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املوسم الدراسي 2018 /2017

املرجع:

تقديم دليل توجيه نت السنة  2باك 2018
قبل استعراض خمتلف االختيارات املتاحة أمام محلة البكالوريا ،نذكر تالميذتنا املقبلني على البكالوريا أن حق ولوج كلية أو معهد أو مؤسسة

تكوينية ،مرتبط أوال باحلصول على تأشرية النجاح؛ واليت تعترب املثابرة أهم ركائزها ،وثانيا حبسن االختيار الذي يأخد بعني االعتبار املؤهالت والقدرات
الفردية والنتائج الدراسية من جهة ،واآلفاق املهنية واملستقبلية املرغوبة من جهة ثانية .لذلك وجب بذل اجلهذ ومجع املعلومات الكافية حول تلك املعاهد
واملدارس ،من أجل االحاطة بكافة االمكانات والبدائل املمكنة  ،والتوكل على اهلل املعني .
يقدم دليل توجيه نت نسخة  2018افاق ما بعد البكالوريا  :املعاهد واملدارس واجلامعات العمومية املمكن ولوجها بشهادة البكالويا او
مبستوى الباك حسب املسالك مع حتديد عناوينها ومعلومات عامة عنها وكذلك املعدالت املطلوبة يف االنتقاء األولي للسنوات األخرية لبعضها  .كما يضم
الدليل توجيهات هامة منقولة من منتديات توجيه نت  .ونود يف هذا الصدد ان نذكر التالميذ ومستعملي هذا الدليل ،ان آجال ايداع امللفات وبعض شروط
ووثائق الرتشيح مل يتم التطرق إليها بالتفصيل ،وذلك حبكم أن جل املدارس واملعاهد تصدر اإلعالنات اجلديدة احملينة للمباريات خالل الدورة الثانية من
السنة الدراسية (يتم االعتماد على إعالنات السنة احلالية  2018وليس إعالنات السنوات املاضية) ،كما أن جمموعة منها تعتمد على التسجيل عرب

االنرتنيت  .هلذا جيب البحث واالستشارة املتواصلة  ،كما أن جل اإلعالنات يتم نشرها يف وقتها إن شاء اهلل مبوقـــع :توجيه نـت  .نت

نتمنى أن جيد تالميذ السنة الثانية من سلك الباكالوريا  ،الطلبة  ،أمهات واباء التالميذ وكل املعنيني واملهتمني بافاق ما بعد البكالوريا يف
هذا الدليل مايليب رغباتهم ويعينهم على اختاذ القرار الصائب .

-2

طرق الترشيح لمباريات 2018
 -1هناك مباريات تعتمد فقط على االنرتنيت يف الرتشح ،حيث يقوم املرتشح(ة) بإدخال معلوماته الشخصية رقم مسار (أو يف بعض املباريات الرقم
الوطين  ،) CNEتاريخ االزدياد ...ليدرج املرتشح امسه يف قاعدة بيانات املرتشحني ،ويتم التسجيل .وكأمثلة نشري  :ملباريات الطبBTS ،
( ......–ENSAM-ENSA-ENCG - EST-FSTيرجى انتظار مباريات  2018نظرا للتغريات اليت قد تكون)؛
 -2هناك مباريات أخرى تقوم بنفس اخلطوة السابقة ،لكن يطلب من املرتشح (ة) ارسال وثيقة التسجيل املسحوبة عرب االنرتنيت مع وثائق أخرى
عرب الربيد للمؤسسة املعنية ،مثل السنة التحضريية الفالحية  APESA؛ أو وضعها مباشرة باملؤسسة مثل معهد االعالم واالتصال ISIC
 -3ثــــم ،هناك مباريات أخرى تعتمد فقط على الربيد  ،La Posteحيث يتكون ملف الرتشيح من جمموعة من الوثائق مثل بيان النقط،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،أظرفة بريدية متنربة ......وكمثال نشري هنا ملباريات اجملال العسكري ؛
 -4وأخريا ،هناك مباريات يتم دفع ملف الرتشح بالثانوية اليت يدرس بها حاليا املرتشح ،وهنا نشري لألقسام التحضريية العادية (  ) CPGEو
األقسام التحضريية العسكرية البحرية (  . ) ERNيشار أن  CPGEالعادية تتطلب أيضا التسجيل عرب االنرتنيت .

كافة التفاصيل والشروحات يتم االعالن عنها
في وقتها ان شاء اهلل بموقع :
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املوسم الدراسي 2018 /2017

املرجع:

هام :ارتفاع عتبات ولوج المدارس والمعاهد
الوطنية  -مالحظات وتوجيهات 2018

إعداد:فريق موقع توجيه نت.نت
Seuils de la Présélection/sélection

؟؟
…

.........

EST

FST

BTS

CPGE
....
ENCG

BTS

APESA

ENAM
ENSA ENSAM

CPGE

 75 %:الوطين للبكالوريا و  25%االمتحان اجلهوي.
منذ  ، 2016مت تعديل طريقة االنتقاء األولي من أجل ولوج بعض املدارس العليا باعتماد  :نسبة  75%ملعدل االمتحان الوطين
للبكالوريا و  25%ملعدل االمتحان اجلهوي.
ومت تطبيق نفس األمر خالل  ، 2017حيث بقيت دائما نفس املنهجية :انتقاء  +مباراة .
يشار أن هناك مدارس ومعاهد أخرى هلا طريقة خمتلفة يف كيفية حساب معدل االنتقاء األولي :حيث نـجد من تعتمد على املعدل العام
جديد

توضيحات
2016
و
2017

للباك مثل  ، BTS- ENAMيف حني هناك مدارس أخرى هلا طرق خاصة لتحديد لوائح االنتقاء مثل. FST- CPGE -APESA ..:
2017 2016
•

75%

25%

ENSA
ENSAM
ENCG

•
•
•
•
•
•

EST
ENA Architecture
ISPITS

•

( بالتوفيق للجميع  -طاقم موقع :

)
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املوسم الدراسي 2018 /2017

املرجع:

معدالت االنتقاء في بعض المدارس والمعاهد
 2016 ، 2015 ، 2014، 2013و 2017

 املصدر  :موقع توجيه نت  .نت www.tawjihnet.net******

توضيحات هامة حول الهدف من نشر عتبات االنتقاء األولي:
أسباب نشر عتبات االنتقاء األولي من طرف موقع توجيه نت بالنسبة للمدارس اليت استطعنا احلصول على معلومات بشأنها:
•

من أجل االجابة على االستفسارات امللحة للتالميذ والطلبة سواء املطروحة على أطر التوجيه أو من خالل ما نتوصل به
عرب الربيد االليكرتوني للموقع؛

•

من أجل رفع اهلمم  ،وبذل مزيدا من اجلهد واملثابرة (خاصة وأن جل املباريات تعتمد على النتائج الدراسية يف االنتقاء)؛
من أجل اخبار املرتشحني باحلقائق ،واعدادهم نفسيا لكافة االحتماالت والبدائل املمكنة

•

:

مبا يف دلك الرتشيح لعدة امكانات من مؤسسات ومعاهد وكليات ،...مع توقع بدائل وتصورات ملختلف االمكانات
املتوفرة )plan A- plan B - plan C ...( :
•

من اجل تشجيع التالميذ على تتبع لوائح االنتظار  :ونشري هنا باخلصوص للمدارس العليا للتكنولوجيا ، ESTكليات

•

العلوم والتقنيات  ، FSTشهادة التقين العالي  BTSاو األقسام التحضريية . CPGE
توضيحات إضافية :

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

املؤسسة

رمز
املؤسسة

سنة االنتقاء

2014/2015

املدرسة
الوطنية
للهندسة
املعمارية

علوم
الكهرباء/
علوم جتريبية
علوم رياضية
اقتصادية
امليكانيك
SVT+PC+ S.Agr
S.Maths A+B
وتدبري
STE- STM
بالنسبة لالنتقاء خالل  2015مت بناء على املعدل العام للبكالوريا
Seuil 2015 ENA : 15.77
عدد المدعووين للكتابي : 6009مترشح ومترشحة
عدد المقاعد المخصصة بشكل نهائي بعد الشفوي180 :

اداب وعلوم
انسانية
وأصيل
x

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

ENA

2015/2016

Seuil 2016 ENA : 14.96
عدد المدعووين للكتابي : 7000مترشحة ومترشح
عدد المقاعد بشكل نهائي بعد الشفوي حسب فروع المدرسة:
الرباط 100:مقعد -مراكش50:مقعد  -فاس50:مقعد – تطوان50 :مقعد

x

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

2016/2017

Seuil 2017 ENA : 15.28
عدد المدعووين للكتابي : 7000مترشحة ومترشح
عدد المقاعد بشكل نهائي بعد الشفوي حسب فروع المدرسة:
الرباط 100:مقعد -مراكش50:مقعد  -فاس50:مقعد – تطوان50 :مقعد

x

2014/2015

املعهد العالي
لإلعالم
واالتصال

ISIC

مدرسة علوم
املعلومات
(علوم االعالم
سابقا)

ESI

2015/2016
2016/2017

2011/2012

2015/2016
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اداب وعلوم
انسانية
وأصيل

علوم
اقتصادية
وتدبري

X

:املرجع
/الكهرباء
امليكانيك

2018 /2017 املوسم الدراسي

علوم جتريبية
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علوم رياضية

سنة االنتقاء

رمز
املؤسسة
complexe

STESTM

SVT+PC+ S.Agr

S.Maths A+B

X

X

13.36

13.36

2006/2007

X

X

X

SVT:13.60
SP :14.03

A:13.44
B:13.99

2007/2008

X

X

Bac
Mission

A:14.80
B:15.90

2013/2014

A:16.20
B:16.50

2014/2015

X

X

13.41

X

X

SVT : 15.40
SVT()دولي: 16.66
PC :16.87
PC ( )دولي:17.53
Sc Ag :12.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

SVT:14.50
PC : 16.40
Sc Ag:12.00
SVT:15.80
PC : 16.75
Sc Ag:12.06
SVT : 15.67
PC :16.86
PC ( )دولي:16.91
Sc Ag :12.05

X

S
S
S
S

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

2016/2015

S maths A :16.08
S. A ( )دولي:16.70
S maths B :16.19
S. B ( ) دولي:17.02

2016/2017

17.37

Rabat: 16.40
Casa: 16.75
Rabat: 16.65
Casa: 16.97

Rabat: 16.95
Casa: 16.84

Rabat: 16.95
Casa: 16.84

X

Rabat: 17.06
Casa: 16.99

Rabat: 17.06
Casa: 16.99

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

Rabat:15.60
Casa: 16.22
Fès: 15.41
Oujda:14.80
Marrakech16.02
Rabat:14.85
Casa: 15.83
Fès: 15.17
Oujda: 14.03
Marrakech15.17
Tanger : 15.13
Agadir :16.17

Rabat:15.60
Casa: 16.22
Fès: 15.41
Oujda:14.80
Marrakech16.02
Rabat:14.85
Casa: 15.83
Fès: 15.17
Oujda: 14.03
Marrakech15.17
Tanger : 15.13
Agadir :16.17

X

X

عدد املقاعد
النهائية يف
101 حدود

2014/2015

2015/2016

Rabat: 16.40
Casa: 16.75
Rabat: 16.65
Casa: 16.97

ENAM
Meknes

17.38

17.44

IAV
Agadir

Pharmacie

Bac

املؤسسة

املركب
الزراعي التقين
أكادير

املدرسة
الوطنية
للفالحة
مكناس
 مت2016 منذ
االعتماد على
املعدل العام
للبكالوريا

الصيدلة
من الباك

75% National
+ 25%
Régional

2016/2017
2013/2014
2014/2015
Dentaire
2015/2016

FD

كلية طب
األسنان
(هناك توزيع
جغرافي يتم
)احترامه

2016 خالل

75% National
+ 25%
Régiona

2016/2017

كلية الطب
والصيدلة

2013/2014

FM
Médecine

2014/2015

2015/2016
عتبة االنتقاء
بكلية الطب
بالرباط توصلنا
اليها في من
خالل إحصائياتنا
.في توجيه نت

(هناك توزيع
جغرافي يتم
احترامه أثناء
الترشح حسب
الجهات

 مت2016 خالل
تغيري طريقة
االنتقاء األولي
75% National
+ 25%
Régional

:املرجع

X

X

X

X

X

X

X

14.50

2018 /2017 املوسم الدراسي

Rabat:14.73
Casa: 16.16
Fès: 15.34
Oujda: 14.18
Marrakech15.28
Tanger : 15.47
Agadir :16.30

Pc/Svt: 16.80
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Rabat:14.73
Casa: 16.16
Fès: 15.34
Oujda: 14.18
Marrakech15.28
Tanger : 15.47
Agadir :16.30

S.Math: 14.50

FM
2016/2017

2014/2015

Médecine

ENSAM
Meknès

X

X

X

X

16.70
Tech:13.4
Bac Prof :

16.00

Pc/Svt: 16.70

Pc/Svt: 17.25

S.Math: 13.40

S.Math: 13.40

-Management opérationnel de l’hôtellerie et de la restauration
) يمكن أيضا لحملة ديبلوم تقني الترشح، ( شعبة خاصة بباك ع اقتصاد أو تدبير: 12.00
-Management Touristique )(الترشح ممكن لباقي شعب البكالوريا: 14.00

2015/2016

Casa

2016/2017

x

x

Eco/Sg
c
13.80

x

13.00

x

13.00

x

15.90
15.50

15.50

14.00
13.50

13.50

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Kenitra
Tanger
Fès
Agadir
Settat
Casa
Marrakech
Oujda
El Jadida
Dakhla

ENSA
X

X

X

X

X

X

X
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X

Mec / Elé

16.50
Mec / Elé

16.50
Mec / Elé

16.50

SVT:16.50
PC : 15.90

S.Maths :

SVT:16.50
PC : 15.40

S.Maths :

SVT:16.50
PC : 15.40

S.Maths :

13.00
12.50
12.00

75% National
+ 25%
Régional

املعهد الدولي
للسياحة

2016/2017

ENCG
X

(ليس هناك أي
)توزيع جغرافي
2016 خالل
االنتقاء األولي

2012/2013

ISIT

-Management opérationnel de l’hôtellerie et de la restauration
) يمكن أيضا لحملة ديبلوم تقني الترشح، ( شعبة خاصة بباك ع اقتصاد أو تدبير: 13.50
-Management Touristique )(الترشح ممكن لباقي شعب البكالوريا: 15.30

املدرسة
الوطنية العليا
للفنون واملهن

2014/2015
2015/2016
2016/2017

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

املدراس
الوطنية
للتجارة
والتسيري
 مؤسسات10
(ليس هناك أي
)توزيع جغرافي
2016 خالل
االنتقاء األولي

75% National
+ 25%
Régional

املدراس
الوطنية
للعلوم
التطبيقية
 مؤسسة11
(ليس هناك أي
)توزيع جغرافي
2016 خالل
االنتقاء األولي

75% National
+ 25%
Régional
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املؤسسة

رمز
املؤسسة

معهد التقنيني
املتخصصني يف
اهلندسة
القروية
والطبوغرافيا-
مكناس

ITGRT
Meknès

معهد املعادن
مبراكش

املعاهد

Branche Topographie 2014
SMaths-SP-SVT-Tech : 14.60
SAgr : 10.14

Branche Gestion et Maitrise
de l’eau 2014
SMaths-SP-SVT-Tech : 13.60
S Agr : 10.16

X

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

Branche Gestion et Maitrise
de l’eau 2017
SMaths-SP-SVT-Tech : 13.04
… S Agr :

X

معهد المعادن
IMM

مسالك العلوم التجريبية
SVT- Pc- S.Agr

مسالك علوم
رياضية

مسالك العلوم
والتكنولوجيات

2013

15.86

13.00

14.15

2015
2016
2017

كليات العلوم
والتقنيات

Fes
Errachidia
Al Hoceima
Tanger
Mohamedia
Marrakech

للتذكري الولوج للمعهد يتم بناء على االنتقاء دون مباراة.

X

X

خالل  ، 2017 ، 2016 ،2015اللوائح األوىل كانت النقط مرتفعة ،لكن من خالل
لوائح االنتظار  ،النقط أصبحت ترتاجع بشكل ملحوظ

ISTP Oujda 2014 : 14.10
ISTP Oujda 2015 : 14.46
ISTP Agadir 2015 : 14.33

ISTP

FST

(ليس هناك أي
توزيع جغرايف)

Branche Topographie 2013
SMaths-SP-SVT-Tech : 14.80
SAgr : 10.01

Branche Gestion et Maitrise de
l’eau 2013
SMaths-SP-SVT-Tech : 13.60
S Agr : 10.00

IMM

املتخصصة
االشغال
العمومية

املوسم الدراسي 2018 /2017

معلومات االنتقاء

Marrakech

Marrakech
Oujda
Fes
Agadir

املرجع:

ISTP Marrakech 2014 : 15.36
ISTP Marrakech 2015 : 15.58
ISTP Fes 2015 : 14.23

X

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
•

توضيحات اضافية حول طريقة حساب معدل الولوج ل  FSTواليت ختتلف حسب املسالك:
:

شهادة التقين
العالي
(هناك توزيع
جغرايف يتم
احرتامه أثناء
الرتشح حسب
اجلهات)
األقسام
التحضريية
والسنة
التحضريية
الفالحية

BTS

CPGE
APESA

•

النتقاء املرتشحني يتم االعتماد على املعدل العام للبكالوريا ؛

•

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

•

كتوضيح منا يف توجيه نت :ننصح بتتع أخبار لوائح االنتظار

•

توضيحات اضافية حول طريقة حساب معدل الولوج حسب املسالك:
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املؤسسة

املوسم الدراسي 2018 /2017

رمز
املؤسسة

املرجع:

معلومات االنتقاء

%

EST
ENSET
/ DUT

الدر البيضاء -
برشيد -سال -
فاس -مكناس-
وجدة -أكادير-
كلميم – العيون-
الصويرة -آسفي
 -بني مالل –

املدرس العليا
للتكنولوجيا
(ليس هناك أي
توزيع جغرايف)

خنيفرة

ENSET
Mohamadia
ENSET
Rabat
ENS
Tétouan
DUT
Dentaire
Rabat Casa

معلومات إضافية هامة :
page 7

:املرجع

مسالك علوم
رياضية
A : 13.50
B : 13.71
A : 13.09
B :15.14
A : 14.51
B : 14.52
A : 13.50
B : 13.50
A : 12.00
B : 12.00
A : 15.25
B : 15.25

 نت.  موقع توجيه نت2018 -  باك2 دليل التوجيه

2018 /2017 املوسم الدراسي

مسالك العلوم التجريبية
SVT-Pc-Agr

التخصصات

Svt:14.50 - Pc:15.00– Agr:14.84

Sciences Infirmières

Svt:12.50 - Pc:12.50– Agr:15.34

Sage Femme

Svt:15.00- Pc:16.50– Agr:15.40

Laboratoire
Biomédicale

السنة

2016
ISSS
Settat

Svt – Pc – Agr : 13.50

Sciences Infirmières

Svt – Pc – Agr : 12.00

Sage Femme

Svt – Pc – Agr: 15.25

Laboratoire
Biomédicale

االجازة املهنية
املعهد العالي
لعلوم الصحة
بسطات

2017

هناك إختالفات حسب املدارس وحسب الشعب
 مت االعتماد على املعدل العام للباكالورياENS Fes 2017 مثال نتائج االنتقاء
Spécialité Enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre

.

Spécialité Enseignement des Mathématiques

ENS

االجازات
املهنية
(مدة الدراسة
)سنوات

Casa

Spécialité Enseignement des Sciences Physiques et Chimiques

املدارس العليا
لألساتذة

Rabat
Fes

:

Meknès
Section
IFCS Rabat

Seuil 2012

Seuil 2013

Seuil 2014

Assistant social مساعد اجتماعي

12,32

14,66

14,00

Diététique/ nutrition الحمية والتغدية
والتغدية
Infirmier en anesthésie réanimation

12,77

13,80

14,80

14,63

15,06

15,60

Santé Mentale الصحة العقلية

11,26

11,28

12,50

Infirmier polyvalent متعدد التخصصات

12,89

13,47

13,80

Kinésithérapeute الترويض الطبي

12,74

14,02

15,00

Orthophonie تصحيح النطق

11,91

13,58

-

Orthoptie تقويم 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 والتحاليل

14,50

14,94

15,50

Radiologie االشعة

13,44

14,09

14,90

Statistiques Sanitaire االحصائيات الصحية

13,59

14,72

15,20

Sante et Environnement الصحة والبيئة

11,81

12,77

-

Inf. soins urgence-soins intensifs

10,52

12,42

13,20

 و الدي يضم عدة شعبRabat املعطيات هنا تتعلق مبركز الرباط

www.tawjihnet.net :املرجع
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ISPITS

املعاهد العليا
للمهن
التمريضية
وتقنيات
الصحة سلك
اإلجازة
:( سابقا تسمى
معاهد تكوين
األطر الصحية
-الممرضين
)الطو األول

دليل التوجيه  2باك  2018 -موقع توجيه نت  .نت

املوسم الدراسي 2018 /2017

املرجع:

 -من خالل متابعتنا يف موقع توجيه نت :خالل  2016وكذلك  2017بدأت جمموعة من املباريات العسكرية

تعتمد يف االنتقاء األولي على املعدل العام للبكالوريا (مباريات الضباط  ، ) Officiersيف حني مازالت مباريات

FAR

املباريات
العسكرية

ARM

أخرى تعتمد فقط على نتائج املراقبة املستمرة (مباريات ضباط الصف  )Sous Officiers؛
 بالنسبة لبعض املباريات العسكرية ونظرا للعدد الكبري للمرتشحني ،يتم تقسيم املقبولني يف االنتقاء األولي اىلافواج قصد اجتياز الفحوصات الطبية واالختبارات البدنية والبسيكوتقنية.

ERA
ERSSM

املؤسسات العسكرية تعتمد على الربيد  La posteيف االستدعاءات ،لدلك ننصح بوضع عنوان بريدي متيقن
منه يف األظرفة الربيدية املرسلة مع ملف الرتشيح .كما أننا يف منتديات توجيه نت نتقاسم أخبار االستدعاءات
واخر املعلومات املتوفرة بني تالميدتنا بشأن جل املباريات مبا فيها العسكرية.
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املوسم الدراسي 2018 /2017

املرجع:

مالحظات هامة:

 املعدالت الواردة يف اجلدول من اجل أخد فكرة عامة عن نوعية املعدالت املطلوبة يف االنتقاء لولوج بعض املدارس واملعاهدالعمومية ،رغم أن األمور قابلة للتغري من سنة ألخرى حسب نتائج البكالوريا ومستوى املرتشحني ؛
 يف بعض املباريات :بعد االنتقاء األولي تنظم مباراة (قد تكون كتابية ثم شفوية او كتابية فقط) من اجل االنتقاءالنهائي .يف حني هناك مباريات أخرى يتم االعتماد فقط على االنتقاء من أجل حتديد اللوائح الرمسية ولوائح االنتظار.

جمموعة من املباريات كانت مند سنوات سابقة ،تعتمد على االنتقاء فقط (بدون مباراة) من أجل حتديد اللوائح الرمسية واالنتظار  ،ونشري
هنا باألساس  :لألقسام التحضريية  ، CPGEكليات العلوم والتقنيات  ،FSTاملدارس العليا للتكنولوجيا  ، ESTشهادة التقين العالي
 BTSومعهد املعادن مبراكش  ..IMMيف انتظار ان تتضح األمور الحقا مع صدور املذكرات الوزارية واعالنات ترشيحات .2018

-6

-4

خالصات هامة:

 -1اعالنات املوسم احلالي  2018/ 2017هي اليت نعتمد عليها يف الرتشيح ملباريات  ،2018أما املعلومات القدمية و اليت ختص
املواسم السابقة ،فهي من أجل أخد فكرة أولية ولالستئناس فقط  ،وال نعتمد عليها نظرا للتغريات اليت حتدث سنويا.
 - 2جل املباريات واالعالنات املتعلقة باملدارس واملعاهد  2018ان شاء اهلل ،تنشر مبوقع توجيه نت.نت  ،لذلك يرجى:
* البقاء على اطالع دائم باملوقع طيلة فرتات الرتشيح  :حيث تتم إضافة جديد االعالنات وشروحات التسجيل عرب األنرتنيت ؛
* البقاء على اطالع دائم باملوقع طيلة فرتات ظهور نتائج االنتقاء األولي ولوائح املدعووين ملختلف مباريات املدارس واملعاهد ومستجدات
لوائح االنتظار (واليت ينصح بتتبعها نظرا لكون النقط ترتاجع بشكل كبري) ؛
* االطالع على مناذج بعض املباريات من أجل االستعداد اجليد  :واليت تنشر بتوجيه نت؛
* البقاء على اطالع دائم باملوقع  :حيث تتبع النتائج النهائية ملباريات املدارس واملعاهد وجدولة وإجراءات التسجيل باجلامعات املغربية؛
 -3نصح باالطالع على باقي أقسام منتديات توجيه نت.نت واليت تضم معلومات هامة حول الدراسة والتوجيه ملختلف املستويات ،
باإلضافة ملقاالت وأخبار تربوية متنوعة للتالميذ ،الطلبة ،امهات واباء التالميذ وأطر الرتبية والتكوين .باإلضافة لإلجابة على
خمتلف االستفسارات والتساؤالت املطروحة ،من خالل منتدى توجيه نت قسم  :أسئلة واجوبة .
*********
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اﻻﺟﺎزة اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﱰﻓﻴﺔ
اﻻﺟﺎزة اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
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ﺗﺘﺠﺎوز  14وﻧﻘﻄﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻮق 12

ﺑﺎك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ 1
ﺑﺎك ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ 2
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وﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﺟﺎزة
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 -دﯾداﻛﺗﯾك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 



اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻟﻸﺳﺎﺗذة
ENS Meknès
ENS Rabat
ENS Casa
ENS Fes
ENSET Mohammedia

ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ
FSE Rabat

 دﯾداﻛﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ و اﻟﻠﻐوي اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺗﺧﺻص اﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟداراﻟﺑﯾﺿﺎء Sport et loisir
-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

ﺗﺧﺻص ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ -اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ

 - 1ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﺑﺎﻛﺎﻟورﯾﺎ وﻟوج
اﻹﺟﺎزة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ :
 ﻣﺳﻠك ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺻﻐرىاﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﺗﻛوﯾن -اﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ
أطر اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ
واﻟرﯾﺎﺿﺔ
 - 2ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎك : 2+
IRFCJS
ﻣﺳﺎﻟك ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺻﻐرى،
اﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗدرﯾب
اﻟرﯾﺎﺿﻲ

دار اﻟﺣدﯾث اﻟﺣﺳﻧﯾﺔ

اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺗﺧﺻص
ﻓﻲ ﻣﮭن ﻣﻌدات
اﻟطﺎﺋرات وﻟوﺟﺳﺗﯾك
اﻟﻣطﺎرات ﺑﺎﻟﻧواﺻر
ISMALA

وﻟوج ﺳﻠك اﻟﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻣﺗﺧﺻص دار اﻟﺣدﯾث اﻟﺣﺳﻧﯾﺔ

اﻟﺗﻘﻧﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣﺗﺧﺻص
وﺑﮫ ﺷﻌب ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟطﯾران
Aéronautique

ﺣﺳب اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌب
اﻧﺗﻘﺎء  +ﻣﺑﺎراة
ﺗﺧﺻص اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﯾﺗطﻠب ﺑﺎك 2+
 -1ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌب
اﻧﺗﻘﺎء  +ﻣﺑﺎراة
 -2ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ دﺑﻠوم
اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺳﻠك
اﻟﻣرﺑﯾن ،ﻣﻘروﻧﺎ
ﺑﺷﮭﺎدة اﻟﺑﺎﻛﺎﻟورﯾﺎ
وﻛذا اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ
دﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﻣﺟﺎﻻت اﻟطﻔوﻟﺔ،
اﻟﺷﺑﺎب او اﻟرﯾﺎﺿﺔ.
ﺷﮭﺎدة ﺑﺎﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺛﺎﻧوي ،أو ﺷﮭﺎدة
ﺑﺎﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺗﯾق

ﯾﺗم اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﻌﮭد
ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷﻌب
اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﮭﻧﻲOFPPT
ﺑﺎك ﻋﻠﻣﻲ اوﺗﻘﻧﻲ،
اﻟﺳن أﻗل ﻣن 26
ﺳﻧﺔ

 3ﺳﻧوات
ﯾﻣﻧﺢ اﻟدﯾﺑﻠوم اﻟدي
ﯾﻣﻛن ﻣن وﻟوج
ﺳوق اﻟﺷﻐل
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أو
اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت
وﻟوج ﻣراﻛز ﺗﺄھﯾل
اﻷﺳﺎﺗذة )ھده
اﻷﺧﯾرة ﻣدة
اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﮭﺎ ﺳﻧﺔ
واﺣدة(

ﺣﺳب ﻋﻧوان ﻛل
ﻣدرﺳﺔ

 3ﺳﻧوات
ﺳﻧﺔ واﺣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻼﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ

ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌرﻓﺎن اﻟﺳوﯾﺳﻲ
اﻟرﺑﺎط

ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﮭد
اﺟﺎزة ﻣﺎﺳﺗر
دﻛﺗوراة
LMD

اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﻠﻛﻲ
ﻟﺗﻛوﯾن أطر اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ
واﻟرﯾﺎﺿﺔ
ﺳﻼ -اﻟرﺑﺎط

ﻣدة اﻟﺗﻛوﯾن 3
ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﺳﻠك
اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻣﺗﺧﺻص ،ﯾﻣﻛن
ﺑﻌدھﺎ وﻟوج ﺳﻠك
اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﻣق وﻣدﺗﮫ
ﺳﻧﺗﯾن

ﻣؤﺳﺳﺔ دار اﻟﺣدﯾث
اﻟﺣﺳﻧﯾﺔ ﺷﺎرع
اﻟزﯾﺗون ،رﻗم ،456
ﺣﻲ اﻟرﯾﺎض،
ص.ب 6549.اﻟﻌرﻓﺎن،
اﻟرﺑﺎط

ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﺗﯾن

اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺗﺧﺻص
ﻓﻲ ﻣﮭن ﻣﻌدات
اﻟطﺎﺋرات وﻟوﺟﺳﺗﯾك
اﻟﻣطﺎرات اﻟﻧواﺻر
اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء
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اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻣﮭن
اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري
واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ISMAG

ﻣﻌﮭد اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﮭﻧدﺳﺔ
اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
ﺑﻣﻛﻧﺎسIFTAU

ﺗﻛوﯾن ﺗﻘﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﮭﻧدﺳﺔ
اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ

اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻠﺗﮭﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر
INAU

اﻻﺟﺎزة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾر

ﻣﻌﺎھد ﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻣراﻛش ،أﻛﺎدﯾر
وﺟدة وﻓﺎس
ISTP

ﺗﻘﻧﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

ﻣﻌﺎھد ﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺳﯾﺎرات
ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء
اﻟﻘﻧﯾطرة  -طﻧﺟﺔ
IFMIA



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

ﺗﻛوﯾن ﺗﻘﻧﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وﻣؤھﻠﯾن
ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎرات

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

www.tawjihnet.net

ﺟﻣﯾﻊ ﺷﻌب
اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ  +اﻧﺗﻘﺎء +
ﻣﺑﺎراة

ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﻠﻣﯾﺔ أو
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻓﻧون
ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن
ﻟﺣﻣﻠﺔ د .ﺗﻘﻧﻲ اﻟرﺳم
اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﺗرﺷﺢ
ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﻠﻣﯾﺔ أو
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ او
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،اﻟﺳن 21
ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﻓﻲ 31
دﺟﻧﺑر ﻣن ﺳﻧﺔ
اﻟﺗرﺷﯾﺢ

ﺑﺎك ﻋﻠﻣﻲ اوﺗﻘﻧﻲ،
اﻟﺳن أﻗل ﻣن 26
ﺳﻧﺔ  +اﻧﺗﻘﺎء ﺛم
ﻣﺑﺎراة ﺛم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ھﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﻣﺑﺎراة
اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﻣﺳﻧوى اﻟﺑﺎك

ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﺗﯾن

IFMIA Kenitra
Atlantique Free
– Zone – RN 4
commune Amer
Saflia – Kenitra

 3ﺳﻧوات وﯾﺗﺿﻣن
اﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ
اﻟﺧﺻوص دروس
ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
وﻣﺣﺎﺿرات وأﻧﺷطﺔ
ﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗدارﯾب.

أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔﻧون
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺟد
اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟدار
اﻟﺑﯾﺿﺎء

اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺷﻌب
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ :ﺑﺎك ﻋﻠﻣﻲ او
ﺗﻘﻧﻲ أو ﺣﺎﻣﻠﻲ د
ﯾﺑﻠوم ﺗﻘﻧﻲ اﻟﺳن أﻗل
ﻣن  25ﺳﻧﺔ

ادارة اﻟﺟﻣﺎرك
واﻟﺿراﺋب ﻏﯾر
اﻟﻣﺑﺎﺷرة

ﺧﻼل  2016ﺗم ﺗﺣدﯾد
ﺷرط ﺑﺎك ﻣﺳﻠك ﻋﻠوم
ﻓزﯾﺎﺋﯾﺔ

ﻣﻌﺎھد اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن
اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة
واﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻗﯾﺔ
IFMEREE

ﺑﻣﺳﺗوى ﺷﮭﺎدة اﻟﺑﺎك

ﺗﻘﻧﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﮭن اﻟطﺎﻗﺎت
اﻟﻣﺗﺟددة واﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻗﯾﺔ

اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﮭﯾﺋﺔ
واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺷﺎرع ﻋﻼل
اﻟﻔﺎﺳﻲ ،ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﻓﺎن
ص.ب  6215اﻟرﺑﺎط
اﻟﻣﻌﺎھد

ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﻠﻣﯾﺔ أو
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ  ،اﻟﺳن
 23ﺳﻧﺔ ﻛﺣد أﻗﺻﻰ

ﺷﻌﺑﺔ ﻓن اﻟﺧط

ﻣﺳﺎﻋدﯾن ادارﯾﯾن

ﻣدة اﻟﺗﻛوﯾن ﺳﻧﺗﯾن
اﻟدﯾﺑﻠوم ﯾؤھل
ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟوﻛﺎﻻت
اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻗطﺎع
اﻻﺳﻛﺎن واﻟﺗﻌﻣﯾر

ﻣﻌﮭد اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﮭﻧدﺳﺔ
اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ .ﺟﻧﺎن
ﺑﻧﺣﻠﯾﻣﯾﺔ اﻻﺳﻣﺎﻋﻠﯾﺔ
ﻣﻛﻧﺎس

ﻣدة اﻟﺗﻛوﯾن ﺳﻧﺗﯾن
اﻟدﯾﺑﻠوم ﯾؤھل
ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب
اﻟدراﺳﺎت ﻣﻛﺎﺗب
اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﯾن

أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔﻧون
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺟد
اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟدار
اﻟﺑﯾﺿﺎء
AAT Casa

اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋدة ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺗﺗطﻠب اﻟﺑﺎك
وﺷﻌﺑﺔ ﻓن اﻟﺧط ﻓﻘط ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺎك

ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﻓﺎن
اﻟﺳوﯾﺳﻲ اﻟرﺑﺎط

ﺑﺎك ﻋﻠوم أو ﺗﻘﻧﻲ
ﺻﻧﺎﻋﻲ

STE, PC, SVT,
SMA, SMB, Sc
Agro, STM
اﻟﺳن اﻷﻗﺻﻰ  24ﺳﻧﺔ

ﻣﻌﺎھد ﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻣراﻛش ،أﻛﺎدﯾر،
وﺟدة وﻓﺎس
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺳﯾدي اﻟﺑرﻧوﺻﻲ
اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء

ھﻧﺎك ﺗوزﯾﻊ
ﺟﻐراﻓﻲ
ﺳﻧﺗﯾن

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

ھﻧﺎك ﻣراﻛز ﺟﮭوﯾﺔ
ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﯾﺗم
اﻻﻋﻼن ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺑﺎراة
IFMEREE Campus
du savoir,
Technopole
med-est
Commune Isly
Oujda Angad
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Diplôme de Brevet de Technicien Supérieur شهادة التقني العالي
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BTS2015
 % 77,13



 % 75,17



. % 80,77
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ﻫﻨﺎك ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺮاﻣﻪ وﺗﺨﺼﺼﺎت ﺗﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﻣﺬﻛﺮة وزارﻳﺔ ﺗﺼﺪر ﻛﻞ ﺳﻨﺔ 
2017 الباكلوريا المطلوبة وفقا للمذكرة الوزارية

BTS تخصصات

العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية
البكالوريا املهنية مسلك الصيانة الصناعية

صيانة السيارات

البكالوريا املهنية مسلك التصنيع امليكانيكي
الفنون التطبيقية

فنون وصناعات الطباعة

جميع مسالك الباكلوريا

السمعي البصري

العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية
البكالوريا املهنية مسلك التصنيع امليكانيكي
العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية
البكالوريا املهنية مسلك التصنيع امليكانيكي
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الباكلوريا المطلوبة وفقا للمذكرة الوزارية 2017
العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية

الصيانة الصناعية

العلوم و التكنولوجيات الكهربائية
البكالوريا املهنية مسلك الصيانة الصناعية
العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية

الطاقيــة

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

ابتكار املنتوج الصناعي

البكالوريا املهنية مسلك الصيانة الصناعية
البكالوريا املهنية مسلك التصنيع امليكانيكي
العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية

اإلنتاجياتية

العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية
البكالوريا املهنية مسلك التصنيع امليكانيكي
العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية -التكنولوجيات امليكانيكية

البناء

الكهروحيليات
 -النظم اآللية -

تقنيات الكهرباء

األنظمة الكهروبية

العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية -علوم الحياة واألرض -العلوم الزراعية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية  -التكنولوجيات امليكانيكية
العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية
البكالوريا املهنية مسلك الصيانة الصناعية
العلوم الرياضية ب
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية
العلوم الرياضية أ – العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية

Page 23

دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺖ.ﻧﺖ ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ 2018

www.tawjihnet.net

العلوم و التكنولوجيات الكهربائية

الوسائط املتعددة وتصميم

العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية

مواقع الويب

العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية -علوم الحياة واألرض -العلوم الزراعية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية  -التكنولوجيات امليكانيكية

األنظمة والشبكات

العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب

املعلوماتية

العلوم الفيزيائية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية  -التكنولوجيات امليكانيكية

تطوير نظم اإلعالم

العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية -علوم الحياة واألرض -العلوم الزراعية
العلوم االقتصادية -علوم التدبير املحاسباتي
العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب

التسيير اإلداري

العلوم الفيزيائية -علوم الحياة واألرض
اآلداب  -العلوم اإلنسانية
البكالوريا املهنية مسلك تدبير ضيعة فالحية
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية  -التكنولوجيات امليكانيكية

تقنو -تجاري

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

تدبير املقاوالت الصغرى

العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب

واملتوسطة

العلوم الفيزيائية -علوم الحياة واألرض -العلوم الزراعية
البكالوريا املهنية مسلك تدبير ضيعة فالحية
العلوم االقتصادية -علوم التدبير املحاسباتي
العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب

التدبير السياحي

العلوم الفيزيائية -علوم الحياة واألرض -العلوم الزراعية
اآلداب -العلوم االنسانية
البكالوريا املهنية مسلك تدبير ضيعة فالحية
العلوم االقتصادية -علوم التدبير املحاسباتي

التدبير التجاري

العلوم الرياضية أ -العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية -علوم الحياة واألرض -العلوم الزراعية
العلوم االقتصادية -علوم التدبير املحاسباتي

املحاسبة والتسيير

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

https://www.tawjihnet.net/vb/t12486 : BTS
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األقسام التحضيرية Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

 

 
ـ أن ﯾﻛون ﻣﻣدرﺳﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺳﻠك اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ؛
ـ أﻻﯾﺗﺟﺎوز ﻋﻣره  21ﺳﻧﺔ ﻗﺑل  31دﺟﻧﺑر ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ .

 
ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ أن ﯾﻛون ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى دورﺗﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﯾزة ﻣﺳﺗﺣﺳن وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﺷرط اﻟﻣﯾزة
ﻣﺗرﺷﺣو ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺷﻌب اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﺷﻌﺑﺔ
اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﻠك اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺷﺎﻏرة

 
2018 À÷Ÿ
  
›;V;Ñ]âŸ;ÏŸÊæﬁŸ;ﬂŸ;ªŒﬁ’\;sÖ}iâ∏;Ïâàı∏\;ÖÁÅŸ;ﬂŸ;]‚Ë÷¡;–Ä]ëŸ;Ï}â

›;V;ÏËﬁöÊ’\;ÀÁÖ¬i’\;ÏÕ]�d;ﬂŸ;Ï}â
;k]�÷â’\;ÃÖö;ﬂŸ;„Ë÷¡;–Ä]ë∏\;Â;◊Ëqâi’\;ÏÁ]‚›;Å¬d;;jË›2›¯\;1¡;fuâÁ;ÍÅ’\;ƒÊe�⁄÷’;Ï…]îˆ]d
-------------------------------------------- -

CPGE 

.

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

 ﻣﺎ ﺑﻌد ﺳﻧﺗﻲ اﻻﻗﺳﺎم اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺎراة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  CNCﻣن أﺟل وﻟوج اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﮭﻧدﺳﯾن ﺑﺎﻟﻣﻐرب ،ﻣﺑﺎراةاﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة وادارة اﻟﻣﻘﺎوﻻت  ، ISCAEﻣدارس اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ...
 ﻣﺎ ﺑﻌد ﺳﻧﺗﻲ اﻻﻗﺳﺎم اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎد  :اﻟﻣﺑﺎراة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣدارس اﻟﺗدﺑﯾر ) CNAEMاﻟﻣدارس اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺳﯾﯾر،( ENCGﻣﺑﺎراة اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة وادارة اﻟﻣﻘﺎوﻻت  ، ISCAEﻣدارس اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
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هام

تواريخ  :إمتحانات بكالوريا 2018

 -1اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻷﺣﺮار وﻟﻠﺴﻨﮥ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﮏ اﻟﺒﮑﺎﻟﻮرﯾﺎ:

tawjihnet

 ﺳﺘﺠﺮى اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن اﻟﺠﻬﻮي ﻳﻮﻣﻲ  01و 02ﻳﻮﻧﻴﻮ  2018ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﺐ. ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﺠﺮى اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ  06و 07ﻳﻮﻟﻴﻮز 2018 اﻻﺷﻐﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻷﺣﺮار )ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺎت اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ( :* اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻮﻣﻲ  08و  09ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018
* اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ ﻳﻮم  09ﻳﻮﻟﻴﻮز . 2018
 -2اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﻨﯽ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﮑﺎﻟﻮرﯾﺎ:

 ﺳﺘﺠﺮى اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ أﻳﺎم  07 ،06، 05 ،و 08ﻳﻮﻧﻴﻮ . 2018 ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﺠﺮى اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ أﻳﺎم  12، 11 ،10و 13ﻳﻮﻟﻴﻮز .2018 -3اﻟﻤﺪاوﻻت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺗﺠﺮى ﻣﺪاوﻻت اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻳﻮﻣﻲ  20و  21ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018



ﺗﺠﺮى ﻣﺪاوﻻت اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻳﻮم  18ﻳﻮﻟﻴﻮز 2018
************
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