
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 1 مــــرق ـملحقال
 

 التحضيرية األقسام مراكز الئحة
  االستقطاب ومناطق
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  1ملحق رقم 

 عدد االستقطاب مناطق
 مسلك االحتضان مركز (1)المقاعد

 241  درعة لجهة سوس ماسة  الجهوية للتربية والتكوين األكاديمية 
 السالوي رضى محمد ثانوية 
 (5029228550) 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 
06 

 الخطيب لسان الدين ابن ثانوية 
 (5029982559)العـيــون 

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

 (5025555058)مراكش 

 04 لجهة دكالة عبدة  اديمية الجهوية للتربية والتكويناألك 
 الله عبد موالي األمير ثانوية 

 (5025668550) أسفي

 04 أزيالللجهة تادلة  ديمية الجهوية للتربية والتكويناألكا 
 الخامس محمد ثانوية 

 (5025595296) مالل بني
   السلطان مرسالفداء    ،الحي الحسني  ،عين الشق: نيابات، 

 ابن امسيك  ،والي رشيد سيدي عثمانم
231 

 الخامس محمد ثانوية 
 (5022296552) الدارالبيضاء

   261 مديونة ،المحمدي عين السبع الحي ،أنفا: نيابات 
 الخنساء ثانوية 

 (5022225552) الدارالبيضاء

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

 (5025525202) المحمدية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير 

237 
 يوسف موالي ثانوية 

 (5052252565) الـــرباط

261 
 الفارسي سلمان إعدادية 

 (5628289699) ســـــال

  كناس تافياللتماألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 

214 
 الخطاب بن عمر ثانوية 

 (5050056285) مكناس

64 
 طاهر ابن ثانوية 

 (5050022505) الرشيدية

  246 فاس بولمان لجهة      والتكوين    للتربية   الجهوية  األكاديمية 
 ادريس موالي ثانوية  

 (5050655565) فـاس 

 04  تاونات  الحسيمة  تازة لجهة  والتكوين للتربية  الجهوية  األكاديمية 
 التقنية الثانوية  

 (5050255292) تازة
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  للجهة الشرقية 

    
33 

 العزيز عبد بن عمر ثانوية 
 (5056695598) وجدة

  260 تطوان طنجة   لجهة والتكوين   للتربية الجهوية  األكاديمية 
 الحسن موالي ثانوية 

 (5058852595) طنجة

 76 ورديغة  لجهة الشاوية  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 عبدون ابن مركز  

 (5025582509) خريبكة
  بني  الشراردة   الغرب لجهة   والتكوين األكاديمية الجهوية للتربية   

 106 حسن   
 السعدي  المالك عبد ثانوية 

 (5052528856) القنيطرة
البكالوريا كما هو  (أو شعب)توزيع المقاعد، المفتوحة للتباري في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية بكل مركز، حسب مسالك   (2)

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

 

 

 عدد االستقطاب مناطق
 مسلك االحتضان مركز (1)المقاعد

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت

 الحوز

 للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة األكاديمية الجهوية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيالل 

261 
 تيمية ابن ثانوية  

 (5025555058) مراكش

 الفيزياء
 وعلوم

 المهندس
(PSI) 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

 الكبرى
261 

 الخامس محمد ثانوية 
 (5022296552) الدارالبيضاء

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور

 زعير
01 

 يوسف موالي ثانوية 
 (5052252565) الـــرباط

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة

 تاونات

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية 

01 
 ادريس موالي ثانوية  

 (5050655565) فـاس

 76 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان 
 الحسن موالي ثانوية 

 (5058852595) طنجة
  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة  

 درعة     
76 

 السالوي رضى محمد ثانوية 
 (5029228550) أكادير

 06 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة 
 الــصحــراء بــــاب ثانوية 

 (8721095029) كلميم
  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب

 لكويرة

 للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور  األكاديمية الجهوية

 الساقية الحمراء

06 
 خديجة اللة ثانوية 

 (9304635029) الداخلة

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافياللت 
64 

 الخطاب بن عمر ثانوية 
 (5050056285) مكناس

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة 

 بني حسن
30 

 السعدي  المالك عبد ثانوية 
 (5052528856) القنيطرة

 01 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة 
 الثانوية التقنية الرازي 

  (0523343287) الجديدة
 

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

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

 

 

 

 عدد االستقطاب مناطق
 مسلك االحتضان مركز (1)المقاعد

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

 الكبرى

 للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور  األكاديمية الجهوية

 زعير

30 
 التقنية الثانوية  

 (5025525202) المحمدية

 التكنولوجيا
 والعلوم

 الصناعية
(TSI) 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة

 بني حسن

  الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطواناألكاديمية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافياللت 

30 
 التقنية الثانوية  

 (5025555625) سطات

 30 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة 
 الله عبد موالي األمير ثانوية 

 (5025668550) أسفي
  الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقيةاألكاديمية 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة

 تاونات

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  فاس بولمان 

04 
 العزيز عبد بن عمر ثانوية   

 (5056695598) وجدة

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيالل 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت

 الحوز

04 
 الخامس محمد ثانوية 

 (5025595296) مالل بني
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة 

 للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور  األكاديمية الجهوية

 الساقية الحمراء

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب

 لكويرة

76 
 السالوي رضى محمد ثانوية 

  (5029228550) أكادير

 

 
 0البكالوريا كما هو مبين في الجدول الوارد في الصفحة ( أو شعب)حسب مسالك   ، المفتوحة للتباري في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية بكل مركز،مقاعدتوزيع ال (2)

 .رسالةمن هذه ال
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  1 رقم ملحق
 

 عدد االستقطاب مناطق
 مسلك االحتضان مركز (1)المقاعد

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

 الكبرى
261 

 الخـــنـــساء ثـــانويـــــة  
 ( 5022225552)  الدارالبيضاء

(2) 
 االقتصاد
 والتجارة

 تخصص
  تكنولوجي

(ECT) 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت

 الحوز

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيالل 

71 
 تيمية ابن ثانوية  

 (5025555058)مـراكش 

  الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور األكاديمية

 زعير

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة

 بني حسن

261 
 الخيام عمر ثانوية  

 (5052226582)  الــــرباط

 71 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة  تطوان 
 الحسن موالي ثانوية 

 (5058852595) 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

36 
 الخطيب ابن الدين لسان ثانوية 

 (5029982559) العـيــون

 71 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة 
 التقنية الثانوية  

 (5025555625) سطات

 71 لجهة سوس ماسة  درعة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 السالوي رضى محمد ثانوية 
 (5029228550) أكادير    

  تافياللتاألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  فاس بولمان 
261 

 موالي إسماعيل ثانوية  
 (5050025558) مكناس

 30 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية 
 ثانوية عبد الكريم الخطابي 

 (5056555652)الناظور

  الحسيمة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة

 تاونات
76 

 التقنية الثانوية  
 (5050255292) تازة

 76 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة 
 الثانوية التقنية الرازي 

 (0523343287) الجديدة
 
  البكالوريا كما هو ( أو شعب)حسب مسالك   توزيع المقاعد، المفتوحة للتباري في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية بكل مركز،( 2)

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

 

في القسم بمركز ما، فسوف لن يتم فتح المسلك بالمركز المعني ( 16)عشرين  حالة إذا لم يتجاوز عدد التلميذات والتالميذ المسجلينفي ( 1)
 .، ويتم توجيه التلميذات والتالميذ المسجلين إلى مركز أخر1624/2013برسم الموسم الدراسي 
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 1 رقم ملحق
 

 

 عدد االستقطاب مناطق
 مسلك االحتضان مركز (1)المقاعد

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير 

 بني  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة

 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 

 ية والتكوين للجهة الشرقيةاألكاديمية الجهوية للترب 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 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  

 (5052226582) الــــرباط
(2) 

 االقتصاد
 والتجارة

 تخصص
  العلمي
(ECS) 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة 

  السمارةاألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم 

  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية

 الحمراء

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة 

63 
 الــصحــراء بــــاب ثانوية 

 (8721095029)كلميم 

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

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

 

فسوف لن يتم فتح المسلك بالمركز المعني  في القسم بمركز ما،( 16)عشرين  حالة إذا لم يتجاوز عدد التلميذات والتالميذ المسجلينفي ( 1)
 .، ويتم توجيه التلميذات والتالميذ المسجلين إلى مركز أخر1624/2013برسم الموسم 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

  األولى السنة أقسام المطلوبة البكالوريا
 العليا للمدارس ةيريالتحض األقسام من

 الرياضية العلوم 90%
 المهندس  وعلوم  والفيزياء الرياضياتMPSI             

 فيزيائيةالمسلك العلوم : العلوم التجريبية  10%                 

 العلوم الرياضية 40%

 المهندس وعلوم  والكيمياء  الفيزياءPCSI               

                  

 فيزيائيةالمسلك العلوم  :العلوم التجريبية  40%

20% 
 علوم الحياة واألرض   يمسلك: العلوم التجريبية  

 زراعيةالعلوم الو                         

 العلوم والتكنولوجية الكهربائية  70%
 الصناعية والعلوم التكنولوجيا          TSI                   

 والتكنولوجية الميكانيكية العلوم 30%               

 العلوم االقتصادية :   والتدبير يةعلوم االقتصادال 50%

 التكنولوجي التخصص:  والتجارة االقتصاد      ECT        

                         

       

 علوم التدبير المحاسباتي:  والتدبير يةعلوم االقتصادال 30%

 العلوم الرياضية  10%

 العلوم التجريبية 10%

                  ECS  العلمي التخصص:    والتجارة االقتصاد  العلوم الرياضية  50%

 العلوم التجريبية 50%                
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 3 مــــرق ــملحقال
 

 والقبول الترشيح مسطرة
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 3 رقم ملحق 
 العملية  الزمنية الفترة

 

 

  3من 

 ماي 19إلى 

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

 :في االلتحاق بهذه األقسام بإنجاز العمليات التالية والراغبونالعليا، 

، وذلك بمسك www.cpge.ac.maالموجودة على الموقع االلكتروني  ،e-CPGEبوابة  عبرةاتهم ترشيح وضع -

 المعلومات المطلوبة تبعا للتوجيهات الواردة في الموقع؛ 

  ؛على الترشيح( validation)بعد التصديق  Aطبع الملف  -

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

 .(يقوم األب أو الولي بإنجاز هذه العملية( سنة 21)الرشد 

 ماي 23قبل 
 السنة الختامية من سلك البكالوريا المتوفرون على شروط الترشيح لألقسام التحضيرية للمدارس  يقوم تلميذات وتالميذ

 .إلدارة المؤسسة التي ينتمي إليها كل مترشح Aالملف  والراغبون في االلتحاق بها بتــسليم ا العليا،

 أبريل  29من 

 ماي 25إلى 

 في   (ة)المستشار (ة)السيدتحت المسؤولية الفعلية والمباشرة للسيد مديـر المؤسسة وبتنسيق مع  إدارة الثانوية تقوم

 :بالعمليات التالية التوجيه

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

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

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

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

ني بالنسبة لكل قسم به مترشحون لألقسام التحضيرية، يقوم مديـر المؤسسة بدعوة جميع أعضاء مجلس القسم المع -

رقما ويجب أن تكون هذه النقطة )الخاصة بتقديرات أعضائه،  N4 اجتماع استثنائي يخصص لمنح النقطةلعقد 

 Aعن كل خانة من الخانات الخمس الواردة في الملف  1و 2 ، حيث تمنح نقطة تتراوح بين(اطبيعي اصحيح

 1 يتم تدوين النقط الممنوحة في الخانات المخصصة لها على الصفحة ؛ بعد مداوالت أعضاء المجلس،(1 الصفحة)
 .يوقعه جميع األعضاءالذي  Aمن الملف  

 

 ماي 29قبل 
   ملفات المترشحين إلى األكاديمية التي تدخل المؤسسة في مجال ( أو تسليم مباشرة)بإرسال  تقوم إدارة الثانوية

 .نفوذها

 ماي 30من 

 يونيو 23إلى 

    بإنجاز العمليات التاليةتقوم األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين: 

 :بالنسبة لكل مترشح  -

  مسك رقم إيداع الملف(N° de dépôt )على بوابةe-CPGE  لتظهر على شاشة الحاسوب المعطيات الخاصة ،

 بالمترشح؛

  مراقبة مدى تطابق هذه المعطيات مع المعلومات المثبتة في الملفA ة بها؛ملحقللمترشح وكذا الوثائق ال 

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

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

 ؛أوعدمه في قسمي سلك البكالوريابالتكرار  والمعلومات المتعلقة

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

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

  المسند للمترشح على الملف " الرقم السري"إنجاز عملية الترقيم السري لملف المترشح وذلك بطبعA  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)

 اإلستثنائية الحاالت معالجة مسطرة
 العملية  الزمنية الفترة

 

 

  13من 

 ماي 19إلى 

 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  عبرةاتهم ترشيح وضع -

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

 الموقع؛ 

 ؛على الترشيح( validation)بعد التصديق  Aالملف طبع  -

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

 (.يقوم األب أو الولي بإنجاز هذه العملية (سنة 21)يبلغوا سن الرشد 

 ماي 23قبل 

 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 

 .إليها كل مترشح

  أبريل 13من 

 ماي 11إلى 

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

 :بالعمليات التالية التوجيهفي   (ة)المستشار

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

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

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

لغاء الملفات غير ، وإ(األولى من السنة الختامية منه، وكذا بيان النقط الخاص باإلمتحان الجهوي

 ؛من هذه الرسالة 2الفقرة  المستوفية لشروط الترشيح المحددة في

، الخاصة بتقديرات أعضاء ةبمكوناتها الخمس( 1 الصفحة) Aالواردة في الملف  N4تدوين النقطة  -

 .من هذه الرسالة في نفس الموضوع 3وفقا للترتيبات الواردة في الملحق رقم  القسم المعني مجلس

 

 ماي 13قبل 
   ملفات المترشحين إلى األكاديمية التي تدخل المؤسسة في ( أو تسليم مباشرة)بإرسال  تقوم إدارة الثانوية

 .مجال نفوذها

 ماي 36من 

 يونيو 13إلى 

    بإنجاز العمليات التاليةتقوم األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين: 

 :بالنسبة لكل مترشح  -

 مدى تطابق المعلومات المثبتة في الملفات  مراقبةA  من  2المحددة في الفقرة  شروط الترشيحمع

 ؛هذه الرسالة

 واالحتفاظ به  ،مع ضرورة تعليل قراراإللغاء، إلغاء الملف لسبب من األسباب الموجبة لذلك

 .باألكاديمية

 :يتم وغير ملغى ذه الرسالةمن ه 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 النقطةN4  ؛بالتكرار أوعدمه في قسمي سلك البكالوريا والمعلومات المتعلقة 

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

 للمترشح يظهر على شاشة الحاسوب؛" رقم سري"إسناد 

  على  لمترشحالمسند ل" الرقم السري"إنجاز عملية الترقيم السري لملف المترشح وذلك بطبع

 في الخانة المناسبة؛  Aالملف 

 : رشحينبعد االنتهاء من عملية التصديق على جميع ملفات المت -

 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 36

  باستخراج النتائج الخاصة بالمترشحين الناجحين في الدورة العادية  الجهوية للتربية و التكوين 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

 إلى  2من 

 يوليوز 1

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

الصادر  411.61المعدل للقرار رقم ( 1667نونبر  23) 2411ذي القعدة   1الصادر بتاريخ  1121.67العلمي رقم 

 : منه، بما يلي 1اصة المادة وخ( 1664يوليو  1)2411جمادى األولى  27بتاريخ 

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

 ؛ قاعدة المعطياتالواردة على معطيات الاالنتقاء النهائي بناء على  -

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

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

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

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

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

أو تسليمها )وعبر الفاكس  السريع البريدية بواسطة إلى األكاديميات المعنترسل 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

  3من 

 يوليوز 1إلى 

  للتربية و التكوين بما يلي الجهوية تقوم األكاديميات: 

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

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

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

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

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

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

 .رسالةالتسجيل كما وردت في هذه ال

 26من 

 يوليوز 16إلى  

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

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

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

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

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

 .يزة والسن قبل الشروع في تسجيل المترشحشرطي الم
 

فيمكنهم محدد جانبه،  والتسجيل خالل شهر يوليوز كما ه يتمكنوا منوتجدر اإلشارة إلى أن المترشحين الذين لم 

أنظر )مقاعد شاغرة وحسب االستحقاق استدراك ذلك خالل الفترة الثالثة المخصصة لهذه الفئة في حالة التوفر على 

 (.من هذه الرسالة 3.4.2 الفقرة
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 (6 رقم ملحق)
 

 االنتظار الئحة إعداد
 

 العملية  الزمنية الفترة

 إلى 23من 

 يوليوز 12

 باستخراج النتائج الخاصة بالمترشحين الناجحين في الدورة   الجهوية للتربية و التكوين 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

 .يها في اإلمتحان الجهوي واإلمتحان الوطني وكذا المعدل العام للبكالورياالنقط المحصل عل

 

 إلى  11 من 

 يوليوز 13

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

المعدل للقرار رقم ( 1667نونبر  23) 2411ذي القعدة   1الصادر بتاريخ  1121.67والبحث العلمي رقم 

 : ا يليمنه، بم 1وخاصة المادة ( 1664يوليو  1)2411جمادى األولى  27الصادر بتاريخ  411.61

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

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

كذا الناجحين في الدورة االستدراكية و تتضمن األرقام السرية لجميع المترشحينو ،أعضاء اللجنة

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

، مرتبين حسب االستحقاق من من هذه الرسالة 1و 2 الفقرتينفي لشروط الترشيح والولوج المحددة 

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

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

 ؛التي ينتمي إليها كل مترشح

مترشحي عدد  اللجنة حددتو؛ ثالث فئات إلى مرتبين حسب االستحقاق، ،توزيع مترشحي هذه الالئحة -

 خالل فترة التسجيلاستقبالهم  تنظيم عمليةأجل تسهيل و، من كل فئة، حسب مسالك األقسام التحضيرية

 ؛(شاغرةإن توفرت مقاعد )

 البريد السريع،و الفاكسإرسال لوائح الفئات الثالث إلى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بواسطة  -

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

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

 .ة الالزمتين، وكذا المسطرة المتبعة والخاصة بكل فئة، وذلك بالعناية والدقرسالةفي هذه ال

 

 

 يوليوز 14

  تقوم األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما يلي: 

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 المرتبين في الئحة االنتظار نشر لوائح فئات المترشحين -

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

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

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

 .المطلوبة وكذا تواريخ وإجراءات ومسطرة التسجيل بالمركز
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في حالة نفاد الئحة االنتظار الخاصة بمسلك أو شعبة من شعب البكالوريا خالل عملية تسجيل المترشحين بأحد مسالك األقسام :  ملحوظة

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

 التحضيرية المعني، مع ضرورة احترام النسبة المئوية المخصصة لكل مسلك أو شعبة من شعب البكالوريا

 والثانية األولى الفئة تسجبل مسطرة
 

 العملية  الزمنية الفترة

 يوليوز 52 يوم 

بالنسبة لمسلك 

 الرياضيات والفيزياء

 

 يوليوز 53يوم 

بالنسبة لمسلك 

الفيزياء  وعلوم 

 المهندس

 

 يوليوز 52 يوم 

بالنسبة لباقي مسالك 

 األقسام التحضيرية

 

تخصص هذه الدورة فقط لمترشحي الفئة األولى حسب : الئحة االنتظار 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؛ ،البكالوريا( أو مسالك)شعب 

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

( 22)إلى غاية الساعة الحادية عشرة ( 3)ابتداء من الساعة التاسعة  ركزالضرورية للتسجيل إلدارة الم

 ؛صباحا

على الساعة  المركزالذين سلموا الوثائق الخاصة بالتسجيل إلدارة  نشر الئحة بأسماء المترشحين -

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

 تينالتالي بالعمليتيناألقسام التحضيرية للمدارس العليا  تقوم إدارة: 

 ؛الشاغرة المقاعداالستحقاق وفي حدود تسجيل المترشحين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الالئحة، حسب  -

 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،

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

 .تقوم بمراقبة شرطي الميزة والسن قبل الشروع في تسجيل المترشح

 .وفقا لعدد المقاعد الشاغرة ركزشر الئحة بأسماء المترشحين الذين تم تسجيلهم بالمن -

بالنسبة  شتنبر 4 يوم 

لمسلك الرياضيات 

 والفيزياء

 

بالنسبة  شتنبر 2 يوم 

لمسلك الفيزياء  

 وعلوم المهندس

 

بالنسبة  شتنبر 3 يوم 

لباقي مسالك األقسام 

 التحضيرية

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

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

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

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

  برئاسة مدير المركز بالعمليات التالية تقوم لجنة االنتقاء: 

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

 البكالوريا، في حال توفرها؛(  أو مسالك)شعب 

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

( 22)إلى غاية الساعة الحادية عشرة ( 3)ابتداء من الساعة التاسعة  ركزالضرورية للتسجيل إلدارة الم

 صباحا؛

واء كانوا من ، سركزنشر الئحة بأسماء المترشحين الذين سلموا الوثائق الخاصة بالتسجيل إلدارة الم -

أو من الفئة  ،ولم تمكنهم درجة استحقاقهم من التسجيل حضروا خالل الدورة األولىالفئة األولى الذين 

البكالوريا، مرتبين ( أو مسالك)على الساعة الواحدة بعد الزوال، حسب شعب  ؛ وتتم هذه العمليةالثانية

 حسب االستحقاق؛

 تينالتالي بالعمليتينالعليا األقسام التحضيرية للمدارس  تقوم إدارة: 

 ؛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،

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

 .المترشحين الذين تم تسجيلهم بالمركز وفقا لعدد المقاعد الشاغرة نشر الئحة بأسماء -
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 7 رقم ملحق
 

خالل  لبكالورياا شعبأو شعبة من ة بمسلك ار الخاصظآلئحة االنتالآلئحة الرئيسية و 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 المتبقيةمن مسالك وشعب   لكل مسلك أو شعبة ةالمخصص المئوية
 

 للتسجيل األخيرة الدورة
 الفترة

 العملية  الزمنية

 شتنبر 13يوم 

 (بعد الزوال)

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

 .شتنبر 20إلى غاية صبيحة يوم 

 شتنبر 11يوم 

بالنسبة لمسلك 

الرياضيات 

 والفيزياء 

 

 شتنبر 11يوم 

بالنسبة لمسلك 

الفيزياء  

وعلوم 

 المهندس 

 

 شتنبر 52يوم 

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 خالل( بمختلف فئاتهم)الواردة أسماؤهم في الئحة االنتظار المترشحين

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

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

 صباحا؛( 22)إلى غاية الساعة الحادية عشرة ( 3)ابتداء من الساعة التاسعة  ؛ وتتم هذه العملية(األولى والثانية

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

 االستحقاق؛ودرجة  البكالوريا( أو مسالك)؛ ويتم تصنيفهم حسب شعب الواحدة بعد الزوال

 األقسام التحضيرية للمدارس العليا بالعمليتين التاليتين تقوم إدارة: 

 مقاعد، حسب االستحقاق وفي حدود الالآلئحة المشار إليها أعالهتسجيل 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

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

 .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،       

 .والبريد السريع بالفاكس      

 أكتوبر 26قبل 
  الملفات الخاصة بالمترشحين إلى المؤسسات  (أو تسليم مباشرة) بإرسالتقوم األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 .التي تم تسجيلهم بها     

أكتوبر 32 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

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

 .                      وإرساله إلى المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب بها
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