




























 والتعليم ألاولي والرياضةوزارة التربية الوطنية 

 –( الرباط)زنقة السعديين، حسان    23مصلحة تنظيم التعليم باألقسام التحضيرية للمدارس العليا  –املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب 

 325 726 537 (0) 212+: الفاكس/   008 730 537 (0) 212+  :الهاتف

 املسابقات الجهويةجدول توزيع املراكز وتواريخ إجراء ( 5) 

تحتضن كل أكاديمية منظمة حسب التاريخ املعلن في الجدول أسفله املسابقة الجهوية للمشاركين الوافدين من 

 :مراكز ألاقسام التحضيرية التالية

 تاريخ إجراء املسابقة الجهوية املراكز املشاركة
 الثانوية املحتضنة

 مركز ألاقسام التحضيرية
 ألاكاديمية املنظمة

x الثانوية التأهيلية موالي إدريس فاس 

x الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب مكناس 

x الثانوية التأهيلية موالي إسماعيل مكناس 

x  ثانوية الشريف إلادريس ي تازة 

x الثانوية التأهيلية عمر بن عبد العزيز وجدة 

x  عبد الكريم الخطابي الناضور الثانوية التأهيلية 

x ابن طاهر الرشيدية التأهيلية ثانويةال 

 3233 نونبر 91 السبت

 ابتداء من

 بعد الزوال 3الساعة 

 ،الثانوية التأهيلية موالي إدريس

 فاس
 مكناس -فاس 

x  الثانوية التأهيلية موالي يوسف الرباط 

x الثانوية التأهيلية عمر الخيام الرباط 

x الثانوية التأهيلية سلمان الفارس ي سال 

x  السادس القنيطرةالثانوية التأهيلية محمد 

x الثانوية التأهيلية موالي الحسن طنجة 

x مركز ألاقسام التحضيرية الزهراوي الرباط 

x  تطوانمركز ألاقسام التحضيرية 

x مارتيل مركز ألاقسام التحضيرية طنجة املتوسط 

 3233نونبر  32 الجمعة

 ابتداء من

 بعد الزوال 3الساعة 

، محمد السادس الثانوية التأهيلية

 القنيطرة
 القنيطرة -سال  –الرباط 

x الثانوية التأهيلية محمد الخامس الدارالبيضاء  

x آنفا الثانوية التأهيلية الخنساء الدارالبيضاء 

x املدرسة  امللكية البحرية الدارالبيضاء 

x الثانوية التقنية املحمدية 

x الثانوية التقنية الرازي الجديدة 

x الثانوية التقنية سطات 

 3233نونبر  32 السبت 

 ابتداء من

 الزوالبعد  2الساعة 

، محمد الخامسالتأهيلية الثانوية 

 الفداء ،الدارالبيضاء
 سطات -الدارالبيضاء 

x الثانوية التأهيلية ابن تيمية مراكش 

x املدرسة امللكية الجوية مراكش 

x الثانوية التأهيلية محمد الخامس بني مالل 

x الثانوية التأهيلية ابن عبدون خريبكة 

x  أسفيالثانوية التأهيلية موالي عبد هللا 

x ورززات مركز ألاقسام التحضيرية 

x ثانوية التميز ابن جرير 

 3233دجنبر  23 الجمعة

 ابتداء من

 بعد الزوال 2الساعة 

 -الثانوية التأهيلية ابن تيمية 

 مراكش
 سفيآ -مراكش 

x الثانوية التأهيلية رضا السالوي أكادير 

x الثانوية التأهيلية باب الصحراء كلميم 

x  لسان الدين بن الخطيب العيون الثانوية التأهيلية 

x الثانوية التأهيلية عقبة ابن نافع الداخلة 

ابتداء  3233دجنبر  22 السبت

 من

 بعد الزوال 3الساعة 

 -رض ى السالوي  الثانوية التأهيلية

 أكادير
 ماسة  -سوس 
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