
ةـيـغربـــة المـكـلــممـال    

  
                        

 
 

  0539 38 32 74الهاتف : -ـ طنجة  28شارع موالي رشيد تجزئة الرزق رقم مؤسسة المهاني للتعليم الخصوصي، 

 Al Mahani : الفيسبوك 

 
 

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية 

 والتعليم العالي و البحث العلمي

 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية

 الحسيمة -لجهة : طنجة ــ تطوان 

 أصيلة -المديرية اإلقليمية طنجة 

 

 

 C.400.14رقم الرخصة الوزارية :
 ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي

  
 

 الئحة الكتب و األدوات  للمستوى أولى ثانوي إعدادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    ملحوظة

 .)اللون أبيض( الموحدة المدرسية الوزرة مرتديا الدفاتر و الكتب معه و 2019/09/05 يوم بالمؤسسة يلتحق أن التلميذ على ➢

  .ألبنائهم الرياضية البذلة توفير التالميذ أمور أولياء من المرجو ➢

 .الخطيرة  و األدوات الثمينة األشياء و النقالة الهواتف بإحضار للتالميذ يسمح ال ➢

 

األغلفة و الدفاتر  المواد الكتب 

ورقة غالف ابيض و اسود 200دفاتر  2  

ورقة للتمارين غالف احمر 50دفتر  1  
 

اإلسالميةالتربية  التربية اإلسالمية  في رحــاب  
 

ورقة غالف اخضر 200دفتر  1  

مزدوجة بيضاء أوراق  
صفرورقة غالف ا 100 دفتر 1  

 المفيد في اللغة العربية
 

 اللغة العربية
 

التطبيقية مغلف حجم كبير األعمالدفتر  1  

ورقة للتمارين 50دفتر  1  
 في رحاب االجتماعيات

 االجتماعيات
 

للدروس مغلف 200دفتر  1  

ورقة للتمارين مغلف 100دفتر  1  
 

parcours séquentiel 
d’apprentissage + 

L’heure de français 1 er A. S 
 

 اللغة الفرنسية
 

ورقة مغلف 100دفتر  1  
 

Access 1 
 

الثانية األجنبيةاللغة   
 

صفحة غالف احمر +ازرق 200دفاتر2  
 
 

 المفيد في الرياضيات
 

 الرياضيات
 

 

)ورقة  التطبيقية حجم كبير األعمالدفتر 
غالف اخضر  مسطرة(بيضاء و ورقة   

 

األرضالمفيد في علوم الحياة و   
-سيكما–دفتر الوثائق سلسلة   

 

األرضعلوم الحياة و   
 

دفتر من الحجم الكبير مربعات صغيرة مغلف 
ورقة للتمارين مغلف 50دفتر   

 دفتر وثائق العلوم الفيزيائية باأللوان
-سيكما -  
 

اصفر -كتاب العلوم الفيزيائية   
 

الفيزيائيةالعلوم   
 

)ة(ذستامن اختيار األ  
 

J’applique L’informatique  
AU COLLÈGE 

1ère Année Collège 

 اإلعالميات
 

 y.plus  قلم الرصاص(  من نوع   -) أقالم ملونة ، أقالم لبدية ، أقالم شمعية ، منجرة ، ممحاة  
(SMART نوع  احمر منقلم   - قلم اخضر  - قلم أزرق -قلم اسود   

pochette géométrique (EINSTEIN) - 

A 4علب أوراق النسخ  2  - 



ةـيـغربـــة المـكـلــممـال    

  
                        

 
 

  0539 38 32 74الهاتف : -ـ طنجة  28شارع موالي رشيد تجزئة الرزق رقم مؤسسة المهاني للتعليم الخصوصي، 

 Al Mahani : الفيسبوك 

 
 

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية 

 والتعليم العالي و البحث العلمي

 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية

 الحسيمة -لجهة : طنجة ــ تطوان 

 أصيلة -المديرية اإلقليمية طنجة 

 

 

 C.400.14رقم الرخصة الوزارية :
 ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي

 الئحة الكتب و األدوات  للمستوى ثانية ثانوي إعدادي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملحوظة

        

 .)اللون أبيض( الموحدة المدرسية الوزرة مرتديا الدفاتر و الكتب معه و 2019/09/05 يوم بالمؤسسة يلتحق أن التلميذ على ➢

  . ألبنائهم الرياضية البذلة توفير التالميذ أمور أولياء من المرجو ➢

        .الخطيرة  األدواتو  الثمينة األشياء و النقالة الهواتف بإحضار للتالميذ يسمح ال ➢

 

 الئحة الكتب و األدوات للمستوى ثالثة ثانوي إعدادي

األغلفة و الدفاتر  المواد الكتب 

ورقة غالف ابيض و  200دفاتر  2     

 اسود
احمرورقة للتمارين غالف  50دفتر  1  

 

 اإلسالميةالتربية  المنير في
 طبعة جديدة و منقحة

اإلسالميةالتربية   
 

ورقة غالف اخضر  200دفتر  1   

مزدوجة بيضاء  أوراق   
صفر                    ورقة غالف ا 100 دفتر 1     

في اللغة العربية المرجع  
 

 اللغة العربية
 

دروس حجم كبيردفتر  1  
 

 
االجتماعياتمنار   

 االجتماعيات
 

  للدروس مغلفورقة  200 دفتر   1

ورقة للتمارين مغلف  100دفتر  1   
 

 
parcours séquentiel 

d’apprentissage + L’heure de 
français 2 émè A. S 

 

 اللغة الفرنسية
 

ورقة مغلف  100دفتر  1  
 

Access 2 
 

الثانية األجنبيةاللغة   
 

صفحة غالف احمر +ازرق  002دفاتر2  

  
الرياضيات واحة   

 
 الرياضيات

 
)ورقة التطبيقية حجم كبير األعمالدفتر 

اخضر بيضاء و ورقة مسطرة( غالف  
 

األرضالمفيد في علوم الحياة و   
-سيكما–دفتر الوثائق : سلسلة   

األرضعلوم الحياة و   
 

دفتر من الحجم الكبير مربعات صغيرة 
ورقة للتمارين مغلف  50مغلف دفتر   

 دفتر وثائق العلوم الفيزيائية باأللوان
-سيكما -  

 

العلوم الفيزيائية المفيد في  
 

 العلوم الفيزيائية
 

)ة( ذستامن اختيار األ  
 

J’applique L’informatique  
AU COLLÈGE 

2ème Année Collège 

 اإلعالميات
 

 y.plus  قلم الرصاص(  من نوع   -) أقالم ملونة ، أقالم لبدية ، أقالم شمعية ، منجرة ، ممحاة  

(SMART نوع  احمر منقلم   - قلم اخضر  - قلم أزرق -قلم اسود   
pochette géométrique (EINSTEIN) - 

A 4علب أوراق النسخ  2  - 



ةـيـغربـــة المـكـلــممـال    

  
                        

 
 

  0539 38 32 74الهاتف : -ـ طنجة  28شارع موالي رشيد تجزئة الرزق رقم مؤسسة المهاني للتعليم الخصوصي، 

 Al Mahani : الفيسبوك 

 
 

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية 

 والتعليم العالي و البحث العلمي

 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية

 الحسيمة -لجهة : طنجة ــ تطوان 

 أصيلة -المديرية اإلقليمية طنجة 

 

 

 C.400.14رقم الرخصة الوزارية :
 ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي

األغلفة و الدفاتر  المواد الكتب 
مغلف للدروس ورقة 200دفتر  1       

مغلفورقة للتمارين  50دفتر  1  
 

  اإلسالميةالتربية  منار

 طبعة جديدة و منقحة

اإلسالميةالتربية   
 

  صفحة للدروس مغلف 004دفتر  1 

مزدوجة بيضاء  أوراق   
للتحضير                    ورقة  100 دفتر 1     

في اللغة العربية األساسي  
 

 اللغة العربية
 

دفتر من الحجم الكبير مربعات صغيرة 
 مغلف 

مغلفورقة للتمارين  50دفتر  1  

التطبيقية مغلف حجم صغير   األعمالدفتر   
 

 
 منار االجتماعيات

 االجتماعيات
 

للدروس مغلف 200دفتر  1  

ورقة للتمارين مغلف  100دفتر  1    
 

Passerelle+ parcours 
séquentiel d’apprentissage 

 اللغة الفرنسية
 

  غالف اصفرورقة  100دفتر  1
ورقة للتمارين غالف ازرق 50دفتر  1  

Access 3  الثانية األجنبيةاللغة  
 

صفحة غالف احمر +ازرق  002دفاتر2  

  
 

في الرياضيات المحيط  
 

 الرياضيات
 

دفتر الرسوم التخطيطية الجديد في علوم 
األرضالحياة و   

دفتر حجم كبير مربعات كبيرة    
 

األرضعلوم الحياة و في رحاب   
-سيكما–دفتر الوثائق : سلسلة  األرضعلوم الحياة و    

 

دفتر من الحجم الكبير مربعات صغيرة 
مغلف  للبحث ورقة 50مغلف دفتر   

 دفتر وثائق العلوم الفيزيائية باأللوان

-سيكما–  
 

العلوم الفيزيائية المنير في  
 

 العلوم الفيزيائية
 

 
)ة(ذستامن اختيار األ  

 
J’applique L’informatique 

AU COLLÈGE 
3ème Année Collège 

 
 

 اإلعالميات
 
 

 y.plus  قلم الرصاص(  من نوع   -) أقالم ملونة ، أقالم لبدية ، أقالم شمعية ، منجرة ، ممحاة  

(SMART نوع  احمر منقلم   - قلم اخضر  - قلم أزرق -قلم اسود   
pochette géométrique (EINSTEIN) - 

A 4علب أوراق النسخ  2  - 

    

          ملحوظة

 .)اللون أبيض(الموحدة المدرسية الوزرة مرتديا الدفاتر و الكتب معه و 2019/09/05 يوم بالمؤسسة يلتحق أن التلميذ على ➢

  . ألبنائهم الرياضية البذلة توفير التالميذ أمور أولياء من المرجو ➢

        .الخطيرة  األدواتو  الثمينة األشياء و النقالة الهواتف بإحضار للتالميذ يسمح ال ➢

 الئحة الكتب و األدوات للمستوى جذع مشترك علمي

األغلفة و الدفاتر  المواد الكتب 
ورقة مغلف 100دفتر  1       

  اإلسالميةالتربية  منار
اإلسالميةالتربية   

 



ةـيـغربـــة المـكـلــممـال    

  
                        

 
 

  0539 38 32 74الهاتف : -ـ طنجة  28شارع موالي رشيد تجزئة الرزق رقم مؤسسة المهاني للتعليم الخصوصي، 

 Al Mahani : الفيسبوك 

 
 

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية 

 والتعليم العالي و البحث العلمي

 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية

 الحسيمة -لجهة : طنجة ــ تطوان 

 أصيلة -المديرية اإلقليمية طنجة 

 

 

 C.400.14رقم الرخصة الوزارية :
 ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي

 طبعة جديدة و منقحة

ورقة مغلف                     100دفتر  1  في اللغة العربية مرشدي   
 

 اللغة العربية
 

 األعمال ان من الحجم الكبيردفتر
 التطبيقية 

 

امنار التاريخ و الجغرافي  
 

 االجتماعيات
 

200دفتر كبير  1  الفلسفة منار الفلسفة 

ورقة مغلف  051دفتر  1    
 

La ficelle –Maupassant chevalier 
double de Gautier  

Le bourgeois gentilhomme 
Les œuvres intégrales 

 اللغة الفرنسية
 

ورقة مغلف  051دفتر  1  
 

Access 4  الثانية األجنبيةاللغة  
 

ورقة مغلف 002دفاتر 2   

مغلفورقة  100دفتر  1    
 

الرياضياتفي رحاب   
 

 الرياضيات
 

مرتب من الحجم الكبير 1  
 أوراق التحرير و الرسم من الحجم الكبير

 

 

األرضالمفيد في علوم الحياة و   
-سيكما–دفتر الوثائق : سلسلة   

األرضعلوم الحياة و   
 

دفتر من الحجم الكبير مربعات صغيرة 
 مغلف 

 دفتر وثائق العلوم الفيزيائية باأللوان

-سيكما–  
 

الكيمياءمرشدي الفيزياء و   
 
 

 العلوم الفيزيائية

ورقة مغلف 100دفتر  1       Découvert de l’informatique :  
« Troncs communs »  

 

 اإلعالميات
 

 y.plus  قلم الرصاص(  من نوع   -) أقالم ملونة ، أقالم لبدية ، أقالم شمعية ، منجرة ، ممحاة  

(SMART نوع  احمر منقلم   - قلم اخضر  - قلم أزرق -قلم اسود   
pochette géométrique (EINSTEIN) - 

A 4علب أوراق النسخ  2  - 

 

          ملحوظة

 .)اللون أبيض(الموحدة المدرسية الوزرة مرتديا الدفاتر و الكتب معه و 2019/09/05 يوم بالمؤسسة يلتحق أن التلميذ على ➢

  . ألبنائهم الرياضية البذلة توفير التالميذ أمور أولياء من المرجو ➢

        .الخطيرة  و األدوات الثمينة األشياء و النقالة الهواتف بإحضار للتالميذ يسمح ال ➢

 

 

 الئحة الكتب و األدوات للمستوى األولى من سلك الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية

األغلفة و الدفاتر  المواد الكتب 



ةـيـغربـــة المـكـلــممـال    

  
                        

 
 

  0539 38 32 74الهاتف : -ـ طنجة  28شارع موالي رشيد تجزئة الرزق رقم مؤسسة المهاني للتعليم الخصوصي، 

 Al Mahani : الفيسبوك 

 
 

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية 

 والتعليم العالي و البحث العلمي

 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية

 الحسيمة -لجهة : طنجة ــ تطوان 

 أصيلة -المديرية اإلقليمية طنجة 

 

 

 C.400.14رقم الرخصة الوزارية :
 ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي

     
مغلفورقة  010دفتر  1  

 

  اإلسالميةالتربية  في رحاب

 

 
 

اإلسالميةالتربية   
 

  
مغلف                     ورقة  051 دفتر 1     

في اللغة العربية الرائد   
 اللغة العربية 

 

التطبيقية  األعمال ان من الحجم الكبيردفتر  
 

 منار التاريخ و الجغرافيا
 

 االجتماعيات
 

ورقة مغلف 100دفتر  1  
التربية الفلسفةفي رحاب   

 
 الفلسفة

مغلف صفحة 004دفتر  1  

   
La boite a merveille (Sefrioui)  

Le dernier jour d’un condamné 
(Victor Hugo)  

Antigone (John Anouilh)  

 اللغة الفرنسية
 

ورقة مغلف  002دفتر  1  
 

Upload 4  الثانية األجنبيةاللغة  
 

ورقة مغلف  002دفتر  1  
 

د في الرياضياتالجي  
 

 الرياضيات
 

مرتب من الحجم الكبير 1  

 أوراق التحرير و الرسم من الحجم الكبير
 

األرضعلوم الحياة و  في رحاب  
-سلسلة سيكما-دفتر الوثائق :   

األسدس األول-  
األسدس الثاني-  

األرضعلوم الحياة و   
 

من الحجم الكبير مربعات صغيرة مغلف  اندفتر  
 دفتر وثائق العلوم الفيزيائية باأللوان

-سيكما–  
 

 فضاء الفيزياء و الكيمياء
 

 العلوم الفيزيائية
 

ورقة مغلف  002دفتر  1  
 Manuel de traduction الترجمة 

 y.plus  قلم الرصاص(  من نوع   -) أقالم ملونة ، أقالم لبدية ، أقالم شمعية ، منجرة ، ممحاة  

(SMART نوع  احمر منقلم   - قلم اخضر  - قلم أزرق -قلم اسود   
pochette géométrique (EINSTEIN) - 

A 4علب أوراق النسخ  2  - 
          ملحوظة

 .الدفاتر و الكتب معه و 2019/09/05 يوم بالمؤسسة يلتحق أن التلميذ على ➢

  . ألبنائهم الرياضية البذلة توفير التالميذ أمور أولياء من المرجو ➢

        .الخطيرة  و األدوات الثمينة األشياء و النقالة الهواتف بإحضار للتالميذ يسمح ال ➢

 

  الئحة الكتب و األدوات للمستوى األولى من سلك الباكالوريا شعبة العلوم االقتصادية

 
األغلفة و الدفاتر  المواد الكتب 

     
مغلفورقة  010دفتر  1  

 

 اإلسالميةالتربية  في رحاب

 
اإلسالميةالتربية   
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  0539 38 32 74الهاتف : -ـ طنجة  28شارع موالي رشيد تجزئة الرزق رقم مؤسسة المهاني للتعليم الخصوصي، 

 Al Mahani : الفيسبوك 

 
 

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية 

 والتعليم العالي و البحث العلمي

 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية

 الحسيمة -لجهة : طنجة ــ تطوان 

 أصيلة -المديرية اإلقليمية طنجة 

 

 

 C.400.14رقم الرخصة الوزارية :
 ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي

 

  
مغلف                     ورقة  051 دفتر 1     

في اللغة العربية الرائد   
 

 اللغة العربية
 

 من اختيار األستاذ
 منار التاريخ و الجغرافيا

  

 
 االجتماعيات

 

ورقة مغلف 100دفتر  1 الفلسفةفي رحاب التربية    
 

 الفلسفة
 

ورقة مغلف  002دفتر  1  
 

J’ASSIMILE LA COMPTABILITE 
GENERALE  

LA COMPTABILITE ET LES 
MATHEMATIQUE FINANCIERES 

 

مغلف صفحة 004دفتر  1  

 
 من اختيار األستاذ

 
 اللغة األجنبية األولى

 

ورقة مغلف  002دفتر  1  
 

Upload 4  الثانية األجنبيةاللغة  
 

ورقة مغلف 002دفتر  1  
 المستقبل في الرياضيات

 
 الرياضيات

 

ورقة مغلف 100دفتر  1  
 من اختيار األستاذ

 
 القانون

 

 من اختيار األستاذ

LE PLAISIR D’APPRENDRE 
L’ECONOMIE ET ORGANISATION 

ADMINISTRATIVES DES 
ENTREPRISES 

 

L’ECONOMIE ET L’ORGANISATION 
DES ENTREPRISES 

 L’informatique de gestion au lycée L’INFORMATIQUE DE GESTION من اختيار األستاذ

 من اختيار األستاذ
LE PLAISIR D’APPRENDRE 
L’ECONOME GENERALE ET 

STATISTIQUE 

 
 االقتصاد العام و اإلحصاء

 
 

 y.plus   ، قلم الرصاص(  من نوع   -منجرة ، ممحاة) أقالم ملونة ، أقالم لبدية ، أقالم شمعية  

(SMART نوع  احمر منقلم   - قلم اخضر  - قلم أزرق -قلم اسود   
pochette géométrique (EINSTEIN) - 

A 4علب أوراق النسخ  2  - 
          ملحوظة

 .الدفاتر و الكتب معه و 2019/09/05 يوم بالمؤسسة يلتحق أن التلميذ على ➢

  . ألبنائهم الرياضية البذلة توفير التالميذ أمور أولياء من المرجو ➢

    .الخطيرة  و األدوات الثمينة األشياء و النقالة الهواتف بإحضار للتالميذ يسمح ال ➢

 

  

 

 ثانية من سلك الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية للمستوى و األدوات الئحة الكتب
 -مسلك العلوم الفيزيائية – 

 
 

األغلفة و الدفاتر  المواد الكتب 



ةـيـغربـــة المـكـلــممـال    

  
                        

 
 

  0539 38 32 74الهاتف : -ـ طنجة  28شارع موالي رشيد تجزئة الرزق رقم مؤسسة المهاني للتعليم الخصوصي، 

 Al Mahani : الفيسبوك 

 
 

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية 

 والتعليم العالي و البحث العلمي

 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية

 الحسيمة -لجهة : طنجة ــ تطوان 

 أصيلة -المديرية اإلقليمية طنجة 

 

 

 C.400.14رقم الرخصة الوزارية :
 ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي

ورقة مغلف 100دفتر  1       اإلسالميةالتربية  في رحاب  

 

اإلسالميةالتربية   
 

        
ورقة مغلف 150دفتر  1  

اللغة العربية منار  
 

 اللغة العربية
 

ورقة مغلف 100دفتر  1      مباهج الفلسفة  
 

 الفلسفة
 

ورقة مغلف 400دفتر  1      Candide (voltaire) 
Il était une fois un vieux couple 

heureux (Mohamed Khair – 
Eddine) 

Le père Goriot (Balzac)  
 

 اللغة الفرنسية
 

  ورقة مغلف 200دفتر  1    
 

Gateway to English 2  الثانية األجنبيةاللغة  
 

  ورقة مغلف 150دفتر  1

ورقة مغلف 150دفتر  1  
 

الواضح في الرياضيات    
 

 الرياضيات
 

مرتب من الحجم الكبير 1  

أوراق التحرير و الرسم من الحجم 
 الكبير

 

األرضعلوم الحياة و في رحاب   
 

األرضعلوم الحياة و   
 

من الحجم الكبير مربعات  اندفتر
 صغيرة مغلف 

 

 فضاء الفيزياء 
 الواضح في الكيمياء 

 العلوم الفيزيائية
 

  ورقة مغلف 200دفتر  1
 

Parcours de traduction الترجمة 

 y.plus  قلم الرصاص(  من نوع   -) أقالم ملونة ، أقالم لبدية ، أقالم شمعية ، منجرة ، ممحاة  

(SMART نوع  احمر منقلم   - قلم اخضر  - قلم أزرق -قلم اسود   
pochette géométrique (EINSTEIN) - 

A 4علب أوراق النسخ  2  - 

   

          ملحوظة

 .الدفاتر و الكتب معه و 2019/09/05 يوم بالمؤسسة يلتحق أن التلميذ على ➢

  . ألبنائهم الرياضية البذلة توفير التالميذ أمور أولياء من المرجو ➢

        .الخطيرة  و األدوات الثمينة األشياء و النقالة الهواتف بإحضار للتالميذ يسمح ال ➢

 

  الئحة الكتب و األدوات للمستوى ثانية من سلك الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية
 مسلك علوم الحياة و األرض

األغلفة و الدفاتر  المواد الكتب 
ورقة مغلف 100دفتر  1       اإلسالميةالتربية  في رحاب  

 

اإلسالميةالتربية   
 



ةـيـغربـــة المـكـلــممـال    

  
                        

 
 

  0539 38 32 74الهاتف : -ـ طنجة  28شارع موالي رشيد تجزئة الرزق رقم مؤسسة المهاني للتعليم الخصوصي، 

 Al Mahani : الفيسبوك 

 
 

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية 

 والتعليم العالي و البحث العلمي

 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية

 الحسيمة -لجهة : طنجة ــ تطوان 

 أصيلة -المديرية اإلقليمية طنجة 

 

 

 C.400.14رقم الرخصة الوزارية :
 ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي

        
ورقة مغلف 150دفتر  1  

اللغة العربية منار  
 

 اللغة العربية
 

ورقة مغلف 100دفتر  1      مباهج الفلسفة  
 

 الفلسفة
 

  
 

ورقة مغلف 400دفتر  1     

Candide (voltaire) 
Il était une fois un vieux couple 

heureux (Mohamed Khair – 
Eddine) 

Le père Goriot (Balzac)  
 

 اللغة الفرنسية
 
 
 

  ورقة مغلف 200دفتر  1    
 

Gateway to English 2  الثانية األجنبيةاللغة  
 

  ورقة مغلف 150دفتر  1

ورقة مغلف 150دفتر  1  
 

الواضح في الرياضيات    
 

 الرياضيات
 

مرتب من الحجم الكبير 1  

 أوراق التحرير و الرسم من الحجم الكبير
 

األرضعلوم الحياة و في رحاب   
 

األرضعلوم الحياة و   
 

من الحجم الكبير مربعات صغيرة مغلف  اندفتر  
 

 فضاء الفيزياء 
 الواضح في الكيمياء 

 العلوم الفيزيائية
 

  ورقة مغلف 200دفتر  1
 

Parcours de traduction الترجمة 

 y.plus  قلم الرصاص(  من نوع   -) أقالم ملونة ، أقالم لبدية ، أقالم شمعية ، منجرة ، ممحاة  

(SMART نوع  احمر منقلم   - قلم اخضر  - قلم أزرق -قلم اسود   
pochette géométrique (EINSTEIN) - 

A 4علب أوراق النسخ  2  - 

 

          ملحوظة

 .الدفاتر و الكتب معه و 2019/09/05 يوم بالمؤسسة يلتحق أن التلميذ على ➢

  . ألبنائهم الرياضية البذلة توفير التالميذ أمور أولياء من المرجو ➢

       .الخطيرة  و األدوات الثمينة األشياء و النقالة الهواتف بإحضار للتالميذ يسمح ال ➢

 

 الئحة الكتب و األدوات للمستوى ثانية من سلك الباكالوريا شعبة العلوم االقتصادية
   - مسلك علوم التدبير المحاسباتي -

األغلفة و الدفاتر  المواد الكتب 
ورقة مغلف 100دفتر  1       اإلسالميةالتربية  في رحاب  

 

اإلسالميةالتربية   
 

        
ورقة مغلف 150دفتر  1  

اللغة العربية منار  
 

 اللغة العربية
 

ورقة مغلف 100دفتر  1      مباهج الفلسفة  
 

 الفلسفة
 

ورقة مغلف 400دفتر  1      Candide (voltaire) 
Il était une fois un vieux couple 

 اللغة الفرنسية
 



ةـيـغربـــة المـكـلــممـال    

  
                        

 
 

  0539 38 32 74الهاتف : -ـ طنجة  28شارع موالي رشيد تجزئة الرزق رقم مؤسسة المهاني للتعليم الخصوصي، 

 Al Mahani : الفيسبوك 

 
 

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية 

 والتعليم العالي و البحث العلمي

 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية

 الحسيمة -لجهة : طنجة ــ تطوان 

 أصيلة -المديرية اإلقليمية طنجة 

 

 

 C.400.14رقم الرخصة الوزارية :
 ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي

heureux (Mohamed Khair – 
Eddine) 

Le père Goriot (Balzac)  
 

  ورقة مغلف 200دفتر  1    
 

Gateway to English 2  الثانية األجنبيةاللغة  
 

  ورقة مغلف 150دفتر  1

ورقة مغلف 150دفتر  1  
 

الواضح في الرياضيات    الرياضيات 

 من اختيار األستاذ
 من اختيار األستاذ

 االجتماعيات الشامل في التاريخ و الجغرافيا

LE PLAISIR D’APPRENDRE LA 
COMPTABILITE GENERALE ET 

MATHEMATIQUES 
FINANCIERES   

 

 المحاسبة و الرياضيات المالية

 LE PLAISIR D’APPRENDRE من اختيار األستاذ
L’ECONOME GENERALE ET 

STATISTIQUE 

 االقتصاد العام و اإلحصاء

 LE PLAISIR D’APPRENDRE من اختيار األستاذ
L’ECONOMIE ET 

L’ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE 
D’ENTREPRISES  

 االقتصاد و التنظيم اإلداري للمقاوالت

 من اختيار األستاذ
MANUEL DE DROIT FISCAL ET 

SOCIAL 

 القانون

ورقة مغلف 100دفتر  1      من اختيار األستاذ  
 

 معلوميات التدبير 

 y.plus   (من نوع   -أقالم ملونة ، أقالم لبدية ، أقالم شمعية ، منجرة ، ممحاة  )قلم الرصاص  

(SMART نوع  احمر منقلم   - قلم اخضر  - قلم أزرق -قلم اسود   
pochette géométrique (EINSTEIN) - 

A 4علب أوراق النسخ  2  - 
          ملحوظة

 .الدفاتر و الكتب معه و 2019/09/05 يوم بالمؤسسة يلتحق أن التلميذ على ➢

  . ألبنائهم الرياضية البذلة توفير التالميذ أمور أولياء من المرجو ➢

        .الخطيرة  و األدوات الثمينة األشياء و النقالة الهواتف بإحضار للتالميذ يسمح ال ➢


