
 مييةادـاما مع اجملهودات اليت تقوم بها الوزارة واألكــنسجايف إطار التعبئة الوطنية الشاملة لوقف انتشار فريوس كورونا املستجد، و

  ق يميع املتعلم ن سمستويات تتبات التوجي  يف التعبري ت  رغباته حلرية البيداغوجية، وضمانا استمراالقليمية لضمان واملديريات اإل

 الشــرق.ة ـة جبهـخلاصاكرتونية لإلاالك املتاحة هل ، مت إتداد بطائ ق الرغبات والرتشيحات ــــوترشيحاته  لولوج خمتلف الشعب واملس

 التوجيهات اهلامة قبل البدء: أيها التالميذ األتزاء، اقرأوا جيدا هذه

حدد اخلانة اليت تناسب مستواك ومسارك الدراسي احلالي )ثالثة إتدادي أو جذع مشرتك تام أو جذع مشرتك مهين أو سنة أوىل باكالوريا(؛-1

اجلذوع املشرتكة املهنية(؛ )بطاقة الرغبات ال تعبأ بالنسبة لتالميذالرغبات املناسبة بالضغط تلى الزر املناسب         ق  بتعبئة بطاقة -2

إذا وقع اختيارك تلى شعبة أو مسلك خاص )غري متاح جبميع الثانويات(، تليك ان تعبئ بطاقة الرتشيح اخلاصة إضافة إىل بطاقة الرغبات؛-3

اصة بها و بطاقة الرغبات.إذا كنت م  تالميذ الثالثة إتدادي و رغبت يف ولوج أحد اجلذوع املشرتكة املهنية، تليك تعبئة بطاقة الرتشيح اخل-4

 سمسك املعطيات املطلوبة منك  كاملة، وال تضغطوا تلى زر اإلرسال حتى تتأكدوا م  معطياتك  واختياراتك . اقومو

بطاقة الرغبات

(وع مشرتكة مهنيةذج) اخلاصة بطاقة الرتشيح

(..أصيل –تكنولوجي ) بطاقة الرشيح اخلاصة

البطاقات اخلاصة 

بتالميــــذ الثـــالثة إتــدادي

 مسار تام

بطاقة الرتشيح اخلاصةدبياأل بطاقة الرغبات

بطاقة الرغبات

بطاقة الرغبات

بطاقة الرغبات

العلمي

التكنولوجي

التعلي  االصيل

بطاقة الرتشيح اخلاصة

بطاقة الرتشيح اخلاصة

بطاقة الرتشيح اخلاصة

 مسار مهين

حد املسالك املهنية اخلدماتيةألبطاقة الرتشيح خدماتي

يةصناتحد املسالك املهنية الألالرتشيح  بطاقةصناتي
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البطاقات 

اخلاصة 

 بتالميذ

مسـتوى 

السنة األوىل 

ياكالوربا

(حسب الشعبة أو املسلك احلالي) بطاقات الرغبات

(حسب الشعبة أو املسلك احلالياخلاصة ) الرتشيح بطاقات

حماسباتي تدبري و اقتصادية تلومجتريبية تلومنسانيةإ.ع و آداب رياضية تلوم

رياضية تلوم جتريبية تلوم

بالنسبة لتالميذ الشعب التالية: العلوم الشرتية، اللغة العربية، الفنون التطبيقية، العلوم والتكنلوجيات 

لك.ـاملساحه ، يف نفس ـلون بعد جنـكانيكية فسيواصـلوجيات امليوعلوم والتكنـهربائية والـالك

بطاقة الترشيح للتكوين المهني     )مستوى التأهيل(  لراغب ن يف التوجي  للتكوي  املهينللتالميذ ابالنسبة 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWyN-TPi7SpDLbMnRnjqQ4BmTOPymfMGgZb0PGJM_FmDTIjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFzAlglC6etjjszG8Xy26Hskg7GX6jSYXQdmGFhNDybNVjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe09oH3yfllNdPuiscZFAh2ftCqO2J0bjxUPYgBjFJiflRS8w/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoRtiB-QmYTos7KcfYRRlIGv3UkNyQ0vYPDTk5Zdk9mR_PFQ/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtcLqq5lV7JRFynQkkd2grVB2w-rUvoJ3-CEdDOYD9RChf9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Zf9ITcRuWuMW1XXsXwbwzUzDZl13yxn8mYhKDfUCpUpI1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28UVf5Mz4e5GxOMI6vb4_l-9eRAvSlNkf5VxiiVXa_IQ_DQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0FYD05RtW_tfr6l1MrFa4Q441IuGqzHs6eQ7RZjBY2ou-nw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvzMBe63eTfFonfMqjHoXO7bSrDIeOToJFZTPlG6kWDMQA_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyeNGJiWKMZYJgUSLAgByq1S4-mm2JsUu4gkT2tcgXoaSrKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWyN-TPi7SpDLbMnRnjqQ4BmTOPymfMGgZb0PGJM_FmDTIjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFzAlglC6etjjszG8Xy26Hskg7GX6jSYXQdmGFhNDybNVjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe09oH3yfllNdPuiscZFAh2ftCqO2J0bjxUPYgBjFJiflRS8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgjFD0ivx7NEmssqkmQiBEv4_EukCsIYDRWZqjS0NRqtywaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejjO7T6kZZZDfFCvUsqzg8nE4_dgumJzbmd531tEih7jtuzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJxyxtY1p8CidwI68cWJuIwFGIxN4DAtUbbL4VuQQYudPdeg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefjxkrOWqLRFMJBnnYxEQThTPXjTk18uB-6thNRl_lqCbQXA/viewform
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