
التواريخ المقترحة العمليات

من 21 يونيو اىل 20 يوليوز 2022 الترشيح عبر البوابة االلكترونية e-bts أو عبر "فضاء المتمدرس" بمنظومة مسار

25 يوليوز 2022  اإلعالن عن الالئحة الرئيسية

آخر أجل 29 يوليوز 2022  تسجيل المترشحين المقبولين في الآلئحة الرئيسية

2 شتنبر 2022 اإلعالن عن الئحة اإلنتظار األوىل

آخر أجل 6 شتنبر 2022 تسجيل المترشحين المقبولين في الئحة النتظار األوىل حسب اإلستحقاق

9 شتنبر 2022 اإلعالن عن الئحة اإلنتظار الثانية

آخر أجل 13 شتنبر 2022 تسجيل المترشحين المقبولين في الئحة اإلنتظار الثانية حسب اإلستحقاق

16 شتنبر 2022 اإلعالن عن الئحة اإلنتظار الثالثة

آخر أجل 20 شتنبر 2022 تسجيل المترشحين المقبولين في الئحة اإلنتظار الثالثة حسب اإلستحقاق

من 22 إىل 30 شتنبر 2022 يحضر مترشحون لوائح اإلنتظار المتبقية المعلن عنها عبر بوابة e-bts بالحضور للمركز

حسب التاريخ المحدد في المقرر

الوزاري لتنظيم السنة الدراسية

2023-2022
انطالق الدراسة - يبقى باب التسجيل مفتوحاً إىل غاية 30 شتنبر لملء المقاعد الشاغرة

من 3 اىل 15 اكتوبر 2022 يتم اعادة نشر لوائح المترشحين اىل حين ملء المقاعد الشاغرة

عند القبول النهائي
تعطى مهلة للمترشح

إليداع البكالوريا األصلية

الحصول عىل شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في إحدى

التخصصات المناسبة للتكوين والمحددة في المذكرة الوزارية 

أال يتجاوز 23 سنة عند متم شهر شتنبر 2022.

يقوم المترشح بولوج بوابة شهادة التقني العالي عىل الموقع e-bts.men.gov.ma أو عىل "فضاء المتمدرس"
 عبر الرابط : massarservice.men.gov.ma/moutamadris مع إدخال رمز التلميذ (Code MASSAR) والقن السري.

      يقوم المترشح بولوج الخانة الخاصة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
.(Candidature au BTS) يضع المترشح ترشيحه في المكان المخصص للتسجيل      

      لمواصلة مراحل التسجيل، يقوم المترشح بملء جميع الخانات التي تحمل عالمة (*).
."Validation" يمكن لكل مترشح إدخال تغييرات عىل بطاقة الترشيح قبل الضغط عىل زر      

      بعد الضغط عىل زر "Validation" ال يمكن إدخال أي تغيير عىل بطاقة الترشيح.
      بعد المصادقة عىل الترشيح Validation يجب طبع بطاقة الترشيح.

 
مالحظة: في حالة عدم الضغط عىل زر Validation يؤخذ بعين االعتبار آخر تغيير في بطاقة الترشيح إىل حدود 20 يوليوز

2022 تاريخ نهاية التسجيل.

أنظر المذكرة الوزارية المرسلة اليكم عبر حسابكم

ESPACE ABONNE من أجل االطالع عىل جميع
التخصصات المتوفرة في BTS ومراكز التكوين

 الترشيح لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي

شروط الترشيح:

الترشيح عبر االنترنت فقط :  اخر اجل 20 يوليوز 2022

 ال يتم إرسال أو وضع أي ملف ورقي إال بعد القبول في االنتقاء

Brevet Technicien Supérieur (BTS)

انتقاء فقط دون مباراة

مسطرة االنتقاء

اجراءات الترشيح

اعتماد المعدل العام للبكالوريا مع تطبيق حصيص %75 للشعب التقنية و%25 لباقي الشعب.

عند القبول األولي للمترشح يجب عليه تقديم بطاقة ترشيحه المصادق عليها من طرف السلطات المحلية مرفقة بالوثائق التالية: 
ملف التسجيل

نسخةبكالوريا مصادق عليها.

نسخة CIN مصادق عليها.

عقد اإلزدياد.
ظرف متنبر يحمل اسم وعنوان المترشح . 

نظام الدراسة

داخلي في جل

المراكز و المترشح

ال يختار المركز، بل
هناك توزيع

جغرافي يتم

احترامه وفق توزيع

مناطق

االستقطاب

لألكاديميات

الجهوية للتربية

والتكوين حسب

مكان الحصول

عىل البكالوريا.
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