
 

 

 2020/2019 الدخول المدرسي لسنة
 الطلب على حصولال يتم أين
   مجانا. الطلبنماذج  عليمر مراكز التتوف
للتعليم الخاص  الطلبيمكن الحصول على نماذج  كما

: من خالل الموقع اإللكتروني
www.centroseducativosaragon.es  

ن مأل استمارات طلبات التعليم  لطور ما قبل يمك
 :االبتدئي واالبتدائي  من خالل الموقع اإللكتروني 

www.centroseducativosaragon.es  
  

 الطلب تقديم يتم أين
 الوثائق وباقي المملوءة الطلب ماراتتاس داعيا ممكن

 :يف المطلوبة
 .أول أ كاختيار ادراجه تم يدال المركز ⋅
 بشهادة أو أراغون باقليم الخاصة الصفحة عبر ⋅

 صفحة على الطلب بملء قمت اذا الكترونيةتوقيع 
 : تننتراال

www.centroseducativosaragon.es  
  

 .العمل وانأوعن العائلي العنوان بين االختيار
 الطفولة، لمرحلة بةسبالن للدخول متوفر الخيار هذا

 .الثانوي والبكالوريا التعليم الخاص،االبتدائي،
  
  

 ائياالبتد التعليم من السادسة الى الثانية السنة من ⋅
 .يونيو 24 الى 19 من :الخاص والتعليم

 طواراأل ا البكالوريا الجباري، ا الثانوي التعليم
 .التكوينية

 :سي المدر ولالدخ
 .يونيو 17 الى 21 من

 :التسجيل
 .يوليو 87 الى 11 من
 الطلب تقديم يمكنه من

 .مرة ولأل المركز الى سيدخلون ينذال لتالميد ا
 .المركز رييتغ في يرغبون ينذال التالميد

 االلكتروني البريد طريق عن تعالمساال
 المراسالت وتتلقى ستشارك الخدمة هذه في بالتسجيل

 البريد عبر الدخول اجراءات أثناء و قبل العامة
 الكتروني بريد ادراج يجب ذلك أجل من .االلكتروني

 التعليمية المراكز بوابة خالل من
www.centroseducativosaragon.es  

 خالل طلبك وضعية حول معلومات الستقبال ولكن،
 بريد عنوان ادراج عليك يجب دخول،ال اجراءات
 ألم عند الغرض لهذا صصةخالم الخانة في الكتروني

  .الطلب
  
  

 عاليةجاني ذو جودة م تعليم
 جودة العامة والم ألبا المدعومة المراكز تضمن
 كزالمرا وأ العامة المراكز في سواء تهمجانيو التعليم

 .خاصةال شبه
 هبوالش ةالعام للمراكز يسمح ال الحالة كانت أي
 اعطائهم بسبب العائالت من مالية كمية أي خاصةال

 على العائالت باجبار يسمح ال كما مجاني تعليم
 ضبع انشاء أو جمعيات أو ؤسساتم في المساهمة

 فيها يطلب التي بالتعليم المرتبطة الجبارية ا الخدمات
 خارج نشطةاأل تثناءس با سرةاأل قبل من مالية همةامس

 التكميلية شطةنألوا المدارس
 بشكل ستكون التي التكميلية المدرسية والخدمات

 .تطوعي
 .والتسجيل الدخول تقويم

 يملالتع الطفولة مرحلة في التعليمالطور الثاني من 
 .الخاص والتعليم البتدائي ا

 :الدخول
 .مارس 19 الى 13 من

 :التسجيل
 من ولىاأل  والسنة الطفولة مرحلة في التعليم ⋅

  .مايو 31 لىإ  24 من :دائياالبت التعليم
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 .اضافية معلومات
 .فيها التسجيل يرغب التي التعليمية المراكز ⋅

 : ترت ن االن صفحة في
www.centroseducativosaragon.es  

 الثقافة ،الجامعة التربية، لقسم القليمية ا المصالح في ⋅
 .والرياضة

 خوان )CIEF(والعمل لتدريب المبادرة مركز ⋅
  دلنوزا

 ساراغوسة في 4رقم  باستور بوين شارع في يقع الذي
  يوم

 ( مولينير بنيتو مانويل الثقافي المركز في ويسكة في ⋅
 المسلخ

 .)القديم
 ةوالثقاف للتعليم القليمية ا المصالح في تيرويل في ⋅

  وولبا دي ينتي بيس سان شارع . في والرياضة
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سواء السلم، تطبيق حسب االعتبار بعين الخيار سيؤخذ
 لبديلةا المراكز لباقي أو  تارخالم ولألا للمركز بالنسبة
 في الخيار هذا يؤخذس كذلك .في الطلب اليها المشار

 المحتملة التغييرات و االقليمية الخدمات منح حالة
  2019/2020سية الدرا السنة خالل للمراكز

 في .المكانا قدر كامل بشكل العنوان بتحديد ينصح
المجال الحضري ،   خارجقطعة األرض   تواجد حالة

 .بها الخاص لمسح في العقارييجب اإلدالء برقم 
 :في العقاري المسح رقم انظر

/orhttp://idearagon.aragon.es/vis  
 :واحد ملف في الخوة ا تسجيل طلب

 .واالبتدائي الطفولة لمرحلة متوفر
 على الحصول في الرغبة عن التصريح يتم الطلب بهذا

 كمعيار واحد مركز في الخوة ا لجميع دراسية مقاعد
 .أولوية

 لالخوة، جماعي تسجيل في الرغبة اآلباء ابداء عند
 جماعي تسجيل" :واحدة طلب ستمارةا مألب يقومون
 .التعليمية للمراكز تفضيلية واحدة والئحة "لالخوة

 في المقاعد حجز ضياع الى يؤدي الختيار ا هذا
 قادمين بعضهم أو االخوة فيه كل يكون التي الحاالت

 جميع في .العامة ألموالبا ممولةسية درا مراكز من
 المركز في خوة ال ا يعملج التعليم يضمن الحاالت،

  . نفسه
  
  
  

 :للعائلة السنوي الدخل ت) 
 العمومي المؤشر عن يقل او يعادل الدخل كان اذا ⋅
يورو ،  IPREM 2017 :6.454،03 ( متعددةال مداخيللل

  نقطة واحدة)
 صةالخا الحتياجات ا لذوي بها المعترف الحاالت ) ث
 سواء بها المعترف الخاصة الحتياجات ا ذوي حاالت ⋅

 كانت
 )واحدة نقطة( للتلميذية حس أو ذهنية أو جسدية
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 سواء بها المعترف الخاصة الحتياجاتا ذوي حاالت ⋅
 كانت
 0،75 التلميذ اخوة او ن بويألل حسية أو ذهنية أو جسدية

 ) نقطة
 المعيار االعتبار بعين يؤخذ ناالحالت اجتمعت حال في(

 )تنقيطا األكبر
 :تكميلي معيار

 .األفراد متعددة سراأل حاالت )ج
 واحدة نقطة :عامة ⋅
 نانقطت :خاصة ⋅
 نقطة  5 .0 أحادية األبوة  سراأل حاالت ( ح
 وأحادية األبوة فراداأل متعددة سراأل اجتمعت حال في(

  .)يؤخذ بعين االعتبار المعيار األكبر تنقيطا
  

  باالضافة، يطبق فقط على  طورالبكالوريا
 
  
 
 
  

 التعليمي للمركز حدودية مناطق في يتوجد المسكن
 :المطلوب

 .)نقاط3 ( يالعائل المسكن ⋅
 )نقتتين ( العمل مكان ⋅
 فيها يتبع الخطي، القرب عليها يطبق التي المناطق في

 :(ال يطبق في طور البكالوريا) التالي الترتيب
 فيه يوجد الذي التمدرس منطقة داخل المتواجد المسكن ⋅

 : المطلوب التعليمي المركز
 .)نقاط 6 ( العائلي المسكن ⋅
 .)نقاط 5 (العمل مكان ⋅

 فيه يوجد الذي التمدرس منطقة داخل المتواجد المسكن ⋅

 القرب شروط مع وتتوافق المطلوب التعليمي المركز
 :الخطي

 .)نقاط 7 ( العائلي المسكن ⋅
 .)نقاط 6 ( العمل مكان ⋅

 التمدرس منطقةل ذيةالمحا المناطق في المتواجد لمسكنا ⋅
 الذي
 :المطلوب التعليمي المركز فيه يوجد

 .)نقاط 3 (العائلي المسكن ⋅
 .)نقاط 2 ( العمل مكان ⋅

 التمدرس لمنطقة الحدودية المناطق في المتواجد المسكن ⋅
 مع وتتوافق المطلوب التعليمي المركز فيه يوجد الذي

 شروط
 : الخطي القرب

 . )نقاط 7 (العائلي المسكن ⋅
 .)نقاط 5,5 (العمل مكان ⋅

 شروط مع وتتوافق أخرى أ منطقة في المتواجد المسكن ⋅
  )نقطة 4 ( الخطي القرب

 المطلوبة االجبارية الوثائق
 ملوءة.م الطلب مارةتاس ⋅
 المتعلق الشرط فيه يتوفر التلميذ أن على تدل وثيقة ⋅

ويسكا وسرقسطة يمكن التأكد  سن( بالنسبة لعواصم بال
 ) من السن من خالل سجل السكن

 بالنسبة فقط .المركز تغيير حالة في التسجيل شهادة ⋅
 طرف من الممولة المراكز في غير المتمدرسين للتالميذ

 .أراغون اقليم
 المركز طرف من عليها صلح النجاح أو االنتقال شهادة ⋅

 )والبكالوريا ا .ث .ت فقط(
المصالح اإلقليمية للحصول على اماكن دراسية  قرار ⋅

 .    ACNEAE محجوزة لـ
 .الخداج ت أطفالحاال في اإلقليمية  المصالح قرار ⋅

 :سي المدر الدخول شروط

 :التفضيلية الشروط
 أو اآلباء أحد  أو المركز في مسجلين اخوة وجود )أ

 ولياءاأل
 :نفسه المركز في يعملون

 )نقاط8 ( المركز في مسجل األول خألا ⋅
 .)واحدة نقطة( اآلخرين الخوة ا من واحد لكل ⋅
 في يعملون الذين ولياءاأل أو اآلباء من واحد لكل ⋅

 )نقاط4 ( المركز
 :العمل مكان أو العائلي المسكن قرب )ب
 فيه يوجد الذي التمدرس منطقة داخل المتواجد المسكن ⋅

 :المطلوب التعليمي المركز
 .)نقاط6 ( العائلي المسكن ⋅
  .)نقاط5 ( العمل مكان ⋅
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في الجريدة    الدخول قرار أنظر الوثائق يخص فيما
المورخ في   BOA   1/3/2019الرسمية ألراغون 

  2019فبراير  22
  

 المطلوبة الوثائق تزوير أو أ /و الطلبات ازدواجية
  .الدخول اجراء طلب الغاء الى يؤدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 ةنةالس في المدروسة للمواد االكاديمي الملف معدل )خ

 األخيرة
 . ا .ث .ت من
 نقطة صفر ..................5 من أقل
 واحدة نقطة........... 5،99 الى 5 من
 نانقطت........ 6.66 الى 6 من
  نقاط 3............7.99 الى 7 من
 نقاط 4......... .8.99 الى 8من 
 نقاط 5.............. 10إلى  9من 
 :التعادل حالة في

 :التالية المعايير حسب التعادل حاالت تسوية يتم ⋅
 )خ الفقرة للبكالوريا بالنسبة فقط

 ،)أ الفقرات في عليها صلأكبر عدد من النقاط المح  ⋅
  ،)ت ،)ب

 )ج ،)ث
 قرعة عمومية امام المجلس التربوي ⋅
 بعد الخطي القرب معيار فيها يطبق التي المناطق في ⋅

 الفقرة
 :تطبيق يتم الباقي وقبل )ب
 المطلوب المركز فيها يكون التي الحاالت في )  1ب.
 الموجود الوحيد هو أول كاختيار الطالب طرف من

 الخطي القرب مجال داخل
 للمركز التمدرس بمنطقة نسكالم جدتوا )2 .ب

 المطلوب
  .أول كاختيار


