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77:ــــم
ىــــ

مدیري األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوینوتيمدیر
نـــواب الـــوزارةنائبات و

المراكز التربویة الجھویةمدیري 
مؤسسات التعلیم الثانوي التأھیليمدیري مدیرات و
علیاللمدارس المراكز األقسام التحضیریةمدیري 

مفتشي التوجیھ التربويمفتشات و

2010/2011برسم السنة الدراسیةالعلیاوالمعاھدااللتحاق باألقسام التحضیریة للمدارس:

الصادر بتاریخ455.02قرار وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم العالي و تكوین األطر و البحث العلمي رقم :
1428ذي القعدة 8الصادر في 2518.07القرار المعدل رقم ) 2004یولیو 5(1425جمادى األولى 17

)2007نونبر 19(

سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤید باهللا،
قساملھذه األبالئحة المراكز المحتضنةفي إطار الترشیح لألقسام التحضیریة للمدارس العلیا، یشرفني أن أوافیكم فوبعد، 

اإلجراءات التي یجب اتخاذھا من قبل وشروط الترشیح والولوج،وكذا لكامسمؤسسة حسب البكلمناطق االستقطاب الخاصة و
.مختلف المتدخلین في ھذه العملیة

مراكز األقسام التحضیریة ومناطق االستقطاب الئحة .1

مناطق االستقطاب عدد 
المقاعد مركز االحتضان المسالك

الجھویة للتربیة والتكوین األكادیمیة
لجھة سوس ماسة درعة 142 رضى السالويمحمدثانویة

)0528229115(أكادیر
  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة

العیون بوجدور الساقیة الحمراء
  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة

كلمیم السمارة
  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة

وادي الذھب لكویرة

60  الخطیبلسان الدین ابنثانویة
)0528892338(العـیــون

الریاضیات 
والفیزیاء

(MP)

1431ربیع الثاني 28
2010ل ــــــریــبا14
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)تابع(

مناطق االستقطاب عدد 
المقاعد مركز االحتضان المسالك

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
زاكش تانسیفت  الحولجھة مر 176 ثانویة ابن تیمیة

)0524341549(مراكش
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

لجھة دكالة عبدة 72  الخوارزميثانویة
)0524624251(أسفي 

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
لجھة تادلة أزیالل 64 نویة محمد الخامسثا

)0523483786(بني مالل
 الحي الحسني  درب السلطان –عین الشق : نیابات

.ابن امسیك -موالي رشید سیدي عثمان –الفداء  138 ثانویة محمد الخامس
)0522286002(الدارالبیضاء

المحمدي –عین السبع الحي –أنفا: ابات نی–
.مدیونة 105 ثانویة الخنساء

)0522223307(الدارالبیضاء 
 النواصر  سیدي البرنوصي –المحمدیة : نیابات

.زناتھ 70 التقنیةثانویةال
)0523323252(المحمدیة 

137 ثانویة موالي یوسف
األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الرباط سال )0537707460(الـــرباط

زمور زعیر 105 سلمان الفارسيإعدادیة
)0679798688(ســـــال 

124 ثانویة عمر بن الخطاب
األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة )0535536790(مكناس

مكناس تافیاللت 64  ابن طاھرثانویة
)0535572451(الرشیدیة 

 لجھة  نوالتكویللتربیةالجھویةاألكادیمیة
فاس بولمان 140  ثانویة موالي ادریس

)0535633160(فـاس
لجھةوالتكوین للتربیةالجھویةاألكادیمیة

الحسیمة تاوناتتازة 70 التقنیةثانویةال
)0535211282(تازة 

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
للجھة الشرقیة 94 ن عبد العزیزعمر بنویةثا

)0536683189(وجدة
 لجھة طنجةاألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

تطوان 106 المركز التربوي الجھوي
)0539942481(طنجة

 الشاویة لجھة األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
وردیغة 70  مركز ابن عبدون

)0523497458(خریبكة 
لجھویة للتربیة والتكوین لجھة الغرب األكادیمیة ا

الشراردة بني حسن 70 ثانویة عبد المالك السعدي
)0537379916(القنیطرة

الریاضیات 
والفیزیاء

(MP)
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مناطق االستقطاب عدد 
المقاعد مركز االحتضان المسالك

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش
تانسیفت الحوز

ة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الشاویة األكادیمی
وردیغة

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تادلة
أزیالل

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة دكالة
عبدة

106  ثانویة ابن تیمیة
)0524341549(مراكش

لجھة الدارتكوین األكادیمیة الجھویة للتربیة وال
البیضاء الكبرى 68 ثانویة محمد الخامس

)0522286002(الدارالبیضاء
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الرباط

سال زمور زعیر
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مكناس

تافیاللت

68 ثانویة موالي یوسف
)0537707460(الـــرباط

الجھویة للتربیة والتكوین  األكادیمیة
لجھة  فاس بولمان

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تازة
الحسیمة تاونات

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین للجھة الشرقیة

68  ثانویة موالي ادریس
)0535633160(فـاس

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة طنجة
تطوان

كادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الغرب األ
الشراردة بني حسن

70 المركز التربوي الجھوي
)0539942481(طنجة

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
لجھة سوس ماسة درعة 

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة كلمیم
السمارة

والتكوین لجھة العیون األكادیمیة الجھویة للتربیة
بوجدور الساقیة الحمراء

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة وادي
الذھب لكویرة

72 رضى السالويمحمدثانویة
)0528229115(أكادیر

الفیزیاء 
وعلوم 
المھندس
(PSI)
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مناطق االستقطاب عدد 
المقاعد مركز االحتضان المسالك

ة والتكوین لجھة الغرب الشراردة األكادیمیة الجھویة للتربی
بني حسن

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الرباط سال زمور
زعیر

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة طنجة تطوان
 تافیاللتلجھة مكناساألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
لحسیمة األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تازة ا

تاونات
األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة  فاس بولمان
األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین للجھة الشرقیة

36  عبد المالك السعديثانویة
)0537379916(القنیطرة

لجھة سوس ماسة األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
درعة

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة كلمیم السمارة
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة العیون بوجدور

الساقیة الحمراء
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة وادي الذھب

لكویرة
یفت األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش تانس

الحوز
األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة دكالة عبدة
األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تادلة أزیالل
األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الشاویة وردیغة
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الدار البیضاء

الكبرى

36  سالويرضى المحمد ثانویة
)0528229115(أكادیر

البیولوجیا والكیمیاء 
والفیزیاء وعلوم 

األرض
(BCPST)
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مناطق االستقطاب عدد 
المقاعد مركز االحتضان المسالك

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الدار البیضاء
الكبرى

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الرباط سال زمور
زعیر

108  الثانویة التقنیة
)0523323252(المحمدیة

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الشاویة وردیغة
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الغرب الشراردة

.بني حسن
 طنجة تطواناألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة
وین لجھة مكناس تافیاللتاألكادیمیة الجھویة للتربیة والتك

108  الثانویة التقنیة
)0523403624(سطات 

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة دكالة عبدة.
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة سوس ماسة

.درعة
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة كلمیم السمارة
ربیة والتكوین لجھة العیون بوجدور األكادیمیة الجھویة للت

.الساقیة الحمراء
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة وادي الذھب

لكویرة

108 ثانویة الخوارزمي
)0524624251(آسفي

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین للجھة الشرقیة
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تازة الحسیمة

وناتتا
األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة  فاس بولمان

72  ثانویة عمر بن عبد العزیز
)0536683189(وجدة 

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تادلة أزیالل
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش تانسیفت

الحوز
64 ثانویة محمد الخامس

)0523483786(لبني مال

التكنولوجیا والعلوم 
الصناعیة
(TSI)
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مناطق االستقطاب عدد 
المقاعد مركز االحتضان المسالك

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الدار
البیضاء الكبرى

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مكناس
تافیاللت

108 ساء ـــنـــة الخـــــانویـــث
)0522223307(ءالبیضارالدا

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش
تانسیفت الحوز

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة سوس
ماسة درعة

72  ثانویة ابن تیمیة
)0524341549(مراكش

لتكوین لجھة الرباط األكادیمیة الجھویة للتربیة وا
سال زمور زعیر

 الغرب األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة
الشراردة بني حسن

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین للجھة الشرقیة

72  ثانویة عمر الخیام
)0537726392(الــــرباط

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة طنجة
تطوان

دیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تازة األكا
الحسیمة تاونات

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة  فاس
بولمان

72 المركز التربوي الجھوي
)0539942481(طنجة

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة العیون
بوجدور الساقیة الحمراء

والتكوین لجھة كلمیم األكادیمیة الجھویة للتربیة
السمارة

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة وادي
الذھب لكویرة

30  الخطیبلسان الدین ابنثانویة
)0528892338(العـیــون 

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الشاویة
وردیغة

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة دكالة
عبدة

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تادلة
أزیالل

72  الثانویة التقنیة
)0523403624(سطات 

(*)
االقتصاد 
والتجارة

التخصص -
-التكنولوجي 
(ECT)

) 20(في (*) 

2011/2010.
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مناطق االستقطاب عدد 
المقاعد مركز االحتضان المسالك

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الرباط
سال زمور زعیر

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الغرب
الشراردة بني حسن

للتربیة والتكوین لجھة  مكناس األكادیمیة الجھویة
تافیاللت

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة  فاس
بولمان

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تازة
الحسیمة تاونات

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة طنجة
تطوان

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین للجھة الشرقیة
ألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الدار ا

البیضاء الكبرى
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الشاویة

وردیغة
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تادلة

أزیالل
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة دكالة

عبدة
ین لجھة مراكش األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكو

تانسیفت الحوز
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة سوس

ماسة درعة
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة كلمیم

السمارة
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة العیون

بوجدور الساقیة الحمراء
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة وادي

لذھب لكویرةا

36  ثانویة عمر الخیام
)0537726392(الــــرباط

(*)
االقتصاد والتجارة

التخصص العلمي -
-

(ECS)

) 20(في (*) 

2011/2010

.
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مناطق االستقطاب عدد 
المقاعد مركز االحتضان المسالك

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة  مكناس
تافیاللت

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة  فاس
بولمان

تربیة والتكوین لجھة الغرب األكادیمیة الجھویة لل
الشراردة بني حسن

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تازة
الحسیمة تاونات

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة طنجة
تطوان

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین للجھة الشرقیة.

36 المرجعیة ثانویة ال
)0535523419(مكناس

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الرباط
سال زمور زعیر

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الدار
البیضاء الكبرى

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الشاویة
وردیغة

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة تادلة
لأزیال

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة دكالة
عبدة

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش
تانسیفت الحوز

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة سوس
ماسة درعة

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة كلمیم
السمارة

تكوین لجھة العیون األكادیمیة الجھویة للتربیة وال
بوجدور الساقیة الحمراء

 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة وادي
الذھب لكویرة

36 ثانویة عمر الخیام
)0537726392(الربـــاط

والعلوم اآلداب 
اإلنسانیة
(LSH)
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الترشیحشروط .2

:یشترط في المترشح لألقسام التحضیریة ما یلي 
بالمغرب في مؤسسة للتربیة والتعلیم العمومي  أو مؤسسة البكالوریا لك ممدرسا ویتابع دراستھ بالسنة الختامیة من سأن یكون-

للتعلیم المدرسي الخصوصي مرخص لھا من قبل وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین األطر والبحث العلمي، ویكون 
بإحدى ھذه المؤسسات ؛سلك البكالوریاقد تابع دراستھ بالسنة األولى  من 

؛2010دجنبر 31سنة قبل 21ز عمره أال یتجاو-
: على الشكل التاليھذا المعدل ویحتسب ،20/13نالمحصل علیھ عالترشیحأال یقل معدل-

2
MCMG

MG :المعتمد في المرور إلى السنة الختامیة،لسنة األولى من سلك البكالوریا العام  لعدلالم
MC :لسلك البكالوریاالختامیةرة للدورة األولى من السنة معدل المراقبة المستم .

.العلوم والتكنولوجیاتالعلوم الریاضیة وشعب ویستثنى من ھـذا الشرط األخیر تلمیذات و تالمیذ شعبة 

لوجالوشروط .3

المیزة  من شرطویستثنى بمیزة مستحسن 2010في إحدى دورتيالوطنیةحاصال على البكالوریاأن یكونیشترط في المترشح 
كما یشترط أن تكون شعبة البكالوریا المحصل علیھا مناسبة لمسلك ،العلوم والتكنولوجیاتشعبة العلوم الریاضیة وشعب مترشحو

:ما ھو مبین في الجدول أسفلھلاوفقفي حدود المناصب الشاغرةوذلكاألقسام التحضیریة المرغوب فیھ، 

%الحصیص  ةالبكالوریا المطلوب أقسام السنة األولى من األقسام التحضبربة للمدارس العلیا
90 العلوم الریاضیة
10 فیزیائیةالمسلك العلوم : العلوم التجریبیة

 وعلوم  المھندسالریاضیات والفیزیاءMPSI

40 العلوم الریاضیة
40 فیزیائیةالمسلك العلوم : العلوم التجریبیة
20 علوم الحیاة واألرض  يمسلك: العلوم التجریبیة

زراعیةالعلوم الو

وعلوم المھندسوالكیمیاءالفیزیاءPCSI

20 العلوم الریاضیة
20 فیزیائیةالمسلك العلوم : العلوم التجریبیة
60 علوم الحیاة واألرض  يمسلك: العلوم التجریبیة

زراعیةالعلوم وال

البیولوجیا والكیمیاء والفیزیاء وعلوم األرضBCPST

70 العلوم والتكنولوجیة الكھربائیة 
30 العلوم والتكنولوجیة المیكانیكیة

التكنولوجیا والعلوم الصناعیةTSI

50 یة علوم االقتصادال: والتدبیریةعلوم االقتصادال
30 علوم التدبیر المحاسباتي: والتدبیریةعلوم االقتصادال
10 العلوم الریاضیة 

10 العلوم التجریبیة

التخصص التكنولوجي:االقتصاد والتجارةECT

50 العلوم الریاضیة 
50 العلوم التجریبیة

التخصص العلمي:االقتصاد والتجارةECS

60 والعلوم اإلنسانیةاآلداب
10 علیم األصیلالت

10 والتدبیریةعلوم االقتصادال

10 العلوم الریاضیة 
10 العلوم التجریبیة

اآلداب والعلوم اإلنسانیةLSH
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مسطرة الترشیح والقبول .4
مقتضیات مشتركة.4.1

وفق المسطرة المبینة في ،تتم إجراءات الترشیح والقبول باألقسام التحضیریة بالنسبة للمترشحین الحاملین للبكالوریا الوطنیة
.سفلھأالجدول 

بإحدى المؤسسات البكالوریا أجنبیة والذین تابعوا دراستھم بالسنة الختامیة من سلك أما بخصوص المترشحین الحاملین لبكالوریا 
.خاصةتم دراسة ملفاتھم من طرف لجنة مركزیةتف، 2010/2009التعلیمیة للبعثات األجنبیة برسم الموسم الدراسي 

الفترة الزمنیة المقررة 
زھاإلنجا

لعملیةا

أبریل 15من 
ماي15إلى 

عبئة الصفحتین تA1 وB1الذین تتوفر فیھم شروط تالمیذــن طرف الــممن ملف الترشیح
التي ینتمي إلیھا إلدارة المؤسسةBوA الملفین سلیمــوتأعاله2الترشیح المحددة في الفقرة 

.المترشح
ة وبتنسیق مع اإلطار للسید مدیـر المؤسسوالمباشرةت المسؤولیة الفعلیةتحتقــوم إدارة الثانویة

:بالعملیات التالیةالمكلف باإلعالم والتوجیھ
الوثائق المرفقة لھا، وإلغاء التأكد من صحة المعلومات المثبتة في ملفات الترشیح ومراقبـــة-

أعاله ؛2الملفات غیر المستوفیة لشروط الترشیح المحددة في الفقرة 
N4في الخانات المناسبة لھا، بما فیھا النقطةB2جمیع المعلومات المطلوبة في الصفحة تدوین-

؛B2)أنظر(مجلس القسم  بمالحظات ةالخاص
بعد انعقاد ھذا المجلس؛A2تعبئة محضر مجلس القسم بالصفحة -
من سلك البكالوریا (MG)تدوین النقط الخاصة بمعدل المرور من السنة األولى إلى السنة الثانیة-

الممنوحة من طرف مجلس القسم وكذا المعلومات الخاصة بالتكرار أوعدمھ في N4والنقطة 
و یجب أن تتم ھذه العملیة ). 1مرفق رقم (قسمي سلك البكالوریا وذلك حسب النموذج رفقتھ 

لى مسلك حسب مسالك األقسام التحضیریة المطلوبة وشعب البكالوریا مع ضرورة اإلشارة إ
.البكالوریا الخاص بكل مترشح

ماي22قبل 

المترشحین وكذا الوثیقة المشار إلیھا في ملفات)أو تسلیم مباشرة(بإرسالتقوم إدارة الثانویة
مع ضرورة إرفاقھا بقرص نفوذھامجال إلى األكادیمیة التي تدخل المؤسسة في الخانة أعاله

.(Tableur)ببرنام مجدول مدمج یحتوي على كل المعلومات الواردة في الوثیقة بعد مسكھا 

ماي24من 
یونیو11إلى 

بإنجاز العملیات التالیةالجھویة للتربیة و التكوین تقوم األكادیمیات:
وإلغاء الملفات غیر المرفقة بھا، لوثائقوكذا امراقبة المعلومات المثبتة في ملفات المترشحین-

؛أعاله2الترشیح المحددة في الفقرة المستوفیة لشروط 
إلى إرسالھإلى غایة بعد القیام بعملیة الترقیم السري واالحتفاظ بھ  باألكادیمیةAعزل الملف -

بعد ظھور النتائج النھائیة لعملیة االنتقاء ؛مباشرةالمؤسسة المستقبلة 
) 2مرفق رقم (وفقا للنموذج رفقتھ محضر تطابق األرقام السریة مع أسماء المترشحینإنجاز -

المركز إلى حكم اإلغالقظرف موذلك حسب المسالك وشعب البكالوریا وإرسال نسخة منھ في
. الوطني للتجدید التربوي والتجریب
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و تسجیل مترشحین ھذه الالئحةإعداد الالئحة الرئیسیةمسطرة.4.2

بإجراء عملیة بكل مركزالخاصةتقوم لجنة االنتقاءحیتللبكالوریالناجحین في الدورة العادیةح اترشیمالفقطمسطرةص ھذه التخ
خاصة بكل رئیسیة ة الئحإعداد ، ویتم حسب االستحقاقالمترشحین المستوفین لشروط الترشیح والولوج المحددة أعالهبیرتاالنتقاء وت

.المطلوبة بالمسلك المعنيالبكالوریامن شعب )  أو مسلك(وكل شعبة مركزالام التحضیریة المتوفرة بمسلك من مسالك األقس
في الالئحة ترد أسماؤھمالذین لم ولناجحین في الدورة العادیةولإلشارة  فإن المترشحین المستوفین لشروط الترشیح والولوج، ا

).أسفلھ4.3أنظر الفقرة (ة االنتظار، ضمن الئححسب االستحقاق، ھمبیرتیتم  تالرئیسیة

الفترة الزمنیة المقررة 
إلنجازھا العملیة

إلى غایة
یونیو25

بإنجاز العملیات التالیةالجھویة للتربیة و التكوین تقوم األكادیمیات:
rubrique(الباب األولالمعدل العام للبكالوریا في الخانة المناسبة من تدوین - ؛B2ة من الصفح) 1

الترشیح المستوفین لشروطالمرفقة بھذه المذكرة وتتضمن األرقام السریة للمترشحین)D(تعبئة الوثیقة-
المتعلقة بالمواد المؤھلة االمتحان الجھوي واالمتحان الوطنيبالخاصة ھمنتائجو،المحددة أعالهوالولوج

بئة من طرف كل مؤسسة للثانوي التأھیلي و للبكالوریا مع ضرورة نقل المعلومات المعالمعدل العاموكذا 
الخاصة بكل مترشح، بما فیھا معدل المرور من السنة األولى إلى السنة الثانیة من سلك البكالوریا والنقطة 

N4مسالك األقسام حسب وذلك،معلومات الخاصة بالتكرار أو عدمھالممنوحة من طرف مجلس القسم وكذا ال
.الخاص بكل مترشحمع تحدید مسلك البكالوریا المحصل علیھالبكالوریااوشعب ةالمطلوبالتحضیریة

یولیوز5قبل 

الوثائق التالیة إلى مراكز األقسام ) أو تسلیم مباشرة(بإرسالالجھویة للتربیة و التكوینتقوم األكادیمیات
:التحضیریة المستقبلة

حسب المسلك ،الترشیح والولوج المحددة أعالهوطلكل المترشحین المستوفین لشرالملفات السریة-
؛Bالمطلوب المشار إلیھ في الملف 

لمترشحین المستوفین و الخاصة با،األكادیمیة) ة(مدیر) ة(السید، موقعة ومختومة من طرف (D)الوثیقة -
طة بواسالبكالوریا  شعب ومسالك األقسام التحضیریةحسب الترشیح والولوج المحددة أعالهلشروط

(D)یحتوي على كل المعلومات الواردة في الوثیقة ) CDROM(وكذا قرص مدمج ، البرید السریع
؛(Tableur)ببرنام مجدولمعبئة 

.عبر البرید االلكتروني)(Tableur)مجدولببرنام معبئة ()D(المعلومات الواردة في الوثیقة -

6من
یولیوز10إلى 

یتم تعیین أعضائھا طبقا لقرار وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم العالي و تكوین األطر و التيتقوم لجنة االنتقاء
المعدل للقرار رقم ) 2007نونبر 19(1428ذي القعدة  8الصادر بتاریخ 2518.07البحث العلمي رقم 

: يمنھ، بما یل8وخاصة المادة ) 2004یولیو 5(1425جمادى األولى 17الصادر بتاریخ 455.02
؛لمترشحین الناجحین في الدورة العادیةالسریة لملفات المراقبة -
؛Bاألكادیمیة والمعطیات المدرجة بالملفالمعدة من طرف(D)الوثیقة االنتقاء النھائي بناء على معطیات-
)  أو مسلك(شعبة ل كوخاصة بكل مسلك من مسالك األقسام التحضیریة المتوفرة بالمركز، تحدید الئحة رئیسیة-

تتضمن ، ووموقعة من طرف جمیع أعضاء اللجنةمختومة عني، المالمطلوبة بالمسلكالبكالوریامن شعب 
مرتبین األرقام السریة للمترشحین الذین تم انتقاؤھم، والمستوفین لشروط الترشیح والولوج المحددة أعاله، 

من مسالك حسب كل مسلكدة في الخریطة المدرسیةھو عدد المقاعد المحدN)N إلى 1منحسب االستحقاق
، مع ضرورة تحدید األكادیمیة التي ینتمي إلیھا )البكالوریامن شعب )أو مسلك(و كل شعبةاألقسام التحضیریة

وكذا بالبرید االلكتروني، ویجب إرفاق السریعالبریدبواسطة وإرسالھا إلى األكادیمیات المعنیةكل مترشح، 
كما وردت في تذكیر بتواریخ وإجراءات التسجیل تحدد فیھا الوثائق المطلوبة ویتم فیھا البجدادةھذه الالئحة
.ھذه المذكرة
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12من 
یولیوز17إلى 

الجھویة للتربیة و التكوین بما یلي تقوم األكادیمیات:
إلى األكادیمیة ) ة(مدیر) ة(ن السیداالسمیة مختومة وموقعة من لدكشف األرقام السریة وإرسال الالئحة -

؛الفاكس و البرید االلكتروني رعب،اإلخباراألقسام التحضیریة قصدمراكز
الخاصة بكل مسلك من مسالك األقسام (نشر لوائح المترشحین المقبولین في الالئحة الرئیسیة -

بمقر األكادیمیة ) عنيالمطلوبة بالمسلك المالبكالوریامن شعب ) أو مسلك(التحضیریة وكل شعبة 
والنیابة التي ینتمي إلیھا المترشحون الذین تم انتقاؤھم، مع ضرورة إرفاق ھذه اللوائح بالجدادة المشار 

وإجراءات التسجیل باألقسام التحضیریة حسب تواریخللوثائق المطلوبة و كذا تضمنةإلیھا أعاله والم
؛مراكز االستقبال

الخاصة بكل مسلك في الالئحة الرئیسیةریة بنشر لــوائح المترشحین المقبولیناألقسام التحضیإدارةتقوم
المطلوبة بالمسلك البكالوریامن شعب ) أو مسلك(من مسالك األقسام التحضیریة المتوفرة بالمركز وكل شعبة 

لوبة و كذا تواریخللوثائق المطوالمتضمنةبالجدادة المشار إلیھا أعاله ، مع ضرورة إرفاق ھذه اللوائح المعني
.وإجراءات التسجیل بالمركز

20من 
یولیوز30إلى 

الخاصة بكل مسلك من (المترشحین المقبولین في الالئحة الرئیسیةاألقسام التحضیریة بتسجیلإدارةتقوم
ة بالمسلك المطلوبالبكالوریامن شعب )  أو مسلك(وكل شعبة مسالك األقسام التحضیریة المتوفرة بالمركز

.، والمستوفین لشروط الترشیح والولوج المحددة أعاله)المعني

وتجدر اإلشارة إلى أن المترشحین الذین لم یلتزموا بمواقیت وإجراءات التسجیل خالل شھر یولیوز كما ھي 
یزیاء وبالنسبة لمسلك الریاضیات والفشتنبر23یوم الإیمكن لھم التقدم من أجل التسجیلالمحددة جانبھ،

بالنسبة لباقي مسالك األقسام شتنبر25بالنسبة لمسلك الفیزیاء وعلوم المھندس و یوم شتنبر24یوم 
.)سفلھأ4.5 أنظر الفقرة(التحضیریة، وتتم االستجابة للطلبات في حدود المقاعد الشاغرة و حسب االستحقاق

نتظارالئحة االإعدادرةمسط.4.3

ترد العادیة الذین لم االستدراكیة وكذا المترشحین الناجحین في الدورة الناجحین في الدورةالمترشحین مسطرةتخص ھذه ال
الخاصة بكل مركز بإعداد تقوم لجنة االنتقاءحیت ،الترشیح والولوج المحددة أعالهلشروطوالمستوفین،في الالئحة الرئیسیةأسماؤھم

البكالوریامن شعب )  أو مسلك(وكل شعبة ام التحضیریة المتوفرة بالمركزواحدة خاصة بكل مسلك من مسالك األقسالئحة انتظار
، نتظارالالئحة ابتوزیع مترشحي تقوم لجنة االنتقاءكما . حسب االستحقاقفیھا ھؤالء المترشحون رتبالمطلوبة بالمسلك المعني، ی

.في حدود المناصب الشاغرةاستقبالھم و تسجیلھم مرتبین حسب االستحقاق، إلى ثالث فئات وذلك من أجل تسھیل و تنظیم عملیتي 

الفترة الزمنیة 
المقررة إلنجازھا العملیة

یولیوز16إلى غایة 

الناجحین في بإنجاز العملیات التالیة والخاصة بالمترشحین الجھویة للتربیة و التكوین تقوم األكادیمیات
:االستدراكیة الدورة

rubrique(الباب األولیا في الخانة المناسبة من المعدل العام للبكالورتدوین - ؛B2من الصفحة ) 1

الترشیح المستوفین لشروطالمرفقة بھذه المذكرة وتتضمن األرقام السریة للمترشحین)D(تعبئة الوثیقة-
لة المتعلقة بالمواد المؤھاالمتحان الجھوي واالمتحان الوطنيبالخاصة ھمنتائجوالمحددة أعاله،والولوج

للبكالوریا مع ضرورة نقل المعلومات المعبئة من طرف كل مؤسسة للثانوي التأھیلي و المعدل العاموكذا 
الخاصة بكل مترشح، بما فیھا معدل المرور من السنة األولى إلى السنة الثانیة من سلك البكالوریا والنقطة 

N4مسالك حسب وذلكر أو عدمھ،مجلس القسم وكذا المعلومات الخاصة بالتكراالممنوحة من طرف
الخاص بكل مع تحدید مسلك البكالوریا المحصل علیھاالبكالوریاوشعب ةالمطلوباألقسام التحضیریة

.مترشح
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الفترة الزمنیة 
المقررة إلنجازھا العملیة

یولیوز19قبل 

الخاصة (الوثائق التالیة ) و تسلیم مباشرة أ( بإرسالالجھویة للتربیة و التكوینتقوم األكادیمیات
:إلى مراكز األقسام التحضیریة المستقبلة) االستدراكیةالناجحین في الدورةبالمترشحین 

حسب المسلك ،الترشیح والولوج المحددة أعالهلكل المترشحین المستوفین لشروطالملفات السریة-
؛Bالمطلوب المشار إلیھ في الملف 

لمترشحین المستوفین و الخاصة با،األكادیمیة) ة(مدیر) ة(السیدموقعة ومختومة من طرف ، (D)الوثیقة -
البرید بواسطة البكالوریا شعب ومسالك األقسام التحضیریةحسب الترشیح والولوج المحددة أعالهلشروط
ببرنام معبئة (D)یحتوي على كل المعلومات الواردة في الوثیقة ) CDROM(، وكذا قرص مدمج السریع
؛(Tableur)مجدول

.البرید االلكترونيعبر)(Tableur)معبئة ببرنام مجدول() D(المعلومات الواردة في الوثیقة -

21من 
یولیوز25إلى

على مستوى مركز االستقبال بما یليتقوم لجنة االنتقاء :
؛كیةاالستدرالمترشحین الناجحین في الدورة السریة لملفات المراقبة -
األكادیمیة والمعطیات المدرجة بالملف المعدة من طرف(D)الوثیقة االنتقاء النھائي بناء على معطیات-

Bوكل خاصة بكل مسلك من مسالك األقسام التحضیریة المتوفرة بالمركزواحدة،الئحة انتظاروضع ، و
وموقعة، من طرف جمیع مختومة ، المطلوبة بالمسلك المعنيالبكالوریامن شعب )  أو مسلك(شعبة 

كذا االستدراكیة و الناجحین في الدورةتتضمن األرقام السریة لجمیع المترشحین وأعضاء اللجنة، 
لشروطفي الالئحة الرئیسیة والمستوفینترد أسماؤھمالعادیة الذین لم الناجحین في الدورة رشحینتالم

ھو عدد N(إلى آخر مترشح مرتب N+1من قمرتبین حسب االستحقاالترشیح والولوج المحددة أعاله ، 
أو (المقاعد المحددة في الخریطة المدرسیة حسب كل مسلك من مسالك األقسام التحضیریة و كل شعبة 

.مع ضرورة تحدید األكادیمیة التي ینتمي إلیھا كل مترشح) البكالوریامن شعب ) مسلك
ثالث فئات ویحدد عدد مترشحي كل فئة، مرتبین حسب االستحقاق، إلى الالئحةتوزیع مترشحي ھذه-

.حسب مسالك األقسام التحضیریة
إرسال لوائح الفئات الثالث إلى األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین، بواسطة البرید السریع وكذا البرید -

د تحدااللكتروني، حسب مسالك األقسام التحضیریة وشعب البكالوریا ؛  ویجب إرفاق ھذه اللوائح بجدادة
فیھا الوثائق المطلوبة ویتم فیھا التذكیر بتواریخ وإجراءات التسجیل كما وردت في ھذه المذكرة، و كذا 

.المسطرة المتبعة و الخاصة بكل فئة، وذلك بالعنایة والدقة الالزمتین

یولیوز29قبل 

الجھویة للتربیة و التكوین بما یليتقوم األكادیمیات:
قصد األقسام التحضیریةإلى مراكز، حسب الفئات،یة وإرسال الئحة االنتظاركشف األرقام السر-

؛ر بواسطة الفاكس و البرید االلكترونياإلخبا
نشر لوائح المترشحین المرتبین في الئحة االنتظار الخاصة بكل مسلك، حسب الفئات، بمقر األكادیمیة -

ھذه اللوائح بالجدادة المشار إلیھا أعاله والنیابة التي ینتمي إلیھا المترشحون، مع ضرورة إرفاق
.والمتضمنة للوثائق المطلوبة و كذا تواریخ وإجراءات و مسطرة التسجیل باألقسام التحضیریة

 لوائح المترشحین المرتبین بلوائح االنتظار الخاصة األقسام التحضیریة للمدارس العلیا بنشر إدارةتقوم
البكالوریامن شعب ) أو مسلك(ضیریة المتوفرة بالمركز وكل شعبة بكل مسلك من مسالك األقسام التح

المطلوبة بالمسلك المعني، مع ضرورة إرفاق ھذه اللوائح بالجدادة المشار إلیھا أعاله والمتضمنة للوثائق 
.المطلوبة و كذا تواریخ وإجراءات و مسطرة التسجیل بالمركز
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)الفئتان األولى و الثانیة(تظارتسجیل مترشحي الئحة االنرةمسط.4.4

لشروطكلھموالمستوفین،نتظارالالئحة االفئة الثانیة منكذا و ضمن الفئة األولىالمرتبینالمترشحین مسطرةتخص ھذه ال
في الجدول ما ھو مبین لوفقا، إن بقیت ھناك مناصب شاغرة،حسب االستحقاقالمترشحینو یتم تسجیل. الترشیح والولوج المحددة أعاله

:أسفلھ

الفترة الزمنیة 
المقررة إلنجازھا العملیة

بالنسبة شتنبر2یوم 
لمسلك الریاضیات 

والفیزیاء

بالنسبة شتنبر3یوم 
لمسلك الفیزیاء  
وعلوم المھندس

بالنسبة شتنبر4یوم 
لباقي مسالك األقسام 

التحضیریة

تخصص ھذه الدورة فقط لمترشحي الفئة األولى حسب : الدورة األولى لتسجیل مترشحي الئحة االنتظار
.البكالوریا) أو مسالك(شعب 

 التالیةتقوم لجنة االنتقاء برئاسة مدیر المركز بالعملیات:
االعالن عن المناصب الشاغرة في كل مسلك من مسالك األقسام التحضیریة المتوفرة بھا، حسب شعب -

؛البكالوریا) أو مسالك(
الوثائق یقومون بتسلیمشحین الواردة أسماؤھم في الالئحة الخاصة بالفئة األولى حیث استقبال المتر-

) 11(إلى غایة الساعة الحادیة عشرة ) 9(الضروریة للتسجیل إلدارة المؤسسة ابتداء من الساعة التاسعة 
؛صباحا

سة على الساعة الخاصة بالتسجیل إلدارة المؤسالوثائقنشر الئحة بأسماء المترشحین الذین سلموا -
؛ لبكالوریا، مرتبین حسب االستحقاقا) أو مسالك(الواحدة بعد الزوال، حسب شعب 

بتسجیل التالمیذ الواردة أسماؤھم ضمن ھذه الالئحة حسب االستحقاق وفي حدود تقوم إدارة المؤسسة
.ة وفقا لعدد المقاعد الشاغرةالمناصب الشاغرة، ویتم نشر الئحة بأسماء المترشحین الذین تم تسجیلھم بالمؤسس

بالنسبة شتنبر6یوم 
لمسلك الریاضیات 

والفیزیاء

بالنسبة شتنبر7یوم 
لمسلك الفیزیاء  
وعلوم المھندس 

بالنسبة شتنبر8یوم 
لباقي مسالك األقسام 

التحضیریة

تخصص ھذه الدورة الثانیة لمتر    : الدورة الثانیة لتسجیل مترشحي الئحة االنتظار     

وضعوا وثائقھم الخاصة بالتسجیل لدى المؤسسة المستقبلة ولم تمكنھم درجة استحقاقھم من التسجیل بھا       
.خالل الدورة األولى

سة مدیر المركز بالعملیات التالیة برئاتقوم لجنة االنتقاء:
اإلعالن عن المناصب الشاغرة في كل مسلك من مسالك األقسام التحضیریة المتوفرة بھا، حسب -

؛توفرھاالبكالوریا، في حال )  أو مسالك(شعب 
الوثائق یقومون بتسلیم استقبال المترشحین الواردة أسماؤھم في الالئحة الخاصة بالفئة الثانیة حیث -

إلى غایة الساعة الحادیة عشرة ) 9(لضروریة للتسجیل إلدارة المؤسسة ابتداء من الساعة التاسعة ا
صباحا ؛) 11(

الخاصة بالتسجیل إلدارة المؤسسة، سواء كانوا من الوثائقنشر الئحة بأسماء المترشحین الذین سلموا -
لى الساعة الواحدة بعد الزوال، حسب الفئة األولى الذین لھم الحق في التسجیل أو من الفئة الثانیة، ع

البكالوریا، مرتبین حسب االستحقاق ؛) أو مسالك(شعب 

بتسجیل التالمیذ الواردة أسماؤھم ضمن ھذه الالئحة حسب االستحقاق وفي حدود تقوم إدارة المؤسسة
.ا لعدد المقاعد الشاغرةالمناصب الشاغرة، ویتم نشر الئحة بأسماء المترشحین الذین تم تسجیلھم بالمؤسسة وفق
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باألقسام التحضیریةالدورة األخیرة  للتسجیل.4.5

الواردة أسماؤھم في الالئحة الرئیسیة و الذین لم یلتزموا بمواقیت وإجراءات التسجیل رشحینتالمالدورةتخص ھذه 
والذین لم یتم تسجیلھم خالل الفترتین )مختلف فئاتھم ب(خالل شھر یولیوز و كذا المترشحین الواردة أسماؤھم في الئحة االنتظار

حسب االستحقاق، إن المترشحینتسجیلو یتم.الترشیح والولوج المحددة أعالهلشروطكلھموالمستوفین،األولى والثانیة
:ما ھو مبین في الجدول أسفلھلوفقابقیت ھناك مناصب شاغرة،

الفترة الزمنیة 
المقررة إلنجازھا العملیة

شتنبر22یوم 
)بعد الزوال(

 األقسام التحضیریة للمدارس العلیا بالتشطیب على أسماء التالمیذ المسجلین بالمؤسسة  مــراكزتقوم
.شتنبر22بھا إلى غایة صبیحة یوم اوالذین لم یلتحقو

بالنسبة شتنبر23یوم 
لمسلك الریاضیات 

والفیزیاء 
بالنسبةشتنبر24یوم 

لمسلك الفیزیاء  وعلوم 
المھندس 

بالنسبة شتنبر25یوم 
لباقي مسالك األقسام 

التحضیریة

:لیةالتاتبرئاسة مدیر المركز بالترتیباتقوم لجنة االنتقاء  
.تحدید عدد المناصب الشاغرة بالمؤسسة في حال وجودھا واإلعالن عنھا رسمیا-
الئحة الرئیسیة و الذین لم یلتزموا بمواقیت وإجراءات الواردة أسماؤھم في الاستقبال المترشحین -

) بمختلف فئاتھم(التسجیل خالل شھر یولیوز و كذا المترشحین الواردة أسماؤھم في الئحة االنتظار
الترشیح والولوج لشروطكلھموالمستوفینوالذین لم یتم تسجیلھم خالل الفترتین األولى والثانیة،

الساعة الحادیة عشرة إلى غایة) 9(ي التسجیل ابتداء من الساعة التاسعة الراغبین ف،المحددة أعاله
؛صباحا) 11(
المترشحین حسب االستحقاق وفي حدود المناصب الشاغرة، ویفقد لبتسجیتقوم إدارة المؤسسة

.المترشحون غیر المسجلون بالمؤسسة الحق في التسجیل بصفة نھائیة

قبل منتصف أكتوبر    جنة االنتقاء تقوم ل
.                      مرت فیھا ھذه العملیة مع اقتراح كل ما من شأنھ االرتقاء بھا

حضیریة للمدارس العلیا ولما المترشحین لولوج مختلف مسالك األقسام التمختلف العملیات المتعلقة بانتقاء التالمیذلدقةنظرا 
ومدیري األكادیمیات مدیرتي والسادة السیدتینلھذه المسالك من أھمیة في االرتقاء بالجودة في نظام التربیة والتكوین، یرجى من 

لحرص على ونائبات ونواب الوزارة وكافة المسؤولین المعنیین باإلجراءات المحددة في ھذه المذكرة، العمل على تطبیق مقتضیاتھا وا
ة سسات المحتضنبالمؤاحترام اآلجال المحددة لھا ضمانا لتكافؤ الفرص بین مختلف المترشحین ولتوفیر الشروط المثلى للدراسة 

.ــســ،لألقسام التحضیریة

كتابة 

بلقاسمييوسف 
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