
:المديرية اإلقليمية 

الثانوية اإلعدادية ابن زهرالثانوية اإلعدادية ابن حزمالمؤسسة
الثانوية اإلعدادية ابن 

الثانوية اإلعدادية الشافعيزيدون
الثانوية اإلعدادية ادريس 

االول

الثانوي اإلعداديالثانوي اإلعداديالثانوي اإلعداديالثانوي اإلعداديالثانوي اإلعداديالسلك التعليمي

26801F24132E57012S0126007T57515S02رمزها

اعدادياعدادياعدادياعدادياعدادينوعها

يالمراسلةالعمامرةالجماعة
 
نكةالبدوزةلبخات

قرويقرويقرويقرويقرويالوسط

194688683520618عدد التالميذ

518181518عدد األقسام

811151011عدد الحجرات

920222521أطر التدريس

11121هيأة اإلدارة

01010هيأة الدعم

نعمنعمنعمنعمنعمالداخلية

407070074عدد المستفيدين

الالالالالالمطعم

الالالالالعدد المستفيدين

نعمنعمنعمنعمنعمالنقل المدرسي

98366481212304عدد المستفيدين

ي
أسف 

(الثانوي اإلعدادي)بطاقة معلومات حول المؤسسات التعليمية  



الرحامنة:المديرية اإلقليمية 

بوي المندمج بوشانالمؤسسة  المركب التر

اعداديالسلك التعليمي

25660Rرمزها

مركب تربوي مندمجنوعها

بوشانالجماعة

قرويالوسط

1010عدد التالميذ

30عدد األقسام

22عدد الحجرات

40أطر التدريس

3هيأة اإلدارة

0هيأة الدعم

نعمالداخلية

120عدد المستفيدين

الالمطعم

0عدد المستفيدين

نعمالنقل المدرسي

315عدد المستفيدين

(الثانوي اإلعدادي)بطاقة معلومات حول المؤسسات التعليمية  



:المديرية اؤلقليمية 

الثانوية اؤلعدادية حمان الفطواكي الثانوية اؤلعدادية الماورديالمؤسسة

التعليم الثانوي اؤلعداديالتعليم الثانوي اؤلعداديالسلك التعليمي

02644Y24544Cرمزها

داخليةداخليةنوعها

اآلودايةسيد الزوينالجماعة

قرويقرويالوسط

1091473عدد التالميذ

3012عدد األقسام

1213عدد الحجرات

3520أطر التدريس

75هيأة اؤلدارة

00هيأة الدعم

نعمنعمالداخلية

إناث 144إناث 189عدد المستفيدين

نعمنعمالمطعم

 إناث77منهم  244مختلط90 عدد المستفيدين

نعمإلالنقل المدرسي

إناث070عدد المستفيدين

مراكش

(الثانوي اؤلعدادي)بطاقة معلومات حول المؤسسات التعليمية  



:المديرية اإلقليمية 

قانوية ابن الهيثم اإلعداديةثانوية الصهريج اإلعداديةثانوية لمزم اإلعداديةالمؤسسة

إعداديإعداديإعداديالسلك التعليمي

09348K09347J26544Bرمزها

تعليم عامتعليم عامتعليم عامنوعها

العطاويةالصهريجمزم صنهاجةالجماعة

يقرويقرويالوسط حضر

1216702تأهيلي238+ 380إعدادي عدد التالميذ

3618 تأهيلي10+ إع 09عدد األقسام

142511عدد الحجرات

153921أطر التدريس

221هيأة اإلدارة

110هيأة الدعم

النعمنعمالداخلية

0من مؤسسة أخرى 80إعدادي19 + 33تأهيلي عدد المستفيدين

الالالالمطعم

00العدد المستفيدين

الالنعمالنقل المدرسي

13100تأهيلي  + 44إعدادي عدد المستفيدين

قلعة الرساغنة

(الثانوي اإلعدادي)بطاقة معلومات حول المؤسسات التعليمية  



:المديرية اإلقليمية 

الثانوية اإلعدادية حمان الفطواكيالثانوية اإلعدادية البخاريالمؤسسة

الثانوي اإلعداديالثانوي اإلعداديالسلك التعليمي

24048N21861Lرمزها

مختلطمختلطنوعها

نالجماعة تغدوينتزكي 

قرويقرويالوسط

4211031عدد التالميذ

1224عدد األقسام

1114عدد الحجرات

1631أطر التدريس

12هيأة اإلدارة

00هيأة الدعم

دار الطالبدار الطالبالداخلية

187145عدد المستفيدين

نعمنعمالمطعم

79322عدد المستفيدين

نعمنعمالنقل المدرسي

93433عدد المستفيدين

(الثانوي التأهيلي)بطاقة معلومات حول المؤسسات التعليمية  

الحوز



الصويرة:المديرية اإلقليمية 

الثانوية االعدادية دمحم زفزافالمؤسسة

اعداديالسلك التعليمي

24996Uرمزها

خارجيةنوعها

تركانتالجماعة

قرويالوسط

331عدد التالميذ

10عدد األقسام

11عدد الحجرات

15أطر التدريس

1هيأة اإلدارة

0هيأة الدعم

الالداخلية

0عدد المستفيدين

الالمطعم

0عدد المستفيدين

نعمالنقل المدرسي

103عدد المستفيدين

(الثانوي التأهيلي)بطاقة معلومات حول المؤسسات التعليمية  



:المديرية اإلقليمية 

المؤسسة
ي 
 
ثانوية الحسن الثان

اإلعدادية

ثانوية  ابن النفيس 

اإلعدادية
ثانوية لالعزيزة اإلعدادية

ثانوية سيدي المختار 

اإلعدادية

إعداديإعداديإعداديإعداديالسلك التعليمي

48027S0148032S0148019S0148323S01رمزها

ثانوية إعداديةثانوية إعداديةثانوية إعداديةثانوية إعداديةنوعها

سيدي المختارلالعزيزةامزوضةتاولوكلتالجماعة

قرويقرويقرويقرويالوسط

3596532401100عدد التالميذ

1018628عدد األقسام

1110819عدد الحجرات

19261130أطر التدريس

2303هيأة اإلدارة

0101هيأة الدعم

نعمالالنعمالداخلية

8700163عدد المستفيدين

الالنعمالالمطعم

023900عدد المستفيدين

نعمنعمنعمنعمالنقل المدرسي

34654723عدد المستفيدين

شيشاوة

(الثانوي اإلعدادي)بطاقة معلومات حول المؤسسات التعليمية  


