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 لسلك االبتدائيل بالنسبة  -1

 (2018-2017)إلى حدود للبرنامج  "القديم"مجال االستهداف 
 

- 2018 الموسم الدراسيقبل بداية في البرنامج المستهدفة  الجماعات القروية تراب فيالمتواجدة االبتدائية  للمؤسساتبالنسبة 

 طفالأ (03)في حدود وذلك   "تيسير" لتسجيل في برنامجاتقديم طلب  )ة(التلميذعلى ولي أمر  تعين، يجماعة 434وعددها  2019

من الموسم  أكتوبر نهاية إلى شتنبر بدايةالفترة الممتدة من )لهذه العملية  اآلجال المحددة داخل أقصى كحد ن لكل أسرةيدرسمتم

 . إيداع الملف استالم وصلمقابل المعنية  المؤسسة التعليمية )ة(مديرالسيد)ة(  لدى(، الدراسي

 :الوثائق التالية التسجيل أن يتضمن ملف شترطوي
 

 ؛من طرف ولي أمر التلميذ)ة( وموقع معبأ "تيسير"برنامج في لتسجيل اطلب  -

 ؛، نسخة من الحالة المدنيةتوفرهافي حالة عدم  أو ؤسسة التعليميةالمب )ة(مسجل )ة(لكل تلميذ االزديادمن شهادة  نسخة -

 للوصي؛ بطاقة التعريف الوطنية لألب واألم أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من -

 (.التلميذ)ة( غير أب الوصي)إذا كان  وصي التلميذ)ة( لطات المحلية تحددمن طرف الس تسلم شهادة إدارية -

 

 (2019-2018ابتداء من مرحلة التوسيع ) "الجديد" االستهداف مجال
 

)الجماعات القروية التي تمت  مجال  االستهداف القديمخارج  الجماعات القروية تراب فيالمتواجدة االبتدائية  للمؤسساتبالنسبة 

)ة( أن التلميذ على ولي أمر يتعين، (2019-2018خالل مرحلة التوسيع الجغرافي ابتداء من الدخول المدرسي تغطيتها بالبرنامج 

الفترة الممتدة )داخل اآلجال المحددة  "تيسير" لتسجيل في برنامجاملف طلب  وأن يودع سارية المفعول "راميد" بطاقة يتوفر على

السيد)ة(  لدىوذلك  ،أقصى كحد أسرة لكل نيمدرستم أطفال (03)في حدود  (من الموسم الدراسي أكتوبر نهاية إلى شتنبر بدايةمن 

 .إيداع الملف وصلاستالم مقابل االبتدائية المعنية  المؤسسة )ة(مدير

 :الوثائق التالية التسجيل أن يتضمن ملف ويشترط

 من طرف ولي أمر التلميذ)ة(؛ وموقع أمعب "تيسير"برنامج في لتسجيل اطلب  -

 ؛، نسخة من الحالة المدنيةتوفرهافي حالة عدم  أو بالمؤسسة التعليمية )ة(مسجل )ة(لكل تلميذ االزديادمن شهادة  نسخة -

 للوصي؛ بطاقة التعريف الوطنية لألب واألم أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من -

 ؛التلميذ)ة(( غير أب الوصي)إذا كان  التلميذ)ة( يوصتسلم من طرف السلطات المحلية تحدد شهادة إدارية  -

، نسخة توفر البطاقةفي حالة عدم  أو ،)األب أو األم أو الوصي( لولي أمر التلميذ)ة( سارية المفعول "راميد" نسخة من بطاقة -

 .التسجيل ملفاستكمال في انتظار تسليم هذه البطاقة الحقا من أجل  "راميد "بطاقةطلب الحصول على وصل إيداع من 
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 لسلك الثانوي اإلعداديل بالنسبة -2

 (2018-2017)إلى حدود للبرنامج  "القديم"مجال االستهداف 
 

الذي ) )ة(التلميذ على ولي أمر يتعين، جماعة قروية( 434) للبرنامج القديم االستهداف في مجالالمتواجدة  اإلعداديةالثانوية  لمؤسساتل بالنسبة -1

 (03)في حدود  )ة(درستمم )ة(عن كل تلميذ "تيسير" برنامجفي تسجيل الملف إعادة  إيداع( السلك االبتدائيمرحلة فيد من البرنامج في كان يست

 لدى (،من الموسم الدراسي أكتوبر نهاية إلى شتنبر بدايةالفترة الممتدة من )، وذلك في اآلجال المحددة قصىأسرة كحد أطفال متمدرسين لكل أ

 .إيداع الملفوصل استالم مقابل  ،(القديم االستهداف مجال)اإلعدادية مؤسسة الثانوية ال )ة(مديرالسيد)ة( 

 :الوثائق التالية التسجيل أن يتضمن ملف ويشترط

 من طرف ولي أمر التلميذ)ة(؛ وموقع أمعب "تيسير"برنامج بلتسجيل اعادة إطلب  -

 ؛، نسخة من الحالة المدنيةتوفرهافي حالة عدم  أوالثانوية اإلعدادية  لمؤسسةاب )ة(مسجل )ة(لكل تلميذ االزديادمن شهادة  نسخة -

 للوصي؛ بطاقة التعريف الوطنية لألب واألم أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من -

 التلميذ)ة((. غير أب الوصي)إذا كان  وصي التلميذ)ة(تسلم من طرف السلطات المحلية تحدد شهادة إدارية  -

سارية  "راميد" بطاقةالتلميذ)ة( التوفر على على ولي أمر  يتعين ،"القديم" في حالة تواجد المؤسسة الثانوية اإلعدادية خارج مجال االستهداف -2

 (03)في حدود  )ة(مدرستم طفل)ة( كل عن برنامجال في تسجيلال إعادة ملف إيداعيه يتعين عل ،ولهذا الغرض .المفعول للتسجيل في البرنامج

من الموسم  أكتوبر نهاية إلى شتنبر بداية من الفترة الممتدة)لهذه العملية  المحددة اآلجال داخل وذلك ،أطفال متمدرسين لكل أسرة كحد أقصى

 .إيداع الملف وصلاستالم  مقابل ،(الجديد االستهداف مجال) اإلعدادية الثانوية المؤسسة )ة(مديرالسيد)ة(  لدى ،(الدراسي

 :الوثائق التالية التسجيل أن يتضمن ملف ويشترط

 من طرف ولي أمر التلميذ)ة(؛ قعومو أمعب "تيسير"برنامج بلتسجيل اطلب  -

 ؛المدنية، نسخة من الحالة توفرهافي حالة عدم  أوالثانوية اإلعدادية  لمؤسسةاب )ة(مسجل )ة(لكل تلميذ االزديادمن شهادة  نسخة -

 للوصي؛ بطاقة التعريف الوطنية لألب واألم أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من -

 التلميذ)ة((؛ غير أب الوصي)إذا كان  وصي التلميذ)ة( تسلم من طرف السلطات المحلية تحددشهادة إدارية  -

 وصل من نسخةتقدم  البطاقة،هذه  توفر عدم حالة في أو  ،(الوصي أو األم أو األب) الطلب لصاحب سارية المفعول "راميد" بطاقة من نسخة -

 .في البرنامج في انتظار تسليم هذه البطاقة الحقا من أجل استكمال ملف التسجيل" راميد" بطاقة على الحصول طلب إيداع
 

 (2019-2018ابتداء من مرحلة التوسيع ) "الجديد" االستهداف مجال
 

ابتداء من الموسم الدراسي  المعنية بمجال توسيع البرنامج الجماعات القرويةتراب المتواجدة باإلعدادية الثانوية  لمؤسساتل بالنسبة

 لتسجيل في برنامجاملف طلب  " سارية المفعول وأن يودعراميد" بطاقةالتلميذ)ة( أن يتوفر على  على ولي أمر يتعين، 2019-2018

 نيمدرستم أطفال (03)في حدود  (من الموسم الدراسي أكتوبر نهاية إلى شتنبر بدايةالفترة الممتدة من )داخل اآلجال المحددة  "تيسير"

 .إيداع الملف استالم وصلمقابل المعنية  اإلعداديةالثانوية  لمؤسسةا )ة(مديرالسيد)ة(  لدى أقصى، كحد أسرة لكل

 :الوثائق التالية التسجيل أن يتضمن ملف ويشترط

 من طرف ولي أمر التلميذ)ة(؛ وموقع أمعب "تيسير"برنامج بلتسجيل اطلب  -

 ؛، نسخة من الحالة المدنيةتوفرهافي حالة عدم  أو ؤسسة التعليميةالمب )ة(مسجل )ة(لكل تلميذ االزديادمن شهادة  نسخة -

 للوصي؛ بطاقة التعريف الوطنية لألب واألم أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من -

 ؛التلميذ)ة(( غير أب الوصي)إذا كان  وصي التلميذ)ة( تسلم من طرف السلطات المحلية تحددشهادة إدارية  -

، البطاقةه هذتوفر في حالة عدم  أو ،)األب أو األم أو الوصي( سارية المفعول لولي أمر التلميذ)ة( "راميد" نسخة من بطاقة -

 " في انتظار تسليم هذه البطاقة الحقا من أجل استكمال ملف التسجيلراميد "طلب الحصول على بطاقةوصل إيداع نسخة من 

 .في البرنامج

 

 

 .2019المسطري المحين للبرنامج : الدليل المصدر


