








 

  1 مقر قحلم

 
( توزيع المقاعد، المفتوحة للتباري في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية بكل مركز، حسب مسالك )أو شعب( البكالوريا كما هو مبين 1)

 من هذه الرسالة. 2في الجدول الوارد في الملحق رقم 

 

الموسم فتح المسلك بالمركز المعني برسم  يلغى( في القسم بمركز ما، 20ميذ المسجلين عررين )حالة إذا لم يتجاوز عدد التلميذات والتالفي ( 2)

 خر.ا، ويتم توجيه التلميذات والتالميذ المسجلين إلى مركز 2017/2016الدراسي 

 

 

 

 
 

 مركز االحتضان مسلك
عدد 

المقاعد
(1) 

 مناطق االستقطاب 

(2) 

 االقتصاد
 التجارة و

 تخصص

 تكنولوجي

(ECT) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تأهيلية رضا السالوي الثانوية ال

 (0528223555أكادير )
72 

 ماسة  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس 

 زاكورة -تنغير  -: ورزازات اإلقليمية المديريات 

الثانوية التأهيلية لسان الدين بن الخطيب 

 العـيــون 

(0528892338) 
30 

 عيون الساقية الحمراءاألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ال

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  الداخلة وادي الذهب 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  كلميم واد نون

 الثانوية التأهيلية ابن تيمية 

 (0524341549) مراكش
72 

 أسفي  -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش 

 الفقيه بن صالح -أزيالل   -:  بني مالل اإلقليمية ت المديريا

 الثانوية التأهيلية الخنساء

  ءالدار البيضا

(0522223307)

108 
موالي  -الفداء  -الحي الحسني  -: عين الرق اإلقليمية المديريات 

 -مديونة  -عين السبع الحي المحمدي  -أنفا،   -ابن امسيك  -رشيد 

 سيدي البرنوصي   -النواصر  -المحمدية 

 الثانوية التقنية 

 (0523720971سطات )
 خريبكة  -برشيد   -بنسليمان  -:  سطات اإلقليمية المديريات  72

 الثانوية التأهيلية الرازي 

 (0523343287الجديدة )
 سيدي بنور -الجديدة   اإلقليمية:المديريات  70

 الثانوية التأهيلية عمر الخيام 

 (0537726392الــــرباط )
 الخميسات -الصخرات تمارة  -سال  -: الرباط اإلقليمية المديريات  108

 الثانوية التأهيلية محمد السادس 

القنيطرة 

(0537378637/0537379916) 
 سيدي سليمان -سيدي قاسم  -: القنيطرة اإلقليمية المديريات  72

 الثانوية التأهيلية الرريف اإلدريسي 

تازة 

(0535271173/0535211282) 
 تاونات  -: تازة اإلقليمية المديريات  70

 الثانوية التأهيلية موالي ادريس 

 (0535633160فـاس )
 موالي يعقوب   -صفرو  -بولمان   -: فاس اإلقليمية المديريات  72

  موالي اسماعيلالثانوية التأهيلية 

مكناس 

(0535403705/0535520217) 
144 

 -الرشيدية  -إفران    -الحاجب  -: مكناس يمية اإلقلالمديريات 

 خنيفرة -ميدلت 

الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي 

 (0536331637الناضور)
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الررق 72

 الثانوية التأهيلية موالي الحسن 

(0539935098طنجة )
 الحسيمة -تطوان  -كوين لجهة طنجة األكاديمية الجهوية للتربية والت 72

6/5 

 
































