
ر ت
األكاديميات الجهوية 

للتربية والتكوين

المديريات اإلقليمية 

للمؤسسات المحتضة 

للتداريب الميدانية

التوقيتالتاريخاألسالكمقرات عقد اللقاءات

طنجة  أصيلة

الفحص أنجرة

06/09/201610:00ابتدائي

06/09/201615:00تأهيلي+إعدادي

06/09/201610:00ابتدائي

06/09/201615:00تأهيلي+إعدادي

06/09/201615:00جميع األسالكالفنيدق– المضيق 

06/09/201610:00جميع األسالكوزان

06/09/201615:00جميع األسالكالعرائش

06/09/201610:00إعدادي+ابتدائي

06/09/201615:00تأهيلي

06/09/201610:00جميع األسالكوجدة أنجاد

06/09/201610:00جميع األسالكفكيك

06/09/201610:00جميع األسالكجرادة

06/09/201610:00جميع األسالكجرسيف

06/09/201610:00جميع األسالكبركان

06/09/201610:00جميع األسالكتاوريرت

06/09/201615:00جميع األسالكالدريوش

06/09/201615:00جميع األسالكالناضور

06/09/201610:00جميع األسالكفاس

06/09/201615:00جميع األسالكموالي يعقوب

06/09/201610:00ابتدائي

06/09/201615:00جميع األسالكصفرو

06/09/201610:00جميع األسالكفرع ميسوربولمان

مكناس

الحاجب

إيفران

06/09/201610:00جميع األسالكطريق وجدة- فرع  تازة تازة

الرباط

سال

الصخيرات تمارة

06/09/201610:00جميع األسالكفرع  القنيطرةالقنيطرة

06/09/201610:00جميع األسالكفرع الخميساتالخميسات

06/09/201610:00إعدادي+ابتدائي

تأهيلي

جميع األسالكسيدي سليمان

06/09/201610:00ابتدائي

06/09/201613:00تأهيلي+إعدادي

بني مالل

الفقيه بنصالح

07/09/201610:00جميع األسالكفرع  خنيفرةخنيفرة

07/09/201610:00جميع األسالكفرع  خريبكةخريبكة

06/09/201615:00جميع األسالكسيدي البرنوصي

06/09/201610:00جميع األسالكالحي الحسني

06/09/201610:00جميع األسالكالفدا مرس السلطان

06/09/201615:00جميع األسالكعين السبع الحي المحمدي

06/09/201615:00جميع األسالكالبيضاء انفا

07/09/201615:00جميع األسالكعين الشق

07/09/201610:00جميع األسالكابن مسيك

07/09/201610:00جميع األسالكموالي رشيد سيدي عثمان

07/09/201610:00جميع األسالكمديونة

07/09/201615:00جميع األسالكالنواصر

06/09/201610:00جميع األسالكالمحمدية

06/09/201610:00جميع األسالكفرع بن سليمانبنسليمان

06/09/201610:00جميع األسالكبرشيد

06/09/201615:00إعدادي+ابتدائي

07/09/201610:00تأهيلي

الجديدة

سيدي بنور

المقر الرئيس بني مالل

ملحقة المقر الرئيس الدار البيضاء

(غاندي)بحي السالم 

فرع  سطات

فرع الجديدة

3

4

6

2

5

فرع مكناس المنزه

المقر الرئيس العرفان الرباط

فرع  سيدي قاسم

المقر الرئيس طنجة

(السواني- شارع موالي عبد العزيز )

فرع العرائش

الحسيمة- تطوان - جهة طنجة  1

مكناس- جهة فاس 

جهة الشرق

القنيطرة- سال - جهة الرباط  

خنيفرة- جهة بني مالل 

سيدي قاسم

سطات– جهة الدرالبيضاء 

تاونات

المقر الرئيس فاس

زنقة الكويت

10:00جميع األسالك 06/09/2016

شفشاون

فرع تطوان

(بجوار األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين) تطوان

فرع الناضور

فرع الحسيمةالحسيمة

مقرات وتواريخ عقد اللقاءات التأطيرية للتكوين العملي

2016نونبر  - بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الخاصة بفوج أبريل 

10:00

06/09/201615:00تأهيلي+إعدادي

أزيالل

07/09/2016جميع األسالك

06/09/201610:00جميع األسالك

06/09/201610:00جميع األسالك

ملحقة المقر الرئيس وجدة بحي بودير

(مركز تكوين المعلمين سابقا )

06/09/201615:00

سطات

06/09/201610:00جميع األسالك
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مقرات وتواريخ عقد اللقاءات التأطيرية للتكوين العملي

2016نونبر  - بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الخاصة بفوج أبريل 

مراكش

الحوز

06/09/201615:00إعدادي+ابتدائي

07/09/201610:00تأهيلي

06/09/201615:00ابتدائي

07/09/201610:00تأهيلي+إعدادي

06/09/201610:00جميع األسالكفرع  قلعة السراغنةقلعة السراغنة

06/09/201610:00ابتدائي

06/09/201615:00إعدادي

07/09/201610:00تأهيلي

أسفي

اليوسفية

06/09/201615:00جميع األسالكالرشيدية

06/09/201610:00جميع األسالكميدلت

07/09/201610:00جميع األسالكورزازات

06/09/201610:00جميع األسالكتنغير

07/09/201610:00ابتدائي

06/09/201615:00تأهيلي+إعدادي

أكاديرإداوتنان

إنزكان أيت ملول

اشتوكة أيت باها

06/09/201610:00ابتدائي

06/09/201615:00تأهيلي+إعدادي

06/09/201610:00جميع األسالكفرع تيزنيتتيزنيت

06/09/201610:00إعدادي+ابتدائي

06/09/201615:00تأهيلي

06/09/201610:00جميع األسالككلميم

06/09/201615:00جميع األسالكسيدي إفني

07/09/201614:00جميع األسالكطنطان

07/09/201610:00جميع األسالكأسا الزاك

السمارة

العيون

بوجدور

طرفاية

أوسرد

(الداخلة)وادي الذهب 

06/09/201610:00

06/09/201610:00

07/09/201610:00 جميع األسالك

06/09/201615:00جميع األسالك

وادي الذهب- جهة الداخلة 

الساقية الحمراء- جهة العيون 

تافياللت- جهة درعة 

ماسة– جهة سوس 

المقر الرئيس  إنزكان

فرع  تارودانتتارودانت

واد نون–جهة كلميم 

جميع األسالك

المقر الرئيس  كلميم

شارع المسيرة

المقر الرئيس  العيون

مراكش- ملحقة المقر الرئيس بالمشور 

فرع أسفي

فرع  طاطاطاطا

فرع  ورزازات

زاكورة

12

10

11

9

7

8

أسفي–جهة مراكش 

شيشاوة

فرع  الصويرةالصويرة

06/09/201610:00جميع األسالك

الرحامنة

06/09/201610:00جميع األسالك

جميع األسالك

المقر الرئيس الرشيدية
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