
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 1 مــــرق ـملحقال
 

 التحضيرية األقسام مراكز الئحة
  االستقطاب ومناطق
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 1ملحق رقم 

 االستقطاب مناطق
 عدد

 (1)المقاعد
 مسلك االحتضان مركز

 241  درعة لجهة سوس ماسة  الجهوية للتربية والتكوين األكاديمية 
 السالوي رضى محمد ثانوية 

 (5019118220) أكادير   

 الرياضيات

 والفيزياء

 

(MP) 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور لساقية الحمراء 
 السمارة كلميم    الجهوية   للتربية   والتكوين   لجهة األكاديمية 

 لكويرة وادي الذهب  الجهوية للتربية والتكوين لجهة األكاديمية 
05 

 الخطيب لسان الدين ابن ثانوية 

 (5019981559) العـيــون

 270 لجهة مراكش تانسيفت الحوز األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 ثانوية ابن تيمية  

 (4964235014542048/مراكش )

 04 لجهة دكالة عبدة  اديمية الجهوية للتربية والتكويناألك 
 هللا عبد موالي ثانوية 

 (0524669445) أسفي

 04 أزيالللجهة تادلة  ديمية الجهوية للتربية والتكويناألكا 
 الخامس محمد ثانوية 

 (5015495145) مالل بني

  السلطان مرسالفداء    ،الحي الحسني  ،نيابات : عين الشق، 

 ابن امسيك  ،والي رشيد سيدي عثمانم
259 

 الخامس محمد ثانوية 

 (025011190552/) الدارالبيضاء

  250 مديونة ،المحمدي عين السبع الحي ،: أنفا نيابات 
 الخنساء ثانوية 
 (5011115557) الدارالبيضاء   

  04 زناته ،سيدي البرنوصي  ،النواصر  ،نيابات : المحمدية 
 التقنية الثانوية  

 (5015511801) المحمدية       

  زعيراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور 
257 

 يوسف موالي ثانوية 

 (5057757405) الـــرباط

250 
  الفارسي سلمان ثانوية 

 (5078789099) ســـــال     

  كناس تافياللتماألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 

214 
 الخطاب بن عمر ثانوية 

 (5050050785) مكناس 

64 
 طاهر ابن ثانوية          

 (5050071402) الرشيدية

  245 فاس بولمان لجهة      والتكوين    للتربية   الجهوية  األكاديمية 
 ادريس موالي ثانوية  

 (5050055205) فـاس     

 04  تاونات  الحسيمة  تازة لجهة  والتكوين للتربية  الجهوية  األكاديمية 
 الشريف االدريسي ثانوية 

 (5050122191) تازة
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  للجهة الشرقية 

    
85 

 العزيز عبد بن عمر ثانوية 
 (5050095298) وجدة

  250 تطوان طنجة   لجهة والتكوين   للتربية الجهوية  األكاديمية 
 الحسن موالي ثانوية 

 (5058850589) طنجة

 75 ورديغة  لجهة الشاوية  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 عبدون ابن مركز  

 (5015487409) خريبكة

  بني  الشراردة   الغرب لجهة   والتكوين األكاديمية الجهوية للتربية   

 حسن   
106 

 المعمورة ثانوية 
 (5057578820) القنيطرة

بكل مركز، حسب مسالك  )أو شعب( البكالوريا كما هو توزيع المقاعد، المفتوحة للتباري في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية  (2)

    .رسالةمن هذه ال  1 رقم ملحقمبين في الجدول الوارد في ال
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 1 رقم ملحق
 

 االستقطاب مناطق
 عدد

 (1)المقاعد
 مسلك االحتضان مركز

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت

 الحوز

  الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغةاألكاديمية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيالل 

250 
 ثانوية ابن تيمية  

مراكش 

(/4964235014542048) 

 الفيزياء

 وعلوم

 المهندس

(PSI) 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

 الكبرى
250 

 الخامس محمد ثانوية 

 (025011190552/) الدارالبيضاء

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور

 زعير
09 

 يوسف موالي ثانوية 

 (5057757405) الـــرباط

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة

 تاونات

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية 

09 
 ادريس موالي ثانوية  

 (5050055205) فـاس

 75 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان 
 الحسن موالي ثانوية 
 (5058850589) طنجة    

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة  

 درعة     
75 

 السالوي رضى محمد ثانوية 

 (5019118220) أكادير   

 05 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة 
 الــصحــراء بــــاب ثانوية 

 (8721095019) كلميم   

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب

 لكويرة

 والتكوين لجهة العيون بوجدور  األكاديمية الجهوية للتربية

 الساقية الحمراء

40 
 عقبة ابن نافع ثانوية 

 (5019852054) الداخلة   

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافياللت 
64 

 الخطاب بن عمر ثانوية 
(5050050785) مكناس       

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة 

 بني حسن
50 

 المعمورة ثانوية 
 (5057578820) القنيطرة       

 09 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة 
 الثانوية التقنية الرازي 

  (0523343287)الجديدة
 

مسلك من مسالك األقسام التحضيرية بكل مركز، حسب مسالك  )أو شعب( البكالوريا كما هو توزيع المقاعد، المفتوحة للتباري في كل  (1)

 .رسالةمن هذه ال  1 رقم ملحقمبين في الجدول الوارد في ال
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  1 رقم ملحق

 االستقطاب مناطق
 عدد

 (1)المقاعد
 مسلك االحتضان مركز

  والتكوين لجهة الدار البيضاء األكاديمية الجهوية للتربية

 الكبرى

 

80 
 التقنية الثانوية  

 (5015511801) المحمدية  

 التكنولوجيا

 والعلوم

 الصناعية

(TSI) 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة

 بني حسن

 للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان األكاديمية الجهوية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافياللت 

80 
 التقنية الثانوية  

 (5015715872) سطات   

 80 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة 
 هللا عبد موالي ثانوية 

 (0524669445ي )أسف

  للتربية والتكوين للجهة الشرقيةاألكاديمية الجهوية 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة

 تاونات

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  فاس بولمان 

04 
 العزيز عبد بن عمر ثانوية   

 (5050095298) وجدة

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيالل 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت

 الحوز

04 
 الخامس محمد ثانوية 

 (5015495145) مالل بني        

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة 

  والتكوين لجهة العيون بوجدور األكاديمية الجهوية للتربية

 الساقية الحمراء

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب

 لكويرة

75 
 السالوي رضى محمد ثانوية 

 (5019118220) أكادير     

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور

 زعير
50 

  الفارسي سلمان ثانوية 
 (5078789099) ســـــال     

 

 

 .رسالةمن هذه ال 1الملحق رقم ، المفتوحة للتباري في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية بكل مركز، حسب مسالك  )أو شعب( البكالوريا كما هو مبين في مقاعدتوزيع ال
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  1 رقم ملحق
 االستقطاب مناطق

 عدد

 (1)المقاعد
 مسلك االحتضان مركز

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

 الكبرى
259 

 الخـــنـــساء ثـــانويـــــة  

 ( 5011115557) الدارالبيضاء   

(1) 

 االقتصاد

 والتجارة

 تخصص

  تكنولوجي

(ECT) 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت

 الحوز

 الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيالل األكاديمية 

71 
 ثانوية ابن تيمية  

 (4964235014542048/مراكش )

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور

 زعير
259 

 الخيام عمر ثانوية  

 (5057710581) الــــرباط      

  71 تطوان األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة 
 الحسن موالي ثانوية 

 (5058850589) طنجة        

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور

 الساقية الحمراء

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب

 لكويرة

55 
 الخطيب ابن الدين لسان ثانوية 

 (5019981559) العـيــون    

 71 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة 
 التقنية الثانوية  

 (5015715872) سطات       

 71 لجهة سوس ماسة  درعة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 السالوي رضى محمد ثانوية 

 (5019118220) أكادير    

 244 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافياللت 
 موالي إسماعيل ثانوية  

 (5050015127) مكناس

 71 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية 
 ثانوية عبد الكريم الخطابي 

 (5050552057الناظور)

  لجهة تازة الحسيمة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 تاونات
75 

 الشريف االدريسي ثانوية 

 (5050122191) تازة 

 75 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة 
 الثانوية التقنية الرازي 

  (0523343287)الجديدة

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة 

 بني حسن
71 

 المعمورة ثانوية 
 (5057578820) القنيطرة

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان 

 
71 

 ادريس موالي ثانوية  

 (5050055205) فـاس

 
  توزيع المقاعد، المفتوحة للتباري في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية بكل مركز، حسب مسالك  )أو شعب( البكالوريا كما هو ( 2)

 .رسالةمن هذه ال  1 رقم ملحقفي الجدول الوارد في ال مبين      

 

فتح المسلك بالمركز المعني برسم  يلغى( في القسم بمركز ما، 15عشرين ) حالة إذا لم يتجاوز عدد التلميذات والتالميذ المسجلينفي ( 1)
 ، ويتم توجيه التلميذات والتالميذ المسجلين إلى مركز أخر.1520/1524الموسم الدراسي 
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 1 رقم ملحق

 االستقطاب مناطق
 عدد

 (1)المقاعد
 مسلك االحتضان مركز

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني

 حسن

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  مكناس تافياللت 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  فاس بولمان 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية 

 الدار البيضاء الكبرى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيالل 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز 

63 
 الخيام عمر ثانوية  

 (1) (5057710581) الــــرباط

 االقتصاد

 والتجارة

 تخصص

  العلمي

(ECS) 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية

 الحمراء

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة 

63 
 الــصحــراء بــــاب ثانوية 

 (8721095019) كلميم    

 
  توزيع المقاعد، المفتوحة للتباري في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية بكل مركز، حسب مسالك  )أو شعب( البكالوريا كما هو ( 2)

 .رسالةمن هذه ال  1 رقم ملحقمبين في الجدول الوارد في ال      

 

برسم فتح المسلك بالمركز المعني  يلغى( في القسم بمركز ما، 15عشرين ) حالة إذا لم يتجاوز عدد التلميذات والتالميذ المسجلينفي ( 1)
 أخر.، ويتم توجيه التلميذات والتالميذ المسجلين إلى مركز 1520/1524الموسم الدراسي 
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 2 مــــرق ـملحقال
 

  لشعبة المخصصة المئوية النسبة
 بكل والخاصة عليها المحصل البكالوريا

 التحضيرية األقسام مسالك من مسلك
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 2 رقم ملحق
 

 

 

 

 

 

 مسلك بكل والخاصة عليها المحصل البكالوريا لشعبة المخصصة المئوية النسبة
 التحضيرية األقسام مسالك من 

 
 

  النسبة

 المئوية
 المطلوبة البكالوريا

  األولى السنة أقسام

 العليا للمدارس ةيريالتحض األقسام من

                  MPSIالمهندس  وعلوم  والفيزياء الرياضيات  العلوم الرياضية 90%

 فيزيائيةالالتجريبية: مسلك العلوم  العلوم 10%            

 العلوم الرياضية 40%

 المهندس وعلوم  والكيمياء  الفيزياءPCSI                       

          

 فيزيائيةالالعلوم التجريبية: مسلك العلوم  40%

20% 
 علوم الحياة واألرض   يالعلوم التجريبية: مسلك

 زراعيةالعلوم الو                         

 العلوم والتكنولوجية الكهربائية  70%
 الصناعية والعلوم التكنولوجيا          TSI                       

 العلوم والتكنولوجية الميكانيكية 30%           

 العلوم االقتصادية والتدبير:  يةعلوم االقتصادال 50%

 التكنولوجي التخصص:  والتجارة االقتصاد      ECT        

                         

       

 علوم التدبير المحاسباتيوالتدبير:  يةعلوم االقتصادال 30%

 العلوم الرياضية  10%

 العلوم التجريبية 10%

                ECS  العلمي التخصص:    والتجارة االقتصاد  العلوم الرياضية  50%

 العلوم التجريبية 50%                  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2/2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3 مــــرق ــملحقال
 

 معالجة الملفـاتمسطرة الترشيح و 
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 6 رقم ملحق

 العملية  الزمنية الفترة
 

 

  أبريل 10من 

 ماي 21 إلى

  على شروط الترشيح لألقسام التحضيرية للمدارس  المتوفرونالسنة الختامية من سلك البكالوريا  وتالميذيقوم تلميذات

 في االلتحاق بهذه األقسام بإنجاز العمليات التالية: والراغبونالعليا، 

، وذلك بمسك www.cpge.ac.ma، الموجودة على الموقع االلكتروني e-CPGEبوابة  عبراتهم ترشيح وضع -

 المعلومات المطلوبة تبعا للتوجيهات الواردة في الموقع؛ 

  ؛( على الترشيحvalidationبعد التصديق ) Aطبع الملف  -

لدى السلطات المحلية )بالنسبة للمترشحين الذين لم يبلغوا سن  والمصادقة عليه Aمن الملف  1توقيع الصفحة  -

 .سنة( يقوم األب أو الولي بإنجاز هذه العملية( 29الرشد )

 ماي 20 قبل
 السنة الختامية من سلك البكالوريا المتوفرون على شروط الترشيح لألقسام التحضيرية للمدارس  يقوم تلميذات وتالميذ

 .مقابل وصل ايداع كل مترشحإلدارة المؤسسة التي ينتمي إليها  Aالملف العليا، والراغبون في االلتحاق بها بتــسليم 

 بريل أ 10من 

 ماي 28إلى 

 وبتنسيق مع السيد)ة( المستشار)ة(  في  الثانويةتحت المسؤولية الفعلية والمباشرة للسيد مديـر  تقوم إدارة الثانوية

 بالعمليات التالية: التوجيه

)نسخة من البطاقة الوطنية التأكد من صحة المعلومات المثبتة في ملفات الترشيح ومراقبـــة الوثائق الملحقة لها  -

مدير المؤسسة لبيانات النقط الخاصة بالدورة األولى من الجدع المشترك،  للتعريف، نسخة مصادق عليها من طرف

والدورة الثانية من السنة األولى من سلك البكالوريا، والدورة األولى من السنة الختامية منه، وكذا بيان النقط الخاص 

 من هذه الرسالة؛ 2وإلغاء الملفات غير المستوفية لشروط الترشيح المحددة في الفقرة  الجهوي(، باالمتحان

اجتماع استثنائي يخصص لمنح لعقد  بالنسبة لكل قسم به مترشحون لألقسام التحضيرية،، مجلس القسمدعوة  -

تمنح نقطة  الخاصة بتقديرات أعضائه، )ويجب أن تكون هذه النقطة رقما صحيحا طبيعيا(، حيث N4 النقطة

(؛ بعد مداوالت أعضاء 1)الصفحة  Aعن كل خانة من الخانات الخمس الواردة في الملف  0و 2تتراوح بين 

يوقعه جميع الذي  Aمن الملف   1المجلس، يتم تدوين النقط الممنوحة في الخانات المخصصة لها على الصفحة 

  األعضاء.

 ماي 15قبل 
   بإرسال )أو تسليم مباشرة( ملفات المترشحين إلى األكاديمية التي تدخل المؤسسة في مجال  تقوم إدارة الثانوية

 .نفوذها

 ماي 15من 

 يونيو 23إلى 

    بإنجاز العمليات التالية:تقوم األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 بالنسبة لكل مترشح : -

 ( مسك رقم إيداع الملفN° de dépôtعلى بوابة )e-CPGE الرقمية ، لتظهر على شاشة الحاسوب المعطيات 

 الخاصة بالمترشح؛

 مع المعلومات المثبتة في الملف  الرقمية مراقبة مدى تطابق هذه المعطياتA ة بها؛ملحقللمترشح وكذا الوثائق ال 

 ضرورة تعليل قرار اإللغاء، واالحتفاظ به باألكاديمية؛ إلغاء الملف لسبب من األسباب الموجبة لذلك، مع 

  مسك النقطة،  من هذه الرسالة 2الفقرة إذا كان الملف تاما ومستوفيا للشروط المنصوص عليها فيN4  

 ؛سلك البكالورياخالل سنتي بالتكرار  والمعلومات المتعلقة

  التصديق(validation) وغير ملغى؛   على الترشيح، عبر البوابة، إذا كان الملف تاما ومستوفيا لشروط الترشيح

 وينتج عن هذه العملية، بصفة أوتوماتيكية، إسناد "رقم سري" للمترشح يظهر على شاشة الحاسوب؛

  إنجاز عملية الترقيم السري لملف المترشح وذلك بطبع "الرقم السري" المسند للمترشح على الملفA  في الخانة

 المناسبة؛ 

 بعد االنتهاء من عملية التصديق على جميع ملفات المترشحين:  -

 اإلغالق  إرسال نسخة من محضر تطابق األرقام السرية مع أسماء المترشحين، بعد طبعه وختمه، في ظرف محكم

عبر  أوتوماتيكية بطريقة استخراجهإلى المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب؛ ولإلشارة فإن هذا المحضر يتم 

 البوابة.
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 4 رقم ملحق

 االستثنائية الحاالت معالجة مسطرة
 العملية  الزمنية الفترة

 

 

 ماي 21إلى  50 من 

 على شروط الترشيح لألقسام  المتوفرونالسنة الختامية من سلك البكالوريا  يقوم تلميذات وتالميذ

، كما هو مبين سالفا في التحضيرية للمدارس العليا، والذين لم يتمكنوا من وضع ترشيحاتهم عبر البوابة

 بإنجاز العمليات التالية: مسطرة الترشيح والقبول،

، www.cpge.ac.ma، الموجودة على الموقع االلكتروني e-CPGEبوابة  عبراتهم ترشيح وضع -

مسك المعلومات المطلوبة تبعا للتوجيهات الواردة في بعد الضغط على الزر "الترشيح اليدوي" ووذلك 

 الموقع؛ 

 ؛( على الترشيحvalidationبعد التصديق ) Aالملف طبع  -

لدى السلطات المحلية )بالنسبة للمترشحين الذين لم  والمصادقة عليه Aمن الملف  1توقيع الصفحة  -

 سنة( يقوم األب أو الولي بإنجاز هذه العملية(. 29يبلغوا سن الرشد )

 ماي 20قبل 

 السنة الختامية من سلك البكالوريا المتوفرون على شروط الترشيح لألقسام  يقوم تلميذات وتالميذ

إلدارة المؤسسة التي ينتمي  Aالملف التحضيرية للمدارس العليا، والراغبون في االلتحاق بها بتــسليم 

 .مقابل وصل ايداع إليها كل مترشح

  أبريل 10من 

 ماي 28إلى 

 السيد)ة(تحت المسؤولية الفعلية والمباشرة للسيد مديـر المؤسسة وبتنسيق مع  إدارة الثانوية تقوم 

 بالعمليات التالية: التوجيهفي  المستشار)ة(

نسخة من ) لها ةملحقالوثائق ال التأكد من صحة المعلومات المثبتة في ملفات الترشيح ومراقبـــة -

 مدير المؤسسة لبيانات النقط الخاصةالبطاقة الوطنية للتعريف، نسخة مصادق عليها من طرف 

بالدورة األولى من الجدع المشترك، والدورة الثانية من السنة األولى من سلك البكالوريا، والدورة 

، وإلغاء الملفات غير (الجهوي باالمتحاناألولى من السنة الختامية منه، وكذا بيان النقط الخاص 

 ؛من هذه الرسالة 2الفقرة  المستوفية لشروط الترشيح المحددة في

، الخاصة بتقديرات أعضاء ة( بمكوناتها الخمس1 )الصفحة Aالواردة في الملف  N4تدوين النقطة  -

 من هذه الرسالة في نفس الموضوع. 5وفقا للترتيبات الواردة في الملحق رقم  القسم المعني مجلس

 ماي 15قبل 
   بإرسال )أو تسليم مباشرة( ملفات المترشحين إلى األكاديمية التي تدخل المؤسسة في  تقوم إدارة الثانوية

 .مجال نفوذها

 ماي 15من 

 يونيو 15إلى 

    بإنجاز العمليات التالية:تقوم األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 بالنسبة لكل مترشح : -

  مراقبة مدى تطابق المعلومات المثبتة في الملفاتA  من  2المحددة في الفقرة  شروط الترشيحمع

 ؛هذه الرسالة

 واالحتفاظ به  ،ءقرار اإللغامع ضرورة تعليل ، إلغاء الملف لسبب من األسباب الموجبة لذلك

 .باألكاديمية

 :يتم وغير ملغى من هذه الرسالة 2المحددة في الفقرة  إذا كان الملف تاما ومستوفيا لشروط الترشيح -

  الملف مسك رقم إيداع(N° de dépôt )على بوابةe-CPGE  ،تبعا  المبينةالمعلومات  ومراقبة

 للتوجيهات الواردة في الموقع؛

 مسك النقطة N4   ؛سلك البكالورياخالل سنتي بالتكرار  والمعلومات المتعلقة 

  التصديق(validation) وينتج عن هذه العملية، بصفة أوتوماتيكية، ، عبر البوابةعلى الترشيح ،

 رقم سري" للمترشح يظهر على شاشة الحاسوب؛إسناد "

 على  لمترشحإنجاز عملية الترقيم السري لملف المترشح وذلك بطبع "الرقم السري" المسند ل

 في الخانة المناسبة؛  Aالملف 

 بعد االنتهاء من عملية التصديق على جميع ملفات المترشحين:  -

 في  بعد طبعه وختمه، ،مع أسماء المترشحين ضر تطابق األرقام السريةإرسال نسخة من مح

ظرف محكم اإلغالق إلى المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب؛ ولإلشارة فإن هذا المحضر 

 عبر البوابة. أوتوماتيكية بطريقة استخراجهيتم 
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 5 رقم ملحق

 الرئيسية الالئحة إعداد مسطرة
 العملية  الزمنية الفترة

إلى   10من 

 يونيو 18

  باستخراج النتائج الخاصة بالمترشحين الناجحين في الدورة العادية  الجهوية للتربية والتكوين تقوم األكاديميات

قاعدة المعطيات ونقلها إلى   SAGEوالولوج المحددة أعاله، من نظام لشروط الترشيح نستوفيللبكالوريا، والم

 وتخص هذه النتائج النقط المحصل عليها في اإلمتحان الجهوي واإلمتحان على البوابة. لهذا الغرض ةالموضوع

 الوطني وكذا المعدل العام للبكالوريا.

 يونيو  55

 

   التي يتم تعيين أعضائها طبقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين األطر والبحث  تقوم لجنة االنتقاء

الصادر  400.51( المعدل للقرار رقم 1557نونبر  28) 2419ذي القعدة   9الصادر بتاريخ  1029.57العلمي رقم 

 ا يلي: منه، بم 9( وخاصة المادة 1554يوليو  0)2410جمادى األولى  27بتاريخ 

 ؛عبة )أو مسلك( من شعب البكالورياحسب كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية و كل شتحديد عدد المقاعد  -

 ؛ قاعدة المعطياتالواردة على معطيات الاالنتقاء النهائي بناء على  -

)أو مسلك(  تحديد الئحة رئيسية، خاصة بكل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية المتوفرة بالمركز وكل شعبة  -

تتضمن  ، ومن شعب البكالوريا المطلوبة بالمسلك المعني، مختومة وموقعة من طرف جميع أعضاء اللجنة

األرقام السرية للمترشحين الذين تم انتقاؤهم، والمستوفين لشروط الترشيح والولوج المحددة أعاله، مرتبين حسب 

هو عدد المقاعد المحددة في الخريطة المدرسية حسب كل مسلك من مسالك األقسام  N(N إلى   1االستحقاق من

التحضيرية و كل شعبة )أو مسلك( من شعب البكالوريا(، مع ضرورة تحديد األكاديمية التي ينتمي إليها كل 

سليمها وعبر الفاكس )أو ت السريع البريدإلى األكاديميات المعنية بواسطة ترسل هذه الالئحة مترشح، و

تذكر بتواريخ و للتسجيل تحدد الوثائق المطلوبة بالرسالة الوزارية التيويجب إرفاق هذه الالئحة  ؛مباشرة(

 .رسالةوإجراءات التسجيل كما وردت في هذه ال

  2من 

 يوليوز 1إلى 

  الجهوية للتربية و التكوين بما يلي تقوم األكاديميات: 

سمية مختومة وموقعة من لدن السيد)ة( مدير)ة( األكاديمية إلى اإل الرئيسية كشف األرقام السرية وإرسال الالئحة -

 ؛ السريع البريدأو بواسطة  عبر الفاكس مراكز األقسام التحضيرية قصد اإلخبار،

االسمية )الخاصة بكل مسلك من مسالك األقسام  لوائح المترشحين المقبولين في الالئحة الرئيسية نشر -

التحضيرية وكل شعبة )أو مسلك( من شعب البكالوريا المطلوبة بالمسلك المعني( بمقر األكاديمية والنيابة التي 

تحدد الوثائق  بالرسالة الوزارية التيالالئحة ينتمي إليها المترشحون الذين تم انتقاؤهم، مع ضرورة إرفاق هذه 

 ؛رسالةتذكر بتواريخ وإجراءات التسجيل كما وردت في هذه الو للتسجيل المطلوبة

 الخاصة بكل مسلك  سميةإلاألقسام التحضيرية بنشر لــوائح المترشحين المقبولين في الالئحة الرئيسية ا إدارة تقوم

من مسالك األقسام التحضيرية المتوفرة بالمركز وكل شعبة )أو مسلك( من شعب البكالوريا المطلوبة بالمسلك المعني، 

تذكر بتواريخ وإجراءات و للتسجيل تحدد الوثائق المطلوبة بالرسالة الوزارية التيهذه الالئحة مع ضرورة إرفاق 

 .رسالةالتسجيل كما وردت في هذه ال

 7من 

 يوليوز 29إلى  

األقسام التحضيرية بتسجيل المترشحين المقبولين في الالئحة الرئيسية )الخاصة بكل مسلك من مسالك  إدارة تقوم

األقسام التحضيرية المتوفرة بالمركز وكل شعبة )أو مسلك(  من شعب البكالوريا المطلوبة بالمسلك المعني(، 

ومن أجل التأكد من استيفاء هؤالء  .الرسالةمن هذه  1و 2 الفقرتينفي والمستوفين لشروط الترشيح والولوج المحددة 

المترشحين لجميع الشروط تقوم إدارة األقسام التحضيرية بمراقبة المعطيات الواردة في بيان النقط لشهادة البكالوريا 

، كما تقوم بمراقبة االنتقاءالخاص بكل مترشح ومدى مطابقتها مع المعلومات التي تم االعتماد عليها إلجراء عملية 

 شرطي الميزة والسن قبل الشروع في تسجيل المترشح.
 

فيمكنهم شهر يوليوز، الفترة المحددة جانبه من التسجيل خالل  يتمكنوا منوتجدر اإلشارة إلى أن المترشحين الذين لم 

)أنظر شاغرة وحسب االستحقاق المقاعد الدورة األخيرة للتسجيل باألقسام التحضيرية في حدود الاستدراك ذلك خالل 

 (.من هذه الرسالة 5.4.1 الفقرة
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 6 رقم ملحق 
 

 االنتظار الئحة إعداد
 

 العملية  الزمنية الفترة

 يوليوز 15قبل 

 باستخراج النتائج الخاصة بالمترشحين الناجحين في الدورة   الجهوية للتربية والتكوين تقوم األكاديميات

من هذه الرسالة،  1و 2تين الفقرفي المحددة والولوج  لشروط الترشيح نستوفياالستدراكية للبكالوريا، والم

وتخص هذه النتائج  على البوابة. لهذا الغرض ةقاعدة المعطيات الموضوعونقلها إلى   SAGEمن نظام

 الوطني وكذا المعدل العام للبكالوريا. واالمتحانالجهوي  االمتحانالنقط المحصل عليها في 

 

 يوليوز 12

 التي يتم تعيين أعضائها طبقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين األطر  تقوم لجنة االنتقاء

( المعدل للقرار رقم 1557نونبر  28) 2419ذي القعدة   9الصادر بتاريخ  1029.57والبحث العلمي رقم 

 ا يلي: منه، بم 9( وخاصة المادة 1554يوليو  0)2410جمادى األولى  27الصادر بتاريخ  400.51

، خاصة بكل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية المتوفرة بالمركز وكل الئحة انتظار واحدةتحديد  -

شعبة )أو مسلك( من شعب البكالوريا المطلوبة بالمسلك المعني، مختومة وموقعة من طرف جميع 

كذا دراكية وتتضمن األرقام السرية لجميع المترشحين الناجحين في الدورة االست، وأعضاء اللجنة

الناجحين في الدورة العادية الذين لم ترد أسماؤهم في الالئحة الرئيسية، والمستوفين جميعهم  رشحينتالم

من هذه الرسالة، مرتبين حسب االستحقاق من  1و 2 الفقرتينلشروط الترشيح والولوج المحددة في 

N+1 ( إلى آخر مترشح مرتبN  هو عدد المقاعد المحددة في الخريطة المدرسية حسب كل مسلك من

مسالك األقسام التحضيرية وكل شعبة )أو مسلك( من شعب البكالوريا( مع ضرورة تحديد األكاديمية 

 التي ينتمي إليها كل مترشح؛

رشحي توزيع مترشحي هذه الالئحة، مرتبين حسب االستحقاق، إلى ثالث فئات؛ وتحدد اللجنة عدد مت -

أجل تسهيل وتنظيم عملية استقبالهم خالل فترة التسجيل كل فئة، حسب مسالك األقسام التحضيرية، من 

 )إن توفرت مقاعد شاغرة(؛

إرسال لوائح الفئات الثالث إلى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بواسطة الفاكس والبريد السريع،  -

هذه الالئحة و مسلك( من شعب البكالوريا؛ ويجب إرفاق حسب مسالك األقسام التحضيرية وكل شعبة )أ

تذكر بتواريخ وإجراءات التسجيل كما وردت وتحدد الوثائق المطلوبة للتسجيل  بالرسالة الوزارية التي

 ، وكذا المسطرة المتبعة والخاصة بكل فئة، وذلك بالعناية والدقة الالزمتين.في هذه الرسالة

 

 

 يوليوز 11

   األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما يليتقوم: 

حسب الفئات، إلى مراكز  ،الخاصة بكل مسلك اإلسمية كشف األرقام السرية وإرسال الئحة االنتظار -

 ؛والبريد السريع  بواسطة الفاكس ،قصد اإلخبار ،األقسام التحضيرية

بمقر األكاديمية  الخاصة بكل مسلك اإلسمية نشر لوائح فئات المترشحين المرتبين في الئحة االنتظار -

المشار إليها أعاله  بالرسالةوالنيابة التي ينتمي إليها المترشحون، مع ضرورة إرفاق هذه اللوائح 

 والمتضمنة للوثائق المطلوبة وكذا تواريخ وإجراءات ومسطرة التسجيل باألقسام التحضيرية.

 الئحة االنتظار ب المترشحين المرتبينفئات األقسام التحضيرية للمدارس العليا بنشر لوائح  تقوم إدارة

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

أعاله والمتضمنة للوثائق المشار إليها  بالرسالةالمطلوبة بالمسلك المعني، مع ضرورة إرفاق هذه اللوائح 

 المطلوبة وكذا تواريخ وإجراءات ومسطرة التسجيل بالمركز.

 
 
 
 
 
 
 

في حالة نفاد الئحة االنتظار الخاصة بمسلك أو شعبة من شعب البكالوريا خالل عملية تسجيل المترشحين بأحد مسالك األقسام :  ملحوظة

الخاصة بها وتوزيعها على باقي مسالك وشعب البكالوريا المعتمدة بمسلك األقسام التحضيرية، يتم تحويل المقاعد الشاغرة 

 .التحضيرية المعني، مع ضرورة احترام النسبة المئوية المخصصة لكل مسلك أو شعبة من شعب البكالوريا
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 والثانية األولى الفئة ليتسج مسطرة
 

 العملية  الزمنية الفترة

 يوليوز 24 يوم 

بالنسبة لمسلك 

 الرياضيات والفيزياء

 

 يوليوز 25يوم 

بالنسبة لمسلك 

الفيزياء  وعلوم 

 المهندس

 

 يوليوز 23 يوم 

بالنسبة لباقي مسالك 

 األقسام التحضيرية

الئحة االنتظار: تخصص هذه الدورة فقط لمترشحي الفئة األولى حسب  الدورة األولى لتسجيل مترشحي

 يستبعد من هذه الفئة التالميذ الذين سبق لهم التسجيل وسحبوا ملفات الترشيح البكالوريا.)أو مسالك( شعب 

 برئاسة مدير المركز بالعمليات التالية: تقوم لجنة االنتقاء 

، حسب بالمركزالشاغرة في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية المتوفرة  مقاعداالعالن عن ال -

 في حال توفرها؛ ،البكالورياشعب )أو مسالك( 

استقبال المترشحين الواردة أسماؤهم في الالئحة الخاصة بالفئة األولى حيث يقومون بتسليم الوثائق  -

( 22( إلى غاية الساعة الحادية عشرة )8ابتداء من الساعة التاسعة ) ركزالضرورية للتسجيل إلدارة الم

 ؛صباحا

على الساعة  المركزنشر الئحة بأسماء المترشحين الذين سلموا الوثائق الخاصة بالتسجيل إلدارة  -

 لبكالوريا، مرتبين حسب االستحقاق.الواحدة بعد الزوال، حسب شعب )أو مسالك( ا

 تينالتالي بالعمليتيناألقسام التحضيرية للمدارس العليا  تقوم إدارة: 

 ؛الشاغرة المقاعداؤهم ضمن هذه الالئحة، حسب االستحقاق وفي حدود تسجيل المترشحين الواردة أسم -

 1و 2في الفقرتين فاء هؤالء المترشحين لشروط الترشيح والولوج المحددة يومن أجل التأكد من است

تقوم إدارة األقسام التحضيرية بمراقبة المعطيات الواردة في بيان النقط لشهادة البكالوريا  أعاله،

الخاص بكل مترشح ومدى مطابقتها مع المعلومات التي تم االعتماد عليها إلجراء عملية اإلنتقاء، كما 

 تقوم بمراقبة شرطي الميزة والسن قبل الشروع في تسجيل المترشح.

 وفقا لعدد المقاعد الشاغرة. ركزاء المترشحين الذين تم تسجيلهم بالمشر الئحة بأسمن -

بالنسبة  شتنبر 6 يوم 

لمسلك الرياضيات 

 والفيزياء

 

بالنسبة  شتنبر 4 يوم 

لمسلك الفيزياء  

 وعلوم المهندس

 

بالنسبة  شتنبر 5 يوم 

لباقي مسالك األقسام 

 التحضيرية

االنتظار: تخصص هذه الدورة الثانية لمترشححي الفئحة الثانيحة وكحذا الدورة الثانية لتسجيل مترشحي الئحة 

مترشحي الفئة األولى الذين حضروا خالل الدورة األولى وتم نشر أسمائهم ضمن الئحة المترشححين الحذين 

سحجيل بح  ولحم تمكحنهم درجحة اسحتحقاقهم محن الت ركحز المسحتقبلوضعوا وثائقهم الخاصة بالتسجيل لحد  الم

 يستبعد من هذه الفئة التالميذ الذين سبق لهم التسجيل وسحبوا ملفات الترشيح األولى.خالل الدورة 

  برئاسة مدير المركز بالعمليات التالية: تقوم لجنة االنتقاء 

، حسب المركزالشاغرة في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية المتوفرة ب المقاعداإلعالن عن  -

 في حال توفرها؛شعب )أو مسالك(  البكالوريا، 

استقبال المترشحين الواردة أسماؤهم في الالئحة الخاصة بالفئة الثانية حيث يقومون بتسليم الوثائق  -

( 22( إلى غاية الساعة الحادية عشرة )8ابتداء من الساعة التاسعة ) ركزالضرورية للتسجيل إلدارة الم

 صباحا؛

مرتبين حسب  الخاصة بالتسجيل إلدارة المركزنشر الئحة بأسماء المترشحين الذين سلموا الوثائق  -

، سواء كانوا من الفئة األولى الذين حضروا خالل الدورة األولى ولم تمكنهم درجة االستحقاق

استحقاقهم من التسجيل، أو من الفئة الثانية؛ وتتم هذه العملية على الساعة الواحدة بعد الزوال، حسب 

 شعب )أو مسالك( البكالوريا ؛

  تينالتالي بالعمليتينللمدارس العليا  األقسام التحضيرية إدارةتقوم: 

 ؛الشاغرة المقاعدتسجيل المترشحين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الالئحة، حسب االستحقاق وفي حدود  -

من  1و 2تين الفقرفي المحددة فاء هؤالء المترشحين لشروط الترشيح والولوج يومن أجل التأكد من است

تقوم إدارة األقسام التحضيرية بمراقبة المعطيات الواردة في بيان النقط لشهادة البكالوريا  هذه الرسالة،

، كما االنتقاءالخاص بكل مترشح ومدى مطابقتها مع المعلومات التي تم االعتماد عليها إلجراء عملية 

 تقوم بمراقبة شرطي الميزة والسن قبل الشروع في تسجيل المترشح.

 المترشحين الذين تم تسجيلهم بالمركز وفقا لعدد المقاعد الشاغرة. نشر الئحة بأسماء -
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 7 مــــرق ــملحقال
 

 باألقسام للتسجيل األخيرة الدورة
 التحضيرية
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 7ملحق رقم 

خالل  لبكالورياا شعبأو شعبة من ة بمسلك ار الخاصظاالنت الئحةوالرئيسية  الالئحة نفادفي حالة :  ملحوظة

توزيعها ها والشاغرة الخاصة ب المقاعدتحويل  يتم عملية تسجيل المترشحين بأحد مسالك األقسام التحضيرية،

النسبة مع ضرورة احترام وشعب البكالوريا المعتمدة بمسلك األقسام التحضيرية المعني، على باقي مسالك 

 البكالوريا المتبقية.من مسالك وشعب   لكل مسلك أو شعبة ةالمخصص المئوية
 

 للتسجيل األخيرة الدورة
 العملية  الزمنية الفترة

 شتنبر 15يوم 

 )بعد الزوال(

  والذين لم يلتحقوا به  ركزاألقسام التحضيرية للمدارس العليا بالتشطيب على أسماء التالميذ المسجلين بالم تقوم إدارة

 شتنبر. 20إلى غاية صبيحة يوم 

 شتنبر 17يوم 

بالنسبة لمسلك 

الرياضيات 

 والفيزياء 

 

 شتنبر 11يوم 

بالنسبة لمسلك 

الفيزياء  

وعلوم 

 المهندس 

 

 شتنبر 11يوم 

بالنسبة لباقي 

مسالك األقسام 

 التحضيرية

الترشيح يستبعد من هذه الفئة التالميذ الذين سبق لهم التسجيل وسحبوا ملفات : لتسجيل مترشحي الئحة االنتظار الفترة األخيرة     
:ليةبرئاسة مدير المركز بالترتيبات التاتقوم لجنة االنتقاء    

 ة وجودها واإلعالن عنها رسميا؛في حال بالمركزالشاغرة  مقاعدتحديد عدد ال -

كذا التسجيل خالل شهر يوليوز و يتمكنوا منالواردة أسماؤهم في الالئحة الرئيسية والذين لم استقبال المترشحين  -

الفترتين األولى  ( والذين لم يتم تسجيلهم خاللبمختلف فئاتهمالواردة أسماؤهم في الئحة االنتظار)المترشحين 

، حيث يقوم من هذه الرسالة 1و 2تين الفقرفي المحددة ، والمستوفين كلهم لشروط الترشيح والولوج والثانية

لم يسبق لهم أن قاموا بذلك خالل الفترتين  ركز )إنبتسليم الوثائق الضرورية إلدارة الم في التسجيلمنهم ن والراغب

 ( صباحا؛22( إلى غاية الساعة الحادية عشرة )8ابتداء من الساعة التاسعة ) األولى والثانية(؛ وتتم هذه العملية

الساعة من  ابتداء، ركزالمترشحين الذين سلموا الوثائق الخاصة بالتسجيل إلدارة الم جميع  نشر الئحة بأسماء -

 االستحقاق؛ودرجة  ؛ ويتم تصنيفهم حسب شعب )أو مسالك( البكالوريابعد الزوالالواحدة 

 األقسام التحضيرية للمدارس العليا بالعمليتين التاليتين: تقوم إدارة 

 مقاعد، حسب االستحقاق وفي حدود الالمشار إليها أعاله الالئحةتسجيل المترشحين الواردة أسماؤهم ضمن  -

من  1و 2تين الفقرفي المحددة فاء هؤالء المترشحين لشروط الترشيح والولوج يالشاغرة؛ ومن أجل التأكد من است

تقوم إدارة األقسام التحضيرية بمراقبة المعطيات الواردة في بيان النقط لشهادة البكالوريا الخاص بكل  ،هذه الرسالة

تماد عليها إلجراء عملية اإلنتقاء، كما تقوم بمراقبة شرطي الميزة مترشح ومدى مطابقتها مع المعلومات التي تم االع

 والسن قبل الشروع في تسجيل المترشح.

ويفقد المترشحون غير  نشر الئحة بأسماء المترشحين الذين تم تسجيلهم بالمركز وفقا لعدد المقاعد الشاغرة. -

 الحق في التسجيل بصفة نهائية. مركزالمسجلون بال

فاتح قبل 

 أكتوبر

  بإرسال لوائح التلميذات والتالميذ المسجلين بالمؤسسة مصنفين حسب  تقوم إدارة األقسام التحضيرية للمدارس العليا 

 التي كانوا ينتمون إليها  الجهوية للتربية والتكوين ديمياتاألكاإلى مسالك األقسام التحضيرية وشعب البكالوريا،       

 السريع. بالفاكس والبريد      

 أكتوبر 25قبل 
  الملفات الخاصة بالمترشحين إلى المؤسسات  )أو تسليم مباشرة( بإرسالتقوم األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 .التي تم تسجيلهم بها     

أكتوبر 52 قبل  

 بعةد التوصةل بةالملف برئاسةة مةدير المركةز بالعمليةات التاليةة تقوم لجنحة االنتقحاءA   والوثةائق الخاصةة بكةل مترشةح

 :مسجل بالمركز

تةم االعتمةاد عليهةا  بةه،  ومةدى مطابقتهةا مةع المعلومةات ملحةقوبيةان الةنقط ال Aمراقبة المعطيات الواردة في الملةف  -

 ؛إلجراء عملية اإلنتقاء

تقرير مفصل حول عملية االنتقاء والظروف التي مرت فيها هذه العمليةة مةع اقتةراح كةل مةا مةن شةأنه االرتقةاء  إنجاز -

 .                      وإرساله إلى المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب بها
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 العليا للمدارس التحضيرية األقسام لولوج الترشيح كيفية
 

  الموقع  علىتحيين المعطيات الشخصيةwww.cpge.ac.ma. 

 اختيار ثالثة أقسام/مسالك، المشار إليها في الجدول أسفله، على األكثر وترتيبها حسب الرغبة.  

 الصفحة توقيع A1 الملف من A لم الذين للمترشحين بالنسبة) المحلية السلطات لدى عليه والمصادقة 

 .(العملية هذه بإنجاز الولي أو األب يقوم( سنة 01) الرشد سن يبلغوا
 

 البكالوريا نوعية وحسب التحضيرية باألقسام مسلك/قسم لكل بالنسبة المؤهلة المواد جدول
 MPSI  PCSI TSI ECT ECS  المطلوب القسم

 البكالوريا نوع  
 

 موادـال
 ر.ع

  ت.ع

 )ف.ع(
 ت.ع ر.ع

 ت.ع

 .م

 

.ت.ع

 م.ت.ع ق.ع .ك
.ع

 ر
 ت.ع ر.ع ت.ع

 2 5,5 2,5 2,5 3 3 3 2 الرياضيات

     4 4 2 3 العلوم الفيزيائية

         علوم الحياة واألرض

         العلوم النباتية والحيوانية

 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 اللغة العربية

 4 2 1,5 1,5 0 0 0 0 اللغة الفرنسية

 4 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2اللغة الحية 

   0,5 4     االقتصاد العام واإلحصاء

   1,5 0,75     االقتصاد والتنظيم اإلداري للمقاوالت

   1,5 0,75     المحاسبة والرياضيات المالية

     2 2   علوم المهندس

 العليا للمدارس التحضيرية باألقسام واألقسام المسالك رموز
 القسم المسلك القسم المسلك القسم المسلك

  MP  

 الرياضيات والفيزياء
   MPSI  

الرياضيات والفيزياء وعلوم 

 المهندس

PSI 

الفيزياء وعلوم 

 المهندس

  PCSI 

الفيزياء والكيمياء وعلوم 

 المهندس

TSI 

التكنولوجيا والعلوم 

 الصناعية

TSI 

التكنولوجيا والعلوم 

 الصناعية

 

 ECS  

االقتصاد والتجارة 

 تخصص علمي

ECS  

االقتصاد والتجارة تخصص 

 علمي

ECT 

االقتصاد والتجارة 

 تخصص تكنولوجي

  ECT  

االقتصاد والتجارة  

 تخصص تكنولوجي

 البكالوريا مسالكو  شعب رموز
 .ر.ع

 العلوم الرياضية 

 .م.ت.ع

 يةميكانيكالتكنولوجيا الالعلوم و 

 .ك.ت.ع

 ئيةالكهربا تتكنولوجياالالعلوم و 

 .ق.ع

 العلوم االقتصادية 

 .ت.ع

 العلوم التجريبية 

 .ف.ع

 العلوم الفيزيائية 

 .أ.ح.ع

 علوم الحياة واألرض

 .ف.ع

 الزراعيةالعلوم  

 . م.ت.ع 

 المحاسباتي التدبيرعلوم 

 

 

 الولوج شروط  

 ،التوفر على الباكالوريا المغربية 

  2014دجنبر  12سنة بحلول  22 )ة(ال يتجاوز سن المترشحأن. 

 

 بالملف المرفقة الوثائق  
  بيان نقط األسدس األول من الجدع المشترك، بيان نقط االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية من سلك البكالوريا، بيان نقط

يجب المصادقة على كل هذه البيانات من طرف (االمتحان الجهوي المراقبة المستمرة لألسدس األول من السنة الختامية، بيان نقط 

 ؛)مدير المؤسسة األصلية

 .نسخة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية 
 

 

 

 

 

 

http://www.cpge.ac.ma/
http://www.cpge.ac.ma/
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 القسم مجلس طرف من تقديرية نقطة منح كيفية
يتجلى طموح تالميذ األقسام التحضيرية للمدارس العليا في اجتياز المباريات بنجاح، هذه األخيرة تتميز بكونها 

انتقائية جدا تتطلب من التالميذ التوفر  على تكوين متين، سواء من الناحية العلمية أو الثقافية أو اللغوية، وعلى تفكير دقيق 

باإلضافة إلى القدرة على التواصل ) السرعة، الثقة، االستمرارية(يقة االشتغال ومنظم، وكذا على بعض المميزات في طر

 التي تتطلبها باألخص مهنة المهندس.

 هــــــــــام
بالنسبة لطلبات ولوج أقسام الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس لمسلك الرياضيات والفيزياء، يتعين على 

مترشحي ومترشحات األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير  واألكاديمية الجهوية للتربية 

إتمام  ) (B1ات والفيزياء وعلوم المهندس في جدول االختيارات والتكوين لجهة مكناس تافياللت الذين طلبوا قسم الرياضي

طلباتهم بترتيب المؤسسات المحتضنة لهذه األقسام بالجهة التي ينتمون إليها حسب األفضلية، هذا االختيار ملزم للمترشح 

 ويتحمل فيه مسؤوليته.
 

 التحضيرية األقسام مسالك بمختلف المدرسة المواد مختلف حول معلومات
 المسلك                                                    

 .ق.ت.ع .ق.ت.ت .ت.ع.ص .ف.ع.م .ر.ف المواد المدرسة

 * * * * * الرياضيات

   * * * الفيزيائية العلوم

   * * * الكيمياء

    * * الصناعية علومال

   * * * المؤطرة الشخصية المبادرة أشغال

 * * * * * اإلعالميات

 * * * * * والترجمة العربية الثقافة

 * * * * * العامة والثقافة الفرنسية اللغة

 * * * * * األنجليزية اللغة

   *   الميكانيكية الهندسة

   *   الكهربائية الهندسة

  *    للتسيير الكمية التقنيات

 *     االقتصاد وجغرافيا التاريخ

  *    التسيير

  *    القانون

  *    االقتصاد

 * * * * * والرياضة البدنية التربية

 

http://www.cpge.ac.ma/

