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القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية

انطالقا من اعتماد سياسة القرب وفق منظور 
الذي  ا�صالحي  الورش  محور  المنخرط  يجعل 
تم تبنيه وفق إرادة جماعية ل�جهزة المسيرة، 
التعاضدية  بخدمات  الرقي  إلى  تروم 
المنخرطين  تطلعات  و  النتظارات  لتستجيب 

والمنخرطات من ا�سرة التعليمية .
وإذ نسجل ماهية وجوهر القطاع التعاضدي 
للتضامن  مهمة  كلبنة  تراكماته   و  بتاريخه 

على  فضال   31 الفصل  بمقتضى  الجديد  الدستور  في  مكانته   تعززت  والتآزر 
مقتضيات الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية  للصحة التي أكدت على 
تطوير النظام التعاضدي و الذي من شأنه أن تكون له أدورا مهمة تسهم  بفعالية 
أكبر في مجال الحماية االجتماعية بالنظر الى المستجدات في جانبها االجتماعي و 

الصحي و مركزية مبادئها التي تتجلى أساسا في التضامن و التآزر. 
حيث انبثقت عن هذا النظام مجموعة من المؤسسات التعاضدية المنضوية تحت 

لواء الصندوق الوطني لمنظمات ا�حتياط ا�جتماعي (م، ا، ج) .
كانت الضرورة ملحة إلى تبني مشروع عصرنة و تحديث التعاضدية باعتباره إحدى 
الركائز ا�ساسية في تقويتها لكسب رهان تجويد الخدمات وربح رهان التنافسية، و 
توحيد  على  فضال  المملكة  ربوع  مستوى  على  المنخرطين  مع  التواصل  تقوية 
الجهود ، والتنسيق بين كافة المكونات التعاضدية باعتبار التعاضد دعامة مهمة 
و  ا�جبارية  الصحية  التغطية  لنظام  مؤسسا  ونظاما   ، والتآزر  التضامن  ثقافة  في 
التكميلية ويعبر عن رهانات جديدة تجعل منه فاعال رئيسيا في ا�سهام في مجال 

الحماية االجتماعية.

كلمة رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية
رقم  الشريف  الظهير  �حكام  وفقا  الوطنية  للتربية  العامة  التعاضدية  أنشئت 
12نونبر  ل  الموافق   1383 الثانية   العشرين جمادى  و  الرابع  المؤرخ في   187-57-1
1963 الخاص بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل وتمت المصادقة على قوانين 
المالية  المهني ووزارة  التشغيل والتكوين  لوزارة  التعاضدية بموجب قرار مشترك 
والخوصصة تحت رقم 68/1 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1969المنشور بالجريدة الرسمية 

رقم 2951 ص 565 بتاريخ 1969 /05/ 21.
ويشكل القطاع التعاضدي لبنة مهمة في إرساء دعامات الحماية االجتماعية كبعد 
وضرورته    أهميته  إلى  بالنظر  الصحي  و  االجتماعي  الملف  لرهانات  استراتيجي 
بالنسبة للمنخرطات و المنخرطين وذويهم في إطار ينبني على التضامن والتآزر 

والتماسك الذي يعبر عن ذاك التالحم الجماعي و تقوية البعد االجتماعي.
 وقد كان للتعاضدية العامة للتربية الوطنية دور مهم في إرساء حركة التعاضد و 
الصندوق  مكونات  ضمن  تعتبر  التي  ا�جبارية  الصحية  التغطية  مدونة  مضامين 

الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي .

 من نحن

القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
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تحقق التعاضدية ا�هداف التالية :
1. القيام لفائدة أعضائها أو عائالتهم بعمل من أعمال ا�سعاف والتضامن والتعاون 
الظهير  مقتضيات  إطار  في  وذلك  با�نسان  الالحقة  ا�خطار  من  الضمان  مداره 
الشريف رقم 1.57.187بتاريخ 24جمادى الثانية 1383 الموافق ل12نونبر 1963 بسن 

نظام أساسي للتعاون المتبادل.
ويتمثل ذلك في :

• ضمان تغطية صحية تكميلية للخدمات المقدمة في إطار    

   التأمين ا�جباري ا�ساسي عن المرض؛
• تغطية ا�خطار التالية: الشيخوخة والحوادث والزمانة   

   والوفيات.
يطلق على هذا الفرع من أنشطة التعاضدية " القطاع التعاضدي"

ا�حتياط  لمنظمات  الوطني  للصندوق  الموكولة  المهام  أوجل  بعض  إنجاز   .2
االجتماعي بموجب القانون رقم 00. 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية ا�ساسية ، 
عليها  يصادق  إتفاقية  إطار  في  المحددة  الشروط  وفق  التطبيقية  ونصوصها 

مجلس إدارة الصندوق ا¼نف ذكره.
قطاع   " ا�تفاقية  هذه  بمقتضى  التعاضدية  بها  تقوم  التي  ا�نشطة  على  يطلق 

التأمين ا�جباري ا�ساسي عن المرض".
إضافة إلى ذلك يمكن للتعاضدية في إطار القطاع التعاضدي إحداث وتدبير منشآت 

اجتماعية وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المبادئ ا�ساسية 

مهمتنا

الوثائق المطلوبة لالنخراط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية
• تعبئة المطبوع الخاص بالقطاع التكميلي و المطبوع الخاص بالتأمين ا�جباري عن 

المرض مع وضع توقيع و طابع المشغل.
• 4 صور للمنخرط(ة)

• نسختين من بطاقة التعريف الوطنية
Attestation de Salaire 2شهادة ا�جرة •

• نسخة من بطاقة االنخراط في التعاضدية بالنسبة للتجديد أوالضياع 

 الوثائق المطلوبة الستفادة ا�بناء من التعاضدية

االنخراط
الحماية االجتماعيةالتضامن

توطيد التآزر والتماسك
بين المنخرطين

تغطية المخاطر التي قد 
تصيب الشخص المؤمن

بالنسبة ل�طفال أقل من 16 سنة :
 عقد االزدياد لكل طفل

بالنسبة �كثر من 16 إلى 21 سنة :
• عقد االزدياد

• شهادة مدرسية حديثة العهد
• نسخة من البطاقة الوطنية لÈبن(ة)

بالنسبة ل21 سنة فما فوق :
• شهادة مدرسية حديثة العهد

• نسخة من البطاقة الوطنية لÈبن (ة)

نفس الوثائق إضافة إلى :
• شهادة الكفالة عدلية

• نسخة من البطاقة الوطنية للزوج
بالنسبة لالرامل إضافة :

• شهادة المعاش111-311 
ATTESTATION DE PENSION 111-311

 للمنخرطةللمنخرط

القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
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ا�ساسية   الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة  التنفيذ  65.00حيز  القانون  دخول  منذ 
التأمين  تدبير  مهمة  االجتماعي  االحتياط  لمنظمات  الوطني  بالصندوق  أنيطت 

ا�جباري عن المرض لفائدة نشيطي ومتقاعدي القطاع العام.
عن  ا�جباري  التأمين  إطار  في  العادية  العالجات   بتدبير  التعاضديات  تتكلف  بينما 
المرض وفقا التفاقية التدبير المفوض الموقعة بينها و بين الصندوق سنة  2006  مع 

استمرارها في تدبير النظام التكميلي .
تعالجها  و  العادية  بالعالجات  المتعلقة  المرض  ملفات  التعاضدية   تستقبل  حيث 
ا�داء  أجل  من  للصندوق  وتقدمها  لها،  الممنوح  االختصاص  حدود  في  وتراقبها 
ا�ساسي الذي يتكلف به في حين تتكلف التعاضدية العامة للتربية الوطنية بتكملة 

ملف المرض .

تسجيل أو تحيين الوضعية التصريح با�بناء ذوي االحتياجات الخاصة اكثر من 21 سنة

ا�جهزة المسيرة

عالقة التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالصندوق
CNOPS الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي

• نسخة من بطاقة االنخراط بالتعاضدية
• نسخة من عقد الزواج

• 2 صور فوتوغرافية للمنخرط
• 2 صور فوتوغرافية للزوج

• نسخة من البطاقة الوطنية
• شهادة عدم الشغل (1)

• شهادة تثبت عدم االستفادة من التغطية
 الصحية االجبارية  (AMO)  مسلمة من طرف

(CNSS)(1) الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
• شهادة عدم التوفر على (الباتنتا) مسلمة

من المحكمة التجارية (2)
• شهادة عدم الملكية مسلمة من مصلحة

الضرائب  ( نموذج 4169) (2)
• نسخة من بطاقة االنخراط بالتعاضدية

• نسخة من بطاقة االنخراط بالتعاضدية
• نسخة من عقد الزواج

• 2 صور فوتوغرافية للمنخرط
• 2 صور فوتوغرافية للزوج

• نسخة من البطاقة الوطنية
• شهادة عدم الشغل (1)

• شهادة تثبت عدم االستفادة من التغطية
 الصحية االجبارية  (AMO)  مسلمة من طرف

(CNSS)(1) الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
• (الشهادات رقم 1 يتم ا�دالء بها مرة واحدة )

 (و الشهادات رقم 2 تجدد سنويا )

الزوجةالزوج
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• عقد االزدياد 
• ملف طبي شامل يحتوي على :

• شهادات طبية  مقدمة من طرف اطباء
  القطاع العام منذ بداية االعاقة 

• جميع صور ا�شعة و التقارير  للتحليالت
  الطبية المنجزة 

 
في حالة رفض  الملف  تتكلف إدارة الصندوق

بمراسلة المنخرط 

يجب ا�دالء بالوثائق التالية :

• نسخة من موافقة مديرية المراقبة الطبية
  للصندوق الوطني لمنظمات االحتياط

  االجتماعي 
• عقد االزدياد 

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
• شهادة عدم الشغل 

• شهادة تتبث عدم االنخراط بالصندوق
  الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي

 الوثائق  لالدالء بها  لمصلحة  المراقبة
 الطبية  بالصندوق الوطني لمنظمات

االحتياط االجتماعي بالرباط :

عند قبول الملف
الوثائق الواجب ا�دالء بها للتعاضدية:

  

القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية

الجمع
العام

المجلس
ا�داري

لجنة
المراقبة

المكتب
التنفيذي
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• االستقباالت 
• استقبال و تسجيل ملفات المرض 

• تحيين الوضعية ا�دارية للمنخرطين 
• تصفية ملفات المرض 

• استقبال ملفات منحة التقاعد و الوفاة 
• استقبال  االنخراطات 

• استقبال الشكايات واالستفسارات 
• المرجوعات 

• تجديد البطاقات 
• طلبات الترخيص ل�مراض المزمنة 

• حل مشاكل المنخرطين على المستوى
   المحلي و المركزي

1112

مهام التعاضدية
العالجات العادية 

بالنسبة ل�دوية : 16%من الثمن العمومي بالمغرب
بالنسبة للعالجات العادية ا
خرى :  التحاليل، النظارات، العمليات الجراحية، تقويم ا�سنان 

20% من التعريفة المرجعية
تدبير المصحات وعيادات ا
سنان  التابعة للوحدات الصحية للتعاضدية.

ملف المرض بالقطاع التكميلي :

 المبادئ التوجيهية لالتفاقية

الممثليات الجهوية للتعاضدية

القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية

• الحفاظ على توزيع المهام بين الصندوق و التعاضديات. 
• الصندوق الثالث المؤدى  (االستشفاء ،ا�مراض المزمنة، والمكلفة ).

• التعاضديات : (العالجات العادية االستشارات، بعض التحاليل الطبية). 
• توفير الوسائل البشرية والمادية .

و  االستقبال   : للمؤمنين  الخدمة  الداخلي لضمان جودة  التسيير  • تحسين وعقلنة 
القرب و التواصل و تحسين آجال التعويض .

• تكليف التعاضديات بتدبير خدمات العالجات العادية المطلوبة طبيا 
•  المراقبة الطبية بتوافق و بتنسيق مع إدارة الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

االجتماعي 
• نظام معلوماتي مندمج.

التعاضدية  تتوفر  والمنخرطين  المنخرطات  لفائدة  القرب  خدمات  لسياسة  تعزيزا   •
على ممثليات جهوية بالعديد من المناطق و الجهات والزالت مستمرة في تقوية هذا 

البعد االستراتيجي من أجل توسيع خدماتها أكثر.
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مراكز ا�تصال

 المنشآت االجتماعية 

المنح التي تقدمها التعاضدية :

طلب منحة 

التقاعد 

تعتبر مراكز االتصال  فضاءات جديدة لتوسيع خدمات التعاضدية  وتقريبها  من الوثائق :
ا�سرة التعليمية.

• رسالة ا�حالة على التقاعد 
• نسخة من البطاقة الوطنية للمنخرط(ة)

• نسخة من بطاقة التعاضدية 

طلب منحة 

ا�يتام 

• شهادة الحياة 
• شهادة مدرسية بالنسبة ل�يتام اللذين وصلوا 16 سنة 

• نسخة من بطاقة التعريف بالنسبة ل�رملة 

طلب منحة 

الوفاة

• عقد الوفاة ( نسختان أصليتان ) 
• نسخة أصلية من عقد  الوفاة مصادق عليها 

• نسخة من عقد الزواج مصادق عليه 
• نسخة من شهادة عدم الطالق 

• نسخة من شهادة ا�راثة مصادق عليها 
• نسخة من قرار التقاعد الكامل ، النسبي أو المغادرة الطوعية

• شهادة المعاش 
• عقد الكفالة والحضانة (في حالة الطالق )

• نسخة من البطاقة الوطنية ل�رملة ( مع العنوان الحالي )
• نسخة من البطاقة الوطنية للمنخرط المتوفى 

• نسخة من البطاقة التعاضدية للمنخرط المتوفى 
• شهادة الحياة الجماعية ل�طفال ( نسختان ) 

• نسخة أصلية من عقد االزدياد لكل طفل 
• شهادة مدرسية لكل طفل تجاوز 15 سنة 

بالنسبة ليتيم ا�بوين: 
• شهادة تقديم 

• نسخة من البطاقة الوطنية للمتقدم 
• نسخة من البطاقة الوطنية لكل يتيم تجاوز عمره 16 سنة 

1314

ثالث مصحات  بالدار البيضاء، 
طنجة ، وجدة  

 28 عيادة لطب ا�سنان

4 مراكز للوقاية  الصحية

مختبر للتحاليل الطبية
بالدار البيضاء 

مخيم صيفي ل�يتام

مصحة للتوليد بالدار البيضاء

القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
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خدمات المنشآت االجتماعية

مصحات 

التعاضدية 
طب  تخصص   ، االختصاصات  جميع   ، ،الوالدة  الطبية  الفحوصات  

العيون بمصحة الدار البيضاء

1516

المختبر 

التعاضدي 
التحاليل الطبية البيولوجية

عيادات

طب ا�سنان 
عالج اسنان 

تركيب أطقم اسنان

مراكز الوقاية 

الصحية
ا�سعافات اولية بشتى أنواعها 

 2,5% من مبلغ المعاش اساسي من سقف ال يتعدى     
4800درهم  سنويا وال يقل عن  840 درهما سنويا

AMO قسط االشتراك بالنسبة  للتأمين االجباري عن المرض

التأمين
ا�جباري 

عن المرض 

600 يتعدى  ال  اساسي من سقف  الراتب  من   %1,80
درهم  سنويا وال يقل عن  72 درهما سنويا

قسط االشتراك بالنسبة  للناشطين 

القطاع
التكميلي

يتعدى      ال  سقف  من  ا�جمالي  الراتب  مبلغ  من   %2
1500درهم  سنويا وال يقل عن  648 درهما سنويا

الصندوق
المستقل

عند التقاعد
والوفاة 

يتعدى      ال  سقف  من  اساسي  المعاش  مبلغ  من   %1
600درهم  سنويا وال يقل عن  72 درهما سنويا

قسط االشتراك بالنسبة  للمتقاعدين 

القطاع
التكميلي

يتعدى      ال  سقف  من  اساسي  المعاش  مبلغ  من   %1
240درهم  سنويا وال يقل عن  72 درهما سنويا

الصندوق
المستقل

عند التقاعد
والوفاة 

القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
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AMO قسط االشتراك بالنسبة  للتأمين االجباري عن المرض

التأمين
ا�جباري 

عن المرض 

600 يتعدى  ال  اساسي من سقف  الراتب  من   %1,80
درهم  سنويا وال يقل عن  72 درهما سنويا

قسط االشتراك بالنسبة  للناشطين 

القطاع
التكميلي

يتعدى      ال  سقف  من  ا�جمالي  الراتب  مبلغ  من   %2
1500درهم  سنويا وال يقل عن  648 درهما سنويا

الصندوق
المستقل

عند التقاعد
والوفاة 

يتعدى      ال  سقف  من  اساسي  المعاش  مبلغ  من   %1
600درهم  سنويا وال يقل عن  72 درهما سنويا

قسط االشتراك بالنسبة  للمتقاعدين 

القطاع
التكميلي

يتعدى      ال  سقف  من  اساسي  المعاش  مبلغ  من   %1
240درهم  سنويا وال يقل عن  72 درهما سنويا

الصندوق
المستقل

عند التقاعد
والوفاة 

القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية



الوطنية  للتربية  العامة  للتعاضدية   www.mgen.ma االلكتروني  الموقع  يوفر 
خدمات الكترونية تتعلق بالصندوق و بالتعاضدية :

الخدمات ا�لكترونية للتعاضدية:

تتبع التحمالت 
تتبع التسجيل

تتبع التعويض عن العالجات
العادية

البحث عن
ا�دوية القابلة للتعويض

البحث عن
منتج العالجات ا�قرب

تتبع المنح
التقاعد والوفاة و اليتم

مقارنة التعريفة
الوطنية المرجعية

1718

 عناوين الممثليات الجهوية للتعاضدية

القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية

 المقر العنوان
شارع عقبة زنقة ابن الهيثم  فيال 15 مكرر أكدال الرباط

الدار البيضاء 21 زنقة  حلب مرس سلطان ا�دارة المركزية

152  شارع انجلترا  إقامة الرياض  عين قطيوط طنجة

شارع عالل بن عبد ا� 5  ص.ب 83  تطوان

القنيطرة 25 عمارة بوشواري  زنقة L  شقة 3 ص.ب 127

عمارة سقيف رقم 126 شارع  محمد الخامس الطابق  2 رقم 5 الجديدة

رقم 10 مكرر زنقة 5  تجزئة  تنكير 2 المدينة الجديدة. أسفي

زنقة  فاطمة الفهرية بلوك ‹F› ١١حي الداخلة  فيال رقم 10 أكادير

ملتقى 24  نونبر وشارع موالي إسماعيل حي السعادة   العيون

شــارع يعقــوب المنصــور زنقــة الســعدية قــرب مصحــة الياســمين 
كليــز المنارة

مراكش

زنقة الجزائر إقامة مبروكة رقم 2   المدينة الجديدة مكناس

فاس 6  زنقة أبي حامد الغزالي الشقة رقم1 -2 

وجدة زنقة  موالي أحمد لغراري إقامة حمزة الشقة 1 -2 الطابق ا°ول

شارع ابن بطوطة  بلوك  C  الرقم 264 كلميم

8 شارع عبد ا� بن ياسين الحسيمة

الحي ا�داري عمارة  أنطاليا الطابق ا°ول رقم 2 الناظور

 سطات  16 زنقة الشهداء ص.ب 531

مجموعة 3 رقم 6 عرصة الباشا  ص.ب 981  بني مالل

184 زنقة العلويين المحيط الراشيدية   الراشيدية

30/31  تجزئة المركز شارع الجيش الملكي  ورزازات
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 مراكز االتصالعناوين عيادات طب ا�سنان 

1920

القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية القطاع التكميلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية

 المقر العنوان
حي ا�لفة رقم 5 زنقة 63 شارع ام الربيع الدار البيضاء   الدار البيضاء

زنقة  الحبشة  45   الدار البيضاء
شارع  ا�مير موالي عبد ا�  15  الدار البيضاء

زنقة  فرانس كونتي  الدار البيضاء
تجزئة أمال 1 زنقة 28 رقم 149 سيدي البرنوصي  الدار البيضاء

زنقة 72  عمارة A شقة  رقم 13حي السدري بن مسيك سيدي 
عثمان 

الدار البيضاء

ساحة العلويين 4  الرباط
شارع الحسن الثاني  15  القنيطرة

شارع محمد الرافعي  إقامة الوفاء الرقم «ج »  الجديدة
8 شارع يعقوب المنصور  اسفي

3  ممر سيدي بوجمعة اكناون تالبورجت  اكادير
129  زنقة محمد البقال  مراكش

70 شارع الجيش الملكي عمارة ا�مة  ورززات
الراشيدية 46 زنقة عبد المومن بن علي 

عرصة الباشا بلوك 6  رقم 2 بني مالل
 خريبكة 98  زنقة معركة الزالقة 

شارع محمد الخامس رقم 158  خنيفرة
20 شارع الحسن الثاني   سطات

زنقة تطوان 2 عمارة  شقة 14 م ج   مكناس
8 شارع قبرص   فاس المدينة

17زنقة ا�خضر غيالن   فاس
18زنقة معركة أنوال   شفشاون

شارع ا¯ستقالل زاوية ابن رشد رقم 3  وجدة
زنقة عبد ا� بن ياسين   الحسيمة

شارع يوسف بن تاشفين  عمارة الرحموني 162 الطابق 3 رقم 
10

 الناظور

شارع موالي العباس ممر معركة الزالقة  رقم  2  تطوان
 طنجة 4 زنقة نيكوال باكي  زنقة الونظل 

شارع الحسن الثاني  عمارة النهضة رقم 22  تازة

 المقر العنوان
حي ا�لفة رقم 5 زنقة 63 شارع ام الربيع الدار البيضاء   الدار البيضاء
حي السدري الزنقة 72 عمارة –أ- رقم 41 الدار البيضاء 

البرنوصي  تجزئة امال 1 زنقة 28 رقم  149
نيايبة النواصر لوزارة التربية الوطنية بعين الشق بالدار 

البيضاء 
مدرسة االمام الغزالي شارع الجيش الملكي  المحمدية

مدرسة حي موالي رشيد            زاكورة
شارع محمد الخامس مدرسة المضيق   تنغير

المركز ا�قليمي لالستقبال و التكوين شارع الحسن الثاني   ازيالل
المديرية ا�قليمية للتربية الوطنية ص ب 117 بوعرفة   بوعرفة

بالقرب من مدرسة  ابن خلدون  شارع عالل بن عبد ا¡   العرائش
شارع محمد الخامس بوشان   دمنات

التعاضدية العامة للتربية الوطنية مكتب االتصال الرحامنة 
المديرية ا�قليمية لوزارة التربية الوطنية 

 بنجرير

98 شارع الزالقة  عيادة  ا�سنان   خريبكة  خريبكة
عيادة ا�سنان  شارع محمد الخامس رقم 158 خنيفرة

زنقة أكادير موسى ابن نصير  ميدلت
شارع العلويين مدرسة ابن رشد الفقيه بنصالح  الفقيه بنصالح

زنقة جبل توبقال حي المسيرة A1 بالقرب من مدرسة  عبد 
ا¡ بهية 

الداخلة

المديرية االقليمية للتربية و التعليم تاوريرت  تاوريرت
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