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 بالغ حصفي
 

يداع ترش يحات الأحرار  انطالق معلية ا 
 2019دورة - (BTS)المتحان نيل شهادة التقين العايل 

 
لية مع  أأن طنية، ة الو قطاع الرتبي تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،

يداع ترش يحات الأحرار الجتياز امتحان نيل شهادة التقين العايل  عرب قد انطلقت، 2019برمس دورة   (BTS)ا 
ىل 2018دجنرب  10اال ثنني  اليوم،البوابة اال لكرتونية للوزارة،  كآخر ، 2019ناير ي  10يوم امخليس غاية  وستس متر ا 

 .أأجل للرتش يح

  :تاليةابب الرتش يح الجتياز هذا الامتحان بصفة مرتحشني أأحرار لذلين تتوفر فهيم الرشوط ال ويفتح 

ىل غاية  الأشخاص اذلين س بق هلم أأن اتبعوا تكويهنم بأأقسام حتضري شهادة التقين .1 لثانية الس نة االعايل ا 
 من التكوين؛

آخر الأشخاص اذلين س بق هلم أأن اتبعوا تكويهنم بسكل تعلميي عا .2  عدبملدة ال تقل عن س نتني يل أ
 ية :ايري التال بعد دراسة وقبول ملفاهتم من دلن جلنة وطنية لالنتقاء، وذكل بناء عىل املع الباكلوراي،

 

 ؛ أأن يكون املرتحش حاصال عىل شهادة الباكلوراي يف املسكل املطابق للتخصص املطلوب 
 ىل غاية الس نة الثانية م وافق ين التعلمي العايل يف ختصص أأن يكون املرتحش قد اتبع دراس ته ا 

 التخصص املطلوب.
بطاقة ني ال التسجيل عرب البوابة اال لكرتونية اخملصصة للرتش يحات داخل الآجال احملددة ذلكل، مع تضم .3

 ؛ اال لكرتونية للرتش يح صورة حديثة للمرتحش
يداع ملف الرتش يح الوريق مبركز حتضري شهادة التقين العايل حسب التخصصات املتو  .4  ركز،مفرة بلك ا 

اير ين 10أأجل أأقصاه وصل الرتش يح املس تخرج من البوابة اال لكرتونية وذكل يف  مع وجوب تضمينه
 ؛2019

تضمني ملف الرتش يح الزتاما مصادق عىل حصة توقيعه، ميكن حتميهل من البوابة اال لكرتونية  .5
، يقر فيه املرتحش ابطالعه عىل القوانني اخلاصة بزجر الغش http://btslibre.men.gov.ma للوزارة 

  .2016غشت  25بتارخي  02.13يف الامتحاانت املدرس ية والزتامه مبقتضياهتا، خاصة القانون 
 

ة التقين ل شهادوس تعمل الوزارة عىل نرش اللواحئ املؤقتة للمرتحشني الأحرار املقبولني الجتياز امتحان ني
ىل مركز لتقدمي الشاكاي 2019مارس  10ا ىل  01من ، عىل أأن ختصص الفرتة املمتدة 2019اير فرب  28يوم العايل  ت ا 

لغاء لبات ا  ط التكوين اذلي أأودع فيه املرتحش ملف ترش يحه، وذكل ابلنس بة للرتش يحات اليت مل يمت قبولها وكذا 
 .الرتش يح ابلنس بة للمرتحشني الراغبني يف ذكل

ورة دايل برمس ين العوسيمت نرش اللواحئ الهنائية للمرتحشني الأحرار املقبولني الجتياز امتحان نيل شهادة التق
  .2019مارس  15يوم  2019

  :وميكن للمرتحشني املسجلني تتبع مسار ووضعية طلبات ترش يحهم عرب البوابة اال لكرتونية للوزارة
http://btslibre.men.gov.ma 
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