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 1الملحق رقم 

 

 لتالميذ المنتقلين من السنة األولى إلى السنة الثانيةالخاصة با والقبول الترشيح مسطرة
 العملية  الزمنية الفترة

 27إلى  11من
 يونيو

 التالية:بالعمليات لمتابعة الدراسة بالسنة الثانية بمؤسسة أخرى،  االنتقالالراغبين في السنة األولى  يقوم تلميذات وتالميذ 
  e-CPGEعلى بوابة األقسام التحضيرية وذلك بمسك المعلومات المطلوبة تبعا للتوجيهات الواردة في الموقعوضع طلباتهم  -

 رسالة تحفيز يشرح فيها المترشح أسباب رغبته في االنتقال؛ ، ومسكwww.cpge.ac.maالتالي الرابط  عبر
 ؛تحميل صور الوثائق المدعمة للملف عبر البوابة -
 .للخارجية (ة)العام (ة)الحارس السيد(ة) لدىه المدعمة لاألصلية الوثائق ب امرفوق طلبال إيداعطبع و -

 27إلى  11من 
 يونيو

  (ة)للخارجية:يقوم السيد(ة) الحارس(ة) العام 
 بتسلُم طلب االنتقال، يقدمه المعني باألمر أو ولي أمره؛ -
 المعلومات الواردة في الطلب وجودة الوثائق المرفوقة به. بتسليم وصل اإليداع بعد مراقبة -

 27إلى  21من 
 يونيو

 :يقوم السيد(ة) الحارس(ة) العام(ة) للخارجية 
 ؛المسار الدراسيالسلوك؛ عناصر أخرى من  ؛ةوالمواظب االنضباط: بالمترشحينمسك المعلومات الخاصة  -

يوم انعقاد 
 مجلس القسم

 :يقوم السيد(ة) الحارس(ة) العام(ة) للخارجية 
على أنظار مجلس القسم يوم انعقاده قصد االخبار واستكمال تعبئة بطاقة المعلومات الخاصة  لالنتقالعرض طلبات الترشيح  -

 ).2بنتائج المترشح(ة) (النموذج رقم 

 يونيو 30من 
 يوليوز 4إلى 

 عن  باالطالع على ملفات المترشحين لالنتقال والمصادقة عليها عبر البوابة وينتج(أو من ينوب عنه)  المؤسسة(ة) يقوم مدير
 ذلك بطاقة تقنية تلخص ملف المترشح(ة)،

  البطاقة التقنية لكل مترشح(ة) وترتيبها في ملفه المدرسي.يقوم السيد(ة) الحارس(ة) العام(ة) للخارجية باستخراج 

 يوليوز 10قبل 

 مكون من مدير المؤسسة رئيسا ومدير  استثنائي خاص بكل مسلك،مجلس بتشكيل  بالمركز المستقبل يقوم مدير المؤسسة
 وممثلين عن أساتذة السنة الثانية يتم اختيارهم على الشكل التالي:الدراسة والحارس العام للخارجية 

 عدد األساتذة االقتصاد والتجارة قطب عدد األساتذة قطب العلوم
 1 الرياضيات 2 الرياضيات

 1    االقتصاد والقانون 2 العلوم الفيزيائية
 1 التدبير والتسيير 1 العلوم الصناعية 

 1 المعلوميات 1  المعلوميات 
 1 : الثقافة العامةالفرنسية 1 الفرنسية 

 1 الثقافة العربية والترجمة  1 العربية والترجمة  الثقافة
 1 اإلنجليزية 1 اإلنجليزية 

 1 التربية البدنية  1  التربية البدنية 
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 الواردة على المؤسسة والخاصة بالمترشحين الراغبين في االنتقال إليها، طلبات البدراسة يقوم و االستثنائي يجتمع المجلس

مختومة وفق ما تسمح به الخريطة المدرسية وأخرى لالنتظار،  الئحة رئيسيةحديد ، ويتم تواالستحقاق األولويةا حسب موترتيبه
ويتم تحرير تقرير، يوقعه أعضاء المجلس، يضم العناصر  أعضاء المجلس،من طرف مدير المؤسسة، وموقعة من طرف جميع 

 التالية: 
 ؛عدد المقاعد المتوفرة  -
 ؛عدد الملفات التي تمت دراستها -
 ؛ترتيبها في الالئحتينعدد الطلبات التي تم  -
 عدد الطلبات المرفوضة مع ضرورة تعليل أسباب كل رفض. -

  وتعتبر قرارات هذا المجلس نهائية وال رجعة فيهانهاية اجتماع المجلس االستثنائييتم اإلعالن عن النتائج مباشرة بعد ،. 

0B يوليوز 20قبل 

  إلى  بكالوريالشهادة األصلية لال ميسلت مع بالتسجيل النهائي بالمؤسسة المستقبلة المقبولون ضمن الالئحة الرئيسيةالمترشحون يقوم
 ؛المؤسسةالحراسة العامة للخارجية ب

 باإلعالن عن المناصب الشاغرة بعد  ، تحت إشراف السيد مدير المركز،المستقبلة المؤسسةب الحراسة العامة للخارجية تقوم
 .االنتهاء من تسجيل مترشحي الالئحة الرئيسية

1B يوليوز 25قبل 

 
 ميسلالنهائي بالمؤسسة المستقبلة مع ت، في حدود المناصب الشاغرة، بالتسجيل يقوم المترشحون المقبولون ضمن الئحة االنتظار 

 إلى الحراسة العامة للخارجية بالمؤسسة؛ بكالوريالشهادة األصلية لال
 ويتم تدبير فترات التسجيل  بالمؤسسة المستقبلة بتسجيل مترشحي الئحة االنتظار حسب الترتيب.الحراسة العامة للخارجية  تقوم

لك بمثابة استدعاء رسمي له ويفقد حقه في االلتحاق بالمؤسسة عند تجاوز المدة النهائي لكل مترشح عبر البوابة ويعتبر ذ
 المخصصة له.
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 3الملحق رقم 
 

 السنة األولىبتالميذ  الخاصة والقبول الترشيح مسطرة
 الراغبين في االلتحاق بأقسام التميز 

 
 العملية  الزمنية الفترة

 27إلى  11من 
 يونيو

  بالعمليات التالية: ،التميزبقسم لمتابعة الدراسة بالسنة الثانية  االنتقالالراغبين في السنة األولى  وتالميذيقوم تلميذات 
  e-CPGEعلى بوابة األقسام التحضيرية وذلك بمسك المعلومات المطلوبة تبعا للتوجيهات الواردة في الموقعوضع طلباتهم  -

 رسالة تحفيز يشرح فيها المترشح أسباب رغبته في االنتقال؛ ، ومسكwww.cpge.ac.maعبر الرابط التالي 
 تحميل صور الوثائق المدعمة للملف عبر البوابة؛ -
 بالوثائق األصلية المدعمة له لدى السيد(ة) الحارس(ة) العام(ة) للخارجية. مرفوقا طلبال طبع وإيداع -

 27إلى  11من 
 يونيو

  (ة)للخارجية:يقوم السيد(ة) الحارس(ة) العام 
 بتسلُم طلب االنتقال، يقدمه المعني باألمر أو ولي أمره؛ -
 المعلومات الواردة في الطلب وجودة الوثائق المرفوقة به. بتسليم وصل اإليداع بعد مراقبة -

 27إلى  21من 
 يونيو

 :يقوم السيد(ة) الحارس(ة) العام(ة) للخارجية 
 ؛المسار الدراسيالسلوك؛ عناصر أخرى من  ؛ةوالمواظب االنضباط: بالمترشحينمسك المعلومات الخاصة  -

يوم انعقاد 
 مجلس القسم

 :يقوم السيد(ة) الحارس(ة) العام(ة) للخارجية 
على أنظار مجلس القسم يوم انعقاده قصد االخبار واستكمال تعبئة بطاقة المعلومات الخاصة  لالنتقالعرض طلبات الترشيح  -

 ).2بنتائج المترشح(ة) (النموذج رقم 

 يونيو 30من 
 يوليوز 4إلى 

 عن  باالطالع على ملفات المترشحين لالنتقال والمصادقة عليها عبر البوابة وينتج(أو من ينوب عنه)  المؤسسة(ة) يقوم مدير
 ذلك بطاقة تقنية تلخص ملف المترشح(ة)،

 البطاقة التقنية لكل مترشح(ة) وترتيبها في ملفه المدرسي.باستخراج  يقوم السيد(ة) الحارس(ة) العام(ة) للخارجية 

 يوليوز 10قبل 

  االلتحاق به، لتحديد الذي ينعقد بصفة استثنائية، بدراسة طلبات التالميذ الراغبين في ، بالمركز المستقبل التميزيقوم مجلس قسم
مختومة من  وأخرى لالنتظار وترتيبها حسب األولوية واالستحقاق، وفق ما تسمح به الخريطة المدرسية، الئحة رئيسية

 الموضوع، يضم العناصر التالية:   في ويتم تحرير تقرير طرف مدير المؤسسة، وموقعة من طرف جميع أعضاء المجلس،
 ؛عدد المقاعد المتوفرة  -
 ؛عدد الملفات التي تمت دراستها -
 ؛عدد الطلبات التي تمت تلبيتها -
 .عدد الطلبات المرفوضة مع ضرورة تعليل أسباب كل رفض -

 عالن عن النتائج مباشرة بعد نهاية اجتماع مجلس القسم، وتعتبر قرارات هذا المجلس نهائية وال رجعة يتم اإل 
 فيها.      
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2B يوليوز 20قبل 

  شهادة األصلية ال ميسلت مع بالمؤسسة المستقبلة التميزبقسم بالتسجيل النهائي  المقبولون ضمن الالئحة الرئيسيةالمترشحون يقوم
 ؛المؤسسةالحراسة العامة للخارجية بإلى  بكالوريالل
 المستقبلة، تحت إشراف السيد مدير المركز، باإلعالن عن المناصب الشاغرة بعد  المؤسسةب الحراسة العامة للخارجية تقوم

 .االنتهاء من تسجيل مترشحي الالئحة الرئيسية

3B يوليوز 25قبل 

 
   بالمؤسسة التميزبقسم بالتسجيل النهائي  ، في حدود المناصب الشاغرة،المقبولون ضمن الئحة االنتظارالمترشحون يقوم 

 إلى الحراسة العامة للخارجية بالمؤسسة؛ بكالوريالشهادة األصلية لال ميسلالمستقبلة مع ت
 فترات التسجيل بالمؤسسة المستقبلة بتسجيل مترشحي الئحة االنتظار حسب الترتيب. ويتم تدبير الحراسة العامة للخارجية  تقوم

النهائي لكل مترشح عبر البوابة ويعتبر ذلك بمثابة استدعاء رسمي له ويفقد حقه في االلتحاق بالمؤسسة عند تجاوز المدة 
 المخصصة له.
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