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 –2021فوج   -األكاديميات ألطر اإلجمالي  توزيعالبطاقة           
املركز الرئيس ي ) مقرات التكوين على والتخصصاتحسب األسالك واملسالك 

 والفروع( 

 

 . مسلك االبتدائي  1
 

العدد  التخصص املسلك السلك 

 االجمالي

أكاديمية 

 االنتماء

 مركز التكوين مديرية التعيين

هيئة 

 التدريس
 االبتدائي

 مزدوج

 

95 

-الرباط 

-سال 

 القنيطرة

 العرفان -الرباط سليمان وسيديسال 

 القنيطرة القنيطرة 210

215 
 الخميسات وسيدي

 قاسم
 الخميسات

 سيدي قاسم سيدي قاسم 150

 20 أمازيغية
جميع مديريات جهة 

 القنيطرة-سال  -الرباط
 طنجة

 هام: 

إرفاق   مزدوج  من مديريات التعيين بسيدي قاسمتخصص التعليم االبتدائي  بمسلك على املتدربات واملتدربين -

  ات واملتدربين ملفات تسجيلهم ببطاقة التعبير عن الرغبة لتحديد مقرات التكوين وذلك ضمانا الستقرار املتدرب

 وجودة التكوين. 

 .في حدود الطاقة االستيعابية للمركز وفروعه وحسب االستحقاقتتم تلبية الرغبات  -

، بمقرات املركز  عن الرغبة في اختيار مقر التكوينسيتم نشر   اللوائح النهائية لألساتذة املتدربين الذين عبروا   -

  :  بوابة األكاديمية على و  االلكترونية للمركزالرئيس وفروعه واملواقع 

www.arefrsk.men.gov.ma www.crmefk.ma www.crmefrabat-alirfane.org 

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة

 القنيطرة-سال  - الرباط  
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 . مسلك الثانوي 2

 

العدد  التخصص املسلك السلك 

 االجمالي

توزيع املتدربين على مراكز   أكاديمية التعيين

 التكوين

 مركز القنيطرة مركز الرباط 

هيئة  

 التدريس 

 35 59 القنيطرة-سال -الرباط  94 العربيةاللغة  الثانوي 

 34 149 القنيطرة-سال -الرباط  183 اللغة الفرنسية

 اللغة االنجليزية 
 القنيطرة-سال -الرباط  88

108  --- 
 خنيفرة  -بني مالل  20

 83 ---  القنيطرة-سال -الرباط  83 االجتماعيات 

 32 102 القنيطرة-سال -الرباط  134 الرياضيات

علوم الحياة  

 واالرض 
 34 33 القنيطرة-سال -الرباط  67

 ---  60 القنيطرة-سال -الرباط  60 كيمياء ءالفيزيا

 التربية االسالمية 
 القنيطرة-سال -الرباط  62

118  --- 
 طنجة تطوان الحسيمة 56

 ---  61 القنيطرة-سال -الرباط  61 التربية البدنية

 االعالميات 
 القنيطرة-سال -الرباط  64

70 29 
 خنيفرة  -بني مالل  35

 الفلسفة
 القنيطرة-سال -الرباط  23

 --- 55 
 الحسيمة-تطوان  -طنجة 32

 هام: 

- الرياضيات  -اللغة الفرنسية –: اللغة العربية لتاليةا لتخصصاتا–بمسلك التعليم الثانوي على املتدربات واملتدربين  ▪

ملفات تسجيلهم ببطاقة التعبير عن الرغبة لتحديد مقر التكوين وذلك ضمانا   إرفاق االعالميات،–لوم الحياة واألرض ع

 وجودة التكوين.  ات واملتدربين الستقرار املتدرب

 .في حدود الطاقة االستيعابية للمركز وفروعه وحسب االستحقاقتتم تلبية الرغبات  ▪

، بمقرات املركز الرئيس  عن الرغبة في اختيار مقر التكوين سيتم نشر   اللوائح النهائية لألساتذة املتدربين الذين عبروا  

 :  األكاديمية  وعلى بوابة االلكترونية للمركزوفروعه واملواقع  

www.arefrsk.men.gov.ma www.crmefk.ma www.crmefrabat-alirfane.org 
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 . مسلك هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي 3

 

العدد  التخصص املسلك السلك 

 االجمالي

أكاديمية 

 االنتماء

توزيع املتدربين على مراكز  

 التكوين

 مركز القنيطرة  مركز الرباط 

أطر اإلدارة  

التربوية وأطر  

هيئة الدعم  

اإلداري والتربوي  

 واالجتماعي 

أطر الدعم  

اإلداري والتربوي  

 واالجتماعي 

ملحق  

االقتصاد 

 واإلدارة  

 

16 
-سال -الرباط 

 القنيطرة
الدار البيضاء  11 ---  27

 سطات-

امللحق  

 تربوي ال

-سال -الرباط  121

 القنيطرة
66 55 

امللحق  

 جتماعي اال 

-سال -الرباط  64

 القنيطرة
64  --- 

 : هام

ملفات تسجيلهم ببطاقة التعبير  إرفاق "'' الدعم التربوي تخصص  –املتدربات واملتدربين  ىيتعين عل -

 .وجودة التكوين ات واملتدربينعن الرغبة لتحديد مقر التكوين وذلك ضمانا الستقرار املتدرب

 .في حدود الطاقة االستيعابية للمركز وفروعه وحسب االستحقاقتتم تلبية الرغبات  -

، بمقرات املركز  عن الرغبة في اختيار مقر التكوينسيتم نشر   اللوائح النهائية لألساتذة املتدربين الذين عبروا   -

 :  بوابة األكاديمية على و  االلكترونية للمركزواملواقع الرئيس وفروعه 

www.arefrsk.men.gov.ma www.crmefk.ma www.crmefrabat-alirfane.org 

http://www.crmefrabat-alirfane.org/
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