
اعداديالتعليمي السلك

10399C- 23323S01(codegipe) رمزها

داخليةنوعها

سميموالجماعة

قروي(قروي او حضري) الوسط

925بالمؤسسة التالميذ عدد

25االقسام عدد

16الصالحة الحجرات عدد

35التدريس هياة اطر عدد

4التربوية االدارة هيئة اطر عدد

5والتربوي االداري الدعم هياة اطر عدد

نعم* داخلية على المؤسسة تتوفر

356الداخلية من المستفيدين التالميذ عدد

ال* مطعم على المؤسسة تتوفر

0المدرسي االطعام من المستفيدين التالميذ عد

نعم* المدرسي النقل

250المدرسي النقل من المستفيدين عدد

آسفي مراكش والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية

بطاقة معلومات حول الثانوية االعدادية سميمو

الصويرةاالقليميةالمديرية



السالم التأهيلية الثانويةالرحامنة اإلقليمية المديرية

تأهيليالتعليمي السلك

25514Gرمزها

تأهيلية ثانويةنوعها

جرير بنالجماعة

حضريالوسط

840التالميذ عدد

26االقسام عدد

17الصالحة الحجرات عدد

36التدريس هيأه عدد

4التربوية االدارة أطر عدد

0التربوي الدعم أطر عدد

الداخلية على المؤسسة تتوفر

0الداخلية من المستفدين التالميذ عدد

المطعم على المؤسسة تتوفر

0المدرسي االطعام من المستفدين التالميذ عدد

0المدرسي النقل

0المدرسي النقل من المستفدين التالميذ عدد

آسفي مراكش والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية



الحوز اإلقليمية المديرية

المؤسسة

 الثانوية

 اإلعدادية

البخاري

 اإلعدادية الثانوية

الفطواكي حمان

 اإلعدادي الثانوي اإلعدادي الثانويالتعليمي السلك

24048N21861Lرمزها

 مختلط مختلطنوعها

 تغدوين تزكينالجماعة

 قروي قرويالوسط

4211031التالميذ عدد

1224االقسام عدد

1114الصالحة الحجرات عدد

1631التدريس هيأه عدد

12التربوية االدارة أطر عدد

00التربوي الدعم أطر عدد

 الطالب دارالطالب دارداخلية على المؤسسة تتوفر

187145الداخلية من المستفدين التالميذ عدد

 نعمنعممطعم على المؤسسة تتوفر

79322المدرسي االطعام من المستفدين التالميذ عدد

 نعمنعمالمدرسي النقل

93433المدرسي النقل من المستفدين التالميذ عدد

آسفي مراكش والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية



                                                                     

الحوز اإلقليمية المديرية

الفراهيدي التأهيلية الثانويةالمؤسسة

تأهيليالتعليمي السلك

03790Uرمزها

مختلطنوعها

أمزميزالجماعة

حضريالوسط

793التالميذ عدد

24االقسام عدد

34الصالحة الحجرات عدد

75التدريس هيأه عدد

4التربوية االدارة أطر عدد

8التربوي الدعم أطر عدد

نعمداخلية على المؤسسة تتوفر

190الداخلية من المستفدين التالميذ عدد

نعممطعم على المؤسسة تتوفر

52المدرسي االطعام من المستفدين التالميذ عدد

نعمالمدرسي النقل

221المدرسي النقل من المستفدين التالميذ عدد

آسفي مراكش والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية



آسفي مراكش

شيشاوة: اإلقليمية المديرية

التعليمي السلك
 تاولوكلت ثانوية

التأهيلية
التأهيلية الهيثم ابن ثانوية

26653V03228Hرمزها

تأهيلية ثانويةتأهيلية ثانويةنوعها

إمنتانوتتاولوكلتالجماعة

حضريقرويالوسط

2051674التالميذ عدد

842األقسام عدد

1328الحجرات عدد

2077التدريس أطر

03اإلدارة هيأة

00الدعم هيأة

الالالداخلية

الالالمستفيدين عدد

الالالمطعم

الالالمستفيدين عدد

نعمالالمدرسي النقل

82الالمستفيدين عدد

والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية



والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية

آسفي مراكش

شيشاوة: اإلقليمية المديرية

المؤسسة
 الخامس محمد ثانوية

اإلعدادية

 اإلعدادية الثانوية

المال أسيف
24556R25487Cرمزها

إعدادية ثانويةإعدادية ثانويةنوعها

المال أسيفبوابوضالجماعة

قرويقرويالوسط

363298التالميذ عدد

109األقسام عدد

148الحجرات عدد

2116التدريس أطر

00اإلدارة هيأة

01الدعم هيأة

الالالداخلية

0الالمستفيدين عدد

النعمالمطعم

2310المستفيدين عدد

نعمنعمالمدرسي النقل

50133المستفيدين عدد



أسفي اإلقليمية المديرية

:المؤسسة
 الهداية التأهيلية الثانوية

االسالمية
خلدون ابن التأهيلية الثانوية

 موالي ابن التأهيلية الثانوية

الحاج
التأهيلي الثانويالتأهيلي الثانويالتأهيلي الثانويالتعليمي السلك

14002U14003V25089V(code gipe)رمزها
تاهيلي ثانويتاهيلي ثانويتاهيلي ثانوينوعها

اسفياسفياسفيالجماعة

حضريحضريحضري(قروي أو حضري) الوسط

13861764616بالمؤسسة التالميذ عدد
395517 األقسام عدد
403826الصالحة الحجرات عدد
529331التدريس هيأة أطر عدد
562التربوية االدارة هياة عدد
5142التربوي و اإلداري الدعم هيأة أطر عدد

النعمالداخلية على المؤسسة تتوفر

03870الداخلية من المستفيدين التالميذ عدد
الالالمطعم على المؤسسة تتوفر

الالالالمدرسي اإلطعام من المستفيدين التالميذ عدد

الالالالمدرسي النقل

000المدرسي النقل من المستفيدين عدد

آسفي مراكش والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية


