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* لوازم التسجيل و اعادة التسجيل بالقسم الخارجي *
الجذوع المشتركة
عقد االزدياد بالعربية والفرنسية(حديث العهد) بالنسبة للجدد 01:نسخة.

األوليات بك & الثانيـات بك
عقد االزدياد العربية والفرنسية (حديث العهد) باستثناء التالميذ القدامىالمنتقلين لألولى بكالوريا 01:نسخة .

وصل جمعية اآلباء (130درهم =100د إنخراط30+د ل:البطاقات و نسخ
علوم المهندس والفروض الكتابية المحروسة)

وصل جمعية اآلباء (130درهم =100د إنخراط30+د ل:البطاقات و نسخ
علوم المهندس والفروض الكتابية المحروسة)

اشهاد بااللتزام ببنود النظام الداخلي للمؤسسة

اشهاد بااللتزام ببنود النظام الداخلي للمؤسسة

موقع من طرف األب أو الولي بالنسبة للجدد

موقع من طرف األب أو الولي بالنسبة للجدد

()06صـــــــــــــــــــــــور

وصل االقتـــــــــــــــــــــصاد 43.00( :ده )
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألب أو الولي يدون فيها رقم هاتفه
المحمول.
ملف الترشيح المتحانات البكالوريا معبأ بدقة تامة (يسحب من خزانة
المؤسسة).

( )04صــــــور بالنسبة للجدد
( )03صـــــور بالنسبة للقدامى

وصل االقتـــــــــــــــــــــصاد 43.00( :ده )
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للتلميذ(ة) واألب أو الولي يدون فيها رقمالهاتف المحمول.
نسخة من بطاقة تعريف التلميذ(ة) بالنسبة لتالميذ الثانيات بكالوريا.ملف الترشيح المتحانات البكالوريا معبأ بدقة تامة يسحب من خزانة
المؤسسة بالنسبة للوافدين الجدد من األوليات بكالوريا.

مالحظـــــــــات هامــــــــــة :
•
•
•
•
•
•

ستتكلف جمعية اآلباء باقتناء (الملف المقوى/بطاقة التلميذ  /بطاقة الغياب /البطاقة المدرسية  /الملف المدرسي للتعليم الثانوي /ملف الترشيح
المتحانات البكالوريا /األظرفة والطوابع البريدية).
يجب االدالء بجميع الوثائق المطلوبة كاملة ،حتى يكون التسجيل تاما.
تبتدأ عملية التسجيل وإعادته من يوم :االربعاء  2021/7/14إلى غاية السبت  2021/7/17وذلك من الساعة :التاسعة صباحا الى الساعة
الثانية بعد الزوال.
ارتداء الوزرة البيضاء للذكور واإلناث إلزامي خالل الدراسة.

ستفتح الداخلية في وجه المسجلين الممنوحين على الساعة السادسة من بعد زوال يوم الخميس  02شتنبر .2021
استئناف الدراسة رهين بإتمام جميع مراحل التسجيل للجدد ومراحل إعادة التسجيل بالنسبة للقدامى.

بالنسبة للراغبين في إعادة التوجيه:
بالنسبة للراغبين تغيير التوجيه تعبئة البطاقة الرقمية عبر فضاء متمدرس لمنظومة مسار في أجل أقصاه  20يوليوز .2021

بالنسبة للراغبين في شهـــــادة المغـــــــــادرة:
ـ وصل التسجيل ( 10د) يسلم من طرف مقتصد المؤسسة.

ـ

( )02صور بالنسبة للوافدين الجدد.

ـ تبرئة الخزانة المدرســـية بالنسبة للقدامى.
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