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ا خباريبالغ   
0204دجنبر  41الثالاثء    

يداع ترش يحات الأحرار  انطالق عملية ا 
 0200برسم دورة    (BTS)المتحان نيل شهادة التقني العالي 

يداعأأن ، تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرايضة الأحرار الجتياز امتحان نيل شهادة التقني ترش يحات  عملية ا 
، حصرًا عبر البوابة اال لكترونية للوزارة، 0204دجنبر  41الأربعاء  ستنطلق يوم 0200دورة  برسم  (BTS)العالي

www.men.gov.maلى غاية  ، وستس تمر  .كآ خر أأجل للترش يح 0200يناير  41يوم السبت ا 

 حرار للذين تتوفر فيهم الشروط التالية:ويفتح ابب الترش يح الجتياز هذا االمتحان بصفة مترشحين أأ 

 لى غاية الس نة الثانية من الأشخاص الذين س بق لهم أأن اتبعوا تكوينهم بآأقسام تحضير شهادة التقني ال  ؛التكوينعالي ا 

 ،بعد دراسة  الأشخاص الذين س بق لهم أأن اتبعوا تكوينهم بسلك تعليمي عالي أ خر لمدة ال تقل عن س نتين بعد البكالوراي
 : بول ملفاتهم من لدن لجنة وطنية لالنتقاء، وذلك بناء على المعايير التاليةوق 

  ؛ المطلوب للتخصصالمطابق  لمسلكحاصال على شهادة البكالوراي في اأأن يكون المترشح 

  لى غاية الس نة الثانية قد اتبع دراس ته أأن يكون المترشح  ؛ في تخصص يوافق التخصص المطلوبمن التعليم العالي ا 

  حدى ال ترشح في تخصص لم يس بق الحصول فيه على شهادة التقني العالي ابلنس بة للحاصلين على هذه الشهادة في ا 
 ؛ الدورات السابقة

  حدى االختبارات الخاصة بهذا االمتحان في دورة سابقة بدون مبرر مقبول المترشح قد تغيب عن اجتياز نال يكوأأ  ،ا 
ال بعد ال يقبل الترش يح في هذه الحالةو   ؛ المترشح دورة تغيب فيهاعن أ خر انصرام س نتين  ا 

 ؛ أأال يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح أأربع دورات 

  التسجيل عبر البوابة اال لكترونية المخصصة للترش يحات داخل ال جال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة اال لكترونية
 ؛للترش يح صورة رقمية حديثة للمترشح

 يداع ملف الترش يح الورقي بمركز تحضير شهادة التقني العالي حسب التخصصات المتوفرة بكل مركز، مع وجوب تضمينه  ا 
 ؛0200يناير  41قصاه وصل الترش يح المس تخرج من البوابة اال لكترونية، وذلك في أأجل أأ 

 ال لكترونية للوزارة تضمين ملف الترش يح التزامًا مصادقُا على صحة توقيعه، يتم تحميله من البوابة ا
http://btslibre.men.gov.ma يقر فيه المترشح ابطالعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في االمتحاانت المدرس ية ،

  .0242غشت  01بتاريخ  02.13والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 

  نيل شهادة التقني العاليارة على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين الجتياز امتحان وس تعمل الوز
لى  44، على أأن تخصص الفترة الممتدة من 0200 مارس 42 يوم لى الطعون لتقديم  0200 مارس 02ا  مركز التكوين الذي أأودع ا 

لغاء الترش يح ابلنس بة للمترشحين لم يتم قبول  التي للترش يحاتابلنس بة  فيه المترشح ملف ترش يحه، وذلك ها وكذا طلبات ا 
 .الراغبين في ذلك

 يوم 0200برسم دورة  نيل شهادة التقني العاليالمقبولين الجتياز امتحان وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار 
  .0200 مارس 01

 :هم عبر البوابة اال لكترونية للوزارةويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترش يح 
http://btslibre.men.gov.ma. 
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