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105378V57231025447223813 نادية شادي0زنقة الشريشار  رقم :  10  تطوان0655791161سكينة  بنت الحسين
205380X5430803643019512 رشيد بنعودة0شارع أحمد أجزول حي زيانة0655791162التھامي الوزاني
305383A342332132061046عبد  النبي  الفقيه0شارع ابو بكر الرازي. حي مو>ي الحسن . تطوان0655791163مو>ي الحسن
405384Bمام أبو الحسن الشاذليE105591085465933017محمد أجبار0شارع بدر شاكر السياب حارة مو>ي الحسن0655791164ا
505385C6833894548822912طارق الحو>ني0شارع طھران حي مو>ي الحسن0655791130لسان الدين بن الخطيب
605386D5425753038218912الخمليشي نور الدين0شارع تندوف . الطوابل  2. تطوان0655791131ابن زيدون
705387E19897219105126360329 الحبيب لكديوي0شارع الجيش الملكي ملتقى الطرق المطار0655791165خالد ابن الوليد
805388F95471175664229518عبد الحق الشعائري0شارع محمد حجاج0655791166محمد السادس
905389G6631672744720212البشير الشلي0شارع الحاج محمد بنونة الطويلع0655791150ابن ا>ثير
1005390H6030693943020012عمران اليوناني0حي بوجراح0655791167فاطمة الزھراء
1105391Jأبي العباس السبتيO65579115139233214207886محمد عبد ا>وي0شارع مليلية رقم 2 المصلى الجديدة التوتة
1205392K7136803342219712العافية    محمد0حي المصلى . شارع القنيطرة . تطوان0655791168ام البنين
1305393Lم بن مشيشhم0شارع ميسور المحنش الثاني  تطوان0655791152مو>ي عبد السh172821568095146621الحسن أو>د عبد الس
1405394M90381084854924613شدغان المفضل0كويلما . تطوان0655791153الفقيه الطنجي
1505395N6131552639218512 عبد الكبير الھاشمي0حي الطفالين0655791154ابن طفيل
1605396P247107272124155872936عمران اليوناني0حي بوجراح0655791193مدرسة 18نوفمبر
1705397R4923913742819013 عبد الرحيم بطيبي0شارع الجزائر0655791169ابن رشد
1805398S33203217213966عبداللطيف الريقي كريم0ساحة ابن خلدون0673695484ابن خلدون
1905399T6832692945022312المشودي أحمد0شارع محمد الخطيب رقم 06557911716سيدي الصعيدي
2005400Uمريم h5731533133918112فاطمة    السبطرى0شارع واد المخازن0655791172ل
2105401Vل بن عبد هللا0655791173السيدة آمنةh6730633441119212 أحمد القيطوني0شارع ع
2205402W254120253121162078138 حدوش سعيد0شارع ابو بكر الصديق - جبل درسة0655791194سيدي احمد البقال
2305403X6722852152414513مرزوق زكية0شارع  عبد الكريم الخطابي  رقم: 4   . تطوان0655791174سيدي علي بركة
2405404Y7574848452952813خديجة ايت عطار0شارع عبد الكريم الخطابي0655791133السيدة زينب
2505406A113213217731318ادريس سيعلى0ديور المخزن سيدي طلحة0655791175المغرب العربي
2605407B11611615615682382322 فزاكة مصطفى0شارع عبيدة ابن الجراح حارة امامة بن زيد0655791176الخنساء
2705408Cل بن رباح حي سيدي طلحة تطوان0655791155واد المخازنh7436582743117812بھية بن زروق البرنوصي0شارع ب
2805409D8644863552524513 أحمد قروق0شارع موسى بن نصير0655791177مدرسة سيدي احمد الزواق
2905410Eمام مالكE8535502741519310نور الدين الجعباق0شارع ابو تمام حومة الحساني0655791178ا
3005411F88361556580036520الداودي محمد0شارع مو>ي العباس. الحي المدرسي . تطوان0655791156سيدي ادريس
3105413H20090220104131862830سعيد الشيخي0شارع المأمون . جامع  مزواق.0655791179محمد عبد الكريم الخطابي
3205414J22011120196135768932عبد القادر المضرومي0شارع المامون جامع المزواق0655791124الشريف أمزيان
3305415K125661608680441019بخيار ناصر0حي طبولة0655791191ابناء الشھداء
3405417M7528602042514112بنصبيح عبد الحميد0شارع علي ابن طالب زنقة البلسم90655791181 أبريل
3505419P17885231120119855227 عبدالخالق صدور0شارع احمد البقال حي البربورين  تطوان0655791157ابن حزم
3605433E238113273143155975937 محمد ا�مين المقدم0حي كدية السبع0655791214عبد الرحمان الداخل
3705434F28182010155826علي الحدادي0بوعنان .تطوان0655791148محمد بوعنان
3805435G94521015267834516العمراني عمر0شارع عبد الرحمان الداخل.ا�زھر0673695286تمودة
3905436H9449603346324113 محمد بنھاري1دار الزكيك جماعة تطوان0655791128المنفلوطي
4005526F1577718174106149928قنجاع عبدالعزيز1طريق طنجة كلم 06557911325إدريس الثاني
4119286M114541347377838018أو>د الھاني محمد0حي طويبلة . تطوان0655791182عبد العزيز بنشقرون
4219962X342244222581306 عبد الرحيم الطوسي0شارع علي  يعتة . رقم : 8 عين ملول0655791158امحمد عزيمان
4319963Yم المتوكي0حي كويلما  شارع بني حديفة0655791159طريق الوحدةh6823844549723713عبدالس
4419964Z114601297070934417 علوش فؤاد0كدية الحمد تطوان0655791127محمد الحلوي
4520406Eتة كويلما تطوان0655791125الفقيه العربي اللوهh120561336280538318محمد العافية0موك
4624050R6325894745321412 محمد جبرون0تجزئة الوقاية0655791123محمد الصباغ
4724052T91401045563431316بنعلي الغربي0حي النقاطة0655791160أحمد بوكماخ
4825430Rم فجي0حي كويلما0655791192المولى إدريس ا�ولh11353894659428714عبد الس
4925747K160961658199147624 عبد هللا حميري0حي طابولة0655791180فاطمة الفھرية
5005441N4720431935216812احمد الدناسي0بلدية وادي لو0673695285المختار السوسي
5105442P4327412624311812عمر أمزيان1حي إرقادن وادي لو0673695287ارقادن
5205443R28133820194968ازويحل محمد1دوار الدشر لحمر . اغنوري. وادي لو0655791189الدشر لحمر
5322891Fم الجيدي2بلدية وادي لو0673695288أبو القاسم الشابيh5628753737118312 عبد الس
5405552J231529161931079ا لبكوري   محمد1دوار تميزار0673695306م,م بني ليث
5505553K331831151931018عبد العزيز مشبال3جماعة بني ليث0673695307اوراغن
5605554L22132413144726عبد العزيز المدقي2جماعة بني ليث0655791207افرطن
5705557P341736122411039 الكامل بوطيب2دوار جامع الكبير0655791384م,م الجامع الكبير
5805561U140701074775236119 مصواب مصطفى0جماعة الحمراء0673695308الحمراء - الرينفي
5905563W4522662733815515عبدالواحد الصدراتي5بطارة جماعة الحمراء قيادة بني حسان0673695284بطارة
6005566Z7534623745923517بن السويبة محمد4دوار بني موسى الحمراء0673695309بني موسى
6105571E281926121971109حسن لمعلم3دوار خزان لو -جماعة الواد - قيادة بني حسان0673695310مجموعة مدارس خزان لو
6205572Fلhل جماعة الواد0673695282إھh4322623030013413أحرشيون محمد4دوار إھ
6305574H5825441529012811طارق محسن2دوار تغبالوت جماعة الواد0673695311الغابة
6405575Jمh2992612175765خالد الحسناوي1دوار اشروطة جماعة الواد قيادة بني حسان0673695312الس
6505577L26103311178818عبد الجبار أدردوش2دوار أذايوغ جماعة الواد0653375580أذايوغ
6605579N24113314193818 سعيد أمطيل3دوار تغزوت جماعة الواد بني حسان تطوان0673695313تغزوت
6719632N16811484434الحسناوي خالد2دوار إدمامن السفلى جماعة الواد0655791254إدمامن السفلى

مؤسسات التعليم ا�بتدائي العمومي

تطوان

واد >و

بني ليت

الحمراء

الواد



عنوان المؤسسةالھاتفإسم المؤسسةرمز ا�حصاءر تالجماعة
عدد 

الفرعيا
ت

إسم ونسب المدير
الجدد 
با&ولى

ا�ناث 
منھم

عدد ت*ميذ 
السادسة

ا�ناث 
منھم

مج ت*ميذ 
المؤسسة

ا�ناث 
منھم

أقسام 
المؤسسة

6805581R26943282101109البشيري عبدالعظيم2ج او>د علي المنصور0673695314او>د علي المنصور
6924431E4118543729316611عبد المجيد ا>سد4دوار تمالوت جماعة او>د علي منصور0655791327تاملوت
7024432F291224141927810عبد العزيز البرازي5دوار إفرطن جماعة او>د علي منصور0673695315افارطن -مركزية توغناتن
7105591Bثاء بني يدرh4827422334918714المنوني عبد الحكيم3جماعة بني يدر0673695316ث
7205594E3520181019910010بوكر عبد العزيز3دوار الصباب جماعة بني يدر0655791372الصباب
7319947F3623412122912710بوكر عبدالعزيز3تاقة عامر جماعة بني يدر0673695317تاقة عامر
7405585V5125462230114712المقدم محمد1دوار منكال جماعة السحتريين0673695298السحتريين
7505588Y1 1781410122718 الحسن العطار3دوار بني وسيم جماعة السحتريين0655790868بني وسيم
7619949H261228161901048بنسباع لحسن2دوار بني متاع جماعة السحتريين0673695319م م بني وسيم
7721303E14814121206718نور الدين الزبير2جماعة السحتريين قيادة بني يدر0673695320إخداشن
7821304F311716121821037عبدالعالي البقالي2دوار  الحدادين جماعةالسحتريين قيادة بني يدر0655791369الحدادين
7921312P3721261419810110المقدم محمد2دوار الحزومرييش جماعة السحتريين0673695298الحزومرييش
8005596Gله ا�حرش3دوار البغاغزة جماعة البغاغزة تطوان0673695321بغاغزةE19819101909624عبد ا
8105597H5226402527814614عبد الرزاق البقالي القاسمي4دوار فج الريح  جماعة بغاغزة0673695322فج الريح
8205602N4221492933217015محمد حمداوي5دوار تزروت جماعة البغاغزة قيادةبني يدر0673695323تازروت
8305603P291234182099711الوركلي عزيز4جماعة البغاغزة قيادة بني يدر0673695324الھرارزة
8405605S21103018141749الونطوطي سعيد4دوار ا>ثنين جماعة الخروب0673695325بني احمايد
8505607U271424121718010نورالدين المجدوب4دوار  الزاوية  جماعة  الخروب  عمالة  اقليم تطوان0673695326الزاوية
8605611Y8240874656926916محمد جمال الدين المروني0دوار أحريق . جماعة الزيتون . دائرة تطوان0673695327أحريق
8705613A6432652544221218 محمد مورسيا3دوار كيتان جماعة الزيتون قيادة أز>0673695329كيتان
8805615C1371881668110يونس محمد2دوار دار الغازي . جماعة الزيتون0673695328دار الغازي
8905618F5931573032315910 العلوي يونس2طريق أز> . دوار قنيقرة. جماعة أز>0673695330قنيقرة
9005619Gلوhلو.  جماعة أز>0673695344دار اعh127521075877135624الخشين فؤاد2طريق أز>. دوار دار اع
9105621J<12870973876937628 الحرشي جمال5جماعة أز>0673695332أز
9205625N8442984957029319 أحمــــد البقــالـــى3الجماعة القروية للزينات0673695333الزينات
9305628Sح الدين ا�يوبيh9741583250825118أو>د بنطاھر محمد3دوار المھارزة جماعة الزينات0673695334ص
9405631V113571285976437919محمد نقرو1مجموعة بنقريش0673693535بنقريش
9505634Yش2دوار دار الخياط0673695336م,م دار الخياطh6232582636417911علي أب
9605636A8544914253824314أحمد العابدي0جماعة بني سعيد0673695337م,م ابن الرومي
9705637B33163214211999ابن عبد الوھاب عبد الواحد3القليع. جماعة بني سعيد0655791188تزغارن
9805638C27173113184939بنحميمد المختار2تاسفت  .  جماعة بني سعيد0673695338حسان بن ثابت
9905639D217138149707العابدي أحمد1دوار افران علي0673695337افران علي
10005640Eم4دوار اشروظة0673695339 اشروظةh3819351827816114 الوجكلي عبد الس
10105645K6738523238520116محمد الركالة3دوار امسا جماعة زاوية سيدي قاسم0673695340امسا
10205646Lل2تمرابط جماعة زاوية سيدي قاسم أمسا0673695341تمرابطh251026222011188 مصطفى  اھ
10305649P422513725913010المقري سمير4دوار لشياخ جماعة زاوية سيدي قاسم0655791367لشياخ
10405651S261521120696علي الرامي2دوار اشويبن  زاوية سيدي قاسم0655791186اشويبن مركزية م/م أحكام
10505652T5528411629613712محمد المراكشي3دوار اوشتام بني سعيد0655791142اوشتام
10605657Y32141061781137أحمد بوزبيبة3دوار إبراقن جماعة زاوية سيدي قاسم0673695343إبراقن
10705444S33213113187929عبد الحميد عبد الجبار3عين الجديدة جماعة عين الحصن0673695289عين لحصن
10805446Uم العريفي4بوريان . جماعة عين الحصن . قيادة الفندق0673695290بوريانh5027462330715014عبد الس
10905449Xقh3620533029816113طيطى السعيد3دوار العزيب جماعة عين لحصن 0673695291  عزيب عين لع
11005480F5328301628012210أحمد كرمان2دوار بونزال جماعة السوق القديم0673695292بونزال
11105484K392100168839الحسين الصدقي4دوار المورد0655791190المورد
11205486M55216525612411علي أفتيس4امرسان السوق القديم0673695294امرسان
11326021H3513954235316010عبدالحق الخليعي0دوار لھرا0673695293م الجماعاتية مليكة الفاسي
11405495X4624542329715314حكيم الغماري4جماعة بني حرشان قيادة جبل الحبيب0673695296بني حرشان
11505496Y1761910127647عبد الحق الملولي4دوار عين مو>تھم جماعة بني حرشان0673695297عين مو>تھم
11605498A27728132029110 سعدالدين عبدالعزيز3  دوار العليق جماعة بني حرشان0673695318العليق
11705501D198248121568الحميوي أحمد3مدشر عين أسناد جماعة بني حرشان تطوان0655791184عين سناد
11805503F31122917197929حميد عنة4يعقوبش جماعة بني حرشان0673695299يعقوبش
11905489R6823623040818115محمد بوھنس2مركز جماعة جبل الحبيب0673695295جبل الحبيب
12005493V138176106575يونس الزغي2دوار ھباطة جماعة جبل الحبيب0673695283ھباطة
12105505Hيينhليين0673695300م, م المhليين، قيادة المhليين،جماعة المh6025633539318311 محمد  اشويياخ2دوار الم
12205507Kليينhليين0673695301القhليين جماعة المh7839784046923416محمد الشكريوي2م/م الق
12305512R6732613239418918احمد زيتوني2طريق سبتة كلم  12تطوان0673695303م,م مافيطكس
12405513Sليين اقليم تطوان0673695302واد الليلh282031141961008أقيور العياشي3دوار واد الليل جماعة الم
12505527Gليين0673695305الدشريين hش4دوار الدشريين جماعة صدينة قيادة المh562917831716113 علي أب
12626315C80421065553726716 حسن لمحمد0جماعة صدينة0673695304م الجماعاتية البيروني
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105405Z313160541230133759535 نوفل الحليميش عقبة بن نافع0673695331سيدي طلحة

205658Z149901728251426312 محمد نجيب المرابطيشارع القنيطرة0655791134محمد الزرقطوني

305659A19410225412667933818عبد الرحمن الريسونيشارع كابول الطوابل السفلى0655791135عمر بن عبد العزيز

405660Bل بن عبد هللاh1818221011465732916 حسن حمامشارع الجيش الملكي0655791136ع

505661C106521477841221312 رشيد إزكاغحي مو>ي الحسن0655791137مو>ي الحسن

605662D أحمد الراضي
السhوي

1919823212371935518أوديدن أناسشارع أحمد أكزول0655791202

705663Eم الحاجيويشارع تازة لمحنش الثانية0655791138القدسh1617244222781839724س

805664F23910234516587440423 بوسغيري حياةحي كويلما طريق از>200655791139 غشت

905665G433196484270149274337عبدالحق عيدوديشارع المختار السوسي  الطويلع0655791140الفقيه المرير

1005666H368155439223128460232 محمد أوعليطريق طنجة0655791141سادس  نوفمبر

1105667J1678330916367931718سعاد البكوريشارع واد درعة0655791142الفقيه أحمد الحداد

1205668Kشارع مو>ي العباس _ الحي 0661059052انوال
المدرسي قرب دار الثقافة

26412731922798058024 عبد العزيز محيو

1305669Lحي سيدي إدريس شارع الحسن 0655791143ابن سينا
الثاني

25512729214687442322يوسف المرابط

1418723A478240509287153478935الحسين قبوعجامع مزواق0655791144ابي بكر الرازي

1519285Lوي0655791145الفقيه احمد بنتاويتh2249424012080836522أحمد بن عجيبةشارع سبو حي الس

1621285K144641467443620111 الفحول مرادحي  البھروري0655791203ا>ندلس

1723907K22612230914878038120دنيا ابن ا>مين العلميشارع جبل تدغين0673695346أحمد الراشدي

1825475P27714936316288343622محمد الجعاديحي طويبلة0655791198محمد عابد الجابري

1925476R22011616110255631313أنجاء عليحي كويلمة0655791199سعد بن أبي وقاص

2026398T145701597748122814 محمد السرحانيحي عين ملول0678440121ابن البيطار

2126411G2391201628664231415 زالغي رفيقحي النقاطة0671970169الزبير بن العوام

2226516W4332240087344522استيتو احساينالبربوريين تطوانالفراھيدي

2326517Xل تطوان0667696881أحمد شوقيh2161090047024611لوديي سلبمانبوسم

1759220310461830415أحمد زروقشارع مو>ي عبد هللا وادي لو30655791146مارس2405673Rواد >و

24411525411576037118 محمد دھبيجماعة الحمراء . قيادة بني حسان0667065469أبو العhء المعري2523521Rالحمراء

150711055443019714محمد بروحوجماعة الواد تطوان0655791149المقاومة2626199Bالواد

161811154840319411عبد الكريم بلحاججماعة السحتريين0655791201عبد هللا كنون2725473Mالسحتريين

114541006137319011 يونس التــــــــــادليبوعنان0673695331مو>ي أحمد المنجرة2824638eالزيتون

1837920710657427316عزالدين بولعيد جماعة أز> . أز>0655791147علي بن أبي طالب2924053Uأز>

8551110592861508 أشرف أماليجماعة الزينات0655790885أبو بكر القادري3026309Wالزينات

149791718149524213 محمد السباعيدار بن قريش0655790996السيدة الحرة3120400Yدار بن قريش

194961246251325913محمد ابريوىالدكار جماعة بني سعيد0668044265ابن ماجة3226396Rبني سعيد

زاوية سيدي 
قاسم

3326191Tلhم بوخزارمركز جماعة زاوية سيدي قاسم0673414915عزيز بh1186556292741478عبد الس

111481217136318010 عبد الواحد عقارجماعة السوق لقديم0655791183ابن الياسمين3426193Vالسوق القديم

904600182925 بوزيان الشندوديجماعة بني حرشن تطوان0655791116عبد هللا ابراھيم3526328Sبني حرشان

1451021307242424211جماعة جبل الحبيب0655791210معاذ بن جبل3625474Nجبل الحبيب

189931789358728115محمد عبدونالمhليين0655791149عبد الرحيم بوعبيد3724054Vالمhليين

975189542711508جمل الدين موناجماعة صدينة0655791200أبو عبيدة بن الجراح3825472Lصدينة

78283877819842392533512549652

مؤسسات التعليم الثانوي ا�عدادي العمومي

المجموع

تطوان



إسم ونسب المديرعنوان المؤسسةالھاتفإسم المؤسسةرمز ا�حصاءر تالجماعة
الجدد 
بالجدع 

المشترك

ا�ناث 
منھم

عدد ت*ميذ 
الثانية باك

ا�ناث 
منھم

مج ت*ميذ 
المؤسسة

ا�ناث 
منھم

أقسام 
المؤسسة

105382Z0673695467المھدي بنونة
شارع عبد الخلق الطريس 

تطوان
294159479270120361832 محمد كنون

205416L0673695469أبو بكر الصديق
شارع مو>ي الحسن 

بالمھدي
22714230817176844120النظير محمد

305418N334177914859530417أھواري محمدشارع محمد الخامس رقم 067369547240القاضي ابن العربي

405674S0673695471عبد الخالق الطريس
حي ا�طلس ، المصلى 2 ، 

شارع الجديدة
1457332614969032221 حسن ابطاح

505675T0673695475ا>مام الغزالي
شارع طھران - ص.ب: 5184 

- حي مو>ي الحسن
236111376184104749535 بن صالح عبد العزيز

605676UدريسيE487266708389182998550الحضري محمدشارع المسيرة الخضراء0655790986الشريف ا

705677V33739696260173655346 ركدي جمالشارع الحسن الثاني0673695476جابر بن حيان

805678W0673695477الحسن الثاني
شارع الحسن الثاني, زنقة 

واد بھت - تطوان
523293552295164787345بســـــام بــــhل

905681Z508307442203145571844 شقرون عبدالقادرشارع خالد بن الوليد0673695474القاضي عياض

1005682A0673695470خديجة أم المؤمنين
الحي المدرسي, زنقة ابن 

المقفع
3633635365361359135939الفيhلي عبد ا>له

1124733H
الشيخ محمد المكي 

الناصري
0673695478

شارع الدجيبوتي عين ملول 
تطوان

30117033719994852830محند وعمي مصطفى

1226413J1589916010951231316محمد مبروكحي كويلمة0668154276قاسم الزھيري

1326414K1591041268650932217محمد أشرويدار مورسيا0655790892القرطبي

1426624N92490093494 عائشة يوسفي المغاريحجر العروسةالفرابي

1166816010041024113بوبكر كاريمالجماعة الحضرية  لوادي لو0673695468عمر بن الخطاب1523170Jواد >و

895400170975 محمد السباعيدار بن قريش0655790996السيدة الحرة1620400Yدار بن قريش

115821247735221613مصطفى بلماحيجماعة الحمراء0655791204طارق بن زياد1725512Eالحمراء

34160083434محمد الزكيكجماعة الزيتون0668136455عثمان بن عفان1826518Yالزيتون

13782885332319612امحمد المرابطسيدي عبد الس�م أز�0668153763ابن زھر1926240Wأز>

4655265455093129157298673463المجموع

مؤسسات التعليم الثانوي التأھيلي العمومي

تطوان



إمجأقإمجأقإمجأقإمج

150280B12253125شارع موريطانيا رقم 25 - تطوان0539966596عبد � بن عمر

250281Cندلس�13361175سعاد ركديشارع أبو بكر الصديق - جبل درسة تطوان0539711542أغصان رياض ا

350282Dزھر0539965500الھدى�3119613770عبد الس�م بن ادريسشارع الحسن الثاني رقم 11 - تطوان ا

450283Eمومة�4621نعيمة الحيانيشارع خالد بن الوليد رقم 10- تطوان0534041742ا

550284Fمومة - ملحقة�615076نعيمة الحيانيشارع خالد بن الوليدرقم 67 - تطوان0534041742ا

650285G18787245402789224106815175عمر الخ�نجيحي المطار، ص. ب. : 272 - تطوان0539973456مجموعة مدارس سنابل المعرفة

750286H7128204492061022694رحمة شطاطالمحنش 2 - تطوان0539973697معھد داود

850287J5321617689عبد الس�م شقورطلعة سيدس علي بركة، رقم 42 - تطوان0539962315المعھد الحر

950288K5217614375فتيحة العمريطريق بوجراح حومة بوسافو تطوان0539995182منھاج الوئام

1050289L1676924658298لبنى الجعباقشارع بلعربي العلوي بوجراح العليا- تطوان0539970519عبد الس�م الرزيني

1150290M9339615671عبد الس�م الصفارشارع المشور السعيد - تطوان0539963498الفضيلة

1250291N472414332169سمير بلفقيشارع امحند الورياغلي قرب معمل السكر سالبقا تطوان0539974922أم القرى

1350292P1 72عبد الحق الزكاريزنقة دمشق، رقم 67 طوابل السفلى - تطوان0539992492المنارة

1450293R2 16761537136839173الصرصري فاطمةتجزئة المطار - تطوان0539971131المنارة

1550295T10554614973سعاد البقاليشارع صيدا رقم 1 تجزئة 34 الطوابل السفلى ص. ب: 05399725534120المنبع

1650296U9540244812269212103العوفي جميلةشارع الوزير محمد الصفار رقم 2 - تطوان0539993221محمد الخامس

1751130A3518816497فطيمة  لكحلزنقة عبد الخالق الطريس، رقم 279 - ج. تطوان0539970266نردين

1851131B924818501251820995مريم العمريطريق مرتل، شارع عبد الخالق الطريس - ج. تطوان0539996248عالم الوئام

1951242X783713271118ربيعة قدورخندق الزربوح، تجزئة الطاھري رقم 24 - ج. تطوان0539713180الزھراء

2051245A14882267443581439819916388190محمد أھجطاننھج عبد الخالق الطريس تطوان0539974242براعم الرازي

2151408C183892774738114371182المغربي فاطمة الزھرةحي المحنش 1 - ج.ح. تطوان0539970553أبو القاسم

2251471W2 401612296140عبد العلي السطيحي سيدي طلحة، شارع علي بن أبي طالب رقم 40 -تطوان0539713336أم القرى

2351472X1 3823615876أحمد البديديشارع محمد داود، زنقة دمشق رقم 74 - تطوان0539993486مجموعة مدارس السفير

2451615C7433جميلة ازبيدةزنقة ابن رشد0539969929مركز مو�ي رشيد

2551750Z3314613372نعيمة لعروصيحومة طنجاوة، شارع القنديل، رقم 053997154858 النابغة الدبياني

2652049Zمومة�818386مصطفى ريانرقم 3، شارع موريطانيا0539963760احضان ا

2752050Aبرار�210112307623711227013469961محمد الرامي الغريبشارع واد تانسيفت زنقة 14 حي طويبلة تطوان0539713706ا

2852051B135732153425992311357179109مصطفى فخريشارع الجيش الملكي زنقة مربيا0539998296اصدقاء العلوم

2952052C102681419228109عبد الحق حموذانشارع المنامة زنقة 3 ص. ب 05399708434120منابع العلم

3052053D4922610348عبد� آيت الحاج ع�لشارع المنامة، رقم 66 الطوابل0539971120البلسم

3152054E48216113478212117816980أحمد الكدانيشارع محمد الورياغلي، رقم 115، تطوان0539972311محمد الفاتح

3252055F2811612867نوال الزرادرقم 35، شارع تونس، الطوابل0539998744معھد تطوان

3352056Gشقرتجزئة السواني، القطعة 24 المطار0539970561دار المناھل�2810615781لطيفة ا

3452057H643333622عبد الس�م الكرتيحومة باييصا، تجزئة الطاھري - الق�ليين0539998968الخلود

3552058J572818427198815870حدو اليخلوفي نسريناحجار العروسة الق�ليين0626691078الباتول الزھياني

3652128k41219172721137خديجة الزناكيطريق بوعنان0539994791كنوز العرفان

3752129l6421833118خالد الريسونيلبباب السفلي تطوان0539973247معھد طه حسين

3852181T14669039البوخاري ھناءشارع محمد داود زنقة الخرطوم رقم 053997193116الزمردة

3952473K191267938نادية حمدانتجزئة عين ملول -1- حي الطوابل رقم 163 تطوان0539715004مناھل العرفان

4052474L38191731816259046نزيھة السوسيطريق مرتيل0539993330مدارس المستقبل

4152910K236936سميرة المزدقيشارع محمد داود زنقة الموصل الطوابل السفلى0539971616مجموعة مدارس السفير

4252912M7536716270ازحف زبيدةشارع سبتة درب أ رقم 6 المحنش 05399982132النورين

4352913N1 مومة�34524لبنى بنيحيىشارع خالد بن الوليد0534260030أجيال ا

4452949Cمومة�4527مصطفى ريانشارع موريطانيا رقم 053971413932ملحقة أحضان ا

4552953G99421836617567841خولة الحادقشارع سجلماسسة الطوابل السفلى0539999085مجمع المعرفة

4653247Bھلية�4117اعتماد مق�ششارع المفضل أفي�ل باب العقلة0539715059المدرسة ا

4753597G39251017889صباح البوشعايبيشارع القاھرة رقم 05399748486جزيرة العلوم

4853735G8842613666مصطفى المرابط الطرماششارع المحمدية حي المحنش0539715385المحور

4953737J36534إكرام الدريسيطريق سبتة الق�ليين0539974683أجيال المناھل

5053741N4126610257خديجة موساتنشارع محمد حجاج 053999823917مجموعة مدارس الفردوس

5153903P4022813966الباب السفلي تطوان0539973772معھد باب الصعيدة

5254003Y0539715641الحمامة البيضاءB 15  02 663110226104شقور حميدةشارع الجزيرة درب

5354422Dبراھيميشارع ابن باجة رقم 061306710040النجاحE3219جھان ا

5454423E2410رضوان احدادوشارع تونس رقم 39 الطوابل السفلى0661794730القلم براعم وأشبال

5554605C162العمراني مصطفىشارع عمر المختار أمام مسجد النور0611478808نسيبة بنت كعب

5654609G45730محمد السباعيشارع خالد بن الوليد رقم 06637230002مجموعة مدارس نخيل الس�م

5754610H69348الھواري نجاةشارع أحمد المساسي حي طبولة0539701301أولي النھى

301214535221201758451383210159546993518

ا@بتدائي

تطوان

المجموع

مؤسسات التعليم الخصوصي

إسم المديرعنوان المؤسسةالھاتفإسم المؤسسةرمز ا�حصاءر تالجماعة
الثانويا&ولي ا�عدادي



عدد المؤسساتالجماعة
عدد 

الفرعيات
الجدد با&ولى

ا�ناث 
منھم

عدد ت*ميذ 
السادسة

ا�ناث 
منھم

مج ت*ميذ 
المؤسسة

ا�ناث 
منھم

أقسام 
المؤسسة

49249892454550627083251615759815تطوان
4417488197102116056544واد �و
48112631205677138332بني ليت
39260126235111154975151الحمراء
71722410423598141765358الواد

31196391217969535430أو�د علي منصور
39119701015477741434بني يدر

6121769114486111359363السحتريين
4161426714282100950964البغاغزة
284824543031215419الخروب
351597917079117756244الزيتون

39314153261126186389162أز�
261818315681107854437الزينات

231758918685112855830دار بن قريش
51020410320295136066653بني سعيد

61724713014484143976859زاوية سيدي قاسم
310119681306679240336عين الحصن
4101828313163105748940السوق القديم
518140571547194445648بني حرشان
248131793651423820جبل الحبيب
49233116233121145270653الم1ليين
24136711236385442829صدينة
126201851141898824437654977268441721المجموع

مجمل الجماعات (ابتدائي عمومي)



ا�ناث منھممجموع الت*ميذإسم المؤسسةرمز ا�حصاءر تالجماعة

105380X4215التھامي الوزاني
205390H5831فاطمة الزھراء

305419P3312ابن حزم
419286M7331عبد العزيز بنشقرون
519963Y4417طريق الوحدة

619964Z6629محمد الحلوي

705441N4127المختار السوسي
805442P3518ارقادن

905443R3416الدشر لحمر

1022891F4921أبو القاسم الشابي
10449الحمراء - الرينفي1105561Uالحمراء
105مجموعة مدارس خزان لو1205571Eالواد

2819كيتان1305613Aالزيتون
4124دار اعhلو1405619Gأز>

1505631V4520بنقريش
1605634Y3014م,م دار الخياط
1705637B3015تزغارن
1805639D4420افران علي
1905640E3417اشروظة
2005480F3713بونزال
2126021H4624مليكة الفاسي

136بني حرشان2205495Xبني حرشن
2305505Hيينh5932م, م الم
2405507Kليينh7532الق
2505512R2613م,م أحمد بن جلون

1097520

مؤسسات التعليم ا2ولي العمومي

المجموع

المhليين

تطوان

واد لو

دار بني قريش

بني سعيد

السوق القديم



إمجإمجإمجإمجإمجإمج

1973988661457100128265135981878378020430000حضري

4364408918190400003720823412778182324324857قروي

633838175796475001282651731827017907282482324324857المجموع

المندوبية ا�قليمية للشؤون ا�س1مية بتطوان المصدر :

عدد 
المؤسسات

ت*ميذ 4 سنواتالجماعة

مؤسسات التعليم ا2ولي التقليدي

ت*ميذ 5 سنوات

تعليم أوليرياض ا&طفال

ت*ميذ 6 سنوات
ت*ميذ أكثر من 

6 سنوات
ت*ميذ 3 سنوات ت*ميذ 2 سنوات ا�ناث منھم

عدد الت*ميذ 
بالتعليم 
ا&ولي

عدد 
ا&قسام


