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  ـىـــــــإلـ

  والسادة اتدالسي
  مديري ا�كاديميات الجھوية للتربية والتكوين مديرتي و

  نـــواب الـــوزارة نائبات و
  للمدارس و المعاھد العليا مراكز ا�قسام التحضيريةمديري 

  
  

تالميذ  بو  اتتلميذب ، الخاصة*MPج أقسام  ولو ب وأ تكرار السنة الثانيةأو ب  نتقـالباالالعمليات المتعلقة      تنظيم: : : : الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

  .المؤسسات العمومية التي تحتضنهاألقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا  ا

 1425من جمادى األولى   17الصادر في     455.02رقم    والبحث العلمي العالي وتكوين األطرقرار وزير التربية الوطنية والتعليم   ::::المرجـعالمرجـعالمرجـعالمرجـع

ن األقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد  العليا، كما تم تتميمه بقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي  في شأ) 2004يوليو   5(

  .)2007نونبر   19( 1428ذي القعدة   8الصادر في     2518.07وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  

  

  ،سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهللاسالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهللاسالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهللاسالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهللا                        
  

ا/قس�ام التحض�يرية للم�دارس  وبت�مي�ذات مي�ذتلبالخاص�ة لعملي�ات المش�ار إليھ�ا ف�ي الموض�وع أع��ه واتنظيم  وبعد، في إطار
ات ميذالتللك بتمكين ذه ا/قسام وذبھ المستمر من جودة التكوين الرفعسعيا إلى و، والمعاھد العليا التي تحتضنھا المؤسسات العمومية

توفر لھم شروط المنافسة الضرورية من وف تفضيلية، تمكنھم من تحسين نتائجھم، ومتابعة دراستھم في ظر المتفوقين من الت�ميذو
 يش�رفني إخب�اركم ب�أن ھ�ذه العملي�اتواح�ت�ل المرات�ب المرموق�ة بھ�ا،  ،والمعاھ�د العلي�اولوج مختلف المدارس  أجل تھيئ مباريات

  .ستتم وفقا للترتيبات التالية
  
 بالنسبة لت2ميذ السنة ا�ولى .1

، العلمي المشار إليه في المرجع أع�همن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين ا/طر و البحث  6دة طبقا للما
يلج السنة ا/ولى من ا/قسام التحضيرية للمدارس والمعاھد العليا المترشحون المقبولون بعد انتقاء يعتمد على دراسة الملفات من 

المنصوص  ، أساتذة على ا/قل للمسلك المطلوب كأعضاء) 3(لمكونة من مدير المؤسسة رئيسا وث�ث ا، لدن لجنة اUنتقاء المحلية
Uستقطاب، خاصة بكل مسلك و كل مؤسسة محتضنة ل_قسام ا من نفس القرار؛ و تتم عملية اUنتقاء حسب مناطق 8عليھا في المادة 

  .يةالتحضيرية، تحددھا المذكرة الوزارية المنظمة لھذه العمل
وضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين، فإن تغيير المؤسسة غير ممكن حيث أن تسجيل المترشح لھذا، 

  .بالمؤسسة التي تم انتقاءه بھا U يعطيه حق التسجيل بمؤسسة أخرى
 

 ت2ميذ السنة الثانيةلبالنسبة  .2
 سنة الثانية بالنسبة للت2ميذ المنتقلين من السنة ا�ولى إلى ال -

  . يمكن لھؤUء الت�ميذ أن يتقدموا بطلب اUنتقال إلى مؤسسة أخرى لمتابعة الدراسة في نفس المسلك الذي ينتمون إليه
  .أسفله 1.2 المبينة في الفقرة  يتكون ملف الترشيح من الوثائق و

  25:   مــرق   رةـذكـم
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  بالنسبة لت2ميذ السنة الثانية الراغبين في إعادة التسجيل  -
، MPالراغبين في إعادة التسجيل بقسم  *MPذ السنة الثانية من ا/قسام التحضيرية، بما فيھم ت�ميذ أقسام يمكن لت�مي

  73المذكرة ( المستوى  ھذا تكرار   إمكانية من   يونيو شھر  الذين لم يتم إقصاؤھم من طرف مجلس قسمھم خ�ل 
عوا طلباتھم في كل ،  أن يض)2001 يونيو 18خة ب المؤر تكرار السنة الثانية من ا/قسام التحضيريةب الخاصة

و يتكون ملف الترشيح من الوثائق المبينة في . مؤسسة يرغبون في متابعة الدراسة بھا في نفس المسلك الذي ينتمون إليه
  .أسفله 1.2الفقرة 

  

  مسطرة الترشيح 1.2
  :يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية 

  ؛أو التكرار/و طلب خطي من أجل اUنتقال -
 ؛أو التكرار/و المترشح أسباب رغبته في اUنتقالرسالة تحفيز يشرح فيھا  -
 ؛ةا/صلي مؤسسةبا/قسام التحضيرية، مصادق عليھا من طرف ال المحصل عليھا نسخ من بيانات النقط -
 مؤسسةالإدارة طرف  من مختومةوالمدرسي ه ملفمعبئة استنادا إلى  ،)1مرفق رقم ( بطاقة المعلومات الخاصة بالمترشح -

 ؛ةا/صلي
 .المؤسسة ا/صلية إدارة مصادق عليھا من طرف ،)2مرفق رقم (بنتائج المترشح بطاقة المعلومات الخاصة  -

  
كما يمكن للمعنيين با/مر  ؛شتنبر 06لك قبل ذو ترسل ملفات الترشيح عبر البريد إلى المؤسسات المرغوب في اUلتحاق بھا و

  .بالمؤسسات المستقبلة داخل اnجال المحددة إيداع ملفاتھم مباشرة
 

  واCع2ن عن النتائج دراسة الملفات 2.2
تتم دراسة ملفات الترشيح من لدن مجلس القسم، الذي يعقد بصفة استثنائية خ�ل شھر شتنبر من كل سنة، بعد اجتماع الدخول 

؛ ويتم اoع�ن عن النتائج النھائية قبل اUنط�ق  كل مسلكة، حسب المدرسي بحضور جميع أساتذة السنة الثانية للمؤسسة المستقبل
 .لتمكين الت�ميذ المنتقلين من اUلتحاق بمؤسساتھم في اnجال المحددة ا/قسام التحضيريةبالفعلي للدراسة 
  

مقاعد المتوفرة، ال بعدد تحدد Uئحة رئيسيةجتماع  تتم دراسة الطلبات وترتيبھا حسب ا/ولوية واUستحقاق، وھذا اU خ�ل 
وموقعة من طرف جميع أعضاء  ،من طرف مدير المؤسسة وأخرى ل�نتظار، مختومة وفق ما تسمح به الخريطة المدرسية،

  :يضم العناصر التالية ، يوقعه أعضاء المجلس،و يتم تحرير تقرير المجلس،
 ؛عدد المقاعد المتوفرة -
 ؛عدد الملفات التي تمت دراستھا -
 ؛عدد الطلبات التي تمت تلبيتھا -
 .وضة مع ضرورة تعليل أسباب كل رفضعدد الطلبات المرف -

  .وتعتبر قرارات ھذا المجلس نھائية و U رجعة فيھا ؛و يتم اoع�ن عن النتائج مباشرة بعد اUنتھاء من اUجتماع
 

 *MPمسطرة ولوج أقسام السنة الثانية  .3
ذ السنة ا/ولى المتفوقون الذين ت�ميات وميذتلما من مسلك الرياضيات والفيزياء، يلجھا أقسا *MPتعتبر أقسام السنة الثانية 

     لسنة الثانية ؛ ويحدد العدد ا/قصى للت�ميذ بكل قسم ل)MPSI(تابعوا دراستھم بقسم الرياضيات والفيزياء و علوم المھندس 
MP* تلميذة وتلميذا 30 في.  

على الصعيد الوطني وكذا الخريطة المدرسية *MP  لسنة الثانية مؤسسات المحتضنة /قسام اتحدد سنويا، برسالة وزارية، ال
  .لھذه ا/قسام

المتفوقين الذين ينتمون للمؤسسة المحتضنة لھذا القسم، لت�ميذ ات واميذتللل *MPقسم من مقاعد كل  50 %تخصص 
ات ميذتلتلف مؤسسات ا/قسام التحضيرية العمومية، بما فيھا ت�ميذ مخات وميذتلوتوضع المقاعد المتبقية للتباري بين جميع 

، أن يخصص عددا من المقاعد مصلحةفي ذلك وبصفة استثنائية يمكن لمجلس القسم، إذا كان يرى . المؤسسة المحتضنةت�ميذ و
و في جميع ا/حيان U  ؛MPأو  *MPبقسم السنة الثانية لت�ميذ الراغبين في التكرار سواء تابعوا دراستھم ات واميذتللل المتبقية

  .    مقاعد) 4(يمكن أن يتجاوز ھذا العدد أربعة 
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  مسطرة الترشيح 1.3
قسم من أقسام كل  الت�ميذ لولوج ھذا القسم من طرف مجلسات وميذتلاليتم انتقاء  ،*MP كل مؤسسة تتوفر على قسملبالنسبة 
لمقاعد المتبقية في كل و توضع ا ؛*MP قسممقاعد من  50 % في حدود لك ذو مھندس،اضيات وفيزياء و علوم الري، السنة ا/ولى

بعد وضع ملف للترشيح يتكون من الوثائق الت�ميذ من طرف مجلس ھذا القسم ات وميذتلالانتقاء يتم  ؛ وقصد التباري *MPقسم 
  :التالية 
 ؛*MPللتسجيل بقسم  طلب خطي -
 ؛*MPرغبته في متابعة دراسته بقسم  ابأسب رسالة تحفيز يشرح فيھا المترشح -
 ؛دق عليھا من طرف المؤسسة ا/صليةالتحضيرية، مصا نسخ من بيانات النقط المحصل عليھا با/قسام -
، معبئة استنادا إلى ملفه المدرسي ومختومة من طرف إدارة المؤسسة )1مرفق رقم (بطاقة المعلومات الخاصة بالمترشح  -

 ا/صلية؛
 .، مصادق عليھا من طرف إدارة المؤسسة ا/صلية)2مرفق رقم (الخاصة بنتائج المترشح بطاقة المعلومات  -
  

 ؛شتنبر 06 قبللك ذالمرغوب في اUلتحاق بھا و *MPو ترسل ملفات الترشيح عبر البريد إلى المؤسسات المحتضنة /قسام 
  .خل اnجال المحددةبالمؤسسات المستقبلة دا ھم مباشرة كما يمكن للمعنيين با/مر إيداع ملفات

  
  إع2ن النتائج  دراسة الملفات و  2.3

، الذي يعقد بصفة استثنائية خ�ل شھر شتنبر من كل سنة، بعد اجتماع *MPتتم دراسة ملفات الترشيح من لدن مجلس قسم 
 ا/قسام التحضيريةبللدراسة  الدخول المدرسي بحضور جميع أساتذة القسم ؛ ويتم اoع�ن عن النتائج النھائية قبل اUنط�ق الفعلي

 .به  في اnجال المحددة قالت�ميذ المقبولين بھذا القسم من اUلتحاات وتلميذاللتمكين 
  

وأخري   المقاعد المتوفرة، بعدد تحديد Uئحة رئيسيةيتم و ،تتم دراسة الطلبات وترتيبھا حسب اUستحقاق جتماعاU ھذاخ�ل 
، يوقعه جميع  أعضاء و يتم تحرير تقرير  وموقعة من طرف جميع أعضاء المجلس، لمؤسسة،من طرف مدير ا ل�نتظار، مختومة

  :يضم العناصر التالية  المجلس،
 ؛عدد المقاعد المتوفرة -
 ؛عدد الملفات التي تمت دراستھا -
 ؛عدد الطلبات التي تمت تلبيتھا -
 .عدد الطلبات المرفوضة مع ضرورة تعليل أسباب كل رفض -

  .ه المجالس نھائية و U رجعة فيھاذوتعتبر قرارات ھ بعد اUنتھاء من عملية اUنتقاء؛ النتائج مباشرة ويتم اoع�ن عن
 

    ا�صلية ھماتملفحويل وت المنتقلين ميذلت2ات والتلميذسجيل ات .4
 ،المؤسسة المستقبلةبل جيمن التسالمنتقلين  ميذلت�اات ولتلميذومن أجل تمكين ا ،اoع�ن عن النتائج الخاصة بھذه العمليةبعد 

إلى المؤسسة المستقبلة خ�ل عملية قصد تسليمھا  )أو ولي أمره(با/مرلمعني لبكالوريا لا/صلية ل شھادةال ميسلبت ا/م المؤسسةتقوم 
تحرره من المؤسسة ا/صلية إلى المؤسسة المستقبلة بناءا على طلب  )ة(منتقل) ة(تلميذلكل  ا/صلييتم تحويل الملف ؛ والتسجيل

  .المؤسسة المستقبلة وذلك عبر السلم اoداري
  
ب��ين مختل��ف المؤسس��ات  الت�مي��ذ ات ومي��ذالتل) *MPأو ول��وج أقس��ام  ،أو تك��رار( لمختل��ف العملي��ات المتعلق��ة بانتق��ا لدق��ةنظ��را و

المح�ددة ف�ي ھ�ذه الم�ذكرة،  ولين المعنيين باoجراءاتالمسؤالعليا، يرجى من كافة والمعاھد المحتضنة ل_قسام التحضيرية للمدارس 
                   العم�����ل عل�����ى تطبي�����ق مقتض�����ياتھا والح�����رص عل�����ى احت�����رام اnج�����ال المح�����ددة لھ�����ا ض�����مانا لتك�����افؤ الف�����رص ب�����ين مختل�����ف

  ....المالمالمالمــــــــسسسســــــــوالوالوالوال    ،المترشحين

  كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
  الكاتب العام

  
  يوسف بلقاسمي


