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إلـــــــــى
السيدات والسادة
مديرتي و مديري األكاديميات الجھوية للتربية والتكوين
نائبات و نـــواب الـــوزارة
مديري مراكز األقسام التحضيرية للمدارس و المعاھد العليا
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘـﺎل أو ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﺑﻮﻟﻮج أﻗﺴﺎم * ،MPاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻤﻴﺬات وﺑﺘﻼﻣﻴﺬ
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺮﺟـﻊ :ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  455.02اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  17ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1425
) 5ﻳﻮﻟﻴﻮ  (2004ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﺑﻘﺮار وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ  2518.07اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة  19) 1428ﻧﻮﻧﺒﺮ .(2007

ﺳﻼم ﺗﺎم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺆﻳﺪ ﺑﺎﷲ،
وبعد ،في إطار تنظيم العمليات المشار إليھا في الموضوع أعاله والخاصة بتلميذات وبتالميذ األقسام التحضيرية للمدارس
والمعاھد العليا التي تحتضنھا المؤسسات العمومية ،وسعيا إلى الرفع المستمر من جودة التكوين بھذه األقسام وذلك بتمكين التلميذات
والتالميذ المتفوقين من متابعة دراستھم في ظروف تفضيلية ،تمكنھم من تحسين نتائجھم ،وتوفر لھم شروط المنافسة الضرورية من
أجل تھيئ مباريات ولوج مختلف المدارس والمعاھد العليا ،واحتالل المراتب المرموقة بھا ،يشرفني إخباركم بأن ھذه العمليات
ستتم وفقا للترتيبات التالية.

 .1بالنسبة لتالميذ السنة األولى
طبقا للمادة  6من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي المشار إليه في المرجع أعاله،
يلج السنة األولى من األقسام التحضيرية للمدارس والمعاھد العليا المترشحون المقبولون بعد انتقاء يعتمد على دراسة الملفات من
لدن لجنة االنتقاء المحلية ،المكونة من مدير المؤسسة رئيسا وثالث ) (3أساتذة على األقل للمسلك المطلوب كأعضاء ،المنصوص
عليھا في المادة  8من نفس القرار؛ و تتم عملية االنتقاء حسب مناطق االستقطاب ،خاصة بكل مسلك و كل مؤسسة محتضنة لألقسام
التحضيرية ،تحددھا المذكرة الوزارية المنظمة لھذه العملية.
لھذا ،وضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين ،فإن تغيير المؤسسة غير ممكن حيث أن تسجيل المترشح
بالمؤسسة التي تم انتقاءه بھا ال يعطيه حق التسجيل بمؤسسة أخرى.

 .2بالنسبة لتالميذ السنة الثانية
 بالنسبة للتالميذ المنتقلين من السنة األولى إلى السنة الثانيةيمكن لھؤالء التالميذ أن يتقدموا بطلب االنتقال إلى مؤسسة أخرى لمتابعة الدراسة في نفس المسلك الذي ينتمون إليه.
و يتكون ملف الترشيح من الوثائق المبينة في الفقرة  1.2أسفله.
1

 بالنسبة لتالميذ السنة الثانية الراغبين في إعادة التسجيليمكن لتالميذ السنة الثانية من األقسام التحضيرية ،بما فيھم تالميذ أقسام * MPالراغبين في إعادة التسجيل بقسم ،MP
الذين لم يتم إقصاؤھم من طرف مجلس قسمھم خالل شھر يونيو من إمكانية تكرار ھذا المستوى )المذكرة 73
الخاصة بتكرار السنة الثانية من األقسام التحضيرية المؤرخة ب  18يونيو  ،(2001أن يضعوا طلباتھم في كل
مؤسسة يرغبون في متابعة الدراسة بھا في نفس المسلك الذي ينتمون إليه .و يتكون ملف الترشيح من الوثائق المبينة في
الفقرة  1.2أسفله.
 1.2مسطرة الترشيح
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :
 طلب خطي من أجل االنتقال و/أو التكرار؛ رسالة تحفيز يشرح فيھا المترشح أسباب رغبته في االنتقال و/أو التكرار؛ نسخ من بيانات النقط المحصل عليھا باألقسام التحضيرية ،مصادق عليھا من طرف المؤسسة األصلية؛ بطاقة المعلومات الخاصة بالمترشح )مرفق رقم  ،(1معبئة استنادا إلى ملفه المدرسي ومختومة من طرف إدارة المؤسسةاألصلية؛
 بطاقة المعلومات الخاصة بنتائج المترشح )مرفق رقم  ،(2مصادق عليھا من طرف إدارة المؤسسة األصلية.و ترسل ملفات الترشيح عبر البريد إلى المؤسسات المرغوب في االلتحاق بھا وذلك قبل  06شتنبر؛ كما يمكن للمعنيين باألمر
إيداع ملفاتھم مباشرة بالمؤسسات المستقبلة داخل اآلجال المحددة.
 2.2دراسة الملفات واإلعالن عن النتائج
تتم دراسة ملفات الترشيح من لدن مجلس القسم ،الذي يعقد بصفة استثنائية خالل شھر شتنبر من كل سنة ،بعد اجتماع الدخول
المدرسي بحضور جميع أساتذة السنة الثانية للمؤسسة المستقبلة ،حسب كل مسلك ؛ ويتم اإلعالن عن النتائج النھائية قبل االنطالق
الفعلي للدراسة باألقسام التحضيرية لتمكين التالميذ المنتقلين من االلتحاق بمؤسساتھم في اآلجال المحددة.
خالل ھذا االجتماع تتم دراسة الطلبات وترتيبھا حسب األولوية واالستحقاق ،وتحدد الئحة رئيسية بعدد المقاعد المتوفرة،
وفق ما تسمح به الخريطة المدرسية ،وأخرى لالنتظار ،مختومة من طرف مدير المؤسسة ،وموقعة من طرف جميع أعضاء
المجلس ،و يتم تحرير تقرير ،يوقعه أعضاء المجلس ،يضم العناصر التالية:
 عدد المقاعد المتوفرة؛ عدد الملفات التي تمت دراستھا؛ عدد الطلبات التي تمت تلبيتھا؛ عدد الطلبات المرفوضة مع ضرورة تعليل أسباب كل رفض.و يتم اإلعالن عن النتائج مباشرة بعد االنتھاء من االجتماع؛ وتعتبر قرارات ھذا المجلس نھائية و ال رجعة فيھا.

 .3مسطرة ولوج أقسام السنة الثانية *MP
تعتبر أقسام السنة الثانية * MPأقساما من مسلك الرياضيات والفيزياء ،يلجھا تلميذات وتالميذ السنة األولى المتفوقون الذين
تابعوا دراستھم بقسم الرياضيات والفيزياء و علوم المھندس )(MPSI؛ ويحدد العدد األقصى للتالميذ بكل قسم للسنة الثانية
* MPفي  30تلميذة وتلميذا.
تحدد سنويا ،برسالة وزارية ،المؤسسات المحتضنة ألقسام السنة الثانية * MPعلى الصعيد الوطني وكذا الخريطة المدرسية
لھذه األقسام.
تخصص  50 %من مقاعد كل قسم * MPللتلميذات والتالميذ المتفوقين الذين ينتمون للمؤسسة المحتضنة لھذا القسم،
وتوضع المقاعد المتبقية للتباري بين جميع تلميذات وتالميذ مختلف مؤسسات األقسام التحضيرية العمومية ،بما فيھا تلميذات
وتالميذ المؤسسة المحتضنة .وبصفة استثنائية يمكن لمجلس القسم ،إذا كان يرى في ذلك مصلحة ،أن يخصص عددا من المقاعد
المتبقية للتلميذات والتالميذ الراغبين في التكرار سواء تابعوا دراستھم بقسم السنة الثانية * MPأو MP؛ و في جميع األحيان ال
يمكن أن يتجاوز ھذا العدد أربعة ) (4مقاعد.
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 1.3مسطرة الترشيح
بالنسبة لكل مؤسسة تتوفر على قسم * ،MPيتم انتقاء التلميذات والتالميذ لولوج ھذا القسم من طرف مجلس كل قسم من أقسام
السنة األولى ،رياضيات وفيزياء و علوم المھندس ،وذلك في حدود  50 %من مقاعد قسم *MP؛ و توضع المقاعد المتبقية في كل
قسم * MPقصد التباري؛ ويتم انتقاء التلميذات والتالميذ من طرف مجلس ھذا القسم بعد وضع ملف للترشيح يتكون من الوثائق
التالية :
 طلب خطي للتسجيل بقسم *MP؛ رسالة تحفيز يشرح فيھا المترشح أسباب رغبته في متابعة دراسته بقسم *MP؛ نسخ من بيانات النقط المحصل عليھا باألقسام التحضيرية ،مصادق عليھا من طرف المؤسسة األصلية؛ بطاقة المعلومات الخاصة بالمترشح )مرفق رقم  ،(1معبئة استنادا إلى ملفه المدرسي ومختومة من طرف إدارة المؤسسةاألصلية؛
 بطاقة المعلومات الخاصة بنتائج المترشح )مرفق رقم  ،(2مصادق عليھا من طرف إدارة المؤسسة األصلية.و ترسل ملفات الترشيح عبر البريد إلى المؤسسات المحتضنة ألقسام * MPالمرغوب في االلتحاق بھا وذلك قبل  06شتنبر؛
كما يمكن للمعنيين باألمر إيداع ملفاتھم مباشرة بالمؤسسات المستقبلة داخل اآلجال المحددة.
 2.3دراسة الملفات و إعالن النتائج
تتم دراسة ملفات الترشيح من لدن مجلس قسم * ،MPالذي يعقد بصفة استثنائية خالل شھر شتنبر من كل سنة ،بعد اجتماع
الدخول المدرسي بحضور جميع أساتذة القسم ؛ ويتم اإلعالن عن النتائج النھائية قبل االنطالق الفعلي للدراسة باألقسام التحضيرية
لتمكين التلميذات والتالميذ المقبولين بھذا القسم من االلتحاق به في اآلجال المحددة.
خالل ھذا االجتماع تتم دراسة الطلبات وترتيبھا حسب االستحقاق ،ويتم تحديد الئحة رئيسية بعدد المقاعد المتوفرة ،وأخري
لالنتظار ،مختومة من طرف مدير المؤسسة ،وموقعة من طرف جميع أعضاء المجلس ،و يتم تحرير تقرير ،يوقعه جميع أعضاء
المجلس ،يضم العناصر التالية :
 عدد المقاعد المتوفرة؛ عدد الملفات التي تمت دراستھا؛ عدد الطلبات التي تمت تلبيتھا؛ عدد الطلبات المرفوضة مع ضرورة تعليل أسباب كل رفض.ويتم اإلعالن عن النتائج مباشرة بعد االنتھاء من عملية االنتقاء؛ وتعتبر قرارات ھذه المجالس نھائية و ال رجعة فيھا.

 .4تسجيل التلميذات والتالميذ المنتقلين وتحويل ملفاتھم األصلية
بعد اإلعالن عن النتائج الخاصة بھذه العملية ،ومن أجل تمكين التلميذات والتالميذ المنتقلين من التسجيل بالمؤسسة المستقبلة،
تقوم المؤسسة األم بتسليم الشھادة األصلية للبكالوريا للمعني باألمر)أو ولي أمره( قصد تسليمھا إلى المؤسسة المستقبلة خالل عملية
التسجيل؛ ويتم تحويل الملف األصلي لكل تلميذ)ة( منتقل)ة( من المؤسسة األصلية إلى المؤسسة المستقبلة بناءا على طلب تحرره
المؤسسة المستقبلة وذلك عبر السلم اإلداري.
ونظرا لدقة مختلف العمليات المتعلقة بانتقال )أو تكرار ،أو ولوج أقسام * (MPالتلميذات و التالميذ بين مختلف المؤسسات
المحتضنة لألقسام التحضيرية للمدارس والمعاھد العليا ،يرجى من كافة المسؤولين المعنيين باإلجراءات المحددة في ھذه المذكرة،
العمل على تطبيق مقتضياتھا والحرص على احترام اآلجال المحددة لھا ضمانا لتكافؤ الفرص بين مختلف
المترشحين ،واﻟ ـﺴ ـﻼم.
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
الكاتب العام
يوسف بلقاسمي
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