
  

  

 

 :شروط  الترشيح 

دراسته بالسنة الختامية من سلك الباكالوريا بالمغرب، في إحدى مؤسسات التعليم تابع ممدرسا و يأن يكون  •

  .العمومي أو الخصوصي المرخص لھا
 ؛2012 دجنبر  31سنة قبل  21أ* يتجاوز عمره  •

  :شروط  الولوج     

بميزة حسب المسلك المرغوب فيه  2012تي دورحاص1 على البكالوريا في إحدى أن يكون المترشح 

  .مترشحوا شعبة العلوم الرياضية وشعب التعليم التقني الصناعي مستحسن ويستثنى من ھذا الشرط

  : مسطرة الترشيح

     c.mawww.cpge.a :على الت1ميذ وضع ترشيحاتھم عبر بوابة ا5قسام التحضيرية على الموقع
   validation ) (بعد التصديق  Bو  Aطبع الملفات  •
بالنسبة للمترشحين الذين لم يبلغوا ( و المصادقة عليه لدى السلطات المحلية  Aمن الملف    A1توقيع الصفحة  •

  )يقوم ا5ب أو الولي بإنجاز ھذه المھمة) سنة  18(سن الرشد 
 :ب ةمصحوب <دارة المؤسسة Bو  A تسليم الملفات  •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،  ����
 ، حديثة نسخة موجزة من عقد ا*زدياد ����
و ، لجذع المشتركا الدورة ا5ولى مننسخة مصادق عليھا من طرف مدير المؤسسة لبيانات النقط الخاصة ب ����

   .*متحان الجھوياو الدورة ا5ولى من السنة الختامية من سلك الباكلوريا،  ، وا5ولى باكلورياالدورة الثانية من 

  تواريخ مھمة
 2012ماي  06قبل .........................التسجيل عبر ا5نترنت  •
  .2012ماي  10قبل ...................تسليم الوثائق <دارة المؤسسة •

  الحا ت ا ستثنائية

 للتلميذ، الوطني لرقما المطلوبة المعلومات إدخال وحاولوا e-CPGE بوابة ولجوا الذين للمترشحين بالنسبة
 على الواردة لDرشادات طبقا البوابة عبر ترشيحاتھم وضع من يتمكنوا ولم ،)ا*زدياد وتاريخ ،وا*سم والنسب،

 ويتكون البوابة؛ على تخصھم التي المعلومات مراجعة لطلب ملف تقديم ممكن، وقت أسرع في عليھم، فيتعين ،الموقع
  : التالية الوثائق من الملف ھذا

 من موقعة المترشح، بھا قام التي الترشيح وضع محاولة عقب البوابة عبر طبعھا يتم الغرض، لھذا معدة قة،وثي •
 با5مر؛ المعني طرف

 التي العائلي الدفتر لصفحة نسخة أو ،ا*زدياد عقد من موجزة نسخة أو( للتعريف الوطنية البطاقة من نسخة •
 ؛)تخصه



 والدورة المشترك، الجذع من ا5ولى بالدورة الخاصة النقط لبيانات ةالمؤسس مدير طرف من عليھا مصادق نسخة •
 الخاص النقط بيان وكذا منه، الختامية السنة من ا5ولى والدورة البكالوريا، سلك من ا5ولى السنة من الثانية

 .الجھوي با<متحان
 يقوم بعد ذلك  .مترشح كل إليھا ينتمي التي المؤسسة إدارة لدى إيداع، وصل مقابل الملف، اھذ وضعي

 ترشيحاتھم وضع أجل من بذلك، البوابة تسمح طالما جديد، من المحاولة بإعادة الطلبات بھذه المعنيون المترشحون
 يقوم ،)2012 ماي 06 قبل أي(  لذلك المحددة اFجال في العملية ھذه إنجاز من التمكن عدم حالة وفي عبرھا؛

 و البوابة عبر الملفات طبع بعد يدويا B1 و  A1 الصفحات بتعبئة وذلك يةورق طلبات بوضع المعنيون المترشحون

يقوم ) سنة18( بالنسبة للمترشحين الذين لم يبلغوا سن الرشد(لدى السلطات المحلية  اصادق عليھيو  A1توقع الصفحة 

 . A2 الصفحة أعلى في يظھر الذي  N° de dépôt الملف إيداع رقم يسند ثم )ا1ب أو الولي بإنجاز ھذه المھمة
  

  بولمان -فاس مراكز ا&قسام التحضيرية ومناطق ا حتضان بالنسبة لجھة 
 

الحصيص 
% 

 البكالوريا المطلوبة
عدد 
  الشعبة  مركز ا حتضان  المقاعد

  العلوم الرياضية 90
140  

 ادريس مو ي ثانوية

  )0535633160 فاس(

  والفيزياء الرياضيات
 المھندس  وعلوم

MPSI 10  مسلك العلوم الفيزيائية:  لوم التجريبيةالع  

  العلوم الرياضية 40

68  
 ادريس مو ي ثانوية

  )0535633160 فاس(

  والكيمياء  الفيزياء
 المھندس وعلوم

PCSI 

  مسلك العلوم الفيزيائية:  العلوم التجريبية  40

مسلكي علوم الحياة :  العلوم التجريبية  20
  وا�رض والعلوم الزراعية

مسلكي علوم الحياة :  العلوم التجريبية 60
  وا�رض والعلوم الزراعية

36  

  السعدي المالك عبد ثانوية

  القنيطرة

)0537379916(  

والكيمياء  البيولوجيا
وعلوم  والفيزياء

 ا&رض
BCPST 

  العلوم الرياضية   20

  مسلك العلوم الفيزيائية :  العلوم التجريبية  20

  ولوجيات الكھربائية العلوم والتكن 70
64  

  العزيز عبد بن عمر ثانوية

  )0636683189 وجدة(
والعلوم  التكنولوجيا
  العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية   TSI 30  الصناعية

مسلك العلوم :  العلوم ا+قتصادية والتدبير 50
  ا+قتصادية

72  
  الحسن مو ي ثانوية

  )0539942481طنجة (

 )1(والتجارة ا قتصاد
التخصص  (

 )التكنولوجي
ECT 

مسلك علوم : العلوم ا+قتصادية والتدبير  30
  التدبير المحاسباتي 

  العلوم الرياضية   10

  العلوم التجريبية  10

 العلوم الرياضية  50
36 

  الخيام عمر ثانوية

 )037726392 الرباط(

 )1(والتجارة ا قتصاد
  )التخصص العلمي (

ECS 50  لتجريبيةالعلوم ا  

في القسم بمركز ما، فسوف لن يتم فتح المسلك بالمركز المعني برسم الموسم ) 20(في حالة إذا لم يتجاوز عدد التلميذات والت5ميذ المسجلين عشرين : )1( 
2012/2013الدراسي  .، ويتم توجيه التلميذات والت5ميذ المسجلين إلى مركز آخر  


