
 

 

             موالي عبد هللاثانوية   

 للمدارس العليا للمهندسينمركز األقسام التحضيرية  

 اسفي

                                                    افتتاحالن عن إع

 العليا سللمدار التحضيريةالتسجيل باألقسام 
 2019-2020م الموسم الدراسي برس                       

 

 

   أن عملية التسجيل   المقبولين في اللوائح الرئيسية تالميذال تنهي اإلدارة التربوية إلى علم   

 حسب الجدولة التالية: ستنطلق 

  

 التوقيت التاريخ

 2019-07-09من

 2019-07-18إلى 
 من التاسعة صباحا الى الواحدة بعد الزوال

       

 

 وثائق التسجيل األولية 

       

  طلب الترشيح مصادق عليه  -      
 شهادة البكالوريا األصلية -      

 من شهادة البكالوريا مصادق عليها ةنسخ -

  مصادق عليها نسخة من البطاقة الوطنية -

 مدير المؤسسة أو من مصادق عليه من طرف ( relevé de notesالنقط )  مستخرج -

 للتربية و التكوين األكاديمية الجهوية 

 (  (à deux côtes ouvertsف بالستيكي شفا فمل  -     

      

 اإلدارة التربوية

 
 

                                                                             
 



  

 2020-2019الدراسي :  الموسم                                                                                    موالي عبد هللاثانوية     

 للمدارس العليا للمهندسينمركز األقسام التحضيرية  
 أسفي               

 
       

 التسجيل  لملف المكملةالوثائق                          
 

 القسم الخارجي

 

 . من البطاقة الوطنية لألب أو الولي نسخة    1      

  )ة(تحمل االسم العائلي للتلميذ ةشمسي صور 4   2              

 ملصقة عليها الصورة الشمسية الخارجي( )القسم المعلومات ةتعبئة بطاق   3              

 لقسم الخارجي لقانون الداخلي الى التزام مقتضيات المصادقة عل*   4              

 خضرأ ملف بالستيكي   5              

 عنوان ولي األمر  اسم و ظرف غير متنبر يحمل   6              

               

 القسم الداخلي        

 

 شهادة طبية* 1

 )ة(تحمل االسم العائلي للتلميذ ةشمسي ةصور 2

 ( أسفي)بالنسبة للقاطنين خارج مدينة  بطاقة المراسل معبئة* 3

 ملصقة عليها الصورة الشمسيةبطاقة المعلومات)القسم الداخلي( تعبئة  4

 الداخليلقسم لقانون الداخلي العلى التزام مقتضيات المصادقة * 5

 أزرق ملف بالستيكي 6

 التلميذ )ة( باسمدرهم  2700واجبات التسجيل و المحددة في مبلغ  أداءوصل  7

 درهم يؤدى داخل المؤسسة. 15يةالرياضية واجب الجمع 8

 : التالي في الحساب البريديCCP يتم األداء بمقرات بريد بنك

5188787 au nom de l’intendant du lycée Moulay Abdellah 

                                                  centre CPGE Safi               

                                                                           

 ( في                 www.cpge.ac.maيحمل عبر البوابة اإللكترونية )   *    :   ملحوظة    

 الموقع الخاص بثانوية موالي عبد هللا أسفي 

 

  بين الساعة 06/09/2019و05 : يمإدارة المؤسسة يو إلى السالفة الذكر ائقتسلم الوث  -                         

 2019-09-07بالنسبة للقاطنين بمدينة أسفي ويوم  الثالثة مساءا و السادسة مساءا                      

   خارج مدينة اسفي بالنسبة للقاطنين                         

 منابتداءا  2019-09-07يوم السبت  وتوزيع الغرف عليهم م استقبال التالميذيت  -                         
   16الساعة                              

 صباحا 8على الساعة   2019-09-09 االثنينتنطلق الدراسة يوم   -                        

 اإلدارة التربوية                                                                                                           

                                                                                                                  

http://www.cpge.ac.ma/

