
إن ولوج االقسام التحضرية

يتم بحساب معدل خاص

باعتماد معادلة تأخد بعين

االعتبار نقط المواد

أالساسية في الوطني ،

وبعض نقط الجهوي ،

وليس باالعتماد عىل

المعدل العام للباك .

باالضافة لنقطة تمنح من

طرف مجلس القسم

4683
مقعد

% 90العلوم الرياضية 
MPSI الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس

% 10  العلوم التجريبية   :   مسلك العلوم الفيزيائية 

PCSIالفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس

TSIالتكنولوجيا والعلوم الصناعية

ECS االقتصاد والتجارة: التخصص العلمي

ECT االقتصاد والتجارة: التخصص التكنولوجي
العلوم االقتصادية والتدبير: العلوم االقتصادية

% 25العلوم االقتصادية والتدبير: علوم التدبير المحاسباتي

75%

العلوم الرياضية 

    العلوم التجريبية 

العلوم والتكنولوجية الميكانيكية

العلوم والتكنولوجية الكهربائية

 العلوم التجريبية : مسلكي علوم الحياة واألرض والعلوم الزراعية

العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية

العلوم الرياضية

 الحصيص %الباكالوريا المطلوبة أقسام السنة األوىل من األقسام التحضيرية 

40 %

40 %

20 %

70 %

30 %

50 %

50 %

28 الترشيح عبر االنترنت فقط من 14 يونيو إىل 28 يونيو 2022

يجب طبع طلب الترشيح ثم توقيعه في المكان (الخانة) المخصص لهذه العملية.

اختيار ثالثة مسالك، المشار إليها في الجدول أعاله، عىل األكثر وترتيبها حسب الرغبة.

التأكد من جميع المعلومات ثم المصادقة عىل طلب الترشيح.
االحتفاظ بطلب الترشيح إىل حين اإلدالء به خالل عملية التسجيل النهائي.

إن ترشيحكم لثانوية التميز التأهيلية بابن جرير Lydex التابعة لمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط

OCP، ثانوية الزهراوي التابعة لجامعة الزهراوي بالرباط وثانوية Lymed بطنجة في اطار الشراكة
(قطاع خاص/ قطاع عام) يتم بالنسبة للراغبين فيها، بالموازاة مع الترشيح لألقسام التحضيرية

العمومية وال تؤثر بتاتاً عىل ترشيحكم لألقسام التحضيرية العمومية

أن يكون متمدرسا ويتابع دراسته بالسنة الختامية من سلك البكالوريا بالمغرب في مؤسسة للتربية والتعليم العمومي أو

مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها من قبل وزارة التربية الوطنية ويكون قد تابع دراسته بالسنة األوىل من

سلك البكالوريا بإحدى هذه المؤسسات.

 يشترط في المترشح :
    أن يكون حاصال عىل البكالوريا الوطنية في إحدى دورتي 2022 بميزة مستحسن عىل األقل، ويستثنى من شرط الميزة

مترشحو شعبة العلوم الرياضية وشعب العلوم والتكنولوجيا الكهربائية والعلوم والتكنولوجيا الميكانيكية كما يشترط ان تكون

شعبة البكالوريا المحصل عليها مناسبة لمسلك األقسام التحضيرية المرغوب فيه.
    أال يتجاوز عمره 21 سنة قبل 31 دجنبر 2022

 

مالحظة هامة : ال يمكن إجراء أي تعديل عىل طلب الترشيح بعد المصادقة عليه.

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

شروط الترشيح : يشترط في المترشح لألقسام التحضيرية ما يلي:

شروط الولوج :

األقسام التحضيرية للمدارس العليا

يجب عىل المترشح :

مسالك االقسام التحضيرية : البكالوريا المطلوبة والنسبة المئوية المخصصة لكل مسلك من مسالك البكالوريا

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris

مالحظة هامة :

https://moutamadris.men.gov.ma/moutamadris/Account


وضع ترشيحاتهم عبر بوابة e-CPGE الموجودة عىل الموقع االلكتروني www.cpge.ac.ma او عبر

الموقع االلكتروني لفضاء المتمدرس massarservice.men.gov.ma/moutamadris وذلك بالضغط

عىل الرابط "Candidature CPGE" وإتباع التوجيهات الواردة عىل الموقع.

يضع كل مترشح طلبا واحداً قابال للتعديل خالل الفترة المحددة لذلك.

مراقبة المعلومات الخاصة بالمترشح االسم رقم البطاقة الوطنية، تاريخ االزدياد، المعلومات الخاصة
بالتكرار، معدل االنتقال من السنة االوىل اىل السنة الختامية من سلك البكالوريا...

تحديد مسالك االقسام التحضيرية الممكنة والمرغوب فيها حسب شعبة البكالوريا.بالنسبة لكل

مسلك تم اختياره يجب ترتيب التركيبات (قسم / مركز) الممكنة حسب االفضلية

حفظ(Enregistrer) للمعلومات الواردة عىل طلب الترشيح.

في حالة الوقوف عىل معلومة خاطئة يمكن للمترشح وضع شكاية Réclamation في الخانة

المخصصة لهذه الغاية وذلك بعد اختيار موضوع الشكاية وتحميل الوثائق المثبتة حسب المسطرة

المعتمدة عىل بوابة e-CPGE او عىل الموقع اإللكتروني لفضاء المتمدرس.

مراجعة او تعديل (تصحيح او تغيير االختيارات او تغيير ترتيب االختيارات ...) المعلومات الواردة

عىل طلب الترشيح طيلة الفترة المحددة لهذه الغاية.

حفظ المعلومات Enregistrer الواردة عىل طلب الترشيح بعد كل مراجعة او تعديل.

تصفح طلب الترشيح للتأكد من تصحيح المعلومات المعنية في حالة وضع شكاية.

اعادة فتح الشكاية المعنية Ré-ouvrirاذا لم تتم معالجتها في اجل اقصاه 48 ساعة وذلك لتتسنى
معالجتها حتى بعد انصرام الفترة الزمنية المخصصة لوضع الترشيحات.

التصديق عىل طلب الترشيح (Validation) بعد التأكد من جميع المعلومات الواردة فيه وخاصة ترتيب

االختيارات المطلوبة، نذكر بانه ال يمكن اجراء أي تعديل عىل طلب الترشيح بعد التصديق عليه.

في حالة عدم المصادقة عىل طلب للترشيح يتم اعتماد اخر نسخة محفوظة عىل الموقع في عملية

االنتقاء واتخاد القرارات النهائية.

تقوم األكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بمعالجة الشكايات الواردة عىل الموقع فور
التوصل بها، في أجل أقصاه 48 ساعة.

من 
 14 يونيو

الى
 28 يونيو 

يمكن تعديل المعلومات والترتيب طيلة الفترة الممتدة ما بين 14 و 28 يونيو ويتم الضغط عىل sauvegarder من أجل تسجيل التعديالت

الفترةالعمليةالمرحلة

طبع طلب الترشيح و توقيعه في الخانة المخصصة لذلك (بالنسبة لمن لم يبلغ سن الرشد 18
سنة، يقوم األب أو الولي بالتوقيع مكانه).

اإلحتفاظ بطلب الترشيح إىل حين اإلدالء به خالل عملية التسجيل النهائية.

e-CPGE تتبع مختلف المراحل و المحطات التي يمر بها طلب الترشيح من خالل بوابة

يقوم المقبولون في الآلئحة الرئيسية أو المرتبين في الئحة اإلنتظار (بمختلف المجموعات) ب :

بالنسبة للذين وضعوا ترشيحاتهم عبر بوابة eCPGE او عبر موقع فضاء المتمدرس يمكنهم القيام

بالعمليات التالية:

مسطرة الترشيح والجدولة الزمنية

من فترة
التصديق على
طلب الترشيح

إلى الفترة
األخيرة لتسجيل
الئحة االنتظار

مراجعة
المعلومات

طبع طلب
الترشيح و
اإلدالء به

معالجة
الشكايات

التصديق
على طلب

الترشيح

من 14 إلى
30يونيو

C
ANDIDATURE

ت
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و

من 
 14 يونيو

الى
 28 يونيو 

من 
 01 يوليوز

الى
 04 يوليوز 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المجموعة األوىل :من قاموا بالتسجيل القبليبالئحة التباري عىل المناصب الشاغرة و لم تمكنهم درجة إستحقاقهم من التسجيل النهائي.

 
المجموعة الثانية: يقوم المترشحون الواردة أسماءهم في الالئحة الخاصة بالمجموعة الثانية بعملية التسجيل القبليبالئحة التباري عىل

المناصب الشاغرة بمختلف مسالك األقسام التحضيرية عن طريق حسابهم عىل بوابة e-CPGE. ويعتبر ُمنَسِحباً كل مترشح لم يقم بهذه العملية.

إال أنه يحتفظ بحقه في إمكانية العودة للتباري عند الدورة األخيرة شريطة إتباع مسطرة تسجيل مترشحيها.

يُسَتبعُد من التسجيل خالل الدورة الثانية :التالميذ الذين سبق لهم التسجيل و غادروا األقسام التحضيرية بصفة نهائية و المقبولون في

الدورة األوىل الذين لم يتمكنوا من التسجيل.
 

يقوم المترشحون المقبولين خالل هذه الفترة بإتمام إجراءات التسجيل عن طريق وضع ملفاتهم بإدارة CPGE الذي تم انتقائهم بها.
يمكن للمترشحين المقبولين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خالل الفترة المحددة جانبه، استدراك ذلك خالل الدورة األخيرة للتسجيل

في حدود المقاعد الشاغرة وحسب اإلستحقاق

نشر لوائح المقبولين في الالئحة الرئيسية الخاصة بكل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية

فيما يخص اختيارات المراكز العمومية بمجرد حصول المترشح عىل أفضل ترتيب بالالئحة الرئيسية تلغى مباشرة االختيارات المرتبة بعد االختيار المحصل عليه.

e-CPGE يمكنكم االطالع عىل الوثائق الضرورية للتسجيل عبر الفضاء الخاص بكل مركز لألقسام التحضيرية عىل منصة

ال يعتبر كل مترشح ورد اسمه في الئحة المقبولين مسجال� بالمسلك إال بعد إيداعه شهادة البكالوريا األصلية في اآلجال المحددة. ويسلم للمترشح شهادة
.التسجيل عند إيداعها

أثناء عملية التسجيل القبلي يجب عىل المترشحين التأكد من القيام بهذه العملية بجميع مسالك األقسام التحضيرية التي تم إنتقاؤهم بها

الدورة األوىل لتسجيل مترشحي الئحة اإلنتظار (المجموعة األوىل):
يقوم المترشحون الواردة أسماءهم في الالئحة الخاصة بالمجموعة األوىل بعملية التسجيل القبلي Préinscription بالئحة التباري عىل المناصب

الشاغرة بمختلف مسالك األقسام التحضيرية عن طريق حسابهم الشخصي عىل بوابة e-CPGE و ذلك بالضغط عىل زر خاص بذلك. ويعتبر

ُمنَسِحباً كل مترشح لم يقم بهذه العملية. إال أنه يحتفظ بحقه في إمكانية العودة للتباري عند الدورة

األخيرة شريطة إتباع مسطرة تسجيل مترشحيها.

يُسَتبعُد التالميذ الذين سبق لهم التسجيل و غادروا األقسام التحضيرية بصفة نهائية.

مالحظات مهمة :

تواريخ مهمة خاصة بمسطرة الترشيح لولوج مسالك األقسام التحضيرية

اإلعالن عن المقاعد الشاغرة في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية

نشر الئحة المترشحين الذين قاموا بعملية التسجيل القبلي Préinscriptionللتباري عىل المناصب الشاغرة خالل الدورة األوىل مرتبين حسب

اإلستحقاق.

نشر الئحة المقبولين حسب شعب البكالوريا مرتبين حسب اإلستحقاق.

CPGE    نشر الئحة المترشحين الذين قاموا بعملية التسجيل القبلي ولم تمكنهم درجة استحقاقهم من التسجيل بمركز

الذي تم انتقاؤهم به.

 

يقوم المترشحون المقبولين خالل هذه الفترة بإتمام إجراءات التسجيل عن طريق وضع ملفاتهم بإدارة CPGE الذي تم انتقائهم بها.
يمكن للمترشحين المقبولين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خالل الفترة المحددة جانبه، استدراك ذلك خالل الدورة األخيرة للتسجيلفي حدود

المقاعد الشاغرة وحسب اإلستحقاق

يقوم المترشحون المقبولين خالل هذه الفترة بإتمام إجراءات التسجيل عن طريق وضع ملفاتهم بإدارة CPGE الذي تم انتقائهم بها.

اإلعالن عن المقاعد الشاغرة في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية و كل شعبة من شعب البكالوريا المطلوبة

نشر الئحة المترشحين الذين قاموا بعملية التسجيل القبلي للتباري عىل المناصب الشاغرة خالل الدورة األخيرة .

نشر الئحة المقبولين حسب شعب البكالوريا مرتبين حسب اإلستحقاق.

 

يقوم المترشحون الواردة أسماؤهم في الالئحة الرئيسية و الذين لم يتمكنوا من التسجيل خالل الفترة المخصصة لهم وكذا
المترشحون الواردة أسماؤهم في لوائح اإلنتظار (المجموعات الثالث) و الذين لم يتم تسجيلهم خالل الدورتين األوىل و الثانيةبعملية

e-CPGE التسجيل القبليبالئحة التباري عىل المناصب الشاغرة بمختلف مسالك األقسام التحضيرية عن طريق حسابهم الشخصي

 

 
اإلعالن عن المقاعد الشاغرة في كل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية و كل شعبة من شعب البكالوريا المطلوبة

نشر الئحة المترشحين الذين قاموا بعملية التسجيل القبلي للتباري عىل المناصب الشاغرة خالل الدورة الثانية.

نشر الئحة المقبولين حسب شعب البكالوريا مرتبين حسب اإلستحقاق.

 

نشر لوائح المترشحين المرتبين بالئحة اإلنتظار رقم 1الخاصة بكل مسلك من مسالك األقسام التحضيرية.

يقوم المقبولين في االئحة الرئيسة بوضع ملفاتهم بإدارة األقسام التحضيرية الذي تم انتقائهم بها.
e-CPGE يمكن االطالع عىل الوثائق الضرورية للتسجيل عبر الفضاء الخاص بكل مركز لألقسام التحضيرية عىل منصة

ابتداًء من 27 يوليوز

من 13 يوليوز إىل 25

يوليوز 

ابتداًء من 07 شتنبر 
 إىل 09 شتنبر 

من 29 يوليوز اىل 05

شتنبر 

ابتداًء من  06 شتنبر 

10 شتنبر 

ابتداًء من  15 شتنبر 

ابتداًء من 10 شتنبر
اىل 14 شتنبر

الدورة الثانية
لتسجيل مترشحي

الئحة االنتظار و

تخصص فقط

لمترشحي : 

ابتداًء من 16 شتنبر
اىل 20 شتنبر  

ابتداًء من 21 شتنبر اىل
25 شتنبر

الدورة االخيرة لتسجيل
مترشحي الئحة االنتظار  

26 شتنبر 

ابتداًء من 07 يوليوز

من 27 شتنبر اىل 30

شتنبر  

يشطب عىل أسماء التالميذ المسجلين بمراكز األقسام التحضيرية الذين لم يلتحقوا بها اىل غاية منتصف نهار يوم 10 شتنبر 2022 بعد الزوال 


