
 

 
 

 

 

 (  1)الملحق رقم 
 

 

 

 شبكة التنقيط الخاصة باألساتذة المبرزين 

 العاملين باألقسام التحضيرية
 

 عناصر التقدير النقطة العددية الممنوحة مالحظات

 

 

 

 

 

يعاد العداد إلى الصفر كلما  -

باألمر من استفاد المعني 

 .ير في المنصبيتغ

 

 

 .عن كل سنة( 1)نقطة واحدة  -

 .عن كل سنة( 1)نقطة واحدة  -

 .عن كل سنة( 2)نقطتان  -

 .عن كل سنة( 2)نقطتان  -

 

 األقدمية: الشق األول

 

 .األقدمية العامة -

 .األقدمية في اإلطار -

 .األقدمية في األقسام التحضيرية -

 .األقدمية في المنصب -

 

 

 

اإلدارية من تمنح النقطة  -

طرف رئيس المؤسسة 

األصلية استنادا إلى المعايير 

 .المدرجة في الجدول خلفه

 

 

 

 .نقط كأقصى حد 11 -

 .نقط 5 -

 إداري واجتماعي: الشق الثاني

 

 .النقطة اإلدارية -

تمنح هذه : الحالة االجتماعية -

النقطة لألستاذات المتزوجات 

 .واألساتذة المتزوجين

 

 

r :التبريز هي الرتبة في مباراة. 

n  : هو عدد السنوات بعد النجاح

 .في مباراة التبريز

N  :هي نقطة التفتيش. 

 

 

 تحتسب على شكل -

         تحتسب على شكل  -

 (article)منشور  عن كل( 2)نقطتان  -

عن كل مساهمة ( 1)ونقطة واحدة 

(communication) وفي حدود ثماني ،

 .أقصىنقط كحد ( 8)

 بيداغوجي وعلمي:  الشق الثالث

 

 .الرتبة في مباراة التبريز -

 .نقطة التفتيش -

المنشورات والمساهمات ذات  -

 ،الطابع العلمي أو البيداغوجي

التي تم انجازها خالل األربع 

 .سنوات األخيرة

 

 .رغم شغور المنصب المطلوبنقط عن كل سنة لم تلب رغبته فيها  5من نقطة امتياز تحدد في كل أستاذ يستفيد  :مالحظة
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 كيفية منح النقطة اإلدارية

 
 

 

 .ت.ر

 

 النقطة الممنوحة المعايير

1 

 

 المردودية وانجاز المهام الموكولة

 

 

2 

2 

 

 السلوك المهني

 

 

2 

 

 االنخراط في التدبير البيداغوجي للمركز 3

 

2 

 

4 

 

 العالقات مع الفاعلين التربويين

 المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة والتواصل مع

 

 

 

2 

 اإلشعاع 5

 

2 
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 (  2)الملحق رقم 

 

 

 

 

 شبكة التنقيط الخاصة باألساتذة المبرزين 

 الذين تم إقرارهم بعد إجراء التدريب باألقسام التحضيرية
 

 

 مالحظات

 

 النقطة العددية الممنوحة

 

 عناصر التقدير

 
 

 

 

 

 

 

 عن كل سنة( 1)واحدة نقطة  -

 

 األقدمية: الشق األول

 

 األقدمية في اإلطار -

 

 

 

تمنح النقطة اإلدارية من  -

طرف رئيس المؤسسة 

األصلية استنادا إلى المعايير 

 المدرجة في الجدول خلفه

 

 

 

 .نقط كأقصى حد 11 -

 .نقط 5 -

 إداري واجتماعي: الشق الثاني

 

 النقطة اإلدارية -

 

هذه تمنح : الحالة االجتماعية -

النقطة لألستاذات المتزوجات 

 واألساتذة المتزوجين

 

 

r  :هي الرتبة في مباراة التبريز 

n  : هو عدد السنوات بعد النجاح

 في مباراة التبريز

N  :هي نقطة التفتيش 

 

تحتسب على شكل -
  

      
 

         تحتسب على شكل  -

 

 بيداغوجي وعلمي:  الشق الثالث

 

 في مباراة التبريزالرتبة  -

 نقطة التفتيش -

 

 

نقاط  11ي يستفيد كل أستاذ متدرب تحمل مسؤولية التدريس بمنصب من المناصب المدرجة أو غير المدرجة في الحركة االنتقالية من نقطة امتياز تحدد ف: مالحظة

 (. بمعدل نقطة واحدة عن كل شهر تحمل فيه مسؤولية القسم)على األكثر 
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 كيفية منح النقطة اإلدارية
 

 

 .ت.ر

 

 النقطة الممنوحة رــــــــيـــــايــــعــالم

1 

 

 المواظبة على العمل واالنضباط؛ -

 .احترام أوقات العمل -

 

 

4 

 

2 

 

المشاركة في مجالس األقسام واالجتماعات البيداغوجية، واالنخراط فيها بكل جدية  -

 وفعالية؛

 .والسيما ذات الطابع البيداغوجي اإلسهام في مشاريع المؤسسة -

 

 

4 

 

3 

 

 التواصل مع اإلدارة التربوية؛ -

 التواصل مع الزمالء؛ -

 التواصل مع التالميذ وأولياء أمورهم؛ -

 .التواصل مع الشركاء التربويين -

 

 

2 
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 المبرزينطلب المشاركة في الحركة االنتقالية الخاصة باألساتذة 

 العاملين باألقسام التحضيرية للمدارس العليا 
 

 بطاقة المعلومات
 NOM Prénom النســـــب االســـــم

........................................... ........................................... ........................................... ........................................... 

 ....................................: ................رقم البطاقة الوطنية للتعريف ...........: .......................مكانه ......: .................تاريخ االزدياد
 ..........................: ......................................العنوان اإللكتروني ......: ...................األطفالعدد  .....: ...................الحالة العائلية

 ........................................... رقم الهاتف ........................................... رقم التأجير

 ........................................... مادة التدريس  ........................................... مادة التخصص

 ......................................................................................................................................... مقر العمل

 تاريخ التعيين بالمنصب الحالي تاريخ التعيين باألقسام التحضيرية تاريخ التوظيف

........................................... ................................................................... ................................................................... 

 مستوى التدريس
 القسم أو األقسام المسندة مسلك التدريس  كيفية االسناد مستوى التدريس

 ........................................... ........................................... تكليف           تعيين  السنة الثانية         السنة األولى 

 آخر زيارة للتفتيش

 القسم اسم المفتش المؤسسة والنيابة التاريخ

........................ ............................................................................... .................................................. .................... 

 عيين باألقسام التحضيريةبيان الخدمات ابتداء من تاريخ الت
 النيابة المؤسسة سلك التدريس الفترة

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 مباراة التبريز
 .............: عدد الدورات التي تم اجتيازها ........ :الرتبة ........................................................: التخصص ......................: السنة

 

 ............. :عددها الوثائق المرفقة بالطلب

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 النقطة اإلدارية الممنوحة من طرف مدير المركز
 ( (1)طبقا لمعايير التنقيط الواردة بالملحق رقم )

 توقيع وخاتم مدير المركز

 (اإلطالع عليه وثبوت صحتهبعد )
 توقيع المعني باألمر

   المجموع 5 4 3 2 1

 

 

 

 

 ...........................................: التاريخ
      

 

 

 .................................. :بتاريخ .......................................................: حرر ب
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 (3)الملحق رقم 



 

 

 الرغباتبطاقة 
 

 NOM / PRENOM االسم والنســـــب

……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 

 فيهم المرغوب المركز ورمز والمستوى المسلك حدد

 المستوى بنفس للعاملين بالنسبة الثانية بالسنة منصب طلب
 رمز المركز المسلك رت رمز المركز المسلك رت

1   8   

 (1) ت.ر
 

 
 2                     2 

                        

   9   2 (2) إ.ر

1  

3   11   

4   11   

5   12   

6   13   

7   14   

 رمز المركز المسلك رت رمز المركز المسلك رت األولى بالسنة للعاملين بالنسبة الثانية بالسنة منصب طلب

 ت.ر

    

 

1                     2 

   8   1 إ.ر

2  

2   9   

3   11   

4   11   

5   12   

6   13   

7   14   

 رمز المركز المسلك رت رمز المركز المسلك رت المستوى بنفس للعاملين بالنسبة األولى بالسنة منصب طلب

 ت.ر

 

 
 1                     1 
 

   8   1 إ.ر

3  

2   9   

3   11   

4   11   

5   12   

6   13   

7   14   

 بها العمل من التمكن دون التدريب إقرار بعد التحضيرية باألقسام التعيين طلب – 1 إلى 2 من المستوى تغيير:  أخرى حاالت

 رمز المركز المسلك رت المركزرمز  المسلك رت رمز المركز المسلك رت رمز المركز المسلك رت

1   5   9   13   

2   6   11   14   

3   7   11   15   

4   8   12   16   
 

  لالختيارات التنازلي الترتيب حسب باألمر المعني طرف من يعبأ: إ.ر  (2).    االنتقالية الحركة حاالت مختلف لدراسة الترتيبي الرقم إلى يرمز: ت.ر (1)
 

 ...........................................................................: بتاريخ .......................................................: حرر ب
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 .........................................................................................:المعني باألمرتوقيع 

 



 

 

 

 طلب تعيين للتدريس باألقسام التحضيرية للمدارس العليا
 

 (2111/2112خاص باألساتذة المبرزين الذين أجروا تدريبا تأهيليا باألقسام التحضيرية للمدارس العليا خالل الموسم الدراسي )

 بطاقة المعلومات
 NOM Prénom النســـــب االســـــم

............................................. ........................................... ........................................... ......................................... 

 .........................: ........................البطاقة الوطنية للتعريفرقم  : .................................مكانه ..........: ...............تاريخ االزدياد
 : .............................................................العنوان اإللكتروني : .........................عدد األطفال .................: .........الحالة العائلية

 ......................................... رقم الهاتف ........................................... رقم التأجير

 ......................................... مادة التدريس  ........................................... مادة التخصص

 ....................................................................................................................................... مقر العمل

 تاريخ التعيين بالمنصب الحالي تاريخ التعيين باألقسام التحضيرية تاريخ التوظيف

........................................... .................................................................. ................................................................. 

 معلومات عن التدريب
 إعادة التدريب (ة)المعني( األقسام)إذا كان الجواب بنعم، أذكر القسم  تحمل مسؤولية القسم

 ال                                            نعم  .................................................................. ال                       نعم 

 آخر زيارة للتفتيش

 القسم اسم المفتش المؤسسة والنيابة التاريخ

........................ ............................................................................... ........................................... .................. 

 بيان الخدمات ابتداء من تاريخ التوظيف
 النيابة المؤسسة سلك التدريس الفترة

 ......................................... ............................................................... .................................... ..........إلى  ..........من 

 ......................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ......................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ......................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ......................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ......................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ......................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 مباراة التبريز
 ......: عدد الدورات التي تم اجتيازها ...... :الرتبة ........................................................: التخصص ....................: السنة

 ............. :عددها الوثائق المرفقة بالطلب

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 
 

 

 النقطة اإلدارية الممنوحة من طرف مدير المركز
 ( (1)طبقا لمعايير التنقيط الواردة بالملحق رقم )

 وخاتم مدير المركزتوقيع 

 (بعد اإلطالع عليه وثبوت صحته)
 توقيع المعني باألمر

   المجموع 5 4 3 2 1

 

 

 

 

 ...........................................: التاريخ
      

 

 .................................. :بتاريخ .......................................................: حرر ب
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 (4)الملحق رقم 



 

 

 بطاقة الرغبات
 

I-  1ملء الجدول رقم : في حالة اإلقرار 

  مراكز األقسام التحضيرية المطلوبة : 1الجدول رقم 

رمز  المسالك

 رت المركز
 المسالك

المركزرمز   رت 
LSH ECT ECS BCPST TSI PCSI MPSI LSH ECT ECS BCPST TSI PCSI MPSI 

        11         1 

        15         2 

        11         3 

        11         1 

        18         5 

        11         1 

        21         1 

        21         8 

        22         1 

        23         11 

        21         11 

        25         12 

                 13 

 
 

II- ؟    بعـم                           ال   ترغب في إعادة التدريب هل  في حالة عدم اإلقرار 

 3وفي حالة اإلجابة بال ملء الجدول رقم  2الجدول رقم  ملءفي حالة اإلجابة بنعم 

  مراكز األقسام التحضيرية المطلوبة: 2الجدول رقم 

رمز  المسالك

 رت المركز
 المسالك

المركزرمز   رت 
LSH ECT ECS BCPST TSI PCSI MPSI LSH ECT ECS BCPST TSI PCSI MPSI 

        11         1 

        15         2 

        11         3 

        11         1 

        18         5 

        11         1 

        21         1 

        21         8 

        22         1 

        23         11 

        21         11 

        25         12 

                 13 

  (مقر العمل السابق قبل إجراء التدريب باألقسام التحضيرية)الرجوع إلى األكاديمية األصلية : 3الجدول رقم 

 ......................................:النيابة األصلية ........................................................................:األكاديمية األصلية 

 

 :...............................توقيع المعني باألمر:.................................... بتاريخ:.....................................حرر ب
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 بأساتذة اللغة اإلنجليزية وأساتذة مادة اإلعالميات طلب المشاركة في الحركة االنتقالية الخاصة 

 العاملين باألقسام التحضيرية للمدارس العليا 
 

 بطاقة المعلومات
 NOM Prénom النســـــب االســـــم

........................................... ........................................... ........................................... ........................................... 

 ....................................: ................رقم البطاقة الوطنية للتعريف ...........: .......................مكانه ......: .................تاريخ االزدياد
 ..........................: ......................................العنوان اإللكتروني ......: ...................عدد األطفال .....: ...................الحالة العائلية

 ........................................... رقم الهاتف ........................................... رقم التأجير

 ........................................... مادة التدريس  ........................................... مادة التخصص

 ......................................................................................................................................... مقر العمل

 تاريخ التعيين بالمنصب الحالي تاريخ التعيين باألقسام التحضيرية تاريخ التوظيف

........................................... ................................................................... ................................................................... 

 مستوى التدريس
 المسندةالقسم أو األقسام  مسلك التدريس  كيفية االسناد مستوى التدريس

 ........................................... ........................................... تكليف           تعيين  السنة الثانية         السنة األولى 

 آخر زيارة للتفتيش

 القسم اسم المفتش المؤسسة والنيابة التاريخ

........................ ............................................................................... .................................................. .................... 

 عيين باألقسام التحضيريةبيان الخدمات ابتداء من تاريخ الت
 النيابة المؤسسة سلك التدريس الفترة

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 
 

 ............. :عددها الوثائق المرفقة بالطلب

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 النقطة اإلدارية الممنوحة من طرف مدير المركز
 ( (1)طبقا لمعايير التنقيط الواردة بالملحق رقم )

 توقيع وخاتم مدير المركز

 (اإلطالع عليه وثبوت صحتهبعد )
 توقيع المعني باألمر

   المجموع 5 4 3 2 1

 

 

 

 

 ...........................................: التاريخ
      

 

 

 .................................. :بتاريخ .......................................................: حرر ب
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 (5)الملحق رقم 



 

 

 الرغباتبطاقة 
 
 

 مراكز األقسام التحضيرية المطلوبة

 (من الضروري مأل جميع المراكز مرتبة حسب األولوية)

 

 رت رمز المركز رت رمز المركز

 14  1 

 15  2 

 16  3 

 17  4 

 18  5 

 19  6 

 21  7 

 21  8 

 22  9 

 23  11 

 24  11 

 25  12 

   13 

 

 ............: عددها  اتفقـــــــــــــرالمــــــ

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

 

 

 توقيع المعني باألمر مالحظات مدير المؤسسة

  

 

 

 

 

 

 .....................................: التاريخ

 

 ......................... :بتاريخ ............................... ............... :حرر ب
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 طلب إجراء تدريب تأهيلي باألقسام التحضيرية للمدارس العليا
 (2111/2112خاص باألساتذة المبرزين العاملين بالثانوي التأهيلي أو بمراكز التكوين أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي خالل الموسم الدراسي )

 المعلوماتبطاقة 
 NOM Prénom النســـــب االســـــم

........................................ ........................................ ....................................... ........................................ 

 : ..........................................رقم البطاقة الوطنية للتعريف ...............................: مكانه : ....................تاريخ االزدياد

 : .........................................................العنوان اإللكتروني : ......................عدد األطفال ..............: .....الحالة العائلية

 ....................................... رقم الهاتف ........................................ رقم التأجير

 ....................................... مادة التدريس  ........................................ مادة التخصص

 ................................................................: ..........النيابة ........................................ المهمة الحالية

 ............................................................................................................................... مقر العمل

 (يجب إرفاق نسخة من قرار المفتش)آخر نقطة للتفتيش 

 النقطة اسم المفتش المؤسسة والنيابة التاريخ

..................... ......................................................................... .................................................... ........... 

 بيان الخدمات ابتداء من تاريخ التعيين باألقسام التحضيرية

 النيابة المؤسسة سلك التدريس الفترة

 ........................................ .......................................................... ................................. ..........إلى ........ من 

 ........................................ .......................................................... ................................. ..........إلى ........ من 

 ........................................ .......................................................... ................................. ..........إلى ........ من 

 ........................................ .......................................................... ................................. ..........إلى ........ من 

 اإلجازة أو دبلوم المدرسة العليا لألساتذة

 المؤسسة التخصص السنة

............................ ................................................... ................................................................................... 

 مباراة التبريز

 .........: عدد الدورات التي تم اجتيازها ...... :الرتبة ...................................................: التخصص ....................: السنة

 (أو شهادة المشاركة/يجب إرفاق نسخة من العرض و) مشاركة في ندوات وإلقاء عروض ذاة الطابع التربوي: أنشطة تربوية

 التاريخ موضوعه نوع النشاط

........................................ ............................................................................................ ............................... 

........................................ ............................................................................................ ............................... 

........................................ ............................................................................................ ............................... 

 (يجب إرفاق نسخ من الشواهد المعنية)الشواهد الجامعية العليا 

 السنة الجامعة أو المؤسسة موضوع البحث أو تخصصه نوع الشهادة

 ................ ........................................................... ............................................ شهادة الماستر أو ما يعادلها

 ................ ........................................................... ..............,............................. دكتوراه السلك الثالث

دكتوراه الدولة أو الدكتواه 

 الوطنية

............................................ ........................................................... ................ 

 (يجب إرفاق نسخة من المنشوراة وشواهد االستفادة من التداريب) نشر البحوث وإجراء التداريب ذاة الطابع العلمي: أنشطة البحث العلمي

................................................................................... ................................................................................... 

................................................................................... ................................................................................... 

................................................................................... ................................................................................... 

 

 :المعني باألمر: ........................... بتاريخ: .....................................  بحرر 
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 (6)الملحق رقم 



 

 

 بطاقة الرغبات
 
 

 مراكز األقسام التحضيرية المطلوبة

 (من الضروري مأل جميع المراكز مرتبة حسب األولوية)

 

 رت رمز المركز رت رمز المركز

 14  1 

 15  2 

 16  3 

 17  4 

 18  5 

 19  6 

 21  7 

 21  8 

 22  9 

 23  11 

 24  11 

 25  12 

   13 

 

 ............: عددها  اتفقـــــــــــــرالمــــــ

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

 

 

 توقيع المعني باألمر مالحظات مدير المؤسسة

  

 

 

 

 

 

 .....................................: التاريخ

 

 ......................... :بتاريخ ............................... ............... :حرر ب

 
2/2 

 



 

 
 

 

 

 طلب إجراء تدريب تأهيلي باألقسام التحضيرية للمدارس العليا
 (2111/2112اإلعالميات العاملين بالثانوي التأهيلي واإلعدادي ومراكز التكوين خالل الموسم الدراسي  خاص بأساتذة اللغة اإلنجليزية وأساتذة مادة) 

 

 بطاقة المعلومات
 NOM Prénom النســـــب االســـــم

........................................... ........................................... ........................................... ........................................... 

 .......................: ..............................رقم البطاقة الوطنية للتعريف .................: .................مكانه .............: ...........تاريخ االزدياد
 .............: ....................................................العنوان اإللكتروني .............: .............عدد األطفال .............: ............الحالة العائلية

 ........................................... رقم الهاتف ........................................... رقم التأجير

 ........................................... مادة التدريس  ........................................... مادة التخصص

 .................................................................................: النيابة ........................................... المهمة الحالية

 .......................................................................................................................................... مقر العمل

 (إرفاق نسخة من قرار المفتشيجب )آخر نقطة للتفتيش 

 النقطة اسم المفتش المؤسسة والنيابة التاريخ

........................ ............................................................................... ......................................................... ............. 

 بيان الخدمات 
 النيابة المؤسسة سلك التدريس الفترة

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 ........................................... ............................................................... .................................... ..........إلى .......... من 

 اإلجازة أو دبلوم المدرسة العليا لألساتذة
 المؤسسة التخصص السنة

............................... ........................................................ .......................................................................................... 

 (أو شهادة المشاركة/يجب إرفاق نسخة من العرض و) مشاركة في ندوات وإلقاء عروض ذاة الطابع التربوي: أنشطة تربوية

 التاريخ موضوعه نوع النشاط

........................................... ................................................................................................... .................................. 

........................................... ................................................................................................... .................................. 

........................................... ................................................................................................... .................................. 

........................................... ................................................................................................... .................................. 

........................................... ................................................................................................... .................................. 

 (يجب إرفاق نسخ من الشواهد المعنية)الشواهد الجامعية العليا 
 السنة الجامعة أو المؤسسة موضوع البحث أو تخصصه نوع الشهادة

 .................. ................................................................ ............................................... شهادة الماستر أو ما يعادلها
 .................. ................................................................ ............................................... دكتوراه السلك الثالث

 .................. ................................................................ ............................................... دكتوراه الدولة أو الدكتواه الوطنية

 (يجب إرفاق نسخة من المنشوراة وشواهد االستفادة من التداريب) نشر البحوث وإجراء التداريب ذاة الطابع العلمي: أنشطة البحث العلمي
.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

 

 :المعني باألمر ...........................: بتاريخ  .....................................: حرر ب
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 (7)الملحق رقم 



 

 

 بطاقة الرغبات
 
 

 مراكز األقسام التحضيرية المطلوبة

 (مأل جميع المراكز مرتبة حسب األولوية من الضروري)

 

 رت رمز المركز رت رمز المركز

 14  1 

 15  2 

 16  3 

 17  4 

 18  5 

 19  6 

 21  7 

 21  8 

 22  9 

 23  11 

 24  11 

 25  12 

   13 

 

 ............: عددها  اتفقـــــــــــــرالمــــــ

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

 

 

 توقيع المعني باألمر مالحظات مدير المؤسسة

  

 

 

 

 

 

 .....................................: التاريخ

 

 ......................... :بتاريخ ............................... ............... :حرر ب
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 الئحة مراكز األقسام التحضيرية للمدارس العليا مرفوقة بالرموز المسندة إليها

 

 رمز

 المركز
 النيابة

مركز األقسام 

 التحضيرية
 رت

رمز 

 المركز
 رت مركز األقسام التحضيرية النيابة

 1 ثانوية رضا السالوي أكادير 111 11 الثانوية التقنية المحمدية 211

 2 ثانوية محمد الخامس بني مالل 121 15 عمر بن عبد العزيز.ثا وجدة 251

 3 ثانوية محمد الخامس الفداء 131 11 ثانوية عمر الخيام الرباط 211

 1 ثانوية الخنساء أنفا 111 11 ثانوية موالي يوسف الرباط 211

 5 الثانوية التقنية  سطات 151 18 ثانوية موالي عبد هللا أسفي 281

 1 ثانوية إبن طاهر الرشيدية 111 11 المركز التربوي الجهوي طنجة 211

 1 ثانوية موالي إدريس فاس 111 21 الثانوية التقنية تازة 311

 8 ثانوية عبد المالك السعدي القنيطرة 181 21 إعدادية سلمان الفارسي سال 311

 1 مركز ابن عبدون خريبكة 111 22 الصحراءثانوية باب  كلميم 321

 11 لسان الدين بن الخطيب.ثا العيون 211 23 ثانوية لال خديجة الداخلة 331

 11 ثانوية ابن تيمية مراكش 211 21 المدرسة الملكية البحرية أنفا 311

 12 الثانوية المرجعية مكناس 221 25 المدرسة الملكية الجوية مراكش 351

 13 ثانوية عمر بن الخطاب مكناس 231    

 

  (8)الملحق رقم 


