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 المؤسسات التعليمية المحتضنة للتعليم األصيل

 1023-1024برسم السنة الدراسية 

 

 المؤسسة التعليمية النيابة األكاديمية ت.ر
 (ة)المدير 

 البريد اإللكتروني
 الهاتف اإلسم

1 

 تافياللت-مكناس

 مكناس
 مدرسة لال خديجة بنت سيدي محمد العلوي

خالد آيت سيدي بن لحسن 
 رانيلم

72.21.06.16.10 
khalid.lamrani@yahoo.fr 

 abd.cherif@gmail.com 72.21.01.16.00 شريف موالي العابد ثانوية اإلمام علي للتعليم األصيل 6

 elqodss100@gmail.com 72.21.06.11.60 زهرة كتامي مدرسة القدس الحاجب 6

 akdim.jamal@gmail.com 72.21.16.16.66 جمال أقديم مدرسة عبد الكريم الخطابي إفران 0

 med.5@yahoo.fr 72.21.01.16.00 سعيد مخلوفي ثانوية محمد الخامس للتعليم األصيل خنيفرة 5

2 
 ميدلت

  72.21.01.16.02 التهامي بن عدو ثانوية موالي علي الشريف

  72.21.01.16.27 عبد العزيز باشتو ثانوية موالي رشيد 0

1 

 الرشيدية

  72.11.11.05.20 الغزال موالي الصديق رسة الحي الجامعيمد

  72.21.00.01.57 محمد الدرابي  1مدرسة عين العاطي  0

  72.21.00.16.61 محمد بن عبد الكريم مجموعة مدارس عمر بن الخطاب 17

  72.21.00.01.60 أحمد الركراكي مدرسة إحياتن 11

  72.21.00.01.20 سف الزاهريو المدرسة المختلطة تنجداد 16

 talibi-imam@hotmail.com 72.21.01.16.01 عبد الواحد طالبي ثانوية اإلمام مالك الرشيدية 16

 medzgou@hotmail.com 72.21.01.16.07 محمد زكو ثانوية محمد الخامس كلميمة 10

  72.01.76.01.07 عبد الرحيم بلكاشة الثانوية الجديدة أرفود 15
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 المؤسسة التعليمية النيابة األكاديمية ت.ر
 (ة)المدير 

 البريد اإللكتروني
 الهاتف اإلسم

12 
 ورديغة-الشاوية

 mehdilaaraje@yahoo.fr 72.01.17.10.02 المهدي لعرج الثانوية التأهيلية ابن عباد سطات

 ecolemohammadia@yahoo.fr 72.06.66.51.00 محمد بية مدرسة المحمدية بنسليمان 10

11 

 تطوان-طنجة

 العرائش

  72.16.11.07.70 العربي صبوح ثانوية ماء العينين التأهيلية

 acharoui.ouedalmakhazine@hotmail.com 72.20.70.15.20 محمد أشروي الثانوية التأهيلية وادي المخازن 10

 Abcdlmalekessaadi.ning.com 72.55.00.70.67 سعاد أعراس مدرسة عبد المالك السعدي 67

 lotushamid@gmail.com 72.06.20.56.61 عبد الحميد الصيباري مدرسة الطبري 61

66 
مجموعة مدارس أحمد المنصور الذهبي 

 السواكن
 72.20.21.66.21 جمال كعبش

 

  72.00.61.17.01 أحمد مارسو مجموعة مدارس عالل الفاسي 66

  72.06.20.51.02 يوسف فضيل مدرسة ادريس الحريزي 60

  72.20.11.11.70 العقل بلحاجي ثانوية القاضي ابن العربي التأهيلية تطوان 65

 شفشاون 62
الثانوية التأهيلية اإلمام الشادلي للتعليم 

 األصيل
 72.22.07.05.05 عادل نحال عزوزي

imamchadili@gmail.com 

60 

 طنجة أصيلة

 Amlah.boujemaa@taalim.ma 72.06.20.50.16 محمد المسفوتي سليمان الثانوية التأهيلية موالي

  72.25.27.16.01 المختار األحمدي العروسي مدرسة حفصة أم المؤمنين 61

 zinabderrazzak@gmail.com 72.06.67.76.16 عبد الرزاق الزين مدرسة موسى بن نصير 60

 Hassan.halhoul@taalim.ma 72.21.07.07.52 حسن حلحول مدرسة رابعة العدوية 67

  72.55.00.17.65 محمد السوماري مدرسة السانية 61

  72.55.00.17.67 محمد الجيراري  1مدرسة بنديبان  66

 Abjayou75@hotmail.com 72.22.60.17.56 عبد السالم ابويطة مدرسة أبو هريرة 66

  72.26.12.16.25 ادريس جرار مدرسة عبد هللا إبراهيم 60

  72.21.56.55.27 عبد القادر بويبان الثانوية التأهيلية القرطبي للتعليم األصيل وزان 65

62 

 الفحص أنجرة

 Med.larbi@hotmail.fr 72.06.20.50.00 محمد العربي أوالد علي مدرسة عمر بن الخطاب

 boulaichich@hotmail.com 72.22.05.70.05 محمد الشكريوي م أبو بكر الصديق/م 60

  72.22.71.27.00 عبد المجيد الحراق مدرسة الزميج 61

60 
 تادلة أزيالل

 Asderm.med@gmail.com 7221007126 محمد أسدرم ثانوية تيفاريتي التأهيلية أزيالل

 Dboudhine63@yahoo.fr 7221007500 دحان بودحين مدرسة المنظر الجميل المستقلة بني مالل 07

01 
ي الذهب واد

 لكويرة
 7221076100 مصطفى العجوري ثانوية اإلمام مالك التأهيلية وادي الذهب

mustajjouri@gmail.com 

06 
 دكالة عبدة

  7221605101 يقيمادريس الر ثانوية ابن خلدون آسفي

 Myabdeslam.salhi@taalim.ma 75.60.26.66.21 موالي عبد السالم الصالحي ثانوية القاضي عياض الجديدة 06
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 المؤسسة التعليمية النيابة األكاديمية ت.ر
 (ة)المدير 

 البريد اإللكتروني
 الهاتف اإلسم

00 

-ماسة-سوس
 درعة

  72.21.01.61.62 أحمد سعيد ثانوية اللة مريم أكادير إدوتنان

 Taoufik98@gmail.com .6..72.21.01.7 عبد هللا توفيق الثانوية التأهيلية عمر الخيام إنزكان آيت ملول 05

02 
 تزنيت

  72.20.50.50.07 بوبكر أمشتال مدرسة التعليم األصيل

  72.21.01.27.06 بوجمعة ناصري الثانوية التأهيلية الحسن الثاني 00

 mohamedaanfar@yahoo.fr 72.21.01.61.00 محمد عنفار الثانوية التأهيلية موالي رشيد ورزازات 01

 Belaid063@yahoo.fr 75.61.15.61.66 بلعيد بوالونيت ثانوية محمد الخامس للتعليم األصيل تارودانت 00

  72.21.27.70.07 إدريس الدرعي ثانوية موالي المهدي الصالحي للتعليم األصيل زاكورة 57

51 
-الغرب

الشراردة بني 
 احسن

 
 القنيطرة

 
  72.21.02.06.02 أحمد محبوب الثانوية التأهيلية طه حسين

56 

تازة الحسيمة 
 تاونات

 Chet-mounir@hotmail.fr 72.21.20.65.00 شطيبي منير ثانوية القاضي عياض التأهيلية تازة

56 

 الحسيمة

  72.27.16.01.00 عبد السالم اللوزي ثانوية اإلمام مالك التأهيلية

  70.07.00.11.66 محمد كبور اكاونمدرسة  50

  72.27.10.61.76 احمد لهبيل حسانبني مدرسة  55

52 

 تاونات

  72.27.10.61.60 ادريس بنشوي فرعية الحاج خلوف االبتدائية

  72.27.11.00.61 محمد مرضي فرعية الركيبة االبتدائية 50

 ecomybouchta@gmail.com 72.27.11.01.76 محمد تيتوة فرعية الزاوية االبتدائية 51

 Oya2008@hotmail.com 72.27.10.61.02 ابراهيم ادريسي أحمد بوكماخمدارس  جموعةم 50

  72.27.16.26.15 عبد العزيز بوهاشم ثانوية اإلمام الشطيبي التأهيلية 27

21 
الرباط سال 
 زمور زعير

 guennounkhemisset@gmail.com 72.27.05.12.02 نعيمة بعزيري الثانوية التأهيلية عبد هللا كنون الخميسات

 Madarissmed5@hotmail.fr 72.27.05.12.56 بونخال بنعاشير مدارس محمد الخامس الرباط 26

 elrouissmi@netscape.net 72.27.05.10.70 محمد الرويسمي ثانوية الفقيه محمد بن أبي بكر التطواني سال 26

20 
 كلميم السمارة

 

 aliboukhira@gmail.com .72.06.60.17.3 علي بوخيرة ثانوية التعليم األصيل كلميم 

 m.eljarmouni66@menara.ma 72.26.15.76.17 محمد الجرموني عالل بن عبد هللا طاطا 25

 Abdellah.ballahi@taalim.ma 72.07.60.60.00 عبد هللا بالهي الشهيد محمد الزرقطوني طانطان 66
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 المؤسسة التعليمية النيابة األكاديمية ت.ر
 (ة)المدير 

 لبريد اإللكترونيا
 الهاتف اإلسم

67 

 فاس بولمان

 فاس

 Glioui-fdt@hotmail.com 7227102251 محمد كليوي مدرسة حي الشهداء

 Mamoun-16@hotmail.fr 7227102065 امون العبابيدالم 1مدرسة بنسودة  21

  7227102051 عز الدين البراق الثانوية التأهيلية القرويين 20

  7227102000 عبد الحميد العثماني لثانوية التأهيلية األميرة لال سلمىا 07

01 

 موالي يعقوب

  7227102050 عزيز بوعود غشت 67مدرسة 

  7227102050 المصطفى ازياد مدرسة رأس الماء 06

  7227102001 سعيد بلحسن مجموعة مدارس الزليليك 06

 hassanbenm@yahoo.fr 7227102001 الحسن بنميمون اسيالثانوية التأهيلية محمد الف صفرو 00

  7227102550 محمد مرو مدرسة الفرابي بولمان 05

02 

مراكش 
 تانسيفت الحوز

 مراكش
  7221170661 مصطفى متمني ثانوية الزهراء

  7221170627 الحافظ السجود ثانوية ابن يوسف 00

  7202017121 حمد أوناكوم ثانوية سيدي محمد بن عبد هللا الصويرة 01

00 

 قلعة السراغنة

  7221750125 المجيد القاسمي ثانوية 

  7206701600 عبد الفتاح البصري مدرسة الشهيد رحال بن أحمد 17

 Mustapha.elattaoui@taalim.ma 7220007766 مصطفى العطاوي مدرسة ابن حزم 11

  7206701022 الهيتاك أحمد مدرسة الحاج أحمد الديوري الرحامنة 16

  7206711275 عبد الجليل السراج مدرسة األثير شيشاوة 16

10 

 الجهة الشرقية

 وجدة أنجاد

  7211560212 يحي الزين مدرسة السمارة

  7211565766 عزيز زمرو مدرسة المرجان 15

  1211565106 حسن بنجاع ثانوية الشريف اإلدريسي التأهيلية 12

10 

 جرادة

  7216000001 الوالي أحمد درسة ابن سينام

  7216000056 الميلود العدادي مدرسة األزهار 11

  1216005777 بنحمان محمد ثانوية جابر بن حيان التأهيلية 10

  7226107650 محمد أعزيور ثانوية اإلمام البخاري التأهيلية فجيج 07

  7201001725 ربيعة بوطيب مدرسة ابن زهر تاوريرت 01

  7206107616 محمد األحمادي ابن عوف مدرسة بركان 06

 Benaissa_56@yahoo.fr 7255605110 بنعيسى بلمهدي الثانوية التأهيلية محمد الخامس الناظور 06

00 

الدار البيضاء 
 الكبرى

 Baassou.youssef@taalim.ma 7221705660 يوسف باعسو جمال الدين المهياوي التأهيليةثانوية  الفداء مرس السلطان

 Elgaroum.mutapha@gmail.com 7206600006 مصطفى الكروم بدرمدرسة  الحي الحسني 05

 mguermoule@hotmail.com 7221000001 نعيمة الروحي عبد الخالق الطريس التأهيليةثانوية  عين الشق 02

97 
 سيدي البرنوصي

 Said.zouhadi@gmail.com 7220201012 سعيد زهادي التأهيلية ابن المعتزثانوية 

 Elmostafa.abouzidane@taalim.ma 7221117100 المصطفى أبو زيدان وادي المخازنمدرسة  98
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