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 حصفي بالغ

 ملراكز العمومية لل قسام التحضريية للمدارس العلياا أ لف طلب ترش يح لولوج 48أ زيد من 

 2020/2019املومس ادلرايس برمس  

ىل عمل مجيع تلميذات العلمي، والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث  تهنيي وزارة الرتبية الوطنية قطاع الرتبية الوطنية، ا 
(، أ ن معلية الرتش يح لولوج املراكز العمومية لل قسام التحضريية 2019وتالميذ الس نة اخلتامية من سكل الباكلوراي )دورة 

ىل غاية ، 2019ماي  27 ، اليت اس مترت منللمدارس العليا رب املوقع قد أ سفرت عن توصل الوزارة ع، 2019يونيو 10ا 
املوقع ال لكرتوين لفضاء املمتدرس  وعربwww.cpge.ac.ma ال لكرتوين:

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris ،توزعت بني طــلبـــــــا للرتش يح 934 48 مبا مجموعه           
 وكور نس بة اذل %41ثان  وال   نس بة  59%

 9من ، عىل أ ن يمت تسجيلهم 2019يوليوز  5 يوموسيمت ال عالن عن الالحئة الرئيس ية للمرتحشات واملرتحشني املقبولني  
ىل  تسجيل مرتحشي الفئة ال وىل ، حيث سيمت 2019يوليوز  18 يوم سيمت ال عالن عن لحئة تنانترار امي، ف2019 يوليوز 18ا 

 مهنا، حسب اجلدوةل الزمنية التالية:

يداع تمكةل امللفات اخلاصةيمت  :2019يوليوز  22 يوم -  11والساعة  9مبسكل الرايضيات والفزيايء، ما بني الساعة  ا 
 الساعة الواحدة بعد الزوال؛ يفصباحا، ويمت ال عالن عن النتاجئ 

يداع تمكةل امللفات اخلاصة: يمت 2019يوليوز  23يوم  - مبسكل الفزيايء وعلوم املهندس ومسكل التكنولوجيا والعلوم  ا 
 الساعة الواحدة بعد الزوال؛ يفصباحا ويمت ال عالن عن النتاجئ  11والساعة  9الصناعية، ما بني الساعة 

يداع تمكةل امللفات اخلاصة: يمت 2019يوليوز  24يوم  - مبسكل تناقتصاد والتجارة بتخصصيه التكنولويج والعلمي،  ا 
 الساعة الواحدة بعد الزوال يف صباحا، ويمت ال عالن عن النتاجئ  11والساعة  9ما بني الساعة 

الفئة ال وىل اذلين حرضوا خالل ادلورة ال وىل ومت نرش  وكذا مرتحشو أ ما مرتحشو الفئة الثانية من لحئة تنانترار 
يف حمرض املرتحشني اذلين سلموا نسخ الواثئق اخلاصة ابلتسجيل ل دارة املركز ومل متكهنم درجة اس تحقاقهم من التسجيل  أ سامهئم

 خالل ادلورة ال وىل فسيمت تسجيلهم وفق اجلدوةل الزمنية التالية: به

يداع تمكةل امللفات اخلاصةيمت  :2019ش تنرب  5 يوم -  11والساعة  9مسكل الرايضيات والفزيايء، ما بني الساعة  ا 
 صباحا، ويمت ال عالن عن النتاجئ يف الساعة الواحدة بعد الزوال؛

يداع تمكةل امللفات اخلاصة :2019ش تنرب  6يوم  - مسكل الفزيايء وعلوم املهندس ومسكل التكنولوجيا والعلوم  يمت ا 
 الساعة الواحدة بعد الزوال؛ يفويمت ال عالن عن النتاجئ    (،صباحا 11والساعة  9ما بني الساعة (الصناعية، 

يداع تمكةل امللفات اخلاصةيمت : 2019ش تنرب  7يوم  - سكل تناقتصاد والتجارة بتخصصيه التكنولويج والعلمي، مب  ا 
 الساعة الواحدة بعد الزوال يف ، ويمت ال عالن عن النتاجئ )صباحا 11والساعة  9ما بني الساعة (

ة للرتبية والتكوين ميكن تناطالع عىل الالحئة الرئيس ية وكذا لحئة تنانترار )مبختلف فئاهتا( بلك من ال اكدميية اجلهويو 
  e-CPGEقلميية ومركز ال قسام التحضريية اذلي حيتضن املسكل املرغوب فيه، وكذا عرب بوابة ال قسام التحضرييةواملديرية ال  

 " www.cpge.ac.ma "عىل املوقع ال لكرتوين  املوجودة

ىل أ ن املرتحشني اذلين مل يمتكنوا من احلضور خالل هذه الفرتات، فميكهنم اس تدراك ذكل خالل الفرتة  وجتدر ال شارة ا 
 .ال خرية يف حاةل التوفر عىل مقاعد شاغرة وحسب تناس تحقاق

http://www.cpge.ac.ma/

