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05378V41720549289649   14            شادي نادٌة 0تطوان  10:   رقم  الشرٌشار زنقة0655791161الحسٌن بنت  سكٌنة السٌدة مدرسة

05380X44320078335728   15            بنعودة رشٌد 0زٌانة حً أجزول أحمد شارع0655791162الوزانً التهامً مدرسة

05383A20110624123814   8               الفقٌه  النبً  عبد0. الحسن موالي حً. الرازي بكر ابو شارع0655791163الحسن موالي مدرسة

05384B666333975111046   23            أجبار محمد0الحسن موالي حارة السٌاب شاكر بدر شارع0655791164الشاذلً الحسن أبو اإلمام مدرسة

05385C48722882397543   17            الحوالنً طارق0الحسن موالي حً طهران شارع0655791130الخطٌب بن الدٌن لسان مدرسة

05386D36619166366434   14            الدٌن نور الخملٌش0ًتطوان. 2  الطوابل.  تندوف شارع655791089زٌدون ابن مدرسة

05387E13296162199422088   32            لكدٌوي الحبٌب 0المطار الطرق ملتقى الملكً الجٌش شارع0655791165الولٌد ابن خالد مدرسة

05388F617285994910546   22            الشعائري الحق عبد0حجاج محمد شارع0655791166السادس محمد مدرسة

05389G44921361287439   16            الشلً البشٌر0الطوٌلع بنونة محمد الحاج شارع0655791150االثٌر ابن مدرسة

05390H47122270368133   15            الٌونانً عمران0بوجراح ح0655791167ًالزهراء فاطمة مدرسة

05392K630292943911356   22            محمد    العافٌة0تطوان.  القنٌطرة شارع.  المصلى ح0655791168ًالبنٌن ام مدرسة

05393L10595041919013981   32            السالم عبد أوالد الحسن           0تطوان  الثانً المحنش مٌسور شارع0655791152مشٌش بن السالم عبد موالي مدرسة

05394M6222771074210044   19            المفضل شدغان0تطوان.  كوٌلما0655791153الطنجً الفقٌه مدرسة

05395N39418265346835   16            الهاشمً الكبٌر عبد 0الطفالٌن ح0655791154ًطفٌل ابن مدرسة

05396P1565754222117258132   45            البركانً االدرٌسً العالً عبد0بوجراح ح655791193ًنوفمبر18 مدرسة

05397R37215955206626   16            بطٌبً الرحٌم عبد 0الجزائر شارع0655791169رشد ابن مدرسة

05398S193741632615   8               كرٌم الرٌقً عبداللطٌف0خلدون ابن ساحة0673695484خلدون ابن مدرسة

05399T45322571377645   16            أحمد المشودي60 رقم الخطٌب محمد شارع0655791171الصعٌدي سٌدي مدرسة

05400U33217249254925   12            السبطرى    فاطمة0المخازن واد شارع0655791172مرٌم لال مدرسة

05401V45120378357636   16            بالدي الحمٌد عبد0هللا عبد بن عالل شارع0655791173آمنة السٌدة مدرسة

05402W1662802270127241132   46            سعٌد حدوش 0تطوان درسة جبل-  الصدٌق بكر ابو شارع  0655791194البقال احمد سٌدي مدرسة

05403X51113280168614   18            زكٌة مرزوق0   .4: رقم  الخطابً الكرٌم عبد  شارع0655791174بركة علً سٌدي مدرسة

05404Y52352284849393   16            عطار اٌت خدٌجة0الخطابً الكرٌم عبد شارع0655791133زٌنب السٌدة مدرسة

05406A7781613141350   25            سٌعلى ادرٌس0طلحة سٌدي المخزن دٌور0655791175العربً المغرب مدرسة

05407B0655791176الخنساء مدرسة

 بن امامة حارة الجراح ابن أبوعبٌدة  شارع

801801135135130130   25            مصطفى فزاكة 0زٌد

05408C47219795436529   16            البرنوصً زروق بن بهٌة0تطوان طلحة سٌدي حً رباح بن بالل شارع0655791155المخازن واد مدرسة

05409D544257105497734   18            الجعباق نورالدٌن0نصٌر بن موسى شارع0655791177الزواق احمد سٌدي مدرسة

05410E50823498445229   17            عنة حمٌد0الحسانً حومة ابوتمام شارع0655791178مالك اإلمام مدرسة

05411F7843721145012764   25            محمد الداودي0تطوان.  المدرسً الحً. العباس موالي شارع0655791156ادرٌس سٌدي مدرسة

05413H1438692235117222123   43            الشٌخً سعٌد0.مزواق  جامع.  المأمون شارع0655791179الخطابً الكرٌم عبد محمد مدرسة

05414J1307671198104199107   34            المضرومً القادر عبد0المزواق جامع المامون شارع0655791124أمزٌان الشرٌف مدرسة

05415K9024621799115379   24            ناصر بخٌار0طبولة ح0655791191ًالشهداء ابناء مدرسة

05417M46016281316121   13            محمد عبداالوي0البلسم زنقة طالب ابن علً شارع0655791181أبرٌل 9 مدرسة

05419P11865382059820391   32            صدور  الخالق عٌد0تطوان  البربورٌن حً البقال احمد شارع0655791157حزم ابن مدرسة

05433E1593768245130298140   40            المقدم األمٌن محمد 0السبع كدٌة ح0655791214ًالداخل الرحمان عبد مدرسة

05434F1738924113013   6               الحدادي عل0ًتطوان. بوعنان0655791148عنان أبو محمد مدرسة

05435G608305130556941   16            عمر العمران0ًاألزهر.الداخل الرحمان عبد شارع0673695286تمودة مدرسة

05436H5402791065819190   18            بنهاري1تطوان جماعة الزكٌك دار0655791128المنفلوطً م.م

05526F11215491668714167   34            عبدالعزٌز قنجاع51 كلم طنجة طرٌق0655791132الثانً إدرٌس م.م

19286M805389133624924   24            محمد الهانً أوالد0تطوان.  طوٌبلة ح0655791182ًبنشقرون العزٌز عبد مدرسة

19962X28914351209449   11            قروق احمد 0ملول عٌن 8:  رقم.  ٌعتة  علً شارع0655791158عزٌمان امحمد مدرسة

19963Y500229823810442   16            المتوكً عبدالسالم0حدٌفة بنً شارع  كوٌلما ح0655791159ًالوحدة طرٌق مدرسة

19964Z7073291095014478   22            فؤاد علوش 0تطوان الحمد كدٌة0655791127الحلوي محمد مدرسة

20406E8133921367020397   20            العافٌة محمد0تطوان كوٌلما موكالتة0655791125اللوه العربً الفقٌه مدرسة

24050R578270783712154   18            جبرون محمد 0الوقاٌة تجزئة0655791123الصباغ محمد مدرسة

24052T6793231004611260   21            العربً بنعل0ًالنقاطة ح0655791160ًبوكماخ أحمد مدرسة

25430R7413731498416467   22            المصطفى الشٌخ0ًكوٌلما ح0655791192ًاألول إدرٌس مدرسة

25747K976464166846729   25            حمٌري هللا عبد 0طابولة ح0655791180ًالفهرٌة فاطمة مدرسة
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05441N37217560302815   12            الدناسً احمد0لو وادي بلدٌة0673695285السوسً المختار مدرسة

05442P24411047215926   13            أمزٌان عمر1لو وادي إرقادن ح0673695287ًارقادن م.م

05443R189913013   9               محمد ازوٌحل1لو وادي. اغنوري.  لحمر الدشر دوار0655791189لحمر الدشر م.م

22891F4572367344   17            الجٌدي السالم عبد 2لو وادي بلدٌة0673695288الشابً القاسم أبو م.م

05581R2009630142714   8               المجٌد عبد االسد2المنصور علً اوالد ج0655791327المنصور علً اوالد

24431E26414733214328   9               االسد المجٌد عبد4منصور علً اوالد جماعة تمالوت دوار0655791327تاملوت

24432F 191742811204   10            البرازي العزٌز عبد6منصور علً اوالد جماعة إفرطن دوار0673695315توغناتن-  إفرطن

05596G18793187229   8               األحرش اإلله عبد3تطوان البغاغزة جماعة البغاغزة دوار0673695321بغاغزة م.م

05597H26914333223319   11            القاسمً البقالً الرزاق عبد4بغاغزة جماعة  الرٌح فج دوار0673695322الرٌح فج م.م

05602N32916546236328   13            حمداوي محمد5ٌدر قٌادةبنً البغاغزة جماعة تزروت دوار0673695323تازروت م.م

05603P2209943193723   7               عزٌز الوركل4ًٌدر بنً قٌادة البغاغزة جماعة0673695324الهرارزة م.م

05618F32016349304217   15            ٌونس العلوي 2أزال جماعة. قنٌقرة دوار.  أزال طرٌق0673695330قنٌقرة

05619G808378133749751   28            فؤاد الخشٌن2أزال جماعة.  اعاللو دار دوار. أزال طرٌق0673695344اعاللو دار

05621J8344171427312670   31            جمال الحرشً 5أزال جماعة0673695332أزال

05561U8033801517111349   22            مصطفى مصواب 0الحمراء جماعة0673695308الرٌنفً-  الحمراء

05563W31915244234427   20            الصدراتً عبدالواحد5حسان بنً قٌادة الحمراء جماعة بطارة0673695284بطارة

05566Zً44922761346131   21            مصطفى مصواب4الحمراء موسى بنً دوار0673695309موسى بن

05605S133692213167   9               سعٌد الونطوط4ًتطوان الخروب جماعة االثنٌن دوار0673695325احماٌد بنً م.م

05607U1727932162212   10            المجدوب نورالدٌن4الخروب  جماعة  الزاوٌة  دوار0673695326الزاوٌة م.م

05585V3061475223359   12            محمد المقدم1السحترٌٌن جماعة منكال دوار0673695298السحترٌٌن

05588Y1ً13370281096   8               العطار الحسن 3السحترٌٌن جماعة وسٌم بنً دوار0655790868وسٌم بن

19949H1909733112313   10            لحسن بنسباع2السحترٌٌن جماعة متاع بنً دوار0673695319وسٌم بنً م م

21303E132652482316   18            الزبٌر الدٌن نور2ٌدر بنً قٌادة السحترٌٌن جماعة0673695320إخداشن

21304F1871012881812   10            البقالً عبدالعال2ًجماعةالسحترٌٌن الحدادٌن  دوار0655791369الحدادٌن

21312P1951022616268   11            الحسناوي خالد 2السحترٌٌن جماعة الحزومرٌٌش دوار0655791254الحزومرٌٌش

05571E20911836194020   8               لمعلم حسن3- الواد جماعة- لو خزان دوار0673695310لو خزان مدارس مجموعة

05572F27111336113920   12            محمد أحرشٌون4الواد جماعة إهالل دوار0673695282إهالل

05574H29512952203718   9               محسن طارق2الواد جماعة تغبالوت دوار0673695311الغابة

05575J1818331192616   5               التاونزي لطف1ًالواد جماعة اشروطة دوار0673695312السالم

05577L172801883518   6               أدردوش الجبار عبد2الواد جماعة أذاٌوغ دوار0653375580أذاٌوغ

05579N2048439163012   10            أمطٌل سعٌد 4تطوان حسان بنً الواد جماعة تغزوت دوار0673695313تغزوت

19632N86451511115   6               محسن طارق2الواد جماعة السفلى إدمامن دوار0655791254السفلى إدمامن

05495X27814137154218   14            الغماري حكٌم4الحبٌب جبل قٌادة حرشان بنً جماعة0673695296حرشان بنً م.م

05496Y12158125169   7               الملولً الحق عبد4حرشان بنً جماعة موالتهم عٌن دوار0673695297موالتهم عٌن م.م

05498A2089431153913   9               عبدالعزٌز سعدالدٌن 3حرشان بنً جماعة العلٌق دوار  0673695318العلٌق م.م

05501D1186123132213   6               البقالً عمرو 3تطوان حرشان بنً جماعة أسناد عٌن مدشر0655791184سناد عٌن م.م

05503F2048937142615   8               العظٌم عبد البشٌري4حرشان بنً جماعة ٌعقوبش0673695299ٌعقوبش م.م
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05636A58626589369146   18            العابدي أحمد1سعٌد بنً جماعة0673695337الرومً ابن

05637B203983016297   6               الواحد عبد الوهاب عبد ابن3سعٌد بنً جماعة. القلٌع0655791188تزغارن

05638C19710135172214   9               المختار بنحمٌمد3سعٌد بنً جماعة.    تاسفت0673695338ثابت بن حسان

05639D169743214164   6               سعٌد المنصوري1علً افران دوار0666474344علً افران

05640E28116241254124   13            السالم عبد الوجكلً 4اشروظة دوار اشروظة

05552J18710327122718   8               الكامل بوطٌب1تمٌزار دوار0673695306لٌث بنً م,م

05553K1739322133217   8               مشبال العزٌز عبد3لٌث بنً جماعة0673695307اوراغن

05554L119551351711   5               المدقً العزٌز عبد2لٌث بنً جماعة0655791207افرطن

05557P23810837213314   8               بوطٌب الكامل 2الكبٌر جامع دوار0655791384الكبٌر الجامع م,م

05591B34018043214624   11            الحكٌم عبد المنون3ًٌدر بنً جماعة0673695316ٌدر بنً ثالثاء م.م

05594E20810232113012   12            محسن العافٌة3تطوان ٌدر بنً جماعة الصباب دوار0655791372الصباب م.م

19947F21211624103521   9               نطٌطاح عمر3ٌدر بنً جماعة عامر تاقة0673695317عامر تاقة م.م

05489R40618157291710   14            بوهنس محمد2الحبٌب جبل جماعة مركز0673695295الحبٌب جبل م.م

05493V1086019912261   6               الزغً ٌونس2الحبٌب جبل جماعة هباطة دوار0673695283هباطة م.م

05631V772373127614626   25            أحمد الحمٌوي1بنقرٌش دار جماعة0673693535بنقرٌش م.م

05634Y37618860295634   18            الملولً الحق عبد2الخٌاط دار دوار0673695336الخٌاط دار م.م

05645K39520853302613   16            الركالة محمد3قاسم سٌدي زاوٌة جماعة امسا دوار0673695340امسا م.م

05646L1799619101610   8               اهالل  مصطفى 2أمسا قاسم سٌدي زاوٌة جماعة تمرابط0673695341تمرابط م.م

05649P233119321664   10            سمٌر المقري2قاسم سٌدي زاوٌة جماعة لشٌاخ دوار0655791367لشٌاخ م.م

05651S1599136193918   6               الرامً عل4ًقاسم سٌدي زاوٌة  اشوٌبن دوار0655791186اشوٌبن- إحكم م.م

05652T28513238191410   11            المراكشً محمد2قاسم سٌدي زاوٌة اوشتام دوار0655791142اوشتام م.م

05657Y18711232128945   8               بوزبٌبة أحمد3قاسم سٌدي زاوٌة جماعة إبراقن دوار0673695343إبراقن م.م

05611Y54124277276630   18            المرونً الدٌن جمال محمد0الزٌتون جماعة.  أحرٌق دوار0673695327أحرٌق مدرسة

05613A45922778392513   19            مورسٌا محمد 3الزٌتون جماعة كٌتان دوار0673695329كٌتان م.م

05615C1819339239237   10            محمد ٌونس3الزٌتون جماعة.  الغازي دار دوار0673695328الغازي دار م.م

05625N612312100565228   24            عبدالعزٌز ٌوكر 3للزٌنات القروٌة الجماعة0673695333الزٌنات م.م

05628S51925476372912   20            محمد بنطاهر أوالد3الزٌنات جماعة المهارزة دوار0673695334األٌوبً الدٌن صالح م.م

05480F276125432497   13            كرمان أحمد2القدٌم السوق جماعة بونزال دوار0673695292بونزال

05484K1587326147942   12            الصدقً الحسٌن4المورد دوار0655791190المورد

05486M27213752322210   11            أفتٌس عل4ًالقدٌم السوق امرسان0673695294امرسان

26021H374179442310953   11            الخلٌعً عبدالحق0القدٌم السوق جماعة لهرا دوار0673695293الفاسً ملٌكة الجماعاتٌة المدرسة

05527G3181655930208   12            أبالش علً 4صدٌنة جماعة الدشرٌٌن دوار0673695305الدشرٌٌن

26315C 55226964364220   17            لمحمد حسن 0صدٌنة مركز0673695304البٌرونً الجماعاتٌة المدرسة

05444S1829724154527   10            الجبار عبد الحمٌد عبد3الحصن عٌن جماعة الجدٌدة عٌن0673695289لحصن عٌن م.م

05446U29714340225226   15            العرٌفً السالم عبد4الفندق قٌادة.  الحصن عٌن جماعة.  بورٌان0673695290بورٌان م.م

05449X29415556266940   14            السعٌد طٌطى3لحصن عٌن جماعة العزٌب دوار0673695291لعالق عٌن عزٌب م.م

05505H41018974415828   19            القٌطونً أحمد 2 قٌادة الماللٌٌن، الماللٌٌن،جماعة دوار0673695300المالٌٌن م.م

05507K48222576282710   20            الشكرٌوي محمد2الماللٌٌن جماعة القاللٌٌن م/م0673695301القاللٌٌن م.م

05512R38917760236628   18            زٌتونً احمد2تطوان12  كلم سبتة طرٌق0673695303جلون بن أحمد م.م

05513S197933093816   13            العٌاشً أقٌور2الماللٌٌن جماعة اللٌل واد دوار0673695302اللٌل واد م.م
2041 973         56 292           27 344           9 027         4 414       8 622             4 261         

قرٌش بنً دار

سعٌد بنً

لٌت بنً

ٌدر بنً

لحبٌب جبل

ماللٌٌن

 سٌدي زاوٌة

قاسم

زٌتون

زٌنات

القدٌم سوق

صدٌنة

لحصن عٌن



الهاتفالمدٌر اسمالمؤسسة اسماالحصاء رمزالجماعة
 المسجلون

الجدد

 االناث

منهم

 عدد

 اقسام

المؤسسة

منهم االناثالتالمٌذ عدد
 تالمٌذ عدد

الثالثة

 االناث

منهم

05405Z350206331201632425225نافع بن عقبة ش0539965229الحلٌمً نوفل طلحة سٌدي اإلعدادٌة الثانوٌة

05658Z1668815566304211113القنٌطرة شارع0655791134المرابطً نجٌب محمد الزرقطونً محمد اإلعدادٌة الثانوٌة

05659A1849518637332227119السفلى الطوابل كابول شارع0655791135الرٌسونً الرحمن عبدالعزٌز عبد بن عمر اإلعدادٌة الثانوٌة

05660B1929618672337220121الملكً الجٌش شارع0655791136حمام حسن هللا عبد بن عالل اإلعدادٌة الثانوٌة

05661C95401241620714080الحسن موالي ح0655791137ًإزكاغ رشٌد الحسن موالي اإلعدادٌة الثانوٌة

05662D1789420678344202114أكزول أحمد شارع0655791202أناس أودٌدنالسالوي الراضً أحمد اإلعدادٌة الثانوٌة

05663E20110021620309226132الثانٌة لمحنش تازة شارع01-00-97-0539أوعلً محمدالقدس اإلعدادٌة الثانوٌة

05664F21411324843397331171ازال طرٌق كوٌلما ح0655791139ًحٌاة بوسغٌري غشت 20 اإلعدادٌة الثانوٌة

05665G407200401448712490272الطوٌلع  السوسً المختار شارع0655791140عٌدودي عبدالحقالمرٌر الفقٌه اإلعدادٌة الثانوٌة

05666H392199361296617405225طنجة طرٌق0655791141فارس سعٌدنوفمبر  سادس اإلعدادٌة الثانوٌة

05667Jالبكوري سعادالحداد أحمد الفقٌه اإلعدادٌة الثانوٌة
0655791422

 الحداد أحمد الفقٌه ثانوٌة درعة واد شارع

134621852324217984اإلعدادٌة

05668K
0661059052محٌو العزٌز عبد انوال اإلعدادٌة الثانوٌة

 دار قرب المدرسً الحً_  العباس موالي شارع

27114024880468212130الثقافة

05669Lالمرابط ٌوسفسٌنا ابن اإلعدادٌة الثانوٌة
0655791143

bp72125312224861414288151 الثانً الحسن شارع إدرٌس سٌدي حً

18723A493249421587818427255مزواق جامع0539968863قبوع الحسٌنالرازي بكر ابً اإلعدادٌة الثانوٌة

19285L2009321759339276121السالوي حً سبو شارع0539968948عجٌبة بن أحمدبنتاوٌت احمد الفقٌه اإلعدادٌة الثانوٌة

21285K140791244221112458البهروري  ح0655791203ًمراد الفحول االندلس اإلعدادٌة الثانوٌة

23907K25413522836434281146تدغٌن جبل شارع0673695346العلمً االمٌن ابن دنٌاالراشدي أحمد اإلعدادٌة الثانوٌة

25475P28014524866453273140طوٌبلة ح0655791198ًالجعادي محمدالجابري عابد محمد اإلعدادٌة الثانوٌة

25476R2481261863335311779كوٌلمة ح0655791199ًعلً أنجاءوقاص أبً بن سعد اإلعدادٌة الثانوٌة

26398T136651448823115975ملول عٌن ح0655790996ًالسرحانً محمد البٌطار ابن اإلعدادٌة الثانوٌة

26411G22212419721367192101النقاطة ح0668135874ًرفٌق زالغً العوام بن الزبٌر اإلعدادٌة الثانوٌة

26516W464237341241647245151تطوان البربورٌٌن0668154329احساٌن استٌتوالفراهٌدي اإلعدادٌة الثانوٌة

26517X23914220754412251156تطوان بوسمالل0667696881سلبمان لودًٌشوقً أحمد اإلعدادٌة الثانوٌة

1759616593313180100لو وادي هللا عبد موالي شارع0655791146داود محمدمارس 3 اإلعدادٌة الثانوٌة05673R(البلدٌة) لو واد

1989117617289220112أزال.  أزال جماعة 0539707592الحسٌن قبوعطالب أبً بن عل24053Uًازال

24911220775368231119حسان بنً قٌادة.  الحمراء جماعة0655791342دهبً محمد المعري العالء أبو23521Rالحمراء

134651239119210255السحترٌٌن جماعة0655790885أمالً أشرفكنون هللا عبد25473Mالسحترٌٌن

129551241319212261الواد جماعة مركز0655791149بروحو محمدالمقاومة26199Bالواد

1125983031587544ابراهٌم عبدهللا0655791116الشندودي بوزٌان ابراهٌم هللا عبد اإلعدادٌة الثانوٌة26328Sحرشن بنً

1911001657329718399سعٌد بنً جماعة الدكار0668044265السرغٌنً أحمدماجة ابن26396Rسعٌد بنً

153881142224811563الحبٌب جبل جماعة0655791210محمد موعلً جبل بن معاذ اإلعدادٌة الثانوٌة25474Nلحبٌب جبل

1871131451927916274قرٌش بن دار0655790830السباعً محمد الحرة السٌدة20400Yقرٌش بنً دار

884992931619153قاسم سٌدي زاوٌة جماعة مركز0668141947بوخزار السالم عبدبالل عزٌز اإلعدادٌة الثانوٌة26191Tقاسم سٌدي زاوٌة

118601138919313673بوعنان0673695331التــــــــــادلً ٌونس المنجرة أحمد موالي اإلعدادٌة الثانوٌة24638eزٌتون

885482751608051الزٌنات جماعة0655790885أمالً أشرف القادري بكر أبو اإلعدادٌة الثانوٌة26309Wزٌنات

119611039719312869لقدٌم السوق جماعة0655791183عقار الواحد عبد الٌاسمٌن ابن اإلعدادٌة الثانوٌة26193Vالقدٌم سوق

10561102961668553صدٌنة جماعة0655791200مونا الدٌن جملالجراح بن عبٌدة أبو اإلعدادٌة الثانوٌة25472Lصدٌنة

193971862830118696الماللٌٌن جماعة 0667065469عبدون محمدبوعبٌد الرحٌم عبد اإلعدادٌة الثانوٌة24054Vماللٌٌن

79524111721258521309079974341

(البلدٌة) تطوان

المجموع

مؤسسات التعلٌم االعدادي العمومً



الهاتف رقمالمدٌر اسمالعنوانالمؤسسة اسماالحصاء رمزالجماعة

 جذع الجدد

مشترك

 االناث

منهم

 تالمٌذ عدد

باك الثانٌة

 االناث

منهم

 تالمٌذ مج

منهم االناثالمؤسسة

 أقسام

المؤسسة

066815376395541116933319911المرابط امحمدأزال السالم عبد سٌديزهر ابن التأهٌلٌة الثانوٌة26240Wازال

065579120496511267434220112 بلحاج الحاجالحمراء جماعةزٌاد بن طارق التأهٌلٌة الثانوٌة25512Eالحمراء

05382Z0539717051254126472247108954533كنون محمد تطوان الطرٌس الخلق عبد شارعبنونة المهدي التأهٌلٌة الثانوٌة

05416L595221013426817770844121-96-0539محمد النظٌرالمهدي بن الحسن موالي شارعالصدٌق بكر أبو التأهٌلٌة الثانوٌة

05418N0539967261163821185964732922محمد أهواري40 رقم الخامس محمد شارعالعربً ابن القاضً التأهٌلٌة الثانوٌة

05674Sالطرٌس الخالق عبد التأهٌلٌة الثانوٌة

 شارع ، 2 المصلى ، األطلس حً

0539994612180861999858527119ابطاح حسن الجدٌدة

05675Tالغزالً االمام التأهٌلٌة الثانوٌة

 - 5184: ب.ص-  طهران شارع

24284123413208110752440-17-97-0539العزٌز عبد صالح بن الحسن موالي حً

05676U0655790986396209681376172792655رشٌد علوي الطاهٌريالخضراء المسٌرة شارعاإلدرٌسً الشرٌف التأهٌلٌة الثانوٌة

05677V067369547634083743318160352047جمال ركدي الثانً الحسن شارعحٌان بن جابر التأهٌلٌة الثانوٌة

05678Wالثانً الحسن التأهٌلٌة الثانوٌة

 واد زنقة, الثانً الحسن شارع

0673695477514272570309165289051بــــالل بســـــامتطوان- 631 ب ص بهت

05681Z0539719559393197492213152679446عبدالقادر شقرون الولٌد بن خالد شارععٌاض القاضً التأهٌلٌة الثانوٌة

05682Aالمؤمنٌن أم خدٌجة التأهٌلٌة الثانوٌة

 المقفع ابن زنقة, المدرسً الحً

263873875365361235123537-59-96-0539االله عبد الفٌاللًالخامس محمد شارع

24733H067369547827116228516885348628بلماحً مصطفىملول عٌن الدجٌبوتً شارع الناصري المكً محمد الشٌخ التأهٌلٌة الثانوٌة

26413J066815427618813517911651433316مبروك محمدكوٌلمة حًالزهٌري قاسم التأهٌلٌة الثانوٌة

26414K053971725620413222213658136218أشروي محمدمورسٌا دارالقرطبً التأهٌلٌة الثانوٌة

26624N0668154329684000142726المغاري ٌوسفً عائشة العروسة حجرالفرابً التأهٌلٌة الثانوٌة

06557908301046432192481458السباعً محمد قرٌش بن دارالحرة السٌدة ثانوٌة20400Yقرٌش بن دار

066813645542264932126766الزكٌك محمدالزٌتون جماعةعفان بن عثمان التأهٌلٌة الثانوٌة26518Yزٌتون

065579118380590081593عقار الواحد عبد لقدٌم السوق جماعةالٌاسمٌن ابن اإلعدادٌة الثانوٌة26193Vالقدٌم سوق

065579120067470068473مونا الدٌن جملصدٌنة جماعةالجراح بن عبٌدة أبو اإلعدادٌة الثانوٌة25472Lصدٌنة
 لو واد

0539670809124781268837123113كارٌم بوبكرلو لوادي  الحضرٌة الجماعةالخطاب بن عمر التأهٌلٌة الثانوٌة23170J(البلدٌة)

4460254756223243155388686495 المجموع

 تطوان

(البلدٌة)

مؤسسات التعلٌم الثانوي التأهٌلً العمومً



االحصاء رمز 

الهاتف

المدٌر اسمالعنوان

منهم االناثالتالمٌذ عدداالقسام عددمنهم االناثالتالمٌذ عدداالقسام عددمنهم االناثالتالمٌذ عدداالقسام عددمنهم االناثعددالتالمٌذ

11223105تطوان - 25 رقم مورٌطانٌا شارع50280B039-96-65-96الخصوصٌة عمر بن هللا عبد مؤسسة

13346177ركدي سعادتطوان درسة جبل-  الصدٌق بكر أبو شارع50281C0539711542الخصوصٌة األندلس رٌاض أغصان مؤسسة

238613974ادرٌس بن السالم عبداألزهر تطوان - 11 رقم الثانً الحسن شارع50282D0539965500الخصوصٌة الهدى مؤسسة

139717384الحٌانً نعٌمةتطوان - 67 الولٌدرقم بن خالد شارع50284F0534041742الخصوصٌة ملحقة-  األمومة مؤسسة

158812455728692431069184100الخالنجً عمرتطوان - 272. : ب. ص المطار، ح50285G0539973456ًالخصوصٌة المعرفة سنابل مدارس مجموعة مؤسسة

8440184331981026612259135الجنٌاري عزٌزةتطوان 2 المحنش صالص جنان50286H0539973697الخصوصٌة داود مؤسسة

5318618989شقور السالم عبدتطوان - 42 رقم بركة، علً سٌدي طالعة50287J0539962315الخصوصٌة الحر المعهد مؤسسة

3614613364العمري فتٌحةتطوان بوسافو حومة بوجراح طرٌق50288K0539995182الخصوصٌة الوئام منهاج مؤسسة

1566424638307الجعباق لبنىتطوان- العلٌا بوجراح العلوي بلعربً شارع50289L0539970519الخصوصٌة الرزٌنً السالم عبد مؤسسة

8340617183الصفار السالم عبدتطوان-  السعٌد المشور شارع50290M0665356302الخصوصٌة الفضٌلة مؤسسة

411513301146الزٌانً محمدتطوان سالبقا السكر معمل قرب الورٌاغلً امحند شارع50291N0539974922الخصوصٌة 1القرى أم مؤسسة

14961456836736فاطمة الصرصريتطوان-  المطار تجزئة الفرح زنقة50293R0539971131الخصوصٌة 2 المنارة مؤسسة

166614374البقالً سعاد4120: ب. ص السفلى الطوابل 34 تجزئة 1 رقم صٌدا شارع50295T0539972553الخصوصٌة المنبع مؤسسة

117602446722710246112جمٌلة العوفًتطوان - 71 رقم الصفار محمد الوزٌر شارع50296U0539974519الخصوصٌة الخامس محمد مؤسسة

13153816393لكحل  فطٌمةتطوان. ج - 279 رقم الطرٌس، الخالق عبد زنقة51130A0539970266الخصوصٌة نردٌن مؤسسة

3116184662308232100جواللً خدٌجةتطوان- الطرٌس الخالق عبد شارع مرتٌل، طرٌق51131B0539996248الخصوصٌة الوئام عالم مؤسسة

933811250113قدور ربٌعةتطوان الزربوح، خندق 24 رقم الطاهري تجزئة51242X0539713180الخصوصٌة الزهراء مؤسسة

6937267183421438219415387219أهجطان محمدتطوان الطرٌس الخالق عبد نهج51245A0539974242الخصوصٌة الرازي براعم مؤسسة

156682769634715379195الزهرة فاطمة المغربًتطوان. ح.ج - 1 المحنش ح51408C0539970553ًالخصوصٌة القاسم أبو مؤسسة

1426612289123السطً العلً عبدتطوان -40 رقم طالب أبً بن علً شارع طلحة، سٌدي ح51471W0539713336ًالخصوصٌة 2 القرى أم مؤسسة

4517616373البدٌدي أحمدتطوان - 74 رقم دمشق زنقة داود، محمد شارع51472X0539993486الخصوصٌة 1 السفٌر مدارس مجموعة مؤسسة

5130613666لعروصً نعٌمة   58 رقم القندٌل، شارع طنجاوة، حومة51750Z 0539971548الخصوصٌة الدبٌانً النابغة مؤسسة

11358819086فٌصل رٌانمورٌطانٌا شارع ،3 رقم52049Z0539963760الخصوصٌة األمومة احضان مؤسسة

36183289744211290149510855السعٌد  صنٌرتطوان طوٌبلة حً 14 زنقة تانسٌفت واد شارع52050A0539713706الخصوصٌة األبرار مؤسسة

245121225622789258124715290فخري مصطفىمربٌا زنقة الملكً الجٌش شارع52051B0539998296الخصوصٌة العلوم اصدقاء مؤسسة

14076112841438221100حموذان الحق عبد4120 ب. ص 3 زنقة المنامة شارع52052C039-97-08-43الخصوصٌة العلم منابع مؤسسة

5027611752عالل الحاج آٌت عبدهللاالطوابل 66 رقم المنامة، شارع52053D0539971120الخصوصٌة البلسم مؤسسة

3412612361الزراد نوالالطوابل تونس، شارع ،35 رقم52055F0539998744الخصوصٌة تطوان معهد مؤسسة

5823615582األشقر لطٌفةالمطار 24 القطعة السوانً، تجزئة52056G0539970561الخصوصٌة المناهل دار مؤسسة

593245931الكرتً السالم عبدتطوان 45 رقم الخلود مؤسسة52057H0539998968الخصوصٌة الخلود مؤسسة

271518420202817067نسرٌن الٌخلوفً حدوالقاللٌٌن العروسة احجار52058J0664313186الخصوصٌة الزهٌانً الباتول مؤسسة

311391777522612الزناكً خدٌجة2 حنان جمعٌة قرب بوعنان طرٌق مكناس شارع52128k0539994791الخصوصٌة العرفان كنوز مؤسسة

1676512333118الرٌسونً خالدتطوان السفلً لباب52129l053997-32-47الخصوصٌة حسٌن طه معهد مؤسسة

221567539هناء البوخاري16 رقم الخرطوم زنقة داود محمد شارع52181T0539971931الخصوصٌة الزمردة مؤسسة

321968745حمدان نادٌةتطوان 163 رقم الطوابل حً- 1- ملول عٌن تجزئة52473K0539715004الخصوصٌة العرفان مناهل مؤسسة

87391730315169952السوسً نزٌهةمرتٌل طرٌق52474L0539993330الخصوصٌة المستقبل مدارس مؤسسة

5331614874زبٌدة ازحف2 المحنش 6 رقم أ درب سبتة شارع52912M0539998213الخصوصٌة النورٌن مؤسسة

321418397189610258الحادق خولةالسفلى الطوابل سجلماسسة شارع52953G0539999085الخصوصٌة المعرفة مجمع مؤسسة

111448170902126البوشعاٌبً صباح6 رقم القاهرة شارع53597G0539974848الخصوصٌة العلوم جزٌرة مؤسسة

3324818592الطرماش المرابط مصطفىالمحنش حً المحمدٌة شارع53735G0539715385الخصوصٌة المحور مؤسسة

6430610660موساتن خدٌجةحجاج محمد شارع 53741N053999823917الخصوصٌة الفردوس مدارس مجموعة مؤسسة

49241014371بوقدٌد زكٌةتطوان السفلً الباب53903P0539973772الخصوصٌة الصعٌدة باب معهد مؤسسة

402210243127حمٌدة شقورB 15  02 درب الجزٌرة شارع54003Y0539715641الخصوصٌة البٌضاء الحمامة مؤسسة

341755117مصطفى العمرانًالنور مسجد أمام المختار عمر شارع54605C0611478808الخصوصٌة كعب بنت نسٌبة مؤسسة

5829813966نزار أشباكطبولة حً المساسً أحمد شارع54610H0539701301الخصوصٌة النهى أولً مؤسسة

612913261119511445الهواري نجاة5767 ب ص القاللٌن بوسافو ح55060X0539721505ًالخصوصٌة المدٌنة آٌة مؤسسة

4279الحرطٌطً فامة194 رقم الملكً الجٌش شارع55113E0539992221الخصوصٌة دوبربري لورور م.م مؤسسة

299714285371230959931293138149641922499المجموع

مؤسسات التعلٌم الخصوصً



االقسام عددمنهم اإلناثالمؤسسة تالمٌذ مجمنهم اإلناثالسادسة تالمٌذ عددمنهم اإلناثباألولى الجددالفرعٌات عددالمؤسسات عددالجماعة

492547826735455268333516162011023(البلدٌة) تطوان

4421010819185126261251(البلدٌة) لو واد

3129146904665531727منصور علً أوالد

4161407115579100550039ابغاغزة

39324177265138196295874ازال

39256128218107157175963الحمراء

285429381930514819الخروب

6121917613464114358269السحترٌٌن

718227104218109141865256الواد

518140621456892944343حرشن بنً

51122710819995143670052سعٌد بنً

4899511096071735929لٌت بنً

3999421115776039832ٌدر بنً

227638843951424120لحبٌب جبل

231879016887114856143قرٌش بنً دار

61621010615789143875859قاسم سٌدي زاوٌة

361948918088118156247زٌتون

251769314465113156644زٌنات

4121659311761108051447القدٌم سوق

24123661316387043429صدٌنة

310120631075577339539لحصن عٌن

49240101206104147868470ماللٌٌن
126203902744148622426156292273441973المجموع

(ابتدائً عمومً)مجمل الجماعات 



االقسام عددمنهم االناثالتالمٌذ عددمنهم االناثاعداداي الثالثة تالمٌذ عددمنهم اإلناثباألولى الجددالمؤسسات عددالجماعة

11989122011261728917ازال

124911223111977536820الحمراء

1134651025539119212السحترٌٌن

1129551226141319212الواد

11125975443031588حرشن بنً

11911001839957329716سعٌد بنً

235713295059013219189689580529(البلدٌة) تطوان

1153881156342224811لحبٌب جبل

11871131627451927914قرٌش بنً دار

1884991532931619قاسم سٌدي زاوٌة

1118601367338919311زٌتون

1885480512751608زٌنات

1119611286939719310القدٌم سوق

110561855329616610صدٌنة

1193971869662830118ماللٌٌن

11759618010059331316(البلدٌة) لو واد
3879524111799743412585213090721المجموع

االقسام عددمنهم اإلناثالتالمٌذ عددمنهم اإلناثباك الثانٌة تالمٌذ عددمنهم اإلناثالمشترك بالجذع الجددالمؤسسات عددالجماعة

195541116933319911ازال

196511267434220112الحمراء

143852216851782961139697728439(البلدٌة) تطوان

1046432192481458نواةقرٌش بنً دار

142264932126766زٌتون

805981593نواةالقدٌم سوق

674768473نواةصدٌنة
1124781268837123113(البلدٌة) لو واد

184460254756223243155388686495المجموع

(مجمل الجماعات اعدادي عمومً

(تاهٌلً عمومً)مجمل الجماعات 


