
  

  

  الغـــــــب
رت ال إ اا ا  م امء او  ن 

وا ا در  س   

  2014دورة ز   

م  اد ا  وا  س  در أن 

 س    ا واوج اا ا امء او راة 

  م  ،در وا ا  ا ا ا 

crmef.men.gov.ma/crmef   دا  ا وarefsmd.gov.ma  

و ا امء،  إاء ت اا وا وا واد ت 

ا  ت وا50117  أ   24  ة  91وأ  ط

.وت اا  

و إ    إاف   ا  اد اف 

  امء واار ا ات وا ز ارات 

.ا  

وو ، ءو  ءام  ،راة ا زارات ات ا2103 

  (ة)   ،اوا وا ة ا88أ  ا 

 إ إ ،ز1401ا    ة اي أمادي ا2105ا 

  ا . أة امي 

 12ز وا  11 ا ارات ا راة   ىو

  ار.ا وذ ا ا وا     ، ءا 2014ز 

 و   اء ما  ر إا ت واا  

 طا   راةا  .  



 

  و  ا إاء ارات  وا  ات:

 :ي اما ة اأ    

رات  ااء اإ ا  

  نیابة اشتوكة أیت باھا -بیوكرى  -ثانویة حمادي مبارك التأھیلیة   اإلعالمیات

  نیابة انزكان أیت ملول -انزكان  -ثانویة المنصور الذھبي اإلعدادیة   االقتصاد والتسییر

  نیابة انزكان أیت ملول -انزكان  -ثانویة المنصور الذھبي اإلعدادیة   التاریخ والجغرافیا

  نیابة اشتوكة أیت باھا -بیوكرى  -ثانویة حمادي مبارك التأھیلیة   التربیة اإلسالمیة

  نیابة اشتوكة أیت باھا -بیوكرى  -ثانویة حمادي مبارك التأھیلیة   التربیة البدنیة

  نیابة انزكان أیت ملول -انزكان  -ثانویة رحال بن احمد اإلعدادیة   التكنولوجیا الكھربائیة

  نیابة انزكان أیت ملول -انزكان  -ثانویة رحال بن احمد اإلعدادیة   التكنولوجیا المیكانیكیة

  نیابة انزكان أیت ملول -انزكان  -ثانویة رحال بن احمد اإلعدادیة   الریاضیات

  نیابة اشتوكة أیت باھا -سیدي بیبي  -ثانویة عبد هللا الشفشاوني اإلعدادیة   الفلسفة

  نیابة انزكان أیت ملول  -انزكان  -ثانویة رحال بن احمد اإلعدادیة   الفنون التطبیقیة

  نیابة اشتوكة أیت باھا -بیوكرى  –ثانویة العربي الشتوكي التأھیلیة   الفیزیاء والكیمیاء

  نیابة انزكان أیت ملول  -أیت ملول   -ثانویة الرازي اإلعدادیة    اللغة اإلنجلیزیة

  نیابة انزكان أیت ملول -انزكان  -ثانویة المنصور الذھبي اإلعدادیة   اللغة العربیة

  نیابة انزكان أیت ملول -أیت ملول   -إلعدادیة  ثانویة الرازي ا  اللغة الفرنسیة

  نیابة اشتوكة أیت باھا -سیدي بیبي  -ثانویة عبد هللا الشفشاوني اإلعدادیة   علوم الحیاة واألرض

 :اديي اما ة اأ    

رات  ااء اإ ا  

  نیابة أكادیر اداوتنان -أكادیر  -التأھیلیة ثانویة لالمریم   التاریخ والجغرافیا

  نیابة أكادیر اداوتنان  -أكادیر  -ثانویة أنوال التأھیلیة   التربیة االسالمیة

  نیابة أكادیر اداوتنان -أكادیر  -ثانویة لالمریم التأھیلیة   التربیة البدنیة

  داوتناننیابة أكادیر ا -أكادیر  -ثانویة ابن ماجة التأھیلیة   الریاضیات

  نیابة أكادیر اداوتنان -أكادیر  -ثانویة أنوال التأھیلیة   الفیزیاء والكیمیاء

  نیابة أكادیر اداوتنان -أكادیر  -ثانویة أجدیر التأھیلیة   اللغة العربیة

  نیابة أكادیر اداوتنان -أكادیر  -ثانویة لالمریم التأھیلیة   اللغة الفرنسیة

  نیابة أكادیر اداوتنان -أكادیر  -ثانویة ابن ماجة التأھیلیة   علوم الحیاة واألرض

 

 

 



 :اوا وا ة اأ    

رات  ااء اإ ا  

  مزدوج

  نیابة تیزنیت -تیزنیت  –ثانویة ابن سلیمان الرسموكي التأھیلیة 

  تارودانتنیابة  -تارودانت  -ثانویة الحسن األول اإلعدادیة 

  نیابة تیزنیت -تیزنیت  -ثانویة الحسن الثاني التأھیلیة 

  نیابة تارودانت -تارودانت   -ثانویة محمد الخامس التأھیلیة 

  نیابة تیزنیت -تیزنیت  -ثانویة موالي رشید اإلعدادیة 

  نیابة تارودانت –) تارودانت CRMEFفرع المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین (  األمازیغیة

  

 رات ااء اإ ا  

o :اوا وا ة اأ    

اا  ة اا  ا  را  ا  

  2  تا) ساع4أربع (  اللغات والتواصل
  2014یولیوز  11

  د30و  12د إلى  30و  8

  د 30و  16د إلى  30و  14  1  )2ساعتان (  الریاضیات

اإلنسانیات والمعارف والمھارات 
  التربویة

  2  تا) ساع4أربع (
  2014یولیوز  12

  د30و  12د إلى  30و  8

  د 30و  16د إلى  30و  14  1  )2ساعتان (  العلوم

  

o :ي اما ة اأ    

اا  ة اا  ا  را  ا  

في مادة أو مواد  موضوع
  التخصص المدرسة

  1  تا) ساع4أربع (

  2014یولیوز  11

  د30و  12د إلى  30و  8

موضوع في مجال المعارف 
  والمھارات التربویة

  د 30و  18د إلى  30و  14  1  تا) ساع4أربع (

  

o :اديي اما ة اأ    

اا  ة اا  ا  را  ا  

موضوع في مادة أو مواد 
  التخصص المدرسة

  1  تا) ساع4أربع (

  2014یولیوز  11

  د30و  12د إلى  30و  8

موضوع في مجال المعارف 
  والمھارات التربویة

  د 30و  18د إلى  30و  14  1  تا) ساع4أربع (

  




