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 و جودة عاليةذو اجملاين التعلمي 
تضمن جودة  التعلمي و يف هذه املراكز املدعومة ابلأموال  العامة 

 .بشلك جماين بنفس املس توة يف املراكز العامة واملراكز الش به خاصة

أأي مكية مالية الش به خاصة أأي اكنت احلاةل ال يسمح للمراكز العامة و 

عطاهئم تعلمي جماين لعائالتمن ا جبار  بسبب ا  كام ال يسمح اب 

نشاء بعد العائالت عىل املسامهة يف موؤسسات أأو مجعيات و أأو ا 

جبارية املرتبطة ابلتعلمي اليت يطلب فهيا مسهمة مالية من  اخلدمات اال 

دارسقبل الأرسة ابال س تثناء الأنشطة  والأنشطة التمكيلية  خارج امل

يةواخلدمات  س  در  .اليت س تكون بشلك تطوعي لتمكيلية ا امل

 .والتسجيل تقومي ادلخول

والس نة الأوىل من التعبمي  التعلمي يف مرحةل الطفوةل

بتدايئ والتعلمي اخلازص  اال 

 :ادلخول

  ىل  81من  .أأبريل 52ا 

 : التسجيل

 من : التعلمي يف مرحةل الطفوةل والس نة الأوىل من التعلمي الابتدايئ

ىل  يونيو 2  .يونيو 9ا 

 ىل السادسة من التعلمي الابتدايئ والتعلمي ن م الس نة الثانية ا 

ىل  58من : اخلاص  .يونيو 56ا 

 .  التكوينية  الأطوار الباكلوراي  اال جباري،التعلمي الثانوي 
يس ادلخول در  :امل

  ىل  55من  .يونيو 51ا 

 

 : التسجيل

ىل  88من   .يوليو 87ا 

 

 من ميكنه تقدمي الطلب 
  ىل املركز الول مرةادلين س يدخلو تالميدال  .ن ا 

 التالميد ادلين يرغبون يف تغري املركز. 

 الاس تعالم عن طريق الربيد الالكرتوين 
ابلتسجيل يف هذه اخلدمة ستشارك وتتلقى املراسالت العامة قبل 

جراءات وأأثناء من أأجل ذكل جيب . ادلخول عرب الربيد الالكرتوين ا 

دراج بريد الكرتوين من خالل بوابة املراك ز التعلميية ا 

www.centroseducativosaragon.es   

جراءاتالس تقبال معلومات حول وضعية طلبك خالل  ولكن،  ا 

دراج عنوان بريد الكرتوين  يف اخلانة اخملصصة  ادلخول، جيب عليك ا 

 .لهذا الغرض عند ملأ الطلب

 لطلبا حصول عىلأأين يمت 
ىل . منوذج الطلب جماان موافقة دراس يةمراكز س تعطي  ضافة ا  ابلال 

املراكز  انرتنت بوابةيف منوذج الطلب متوفر  س تكون هذا ,ذكل

   www.centroseducativosaragon.esغوناحلكومة أأر 

 الطلبس متكن من ملء  صفحة الانرتنتهذه  يف 

 الطلبتقدمي أأين يمت 
بداع اس امترات الطلب اململوءة وابيق الواثئق املطلوبة يف  :ممكن ا 

 دراجه اكختيار أأول املركز  .ادلي مت ا 

 قلمي أأراغون لكرتونية أأو عرب الصفحة اخلاصة اب  ذا  بشهادة ا  ا 

 :صفحة الانرتنتمقت مبلء الطلب عىل 

admision.centroseducativosaragon.es 

http://www.centroseducativosaragon.es/
http://www.centroseducativosaragon.es/
http://www.centroseducativosaragon.es/
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 ماكن معل أأحد الأبوين أأو أأحد أأولياء الأمر الرشعيني املسكن العائيل أأو **

 .وعنوان العملأأ يار بني العنوان العائيل الاخت  
هذا اخليار متوفر لدلخول ابلنس بة ملرحةل الطفوةل، الابتدايئ، الثانوي 

 .والباكلوراي

س يؤخذ اخليار احملدد بعني الاعتبار حسب تطبيق السمل، سواء 

لهيا يف  ابلنس بة للمركز الأول اخملتار أأو لبايق املراكز البديةل املشار ا 

قلميية و  كذكل. الطلب س يؤخذ هذا اخليار يف حاةل منح اخلدمات اال 

 .5089/2018الس نة ادلراس ية التغيريات احملمتةل للمراكز خالل

 تواجد  يف حاةل .ينصح بتحديد العنوان بشلك اكمل قدر اال ماكن

يف  املسح  رمقب اال دالء، جيب احلرضي اجملالرض خارج الأ قطعة 

 .اخلص هباالعقاري 

 : العقاري يف املسحانظر رمق 

http://idearagon.aragon.es/visor/ 

 

 :واحد ملفخوة يف اال   تسجيلطلب 

 .متوفر ملرحةل الطفوةل والابتدايئ

عن الرغبة يف احلصول عىل مقاعد دراس ية  يمت الترصحيهبذا الطلب 

 .ال خوة يف مركز واحد مكعيار أأولويةمجليع ا

خو  بداء الآابء الرغبة يف تسجيل جامعي لال  ة، يقومون مبلأ عند ا 

خوة: "اس امترة طلب واحدة والحئة تفضيلية " تسجيل جامعي لال 

 .واحدة للمراكز التعلميية

ىل هذا اال ختيار ضياع جحز املقاعد يف احلاالت اليت يكون فيه  يؤدي ا 

 .ابلأموال العامةدراس ية مموةل لك اال خوة أأو بعضهم قادمني من مراكز 

 . املركز نفسه   خوة يفيع اال  التعلمي مجل ضمن ، ياالتيف مجيع احل

ضافية  .معلومات ا 
 فهيا التسجيل املراكز التعلميية اليت يرغب. 

  صفحة الانرتنتيف:   

www.centroseducativosaragon.es 

 قلميية لقسم الرتبية، اجلامعة، الثقافة والرايضة  .يف املصاحل اال 

 يف EFIC (مركز املبادرة لتدريب والعمل) خوان دلنوزا 

يف ساراغوسة يوم  4اذلي يقع يف شارع بوين ابس تور 

ىل  82أأبريل من الساعة  81الثالاثء  وم مساء  89ا  ن ي وم

عاء ةل 21 89 الأرب وم امجل ىل ي  82من الساعة  ا 

ىل   .مساء 58ا 

  لخ املس(يف ويسكة يف املركز الثقايف مانويل بنيتو مولينري

بتدا من  (القدمي  .مارس 82ا 

  قلميية للتعلمي والثقافة والرايضة يف يف تريويل يف املصاحل اال 

 .3شارع سان بيس ينيت دي ابؤل 

 

http://www.centroseducativosaragon.es/
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 ماكن معل أأحد الأبوين أأو أأحد أأولياء الأمر الرشعيني املسكن العائيل أأو **

 الواثئق الاجبارية املطلوبة
 ملأ ى  اس امترة الطلب 

  يف (.ابلسن ملتعلقط االرش  يهف أأن التلميذ يتوفر وثيقة تدل عىل

عطاء اال ذ  )د من السنيف اس امترة الطلب للتأأك نحاةل عدم ا 

 غري ابلنس بة للتالميذ  فقط. تغيري املركز شهادة التسجيل يف حاةل

 .أأراغون قلمي ا  املموةل من طرف  راكزامليف  املمتدرسني

  فقط لـ )شهادة الانتقال أأو النجاح احملصل علهيا من طرف املركز

 (ا   والباكلوراي.ث. ت

  ىلاستنادا  ,املعين من املصاحللقرار اأأو  التعلمييالنفيس التقرير  ا 

طالب ذو ل ACNEAE (حمجوزة ل لحصول عىل مقاعدل, اةلاحل

حتيجات خاصة يتطلب دمع تعلميي  (.ا 

   اخلداج الشديدالقرار املعين من املصاحل يف حاالت. 

يس رشوط ادلخول در  :امل
 : التفضيلية الرشوط

آابء أأو (أأ  أأولياء  وجود ا خوة مسجلني يف املركز أأو أأحد ال

 .نفسه يعملون يف املركز الأمور

  ( نقاط 1)الأخ الأول مسجل يف املركز 

  (.نقطة واحدة)للك واحد من اال خوة الآخرين 

  اذلين يعملون يف  أأولياء الأمور لك واحد من الآابء أأول

 (نقاط 4)املركز 

 : قرب املسكن العائيل أأو ماكن العمل (ب

 اذلي يوجد فيه   املتواجد داخل منطقة المتدرس املسكن

  :املطلوب املركز التعلميي

 (نقاط 6)العائيل  املسكن. 

   نقاط( 2ماكن العمل.) 

  حدودية للمركز التعلميي  املسكن يتوجد يف مناطق

 :املطلوب

  (.نقاط 3)املسكن العائيل 

  نقتتني(ماكن العمل) 

، يتبع فهيا القرب اخلطييف املناطق اليت يطبق علهيا 

 :التايل الرتتيب

 املتواجد داخل منطقة المتدرس  اذلي يوجد فيه  ملسكنا

 :املطلوب  املركز التعلميي

 (نقاط 6) يلاملسكن العائ. 

  (.نقاط 2)ماكن العمل 

 املتواجد داخل منطقة المتدرس  اذلي يوجد فيه  املسكن

 :رشوط القرب اخلطيوتتوافق مع  املطلوب املركز التعلميي

 (نقاط 7) املسكن العائيل. 

 (.نقاط 6)عمل ماكن ال 

 املتواجد يف املناطق احملاذية منطقة المتدرس  اذلي  املسكن

  :يوجد فيه املركز التعلميي املطلوب

 (نقاط 3)املسكن العائيل. 

  نقاط 5(ماكن العمل.) 

 نطقة المتدرس  مل  املتواجد يف املناطق احلدودية كناملس

مع رشوط اذلي يوجد فيه املركز التعلميي املطلوب وتتوافق 

 :القرب اخلطي

   (نقاط 7 )العائيلاملسكن . 

  (نقاط 2,2 )ماكن العمل. 

  مع رشوط املتواجد يف منطقة أأخرى وتتوافق  **املسكن

 (نقطة 4)القرب اخلطي 

 

 :  للعائةلادلخل الس نوي  (ت

   جملموع املؤرش العمويم  عنل يعادل  او يقاذا اكن ادلخل

 ، IPREM  5086) ذو تأأثرات متعددة املداخيل

 .(نقطة واحدة( )يورو 6.390.83

 

 

  وي اال حتياجات اخلاصةاحلاالت املعرتف هبا ذل )ث

  املعرتف هبا سواء اكنت  ذوي اال حتياجات اخلاصةحاالت

 (نقطة واحدة)أأو حس ية للتلميذ ذهنية جسدية أأو 

 املعرتف هبا سواء اكنت  حاالت ذوي اال حتياجات اخلاصة

 التلميذ خوةا  ذهنية أأو حس ية للأبوي او جسدية أأو 

 (نقطة  0.72)

يؤخذ بعني الاعتبار املعيار  احلالتني يف حال اجمتعت)

 (الأكرب تنقيطا

 :معيار تمكييل

 .الأفراد متعددة حاالت الأرس (ج

 نقطة واحدة: عامة 

 نقطتني : خاصة 

نحاالت الأرس  (ح وي يدة الأب وح  ال

طة ق     5 .0 ن

راد عددة الأف ت عت الأرس م مت ال اج  (يف ح

ني والأرس ا ع ؤخذ ب ن ي وي يدة الأب وح ل

طا ي ق ن رب ت يار الأك ع بار امل ت  (.الاع
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 ماكن معل أأحد الأبوين أأو أأحد أأولياء الأمر الرشعيني املسكن العائيل أأو **

 

ىل الباكلوراي  يطبق ايضا عىل ادلخول ا 
معدل امللف الااكدميي للمواد املدروسة يف الس نة الأخرية  (خ

 .ا  . ث. من ت
 نقطة صفر.................. 2أأقل من 

ىل  2من   واحدةنقطة ...........2.99ا 

ىل  6من   نقطتني ........ 6.99ا 

ىل  7من   نقاط 3.......... 7.99ا 

ىل  1من   نقاط 4.......... 1.99ا 

ىل  9من   نقاط 2..............80ا 

 

 : يف حاةل التعادل
 :حاالت التعادل حسب املعايري التالية يمت تسوية

  خ  الفقرة فقط ابلنس بة للباكلوراي) 

  ت(،  ب(أأ  الفقرات صل علهيا يفاحملنقاط ال أأكرب  ،) ، 

 (   ،  ج(ث

  أأمام اجمللس الرتبوي معوميةقرعة. 

  الفقرة بعد القرب اخلطييف املناطق اليت يطبق فهيا معيار 

 :وقبل البايق يمت تطبيق(  ب

من  يف احلاالت اليت يكون فهيا املركز املطلوب( 8.ب

طرف الطالب  اكختيار أأول هو الوحيد املوجود داخل جمال 

 قرب اخلطي  ال

                                                            للمركز املطلوبمبنطقة المتدرس  سكنتواجد امل ( 5.ب

 .أأولاكختيار 

 

 
  فامي خيص

  ليأأبر  5لـ  ECD/ 544/2018رمق  أأنظر قرار ادلخول الواثئق

1508 (BOA 9 /4/ 2018) 

 

 املطلوبة  أأو تزوير الواثئق /و ازدواجية الطلبات

لغا جراء ادلخوليؤدي اىل ا   .ء طلب ا 
 

 
 


