بالغ اخباري
الثني  19يوليوز 2021
الولوج اىل املراكز العمومية ل ألقسام التحضريية للمدارس العليا
برمس املومس ادلرايس 2022 -2021
عىل اثر العالن عن نتاجئ ادلورة الاس تدراكـــية لالمتحان الوطين املوحد لنيل شهادة الباكلوراي  -دورة  ،2021تهني
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلم  ،قطاع الرتبية الوطنية ،اىل عمل مجيع املرتحشات واملرتحشي لولوج
املراكز العمومية ل ألقسام التحضريية للمدارس العليا برمس املومس ادلرايس  ،2022-2021أأنه سيـــتــــم العـــــالن عن لواحئ مجموعات
املرتحشي املرتبي يف لحئة الانتظار المسية اخلاصة بلك مسكل ،عرب املوقع اللكرتوين ، www.cpge.ac.ma :وكذا املوقع اللكرتوين
لفضاء املمتدرس  ،https://massarservice.men.gov.ma/moutamadrisوذكل ابتداء من يومه الثني  19يوليوز .2021
وتمت العمليات اخلاصة بسطرة التباري عىل املناصب الشاغرة :اجملموعة ا ألوىل ،املنصوص علهيا يف املذكرة الوزارية الصادرة
بتارخي  03يونيو  ،2021حتت رمق  ،047X21وفق اجلدوةل الزمنية التالية:
 ابتداء من  19يوليوز اىل غاية  25يوليوز :2021يقوم املرتحشون الواردة أأسامؤمه يف الالحئة اخلاصة ابجملموعة ا ألوىل بتأأكيد الرغبة يف التسجيل من خالل الضغط عىل الرابط
"حارض" مع وضع عالمة يف اخلانة املناس بة للتسجيل القبيل "Pré-inscription" :بالحئة التباري عىل املقاعد الشاغرة جبميع مساكل
ا ألقسام التحضريية اليت مت انتقاؤمه هبا.
 ابتداء من  27يوليوز :2021يقوم املرتحشون الواردة أأسامؤمه يف الالحئة اخلاصة ابجملموعة ا ألوىل واذلين قاموا بعملية التسجيـــل القبــيل:
" " Pré-inscriptionابلطالع عىل نتاجئ الانتقاء اخلاصة بلك مرتحش عرب حسابه اخلاص املوجود عىل املوقع اللكرتوين لفضاء
املمتدرس. https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris :
 ابتداء من  27يوليوز اىل غاية  31يوليوز :2021يقوم املرتحش املقبول بأأحد املساكل بتأأكيد وامتام اجراءات التسجيل الهنايئ ،وذكل بوضع الواثئق التالية دلى ادارة مركز
ا ألقسام التحضريية اذلي مت انتقاؤه به:
 oطلب الرتش يح موقع عليه؛
 oالواثئق اخلاصة ابلتسجيل واملنصوص علهيا يف املذكرة الوزارية رمق  488 -3بتارخي  17يوليو  2013واملراسةل
الوزارية عدد  0726/21بتارخي  21يوليوز ( 2021ميكن حتميلها عرب موقع .)www.cpge.ac.ma
وجيدر التأأكيد أأنه ل يعترب لك مرتحش ورد امسه مضن حمرض املقبولي مسجال ابملسكل ،ال بعد ايداعه للشهادة ا ألصلية
للباكلوراي يف الآجال احملددة ،ويف حاةل عدم ايداعه للشهادة ا ألصلية للباكلوراي ،تقوم ادارة املركز بتعويض مقعده الشاغر حسب
الاس تحقاق.
وللمزيد من املعلومات ،املرجو الاطالع عىل املذكرة الوزارية الصادرة بتارخي  03يونيو  ،2021حتت رمق  ،047X21عرب
املوقع اللكرتوين .www.cpge.ac.ma
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