
 

 والتعلمي العايل والبحث العلمي   وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهن 
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 جدول رموز الحالة العائلية   جدول رموز اإلطار   جدول رموز صفة الترشيح   جدول رموز الجنس 

 الرمز  الحالة العائلية   الرمز  اإلطار   الرمز  صفة الترشيح   الرمز  الجنس 

  F أنثى
 01 موظف 

 C عازب )ة(   01 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي  

 M متزوج )ة(   02 الثانوي اإلعدادي أستاذ التعليم     M ذكر

   
 02 موظف غير 

 D مطلق )ة(   03 أستاذ التعليم االبتدائي  

 V أرمل )ة(   04 أخر     
 

 جدول التخصصات 

 الرمز  التخصص  الرمز  التخصص 

 27 التدبيرعلوم االقتصاد والتدبير، تخصص  18 اللغة الفرنسية 

 28 د قتصااالصص خ تعلوم االقتصاد والتدبير،  22 الرياضيات 

 29 الميكانيكيةالهندسة  24 الفيزياء 

 31 الهندسة الكهربائية  25 الكيمياء 

 32 المعلوميات  26 الترجمة 
 

 

 للمدارس العليا   جدول رموز األقسام التحضيرية

 الرمز  المؤسسة  الرمز  المؤسسة  الرمز  المؤسسة 

 310 مراكش  –تيميةابن  التأهيلية ا. ث 210 طنجة أصيلة  الي الحسن ثا. التأهيلية مو  110 الرباط  –عمر الخيام التأهيلية ثا. 

 320 آسفي  -ثا. التأهيلية  موالي عبد هللا  220 تطوان مركز األقسام التحضيرية ب 120 الرباط  –موالي يوسف التأهيلية ثا. 

 330 شيدية الرا  –ابن طاهر ية التأهيل ثا. 230 وجدة  –عمر بن عبد العزيز  التأهيلية ثا.  130 سل   -سلمان الفارسي   التأهيلية ث.

 340 مراكش -الجوية   المدرسة الملكية  240 ي الناظور ثا.التأهيلية عبد الكريم الخطاب  140 القنيطرة   –ثا. التأهيلية محمد السادس  

 350 أكادير  - رضا السلوي  ة التأهيليثا.  250 بني ملل  –محمد الخامسالتأهيلية  ثا. 150 الفداء  -البيضاء   محمد الخامسالتأهيلية  ثا.

 360 ورزازات ثا. محمد السادس  260 خريبكة  –ابن عبدون  التأهيلية ثا.  160 آنفا  –الخنساء البيضاء   التأهيلية ثا. 

 370 كلميم  -ثا. التأهيلية باب الصحراء  270 فاس  -موالي ادريس  التأهيلية ثا.  170 البيضاء الدار   –  البحريةالمدرسة الملكية 

 380 الداخلة -ثا. التأهيليةعقبة ابن نافع  280 مكناس   –موالي اسماعيلالتأهيلية ثا.  180 المحمدية  - التقنية التأهيلية  ثا.

الخطي    التأهيليةثا.   290 تازة  -الشريف االدريسي  التأهيلية ثا.  190 سطات   -الثانوية التقنية  بن  الدين    - لسان 

 العيون 
400 

 300 مكناس  –عمر بن الخطاب التأهيلية ثا.  200 يدة الجد -ثا. التقنية الرازي
 

 ( BTSقني العالي )جدول رموز األقسام التحضيـرية لشهادة الت

 الرمز  المؤسسة  الرمز  المؤسسة  الرمز  المؤسسة 

 61 أكادير  -ثا. التأهيلية يوسف ابن تاشفين  50 فاس –ثا. التأهيلية التقنية  39 الرباط  -ثا. التأهيلية الليمون 

 62 ورزازات  -يتم التأهيلية ابن الهثا. 51 بني ملل -ثا. التأهيلية التقنية محمد الخامس  40 سل   -يالفارابثا. التأهيلية التقنية  

 63 شفشاون -ثا. التأهيلية الحوارزمي  52 مراكش -ثا. التأهيلية محمد السادس  41 القنيطرة   -ثا. التأهيلية ابن سيناء 

 64 نجة ط –ثا. التأهيلية موالي يوسف 53 مراكش  –ثا. التأهيلية الحسن الثاني  42 م سيدي قاس -م.عبد هللا ثا. التأهيلية األمير 

 65 تطوان  –ثا. التأهيلية اإلمام الغزالي  54 الصويرة   -ثا. التأهيلية محمد الخامس  43 البيضاء  -ارزمي يلية الخوثا. التأه

 66 وجدة  -ثا. التأهيلية المغرب العربي  55 قلعة السراغنة  -ساوت ثا. التأهيلية تا 44 البيضاء -ثا. التأهيلية الخنساء 

 67 وجدة  -ثا. التأهيلية المهدي ابن بركة  56 شيشاوة   –ثا. التأهيلية التقنية  45 الجديدة   –ثا. التأهيلية الرازي التقنية 

 68 كلميم  –ثا. التأهيلية التقنية   57 يمة الحس -ثا.التأهيلية البديسي  46 أسفي  -ثا. التأهيلية الخوارزمي 

 69 العيون   -ثا. التأهيلية لسان الدين ابن الخطيب  58 تاونات  -تأهيليةابن سيناء ثا. ال 47 سطات  -ثا. التأهيلية التقنية 

 70 لة الداخ  -ثا. التأهيلية للخديجة  59 تازة  -ثا.التأهيلية التقنية  48 مكناس   –ثا. التأهيلية موالي اسماعيل

 71 تزنيت -ثا التأهيلية المسيرة الخظراء  60 ير أكاد –ثا. التأهيلية اإلدريسي التقنية 49 الرشيدية  -ثا. التأهيلية التقنية 
 

 جدول رموز مركز التوجيه والتخطيط التربوي و مركز تكوين مفتشي التعليم 

 الرمز  المركز   الرمز  المركز  

 200 مركز تكوين مفتشي التعليم   100 مركز التوجيه والتخطيط التربوي
 

 

 ين وفروعهاجدول رموز المراكز الجهوية لمهن التربية والتكو

 المركز
الر

 مز
 الرمز الفرع الرمز المركز الرمز الفرع الرمز المركز الرمز الفرع

الرباط سل  

 القنيطرة
1 

 1.1 الرباط العكاري 

 5 مكناس-فاس

 5.1 مكناس المنزه

 9 الشرق

 9.1 وجدة بودير 
 5.2 مكناس بني محمد

 1.2 القنيطرة 
 5.3 تازة ، المحطة

 9.2 القدس  وجدة حي
 5.4 تازة المصلى 

 1.3 سيدي قاسم 
 5.5 صفرو 

 9.3 الناظور 
 5.6 ميسور 

 1.4 الخميسات
 6 خنيفرة  -بني ملل

 6.1 خريبكة 

 -سوس

 ماسة 
10 

 10.1 اكادير

-رالبيضاء الدا

 سطات 
2 

 10.2 تارودانت  6.2 خنيفرة 2.1 دي نالدار البيضاء غا

 2.2 مرس السلطان -البيضاءالدار 

 7 آسفي  -مراكش

 10.3 تزنيت 7.1 مراكش المشور 

 10.4 طاطا 7.2 مراكش وادي الذهب  2.3 بن سليمان

 7.3 آسفي  2.4 سطات 
طنجة تطوان  

 الحسيمة
11 

 11.1 أفيالل تطوان، جامع

 11.2 العرائش، حي السالم  7.4 الصويرة  2.5 الجديدة 

 11.3 الحسيمة 7.5 قلعة السراغنة 3.1 ورزازات  3 لت درعة تافيل

  4 كلميم وادي نون
العيون الساقية 

 الحمراء 
8  

الداخلة وادي  

 12 الذهب 
 12.1 الداخلة 

 12.2 اوسرد 
 

 

 الجهوية للتربية والتكوين جدول رموز األكاديميات

 ز الرم  األكاديميات  الرمز  األكاديميات  الرمز  األكاديميات 

 9 آسفي  -مراكش  5 الحسيمة  -تطــــــــوان  –طنجــــــة  1 القنيطرة   –سل   –الرباط 

 10 بني ملل خنيفرة  6 جهة الشرق  2 سطات  -الدار البيضاء 

 11 واد نون  –كلميم   7 وادي الذهب  -الداخلة 3 تافيللت  –درعة  

 12 اسة  م –سوس  8 الساقية الحمراء    -العيون 4 مكناس-فــــــــــاس 

 

  جـــــــــدول الرمـــــــــوز جـــــــــدول الرمـــــــــوز 


