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 باألقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا شروط ومسطرة الترشيح والولوج لالتحاق

 

 شروط الترشيح .1
 :لمترشح لألقسام التحضيرية ما يلييشترط في ا

ويتابع دراسته بالسنة الختامية من سلك البكالوريا بالمغرب في مؤسسة للتربية والتعليم العمومي أو  أن يكون ممدرسا -

مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص لها من قبل وزارة التربية الوطنية، ويكون قد تابع دراسته بالسنة األولى  من 

 سلك البكالوريا بإحدى هذه المؤسسات؛

 .4572دجنبر 27 بحلولسنة  47يتجاوز عمره أال  -
 

 

 شروط الولوج .2
ويستثنى  ، على األقل،بميزة مستحسن 4572حاصال على البكالوريا الوطنية في إحدى دورتي  يشترط في المترشح أن يكون

كما يشترط  ،وشعب العلوم والتكنولوجيا الكهربائية والعلوم والتكنولوجيا الميكانيكيةالميزة مترشحو شعبة العلوم الرياضية  من شرط

الشاغرة وفقا لما  مقاعدأن تكون شعبة البكالوريا المحصل عليها مناسبة لمسلك األقسام التحضيرية المرغوب فيه، وذلك في حدود ال

 .4الملحق رقم هو مبين في جدول 
 

 مسطرة الترشيح والقبول  .3
 

 مقتضيات مشتركة .3.1

بالنسبة للمترشحين الحاملين للبكالوريا الوطنية، وفق للمدارس العليا تتم إجراءات الترشيح والقبول باألقسام التحضيرية 

 .2ملحق رقم المسطرة المبينة في الجدول 

أما بخصوص المترشحين الحاملين لبكالوريا أجنبية والذين تابعوا دراستهم بالسنة الختامية من سلك البكالوريا بإحدى 

 . ، فتتم دراسة ملفاتهم من طرف لجنة مركزية خاصة 2012/2013الموسم الدراسيات األجنبية برسم المؤسسات التعليمية للبعث
 

 معالجة الحاالت اإلستثنائية .3.2

وحاولوا  e-CPGEالنسبة للمترشحين المستوفين لشروط الترشيح لألقسام التحضيرية للمدارس العليا، الذين ولجوا بوابة ب

ولم يتمكنوا من  ها،في تبعا للتوجيهات الواردة (والنسب، واإلسم، وتاريخ االزديادالرقم الوطني للتلميذ، )المطلوبة  المعلومات إدخال

في  يتعين عليهم،وضع ترشيحاتهم عبرالبوابة رغم القيام بعدة محاوالت إلنجاز هذه العملية، طبقا لإلرشادات الواردة على الموقع، ف

 :تقديم ملف لطلب مراجعة المعلومات التي تخصهم على البوابة؛ ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية  أسرع وقت ممكن،
 

 وثيقة، معدة لهذا الغرض، يتم طبعها عبرالبوابة عقب محاولة وضع الترشيح التي قام بها المترشح، موقعة من طرف -

 ؛ المعني باألمر

 ؛(وجزة من عقد اإلزدياد، أونسخة لصفحة الدفتر العائلي التي تخصهأونسخة م)نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف  -

نسخة مصادق عليها من طرف مدير المؤسسة لبيانات النقط الخاصة بالدورة األولى من الجدع المشترك، والدورة الثانية  -

 .ط الخاص باإلمتحان الجهويمن السنة األولى من سلك البكالوريا، والدورة األولى من السنة الختامية منه، وكذا بيان النق
 

كل ثانوية  حيث يقوم مدير ،مترشحكل الثانوية التأهيلية التي ينتمي إليها إدارة لدى  الملفات، مقابل وصل اإليداع،ضع هذه تو

التأهيلية في نفوذها التي توجد الثانوية  الجهوية للتربية والتكوين األكاديمية إلى باستعجالإرسالها ثم ختمها وتوقيعها بتأهيلية معنية 

 .تباعا فور التوصل بكل طلب وتجدر اإلشارة إلى أن عملية معالجة هذه الملفات وإرسالها يجب أن تتم. الترابي

باألكاديمية المعنية بمعالجة  SAGEبهذه الملفات، يقوم المسؤول عن نظام  الجهوية للتربية والتكوين بعد توصل األكاديمية

 .ين تباعا فورالتوصل بالملفاتالطلبات والقيام بالمتع

 

بعد تقديم ملفاتهم إلدارة الثانوية التأهيلية التي ينتمي إليها كل مترشح، يقوم المترشحون المعنيون بهذه الطلبات بإعادة المحاولة 

وفي حالة عدم التمكن من إنجاز هذه العملية في اآلجال  من جديد، طالما تسمح البوابة بذلك، من أجل وضع ترشيحاتهم عبرها؛

، الموجودة على الموقع e-CPGEترشيحاتهم عبرة بوابة ، يقوم المترشحون المعنيون بوضع (4572 ماي 42أي قبل )المحددة لذلك 

مسك المعلومات المطلوبة تبعا للتوجيهات الواردة و" رشيح اليدويالت"بعد الضغط على الزر ، وذلك www.cpge.ac.maااللكتروني 

  .2يمكن إيجاز العمليات الخاصة بهذه الحاالت االستثنائية في جدول الملحق رقم وفي الموقع؛ 

 

 (5ملحق رقم ) الالئحة مترشحي هذهمسطرة إعداد الالئحة الرئيسية و تسجيل  .3.3

http://www.cpge.ac.ma/
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تقوم لجنة االنتقاء بكل مركز بإجراء عملية  حيث للبكالوريا الناجحين في الدورة العادية ينتخص هذه المسطرة فقط المترشح

خاصة االنتقاء وترتيب المترشحين المستوفين لشروط الترشيح والولوج المحددة أعاله حسب االستحقاق، ويتم إعداد الئحة رئيسية 

األقسام من شعب البكالوريا المطلوبة بمسلك (  أو مسلك)شعبة  بكل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية المتوفرة بالمركز وكل

 .التحضيرية المعني
 

ولإلشارة  فإن المترشحين المستوفين لشروط الترشيح والولوج، الناجحين في الدورة العادية والذين لم ترد أسماؤهم في الالئحة 

 .(3.4الفقرة  أنظر)الرئيسية يتم  ترتيبهم، حسب االستحقاق، ضمن الئحة االنتظار 
 

 

 (6الملحق رقم ) مسطرة إعداد الئحة االنتظار .3.3

تخص هذه المسطرة المترشحين الناجحين في الدورة العادية الذين لم ترد أسماؤهم في الالئحة الرئيسية وكذا المترشحين 

لجنة االنتقاء بكل مركز بإعداد تقوم  حيثالناجحين في الدورة االستدراكية والمستوفين لشروط الترشيح والولوج المحددة أعاله، 

من شعب البكالوريا ( مسلك أو)الئحة انتظار واحدة خاصة بكل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية المتوفرة بالمركز وكل شعبة 

نتظار، كما تقوم لجنة االنتقاء بتوزيع مترشحي الئحة اال. المطلوبة بالمسلك المعني، يرتب فيها هؤالء المترشحون حسب االستحقاق

 .الشاغرة مقاعدمرتبين حسب االستحقاق، إلى ثالث فئات وذلك من أجل تسهيل وتنظيم عمليتي استقبالهم وتسجيلهم في حدود ال

 

 (الفئتان األولى و الثانية) مسطرة تسجيل مترشحي الئحة االنتظار .3.3.1

المرتبين ضمن الفئة األولى وكذا الفئة الثانية من الئحة االنتظار، والمستوفين لشروط الترشيح  تخص هذه المسطرة المترشحين

في حدود المقاعد الشاغرة حسب الخريطة  حسب االستحقاقويتم تسجيل المترشحين . أعاله 4و 7في الفقرتين والولوج المحددة 

 .6رقم  الملحقوفقا لما هو مبين في جدول المدرسية 

 

 األخيرة  للتسجيل باألقسام التحضيرية الدورة .3.3.2

التسجيل خالل شهر يوليوز وكذا  يتمكنوا منتخص هذه الدورة المترشحين الواردة أسماؤهم في الالئحة الرئيسية والذين لم 

ية، والمستوفين والذين لم يتم تسجيلهم خالل الفترتين األولى والثان( ابمختلف فئاته)المترشحين الواردة أسماؤهم في الئحة االنتظار

شاغرة،  مقاعد توفرتويتم  تسجيل  المترشحين حسب االستحقاق، إن . أعاله 2و 4في الفقرتين لشروط الترشيح والولوج المحددة 

 .1الملحق رقم وفقا لما هو مبين في جدول 

 

 .ترشيحهمالذين سبق لهم التسجيل وسحبوا ملفات  التسجيل باألقسام التحضيرية، بصفة نهائية،  كل التالميذ   يستبعد من  : هام جدا
 

 
 
 




