
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانويات التأهيلية ومؤسسات  قائمة

قسام األ وتنظم بها تحدثالتكوين التي 

  تحضيرية للمدارس العلياال

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 والتكىين المهني وزارة التربية الىطنية

 43 20 77 37 05كس: ا/الف  70 18 77 37 05  : الهاتف – الرباط –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 2 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

 ّالتعلٔه العالٕ ّتكًْٓ األطس ّالبخح العلنٕلْشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ مقسز 

 (2112ماٖ  61)6221فاتح زبٔع اآلخس صادز يف 1048.05   زقه 

 ّتيظه بَا حتدخالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘بتخدٓد  

.، كنا ّقع تغٔريِ ّتتنٔنُ(1)تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ

===========
.

 

 العلنٕ؛ّالتعلٔه العالٕ ّتكًْٓ األطس ّالبخح  ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘

( 4224ْٓلْٔ  39)3645مجـادٚ األّىل  8الصادز يف  4-24-598بيـاٛ علٙ املسضْو زقـه 

مبجاب٘ اليظاو األضاضٕ اخلاص مبؤضطات الرتبٔ٘ ّالتعلٔه العنْمٕ، كنا ّقع تغٔريِ 

 ّتتنٔنُ؛ 

         ّعلٙ قساز ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّالتعلٔه العالٕ ّتكًْٓ األطس ّالبخح العلنٕ 

( يف غأٌ األقطاو 4226ْٓلْٔ  7) 3647مً مجادٚ األّىل  39الصادز يف  677-24زقه 

 ميُ؛ 4للندازع العلٔا ّالضٔنا املادٗ  التخطريٓ٘

 قسز ما ٓلٕ :

 املادٗ األّىل :

حتدخ ّتيظه أقطاو حتطريٓ٘ للندازع العلٔا يف الجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات 

 التكًْٓ التالٔ٘:

  :2112-2112ّ  2112-2112 نيالدزاضٔ نيباليطب٘ للنْمس ـ6

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 حمند اخلامظ ببين مالل ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ ـ 

 اخليطاٛ بالداز البٔطاٛ ـ أىفا ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ ـ الفداٛ ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 مْالٖ ادزٓظ بفاع ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 ابً الْافد بالقئطسٗ ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ ؛ -ْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ ـ الجاى

 املسدعٔ٘ مبكياع ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

                                                 

 4228ْٓىْٔ  38بتازٓخ    7548دسٓدٗ زمسٔ٘ عدد (  1



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 2 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

 عنس بً اخلطاب مبكياع ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 باحملندٓ٘؛ -ـ الجاىْٓ٘ التقئ٘ 

 عنس بً عبد العصٓص ّددٗ ـ أجناد ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 عنس اخلٔاو بالسباط ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 مْالٖ ْٓضف بالسباط ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ ـ 

 اخلْازشمٕ بآضفٕ ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 بتاشٗ ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التقئ٘ 

 ـ املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ بطيذ٘؛

 ـ املدزض٘ العلٔا ألضاترٗ التعلٔه التقين باحملندٓ٘؛ 

 ـ املدزض٘ العلٔا ألضاترٗ التعلٔه التقين بالسباط.

 : 2112-2112باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ  ـ2 

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 حمند اخلامظ ببين مالل ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ ـ 

 اخليطاٛ بالداز البٔطاٛ ـ أىفا ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ ـ الفداٛ ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 مْالٖ إدزٓظ بفاع ؛ -التأٍٔلٔ٘ ـ الجاىْٓ٘ 

 ابً الْافد بالقئطسٗ ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 ابً عبدٌّ خبسٓبك٘ ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 املسدعٔ٘ مبكياع ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 عنس بً اخلطاب مبكياع ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 ْٓ٘ التقئ٘ باحملندٓ٘؛ـ الجاى

 عنس بً عبد العصٓص ّددٗ ـ أجناد   ؛  -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 عنس اخلٔاو بالسباط ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 مْالٖ ْٓضف بالسباط ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 اخلْازشمٕ بآضفٕ ؛ -ـ الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ 

 بتاشٗ  ؛  -ـ الجاىْٓ٘ التقئ٘ 

 .بطيذ٘ ْٖ اجلَْٖـ املسكص الرتب

 ـ املدزض٘ العلٔا ألضاترٗ التعلٔه التقين بالسباط؛



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 2 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

2111 -2112 باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ -2
(2) 

 ؛األمري مْالٖ عبد اهلل بطٔدٖ قاضه -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛مْالٖ ْٓضف بطيذ٘-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ مْالٖ إمساعٔل مبكياع-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ اللٔنٌْ بالسباط-التأٍٔلٔ٘الجاىْٓ٘  -

 ؛ أجناد-املغسب العسبٕ بْددٗ-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ اخلْازشمٕ بالداز البٔطاٛ-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ الساشٖ باجلدٓدٗ-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ ابً الْافد بالقئطسٗ-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ اخليطاٛ بالداز البٔطاٛ-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛حمند الطادع مبساكؼ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ حمند اخلامظ بالصْٓسٗ-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ اإلدزٓطٕ بأكادٓس-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ابً ضٔيا بالسباط-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ؛ اإلماو الغصالٕ بتطْاٌ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ ابً ضٔيا بالقئطسٗ-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 اخلْازشمٕ بكلنٔه؛-جاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ال -

 اخلْازشمٕ بآضفٕ؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 لطاٌ الدًٓ بً اخلطٔب بالعٌْٔ؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 حمند اخلامظ ببين مالل؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 احلطً الجاىٕ مبساكؼ؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ بطال الجاىْٓ٘ التقئ٘ -

  بفاع؛ الجاىْٓ٘ التقئ٘ -

 بالسغٔدٓ٘؛ الجاىْٓ٘ التقئ٘ -

 بططات؛ الجاىْٓ٘ التقئ٘ -

 ؛باحملندٓ٘املدزض٘ العلٔا ألضاترٗ التعلٔه التقين  -

 ؛بالسباطاملدزض٘ العلٔا ألضاترٗ التعلٔه التقين  -

 ؛بتطْاٌ ضاترٗ ألاملدزض٘ العلٔا ل -

 ؛املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ بططات-

                                                 

3649 اآلخسٗمً مجادٚ  36صادز يف  3753328زقه  مقسز  (2
    4228ضبتنرب  :3بتازٓخ  5457عدد  ج. ز  - (4228 ْٓلْٔ 32) 



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 2 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

2112 -2111 باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ -2
()4) 

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 حمند اخلامظ ببين مالل؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 أىفا؛ –اخليطاٛ بالدازالبٔطاٛ  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 الفداٛ؛ –حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ع؛مْالٖ إدزٓظ بفا –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 املسدعٔ٘ مبكياع؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 عنس بً اخلطاب مبكياع؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 أجناد؛ -عنس بً عبد العصٓص بْددٗ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 عنس اخلٔاو بالسباط؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 مْالٖ ْٓضف بالسباط؛–الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اخلْازشمٕ بآضفٕ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً طاٍس بالسغٔدٓ٘؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً الْافد بالقئطسٗ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً عبدٌّ خبسٓبك٘؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ باحملندٓ٘؛ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بتاشٗ؛ -

 رتبْٖ اجلَْٖ بطيذ٘؛املسكص ال -

 املدزض٘ امللكٔ٘ البخسٓ٘ بالداز البٔطاٛ؛ -

 املدزض٘ امللكٔ٘ اجلْٓ٘ مبساكؼ." -

 : 7008-7007باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ  – 5
)4) 3 

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 حمند اخلامظ ببين مالل؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 أىفا؛ –اخليطاٛ بالدازالبٔطاٛ  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 الفداٛ؛ –حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 مْالٖ إدزٓظ بفاع؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 املسدعٔ٘ مبكياع؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 عنس بً اخلطاب مبكياع؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

                                                 

 . :422ٓيآس  32بتازٓخ  6;77عدد  ج. ز  -(4229ىْفنرب  ;3) :364ذٖ القـعدٗ  :صادز يف  4742329مقسز زقه   (4



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 1 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

 أجناد؛ -ص بْددٗعنس بً عبد العصٓ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 عنس اخلٔاو بالسباط؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 مْالٖ ْٓضف بالسباط؛–الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اخلْازشمٕ بآضفٕ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً طاٍس بالسغٔدٓ٘؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ لطاٌ الدًٓ ابً اخلطٔب بالعٌْٔ؛ -

 ابً الْافد بالقئطسٗ؛ – الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً عبدٌّ خبسٓبك٘؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ باحملندٓ٘؛ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بتاشٗ؛ -

 املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ بطيذ٘؛ -

 املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ باجلدٓدٗ؛ -

 الداز البٔطاٛ؛املدزض٘ امللكٔ٘ البخسٓ٘ ب -

 املدزض٘ امللكٔ٘ اجلْٓ٘ مبساكؼ." -

) 7009-7008باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ  – 6
3)4

 

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 حمند اخلامظ ببين مالل؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أىفا؛ -اخليطاٛ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 الفداٛ؛ -حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ إدزٓظ بفاع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 املسدعٔ٘ مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس بً اخلطاب مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أجناد؛ –عنس بً عبد العصٓص بْددٗ  -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس اخلٔاو بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ ْٓضف بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 اخلْازشمٕ بآضفٕ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً طاٍس بالسغٔدٓ٘؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 لطاٌ الدًٓ ابً اخلطٔب بالعٌْٔ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

                                                 

    ;422أبسٓل  24بتازٓخ  7944عدد  ج. ز  -(;422فربآس  33) 3652مً صفس  37صادز يف  ;63:32مقسز زقه ( 5

 



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 2 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

 ابً الْافد بالقئطسٗ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ٓبك٘؛ابً عبدٌّ خبس -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ضلناٌ الفازضٕ بطال؛ -الجاىْٓ٘ اإلعدادٓ٘ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ باحملندٓ٘؛ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بتاشٗ؛ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بططات؛ -

 املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ بطيذ٘؛-

 املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ باجلدٓدٗ؛ -

 سٓ٘ بالداز البٔطاٛ؛املدزض٘ امللكٔ٘ البخ -

 املدزض٘ امللكٔ٘ اجلْٓ٘ مبساكؼ. -

) 7000-7009باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ  –7
4)5

 

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 حمند اخلامظ ببين مالل؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أىفا؛ -اخليطاٛ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 الفداٛ؛ -حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ إدزٓظ بفاع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 املسدعٔ٘ مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس بً اخلطاب مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أجناد؛ –عنس بً عبد العصٓص بْددٗ  -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس اخلٔاو بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ ْٓضف بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 اخلْازشمٕ بآضفٕ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً طاٍس بالسغٔدٓ٘؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 لطاٌ الدًٓ ابً اخلطٔب بالعٌْٔ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 بالقئطسٗ؛ عبد املالك الطعدٖ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 دٌّ خبسٓبك٘؛ابً عب -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ضلناٌ الفازضٕ بطال؛ -الجاىْٓ٘ اإلعدادٓ٘ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ باحملندٓ٘؛ -

                                                 

    4233 ماٖ 25بتازٓخ  67;7عدد  ج. ز  -(4233 مازع 24) 3654 زبٔع األّلمً  26صادز يف  528.11مقسز زقه ( 4

 



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 3 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بتاشٗ؛ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بططات؛ -

 املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ بطيذ٘؛-

 املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ باجلدٓدٗ؛ -

 امللكٔ٘ البخسٓ٘ بالداز البٔطاٛ؛املدزض٘  -

 املدزض٘ امللكٔ٘ اجلْٓ٘ مبساكؼ. - 

) 7000-7000باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ -  8
4)6

 

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 حمند اخلامظ ببين مالل؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أىفا؛ -اخليطاٛ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 الفداٛ؛ -حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ إدزٓظ بفاع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 املسدعٔ٘ مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس بً اخلطاب مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أجناد؛ –عنس بً عبد العصٓص بْددٗ  -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس اخلٔاو بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ ْٓضف بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 اخلْازشمٕ بآضفٕ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً طاٍس بالسغٔدٓ٘؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 لطاٌ الدًٓ ابً اخلطٔب بالعٌْٔ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 بالقئطسٗ؛ عبد املالك الطعدٖ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً عبدٌّ خبسٓبك٘؛ -ٓ٘ التأٍٔلٔ٘الجاىْ -

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛بكلنٔه باب الصخساٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ضلناٌ الفازضٕ بطال؛ -الجاىْٓ٘ اإلعدادٓ٘-

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ باحملندٓ٘؛ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بتاشٗ؛ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بططات؛ -

                                                 

    4233 ماٖ 25بتازٓخ  67;7عدد  ج. ز  -(4233 مازع 24) 3654 زبٔع األّلمً  26صادز يف  528.11مقسز زقه ( 4

 



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 4 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

 ؛أصٔال-اجلَْٖ بطيذ٘املسكص الرتبْٖ -

 املدزض٘ امللكٔ٘ البخسٓ٘ بالداز البٔطاٛ؛ -

 املدزض٘ امللكٔ٘ اجلْٓ٘ مبساكؼ. -

) 2012-2011باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ -  9
5)7

 

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 حمند اخلامظ ببين مالل؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أىفا؛ -بالداز البٔطاٛاخليطاٛ  -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 الفداٛ؛ -حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ إدزٓظ بفاع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 املسدعٔ٘ مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس بً اخلطاب مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛أجناد –عنس بً عبد العصٓص بْددٗ  -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس اخلٔاو بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ ْٓضف بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 اخلْازشمٕ بآضفٕ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً طاٍس بالسغٔدٓ٘؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 لطاٌ الدًٓ ابً اخلطٔب بالعٌْٔ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 بالقئطسٗ؛ طعدٖعبد املالك ال -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً عبدٌّ خبسٓبك٘؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛بكلنٔه باب الصخساٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ضلناٌ الفازضٕ بطال؛ -الجاىْٓ٘ اإلعدادٓ٘ –

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ باحملندٓ٘؛ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بتاشٗ؛ -

 بططات؛الجاىْٓ٘ التقئ٘  -

 ؛أصٔال-املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ بطيذ٘-

 املدزض٘ امللكٔ٘ البخسٓ٘ بالداز البٔطاٛ؛ -

 املدزض٘ امللكٔ٘ اجلْٓ٘ مبساكؼ. -

                                                 

    4234 ٓيآس 02بتازٓخ  6009عدد  ج. ز  -(4233 ىْفنرب 25) 3654ذٖ احلذ٘ مً  28صادز يف  5336333مقسز زقه ( 5

 



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 61 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

) 2013-2012باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ -  00
6)8

 

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 حمند اخلامظ ببين مالل؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أىفا؛ -اخليطاٛ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 الفداٛ؛ -حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ إدزٓظ بفاع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 املسدعٔ٘ مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس بً اخلطاب مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أجناد؛ –بً عبد العصٓص بْددٗ  عنس -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس اخلٔاو بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ ْٓضف بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 اخلْازشمٕ بآضفٕ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً طاٍس بالسغٔدٓ٘؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 لطاٌ الدًٓ ابً اخلطٔب بالعٌْٔ؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 بالقئطسٗ؛ عبد املالك الطعدٖ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً عبدٌّ خبسٓبك٘؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛بكلنٔه باب الصخساٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ضلناٌ الفازضٕ بطال؛ - التأٍٔلٔ٘الجاىْٓ٘  –

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ باحملندٓ٘؛ -

 التقئ٘ بتاشٗ؛ الجاىْٓ٘ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بططات؛ -

 ؛أصٔال-املسكص الرتبْٖ اجلَْٖ بطيذ٘-

 املدزض٘ امللكٔ٘ البخسٓ٘ بالداز البٔطاٛ؛ -

 املدزض٘ امللكٔ٘ اجلْٓ٘ مبساكؼ. -

                                                 

 -4234 ضبتنرب 42 بتازٓخ  82:6عدد  ج. ز  -(4234 أغططظ 8) 3655زمطاٌ  مً 39صادز يف  5327334مقسز زقه ( 8

 



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 66 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

) 2014-2013باليطب٘ للنْضه الدزاضٕ -  00
7)9

 

 زضٙ الطالّٖ بأكادٓس؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 حمند اخلامظ ببين مالل؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 أىفا؛ -اخليطاٛ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 الفداٛ؛ -حمند اخلامظ بالداز البٔطاٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ إدزٓظ بفاع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس بً اخلطاب مبكياع؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 مبكياع؛ ْالٖ إمساعٔلم -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘   -

 أجناد؛ –بً عبد العصٓص بْددٗ  عنس -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 عنس اخلٔاو بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ ْٓضف بالسباط؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 بآضفٕ؛ مْالٖ عبد اهلل  -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً طاٍس بالسغٔدٓ٘؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 لطاٌ الدًٓ ابً اخلطٔب بالعٌْٔ؛ –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 بالقئطسٗ؛ عبد املالك الطعدٖ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً عبدٌّ خبسٓبك٘؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ابً تٔنٔ٘ مبساكؼ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛ْزضبد الكسٓه اخلطابٕ بالياع -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ؛بكلنٔه باب الصخساٛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ؛الخدجي٘ بالداخل٘ل -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 ضلناٌ الفازضٕ بطال؛ - التأٍٔلٔ٘الجاىْٓ٘   -

 ؛لساشٖ باجلدٓدٗا - التأٍٔلٔ٘الجاىْٓ٘  -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ باحملندٓ٘؛ -

 التقئ٘ بتاشٗ؛ الجاىْٓ٘ -

 الجاىْٓ٘ التقئ٘ بططات؛ -

                                                 

 -4235 ْفنربى :3 بتازٓخ  8427عدد  ج. ز  -(4235 بتنربض 34) 3656ٖ القعدٗ ذ 27صادز يف  49:3.35مقسز زقه ( 9

 



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 62 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس

 ؛بطيذ٘ احلطً مْالٖ  – التأٍٔلٔ٘الجاىْٓ٘  -

 املدزض٘ امللكٔ٘ البخسٓ٘ بالداز البٔطاٛ؛ -

 املدزض٘ امللكٔ٘ اجلْٓ٘ مبساكؼ. -

 املادٗ الجاىٔ٘:

 4224.4225قسز الرٖ ٓيػس باجلسٓدٗ السمسٔ٘ ابتداٛ باملْضه الدزاضٕ ٓعنل بَرا امل

  3639مً ذٖ القعدٗ  37الصادز يف  9;74:3ّٓيطخ مقسز ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ زقه 

 ( بإحداخ األقطاو التخطريٓ٘ للسٓاضٔات العلٔا ّالسٓاضٔات اخلاص٘.9;;3مازع  47)

 

 (،4227ماٖ  32) 3648ّحسز بالسباط يف فاتح زبٔع اآلخس 

 

  .اإلمطاٛ: حبٔب املالكٕ



 تخطريٓ٘ للندازع العلٔاالقطاو األ حتدخ ّتيظه بَاالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤضطات التكًْٓ اليت  قاٜن٘

 
 مدٓسٓ٘ الػؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياشعات 62 مصلخ٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليػس
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