر16
0667 331 641

0557 876 653

zeroualihassina@yahoo.fr

90917/02/2014آ ف سي للتكوينالجزائر16
 13 -01شارع أحمد  العافر حي رقم 

 بن عكنون22مجموعة ملكية  رقم 

021 288 429

0550 805 463
hocine@afc-dz.com

 جسر قسنطينة06حي الحساة قطعة رقم 91017/02/2014قوس المستقبلالجزائر16
021 839 688

0549 407 510

الجزائر16
مركز التكوين في الكهرباء و 

األتوماتيزم
 جسر قسنطينة419 رقم 02حي سونالغاز 91117/02/2014

021 8302 28

0770 913 736

info@cfea-dz.com

hichem.alikacem@cfea-dz.com

 بن عكنون07شاالع دودو مختار رقم 158519/03/2014اوكسيجين نقطة كومالجزائر16
0550 753 959

0561 803 291

saadihocine@hotmail.com

nourhou@live.com

 بني مسوس40التعاونية العقارية سيلفا رقم 158619/03/2014اللة بايةالجزائر16
05 58 194 393

021 934 846
lallabeyacentredeformation@gmail.com

 بئر خادم38 جويلية رقم 1شارع 158819/03/2014األفقالجزائر16
055 261 818

0772 116 490
khedar.m@hotmail.fr

172627/03/2014المدرشة العالمية في فن الطبخالجزائر16
 محالت رقم 26 مسكن عمارة 2058حي 

 باب الزوار354 و 253

0553 628 437

021 240 862
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199514/04/2014معهد التمهين للحركةالجزائر16
02 محل رقم 38شارع أحمد قارة رقم 

بئر مراد رايس

0661 585 678

021 564 728
mohamed.yacine@wial-dz.com

 القبة07شارع سيد علي العربي رقم 192209/04/2014ايتي تالون سكولالجزائر16
023 781 027

023 781 029
info.techno93@gmail.com

 بئر خادمC/39زنقة قطعة رقم 216527/04/2014لوكسوالجزائر16
0550 922 210

021 501 501
samir.issad@gmail.com

الجزائر16
مدرسة التكوين المهني في 

النظافة و حماية المحيط
 بني مسوس03شارع المسجد رقم 228730/04/2014

0550 361 112

0550 848 454
hidermohamed@hotmail.fr

الجزائر16

المعهد العالي في عبقرية 

اإلعالم اآلي

إي أي جي إي

338109/06/2014
 مكرر 01شارع ديدوش مراد رقم 

الجزائر الوسطى

023 492 384

0561 691 209
contact@isgi-dz.com

 الشراقة16شارع ميهوبي محمد رقم 353015/06/2014وانيالبالجزائر16
021 363 278

0550 955 110

contact@wanylab.com

nassimahamdi@wanylab.com

386101/07/2014معهد التكوين ابتكارالجزائر16
12التعاونية العقارية السعادة رقم 

أوالد فايت

0774 369 231

021 386 086
mokrani.fawzi@gmail.com

الجزائر16
معهد االتكوين في الكناجمنت 

و الوجستيك 
386001/07/2014

78التعاونية العقارية مفتاح الخير رقم 

جسر قسنطينة

021 211 008 

0776 4884 99

info@bkgmschool.com

kadouri_exp@yahoo.fr

928 770 021 المقرية03مجموعة زعلف 439030/07/2014 دي3آس الجزائر16

0778 495 687

s3d.ecole@gmail.com

449307/08/2014مدرسة األسجار الطائرةالجزائر16
 بن عمر07شارع غابات الصنوبر رقم 

القبة

0555 697 055

021 687 201
platanes.n@gmail.com

489110/09/2014اكاديمية رونو الجزائرالجزائر16
 3/52منطقة النشاط سيدي عابد رقم 

تسالة المرجة بئر توتة

023 930 118

023 930 101

0770 905 000

guillaume.josselin@renault.com

idris.saci@renault.com

 الشراقة240 فيال رقم 03شارع بوشاوي 459320/08/2014توف رايلند الجزائريةالجزائر16
0560 036 718

0550 583 182
adnane.benhabyles@dz.tuv.com

553528/09/2014إي بي للحلولالجزائر16
رالينابيع13شارع خوجة الجلد رقم 

بئر مراد رايس

0555 051 741

021 540 718

f.yousfi@ibsolutions-dz.com

trikibouzid@yahoo.fr

contact.ismi@ibsolutions-dz.com

 بئر خادمA 13التعاونية المبنية قطعة رقم 582106/10/2014الجودةالجزائر16
0551 756 657

021 738 159
isoplusdz@gmail.com

16/05/2019 157 معهد التقنيات و التسيير تيماالجزائر16
 الينابيع 28شارع مارسيلو فابؤي رقم 

بئر مراد رايس
0780 322 359ha021979@gmail.com

 الرويبة09حي برانيس قطعة رقم 600214/10/2014معهد حرف السياراتالجزائر16
023 967 171

0559 347 225
contact@cima-motors.com

mailto:mohamed.yacine@wial-dz.com
mailto:info.techno93@gmail.com
mailto:hidermohamed@hotmail.fr
mailto:contact@isgi-dz.com
mailto:mokrani.fawzi@gmail.com
mailto:platanes.n@gmail.com
mailto:adnane.benhabyles@dz.tuv.com
mailto:isoplusdz@gmail.com
mailto:ha021979@gmail.com
mailto:contact@cima-motors.com
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893 544 021 القبة80تعاونية اإليريس فيال رقم 08/11/2019 342 اإلمتيازالجزائر16

0550 342 450

forwellalgerie@yahoo.fr

62 92 25 0772 الحميز الدار البيضاء04حي الملعب فيال رقم 614620,10,14مدرسة النار و الحمايةالجزائر16

الجزائر16
معهد التكوين و التطوير 

المهني اي آف دي بي
 164 03/05/2020

2رفيال رقم 11شارع اإلخوة عباس مجموعة 

الدار البيضاء
 0661 646 842ifdp.institut@gmail.com

الجزائر16
معهد تطوير الين مناجمنت 

ايديمال
612 083 0557الرغاية" أ" 2اتعاونية العقارية األفاق رقم 01/03/2020 107 

ali.belaid@gmail.com

3iconsultantsmaghreb@gmail.com

 حيدرة28منطقة النشاط الصغير رقم 127003/02/2015اكاديمية بي تي بيالجزائر16
0790 839 158

023 531 451

astrid.lauer@pigier.com

hayetsai@pigier.com

الجزائر16

معهد األبحاث في التكوين و 

المالية

 إيرفي

 سطاواليJ-Cإقامة المثلث عمارة  155715/02/2015
023 220 032

023 220 040
rati-16@hotmail.com

03/05/2020 162 مدرسة سنة حلوةالجزائر16
 سابقا01 رقم 19شارع حسيبة بن بوعلي رقم 

الرويبة (الطابق األول)

0550 004 762

0662 759 717

0541 729 845

sanahilwa.ecole@gmail.com

 القبة20شارع قدور بوطالب رقم 16/05/2019 159 معهد المناجمنت الندىالجزائر16
0560 430 800

0770 540 159 
djidjeliz@yahoo.fr

الجزائر16

معهد التكوين التطبيقي في 

السمعي

 البصري و السينما صارة

349119/05/2015
 23شارع حسان بن نعمان رقم 

بئر مراد رايس

021 544 452

0550 815 525

btidjaniya22@hotmail.com

rafikbokhari@gmail.com

شارع حسيبة بن بوعلي الرويبة350620/05/2015ايدي فورسالجزائر16
023 855 065

023 855 066
contact@ideeforce.org

الجزائر16
WTCA وطنية تكوين 

كمالي الجزائر
 حيدرة05شارع الصنوبر رقم 491010/08/2015

021 694 307

0661 529 017

ae.tibaoui@wtcalgerie.com

madanizahir@gmail.com

 الشراقة04شارع الكثبان رقم 659523/11/2015تي ام سي الجزائرالجزائر16
021 383 800

0552 312 767
fedwa.rahil@tmcalgerie.com

784 961 0550 دالي إبراهيم26 رقم 1بواديكار 709013/12/2015التكوينات العالميةالجزائر16

0553 215 900

salima.formation1@gmail.com

 حيدرة32شارع سيدي يحي رقم 738428/12/2015كا دو ام سيالجزائر16
021 482 183

0770 700 701

mo.ouhalima@gmail.com

formation@kem-conseil.com

mailto:forwellalgerie@yahoo.fr
mailto:rati-16@hotmail.com
mailto:contact@ideeforce.org
mailto:fedwa.rahil@tmcalgerie.com
mailto:salima.formation1@gmail.com
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250sbouchama@hotmail.com 280 2140698شارع محمد بلوزداد رقم 729128/12/2015المدرسة الخاصة رشيدةالجزائر16

الجزائر16
مدرسة اإلبتكارات العالمية 

اي ني تال
19211/01/2016

 16رقم  (البلدية سابقا)حي محمد بلقاسم 

 الدار البيضاء14مجموعة رقم  

0552 181 971

0770 250 164
fadila.dahiri@outlook.com

الجزائر16

معهد التكوين اإلداري و 

التسيير

إيفاج

795 689 021 ابن رشد القبة القديمة21قطعة رقم 101522/02/2016

0556 812 456

483aem_comunication@yahoo.fr 696 021 المرادية92شارع سيلفان فورستي رقم 165015/03/2016انفاست بلوسالجزائر16

198229/03/2016نخبة التعلم الذكيالجزائر16
18 فرع 11شارع تيبوشار قطعة رقم 

سيدي امحمد

0557 280 288

021 274 619
mokranisab@yahoo.com

346330/05/2016نورمانسالجزائر16
04شارع حسيبة بن بوعلي رقم 

الرويبة (الطابق األرضي) 

0549 053 381

0664 081 588

ecole.noramens@gmai.com

justesse2001@yahoo.com

westdream71@yahoo.com

 ليدو المحمدية16شارع المقراني  رقم 536131/08/2016تاكسال للتكوينالجزائر16
0662 219 403

0553 346 352
bsellamifisc2007@gmail.com

الجزائر16
معهد التكوين في تقنيات 

التسيير
 مكرر حيدرة21شارع محمد سماني رقم 445517/07/2016

0770 700 140

0550 667 442
mokhtaritahar@gmail.com

 القبة37تعاونية البلدية رقم 504618/08/2016مدرسة التكوين الخلدونيةالجزائر16
0551 429 651

0554 239 975
saria.nadia@yahoo.fr

554019/09/2016مدرسة األجيالالجزائر16
16 فيال  04الكاسطور مجموعة 

بئر مراد رايس

0661 533 131

021 563 398
saadi_slim@yahoo.fr

975contact@inmaaknowledge.com 239 0554رديدوش مراد  الجزائر الوسطى1تر 560415/09/2016انما للمعرفةالجزائر16

الجزائر16

مركز التحويل و التصديق 

على الكفاءات

تي كومبيتانس

شارع محمد غربي القبة581927/09/2016
0550 133 264

021 775 859

bateleu@gmail.com

contact@tcompetences.com

الجزائر16
مدرسة تسيير و اإلعالم اآللي 

و التجالرة
القبة القديمة19شاررع ناصر أقومين رقم 622626/10/2016

041 247 906

0770 896 647
ontact@egicibnsina.com

 حيدرة33شارع الصنوبر رقم 700515/12/2016مدرسة التكوين مكتب فيريتاسالجزائر16
0770 788 463

021 605 728/90

700615/12/2016سيفاو للتكنلوجياالجزائر16
 15شاررع البشير اإلبراهيمي رقم 

األبيار (بوارسون سابقا)

021 790 682

0770 952 023
echevtrie@cfaol.com

الجزائر16
المعهد الذكي اللتسيير و 

التكنلوجيا
083mounirbox@gmail.com 370 0550 الشراقة01اشارع عيسات إدير رقم 98426/02/2017

 مكرر الشراقة05شارع جيرو  رقم 137316/03/2017مركز سي بي سيالجزائر16
0770 600 006

0561 111 333
nadeem@cbc-training.com

 حيدرة38حي بروفانس الصغيرة رقم 230323/04/2017بارليتز للجزائرالجزائر16
0661 767 099

021 481 260

info@berlitz.dz

lazhar.hani@berlitz.dz

 العاشور الدرارية15طريق الحوض رقم 255212/05/2017مدرسة الرسم الجزائريةالجزائر16
021 331 495

0561663 299
manager@bez-algeria,com

mailto:sbouchama@hotmail.com
mailto:fadila.dahiri@outlook.com
mailto:mokranisab@yahoo.com
mailto:saria.nadia@yahoo.fr
mailto:ontact@egicibnsina.com
mailto:echevtrie@cfaol.com
mailto:mounirbox@gmail.com
mailto:nadeem@cbc-training.com
mailto:manager@bez-algeria,com
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شارع علي ساحلي المقرية255312/05/2017فورمينيالجزائر16
0554 240 407

0552 153 030
direction@formini.dz

 العاشور الدراريةC 1الحوضين عمالرة 381118/06/2017اوكسيانيك للتكوينالجزائر16
0661 572 764

021 948 592
sam@oceanic-dz.com

450725/07/2017الساعة الهادئةالجزائر16
 1071 رقم 35حي الزيتون عمارة د 

واد الرمان العاشور

021 948 670

0540 691 129
benlakhal-hanane@live.fr

الشراقة" أ"شارع محمد بوضياف رقم 533517/09/2017ار سي اس ستيل للجمالالجزائر16
0770 235 321

0555 478 000

 الجزائر الوسطى05شارع أرزقي حماني ارقم 565608/10/2017اينداتاالجزائر16
0771 223 924

023 492 824
indata01@gmail.com

669racimjd@gmail.com 376 0551 حسين داي05شارع علي دايد رقم 566408/10/2017اليانيس تيك لإلستشارةالجزائر16

 القبة396حضيرة بن عمر رقم 602322/10/2017مدرسة ما بين الفنادقالجزائر16
021 282 053

0559 353 244
lalimounir@gmail.com

 بئر خادم05قطعة جيقو رقم 596422/10/2017األبعاد الثالثةالجزائر16
021 445 544

0554 333 333
3dalgerrie@mc3.fr

708630/10/2017سيكوروليتالجزائر16
 حي العمال 16 جزء 92قطعة رقم 

الدار البيضاء

021 755 934

0555 047 241

0661 713 715

r.mechtour3@gmail.com

r.mechtour@hec.dz

741920/11/2017مدرسة اليسياالجزائر16
18شارع الشهيد بكالم محمد مجموعة 

 الدار البيضاء01رقم 
0559 766 869alicia311school@gmail.com

37914/01/2018جي سي تي سي ايالجزائر16
2 المادة 706حوش قاوش مجموعة ملكية 

دالي إبراهيم

0555 427 774

0561 423 022
raed@gc-jordan.com

83328/01/2018 بيام أكاديميالجزائر16
3 قطعة 35حي المدينة الجديدة رقم 

الدار البيضاء

023 930 187

0770 145 938
hdahmani@bm-a.com

 أوالد فايت09شارع محمد جادل رقم 83428/01/2018مدرسة التقدمالجزائر16
0554 590 132

0551 269 941
wkdinacer@gmail.com

الجزائر16
المدرسة  الجزائريةالتدريب و 

اإلسثشارة األمل
174espoirdh@hotmail.fr 984 0772 برج الكيفان27شارع اإلخوة مدور رقم 149514/02/2018

 عين البنيان47 مسكن رقم 1208حي 217107/03/2018مدرسة قصر سبأالجزائر16
0559 258 635

0661 380 500

naimarouibi5@gmail.com

palissaba@gmaiml.com

 الدويرة94 فيال رقم 04قطعة رقم 222911/03/2018قوة الهندسة و األتوماتيكيةالجزائر16
021 317 932

0555 035 474
contact@ape-dz.com

الجزائر16
مدرسة التسيير و اإلعالم 

اآللي الحوافز
026 683 0658 برج البحري593 فيال رقم 20حي 409615/05/2018

023 957 373

monde.adm@gmail.com

439324/05/2018مجال الديفالجزائر16
سعيد حجار  فيال  (extension)تمديد 

 السحاولة46رقم 
021 357 076

0661 430 103

sarl.s4d@gmail.com

brahimghersi@gmail.com

 دالي إبراهيم140حي البناء رقم 452831/05/2018انفنيتيف للتكوينالجزائر16
0560 704 234

023 304 194
infinitifacademie@gmail.com

mailto:direction@formini.dz
mailto:sam@oceanic-dz.com
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شارع دحمان تباروت الربوة الحمراء452931/05/2018التكوين الوقائيالجزائر16
0551 201 363

0556 632 319
abdelhamouche@gmail.com

 03/05/2020 163 التحسين المهني المتواصلالجزائر16
 طريق الفالنيل حي عين هللا 01فيال رقم 

دالي إبراهيم

0560 804 289

0551 221 856
londonabi@gmail.com

الجزائر16
مركز تحسين الكفاءات  بي ام 

جي
 حي البرتقال القبة15فيال رقم 524726/06/2018

0550 133 264

0794 699 253
info@hotmail.center

524726/06/2018اي كونسيلتالجزائر16
41 رقم 2 فرع 243إقامة السالم قطعة 

الرغاية
0561 338 187ilhem.mahmoudi@gmail.com

الجزائر16
مدرسة التكوين في الحلويات 

و الطبخ الياسمين
 الرويبة19شارع ضريف محمد رقم 536201/07/2018

023 854 166

0549 287 134
yastrustme17@yahoo.com

542903/07/2018الثرياالجزائر16
(الطابق الثاني) 01قطعة عليوة فوضيل رقم 

الشراقة

 023 365 342

0560 035 118

578522/07/2018او دي اس بيالجزائر16
شارع العربي بن مهيدي الرستمية 

دالي إبراهيم

0796 831 637

021 182 294
houssem.ouramdane@yahoo.fr

 زرالدة02إقامة المنظر الجميل رقم 618802/082018فانكوت للجزائرالجزائر16
021 323 497

0770 327 956
vialgerie@vincotte.dz

22619802/08/2018كومبيس الجزائر16
 سعيد حمدين92قطعة عدل رقم 

 بئر مراد رايس

0559 419 610

021 561 653
alounas@yahoo.fr

الجزائر16
المدرسة المتخصصة في 

تقنيات تقدم شريك النخبة
620102/08/2018

(إدوار كيني سابقا)شارع اإلخوة مسلم 

 الطابق الثاني سيدي أمحمد11 رقم 

021 235 601

021 235 603

amar_yahiaoui@hotmail.fr

communication@allitpartner.com

manager@allitpartner.com

 سيدي أمحمد15شارع اإلخوة بولهدور رقم 817822/11/2018أليقان للتكوينالجزائر16
021 710 094

0549 972 910
badia-ben@yahoo.fr

15316/05/2019اي فامالجزائر16
" ب"شارع اإلخوة بوعدو  دورة النجاح عمارة 

بئر مراد رايس

0657 746 871

0661 976 342

efam.savoir@gmail.com

meguimi.hamid@gmail.com

 جسر قسنطينة  عين النعجة 01تعاونية النصر قطعة رقم 15416/05/2019مدرسة الرسم الصناعيالجزائر16
0541 444 674

0661 555 548
lazouniab@yahoo.fr

الجزائر16
مدرسة تقنيات الصناعة و 

التسيير اي تي ام
 أوالد فايت07شارع محمد جادل رقم 15516/05/2019

0770 960 476

023 309 015

institut.itm@gmail.com

hkhodj_zakia@yahoo.fr

الجزائر16
السالمة العالمية و خدمات 

التدريب
 بئر مراد رايس79شارع سعيد حمدين رقم 15616/05/2019

0557 858 155

034 237 732
 info@gests-services.com

الجزائر16
مدرسة فنون الطبخ 

ىكوافوارتان
15816/05/2019

 44شارع صالح الدين األيوبي رقم 

برح الكيفان

0551 651 590

0540 691 129

mansourkhodjahanane@

outlook.fr

16416/05/2019السالمة و الصحة المهنيةالجزائر16
 البالطو 56 مسكن فيال رقم 80حي 

أوالد فايت

0550 463 463

023 294 562

bosha.dz@gmail.com 

ontact@boshalgerie.com

mailto:abdelhamouche@gmail.com
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الجزائر16
مدرسة التسيير للفندقة و 

السياحة صابلين
 الشراقة611حي الرياح الكبرى رقم 15916/05/2019

0661 524 103

021 274 219

aboura.maamar@outlook.fr

ouadou_ba@yahoo.fr

 واد الطرفة الدرارية18قطعة بجيجا رقم 16016/05/2019باركور للتكوينالجزائر16
0553 906198

023 244 726
birbir.servicegmail.com

  منحنى حيدرةE 6إقامة شعباني رقم 16116/05/2019سيسثات ويالجزائر16
 021 248 595

0778 059 362
tzerguini@gmail.com

940haroun_adel@hotmail.com 336 0770 العاشور40حي األمل مىسوعة د رقم 16216/05/2019اليت بوتيالجزائر16

16316/05/2019بالريكس سكولالجزائر16
 المجموعة 420التعاوني العقارية شرايتية رقم 

 برج البحري2 فرع 937الملكية رقم 

0559 085 190

0661 214 900
hamzahadadcha@gmail.com

16516/05/2019ليارناكسيومالجزائر16
 المنضر الجميل54شارع محمد بلقاسم رقم 

 الحراش

021 523 251

0661 545 360

0671 987 654

nassim.guita@gmail.com

الجزائر16
المعهد المتخصص في العلوم 

اإلقتصادية و التسيير
334iseeg.formation@gmail.com 523 0553  القبة17حي بواري الشارع الثاني رقم 16616/05/2019

 الرويبة74حي العقيد عميروش رقم 16716/05/2019الزي األصيلالجزائر16
023 894 595

0791 568 687
elzay.assil@gmail.com

 األبيار14طريق بوارسون رقم 16816/05/2019شان للتسييرالجزائر16
0661 478 800

021 921 794
nahed.belgrade@gmail.com

الجزائر16
مدرسة التكوين المتواصل او 

اف سي يو
 البرتقال الرويبة22تعاونية الكون رقم 21807/07/2019

0770 310 948

0559 1731 51

efco.rouiba@gmail.com

efcoformation@gmail.com

630 921 0661شارع مصطفى خوجة بن عكنون27404/08/2019اف سي للتكوينالجزائر16

0550 645 644

abdelhakim.chaib@ywsinstitute.com

الجزائر16
اي اس جي برو للتكوين 

المهني
27504/08/2019

 02 قطعة 428تعاونية البروج رقم 

دالي إبراهيم

0550 976 702 

 0554 013 403
 isgalgerie@gmail.com

الجزائر16
معهد التكوين في الهندسة و 

البناء سيتي
27704/08/2019

04تعاونية التصدي طاهر بوشات رقم 

تقصراين بئر خادم

 0550 526 734

0560 866 147

maghraoui.lamine@

gmail.com

 الشراقة2حي بوشاوي 27804/08/2019اكاديمية الفندقة و السياحةالجزائر16
0661 510 066

0541 251 256
belfegas@yayoo.fr

897ansemannaba@gmail.com 363 023 الشراقة09حي كاوش رقم 27904/08/2019مدرسة سهىالجزائر16

 العاشور164واد الطرفة رقم 28004/08/2019مدرسة رامرايالجزائر16
023 243 779

0550 463 463
directionramrayschool.com
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 دالي إبراهيم61حي البناء رقم 34108/11/2019معهد المنار العاليالجزائر16
0542 764 519

0661 688 563
selma_benmoussa@yahoo.fr

الجزائر16
مؤسسة التكوين المهني سي 

الميلود الطيب
376lila-251@hotmail.com 267 0550 الدويرة42شارع الطاحونة القديمة رقم 37308/11/2019

 باب الزوار176رقم " ف"حي بوسحاقي 53724/12/2019مجمع كوستالجزائر16
023 832 892

0542 305 383
kostgroupe@gmail.com

53824/12/2019األميرالجزائر16
 مجموعة التماريس01حي الجنينة قطعة رقم 

المحمدية

0551 186 663

0555 791 771
elamir_inter@yahoo.com

 البساتين القبة58حي كلو رقم 53924/12/2019أوبتيموم للياقة مناجمانت اوبامالجزائر16

021 284 400

021 281 166h.bourahla@opem-dz.com

2819/02/2020الصناعات الشمسية المستقبليةالجزائر16
116 قطعة رقم 32مزرعة بون فرع رقم 

القبة

0555 04 0550

0775 845 427

futureindustriesolaires@gmail.com
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  باب الزوار15/05حي الصومام رقم 54124/12/2019السياحاتالجزائر16

0560 121320

0550 419 082

0657 779 484

mabroukrais@gmail.com

1810/01/2020اداكس للتكنولوجياالجزائر16
 H مسكن مدخل 136إقامة قاية  

 الطابق األرضي أوالد فايت

023 279 078

023 279 080
dorothee.djebra@adextechnomogy.dz

 باب الزوار  قطعة 19 ، 05الطريق الوطني رقم 10601/03/2020مدرسة مدادالجزائر16
0554 630 138

0560 732 697
ecolemidad@gmaill.com

15303/05/2020معهد لواءالجزائر16
323 رقم  2التعاونية العقارية الياسمين قطعة 

أوالدىفايت

0671 126 448

0557 704 263
academyliwa@gmail.com

 باب الزوار414 قطعة رقم 3حي دوزي 16103/05/2020معهد التسويق و التدريبالجزائر16
0560 340 021

0556 499 545
algeriaimt@gmail.com

 بئر خادم60تعاونية النهضة رقم 18201/06/2020معهد المناحمنتالجزائر16
0555 980 952

0549 118 996

h.tarek@crowe.dz

a.kasmi@crowe.dz

الجزائر16
مركز التكوين لألنظمة 

المعلوماتية
567alger@sdggroup.com 367 023 الشراقة146حي جيرو رقم 18301/06/2020

الجزائر16
اإلتصال و التكوين التأهيلي

أو سي أف سي أ ترينينق
25313/07/2020

04التعاونية العقارية سيتميل رقم 

دالي إبراهيم
0558 371 173

ecfalgerie@outlook.fr

formation,dz@ecfmontreal,ca

الجزائر16
مركز قاعدة تقنيات اإلعالم 

اآللي
27216/08/2020

 مكرر  الينابيع 04حي كدات رقم 

بئر مراد رايس
0662 396 102he.kahina@hotmail.fr

267المجموع

mailto:mabroukrais@gmail.com
mailto:ecfalgerie@outlook.frformation,dz@ecfmontreal,ca
mailto:ecfalgerie@outlook.frformation,dz@ecfmontreal,ca


رمز 

الوالية
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الجلفة17
مدرسة منصورة للتكوين و 

التعليم متعددة التخصصات
404contact@mansourschool,com 564 0557  الجلفة 14/13 جويلية  05مركز األعمال حي 692006/01/17

001sercondz@gmail,com 000 0663  الجلفة15/205نهج األمير عبد القادر بناية 2592007/02/06معهد سيراكونالجلفة17

الجلفة17
مدرسة المغاربية لتكوين 

سائقي اآلت األشغال العمومية
007chabamouhieddine@yahoo,fr 186 0780  الجلفة01/84شارع  سيدي نايل 1682010/02/28

الجلفة17
معهد المجد للتكوين المهني و 

ترقية اإلداريين
311elmajedhbb@gmail,com 910 0697 حاسي بحبح02حي الوسط رقم 6432011/04/18

الجلفة17
معهد العقيد سي أحمد بن 

شريف
319lounnasameur7@gmail,com 190 0667 عين وسارة04حي زيغود يوسف  رقم 1262012/01/18

910salass333@gmail,com 649 0664 مسعد359/28حي طريق بوسعادة 55602015/12/01معهد فوكسالجلفة17

الجلفة17
معهد الحكيم محمد منه هللا 

للتكوين المهني و تأطير 
512nsalhakim@gmail,com 151 0673 حاسي بحبح07/112حي السوق بناية 55612015/12/01

157otmaneboudissa@gmil,com 874 0661 الجلفة354/162نهج األمير عبد القادر بناية 2162019/07/07معهد المتفوق للتكوين المهنيالجلفة17

404contact@mansourschool,com 564 0557 الجلفة166/160 جويلية  رقم 05حي 16582018/05/15ملحقة منصورةالجلفة17

9المجموع
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344 477 034شارع عبد الهادي إسماعيل، حي الشاطئ 30  09/04/2003 840بابلجيجل18

041 545 034 مسكن بوشركة طاهر جيجل200 ، حي 02 عمارة  ك رقم  09/08/2003  844وسيمجيجل18

03/03/2011  265األملجيجل18
 

 طاهر جيجل01 مسكن رقم 100حي 
034 446 023

المجموع
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374ecole.elamel19@gmail.com 446 0540 سطيف267شارع حمو بلحوكي رقم 521995/01/18األملسطيف19

سطيف19
المدرسة الخاصة لإلعالم 

االلي و التقنيات المتقدمة
536epitaschool@gmail.com 270 0552 سطيف1شارع عوري الدراجي رقم 15961996/10/22

808ecoledjamel7@gmail.com 998 0560 سطيف6تعاونية بوطالب حي شادلي رقم 42910/02/1997الجمالسطيف19

978ecolegei@gmail,com 080 0555شارع فرانس فانون سطيف167514/09/1998المدرسة الكبرى لالعالم االليسطيف19

039ecole.elfadjer@gmail.com 480 0776 مسكن عين أزال20حي 201924/12/2001الفجرسطيف19

052taghichenoui@gmail.com 905 0773شارع اإلخوة ديلمي العلمة804/01/2003األمل سكولسطيف19

533khawarizmitc@gmail.com 828 0656 شارع بوخريصة سطيف7تعاضدية البركة رقم 434219/10/2015مركز الخوارزميسطيف19

993generationschool19@gmail.com 665 0771 البار بن قانة العلمة20 شارع 207514/09/2008جنيراسيان سكولسطيف19

183workinginstitut@gmail.com 120 0772 طالي عمر العلمة19 شارع 286817/12/2008واركينغ قروبسطيف19

33crownschoolsetif@gmail.com 4665 0551 سطيف59شارع مقام الشهيد رقم 140629/03/2015التاج االزرقسطيف19

509eta.formation@gmail.com 102 0771 سطيف6تعاضدية البركة رقم 290814/12/2011مؤسسة التكنولوجيا التطبيقيةسطيف19

852ecolenoureulma@gmail.com 087 0662 عبد العزيز خالد العلمة177شارع 31909/02/2012نورهانسطيف19

256rwissi@gmail.com 825 0661 العلمة14ملكية عقارية صدام رقم 114315/03/2015رويسي ناتوركينغسطيف19

سطيف19
المعهد الدولي للمحاسبة و 

التجارة
111incg.dz@gmail.com 614 0561 سطيف4 رقم 4تعاونية المساء قطعة 132224/03/2015

سطيف19
مؤسسة المناجمنت و إدارة 

المؤسسات
632contacts.emae@gmail.com 999 0560 لموشي الساسي حي والد براهم سطيف10 شارع 257031/05/2015
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سطيف19
مؤسسة التقنيات الحديثة إبن 

عمر
076 352 0696 سطيف188 رقم 195تعاونية الفالح حي المعبودة قطعة 516610/10/2017

725itquansetif@gmail.com 102 0663 لعرارسة سطيف378حي عبدهللا بوستة رقم 3027/01/2020مؤسسة إتقان لمهن المستقبلسطيف19

المجموع

27 رقم 32تجزئة 28102/09/2020خطوةسعيدة20

496fazaz.cdi.21@gamail.com 746 0770 سكيكدة122حي اإلخوة بوحجة فيال 2802004/10/05مركز تنمية اإلعالم اآلليسعيدة21

سعيدة21
مؤسسة التكوين في المهن و 

تقنيات التسيير
185format_bouchehit@yahoo.fr 761 038 سكيكدة01فيال تيمقاد رقم 1852003/10/25

262centredeformationennajeh@gmail.com 600 0556سكيكدة55 أوث 20مفرزة أرميتة مقابل مركب 1072009/05/24مؤسسة التكوين النجاحسعيدة21

821Elmanarformation@hotmail.com 511 0770 شعبان رموش سكيكدة13نهج 2852004/10/05مركز التكوين المنارسعيدة21

سعيدة21
مؤسسة التكوين النور و 

الهندسة
930CF_ennour@yahoo.com 704 038 سكيكدة43 فيال رقم 20/06/55 حي 1342004/04/27

17
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052institu21elemir@gmail.com 959 038 عزابة50حي األمير عبد الحق رقم 492017/03/01معهد األمير للتكوينسعيدة21

سعيدة21
مؤسسة التكوين تطوير 

التكنلوجيا
028 921 0773نهج حمودي طوبي سكيكيدة2102006/08/2616

redjem.djerrab@evolutec-

intenational.com

سعيدة21
مدرسة متخصصة في تقنيات 

التسيير
336contact.estg@yahoo.fr 763 038 م بلدية سكيكدة21طريق بني مالك رقم 2792010/12/08

المجموع
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311contact@icttowers.com 165 0557 شارع زبانة سيدي بلعباس31832014/12/1808اي سي تي تاورزسيدي بلعباس22

702malika22chikhi@gmail.com 544 048 سيدي بلعباسE شارع ميمون عبد القادر عمارة 31822014/12/1819آر اي بريستيجسيدي بلعباس22

652kchehebgroupe-hasnaoui.com 755 048 شارع سليم بن ثابث سيدي بلعباس31812014/12/1809لوفارسيدي بلعباس22

512stylmodins@gmail.com 751 048 شارع دمشق سيدي بلعباس8902014/04/1308ستيلمودسيدي بلعباس22

955chakibinf@yahoo.fr 741 048شارع صورية بن ديمراد سيدي بلعباس232005/01/09ميغاصوفتسيدي بلعباس22

185zataraek@yahoo.fr 162 0775 شارع مختاري علي تالغ سيدي بلعباس242005/01/0914زعترسيدي بلعباس22

195maalimcontacte@yahoo.com 547 048 شارع باستور سيدي بلعباس10252010/01/2032المعالمسيدي بلعباس22

324ibs22.contact@gmail.com 950 0549 شارع سعد بن عامر سيدي بلعباس18332016/05/0201االمتيازسيدي بلعباس22

156polyglotte.ile.sba@hotmail.com 257 0560 شارع فلسطين سيدي بلعباس34242017/12/1931بوليغلوتسيدي بلعباس22

nacera.abdennebi@groupe-chiali.com 263 703 048 سيدي بلعباس16 حصة رقم 215المنطقة الصناعية رقم 10362020/07/15شي علي أكاديميسيدي بلعباس22

422ahachemaoui@gmail.com 702 0656 سيدي بلعباس10شارع فرعون بخالد رقم 5142019/12/09المطمئنةسيدي بلعباس22

193emicom@yahoo.com 950 0557 شارع محمد خميستي سيدي بلعباس21682005/11/0901ايميكومسيدي بلعباس22

المجموع
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عنابة23
المعهد المتخصص في التسيير 

و االدارة
140bensaidyacine.dafisga@gmail.com 896 0661،شارع بسكري علي10222003-09-2410

623said.bourfis@gmail.fr 656 0550، شارع الثورة0211-05-6502009معهد األملعنابة23

730finaforannaba@yahoo.fr 205 0793البوني - 10 رقم 1الترقية العقارية مديتبات عمارة ب 03-02-1772014الوفاءعنابة23

666errissalaefp@yahoo.fr 976 0556، الزعفرانية4نهج بن يحي صديق رقم 02-05-6512009الرسالةعنابة23

564mefconseil-annaba@hotmail.fr 718 0661 الزعفرانية03محمد الصديق بن يحي رقم 05-10-13562011التسييير االنجنيرنغ التكوينعنابة23

عنابة23
 المركزية و المدرسة

التكنولوجيا و االعالم اآللي
708ecti_dz@outlook.fr 479 010699نهج حاسي بيضاء رقم 1762014-02-03

عنابة23
المعهد للعلوم و  التنظيم و 

التكوين الصناعي و التسيير
262annasofim@yahoo.fr 338 0557  الطابق االول11تجزئة واد القبة ثانوية رقم 4892010-03-25

331ecolestsannaba2018@gmail.com 297 0550، شاعر زعفور ناصر0506-01-1022005مدرسة العلوم التقنيةعنابة23

عنابة23
مدرسة القرن الواحد و 

العشرين
502tmschool.info@gmail.com 310 0770،شارع العربي التبسي942005-01-0523

281najettech2016@gmail.com 629 120656 رقم 01حي وادي الفرشة 05-01-1002005 القلمعنابة23

512SECOO-IGA@yahoo.fr 869 0661 شارع نجاعي عيسى0506-01-992005معهد التسيير و الماليةعنابة23

067lotfi2magic@gmail.com 889 0773، شارع ابن خلدون0516-01-1012005ابن خلدونعنابة23

949CHADAHT@YAHOO.FR 764 0772،شارع شطاب عبد الحميد0506-01-982005األفاقعنابة23

921ennajah.bahaeddine@yahoo.com 930 0771 برحال18 نوفمبر رقم 1101-01-1012016النجاحعنابة23

353alrachad@yahoo.com 320 0661، نهج عيساوي محمد0522-12-50382017الرشاد لعلوم و تقنيات التسييرعنابة23

عنابة23
معهد التكوين التقني و فن 

التسيير
837institutformation23@gmail.com 943 0770، نهج شوفي بالطابق الثالث3472010-03-0807

966merzoug@inspireeduc.com 052 0560، حي العناب28طريق سيرايدي رقم 03-05-11622018االلهامعنابة23

744b.faycal7@hotmail.com 304 130698، رقم 11تجزئة سانتيراز 03-05-11632018السياحة و الفندقة مدرسةعنابة23

202omarisamia@hotmail.fr 560 0771 ساحة طارق ابن زياد3108-07-19272012عالم النجاحعنابة23

916ivpme2@gmail.com 528 060773حي الزعفرانية شارع محمد الصديق بن يحي رقم 02-05-19712017األثيرعنابة23

102Lhanene.biginformatique@gmail.com 559 01038 سيدي عيسى 05جزء المفرز رقم 16-04-9422016المسيرعنابة23

239redamimar@yahoo.fr 492 0770، شارع صاولي عبد القادر0229-05-19702017الساميعنابة23
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566formateccenter@hotmail.com 901 0560 الطابف األول02التعاونية العقارية الوفاء 08-03-5632016معهد التكوين التقنيعنابة23

238ism_annaba@yahoo.fr 753 0658،شارع بن وهيبة محمد1541-04-10242012المعهد المتخصص في المهنعنابة23

457contact@insimest.com 651 170561سان كلو الشواطئ، نهج مصر رقم 05-01-962005معهد أنسيمعنابة23

418 688 060666حي الريم، فيال رقم 14-12-19892014معهد تقنيات الفندقة و السياحةعنابة23

21 الحصة رقم 02تحصيص قاسيو 09-05-20222017انسامعنابة23
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قسنطينة25
المؤسسة الخاصة للتكوين 

المهني
5582003/05/19

 18 ،17 الشطر 7فندق حسين الطابق الثاني الوحدة الجوارية 

المدينة الجديدة علي منجلي
031 677 575ecoleboulefkhad@gmail.com

قسنطينة25
- المعهد الدولي للمناجمنت 

-أنسيم 
309insim.de@gmail.com 948 0560  سيدي مبروك األعلى قسنطينة12حي بن خباب رقم 20842007/12/01

قسنطينة25
المؤسسة الخاصة للتكوين 

المهني
541itmstudya@gmail.com 60757 05 قسنطينة1حي اإلخوة عباس نهج أ رقم 26020/03/2011

671ecolesabrinaz25@gmail.com 748 031 الخروب قسنطينة19حي بوهالي العيد رقم 155225/12/2004صابريناسقسنطينة25

970institutelmoustakbal@gmail.com 101 0671نهج  اسماعيل محجوب سيدي مبروك السفلى قسنطينة10      5406/01/2016المستقبلقسنطينة25

قسنطينة25
- معهد التكوين المتخصص 

IFPS- 
663ifps2001@gmail.com 004 0775المنطقة الصناعية عين السمارة154625/12/2004

ال يوجد
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233numidiaschool@yahoo.fr 302 0661 علي منجلي197عين الباي الشطر الثاني رقم 92705/05/2010نوميديا سكولقسنطينة25

قسنطينة25
المؤسسة الخاصة للتكوين 

-أو أم سي- المهني للمناجمنت 
  الشطر الثاني قسنطينة52 حي بو الصوف تحصيص 161921/09/2010

031 601 405

0661 304 416
emcschool@gmail.com

 قسنطينة03حي كوحيل لخضر حصة رقم ب 76227/05/2012معهد األعمال إيصافقسنطينة25
0555 404 646

031 932 154
institutissaf@gmail.com

198116/11/2017الباي للحلوياتقسنطينة25
 1 ، الحصة رقم 413حي الدقسي عبد السالم الفرع ب رقم 

قسنطينة
0770 323 902ecoledeformationelbey@gmail.com

قسنطينة25
معهد التبريد و الطاقات 

المتجددة
130nasserddineaouchria@yahoo.fr 308 0661 عين عبيد19،18المنطقة الصناعية رقم 115315/04/2018

21707/07/2019الجسورقسنطينة25
 تحصيص عين الباي58 القطعة رقم 07الوحدة الجوارية 

 الشطر األول علي منجلي
0559 365 571ecolejoussour@gmail.com

144916/07/2014ماليكوفاقسنطينة25
 رقم 16 عمارة 04 مسكن الوحدة الجوارية 265حي 

 المدينة الجديدة علي منجلي10
 0770 711 644malikovaschool@hotmail.com

قسنطينة25
المؤسسة الخاصة للتكوين 

المهني
249 203 031نهج  عبد الحق قويسم  قسنطينة8 154725/12/2004

23 59 93 031 قسنطينة1974 نوفمبر 26 نهج 06الغرفة التجارية 155025/12/2004غرفة التجارية و الصناعةقسنطينة25

920 766 0780 بلدية عين السمارة قسنطينة256 رقم 105تحصيص 186225/11/2012أجيالقسنطينة25

 أ قسنطينة11حي عبد الحفيظ بو الصوف الجزء األول رقم 131120/07/2015بيانقسنطينة25

079 794 0549 الخروب03 عين الباي رقم 483مفترق الطرق قطعة رقم 88915/05/2017األميرةقسنطينة25
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 طريق داج محمد مستغانم69409/08/200501اميكوممستغانم27
045 333 292

045 333 897

  صالمندر مستغانم08حي سيدي لخضر بن خلوف عمارة رقم 77203/05/2008افونير بلوسمستغانم27
045 331 185

0774 037 809
avenir_plus27@yahoo.fr

829ibnbadis.ecole@yahoo.com 213 045  صالمندر مستغانم14حي سيدي لخضر بن خلوف عمارة رقم 138216/12/2009ابن باديسمستغانم27

04طريق حمو بوعيش رقم 69309/08/2005السالممستغانم27
045 330 007

0771 319 115
ecole.essalem@hotmail.fr

 مسكن مستغانم162حي 33002/05/2000ا ف ج م امستغانم27
045 214 406

0773 643 219
ecofgm@caramail.com

540 339 10045حي جبلي محمد رقم 77303/05/2008دوا دورمستغانم27

حي العياشي عبد القادر مستغانم103127/07/2011كاساق كونسلتنقمستغانم27
045 417 575

0541 033 581
caceg.dz@yahoo.fr

 مستغانم03حي صغير الشارف رقم 203006/11/2015النجاحمستغانم27
045 413 246

0550 017 284
ecole.el.nadjah.mosta.@gmail.com

اليوجد
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حي الكاستور مستغانم203106/12/2015اسيات ماجيكمستغانم27
0791 519 052

0775 141 789
assittemagique@yahoo.com

حي ولد عيسى بلقاسم مستغانم108207/08/2011بارسبيكتيفمستغانم27
0770 814 214

0774 704 296
hachimustapha@gmail.com

حي بلحمري محمد وسط المدينة مستغانم115124/05/2017بن زازة شيفمستغانم27
0795 864 608

0550 523 140
ecole.chefbenzaza@gmail.com

741abdenourlazreug@outlook.com 179 0550صالمندر مستغانم216013/08/2018فيكتوريا اكاديموسمستغانم27

685mouffok.adda@Gmail.com 493 0772حي المجاهد مفالح الحبيب حاسي مماش215813/08/2018الكينديمستغانم27

460rezaliamel6@gmail.com 976 0550حي زغلول مستغانم215913/08/2018دالتامستغانم27

14المجموع
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819ets_elmanar@yahoo.fr 906 0662شارع الوالية بالمسيلة20842004/06/30المنارالمسيلة28

477etserraid@yahoo.fr 060 0660التعاونية العقارية الشيخ المقراني بالمسيلة22572015/07/27الرائدالمسيلة28

660egfpfp@yahoo.fr 969 0696حي وعواع المداني بالمسيلة16972002/12/24القلمالمسيلة28

660egfpfp@yahoo.fr 969 0696 المسيلة3 مسكن مزدوج د50حي 10272009/05/25ملحقة الفردوسالمسيلة28

260ecoleelmounir@gmail.com 459 28200035حي البدر بوسعادة 991999/01/03-007المنيرالمسيلة28

المنطقة الحضرية الجديدة بالمسيلة7892018/03/06المداحالمسيلة28

 المسيلةEPLF 19 رقم 56حي 12772017/05/15فخاري للمعرفةالمسيلة28
0661 333 676

0560 026 635
ecole.fakhari.lilmaarifa@gmail.com

006mbims28@gmail.com 960 0560التعاونية العقارية  الشيخ المقراني إشبيلية بالمسيلة13602017/05/25إمتيازالمسيلة28
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معسكر29
مدرسة متخصصة في اإلعالم 

اآللي و التسيير
923ecole-exig@hotmail.com 302 0770 شارع إيبو أحمد حي سيدي موفق معسكر04رقم2006ـ08ـ118328

2015ـ11ـ359926مدرسة الريحانمعسكر29
 شارع مراكشي علي حي سيدي موفق المنطقة الثامنة 20رقم

معسكر
0550 571 453oucheneabdelkader/@hotmail.fr

161ainounabenchenoun69@gmail.com 264 0773 شارع مزيلة بن علي المنطقة الثامنة معسكر07رقم2006ـ10ـ154722مدرسة الكوثرمعسكر29

772BESTSOFT@CARAMAIL.COM 170 0661 شارع حداد عبدالقادر معسكر19رقم2014ـ11ـ431216مدرسة النور للعلوممعسكر29

معسكر29
معهد األمير عبدالقادر للعلوم 

المهنية
140hamadouche1@hotmail.com 768 0772 سكن متوسطة األمير عبدالقادر معسكر23 حي 21رقم2006ـ07ـ101823

249khellafabdelkader@yahoo.fr 815 0558 حي الحدائق شارع الثورة سيق73رقم2016ـ02ـ58101مدرسة الوئام للمعلوماتيةمعسكر29

معسكر29
مدرسة التكوين لإلعالم اآللي 

المستقبل
311yacinekhodja001@gmail.com 454 0771  شارع اإلخوة حجال المحمدية23رقم2006ـ07ـ102123

765benaoum.larbi2@gmail.com 367 0775 شارع الشهيد تغنيف03رقم2019ـ06ـ19303المنارمعسكر29

معسكر29
مدرسة التسيير لإلعالم اآللي 

و الصيانة
424Rachidal.echar@yahou.fr 801 045 شارع صدمي بوسكرين معسكر06رقم2006ـ07ـ102423

المجموع
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051Isgo-05@ Yahoo .fr 703 029شارع سي الحواس104028/07/2008المعهد العالي للتسيرورقلة30

ورقلة30
مؤسسة نورث أفريكا أكاديمي 

–أن أ بي أ – 
275nabil – mokadam@yahoo.fr 700 029حي سيدي بوغفالة122112/04/2015

   324n.laroui @gmail.com 718 029طريق غرداية مقابل الجامعة17/12/2017 2345معهد التطوير التقنيورقلة30

  SOFIANE.boulaouche gmail. Com 452 700 029 فبرير ورقلة24حي 100418/03/2015بي أس أس الجزائرورقلة30

975Chati -d@yahoo.fr 704 029     شارع فلسطين       بني ثور49220/03/2017معهد التكوين للبترولورقلة30

925NOURSCHOOL@30  gmail. com 728 029 حي مبارك الرويسات114826/06/2018نور سكولورقلة30

020bfbetterfutur@gmail.com 722 029 بلدية الرويسات2حي الزاوية 25523/07/2020بي اف باتر فويتشرورقلة30

324Shoolstep2@gmal.com 718 029حي الشرفة125828/06/2018ستاب سكولورقلة30

479Contact@petrowater.dz 703 029طريق غرداية مقابل الجامعة25423/07/2020بيترووتر أكادميورقلة30

ورقلة30
المعهد الدولي إلدارة األعمال 

بالجنوب
insimSud@yahoo.com 272 747 029 مسكن حاسي مسعود136حي 214710/12/2017
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ورقلة30
مؤسسة التعليم متعددة 

التخصصات
     مقر بئر مسعود     حاسي مسعود150228/07/2008

029 745 363

029 745 366
dle@dlehmd.com

www.redmed-group.com 195 749 029طريق عين امناس حاسي مسعود139314/12/2005راد مادورقلة30

safetyintegratededsol@gmail.com 451 744 15029حي العقيد شعباني فيال رقم 144428/06/2016صافتي أنتقراتد صوليسونورقلة30

639servi.eplus3@yahoo.com 739 029طريق عين امناس حاسي مسعود96417/07/2013تيم سورس بيتروليومورقلة30

678sdo.hmd@starofdesert.com 730 029طريق إالمطار حاسي مسعود18102/02/2017نجم الصحراءورقلة30

 476leila.mansour@petrofac.com 739 029 حاسي مسعود13شارع إراره طريق البرمة كيلة 22614/07/2017بيتروفـــــاكورقلة30

ورقلة30
معهد التكوين في الوقاية من 

األخطار المهنية
 874Faroukberrekbia @ Yahoo.com 662 029 البهجة تقــرت7  رقم Dكتلة02/02/2011 92

ورقلة30
المدرسة العليا للمعلوماتية 

والتسيير
198esiginfo @ Yahoo .com 683 029حي األمير عبد القادر تقــرت105907/10/2007

355Skanda2t@gmail.com 628 029شارع العربي بن مهيدي تقرت20/07/2016 1561مدرستنا للتكوين والدراساتورقلة30

ورقلة30
أكاديمي ميقا للتدريب 

والتطوير
792Megacademy2017@ gmail .com 693 029 مقارين تقرت27شارع افاق الجنوب رقم 161218/07/2018

792SARL.CFCSUD@  GMAIL.COM 693 029المنطقة الصناعية  تقــرت 28/06/2018 1259سي أف سي سيدورقلة30
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،شارع العربي بن مهيدي وهران11/02/200243 232سلمانوهران31
0554 585 608

0773 942 978
InstitutSelmaneOran@gmail.com

1706إبن خلدونوهران31
11/02/2002

10/07/2008

 مكرر الطابق األول 91حي األمير شارع العربي بن مهيدي رقم

الباب األيمن وهران

041 414 336

0550 022 115
ibnkhaldoun.efp@gmail.com

 664مودليناوهران31
05/06/2002

12/08/2006
، شارع توة قادة حي عبد المومن وهران35

 041 241 584

041 241 563
modelinawafia@Hotmail.fr

 102إيماجوهران31

5/06/2002

15/02/2009

11/05/2015

09/08/2015

 وهران3Eجزيرة31    شارع الحدائق أرزيو،

 041 791 749

0770 331 280contact@institut-image.com

 ايسطو وهران9 مسكن، بلوك 216حي 01806/07/2004 آدموهران31

041 530 627

041 530 356

0770 314 255

benyanabou@yahoo.fr

  22إميكوموهران31
16/02/2004

 شارع محمد خميستي وهران13رقم
0779 107 029

0770 316 255
contactemicom@yahoo.fr

 شارع وجدة أكميل وهران2رقم25/02/2004 388ميدياكوموهران31
041 211 223

0770 508 960
mediacominstitut@yahoo.fr

 شارع الشهداء بلدية ارزيو وهران5رقم 07/11/2004 874مركز االعالم اآللي ألرزيووهران31
041 791 885

0661 552 123

 461 614 041    السانية وهرانCnep حي 26رقم287707/11/2004سي أ أ أم أموهران31

961 فيميناوهران31
30/08/2005

02/06/2011
 شارع العربي بن مهيدي الطابق األول وهران45رقم

041 336 268

0771 845 282
Mess.nina04@gmail.com

243 معهد بوليتكنين السانياوهران31

26/12/2005

22/10/2008

15/02/2009

 السانية وهران83الطريق الوالئي رقم 
041 510 682

041 510 683
taharchte@yahoo.fr

  وهران5 رقم3حي كانستال قطعة حي الدار البيضاء عمارة ج201726/12/2005قلوب كونسيلتينقوهران31

041 758 256

041 758 265

0770 246 253

g-consulting@yahoo.fr

،شارع إسماعيل محمد حي عبد المومن وهران201826/12/20056أدفنتسوهران31
041 322 780

0556 635 998

وهران31
المعهد الدولي للمناجمنت 

وهران
3879

06/02/2006

19/02/2008
 الطابق األول وهران1 تعاونية الباهية حي السالم رقم 12

041 247 916

0550 572 127
contact@insim_oran.com

467 اليقونسوهران31
06/02/2006

19/02/2008
 شارع عبد الرحمان ميلود حي السعادة وهران16

041 214 916

0667 109 816
contact@ecole-elegance.com

 شارع خلوفي محمد وهران06/03/200616 452وينار سفتواروهران31
041 333 932

0661 204 751
info@ecole-winner.com

، شارع بن غالم محمد  حي سيد البشير وهران51919/03/200612 ايفسيوهران31

041 303 175

041 303 185

 0776 220 803
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formation@IGPE-ELBAHIA.com 532 348 041، شارع سعد الهاشمي عائشة حي عبد المومن وهران140522/07/200651ايجبيو الباهيةوهران31

، شارع الصومام وهران142822/07/200608الغرفة التجاريةوهران31
041 361 850

041 361 846

205 حماموشوهران31
24/07/2006

24/01/2017

 الطابق األول 10حي عبد المومن شارع النادي الوهراني رقم 

وهران

041 353 114

0557 738 783

0793 698 479

، شارع محمد بوضياف وهران285507/11/200612الحريةوهران31

041 302 637

0770 814 547

0670 311 030

ecoleelhouria@yahoo.fr

2667أس ت وهرانوهران31
18/11/2006

20/12/2012
 حي المرحبة السانيا وهران135رقم 

041 518 576

0553 333 695
estbrikci@yayoo.fr

1877فورموتالوهران31

02/07/2007

30/07/2008

27/04/2016

22/05/2017

 حي المقطع 34Aشارع عبد الحميد حاج الطابق األول رقم 

وهران

041 423 446

0560 004 565

0798 664 983

formoteloran@gmail.com

حي كانستال زاوية شارع دليل وفوش وهران16/07/2007 472معهد تنمية الموارد البشريةوهران31

041 734 139

041 734 140

0772 416 650

0661 100 339

idrh31@gmail.com

672أوجيك ابن سيناوهران31
03/03/2008

27/04/2016
 شارع العربي بن مهيدي وهران19

 041 237 576 

 041 533 131
egicibnsina@algericom.com

3870إيناسوهران31
19/02/2008

15/03/2010
 الطابق األول وهران35 أوت عمارة رقم 20حي األمير شارع 

0773 006 293

0554 709 004

 حي لوري روز وهران4 مدخل رقم 1باب رقم 46819/02/2008 العالمية تكوينوهران31
 041 248 578

0774 228 265
elalamia@hotmail.fr

وهران31
عالء للتكوين المتخصص في 

االعالم اآللي
 قديل وهران82 قطعة رقم 95بتجزئة 223216/10/2008

041 781 308

0790 843 300

2549معهد داتاوهران31
19/11/2008

22/12/2013

 (شارع المرتين سابقا) شارع الرقيب ميزوني بورنان 21رقم 

وهران

041 337 598

0796 997 896
institutdata.dz@gmail.com

8096مدرسة مروىوهران31
15/02/2009

09/08/2015
 بئر الجير وهران2 رقم 42حي األمير عبد القادر تجزئة 

041 423 972

0550 240 220

3872ساتوهران31
19/10/2009

07/12/2014

حي ابن رشد حي مطلع الفجر سابقا شارع بدون اسم الطابق 

األول وهران

041 424 511

0558 298 988

 شارع ممر تييري حي األمير وهران3رقم 192319/10/2009النصروهران31
041 335 985

0795 635 369

670 أسيستونس بلوسوهران31
11/11/2009

01/07/2012
 مكرر حي المقطع حاليا وهران8رقم 

0777 919 864

0557 200 872
assistancepro.dz@gmail.com

2566جوراكس ايتاكوهران31
14/07/2010

26/02/2012
 طريق البيبانس العمارية قمبيطة وهران2رقم 

0772 802 654

0791 438 113
contact@jurexitek.com

2564ايداكوهران31
29/12/2010

01/07/2012

 نهج المالزم اسماعين محمد الطابق األول 71حي العثمانية 

وهران

041 588 679

0773 677 238

ecoleformationedhecschool@gmail.co

m
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225129/12/2010مؤسسة األحالموهران31
 الطابق 1 شارع تلمسان، حي سيدي عقبة عمارة رقم 28رقم 

األول الباب األيسر وهران

040 213 777

0553 903 928

 شارع بن عمارة منور حي سيدي الهواري ساحة اللؤلؤة وهران2104/01/20111جمعية الصحة لسيدي الهواريوهران31

041 351522

0770 960 861sdhoran@hotmail

113610/07/2011سينارجياوهران31
 الطابق الثاني 34حي سيدي البشير نهج عدة بن عودة عمارة رقم 

 وهران5الباب 

041 281 558

0551 320 120
synergiadzoral@yahoo.fr

122231/07/2011األمير خالدوهران31
، المحل 8، شارع األمير خالد رقم (الكميل سابقا)حي جمال الدين 

 الطابق األرضي وهران2رقم 

041 214 986

0773 244 051ecole@emirkhaleed,com

وهران31
«ESC»مدرسة سيد الشيخ 

1493
14/11/2011

02/06/2014

 الطريق الوطني بلدية 20الطابق األول الباب األيمن عمارة رقم 

حاسي بونيف وهران

041 275 124

0555 676 545khadidi3131@outlook.fr

299 الرستمية تكوينوهران31

16/02/2012

02/07/2013

29/01/2014

 زاوية شارع محمد خميستي و شارع الحدائق قديل وهران58رقم 

041 481 568

0554 213 037bravuwars@yahoo.fr

06.97.70.09.21 الطابق األرضي بئر الجير وهران445تعاونية جمال الدين رقم 29916/02/2012 القادسيــــــةوهران31

35721/02/2012 باهية كونسيلتينقوهران31
 حي ايسطو بئر الجير 410رقم - 20، عمارة 216حي  مسكن

وهران

041 835 546

0550 286 412
br22dz@yahoo.fr

 يئر الجير وهران6تعاونية أبو هشام األمير عبد القادر رقم 42005/03/2012 كلير كونسيلتينق الجزائروهران31
040 839 231

0551 093 331
contact@clearconsultingalgérie.com

1515بريتيش سكولوهران31
20/05/2012

02/07/2013
 خي بلقايد بئر الجير وهران10 رقم 440التجزئة 

041 650 005

0561 331 000

0770 915 050

blc@yaahoo.com

112101/07/2012أش سي أ فوهران31
، زاوية بونتواز 21حي محي الدين نهج العقيد عميروش رقم 

الطابق الثاني وهران

0795 428 946

0770 744 316

295 أيتي ترينينقوهران31

01/07/2012

07/12/2014 

23/02/2016

 مسكن 1377حي /P/27/S/ الطابق األول  27عمارة 31   

 بئر الجير وهران002

041 582 143

0559 623 203

0561 392 984

contact@it-training formation.com

300 اينيبوتيوهران31
20/12/2012

29/01/2014
 شارع زاوي مصطفى حي العمارية قمبيطة وهران4رقم 

041533 223

0771 735 517

benhoraatika@gmail.com

unibeaute.31@gmail.com

2548رلدينق و كونترولوهران31

20/12/2012

23/02/2016

30/05/2018

 مساكن اجتماعية تطويرية 7 الطابق الثاني مخطط تجزئة 2رقم 

قديل وهران

041481596

0560 614 114weldingcontrol@hotmail.com
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3871ب سي س قروب انستيتوهران31

20/12/2012

29/01/2014

07/12/2014

 طا بق 336 تجزئة 8طريق كنستال حي خميستي قطعة رقم 

األرضي و األول بئر الجير وهران

041 758 257

0550 210 808
bcsgroupinstitut@laposte.net

contactbcsgroupinstitut.com

وهران (فيفياني سابقا) شارع سكيوي بغداد، حي المقراني 267702/01/201322أي ب سوهران31
041 217 577

0795 250 319
ibssdz@gmail.com

 شارع يغموراسن حي السالم وهران267802/01/20134ناديسوهران31
0770 951 848

0776 235 486

1842أي س د سيوهران31
02/07/2013

22/12/2013

، 06شارع بدون اسم رقم  (حي مطلع الفجر سابقا)حي الصديقية 

  وهران05شقة رقم 

041 826 696

0555 202 754
contact@isdc.fr

204 ولدينغ اكسبار سنتروهران31
02/06/2014

24/01/2017

 زاوية فالداك روسون 04حي تافنة زاوية العون سلمان رقم 

الطابقين األرضي و الثاني وهران

041 283 341

041 283 338

0560 005 929

www.weldexcenter.com

weldexcenter@gmail.com

2548فرماتاك انستيتوهران31
07/12/2014

10/05/2015
 وهران35 رقم111مسكن حي فالوسن التجزئة144

041 854 271

0779 177 761

0560 102 198

formatech.institut@gmail.com

2550جي ن ف أ الجزائروهران31
07/12/2014

10/05/2015
 نهج المرشح حمو مخطار حي المقري وهران96

041285089

0770259253

0672409169

8095أنفوفيزيووهران31
07/12/2014

09/08/2015
 الكائن بحي لشالي السانيا وهران2العقار التجاري رقم 

041 514 304

0774 286 384infovisionoran@gmil.com

255911/05/2015عبد الرحمان سكولوهران31
 الطابق األول B/19 مسكن العمارة رقم 350المجمع السكني 

حي الصباح وهران

041 720 849

0555 990 196fmegnelli@yahoo.com

 312حنيفي سكولوهران31

11/05/2015

13/12/2015

03/12/2017

، الطابق 59 حي األمير عبد القادر رقم 2تجزئة المستقبل 

األرضي و األول بئر الجير وهران

041 829 248

0665 072 767hanifischool@hotmail.com

 حي البدر وهرانAشارع رحالي العربي قطعة 256111/05/2015أ سي أوهران31
0770 532 959

0550 455 474
cecos_contact@gmail.com

1876حاج فرابيوهران31
12/08/2015

22/05/2017
 الطابق األرضي عين الترك وهران04شارع العقيد عباس رقم 

041447097

0668 504 678seghier-hadj@gmai.com

817112/08/2015الشروقوهران31
 الطابق األرضي عين البيضاء 157 قطعة رقم 207التجزئة 

السانيا وهران

0782 891 179

0549 114 522

817212/08/2015معهد مفيدوهران31
الطابق األول المعروف سابقا -المحل المعد لالستعمال التجاري 

حي األمير عبد القادر على واجهة -بالمستودع الكبير سيتروان 

041 331 304

041 331 434

470 763 041بن فريحة وهران817312/08/2015مركز التكوين كنوفوهران31
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990724/11/2015أوأجبوهران31
 حي سيدي البشير شارع بيشاط زاوية قنبورة الهواري PDب 

 الطابق األول  وهران5عمارة رقم 

 041 413 931

0771 757 991

0661 234 814

aeagpecole@gmail.com

990824/11/2015نوف اكسباروهران31
 المجموعة 98 إيلو 11 دوار بلقايد القطعة رقم 90التجزئة 

، الطابق األرضي و الطابق األول بئر الجير وهران12السكنية 

041 285 627

0661 552 400

 شارع النقيب حمري وهران80رقم 990924/11/2015جي م سي أووهران31
041 826278

0560 744 333
gmceecole@yahoo.FR

995826/11/2015أونيفرسال سكولوهران31
 الطابق الثاني الباب 5حي األمير شارع سكوار كايلة، عمارة رقم 

اليسار وهران

041 338 080

0665 522 029

وهران31
اقزيكوتيف

م بي أي
 28723/02/2016

 الطابق الثاني الشقة ب حي 13شارع وهراني بومدين رقم 

الصديقية وهران

0560 371 181

0550 609 827

28823/02/2016 الفرابيوهران31
 و 09 الطابقين الثاني و الثالث القطعتين رقم 5نهج باستور رقم 

 عين الترك وهران10

0770 101 474

0560 980 992
rabahamar@yahoo.fr

 حي خميستي بئر الجير وهران06 سكنات، رقم 7مجمع 28923/02/2016 منجمينت ترينينغ سكولوهران31
0550 950 713

0560 186 774
Comtact@mts-formation.com

1428فينيكس الكترونيكوهران31
23/06/2016

23/02/2016

القطعة  (سابقا حي ابن خلدون)حي خميستي إقامة المنظر الجميل 

 وهران14 الطابق الثاني الحصة رقم C5 العمارةH1رقم 

041 286 362

0560 214 983 
kareem.hannne@gmail.com

2546أسبووهران31
23/02/2016

22/05/2017

 83 من مخطط التجزئة رقم 118دوار بلقايد القطعة رقم 

 الطابق 03المحل رقم " المحفوظة"التعاونية العقارية المسماة 

0550 106 863

0549 235 006

29223/02/2016 فيالليوهران31
 المحل األول بوزفيل 14التعاونية العقارية أوالد الحومة، رقم 

عين الترك وهران
0698 262 480

2547هناء و حنينوهران31
23/02/2016

24/01/2017

 متر 25نهج  (Gق)حي ابن رشد مطلع الفجر زاوية الشارع 

الطابق الثثاني وهران

0794 172 575

0552 940 901
hanawahaanineoran@yahoo.fr

وهران31
جزائرية -المدرسة الكندو

للتقنيات
 63225/04/2016

 شارع سيدي فرج، سيدي البشير بلوك أ 5، 5 إقامة السالم 2رقم 

وهران

041 464 950

0664 720 681errih@yahoo.fr

  14أي جي س ابن باديسوهران31
25/04/2016

03/12/2017

، رقم 09 زون ايسطو التعاونية العقارية المناخ، قطعة رقم 31رقم

  الطابق الثاني وهران12

041 822 020

0561 999 233
sguella@yahoo.fr

67127/04/2016 ايفتاوهران31
، الباب 5/حي المقري شارع حمو مختار حي اسكالون عمارة ا

، وهران38، مجموعة ملكية رقم 57، قسم 02

0792 432 525

0553 733 332

ecoletabet@gmail.com

tabet53@yahoo.fr

1841سيزيوهران31
29/01/2017

21/05/2017

  إقامة حسنوات النهار حي 3Pos22بشارع ميلينيوم رقم 

خميستي وهران

041 735 522

0770 912 450
contact@cesialgérie,com

22929/01/2017 ايفقابوهران31
 شارع مكرر خياط محمد تعاونية المنزل  حي السالم 02

وهــــــــــــــــــــــــــــــــران
0771 125 238

23029/01/2017 أمسي أو الجزائروهران31
 مسكن حسن الجوار ،ايسطو   108 حي 06 رقم 4بعمارة أ

وهــــــــــــــــــــــــــــــــران
0770 912 978

 شارع حبوشي سعيد بئر الجير وهران26برقم 02/05/2017 878الر كوليناروهران31

041 839 215

0549 624 165

208704/06/2017أ ف نوهران31
 دائرة 127 حي باهي عمر القطعة 04 الحصة 05شارع رقم 

السانيا وهــــــــــــــــــــــــــــــــران

0770 814 414

0774 769 267
ecolenasri@gmail.com

mailto:aeagpecole@gmail.com
mailto:gmceecole@yahoo.FR
mailto:rabahamar@yahoo.fr
mailto:Comtact@mts-formation.com
mailto:kareem.hannne@gmail.com
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وهران31
فوربرو 

ديفلوفمو -كونساي 
512028/11/2017

 حي خميستي الطابق األول بئر الجير 233  تجزئة 7قطعة رقم

وهران

041 874 343

0555 106 677

03/12/2017 313عنتروهران31
 الطابق األول شارع بن دوخة صادق حي 12عمارة رقم 

وهران (شارع تراكنتير سابقا)يغموراسن 

041 337 034

0560 312 226
ecoleantar@gmail.com

531503/12/2017البو دو شافوهران31
  من المخطط المسحي الطابق V-K- 153- 270بـالصديقية رقم 

بن أحمد بوخاتم  محمد وهران (شارع الجنرال بواتار سابقا)الثالث 

0557 111 227

041 748 278
lelaboduchef@gmail.com

 شارع حمحامي علي وهران10رقم 531603/12/2017أ س م مودوهران31

0662 131 410

0783 850 781

041 293 438

254330/05/2018شاف يحياويوهران31
 الطابق األول مسكان جماعية الكرمة السانيا 4 رقم 1عمارة رقم أ

وهران

0771 732 982

0774 552 699
aichayahiaoui31@gmail.com

 سكن ترقوي فردي حي خميستي بئر الجير وهران07حي254430/05/2018القارئوهران31
0555 702 665

0561 220 708
elquarie@gmail.com

 إقامة الشروق حي خميستي وهران9 رقم 5حي الشروق د17/06/2018 931بلوكسوهران31

،شارع محمد مروك حي خميستي بئر الجير والية وهران12رقم18803/06/2019الفنوهران31
0550 447 253

0553 741 915

18903/06/2019توفيقوهران31
 حي بلقايد بئر الجير والية 475تعاونية المغرب الكبير رقم 

.وهران

041 614 511

0774 294 797

33908/10/2019مشارق المعرفةوهران31
 قطعة 205بـحي أوالد عدة سابقا حسيبة بن بوعلي حاليا برنامج 

 بلدية السانيا  دائرة السانيا والية وهران01اجتماعية القطعة رقم 

041 614 511

0774 294 797
mcmaarifa31@hotmaail.com

. شارع بوعلوان هواري حي الصديقية بوالية وهران62برقم 34008/10/2019دليس باديسوهران31

040 824 064 

 0771 177 624badishichem@yahoo.fr

36607/11/2019المحرزوهران31
، تعاونية النخلة حي النخيل العثمانية الطابق األرضي 29بـ 

.بوالية وهران
0557 850 488EFEM2019@yahoo.com

079 539 0794.،شارع بوغالم عبد القادر والية وهران03رقم36707/11/2019األملوهران31

36807/11/2019امتياز الجزائروهران31
بوالية 75مركز االتفاقيات أحمد بن أحمد الطريق الوطني رقم 

.وهران

0555 843 254

0556 863 380
Lotfi‑ghazi@british‑study.dz

140422/07/2006ملحقو ايميكوموهران31
 شارع العربي بن مهيدي الطابق األول الباب االيسر 64رقم

وهران

0779 107 029

0773 633 400

2547ملحقة ايجيك ابن باديسوهران31
05/03/2012

10/05/2015
حي النخيل على زاوية شارع طولوزان و شارع بدون اسم وهران

041 583 166 

0779 739 238

04/06/2017 086ملحقة ايماجوهران31
 حي خميستي بئر الجير 11التعاونية العقارية حمو بوتليليس رقم 

وهران
0778 136 254

265703/06/2018ملحقة ابن خلدونوهران31
 مكرر شارع العربي بن مهيدي الطابق األول 91حي األمير رقم 

  بوالية وهران05رقم 

041 414 336

0550 022 115

0774 596 310

ibnkhaldoun.efp@gmail.com

101المجموع
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البيض32
معهــــد عجيلــــة للتكويـــــن 

في اإلعــــالم اآللـــــي و 
835sal.adjila@yahoo.fr 903 0555شارع أول نوفمبر  وسط مدينة البيض5162019/12/09

البيض32
المؤسسة الخاصة للتكوين 

.المهني عالل بدر الدين
989allalschool@gmail.com 595 0662شارع بلهواري الحاج إبراهيم  البيض5152019/12/09

المجموع
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723itco.trainer@gmail.com 459 029المنطقة الصناعية إن أمناس والية إيليزي2622014/04/21ترينينغ كومبانيإيليزي33

المجموع

رمز 

الوالية
عنوان البريد اإللكترونيرقم الهاتفعنوان المؤسسةتاريخ االعتمادرقم االعتمادإسم المؤسسةالوالية

162020/01/19البيروني برج بوعريريج34
  قسم  20  ق  شارع ب ل رقم 22تجزئة بودة فطيمة الزهرة 

108
0676 910 633 elielanasser@hotmail.com

    برج بوعريريج375   مجموعة ملكية   23 قسم 388 تجزئة 152020/01/19مدرسة ولد عمر برج بوعريريج34
0661 820 974

0772 000 119
ecoleouldamer80@gmail.com

303elmokrani.school@gmail.com 730 035 برج بوعريريج15   فيال  ديوان التسيير العقاري رقم 12شارع 9902014/08/10المقراني سكول برج بوعريريج34

054e.akbache@yahoo.com 685 035 برج بوعريريج03حي بلعربي رقم 1862020/06/01عقباش برج بوعريريج34

 ف برج بوعريريج2حوزة الطيب خيرة شارع حاج علي لحسن 18712003/12/22البصير برج بوعريريج34
035 737 039 

0670 029 075
albassir34@yahoo.fr

 برج بوعريريج34
مؤسسة الحرف التقليدية 

الذهبية
664formationema@gmail.com 724 035 برج بو عريريج1044حوزة " ا ج "  شارع 15رقم 1872020/06/01

 برج بوعريريج33 مسكن خلفاوي رقم 12682018/08/06680بالنيت وصال برج بوعريريج34
0553 253 907

035 741 730
planetewissal@gmail.com

5172019/12/09كوندور أكاديمي برج بوعريريج34
 المنطقة الصناعية طريق مسيلة برج 166 قطاع 20حوزة 

بوعريريج
035 876 161abdehakm.louahem@condor.dz

walidkadjoudi@gmail.com      769 414 0659 برج بوعريريج24 رقم 420 قطاع 1044حوزة 172020/01/19السليل برج بوعريريج34

المجموع
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بومرداس35
 مدرسة للتكوين المهني 

CETIC
417med.zemmouri@cetic.dz 645 0561  مسكن بومرداس408حي 2003/582003/02/24

  بودواو  بومرداسBt A  N° 04 مسكن  تساهمي  70حي 2008/152008/01/12 مدرسة للتكوين المهني  إقراءبومرداس35
0558 522 347

0551 200 003
iqraaecole@yahoo.fr

739sarahecole81@gmail.com 578 0771مركز الفنوت محطة السكك الحديدية  بومرداس08/6252008/08/17 مدرسة للتكوين المهني  سارةبومرداس35

بومرداس35
مدرسة للتكوين واالتقان 

EFPMالمهني  
 233mohamed_rebbouh@yahoo.fr 543 0559   بومرداسBt 25  App  N° 01 مسكن  1406حي 09/4372009/04/27

بومرداس35
 مدرسة للتكوين المهني    

أنسيم بومرداس
حي عين عبد هللا إقامة جرجرة  بومرداس2122010/02/02 / 10

024 943 508

0560 552 350
barr.wahiba@gmail.com

بومرداس35
 مدرسة للتكوين المهني  

2002المستقبل 
التعاونبة  العقارية  العقيد  لوطفي  برج منايل  بومرداس13/23612013/06/20

024 888 309

0542 868 336
el_moustakbel@yahoo.fr

بومرداس35
 مدرسة للتكوين المهني  

الناصرية
حي  ثاال  كوفي  الناصرية  بومرداس13/20142013/10/01

024 880 101

0560 053 024
contact@isc.dz

بومرداس35
 مدرسة للتكوين المهني  

الوفاق
حي  بويحياوي  قورصو  بومرداس14/6842014/04/02

0550 054 056

0773 606 272
wifak.engin@gmail.com

بومرداس35
 مدرسة للتكوين المهني   

الياسين
143contact@ecoleelyacine.com 914 024   بومرداسFrantz Fanonحي  15/1512015/01/26

بومرداس35
 مدرسة للتكوين المهني  

روكيلة
049roukaila.forma@gmail.com 427 0663   أوالد موسى  بومرداس09حي سحنون رقم 15/14752015/07/01

بومرداس35
مدرسة للتكوين المهني  

Agroat Conseil 
470 054 0772 حي  دراع  العز  حمادي  بومرداس15/23712015/11/18

agroatconseilmaghreb@rocketmail.co

m

بومرداس35
 مدرسة للتكوين المهني   

مهن المياه
a.boudjenoun@techno-school.info 050 700 0661    بومرداسRDC  22حي عين عبد هللا تجزئة  رقم 17/14512017/06/20

بومرداس35
 مدرسة للتكوين المهني  

المستقبل  بومرداس
176avenir.Boumerdes35@gmail.com 220 0668 عليليقية  بومرداس25تجزئة  خزان الماء فيال رقم 882018/01/08/ 18

809generalmanager@insc-algerie.com 687 0561حي عين عبد هللا  إقامة  بلعيد  بومرداس3062020/09/20المعهد المانجمتبومرداس35

بومرداس35
مدرسة التكوين المهني  

Informicaأنفورميكا 
896informicadz@gmail.com 606 0560حي عليليقية بلدية بومرداس والية بومرداس3072020/09/20
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701aoun.r@yahoo.com 481 440660الطريق الوطني رقم 11022016/08/29مؤسسة ترقية الفالحبومرداس36

550essalemdrean@yahoo.fr 466 19540696شارع اول نوفمبر 4612009/04/15مؤسسة السالمبومرداس36

692noursama_formation@yahoo.com 301 038حي شرقي مبروك252020/01/21مؤسسة نورسامةبومرداس37
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 تندوف37
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تسيمسيلت38

رمز 

الوالية
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991wadfor@gmail.com 982 0672حي السعادة كوينين19042018/08/16واد فورالوادي39

338ECOLE ACADEMYSOUF@gmail.com 388 0661حي الرمال32182018/12/27أكاديمية سوفالوادي39

المجموع
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خنشلة40
مدرسة أوريكا للعلوم و 

التكنولوجيا
847azizz30@hotmail.fr 062 0656خنشلة- طريق مسكيانة -  مسكن 214حي 3442015-04-08

المجموع
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unibschool@yahoo.fr 202 710 037حي مشرق الشمس سوق أهراس55327/08/2003يونيبسوق أهراس41

237nouarsalah@yahoo.com 724 037  نهج باجي مختار سوق أهراس84703/10/2013األحالمسوق أهراس41

المجموع

420formation@ecole-medav.com 381 024طريق فوكة حي قرماح القليعة2020سبتمبر 2802ميدافتيبازة42

217Moumen formation@gmail.com 556 024سيدي راشد48منطقة رقم 2020سبتمبر 2792مومنتيبازة42

731contact@greatsafety-dz.com 322 024بوسماعيل109 نوفمبر رقم 01شارع 2020سبتمبر 2782قريت سافيتيتيبازة42

650Efesp_formation@yahoo.fr 389 024 شعيبة69تجزئة 105801/04/2010اعرف اكثرتيبازة42

864Boum.meza@gmail.com 461 024 خميستي64تجزئة 95714/12/2008المستقبلتيبازة42

623 377 024شارع محمد بوقرة تيبازة276412/12/2013ساف مناجمنتتيبازة42
FormationStaff2@gmail.com

905catering@outlook.fr 714 86117/08/20050557كاتورين سكولتيبازة42

412Nadia.zenine@pcl-dz.com 204 49630/03/20170550كرياتيف ليرنينقتيبازة42

192Bouboo2011@hotmail.fr 328 88528/06/2010024ميراكل سانترتيبازة42

552Bouboo2011@hotmail.fr 377 88528/06/2010024ملحقة ميراكل سانترتيبازة42
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ميلة43
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620Eva-esthétique@hotmail.fr 666 5240661 و 522 شقة 03حي سيدي معمر عمارة رقم 8352005/08/15حواءعين الدفلى44

776khemisiqraa@gmail.com 238 0662شارع غيدة بن يوسف7692014/05/21اقرأعين الدفلى44
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القائمة اإلسمية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة الوطنية

 عين تموشنت46
مدرسة العلوم في اإلعالم 

االلي محمد بوضياف
313harchaouian@yahoo.fr 791 043حي هواري بومدين شارع محمد بوضياف 892000/03/1904

المجموع

763contact@vcsinformatique-dz.com 888 029ساحة اول ماي غرداية89524.11.2004اإلعالم األالي V.C.Sغرداية47

شارع الوحدة المنظر الجميل بريان غرداية1010/01/2011مدرسة التوفيقغرداية47
0697 666 609

029 843 467
imalatech@gmail.com

065chemmssedine@hotmail.com 507 0663مدرسة السالمة للحلول التدريبية متليلي غرداية17616.02.2014السالمة للحلول التدريبيةغرداية47

 بن سمارة343ب .ص125123/05/2016مؤسسة التنمية الزراعيةغرداية47
0661 843 447

029 885 026
bachirh47@yahoo.fr

غرداية47
مركز التكوين األمير عبد 

القادر
 سكن المجاهدين بريان40حي 125223/05/2016

0661 336 191

029 844 729
ammar@netcourrier.com
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