
الشعبة المزدوجة- 1

النيابات اإلقليميةاألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
انزكان آيت ملول

أكادير إداوتنان

شتوكة أيت بها

فرع تارودانتتارودانت

تزنيت

سيدي ايفني

وارزازات

زاكورة

تنغير

الجديدة

سيدي بنور

أسفي

اليوسفية

بني مالل

أزيالل

الفقيه بن صالح

ابن مسيك

موالي رشيد

الفداء مرس السلطان

عين الشق

مديونة

المحمدية

سيدي البرنوصي

النواصر

الحي الحسني

البيضاء أنفا

عين السبع الحي المحمدي

فاس

يعقوب. زواغة م

بولمان

فرع صفروصفرو

(القنيطرة)المقر الرئيسي القنيطرة

سيدي قاسم

سيدي سليمان

مراكش

الحوز

شيشاوة

فرع الصويرةالصويرة

قلعة السراغنة

الرحامنة

مكناس

الحاجب

افران

ميدلت

الرشيدية

فرع خنيفرةخنيفرة

وجدة أنكاد

جرادة

فكيك

تاوريرت

بركان

الناظور

الدريوش

الرباط

سال

الصخيرات تمارة

فرع الخميساتالخميسات

سطات

برشيد

بنسليمان

فرع خريبكةخريبكة

(العكاري)فرع الرباط 
الرباط سال زمور زعير

الشاوية ورديغة
(سطات)المقر الرئيسي 

مكناس تافياللت

(مكناس)المقر الرئيسي 

فرع الراشدية

الجهة الشرقية

المقر الرئيسي وجدة

فرع الناظور

فاس بولمان
(فاس)المقر الرئيسي 

الغرب شراردة بني حسن
فرع سيدي قاسم

مراكش تانسيفت الحوز

(المشور)فرع مراكش 

فرع قلعة السراغنة

الدارالبيضاء الكبرى

(غاندي)فرع الحي الحسني 

(درب غلف)المقر الرئيسي 

2013 / 2014مراكز إجراء االختبارات الكتابية والشفوية لمسلك التعليم األولي والتعليم االبتدائي السنة التكوينية 

االختبارات الكتابية

(النيابات اإلقليمية)
االختبارات الشفوية

(المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)

سوس ماسة درعة

فرع أكادير

فرع تزنيت

فرع وارزازات

دكالة عبدة

(الجديدة)المقر الرئيسي 

فرع أسفي

(بني مالل)المقر الرئيسي تادلة أزيالل



طنجة أصيلة

الفحص انجرة

تطوان

شفشاون

المضيق الفنيدق

العرائش

وزان

تازة

كرسيف

تاونات

فرع الحسيمةالحسيمة

العيون

بوجدور

طرفاية

وادي الذهب

أوسرد

كلميم

السمارة

أسا الزاك

طانطان

طاطا

تخصص لغة أمازيغية- 2

النيابات اإلقليميةاألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
جميع النياباتسوس ماسة درعة

جميع النياباتكلميم السمارة

جميع النياباتلعيون بوجدور الساقية الحمراء

جميع النياباتوادي الذهب لكويرة

جميع النياباتمكناس تافياللت

جميع النياباتفاس بولمان

جميع النياباتالغرب الشراردة بني حسن

جميع النياباتطنجة تطوان

جميع النياباتالرباط سال زمور زعير

جميع النياباتمراكش تانسيفت الحوز

جميع النياباتتادلة أزيالل

جميع النياباتدكالة عبدة

جميع النياباتالشاوية ورديغة

جميع النياباتالدار البيضاء الكبرى

جميع النياباتالجهة الشرقية

جميع النياباتتازة الحسيمة تاونات

(أكادير)فرع 

(مكناس)المقر الرئيسي 

(المشور)فرع مراكش 

فرع الناظور

تازة الحسيمة تاونات
(تازة)فرع 

العيون بوجدور الساقية الحمراء

(العيون)المقر الرئيسي 

وادي الذهب لكويرة

كلميم السمارة

االختبارات الكتابية

(النيابات اإلقليمية)
االختبارات الشفوية

(المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)

(كلميم)المقر الرئيسي 

طنجة تطوان

(طنجة)المقر الرئيسي 

 فرع تطوان

فرع العرائش



األنجليزيةالفرنسيةالعربية
الدراسات 

االسالمية
الرياضياتاالجتماعيات

الفيزياء

والكيمياء

علوم الحياة 

واألرض
االعالميات

التربية 

البدنية
التكنولوجيا

مكناستازةفاسفاسوجدةوجدةوجدةوجدةوجدةوجدةوجدةالشرقية

مكناسفاسفاسفاسمكناسفاسمكناسمكناسفاسفاسفاسفاس بولمان

مكناسفاسفاسمكناسمكناسمكناسمكناسمكناسمكناسمكناسمكناسمكناس تافياللت

مكناستازةفاسمكناسوجدةفاسوجدةوجدةفاسفاسفاستازة الحسيمة تاونات

مكناسالرباطالرباططنجةالرباططنجةطنجةالرباططنجةطنجةطنجةطنجة تطوان

مكناسالرباطالرباطالرباطالبيضاءالقنيطرةالقنيطرةالرباططنجةالقنيطرةالقنيطرةالغرب الشراردة بني احسن

مكناسالرباطالرباطالرباطالرباطالرباطالقنيطرةالرباططنجةالرباطالرباطالرباط سال زمور زعير

مكناسالرباطالرباطالدار البيضاءالدار البيضاءالرباطالدار البيضاءالرباططنجةالدار البيضاءالرباطالدار البيضاء الكبرى

سطاتمراكشسطاتمراكشآسفيمراكشالجديدةمراكشمراكشمراكشمراكشمراكش تانسيفت الحوز

سطاتمراكشسطاتمراكشسطاتمراكشالجديدةمراكشمراكشمراكشمراكشتادلة أزيالل

سطاتمراكشسطاتآسفيسطاتسطاتالجديدةآسفيمراكشآسفيالجديدةالشاوية ورديغة

سطاتمراكشسطاتآسفيالجديدةالجديدةالجديدةآسفيمراكشآسفيالجديدةدكالة عبدة

سطاتأكاديرأكاديرأكاديرأكاديرمراكشالبيضاءكلميمأكاديرأكاديرأكاديرسوس ماسة درعة

سطاتأكاديرأكاديرأكاديرأكاديرمراكشالبيضاءكلميمأكاديركلميمأكاديركلميم السمارة

سطاتأكاديرأكاديرأكاديرأكاديرمراكشالبيضاءالعيونأكاديرأكاديرأكاديرالعيون بوجدور الساقية الحمراء

سطاتأكاديرأكاديرأكاديرأكاديرمراكشالبيضاءالعيونأكاديرأكاديرأكاديروادي الذهب لكويرة

 مراكز إجراء االختبارات الشفوية لمباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين  بمسلك  التعليم الثانوي االعدادي
 2013 / 2014السنة التكوينية 

االختبارات الكتابية

(األكاديميات الجهوية)

(المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)االختبارات الشفوية 



األنجليزيةالفرنسيةالعربية
الدراسات 

االسالمية
الرياضياتاالجتماعيات

الفيزياء 

والكيمياء

علوم الحياة 

واألرض
الفلسفةاالعالميات

التربية 

البدنية

االقتصاد 

والتسيير

الفنون 

التطبيقية

التكنولوجية

الميكانيكية

التكنولوجية

الكهربائية

سطاتسطاتالبيضاءفاستازةمكناسفاسفاسوجدةوجدةوجدةوجدةفاسوجدةمكناسالشرقية

سطاتسطاتالبيضاءفاستازةمكناسفاسفاسفاس فاس فاس مكناسفاس فاس فاس فاس بولمان

سطاتسطاتالبيضاءفاسفاسمكناسفاسفاسفاسمكناسمكناسمكناسفاسمكناسمكناسمكناس تافياللت

سطاتسطاتالبيضاءفاستازةمكناسفاسفاسوجدةمكناسفاسوجدةفاسفاسفاستازة الحسيمة تاونات

سطاتسطاتالبيضاءفاسالرباطتطوانطنجةالقنيطرةطنجةالقنيطرةطنجةالرباطالبيضاءطنجةطنجةطنجة تطوان

سطاتسطاتالبيضاءفاسالرباطالقنيطرةطنجةالقنيطرةطنجةالقنيطرةطنجةالرباطالبيضاءطنجةطنجةالغرب الشراردة بني احسن

سطاتسطاتالبيضاءفاسالرباطالرباطالبيضاءالرباطالرباطالرباططنجةالرباطالبيضاءالرباطالرباطالرباط سال زمور زعير

سطاتسطاتالبيضاءفاسالرباطالبيضاءالبيضاءالبيضاءالبيضاءالبيضاءطنجةالرباطالبيضاءالرباطالرباطالدار البيضاء الكبرى

سطاتسطاتمراكشسطاتمراكشمراكشسطاتالجديدةمراكشالجديدةالجديدةمراكشمراكشمراكشمراكشمراكش تانسيفت الحوز

سطاتسطاتمراكشسطاتمراكشبني ماللسطاتالجديدةمراكشسطاتالجديدةمراكشمراكشمراكشبني ماللتادلة أزيالل

سطاتسطاتمراكشسطاتمراكشمراكشسطاتالجديدةالجديدةسطاتالجديدةمراكشآسفيمراكشمراكشالشاوية ورديغة

سطاتسطاتمراكشسطاتمراكشمراكشسطاتالجديدةالجديدةالجديدةالجديدةمراكشآسفيمراكشآسفيدكالة عبدة

سطاتسطاتمراكشسطاتإنزكانإنزكانالبيضاءإنزكانمراكشإنزكانالجديدةمراكشإنزكانمراكشإنزكانسوس ماسة درعة

سطاتسطاتمراكشسطاتإنزكانإنزكانالبيضاءإنزكانمراكشإنزكانالجديدةمراكشإنزكانمراكشالعيونكلميم السمارة

العيون بوجدور الساقية 

الحمراء
سطاتسطاتمراكشسطاتإنزكانإنزكانالبيضاءإنزكانمراكشإنزكانالجديدةمراكشإنزكانمراكشالعيون

سطاتسطاتمراكشسطاتإنزكانإنزكانالبيضاءإنزكانمراكشإنزكانالجديدةمراكشإنزكانمراكشالعيونوادي الذهب لكويرة

مراكز إجراء االختبارات الشفوية لمباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين  بمسلك  التعليم الثانوي التأهيلي

االختبارات الكتابية

(األكاديميات الجهوية)

(المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)االختبارات الشفوية 

 2013 / 2014السنة التكوينية 


