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- ولوج المدارس والمعاهد الوطنیۀارتفاع عتبات هام: 
2017مالحظات وتوجیهات 
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:من نشر عتبات االنتقاء األولیالهدفۀ حول هاماتتوضیح

:




 
           

           

plan A- plan B - plan C 

EST

FSTBTSCPGE 

 
 












STE- STM 

 
SVT+PC+ S.Agr


S.Maths A+B







X

(كھرباء تم فتح باب الترشیح للشعب التقنیة، 2014من مستجدات 
باإلضافة طبعا للشعب العلمیة.والتدبیر، االقتصاديةو العلومانیك)ومیك

، وبعد اجراء 6000) بلغالكتابي( االمتحان 2014عدد المدعووين لمبارة
.184المقاعد المخصصة: النھائيعددالشفوي ، بقي ال

20141550%50%

2013/2014

ENA





x

2015

Seuil 2015 ENA : 15.77
مترشح ومترشحة6009 :عدد المدعووين للكتابي

180عدد المقاعد المخصصة بشكل نھائي بعد الشفوي: 

2015/2014

x

201675%25%

Seuil 2016 ENA : 14.96
:عدد المدعووين للكتابي ومترشحةمترشح7000

: المدرسةفروعحسب عدد المقاعد بشكل نھائي بعد الشفوي
مقعد50تطوان: –مقعد  50فاس:- مقعد  50مراكش:-مقعد100الرباط:

2015/2016

المخصصةعدد المقاعد ات الكتابیة ثم الشفوية بقي بعد االختبار
في القسم الفرنسي22و في القسم العربي 22

2012/2013

ISIC




المخصصةعدد المقاعد بعد االختبارات الكتابیة ثم الشفوية بقي 
في القسم الفرنسي20و في القسم العربي 25

2013/2014

المخصصةعدد المقاعد بعد االختبارات الكتابیة ثم الشفوية بقي 
في القسم الفرنسي25و في القسم العربي 25

2015/2014

المخصصةعدد المقاعد بعد االختبارات الكتابیة ثم الشفوية بقي 
في القسم الفرنسي25و في القسم العربي 25

2015/2016

مفتوحة أمام حملة البكالوريا، بل أصبحESIعلوم االعالم لم تعد مدرسة 2012منذ 
ما بعد االقسام التحضیريةيتم ولوجھا

2011/2012

ESI


 

 

.تم توسیع التكوينات بالمدرسة، وأصبحت تمنح ديبلوم مھندس دولة2016خالل فبراير 
ضمن المؤسسات المشاركة في المباراة الوطنیةماتالمعلوحیث أدرجت مدرسة علوم 

.والتي تنظم بعد سنتي األقسام التحضیريةلسلك المھندسCNCالمشتركة 
2016/2015

:الدراسیۀسماوالمعاهد العمومیۀ برسم المومدارس االنتقاء فی بعض المعدالت
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<h]]<Ýç×Âæ
íéÞ^ŠÞ]<
Øé‘_æ

<Ýç×Â
<íè^’jÎ]

e‚iæ

<Kð^e†ãÓÖ]
ÔéÞ^Óé¹]

STE- 
STM< <

íéfè†Ÿ<Ýç×Â< <
SVT+PC+ S.Agr

íé•^è…<Ýç×Â
S.Maths A+B

]<íß‰ð^ÏjÞ÷
<ˆÚ…

íŠ‰ö¹]
íŠ‰ö¹]

X X 13.36 13.36 2006/2007 complexe 
IAV  

Agadir

<gÒ†¹]
<<ÏjÖ]<êÂ]…ˆÖ]

†è^Ò_X  X  
SVT:13.60
SP  :14.03  

A:13.44
B:13.99  

2007/2008

X  X  X  
SVT:15.00 
PC : 16.50 

Sc Ag:12.01  

A:15.00
B:16.00  2011/2012

ENAM  

Meknes 

‚Â^Ï¹]‚Â
Ö]íéñ^ãß»

æ‚u101

<í‰…‚¹]
<íéßçÖ]
<íuøË×Ö
Œ^ßÓÚ< <

Ùø}2016
î×Â^ÛjÂ÷]

¹]Ù‚ÃÝ^ÃÖ]
^è…çÖ^Óf×Ö

X  X  
Bac 

Mission
14.93  

SVT:14.80 
PC : 15.60 

Sc Ag:12.08

A:14.50
B:14.90  2012/2013

X  X  
Bac 

Mission
13.41  

SVT:14.50 
PC : 16.40 

Sc Ag:12.00

A:14.80
B:15.90  2013/2014

X  X  
SVT:15.80 
PC : 16.75 

Sc Ag:12.06

A:16.20
B:16.50  2014/2015

X  X  

SVT : 15.67 
PC :16.86 
PC (دولي) :16.91 
Sc Ag :12.05 

S maths A :16.43 
S A (دولي) :16.59 
S maths B :16.50 
S B ( دولي  ) :16.72 

2015/2016

X X X   3و الوطني* 1لحسابب معدل االنتقاء: الجھوي*
17.37  

2014/2015

Pharmacie 
Bac

<íÖ‚é’Ö]
Õ^fÖ]<àÚ< <

X X X
75% National + 25%  Régional@ @

oã@éîuìm@¿@@bämbîöb–ya@@ky@@17.38 
97عدد المقاعد النھائية  1525عدد المدعووين : 

2015/2016  

X X X Rabat : 15.99 
Casa : 15.51 

Rabat : 15.99 
Casa : 15.51 2010/2011

FD

Dentaire

<g<íé×Ò
á^ß‰ù]< <

(ھناك توزيع 
جغرافي يتم 

احترامه)

Ùø}2016
75% National 

+ 25%
Régional 

< <

X X X Rabat : 16.16 
Casa : 16.41 

Rabat : 16.16 
Casa : 16.41 2011/2012

X X X Rabat: 16.24 
Casa: 16.30 

Rabat: 16.24
Casa: 16.30 2012/2013

X X X Rabat: 16.40 
Casa: 16.75 

Rabat: 16.40
Casa: 16.75 2013/2014

X X X Rabat: 16.65 
Casa: 16.97 

Rabat: 16.65
Casa: 16.97 2014/2015

Rabat: 16.95 
Casa: 16.84 

Rabat: 16.95 
Casa: 16.84 2015/2016 

X X X

Rabat:15.54 
Casa: 16.08 
Fès:  15.66 
Oujda:15.11 
Marrakech:16.21 

Rabat:15.54 
Casa: 16.08 
Fès:  15.66 
Oujda:15.11 
Marrakech:16.21 

2011/2012

FM

Médecine

<gŞÖ]<íé×Ò
íÖ‚é’Ö]æ< <

(ھناك توزيع 
جغرافي يتم 
احترامه أثناء 
الترشح حسب 

  الجھات)
X X X

Rabat:15.38 
Casa: 15.95 
Fès:  14.97 
Oujda:14.42 
Marrakech15.95 

Rabat:15.38 
Casa: 15.95 
Fès:  14.97 
Oujda:14.42 
Marrakech15.95 

2012/2013

X X X

Rabat:15.36 
Casa: 15.90 
Fès:  15.14 
Oujda:14.52 
Marrakech15.58 

Rabat:15.36 
Casa: 15.90 
Fès:  15.14 
Oujda:14.52 
Marrakech15.58 

2013/2014
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X X X

Rabat:15.60
Casa: 16.22
Fès: 15.41
Oujda:14.80
Marrakech16.02

Rabat:15.60
Casa: 16.22
Fès: 15.41
Oujda:14.80
Marrakech16.02

2014/2015

FM

Médecine

2016



75% National
+ 25%

Régional 
X X X

Rabat:14.85
Casa: 15.83
Fès: 15.17
Oujda: 14.03
Marrakech15.17
Tanger : 15.13
Agadir :16.17

Rabat:14.85
Casa: 15.83
Fès: 15.17
Oujda: 14.03
Marrakech15.17
Tanger : 15.13
Agadir :16.17

2015/2016
بالنسبة لعتبة 
االنتقاء بكلیة 
الطب بالرباط 

توصلنا الیھا في 
من خالل 

إحصائیاتنا في 
موقع توجیھ 

نت.

X X
تم توحید اجراءات الترشیح عبر موقع واحد ، يتم اختیار 2013منذ 

نفس معدل االنتقاء بھما-بالترتیبالمؤسسات المرغوبة
ENSAM

Meknès

Casa



 
(لیس ھناك أي 
توزیع جغرافي)

2016


75% National
+ 25%

Régional

X X 14.50 16.80 14.50 2013/2014

X X 14.50 16.80 14.50 2014/2015

X X 16.70 16.70 13.40 2015/2016

-Management opérationnel de l’hôtellerie et de la restauration
)    أو تدبیر، يمكن أيضا لحملة ديبلوم تقني الترشحاقتصاد بباك عشعبة خاصة (  : 12.00

-Management Touristique )شعب البكالوريالباقيممكنالترشح ( : 14.00
2012/2013 ISIT




اءات الترشیح عبر موقع واحدم توحید اجرت2013منذ
بالترتیبو كلھا)( أ، يتم اختیار المراد الولوج لھامؤسسات10ھناك 

كما تم اعتماد نفس معدل االنتقاء بتلك المؤسسات  ENCG
Kenitra
Tanger
Fès
Agadir
Settat
Casa
Marrakech
Oujda
El Jadida
Dakhla




 

10
(لیس ھناك أي 
توزیع جغرافي)

2016


75% National
+ 25%

Régional

X 13.00 x 15.80 14.00 2013/2014

X 13.80 x 15.90 14.00 2014/2015

x 13.00 x 15.50 13.50 2016/2015

تم توحید اجراءات الترشیح عبر موقع واحد2013منذ
بالترتیبو كلھا)( أيتم اختیار المراد الولوج لھا، مؤسسة11ھناك 

كما تم اعتماد نفس معدل االنتقاء  

ENSA
Agadir
Safi
Marrakech
Tanger
Fès
Kenitra
Oujda
El hoceima
Khouribga
El Jadida
Tétouan




 

11
(لیس ھناك أي 
توزیع جغرافي)

2016


75% National
+ 25%

Régional

X X Mec / Elé
15.80 15.80 13.00 2013/2014

X X Mec / Elé
16.50

SVT:16.50
PC : 15.90 13.00 2014/2015

X X
Mec / Elé

16.50 SVT:16.50
PC : 15.40 12.50 2016/2015

المخصصةد، وعدد المقاعامترشح675عدد المقبولین في االنتقاء األولي ھو2013خالل 
48ل نھائي ھو والمتبارى عنھا بشك

باك:2لمزيد من التوضیحات، يرجى زيارة منتدى توجیه نت قسم التوجیه بالسنة 
https://www.tawjihnet.net/vb/t5188.html

ENS
Sport
Casa
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Branche Gestion et Maitrise
de l’eau 2012

SMaths-SP-SVT-Tech : 14.00
SAgr  : 10.15

Branche Topographie 2012
SMaths-SP-SVT-Tech : 15.20

SAgr  : 10.00

ITGRT
Meknès






 

X

Branche Gestion et Maitrise
de l’eau 2013

SMaths-SP-SVT-Tech : 13.60
10.00Agr  :S

Branche Topographie 2013
SMaths-SP-SVT-Tech : 14.80

10.01SAgr  :

X

Branche Gestion et
Maitrise de l’eau 2014

SMaths-SP-SVT-Tech : 13.60
10.16Agr  :S

Branche Topographie 2014
SMaths-SP-SVT-Tech : 14.60

10.14SAgr  :

مسالك العلوم 
والتكنولوجیات

مسالك علوم 
ریاضیة

مسالك العلوم التجریبیة 
SVT- Pc- S.Agr

معھد المعادن
IMM

13.68 13.42 16.16 2012
14.15 13.00 15.86 2013

 
20152016

12

2015

2016

IMM
Marrakech


 

S.Maths - S.exp
ISTP Marrakech 2013 : 15.05
ISTP Marrakech 2014 : 15.36
ISTP Marrakech 2015 : 15.58
ISTP Fes 2015 : 14.23

S.Maths - S.exp
ISTP Oujda 2013 : 13.86
ISTP Oujda 2014 : 14.10
ISTP Oujda 2015 : 14.46
ISTP Agadir 2015 : 14.33

ISTP
Marrakech
Oujda
Fes
Agadir




 

X

و... 3و2و1بدون مباراة ويتم إصدار لوائح االنتظار فقط عن طريق االنتقاءيتم الولوج
، يتم تعويض الخصاص من الالئحة الموالیة.الئحة معینةفي حالة عدم التحاق تالمیذ

تتم االشارة لم .مسالك البكالوريا وحسب التخصصاتحسب تختلف المعدالت 
تكون مرتفعة في اللوائح مطلوبة، لكونھا اللمعدالت لدلیل توجیه نت في

مترشحي تلك اللوائح، تتراجع النقط أغلبیةلكن بحكم عدم التحاق األولى، 
.....8و7وأحیانا الئحة االنتظار ........3و 2و 1في لوائح االنتظار ملحوظبشكل 

FST
https://www.tawjihnet.net/vb/t19314

FST
Fes
Errachidia
Al Hoceima
Tanger
Mohamedia
Marrakech


 
 


 

... في و3و2و1فقط عن طريق االنتقاء بدون مباراة ويتم إصدار لوائح االنتظار يتم الولوج
. ، يتم تعويض الخصاص من الالئحة الموالیةالئحة معینةحالة عدم التحاق تالمیذ

صاتأخرى حسب مسالك البكالوريا وحسب التخصإلىالمعدالت تختلف من سنة 
 

7525


BTS


 
 





 
 

: منتديات توجیه نتلالطالع على معادلة وطريقة االنتقاء حسب المسالك والتخصصات، 
باك  (الرابط اسفله) ، ھناك لوائح انتظار اضافیة تضاف لسد الخصاص2قسم التوجیه السنة 

 
https://www.tawjihnet.net/vb/t7756

CPGE

APESA
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و... 3و2و1ويتم إصدار لوائح االنتظار ، فقط عن طريق االنتقاء بدون مباراة يتم الولوج
، يتم تعويض الخصاص من الالئحة الموالیة.الئحة معینةمیذفي حالة عدم التحاق تال

كتوضیح ھام من ادارة . المعدالت تختلف حسب مسالك البكالوريا وحسب التخصصات
مرتفعة في اللوائح األولى، لكن بحكم عدم جد معدالت المطلوبة، تكون توجیه نت ال

2و 1في لوائح االنتظار حوظ مترشحي تلك اللوائح، تتراجع النقط بشكل ملأغلبیةالتحاق 
لدلك ننصح بتتبع أخبار لوائح االنتظار في وقتھا.....8و 7... وأحیانا الئحة االنتظار 3و 



 
 

https://www.tawjihnet.net/vb/t19274

EST
عدة مدن


 
 


 

مسالك علوم 
ریاضیة

مسالك العلوم التجریبیة 
SVT-Pc-Agr التخصصات  السنة

15.40 Svt:14.50 - Pc:16.85 – Agr:15.52 Sciences
Infirmières 2014

14.24 Svt:12.95 - Pc:14.82 – Agr:14.32 Sage Femme
A: 14.48
B: 14.07 Svt:14.25 - Pc:15.50 – Agr:13.54 Sciences

Infirmières

2015A: 12.00
B: 12.21 Svt:12.15 - Pc:13.50 – Agr:13.10 Sage Femme

A : 15.83
B : 14.00 Svt:14.70 - Pc:16.50 – Agr:14.32 Laboratoire

Biomédicale

A : 13.50
B : 13.71 Svt:14.50 - Pc:15.00– Agr:14.84 Sciences

Infirmières

2016A : 13.09
B :15.14 Svt:12.50 - Pc:12.50– Agr:15.34 Sage Femme

A : 14.51
B : 14.52 Svt:15.00- Pc:16.50– Agr:15.40 Laboratoire

Biomédicale

ISSS

Settat
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La poste


 

FAR

ARM

ERA

ERSSM


 

Rabat

Section
IFCS Rabat Seuil 2012 Seuil 2013 Seuil 2014

Assistant social مساعد اجتماعي 12,32 14,66 14,00
Diététique/ nutrition الحمیة والتغدیة
ــــــة والتغدي

12,77 13,80 14,80
Infirmier en anesthésie réanimation 14,63 15,06 15,60
Santé Mentale حة العقلیةالص 11,26 11,28 12,50
Infirmier polyvalent متعدد التخصصات 12,89 13,47 13,80
Kinésithérapeute الترویض الطبي 12,74 14,02 15,00
Orthophonie النطقتصحیح 11,91 13,58 -
Orthoptie تقویم البصر 12,44 13,23 -
Préparateur en pharmacie 12,11 13,33 14,20
Psychomotricité نفساني حركي 11,97 12,87 -
Sage femme القبالة 11,54 12,31 13,00
Laboratoire المختبر والتحالیل 14,50 14,94 15,50
Radiologie االشعة 13,44 14,09 14,90
Statistiques Sanitaire االحصائیات الصحیة 13,59 14,72 15,20
Sante et Environnement الصحة والبیئة 11,81 12,77 -
Inf. soins urgence-soins intensifs 10,52 12,42 13,20

www.tawjihnet.net:المرجع

2014
ISPITS 

ISPITS
/IFCS








( سابقا تسمى: 
معاھد تكوين 
األطر الصحیة

-الممرضین
الطو األول) 
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201620172017
 

2017 
 


 
 

 
 

 
  


*********

االعتماد على االنترنیت أصبح الوسیلۀ األساسیۀ للترشیح وتتبع جدید المباریات والمستجدات، وانخراط 
إلعالمیۀ، وتوفر الجهد تسهل العملیۀ االمترشح(ة) فی جل العملیات أصبح ضروریا ، نظرا لکون األنترنیت  

کما تمکن  من إیصال الـمعلومات إلى مسافات طویلۀ ومناطق نائیۀ، وضمان انتشارها، من خالل والوقت
.التفاعل الـمستمر مع الـمعلومات



 CPGEFST   EST 

BTS   IMM             

2017 

www.tawjihnet.net

خالصات  هامۀ:

مالحظات هامۀ:

https://www.tawjihnet.net/vb
https://www.tawjihnet.net
https://www.tawjihnet.net
https://www.tawjihnet.net
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كليات 
الطب 
والصيدلة

الرباط
الدار البيضاء

مراكش
فاس
وجدة
 طنجة
أكادير

الرباط - الدار البیضاء

صیدلة بالباكالوریا
 باك علوم تجریبیة او ریاضیة

دلیل توجیه نت :  المدارس والمعاهد العمومیۀ نسخۀ 2017

ة المراجع المعتمد
- المذكرات الوزارية

- إعالنات المدارس والمعاهد وانتاجات موقع توجيه نت.نت
- المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني - الرباط
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   2013 
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كلیتي طب 
األسنان
الدار 

ء البیضا
الرباط

https://www.tawjihnet.net
www.tawjihnet.net
http://www.tawjihnet.net
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-الداخلة
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2017 
 
2014
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حسب عنوان كل 
مدرسة 

سنوات3
یمنح الدیبلوم الدي 

ولوج یمكن من 
سوق الشغل 

القطاع الخاص أو 
الترشح لمباریات 

تأھیلولوج مراكز 
(ھده األساتذة
مدة ةاألخیر

التكوین بھا سنة 
واحدة)

حسب التخصصات


دیداكتیك اللغة الفرنسیة- 
دیداكتیكیة النص األدبي و اللغوي-
بالدار البیضاءالتربیة البدنیة والریاضة-
بالدار والترفیھالریاضةتخصص -

Sport et loisirالبیضاء

-Formation au Métier
d’Enseignant de Français
-Filière Universitaire de
l’Enseignement en Sciences de la
Vie et de la Terre
-Filière Universitaire de
l’Enseignement des
Mathématiques
-Licence De Cryptographie
Mathematique Et Securite
D’information (Lcmsi)
-Administration et Gestion des
Entreprises

المدارس العلیا 
لألساتذة

ENS Meknès
ENS Rabat
ENS Casa
ENS Fes
ENSET Mohammedia

كلیة علوم التربیة
العرفان السویسي 

الرباط

سنوات3
سنة واحدة بالنسبة 

لالنجلیزیة

جمیع الشعب
انتقاء + مباراة

تخصص االنجلیزیة 
2یتطلب باك +

تخصص علوم التربیة-
االساسیة الفرنسیةالدراسات-
االنجلیزیةاالساسیة الدراسات-

كلیة علوم التربیة
FSE Rabat

المعھد الملكي 
لتكوین أطر الشبیبة 

والریاضة
الرباط-سال

نظام المعھد
اجازة ماستر 

دكتوراة
LMD

جمیع الشعب-1
انتقاء + مباراة

لحاملي دبلوم-2
المعھد الملكي سلك 
المربین، مقرونا 

بشھادة الباكالوریا 
وكذا الحاصلین على 

دبلوم الدراسات 
الجامعیة العامة أو 
المھنیة المرتبطة 
بمجاالت الطفولة، 
.الشباب او الریاضة

ولوجا لحاملي شھادة الباكالوری- 1
:إلجازة المھنیة ا
مسلك تربیة الطفولة الصغرى-
التنشیط السوسیوثقافي-

:2باك +لحاملي - 2
مسالك تربیة الطفولة الصغرى، 

التنشیط السوسیوثقافي والتدریب 
الریاضي

المعھد الملكي لتكوین 
أطر الشبیبة 

والریاضة
IRFCJS

مؤسسة دار الحدیث 
شارع الحسنیة 

، 456الزیتون، رقم 
حي الریاض، 

العرفان، 6549ص.ب.
الرباط

3مدة التكوین 
سنوات بالسلك 

األساسي 
المتخصص، یمكن 
بعدھا ولوج سلك 
التكوین العالي 
المعمق ومدتھ 

سنتین

شھادة باكالوریا التعلیم 
الثانوي، أو شھادة 
باكالوریا التعلیم 
الثانوي العتیق

ولوج سلك التكوین األساسي 
المتخصص دار الحدیث الحسنیة

دار الحدیث الحسنیة

المتخصص المعھد 
دات في مھن مع

الطائرات ولوجستیك 
النواصرالمطارات 

الدار البیضاء

مدة الدراسة سنتین

یتم الترشح للمعھد 
مثل باقي الشعب 

المرغوبة بالتكوین 
OFPPTالمھني

باك علمي اوتقني، 
26السن أقل من 

سنة 

التقني ومستوى التقني متخصص 
وبھ شعب مرتبطة بمجال الطیران

Aéronautique

المعھد المتخصص 
في مھن معدات 

الطائرات ولوجستیك 
المطارات بالنواصر

ISMALA

www.tawjihnet.netدليل توجيه نت.نت مابعد البكالوريا 2017
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مدینة العرفان 
السویسي الرباط

جمیع شعب 
البكالوریا + انتقاء +

مباراة

Département Technique et
Ingénierie :
o Filière Image
o Filière Son
o Filière Postproduction

Département Développement et
Gestion :
o Filière Réalisation
o Filière Production
o Filière Développement de

l’écriture audiovisuelle et
cinématographique

المعھد العالي لمھن 
السمعي البصري 

ISMAGوالسینما

التقنیین في معھد
التعمیر والھندسة 

. جنان المعماریة
االسماعلیة بنحلیمیة

مكناس

مدة التكوین سنتین
الدیبلوم یؤھل 

للعمل في الوكاالت 
الحضریة وقطاع 
االسكان والتعمیر

بكالوریا علمیة أو 
فنون وجیة أتكنولو

كما یمكنتطبیقیة ،
تقني الرسم .لحملة د 

المعماري الترشح

تكوین تقنیین في التعمیر والھندسة 
المعماریة

التقنیین في معھد
ر والھندسة التعمی

المعماریة 
IFTAUبمكناس

المعھد الوطني للتھیئة 
شارع عالل والتعمیر

الفاسي، مدینة العرفان 
الرباط 6215ص.ب 

المعاھد

كالوریا علمیة أو ب
تكنولوجیة او 

21تصادیة ، السن اق
31فيكحد أقصى

سنة من دجنبر 
الترشیح

االجازة المھنیة في التعمیر
المعھد الوطني 
للتھیئة والتعمیر

INAU

معاھد تكوین التقنیین 
لمتخصصین في ا

األشغال العمومیة 
أكادیر، كش، مرا

وجدة وفاس

مدة التكوین سنتین
الدیبلوم یؤھل 

للعمل في مكاتب 
مكاتب الدراسات 

الطبوغرافیین 

بكالوریا علمیة أو 
تكنولوجیة ، السن 

سنة كحد أقصى23
تقنیین متخصصین في األشغال 

العمومیة

معاھد تكوین التقنیین 
لمتخصصین في ا

األشغال العمومیة 
أكادیركش،مرا

وجدة وفاس
ISTP

المنطقة الصناعیة 
سیدي البرنوصي 

الدار البیضاء
IFMIA Kenitra

Atlantique Free
Zone – RN 4 –

commune Amer
Saflia – Kenitra

سنتینمدة الدراسة 

باك علمي اوتقني، 
26السن أقل من 

سنة + انتقاء ثم 
ثم مقابلة مباراة

ناك أیضا مباراة ھ
التقني بمسنوى الباك

ومؤھلین متخصصینتقنیین تكوین
للعمل في مجال السیارات

-Technicien Spécialisé en Génie
Mécanique ;
– Technicien Spécialisé en
Systèmes Automatisés ;
– Technicien Spécialisé en
Maintenance Automobile.

صناعة معاھد
السیارات 

بالدار البیضاء
القنیطرة
IFMIAC

أكادیمیة الفنون 
التقلیدیة التابعة 
لمؤسسة مسجد 

الحسن الثاني بالدار 
البیضاء

ویتضمن سنوات 3
التكوین على 

الخصوص دروس 
نظریة وتطبیقیة 

وأنشطة ومحاضرات 
.میدانیة وتداریب

التخصصات الشعب 
التقنیة :باك علمي او 
تقني  أو حاملي د 

یبلوم تقني السن أقل 
سنة25من 

شعبة فن الخط
بمستوى شھادة الباك

تتطلب الباكالتقنیة عدة تخصصاتالشعب 
وشعبة فن الخط فقط بمستوى الباك

أكادیمیة الفنون 
التقلیدیة التابعة 
لمؤسسة مسجد 

الحسن الثاني بالدار 
البیضاء

AAT Casa







ھناك مراكز جھویة 
لوضع الملفات یتم 
االعالن عنھا في 

المباراة 

ھناك توزیع 
جغرافي 

تم تحدید 2016خالل 
باك مسلك علومشرط 

فزیائیة مساعدین اداریین
دارة الجمارك ا

والضرائب غیر 
المباشرة

IFMEREE Campus
du savoir,

Technopole
med-est

Commune Isly
Oujda Angad

سنتین
– Efficacité
Energétique Bâtiment
– Systèmes
Photovoltaïques ;
– Systèmes Solaires
Thermiques ;
– Systèmes Eoliens ;
– Biomasse

باك علوم أو تقني 
صناعي

STE, PC, SVT,
SMA, SMB, Sc

Agro, STM
سنة24قصى السن األ

في مھن الطاقات تقنیین متخصصین 
المتجددة والنجاعة الطاقیة

ھد التكوین في مھن امع
الطاقات المتجددة 
والنجاعة الطاقیة

IFMEREE

www.tawjihnet.netدليل توجيه نت.نت مابعد البكالوريا 2017
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2015BTS

77,13%

75,17%

80,77%.
************************************** 

 
 

23 

 
 
 

المؤسسۀ المستقبلۀالباکلوریا المطلوبۀالتخصصرقمال

ةصیانۀ السیارات1 

 

 

 





 

 

 

 

فنون وصناعات الطباعۀ2

السمعی البصري3
القالبیۀ4

المواد اللدنیۀ والمرکبۀ5

- لصناعیۀالصیانۀ ا6

الطاقیــۀ7
ة

 -

BTS Diplôme de Brevet de Technicien Supérieur
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ابتکار المنتوج الصناعی8

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنتاجیاتیۀ09

- األنظمۀ الکهروبیۀ10

تقنیات الکهرباء11

12
الوسائط المتعددة 

وتصمیم مواقع الویب
 -

- تجاري- تقنو13

14
التدبیر التجاري

Manager commercial

 -
-
 -

-

15

الکهروحیلیات
--النظم اآللیۀ -

المحاسبۀ والتسییر16

 -
-
 -

www.tawjihnet.netدليل توجيه نت.نت مابعد البكالوريا 2017
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التدبیر السیاحی17

 -
-
 -

-

 

 

 

 

 







18
تدبیر المقاوالت الصغرى 

والمتوسطۀ

 -
-
 -

تطویر نظم االعالم19
 -

20
االنظمۀ والشبکات 

- المعلوماتیۀ

- البناء21

التسییر اإلداري22

 /
 -

BTS :https://www.tawjihnet.net/vb/t12486

2017
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بالسنة الختامیة من سلك البكالوریا بالمغرب ؛خالل سنة الترشیح أن یكون ممدرسا ـ 

.من سنة الترشیحدجنبر31قبلسنة21عمرهـ أالیتجاوز

 
بمیزة مستحسن ویستثنى من شرط المیزة السنة الجاریةشترط في المترشح أن یكون حاصال على البكالوریا الوطنیة في إحدى دورتيی

تكون شعبة مترشحو شعبة العلوم الریاضیة وشعب العلوم والتكنولوجیا الكھربائیة والعلوم والتكنولوجیا المیكانیكیة، كما یشترط أن
البكالوریا المحصل علیھا مناسبة لمسلك األقسام التحضیریة المرغوب فیھ، وذلك في حدود المقاعد الشاغرة
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موقعة (باالضافة للجھويباك،2من السنة 1باك والدورة 1من السنة 2الدورة من الجذع المشترك، 1بیانات النقط المطلوبة (الدورة -

؛)طابعا حیا ولیس مستنسخا(ؤسسةممن طرف مدیر ال
؛نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-
.)تلصق بھ صورة فوتوغرافیة للتلمیذAالمطبوع(في البلدیةالمصادقة علیھوطبعھ، ثم بعد تعبئتھ عبر االنترنیتAللمطبوعباإلضافة-

CPGEhttps://www.tawjihnet.net/vb/t5888.html

مباراة من أجل ولوج المدارس العلیا للمھندسین بالمغرب، CNCالمباراة الوطنیة المشتركة: االقسام التحضیریة العلمیة سنتيبعدما-
..مدارس المھندسین الفرنسیة.، ISCAEالمعھد العالي للتجارة وادارة المقاوالت 

، )ENCGالمدارس الوطنیة للتجارة والتسییر(CNAEMالمباراة الوطنیة لمدارس التدبیر: تحضیریة اقتصادالبعد سنتي االقسام ما-
، مدارس االقتصاد الفرنسیة.ISCAEالمعھد العالي للتجارة وادارة المقاوالتمباراة
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تواریخ هامۀ امتحانات بکالوریا 2017 :
1- االمتحان الجهوي للمترشحین األحرار وللسنۀ األولى من سلک البکالوریا:

- ستجرى اختبارات الدورة العادية لالمتحان الجهوي يومي 02 و03 يونيو 2017   بالنسبة لجميع الشعب.

. - فيما ستجرى اختبارات الدورة االستدراكية يومي 07 و08 يوليوز 2017

: - االشغال التطبيقية بالنسبة للمترشحين األحرار (مادة معلوميات التدبير في مسلكي االقتصاد والتدبير المحاسباتي)

. *  الدورة العادية يومي 03 و 05 يونيو 2017 

* الدورة االستدراكية يوم 10 يوليوز  2017 .

2- االمتحان الوطنی الموحد لشهادة البکالوریا:
- ستجرى اختبارات الدورة العادية لالمتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا أيام 06، 07 و08 يونيو 2017 جميع الشعب.

- فيما ستجرى الدورة االستدراكية أيام 11، 12 و13 يوليوز 2017.
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