دليل األقسام التحضريية
شــروط الترشٌــح

CPGE
2016 - 2015

ٌشترط فً المترشح لألقسام التحضٌرٌة ما ٌلً :
 أن ٌكون ممدرسا وٌتابع دراسته بالسنة الختامٌة من سلك البكالورٌا بالمغرب فً مؤسسة للتربٌة والتعلٌم العمومً
أو الخصوصً ،وٌكون قد تابع دراسته بالسنة األولى من سلك البكالورٌا بإحدى هذه المؤسسات.
 أال ٌتجاوز عمره  21سنة قبل  31دجنبر .2015

شــروط الولــوج
أن ٌكون المترشح حاصال على البكالورٌا فً إحدى دورتً  2015حسب المسلك المرغوب فٌه بمٌزة "مستحسن"
وٌستثنى من هذا الشرط مترشحوا شعبة العلوم الرٌاضٌة وشعب العلوم والتكنولوجٌات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة.
العملٌـــــــات

فترة اإلنجاز

ٌقوم تالمٌذ وتلمٌذات السنة الختامٌة من سلك البكالورٌا الراغبون فً االلتحاق باألقسام
التحضٌرٌة للمدارس العلٌا والمتوفرون على شروط الترشٌح بها ،بوضع ترشٌحاتهم عبر بوابة
األقسام التحضٌرٌة  e-CPGEعلى الموقعwww.cpge.ac.ma :

من  17أبرٌل
 طبع الملف  Aبعد التصدٌق (  ( validationعلى الترشٌح؛
إلى  04ماي
 توقٌع الصفحة  1من الملف  Aوالمصادقة علٌه لدى السلطات المحلٌة ( بالنسبة للمترشحٌن
2015
الذٌن لم ٌبلغوا سن الرشد  18سنة ٌقوم األب أو الولً بإنجاز هذه المهمة)

تسلٌم ملف الترشٌح إلدارة المؤسسة التً ٌنتمً إلٌها المترشح ،مقابل وصل إٌداع.
ٌتكون هذا الملف من الوثائق التالٌة:
 .1المطبوع  Aالذي استخرجه التلمٌذ بعد تسجٌله بالبوابة اإللكترونٌة مصادق علٌه؛
 .2نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة مصادق علٌها؛
 .3بٌان النقط لألسدس األول للجذع المشترك ،واألسدس الثانً من السنة األولى بكالورٌا،
واألسدس األول من السنة الثانٌة بكالورٌا ،وكذا بٌان النقط الخاص باالمتحان الجهوي.

قبل
 08ماي
2015

مالحظة:
بخصوص المترشحٌن الحاملٌن لبكالورٌا أجنبٌة والذٌن تابعوا دراستهم بإحدى المؤسسات التعلٌمٌة للبعثات األجنبٌة،
فتتم دراسة ملفاتهم من طرف لجنة مركزٌة خاصة.
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* معالجة الحاالت االستثنائٌة
 فً حالة ارتكاب خطأ فً معلومات مكان االزدٌاد أو العنوان أو إذا كنت ترغب فً تغٌٌر ترتٌب مسالك األقسام
التحضٌرٌة ،قم بإعادة التسجٌل من جدٌد ،وستحصل على رقم إٌداع جدٌد؛ سٌتم اعتماد آخر تسجٌل مع آخر مطبوع
ٌ Aتم تحمٌله.
 بالنسبة للمترشحٌن الذٌن لم ٌتمكنوا من وضع ترشٌحاتهم عبر البوابة رغم القٌام بعدة محاوالت إلنجاز هذه العملٌة
فٌتعٌن علٌهم ،فً أسرع وقت ممكن ،تقدٌم ملف لطلب مراجعة المعلومات التً تخصهم على البوابة ٌتكون من الوثائق
التالٌة:
 طلب تصحٌح المعلومات ٌتم الحصول علٌه بالضغط على الزر» « imprimer la demande de correction عقد ازدٌاد ،إضافة إلى بٌانات النقط المذكورة سابقا.بعد تقدٌم الملف إلدارة الثانوٌة التأهٌلٌة التً ٌنتمً إلٌها المترشح ،علٌه إعادة المحاولة من جدٌد ،طالما تسمح البوابة
بذلك من أجل وضع ترشٌحاته عبرها؛
وفً حالة عدم التمكن من إنجاز هذه العملٌة قبل  04مايٌ ،قوم المترشح المعنً بوضع طلب ورقً وذلك بتعبئة الملف
ٌ Aدوٌا بعد طبعه عبر البوابة بالضغط على الزر " الترشٌح الٌدوي" ،وٌسند فً هذه الحالة رقم إٌداع الملف
 N° de dépôtالذي ٌظهر فً أعلى الصفحة  ، A1و ذلك قبل  08ماي .

توارٌخ هامة:
التارٌخ المحدد لكل عملٌة

العملٌات

 04ماي 2015
 27ابرٌل 2015
 08ماي 2015
بٌن  06و ٌ 20ولٌوز 2015
انطالقا من ٌ 27ولٌوز 2015
انطالقا من  03شتنبر 2015
انطالقا من  16شتنبر 2015

آخر أجل للتسجٌل عبر اإلنترنت
انطالق التعبئة الٌدوٌة لغٌر المتمكنٌن من التسجٌل
آخر أجل لتسلٌم الملف إلى المؤسسة
تسجٌل المقبولٌن فً الالئحة الرئٌسٌة
تسجٌل تالمٌذ لوائح االنتظار الفئة 1
تسجٌل تالمٌذ لوائح االنتظار الفئة 2
دورة التسجٌل األخٌرة للوائح االنتظار والرئٌسٌة

توزٌع مسالك األقسام التحضٌرٌة حسب البكالورٌا المطلوبة والنسبة المئوٌة المخصصة لها
المسلك
الرٌاضٌات والفٌزٌاء وعلوم المهندس
MPSI
الفٌزٌاء و الكٌمٌاء وعلوم المهندس
PCSI
التكنولوجٌا والعلوم الصناعٌة
TSI

البكالورٌا المطلوبة
العلوم الرٌاضٌة
العلوم الفٌزٌائٌة
العلوم الرٌاضٌة
العلوم الفٌزٌائٌة
مسلكً علوم الحٌاة واألرض والعلوم الزراعٌة
العلوم والتكنولوجٌة الكهربائٌة
العلوم والتكنولوجٌة المٌكانٌكٌة
العلوم االقتصادٌة

االقتصاد و التجارة :التخصص التكنولوجً علوم التدبٌر المحاسباتً
ECT
العلوم الرٌاضٌة
العلوم التجرٌبٌة
العلوم الرٌاضٌة
االقتصاد والتجارة :التخصص العلمً
ECS
العلوم التجرٌبٌة
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النسبة المئوٌة
90%
10%
40%
40%
20%
70%
30%
50%
30%
10%
10%
50%
50%

مراكز استقطاب تلمٌذات وتالمٌذ جهة سوس ماسة درعة
المسلك
الرٌاضٌات والفٌزٌاء
MP
الفٌزٌاء وعلوم المهندس
PSI

البكالورٌا المطلوبة
 العلوم الرٌاضٌة -العلوم الفٌزٌائٌة

142

 العلوم الرٌاضٌة العلوم الفٌزٌائٌة علوم الحٌاة واألرض -العلوم الزراعٌة

70

ـ العلوم االقتصادٌة
االقتصاد والتجارة :التخصص التكنولوجً  -علوم التدبٌر المحاسباتً
ـ العلوم الرٌاضٌة
ECT
ـ العلوم التجرٌبٌة
التكنولوجٌا والعلوم الصناعٌة
TSI
االقتصاد والتجارة :لتخصص العلمً
ECS

مراكز االحتضان

عدد المقاعد

ثانوٌة رضا السالوي
أكادٌر
0528223533
72

ـ العلوم والتكنولوجٌة الكهربائٌة
ـ العلوم والتكنولوجٌة المٌكانٌكٌة
ـ العلوم الرٌاضٌة
ـ العلوم التجرٌبٌة

70
ثانوٌة باب الصحراء
كلمٌم
0528872109

36

اآلفاق الدراسٌة
ٌمكن للطلبة الناجحٌن فً السنة الثانٌة باألقسام التحضٌرٌة اجتٌاز:
 المباراة الوطنٌة المشتركة لولوج بعض المدارس والمعاهد العلٌا؛
 المباراة الوطنٌة المشتركة لولوج كلٌات العلوم والتقنٌات ( سلك المهندسٌن )؛
 مبارٌات المدارس العلٌا الفرنسٌة؛
 مباراة الدخول لسلك التبرٌز؛
 مباراة ولوج المعهد العالً للتجارة وإدارة المقاوالت؛
 مباراة ولوج السنة الثالثة بالمدارس الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر.....

المباراة الوطنٌة المشتركة لولوج المدارس والمعاهد العلٌا المغربٌة
تنظم بعض المعاهد والمدارس العلٌا سنوٌا مباراة مشتركة لفائدة الطلبة الذٌن قضوا سنتٌن باألقسام التحضٌرٌة سواء
كانوا رسمٌٌن أو أحرارا .شرٌطة أن ال تتجاوز أعمارهم  24سنة فً متم دجنبر من سنة الترشٌح وأال تتعدى مشاركتهم
فً المباراة ثالث مرات متتالٌة.
تشمل هذه المباراة اختبارات كتابٌة مشتركة ٌعلن على إثرها الطلبة المقبولون الجتٌاز االختبارات الشفوٌة المشتركة
حٌث ٌتم ترتٌب المرشحٌن حسب معامالت خاصة بكل مدرسة أو معهد مشارك .هذا وٌمكن للجنة المباراة إعفاء بعض
مقبولٌن  -فً حدود األماكن الشاغرة -
الطلبة المتفوقٌن فً الكتابً من االختبارات الشفوٌة ،وٌصبحون بذلك
بكل المعاهد والمدارس المشاركة فً المباراة .مع العلم أن المدرسة الملكٌة الجوٌة والمدرسة الملكٌة البحرٌة ال تقبالن
إال طلبة مركزٌهما.
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المدارس والمعاهد والكلٌات المشاركة فً المباراة الوطنٌة المشتركة




















المدرسة الحسنٌة لألشغال العمومٌة؛
المدرسة المحمدٌة للمهندسٌن؛
المدرسة الوطنٌة للصناعات المعدنٌة؛
المدرسة الوطنٌة العلٌا للكهرباء والمٌكانٌك؛
المدرسة الوطنٌة العلٌا لإلعالمٌات وتحلٌل النظم؛
المدرسة العلٌا لصناعات النسٌج واأللبسة؛
المدرسة الملكٌة الجوٌة؛
المدرسة الملكٌة البحرٌة؛
معهد الحسن الثانً للزراعة والبٌطرة؛
المعهد الوطنً لإلحصاء واالقتصاد التطبٌقً؛
المعهد الوطنً للبرٌد والمواصالت السلكٌة والالسلكٌة؛
المدرسة العلٌا لتكوٌن أساتذة التعلٌم التقنً
األكادٌمٌة الدولٌة محمد السادس للطٌران المدنً؛
المدارس الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة؛
المدرسة الوطنٌة العلٌا للفنون والمهن؛
كلٌات العلوم والتقنٌات.
مدرسة علوم اإلعالم
المدرسة المركزٌة بالدارالبٌضاء
المدرسة العلٌا للهندسة البٌوطبٌة

المراجع
 050X15بتارٌخ  17ابرٌل  2015فً شأن االلتحاق باألقسام التحضٌرٌة
 المذكرة الوزارٌة رقم
للمدارس والمعاهد العلٌا برسم السنة الدراسٌة 2016 – 2015
 الموقع االلكترونًwww.cncmaroc.ma :

لالطالع على إنتاجات ووثائق المركز ٌرجى زٌارة الموقع :

www.maroc-etudiant.net
رئٌسة وحدة البحث والتطوٌر :فرح الدربكً
مدٌر المركز :إبراهٌم كنماتً
خلٌة تجمٌع المعطٌات :فٌصل الزودانً
الكتابة :نورة بوسباكة
خلٌة اإلنتاج والتصمٌمٌ :ونس األشٌري
رئٌس وحدة اإلعالم والمساعدة
خلٌة التوثٌق  :فتٌحة بحرالدٌن
على التوجٌه :محمد الزٌنبً
خلٌة الدراسات والبحوث :رقٌة بلفقٌه
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