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مبارياتالالترشیح واجتیاز  مراحل    
 

 

              تنبیھ:

و عدم االعتماد على  العلیاالمرجو انتظار اإلعالن الرسمي للترشیح لمباریات المدارس والمعاھد  -1
.االعالنات السابقة للسنوات الماضیة حتى یتم صدور المذكرات و االعالنات الرسمیة لھذه السنة  

 المرحلة األولى:

یتم في ھذه المرحلة االعالن الرسمي عن بدایة الترشیح لمعظم لمباریات المدارس و المعاھد العلیا 
.ماي 30مارس و  20العمومیة و ذلك ما بین    

 في ھذه المرحلة یجب علیك قراءة االعالن الرسمي قراءة متأنیة لمعرفة:

 

 

 

 

يجب اصالحه عاجال قبل أن  CIN في حالة وجود خطأ في البطاقة الوطنیة " :مالحظة
 يتسبب في المشاكل"

 المرحلة الثانیة – طرق الترشیح:

 طرق: 4المدرسة، ھنالك ختلف طريقة الترشیح لكل مباراة حسب المعھد أو ت

 الترشیح عبر األنترنت فقط -1
 إرسال الملف فقط عبر البريد -2
 وضع الملف بالمؤسسة المعنیة مباشرة -3
 إرسال الترشیح عن طريق األنترنت و البريد معا -4

 
 

في حالة ارسال الملف عبر البريد يجب ارساله عبر البريد العادي أو السريع (بريد أولوية) و  -
 أو بريد أمانة. البريد المضمونلیس عبر 

 
عندما تريد القیام بإرسال ملف ترشیحك يجب االنتباه الى وزن الرسالة، فعلیك وزنھا داخل 

 البريد للمعرفة قیمة الطابع الذي ستضعه علیھا.
 
في حالة الترشیح عبر األنترنت يجب علیك القیام بطبع و استخراج توصیل التسجیل في  -

 اظ به.المباراة و االحتف
 
 

 :خر أجل إلرسال ملفك للترشیحآ
ھو آخر أجل إلرسال ملف ترشیحك فإدا أرسلته  2019ماي  30إذا كان مثال 

فھو  2019ماي  30قبل التاريخ فھو مقبول و إذا أرسلته في نفس الیوم أي 
مقبول بشرط يجب علیك بوضع تاريخ الطابع البريدي (التاريخ الذي يوضع 

 2019ماي  30البريد) ھو تاريخ فوق الرسالة في 
 

 * المؤسسة أو المعھد صاحب اإلعالن          * نوع التكوين              * مدة التكوين           * دبلوم التخرج

* الشعبة المطلوبة             * المستوى المطلوب                     * جنس المرشح: ذكر، أنثى        * السن المطلوبة  

 * الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشیح          * آخر اجل لدفع ملفات الترشیح         * طريقة دفع الملف  البريد

* مواد المباراة                           * العنوان الذي سیرسل إلیه الملف   * تاريخ و مكان إجراء المباراة                   
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 المرحلة الثالتة – طرق االنتقاءات األولیة و نتائجھا:

تم تغییر طرق االنتقاء لجل المدارس و المعاھد و كلیات الطب و  2016سنة  ابتداء من -1
 بعضھا:العمومیة طب األسنان 

 طريقة االنتقاء المؤسسة أو المعھد
ENA – ENCG – ENSA  
ENSAM – FMP - FMD 
– ISPITS – BTS – EST 

– IMM – ISCAE – 
ISSS 

 للجھوي %25للوطني و  %75

ENAM – ISIT – ISTP  المعدل العام للباكالوريا 

CPGE 

N= N1+ (N2-10)+ (8.5 * N3 ) +(0.4 * N4) 
N1 = 0/10 Si redoublement en terminale ; 5/10 si redoublement en 

première année du baccalauréat et 10/10 si pas de redoublement en 
première année et en terminale.  

N2 = (M1+(2 * M2)) / 3 où : M1 = Moyenne (sur 20) de passage de la 
première année du baccalauréat à la terminale et M2 = Moyenne 

générale (sur 20) du baccalauréat.  
N3 = Moyenne des matières qualifiantes pour chaque filière.  

N4 = Note attribuée par le conseil de classe (sur 25) 

 المدارس العسكرية:
ARM – ERSSM – ERA 

– ERN - FAR 

المدارس العسكرية تعتمد في االنتقاء  جمیع 2018سنة في 
  األولي على المعدل العام للباكالوريا

 

 )انظر الصفحة رقم  –السنوات الماضیة المدارس و المعاھد العلیا عتبات االنتقاء (

العلیا تقوم باإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي عبر األنترنت معظم المدارس و المعاھد  -2
شبه العسكرية فإنھا في مواقعھا االلكترونیة، بینما أخرى كالمدارس العسكرية و 

 ترسل استدعاء لدا يتوجب وضع عنوان بريدي صحیح و متیقن منه.
 

 ماذا يجب علیك فعله يفي حالة عدم توصلك باالستدعاء فھذا يعن

 تم رفضك بناءا على النقط التي حصلت علیھا •
 ملفك غیر كامل تنقصه وثیقة ما •
 ال تتوفر فیك الشروط المطلوبة •
 المطلوبة إلرسال الملفلم تحترم الطريقة  •
 أرسلت ملفك خارج اآلجال المحددة •
 

 االتصال بالمدرسة المعنیة •
 االتصال بساعي البريد •
مقبول الجتیاز المباراة اطلب إذا تبث أنك  •

 فقط رقم االستدعاء و عنوان المباراة 

 
كنت تتوفر على االستدعاء يوم المباراة و ال تتوفر على البطاقة الوطنیة فإنك لن  إذا

 تجتاز المباراة، فالبطاقة الوطنیة ضرورية.
 

 المرحلة الرابعة – االختبارات الكتابیة و نتائجھا:

المباراة تنشر لوائح المدعوون الجتیاز االختبار الكتابي أمام مركز المباراة، فعلیك  يوم
 الحضور مبكرا لمعرفة في أي مكان ستقوم باجتیاز االختبار.

 بعض مواد االختبار الكتابي بالنسبة لبعض المدارس و المعاھد العلیا:
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ECOLE / INSTITUTS MATIERS ECRIT 

ENSA – ENSAM QCM (MATHS – PHYSIQUE) 
FMP - FMD MATHS – PHYSIQUE – CHIMIE -SCIENCE 

PHARMACIE MATHS – PHYSIQUE – CHIMIE –SCIENCE – 
FRANCAIS 

ERSSM SPORT – VISITE MEDICALE – PSYCOTECHNIQUE 
I3S SETTAT MATHS – PHYSIQUE – CHIMIE SCIENCE - FRANCAIS 

ISPITS FRANÇAIS – (PHYSIQUE OU CHIMIE OU SCINEC) 

APESA (IAV RABAT) QCM (MATHS – PHYSIQUE – CHIMIE SCIENCE – 
FRANÇAIS – PSYCHOTECHNIQUE) 

ENA  EPREUVE QCM – EXPRESSION ECRITE – EPREUVE 
EXPRESSION GRAPHIQUE 

ENCG 
MEMORISATION – RESOLUTION DE PROBLEMES – 
CONNAISSANCES GENERALES – LINGUISTIQUES 

SEMANTIQUE 

ISIT FRANÇAIS – ANGLAIS – CULTURE GENERAL – 
(COMPTABILITE GENERALE POUR ECO ET SGC) 

ENAM  MATHS – PHYSIQUE – CHIMIE -SCIENCE 
ISTP MATHS – PHYSIQUE – CHIMIE - FRANCAIS 

IFMEREE MATHS – PHYSIQUE - FRANCAIS 

ISIC FRANÇAIS – TRADUCTION ARABE FRANÇAIS - 
ANGLAIS 

ISTAHT FRANÇAIS - ANGLAIS 

INAU 
DISSERTATION - Analyse Et Commentaire De 

Données Statistiques Et/Ou De Cartes Et/Ou De 
Graphiques 

IRTSEF MATHS – SCIENCE - FRANCAIS 
ISEM MATHS – PHYSIQUE - ANGLAIS 
ISPM MATHS – PHYSIQUE – FRANCAIS 
ITPM MATHS – PHYSIQUE 

ISMAC ARABE – FRANÇAIS - ANGLAIS 
INAS ARABE - FRANCAIS 

INSAP HESTOIRE – TRADUCTION - ANGLAIS 
 نتائج االختبار الكتابي:

ا مواقع الوزارة التابعة ذيتم االعالن عن نتائج االختبارات الكتابیة في مواقعھا االلكترونیة و ك
رسالة بقبولك الجتیاز تتمة فإنھا اما ترسل لھا ما عدا المدارس العسكرية و شبه العسكرية 

او البسیكوتقني) او تقوم باالتصال بك لتعلمك باجتیاز االختبار  االختبار (االختبار الشفوي
 الكتابي.

  المرحلة الخامسة – االختبارات الشفویة و نتائجھا:
 و المعاھد العلیا  مثل:  تقتصر االختبارات الشفوية على القلیل من بعض المدارس

ISPITS – ENSET – ISIT – INAS – ESITH – ISIC - ENA 

 نتائج االختبار الشفوي:
يتم االعالن عن نتائج االختبارات الشفوية في مواقعھا االلكترونیة و كذا مواقع الوزارة التابعة 

لھا ما عدا المدارس العسكرية و شبه العسكرية فإنھا تقوم باالتصال بك لتعلمك بنجاحك 
 النھائي.

 المرحلة السادسة – التسجیل النھائي:
يتم االعالن عن اللوائح الرسمیة و لوائح االنتظار في المواقع االلكترونیة للمدارس و كذا 

وثائق التسجیل النھائي، فإذا وجدت اسمك في الئحة االنتظار فلى تفقد األمل فمثال في 
 شيء، فأھم الالئحةفي  568الئحة االنتظار لكلیة طب األسنان الدار البیضاء و صلوا لرقم 

 اصحاب لوائح االنتظار.ينوب عنك أحد آخر يوم تسجیل  و أنشخصیا أ حاضراأن تكون 


