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ولوج كلية أو معهد أو مؤسسة   أن حق تالميذتنا املقبلني على البكالوريا  احة أمام محلة البكالوريا، نذكرقبل استعراض خمتلف االختيارات املت

 والقدرات ترب املثابرة أهم ركائزها، وثانيا حبسن االختيار الذي يأخد بعني االعتبار املؤهالتباحلصول على تأشرية النجاح؛ واليت تعتكوينية، مرتبط أوال 

املعاهد  تلكحول  الكافية . لذلك وجب بذل اجلهذ ومجع املعلوماتمن جهة ثانية املرغوبة واآلفاق املهنية واملستقبلية والنتائج الدراسية من جهة،  الفردية

.املعني  والتوكل على اهلل طة بكافة االمكانات والبدائل املمكنة ، ، من أجل االحاواملدارس

او املعاهد واملدارس واجلامعات العمومية املمكن ولوجها بشهادة البكالويا   : افاق ما بعد البكالوريا 2018نت نسخة  يقدم دليل توجيه

. كما يضم  ك املعدالت املطلوبة يف االنتقاء األولي للسنوات األخرية لبعضها وكذل حسب املسالك مع حتديد عناوينها ومعلومات عامة عنهامبستوى الباك 

ان آجال ايداع امللفات وبعض شروط  ،. ونود يف هذا الصدد ان نذكر التالميذ ومستعملي هذا الدليلتوجيهات هامة منقولة من منتديات توجيه نت  الدليل

خالل الدورة الثانية من لمباريات ل اإلعالنات اجلديدة احملينةحبكم أن جل املدارس واملعاهد تصدر  ذلكووثائق الرتشيح مل يتم التطرق إليها بالتفصيل، و

جمموعة منها تعتمد على التسجيل عرب  أنكما  (،وليس إعالنات السنوات املاضية  2018يتم االعتماد على إعالنات السنة احلالية )السنة الدراسية 

  نت. تـتوجيه ن   :عـــمبوق جل اإلعالنات يتم نشرها  يف وقتها إن شاء اهللكما أن ، واالستشارة املتواصلة  البحث جيب هلذااالنرتنيت . 

ما بعد البكالوريا يف هتمني بافاق واملل املعنيني كو، أمهات واباء التالميذ الطلبة ، جيد تالميذ السنة الثانية من سلك الباكالوريا  أن نتمنى 

. بالقرار الصائهذا الدليل مايليب رغباتهم ويعينهم على اختاذ 

الرقم  )أو يف بعض املبارياتمسار  مرق ه الشخصيةعلوماتمخال دإ)ة( باملرتشحيقوم  حيثهناك مباريات تعتمد فقط على االنرتنيت يف الرتشح، -1

 BTS، ليدرج املرتشح امسه يف قاعدة بيانات املرتشحني، ويتم التسجيل. وكأمثلة نشري : ملباريات  الطب، تاريخ االزدياد ...(  CNEالوطين

EST-FST –ENSAM-ENSA-ENCG -.     ..... تغريات اليت قد تكون(؛نظرا لل  2018)يرجى انتظار مباريات

مع وثائق أخرى  املسحوبة  عرب االنرتنيت  وثيقة التسجيلتقوم بنفس اخلطوة السابقة، لكن يطلب من املرتشح )ة( ارسال  أخرى بارياتمهناك -2

ISIC م واالتصالمعهد االعالأو وضعها مباشرة باملؤسسة مثل  ؛ APESA السنة التحضريية  الفالحية مثل ،للمؤسسة املعنية عرب الربيد

مثل بيان النقط،  وثائقجمموعة من ال حيث يتكون ملف الرتشيح من، La Poste م، هناك مباريات أخرى تعتمد فقط على الربيد ــــث-3

؛ وكمثال نشري هنا ملباريات اجملال العسكري  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، أظرفة بريدية متنربة......

و (  CPGE العادية ) لألقسام التحضرييةاملرتشح،  وهنا نشري درس بها حاليايم دفع ملف الرتشح بالثانوية اليت خريا، هناك مباريات يتوأ-4

أيضا التسجيل عرب االنرتنيت . العادية تتطلبCPGE (  . يشار أن  ERN   )األقسام  التحضريية العسكرية البحرية 

 عالن عنهايتم اال التفاصيل والشروحاتكافة              
: بموقع  في وقتها ان شاء اهلل 

2018باك  2السنة  تقديم دليل توجيه نت                  -1

2018 ح لمبارياتيطرق الترش  -2
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Seuils de la Présélection/sélection 

…

 EST  BTS FST 

CPGE

....

- 

 BTS  ENCG

ENAM APESA

 CPGE ENSAMENSA

جديد

 

(:   موقع طاقم  -بالتوفيق للجميع )    

.االمتحان اجلهوي 25%الوطين للبكالوريا  و  %75 : 

الوطين االمتحان ملعدل  75%باعتماد : نسبة  بعض املدارس العليا، مت تعديل طريقة االنتقاء األولي من أجل ولوج   2016منذ      

ملعدل االمتحان اجلهوي.  25%للبكالوريا  و 

دائما نفس املنهجية: انتقاء + مباراة . ت، حيث بقي 2017ومت تطبيق نفس األمر خالل 

يشار أن هناك مدارس ومعاهد أخرى هلا طريقة خمتلفة يف كيفية حساب معدل االنتقاء األولي: حيث نـجد من تعتمد على املعدل العام 

.APESA- CPGE - FST ، يف حني هناك  مدارس أخرى هلا طرق خاصة لتحديد لوائح االنتقاء مثل:..  BTS- ENAMللباك مثل 

20162017 %75%25

• ENSA 

• ENSAM

• ENCG

•

• EST

• ENA Architecture

•ISPITS

•

 توضيحات

2016
و

2017

.نتإعداد:فريق موقع توجيه نت

ارتفاع عتبات ولوج المدارس والمعاهدهام:                   -3
2018 وتوجيهات مالحظات   - الوطنية

؟؟
.........

http://www.tawjihnet.net/
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 www.tawjihnet.net   نت.  نت  : موقع توجيه املصدر     -  2017و    2016،   2015،  2014، 2013 

****** 

 :من نشر عتبات االنتقاء األولي الهدفة حول هام اتتوضيح

  :بالنسبة للمدارس اليت استطعنا احلصول على معلومات بشأنها موقع توجيه نتنشر عتبات االنتقاء األولي من طرف   أسباب
التوجيه أو من خالل ما نتوصل به  ملطروحة على أطرامللحة للتالميذ والطلبة سواء ا من أجل االجابة على االستفسارات  •

 ؛للموقع عرب الربيد االليكرتوني

 (؛خاصة وأن جل املباريات تعتمد على النتائج الدراسية يف االنتقاء)  من أجل رفع اهلمم ، وبذل مزيدا من اجلهد واملثابرة •

 واعدادهم نفسيا لكافة االحتماالت والبدائل املمكنة :باحلقائق،  املرتشحنيجل اخبار أمن  •

تصورات ملختلف االمكانات توقع بدائل ومع  ،...ح لعدة امكانات من مؤسسات ومعاهد وكلياتيمبا يف دلك الرتش   

 (plan A- plan B - plan C.. .) : املتوفرة

كليات  ، EST لمدارس العليا للتكنولوجيال صوصونشري هنا باخلمن اجل تشجيع التالميذ على تتبع لوائح االنتظار :  •

 .  CPGE او األقسام التحضريية  BTS ، شهادة التقين العالي FST العلوم والتقنيات

 توضيحات إضافية  :   •

 سنة ألخرى حسب نتائج البكالوريا ومستوى املرتشحني ؛، رغم أن األمور قابلة للتغري من املعدالت الواردة يف اجلدول من اجل أخد فكرة عامة  

 

وعلوم اداب 

 انسانية

 وأصيل

علوم 

اقتصادية 

 وتدبري

الكهرباء/ 

 امليكانيك

STE- STM 

 علوم جتريبية

SVT+PC+ S.Agr 

 علوم رياضية

S.Maths A+B 
رمز  سنة االنتقاء

 املؤسسة
 املؤسسة

x 

 عدل العام للبكالوريامت بناء على امل 2015بالنسبة لالنتقاء خالل 

Seuil 2015 ENA : 15.77 

 مترشح ومترشحة 6009 :عدد المدعووين للكتابي

 180عدد المقاعد المخصصة بشكل نهائي بعد الشفوي: 

2015/2014 

ENA 
 
 

املدرسة 

الوطنية 

للهندسة 

 املعمارية

x 

 لنقطة اجلهوي %25 لنقطة الوطين و%75 :  2016بالنسبة لالنتقاء خالل 

Seuil 2016 ENA : 14.96 

 ومترشح ةمترشح 7000 :عدد المدعووين للكتابي

 عدد المقاعد بشكل نهائي بعد الشفوي حسب فروع المدرسة: 

 مقعد50تطوان:  –مقعد  50فاس: -مقعد  50مراكش:  -مقعد 100الرباط:

2015/2016 

x 

 لنقطة اجلهوي %25 لنقطة الوطين و%75 :  2017بالنسبة لالنتقاء خالل 

Seuil 2017 ENA : 15.28 

 ومترشح ةمترشح 7000 :عدد المدعووين للكتابي

 عدد المقاعد بشكل نهائي بعد الشفوي حسب فروع المدرسة: 

 مقعد50تطوان:  –مقعد  50فاس: -مقعد  50مراكش:  -مقعد 100الرباط:

2017/2016 

2015/2014 

ISIC 

املعهد العالي 

لإلعالم 

 واالتصال

2015/2016 

2017/2016 

2011/2012 

ESI 

مدرسة علوم 

 املعلومات

)علوم االعالم 

 سابقا(
2016/2015 

 والمعاهد مدارس االنتقاء في بعض ال معدالت                  - 4      
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وعلوم اداب 

 انسانية

 وأصيل

علوم 

اقتصادية 

 وتدبري

الكهرباء/ 

 امليكانيك

STE- 
STM 

 علوم جتريبية

SVT+PC+ S.Agr 

 علوم رياضية

S.Maths A+B 
رمز  سنة االنتقاء

 املؤسسة
 املؤسسة

X X X 13.36 13.36 2006/2007 complexe 
IAV  

Agadir 

املركب 

الزراعي التقين  

 X X X أكادير
SVT:13.60 
SP  :14.03 

A:13.44 
B:13.99 

2007/2008 

X X 

Bac 

Mission 

13.41 

SVT:14.50 

PC : 16.40 
Sc Ag:12.00 

A:14.80 
B:15.90 

2013/2014 

ENAM 
 

Meknes 
 

 عدد املقاعد

يف  النهائية

 101 حدود

املدرسة 

الوطنية 

للفالحة 

 مكناس

 
مت  2016منذ 

االعتماد على 

 العامعدل امل

 للبكالوريا

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  

SVT : 15.40 

SVT(دولي): 16.66 

PC :16.87 
PC (دولي) :17.53 

Sc Ag :12.00 

S maths A :16.08 
S. A (دولي) :16.70 

S maths B :16.19 
S. B ( دولي  ) :17.02 

2017/2016 

X X X 
17.37

2014/2015 

Pharmacie  

Bac 

 الصيدلة 

 من الباك

75% National 
+ 25%  

Régional 
 

X X X 
17.38

 
2015/2016 

X X X 17.44 2017/2016 

X X X 
Rabat: 16.40 

Casa: 16.75 

Rabat: 16.40 

Casa: 16.75 
2013/2014 

Dentaire 
FD 
 

 

كلية طب 

 األسنان

)هناك توزيع 
جغرافي يتم 

 (احترامه

  2016خالل 

75% National 
+ 25%  

Régiona 

X X X 
Rabat: 16.65 
Casa: 16.97 

Rabat: 16.65 
Casa: 16.97 

2014/2015 

X X X 
Rabat: 16.95 

Casa: 16.84 

Rabat: 16.95 

Casa: 16.84 
2015/2016 

X X X 
Rabat: 17.06 

Casa: 16.99 

Rabat: 17.06 

Casa: 16.99 
2017/2016  

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 

 
 
 
 

FM 
 

Médecine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كلية الطب 

 والصيدلة

 
)هناك توزيع 
جغرافي يتم 
احترامه أثناء 
الترشح حسب 

 الجهات

 
مت  2016خالل 

تغيري طريقة 

 االنتقاء األولي

 
75% National 

+ 25%  
Régional 

 

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 

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
نتقاء عتبة اال

بكلية الطب 

بالرباط توصلنا 

اليها في من 

خالل إحصائياتنا 

 في توجيه نت.
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X X X 

Rabat:14.73 

Casa:  16.16 
Fès:    15.34 
Oujda:  14.18 
Marrakech15.28 

Tanger : 15.47 

Agadir :16.30 

Rabat:14.73 

Casa:  16.16 
Fès:    15.34 
Oujda:  14.18 
Marrakech15.28 

Tanger : 15.47 

Agadir :16.30 

2017/2016 

 
 

FM 
 

Médecine 

X X 

ENSAM 
 

Meknès 

Casa 

املدرسة 

الوطنية العليا 

 للفنون واملهن

)ليس هناك أي 
 توزيع جغرافي(

 2016خالل 

 ولياالنتقاء األ

75% National 
+ 25%  

Régional 
 

X X 14.50 Pc/Svt: 16.80 S.Math: 14.50 2014/2015 

X X 16.70 Pc/Svt: 16.70 S.Math: 13.40 2016/2015 

X X 

Tech:13.4 

Bac Prof : 
16.00 

Pc/Svt: 17.25 S.Math: 13.40 2017/2016 

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

-Management Touristique ( شعب البكالوريا لباقي ممكنالترشح) : 14.00 
2012/2013 

ISIT 
املعهد الدولي 

 للسياحة
-Management opérationnel de l’hôtellerie et de la restauration 

(    أو تدبير، يمكن أيضا لحملة ديبلوم تقني الترشحاقتصاد  بباك عشعبة خاصة )   : 13.50 
-Management Touristique ( شعب البكالوريا لباقي ممكنالترشح) : 15.30 

2016/2017 

 

 

 
ENCG 

Kenitra 

Tanger 

Fès 

Agadir 

Settat 

Casa 

Marrakech 

Oujda 

El Jadida 

Dakhla 

املدراس 

الوطنية 

للتجارة 

 والتسيري

 مؤسسات 10

)ليس هناك أي 
 توزيع جغرافي(

 2016خالل 

 االنتقاء األولي

75% National 
+ 25%  

Régional 
 

X 

Eco/Sg

c 
13.80 

x 15.90 14.00 2014/2015 

x 13.00 x 15.50 13.50 2016/2015  

x 13.00 x 15.50 13.50 2016/2017 

X X 

   

ENSA 
Agadir 

Safi 

Marrakech 

Tanger 

Fès 

Kenitra 

Oujda 

El hoceima 

Khouribga 

El Jadida 

Tétouan 

املدراس 

الوطنية 

للعلوم 

 التطبيقية

 مؤسسة 11

)ليس هناك أي 
 توزيع جغرافي(

 2016خالل 

 االنتقاء األولي

75% National 
+ 25%  

Régional 
 

X X 
Mec / Elé 

16.50 
SVT:16.50 
PC : 15.90 

S.Maths : 
13.00 

2014/2015 

X X 
Mec / Elé 

16.50 
SVT:16.50 
PC : 15.40 

S.Maths : 
12.50 

2016/2015  

X X 
Mec / Elé 

16.50 
SVT:16.50 
PC : 15.40 

S.Maths : 
12.00 

2016/2017 
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معلومات االنتقاء

رمز 

املؤسسة

املؤسسة

Branche Gestion et Maitrise de 
l’eau    2013 

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

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

SAgr  : 10.01 

ITGRT 

Meknès 

معهد التقنيني 

املتخصصني يف 

اهلندسة 

القروية 

 -والطبوغرافيا

مكناس

X

Branche Gestion et Maitrise 
de l’eau  2014 

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

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

SAgr  : 10.14

X

Branche Gestion et Maitrise 
de l’eau  2017

SMaths-SP-SVT-Tech :  13.04 
S Agr  : …

Branche Topographie  2017
SMaths-SP-SVT-Tech : 14.52 

SAgr  : ……

X

مسالك العلوم 

 والتكنولوجيات

مسالك علوم 

رياضية

مسالك العلوم التجريبية 

SVT- Pc- S.Agr 

معهد المعادن

IMM

14.15 13.00 15.86 2013 

 للتذكري الولوج  للمعهد يتم بناء على االنتقاء دون مباراة.
  ، اللوائح األوىل كانت النقط مرتفعة، لكن من خالل  2017،    2016 ، 2015خالل 

ع بشكل ملحوظلوائح االنتظار ، النقط أصبحت ترتاج

2015 

2016 

2017 

IMM 
Marrakech 

معهد املعادن 

مبراكش

X

ISTP Marrakech 2014 : 15.36 

ISTP Marrakech 2015 : 15.58 

 ISTP Fes 2015 : 14.23 

ISTP Oujda 2014 : 14.10 

ISTP Oujda 2015 : 14.46 

ISTP Agadir 2015 : 14.33 

ISTP 
Marrakech

Oujda 

Fes 

Agadir

املعاهد  

 ةاملتخصص

االشغال 

العمومية

ISTP Marrakech 2017 :14.41 -   ISTP Fes 2017 :13.80 

ISTP Agadir 2017 :14.16 - ISTP Oujda 2017 :Logi 12.55, Civil 13.47 

X

ختتلف حسب املسالك: واليت FST   ل لولوجحول طريقة حساب معدل اتوضيحات اضافية•

 :

FST 

Fes 

Errachidia 

Al Hoceima 

Tanger 

Mohamedia 

Marrakech 

كليات العلوم 

والتقنيات

)ليس هناك أي 

توزيع جغرايف(

لبكالوريا ؛لاملعدل العام  يتم االعتماد علىالنتقاء املرتشحني •

% لباقي الشعب ؛  25% للشعب التقنية و  75تطبيق حصيص •

كتوضيح منا يف توجيه نت: ننصح بتتع أخبار لوائح االنتظار•

BTS 

شهادة التقين 

العالي

ك توزيع )هنا

جغرايف يتم 

احرتامه أثناء 

الرتشح حسب 

اجلهات(

توضيحات اضافية حول طريقة حساب معدل الولوج حسب املسالك:•

CPGE

APESA 

األقسام 

التحضريية 

والسنة 

التحضريية 

الفالحية

X

http://www.tawjihnet.net/
https://www.tawjihnet.net/vb/t22550
https://www.tawjihnet.net/vb/t18956
https://www.tawjihnet.net/vb/t7756
https://www.tawjihnet.net/vb/t5430
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معلومات االنتقاء

رمز 

املؤسسة

املؤسسة

%

:  معلومات إضافية هامة

EST 

ENSET 

/ DUT 

 -الدر البيضاء 

 -سال   -برشيد

 -مكناس -فاس

 -أكادير -وجدة

 -العيون –كلميم 

سفي آ الصويرة -

–بني مالل  -

 خنيفرة

ENSET 

Mohamadia 

ENSET 

Rabat 

ENS 

Tétouan 

DUT 

Dentaire 

Rabat Casa 

املدرس العليا 

للتكنولوجيا

)ليس هناك أي 

توزيع جغرايف(

http://www.tawjihnet.net/
https://www.tawjihnet.net/vb/t22551


: املرجع   2018 /2017 املوسم الدراسي      موقع توجيه  نت . نت  2018 - باك 2دليل التوجيه 

8page 

مسالك علوم 

رياضية

 مسالك العلوم التجريبية 

SVT-Pc-Agr 
التخصصات  السنة

A : 13.50 

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

2016 
A : 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 

A : 13.50  

B : 13.50 
Svt – Pc – Agr : 13.50 Sciences Infirmières 

2017
A : 12.00  

B : 12.00 
Svt – Pc – Agr : 12.00 Sage Femme 

A : 15.25  

B : 15.25 
Svt – Pc – Agr: 15.25 

Laboratoire 
Biomédicale 

ISSS

Settat

االجازة املهنية 

املعهد العالي 

لعلوم الصحة 

بسطات

 دارس وحسب الشعبهناك إختالفات حسب امل

 مت االعتماد على املعدل العام للباكالوريا    قاء   مثال نتائج االنت

Spécialité  Enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre .
Spécialité  Enseignement des Mathématiques 

Spécialité Enseignement des Sciences Physiques et Chimiques 

 :

ENS

االجازات 

املهنية

اسة مدة الدر)

سنوات( 

Casa 

Rabat 

Fes 

Meknès 

املدارس العليا 

لألساتذة

Section
IFCS Rabat

Seuil 2012 Seuil  2013 Seuil  2014 

Assistant social 12,32 مساعد اجتماعي   14,66 14,00

Diététique/ nutrition الحمية والتغدية  

والتغدية
12,77 13,80 14,80

Infirmier en anesthésie réanimation 14,63 15,06 15,60

Santé Mentale 11,26 الصحة العقلية  11,28 12,50

Infirmier polyvalent 12,89 متعدد التخصصات  13,47 13,80

Kinésithérapeute  12,74 الترويض الطبي 14,02 15,00

Orthophonie 11,91 النطق تصحيح   13,58 -

Orthoptie تقويم البصر    12,44 13,23 -

Préparateur en pharmacie 12,11 13,33 14,20

Psychomotricité 11,97 نفساني حركي 12,87 -

Sage femme 11,54 القبالة  12,31 13,00

Laboratoire 14,50 المختبر والتحاليل  14,94 15,50

Radiologie 13,44 االشعة   14,09 14,90

Statistiques Sanitaire حصائيات الصحية اال  13,59 14,72 15,20

Sante et Environnement 11,81 الصحة والبيئة  12,77 -

Inf. soins urgence-soins intensifs 10,52 12,42 13,20

يضم عدة شعبو الدي   Rabatاملعطيات هنا تتعلق مبركز الرباط  

www.tawjihnet.net   املرجع:

ISPITS 

ملعاهد العليا ا

للمهن 

التمريضية 

وتقنيات 

الصحة سلك 

اإلجازة

) سابقا تسمى: 
معاهد تكوين 
األطر الصحية

 -الممرضين
الطو األول(

ENS Fes 2017

http://www.tawjihnet.net/
https://www.tawjihnet.net/vb/t17093
http://www.tawjihnet.net/
https://www.tawjihnet.net/vb/t17093
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بدأت جمموعة من  املباريات العسكرية  2017وكذلك  2016 خالل  من خالل متابعتنا يف موقع توجيه نت: -

 مباريات ( ، يف حني مازالت Officiers مباريات الضباطلبكالوريا )ل املعدل العام على االنتقاء األوليتعتمد يف 

( ؛Sous Officiersة )مباريات ضباط الصف املراقبة املستمر أخرى تعتمد فقط على نتائج

ونظرا للعدد الكبري للمرتشحني، يتم تقسيم املقبولني يف االنتقاء األولي اىل لبعض املباريات العسكرية  بالنسبة-

والبسيكوتقنية.الطبية واالختبارات البدنية  اتلفحوصاقصد اجتياز  افواج

ت،  لدلك ننصح بوضع عنوان بريدي متيقن يف االستدعاءا La poste املؤسسات العسكرية تعتمد على الربيد 
 االستدعاءاتمنه يف األظرفة الربيدية املرسلة مع ملف الرتشيح.  كما أننا يف منتديات توجيه نت نتقاسم أخبار 

 علومات املتوفرة بني تالميدتنا بشأن جل املباريات مبا فيها العسكرية.واخر امل

FAR

ARM

ERA

ERSSM

املباريات 

العسكرية

http://www.tawjihnet.net/
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دارس واملعاهد املعدالت الواردة يف اجلدول من اجل أخد فكرة عامة عن نوعية املعدالت املطلوبة يف االنتقاء لولوج بعض  امل -

 ؛ ومستوى املرتشحني األمور قابلة للتغري من سنة ألخرى حسب نتائج البكالوريا أن، رغم العمومية

فقط( من اجل االنتقاء  كتابيةبعد االنتقاء األولي تنظم مباراة )قد تكون كتابية ثم شفوية او  يف بعض املباريات:   -

 ماد فقط على االنتقاء من أجل حتديد اللوائح الرمسية ولوائح االنتظار.مباريات أخرى يتم االعت هناكيف حني  النهائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ختص اليت  ، أما املعلومات القدمية و 2018 ح ملبارياتيهي اليت نعتمد عليها يف الرتش  2018/ 2017 اعالنات املوسم احلالي   -1

 نظرا للتغريات اليت حتدث سنويا.نعتمد عليها  والفقط ،  الستئناسلفهي من أجل أخد فكرة أولية و املواسم السابقة،
 
 :، لذلك يرجى .نتوقع توجيه نتمب تنشر ،ان شاء اهلل   2018جل املباريات واالعالنات املتعلقة باملدارس واملعاهد   - 2

 : حيث تتم إضافة جديد االعالنات وشروحات التسجيل عرب األنرتنيت ؛على اطالع دائم باملوقع طيلة فرتات الرتشيح البقاء  *  
   ومستجدات  املدارس واملعاهد املدعووين ملختلف مبارياتولوائح   االنتقاء األولي البقاء على اطالع دائم باملوقع طيلة فرتات ظهور نتائج *  

 ؛  (اليت ينصح بتتبعها نظرا لكون النقط ترتاجع بشكل كبريولوائح االنتظار )
 : واليت تنشر بتوجيه نت؛ مناذج بعض املباريات من أجل االستعداد اجليداالطالع على   * 

 ؛عات  املغربيةملباريات املدارس واملعاهد وجدولة  وإجراءات التسجيل باجلام : حيث تتبع النتائج النهائيةالبقاء على اطالع دائم باملوقع   *
 

واليت تضم معلومات هامة حول الدراسة والتوجيه ملختلف املستويات ،  .نتتوجيه نت ياتمنتدأقسام باقي الطالع على نصح با -3
لرتبية والتكوين. باإلضافة لإلجابة على امهات واباء التالميذ  وأطر ا باإلضافة ملقاالت وأخبار  تربوية متنوعة للتالميذ ،الطلبة،

 خمتلف االستفسارات والتساؤالت  املطروحة، من خالل منتدى توجيه نت قسم : أسئلة واجوبة .

********* 
  

 
 

 

، ونشري ح الرمسية واالنتظار جمموعة من املباريات  كانت مند سنوات سابقة، تعتمد على االنتقاء فقط )بدون مباراة(  من أجل حتديد اللوائ

   ، شهادة التقين العالي EST ، املدارس العليا للتكنولوجيا FST، كليات العلوم والتقنيات  CPGEهنا باألساس : لألقسام التحضريية 

BTS    ومعهد املعادن مبراكشIMM 2018ات مع صدور املذكرات الوزارية واعالنات  ترشيح.. يف انتظار ان تتضح األمور الحقا. 

 

 

 

 مالحظات هامة:         -5

 خالصات  هامة:         -6
4-  

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

ة المراجع المعتمد
- المذكرات الوزارية

- إعالنات المدارس والمعاهد وانتاجات موقع توجيه نت.نت
- المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني - الرباط

www.tawjihnet.net البكالوريا 2018 دليل توجيه نت.نت مابعد

:

    دلیل :                        تفاصیل تخصصات المدارس والمعاهد العمومیۀ بالمغرب 
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   2013 
   

  

كلیتي طب 
األسنان
الدار 

ء البیضا
الرباط
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26

30

 +

-الداخلة

2018
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انتقاء+ كتابي+ شفوي
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3

 مدرسة علوم
المعلومات

 تحدد التخصصات

 والتوزيع الجغرايف حسب

 مراسلة سنوية لوزارة

الصحة

باك 2016 او 2017

www.tawjihnet.net البكالوريا 2018 دليل توجيه نت.نت مابعد
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باك جميع الشعب بالنسبة للتخصص 1 
باك علمي بالنسبة للتخصص 2

  االجازة املهنية الرياضة والرتفية

االجازة املهنية الرتبية البدنية
3 سنوات

 نقطة تتجاوز 14 كمعدل عام + نقطة يف الرياضة 

تتجاوز 14 ونقطة يف الفرنسية فوق 12

 منذ 2016 لم تنظم المباریات ،
 وتم التركیز على التوظیف

بالتعاقد لحملة االجازة

ÑÅëh;Ïfià;◊—;
ÄÅü;ÎÅÁÅp;k]›˜¡b;

ºÂÖç’\
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 2018

 
2014
 

  
 

 2418
;م لالناث ؛1.68م للذكور و 1.70على قامة ال تقل على 

 
 

 
 

                   
2018

 
               .
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–    هام :                   مباريات شبه عسكرية: األمن الوطني       الدرك الملكي







   







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
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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

IFMIA

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
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BTS الباكلوريا المطلوبة وفقا للمذكرة الوزارية 2017تخصصات

صيانة السيارات

العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية

البكالوريا  املهنية  مسلك الصيانة  الصناعية 
البكالوريا  املهنية  مسلك التصنيع  امليكانيكي

الفنون التطبيقيةفنون وصناعات الطباعة

جميع مسالك الباكلورياالسمعي البصري

العلوم و التكنولوجيات امليكانيكيةالقالبية
البكالوريا  املهنية  مسلك التصنيع  امليكانيكي

العلوم و التكنولوجيات امليكانيكيةاملواد اللدنية واملركبة
البكالوريا  املهنية  مسلك التصنيع  امليكانيكي

هناك توزيع جغرافي يتم إحترامه وتخصصات تحدد حسب مذكرة وزارية تصدر كل سنة

www.tawjihnet.net البكالوريا 2018 دليل توجيه نت.نت مابعد
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BTS الباكلوريا المطلوبة وفقا للمذكرة الوزارية 2017تخصصات

الصيانة الصناعية

العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية

البكالوريا  املهنية  مسلك الصيانة  الصناعية 
العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب

العلوم الفيزيائية

الطاقيــة

العلوم و التكنولوجيات الكهربائية
العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية

العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية

ابتكار املنتوج الصناعي

العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية
البكالوريا  املهنية  مسلك الصيانة  الصناعية 

البكالوريا  املهنية  مسلك التصنيع  امليكانيكي
العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب

العلوم الفيزيائية

اإلنتاجياتية 

العلوم و التكنولوجيات الكهربائية
العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية

البكالوريا  املهنية  مسلك التصنيع  امليكانيكي
العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب

العلوم الفيزيائية

البناء
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية -التكنولوجيات امليكانيكية

العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية- علوم الحياة واألرض- العلوم الزراعية

الكهروحيليات
النظم اآللية -  -

العلوم و التكنولوجيات الكهربائية - التكنولوجيات امليكانيكية
العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب

العلوم الفيزيائية

تقنيات الكهرباء
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية

البكالوريا  املهنية  مسلك الصيانة  الصناعية
العلوم  الرياضية  ب

األنظمة الكهروبية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية

العلوم الرياضية أ – العلوم الرياضية ب 
العلوم  الفيزيائية
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الوسائط املتعددة وتصميم 
مواقع الويب

العلوم و التكنولوجيات الكهربائية 
العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية

العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية- علوم الحياة واألرض- العلوم الزراعية

األنظمة والشبكات 
املعلوماتية

العلوم و التكنولوجيات الكهربائية - التكنولوجيات امليكانيكية
العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب  

العلوم الفيزيائية

تطوير نظم اإلعالم
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية -  التكنولوجيات امليكانيكية

العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية- علوم الحياة واألرض- العلوم الزراعية

التسيير اإلداري

العلوم االقتصادية- علوم التدبير املحاسباتي
العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب

العلوم الفيزيائية- علوم الحياة واألرض 
اآلداب  -   العلوم  اإلنسانية 

البكالوريا  املهنية  مسلك  تدبير  ضيعة  فالحية

العلوم و التكنولوجيات الكهربائية - التكنولوجيات امليكانيكيةتقنو- تجاري
العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب - العلوم الفيزيائية

تدبير املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة

العلوم االقتصادية- علوم التدبير املحاسباتي
العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب

العلوم الفيزيائية- علوم الحياة واألرض- العلوم الزراعية
البكالوريا  املهنية  مسلك  تدبير  ضيعة  فالحية

التدبير السياحي

العلوم االقتصادية- علوم التدبير املحاسباتي
العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب

العلوم الفيزيائية- علوم الحياة واألرض- العلوم الزراعية
اآلداب- العلوم االنسانية

البكالوريا  املهنية  مسلك  تدبير  ضيعة  فالحية

التدبير التجاري
العلوم االقتصادية- علوم التدبير املحاسباتي

العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية- علوم الحياة واألرض- العلوم الزراعية

املحاسبة والتسيير
العلوم االقتصادية- علوم التدبير املحاسباتي

العلوم الرياضية أ- العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية- علوم الحياة واألرض- العلوم الزراعية

www.tawjihnet.net البكالوريا 2018 مابعد نت.نت توجيه دليل

https://www.tawjihnet.net
https://www.tawjihnet.net


 


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

 
2018 À÷Ÿ

-.
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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1- االمتحان الجهوي للمترشحین األحرار وللسنۀ األولى من سلک البکالوریا:
- ستجرى اختبارات الدورة العادية لالمتحان الجهوي يومي 01 و02 يونيو 2018   بالنسبة لجميع الشعب.

-

:
 فيما ستجرى اختبارات الدورة االستدراكية يومي 06 و07 يوليوز 2018

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

*  الدورة العادية يومي 08 و 09 يونيو 2018

* الدورة االستدراكية يوم 09 يوليوز  2018 .

2- االمتحان الوطنی الموحد لشهادة البکالوریا:
- ستجرى اختبارات الدورة العادية لالمتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا أيام ، 05 ،06، 07 و08 يونيو 2018 . 

ستجرى الدورة االستدراكية أيام 10، 11 ،12 و13 يوليوز 2018. - فيما 

*******************

2018

tawjihnet

المداوالت والنتائج
تجرى مداوالت الدورة العادية للبكالوريا يومي 20 و 21 يونيو 2018

تجرى مداوالت الدورة االستدراكية للبكالوريا يوم 18 يوليوز 2018

************
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