
 
 

 
   - املديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل  
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خباري     بالغ    ا 

 2021أ كتوبر    7امخليس  
 

من أ جل ا عطاء فرصة ا ضافية للتسجيل لولوج ال قسام التحضريية للمدارس العليا، تهني  وزارة الرتبية الوطنية  
والتالميذ الناحجني يف  والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلم ، قطاع الرتبية الوطنية، ا ىل عمل اكفة التلميذات  

أ نه سيمت الرشوع من  ،  طلبات الرتش يح لولوج هذه ال قسام، واذلين تقدموا ب 2021امتحاانت الباكلوراي برمس دورة  
الاس تحقاق  حسب  املرتبني،  والتالميذ  التلميذات  تسجيل  يف  واس تثنائية  ضافية  ا  معلية   خالل 

 ، وفق الربانمج التايل: ويف حدود املقاعد املتبقية  
 

يداع تمكةل امللف  التاري  القسم   توقيت ا 
توقيت ال عالن عن  

 النتائ 
 ماكن نرش النتائ 

  الرايضيات والفزيايء وعلوم املهندس 

 (MPSI ) 
 صباحا   9الساعة  من   2021  أ كتوبر   11

 زوالا   12الساعة  ا ىل  

 14ابتداء من الساعة  

 بعد الزوال 

مراكز ال قسام  

التحضريية للمدارس  

 العليا. 

 

 الفزيايء والكميياء وعلوم املهندس 
 (PCSI ) 12    صباحا   9من الساعة   2021أ كتوبر 

ىل الساعة    زوالا   12ا 
 14ابتداء من الساعة  

التكنولوجيا والعلوم الصناعية   بعد الزوال 
 (TSI ) 

ختصص علم   - الاقتصاد والتجارة 
(ECS) 13    صباحا   9من الساعة   2021أ كتوبر 

ىل الساعة    زوالا   12ا 

 14ابتداء من الساعة  

ختصص  - الاقتصاد والتجارة  بعد الزوال 
 ( ECTتكنولويج ) 

 

ثبات حضورمه )خشصيا أ و من ينوب عهنم( مبركز أ و مراكز ال قسام   وعليه، يتعني عىل املرتحشات واملرتحشني ا 
حيث يقوم الراغبون مهنم ابلتسجيل يف لحئة التباري عىل ، التسجيل هباالتحضريية اليت مت ترتيهبم فهيا ويرغبون يف 

نسخة من شهادة الباكلوراي، نسخة  الواثئق الرضورية ل دارة املركز ) املناصب الشاغرة )يف حاةل وجودها( بتسلمي نسخ  
( صباحا ا ىل غاية الساعة الثانية عرش  9؛ وتمت هذه العملية ابتداء من الساعة التاسعة ) من البطاقة الوطنية للتعريف( 

 ( زوالا حسب التواري احملددة يف اجلدول أ عاله. 12) 

حشات واملرتحشني الاطالع عىل املقاعد الشاغرة من خالل الفضاء اخملصص  كام جتدر ال شارة ا ىل أ نه ميكن للمرت 
 . https://massarservice.men.gov.ma/moutamadrisوقع ال لكرتوين لفضاء املمتدرس:  لهذه العملية عرب امل 

الشهادة  و حسب  عدم  علهيم  فيجب  أ خرى،  مبؤسسات  املسجلني  واملرتحشني  للمرتحشات  ال صلية ابلنس بة 
املؤسسات هذه  من  يرغبون    ،للباكلوراي  اذلي  التحضريية  ال قسام  مركز  لولوج  الهنايئ  قبوهلم  من  التأ كد  بعد  ل   ا 

 . 2021  - 2022يف الالتحاق به برمس الس نة ادلراس ية  

ينوب عنه)ا( الاو  أ و من  ال دارة مسؤولية عىل لك مرتحش)ة(  تتحمل  نتائ الانتقاء ابملركز ول  طالع عىل 
 . هباا خباره 

 


