
 
 
 
 

 مقرات تسجيل أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
  بني مالل خنيفرة 

 
 

1 
 

 

  

 مقر تقديم ملفات الترشيح األعداد التخصص المديرية اإلقليمية

 أزيالل

  ابتدائي أمازيغية

3 

 (12) ملحقة المشور مراكش

 3 بني مالل

 3 الفقيه بن صالح

 0 خنيفرة

 3 خريبكة

 أزيالل

  ابتدائي مزدوج

360 
 (410)المقر الرئيس بني مالل 

 50 بني مالل

 20 الفقيه بن صالح
 (100فرع خنيفرة )

 80 خنيفرة

 (60فرع خريبكة ) 60 خريبكة

 أزيالل

  االجتماعيات

18 

 (40)المقر الرئيس بني مالل 

 2 بني مالل

 5 الفقيه بن صالح

 6 خنيفرة

 9 خريبكة

 أزيالل

  التربية اإلسالمية

16 

 (37المقر الرئيس بني مالل )

 0 بني مالل

 4 الفقيه بن صالح

 6 خنيفرة

 11 خريبكة

 أزيالل

  التربية البدنية

31 

 (51المقر الرئيس ابن رشد مراكش )

 5 بني مالل

 7 الفقيه بن صالح

 2 خنيفرة

 6 خريبكة

 أزيالل

  الرياضيات

44 

 (98المقر الرئيس بني مالل )
 10 بني مالل

 14 الفقيه بن صالح

 30 خنيفرة

 (28فرع خريبكة ) 28 خريبكة
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 مقر تقديم ملفات الترشيح األعداد التخصص المديرية اإلقليمية

 أزيالل

  الفلسفة

10 

 (20فرع خريبكة )

 5 بني مالل

 1 الفقيه بن صالح

 2 خنيفرة

 2 خريبكة

 أزيالل

  الفيزياء والكيمياء

27 

 (57المقر الرئيس بني مالل )

 4 بني مالل

 9 الفقيه بن صالح

 10 خنيفرة

 7 خريبكة

 أزيالل

  اللغة اإلنجليزية

 (32الفرع الرئيس الدار البيضاء ) 32

 (12الفرع الرئيس الرباط ) 12 بني مالل

 (09الفرع الرئيس الدار البيضاء ) 9 الفقيه بن صالح

 (13الفرع اإلقليمي مكناس ) 13 خنيفرة

 (15الفرع الرئيس الدار البيضاء ) 15 خريبكة

 أزيالل

  اللغة العربية

32 

 (76فرع خريبكة )

 5 بني مالل

 15 الفقيه بن صالح

 15 خنيفرة

 9 خريبكة

 أزيالل

  اللغة الفرنسية

27 

 7 بني مالل (38المقر الرئيس بني مالل )

 4 الفقيه بن صالح

 19 خنيفرة
 (41خنيفرة )فرع 

 22 خريبكة

 أزيالل

  المعلوميات

5 

 (18الفرع الرئيس الدار البيضاء )

 3 بني مالل

 4 الفقيه بن صالح

 4 خنيفرة

 2 خريبكة

 أزيالل

  علوم الحياة واألرض

10 

 (26المقر الرئيس بني مالل )

 0 بني مالل

 5 الفقيه بن صالح

 0 خنيفرة

 11 خريبكة


