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حهني  وزارة امرتبية اموطنية وامخكوين امليين ا ىل ػمل مجيع ثلميذات وثالميذ امس نة اخلخامية من سكل 
كسام امخحضريية نلمدارس امؼليا 2015امبااكموراي )دورة  ( أأن معلية امرتش يح موموج املراكز امؼمومية ملأ

، 2015ماي  4ا ىل  2015أأبريل  17اميت اكهت كد اهطللت من ، و  5102/ 5102برمس املومس ادلرايس 
 50 ، مبا مجموػو    كد أأسفرت غن ثوصل اموزارة ػرب بوابة الأكسام امخحضريية

 من اذلكور.طلب    449 21 طلب من ال انث و 388 29 طلبا ، مهنا 837

يوميوز  0يوهيو ا ىل  01وسيمت ال ػالن غن امالحئة امرئيسة نلمرتحشات واملرتحشني امللبومني من 
بني امساػة امخاسؼة صباحا  ما) 5102يوميوز  51ا ىل  2ن ثنطلق معلية جسجيليم من أأ ، ػىل 5102

، حيث سيرشع  يف  5102يوميوز  50غن لحئة الاهخظار يوم  فامي سيمت ال ػالن ،(وامواحدة زوالا
 جسجيل مرتحش  امفئة الأوىل من لحئة الاهخظار وفق اجلدوةل امزمنية امخامية:

يداع حمكةل امللفات اخلاصة 5102يوميوز  52يوم  - ، ما مبسكل امرايضيات وامفزيايء: يمت ا 
 امساػة امواحدة زوالا، يفمنخاجئ صباحا، ويمت ال ػالن غن ا 00وامساػة  9بني امساػة 

يداع حمكةل امللفات اخلاصة 5102يوميوز  52يوم  - ، ما مبسكل امفزيايء وػلوم امليندس: يمت ا 
 امساػة امواحدة زوالا، يفصباحا ويمت ال ػالن غن امنخاجئ  00وامساػة  9بني امساػة 

يداع حمكةل امللفات اخلاصة 5102يوميوز  59يوم  -  9، ما بني امساػة املساكلببايق : يمت ا 
 امساػة امواحدة زوالا. يفصباحا، ويمت ال ػالن غن امنخاجئ  00وامساػة 

وميكن الاطالع ػىل امالحئة امرئيسة و كذا لحئة الاهخظار مبخخلف فئاهتا، بلك من الأاكدميية اجليوية 
كلميية اميت ثوجد حتت هفوذىام املؤسسة الأ  صلية نلمرت)ح)ة( ومبركز نلرتبية وامخكوين وامنيابة ال 

الأكسام امخحضريية اذلي حيخضن املسكل املرغوب فيو، وكذكل ػرب بوابة الأكسام امخحضريية 
. 

ميكهنم اس خدراك ذكل  ىذه امفرتة،خالل  احلضورل شارة أأن املرتحشني اذلين مل يمتكنوا من وجتدر ا
 .اخملصصة ميذه امفئة يف حاةل امخوفر ػىل ملاػد شاغرة وحسب الاس خحلاق الأخريةخالل امفرتة 

 


