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 فتح ابب ترش يحات الأحرار 

 2022الجتياز امتحاانت البكالوراي برسم دورة 

 

يداع ترش يحات أأ قطاع التربية الوطنية،  تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ن ا 

البوابة  عبرحصرا ، 2020نونبر  04الأربعاء يومه   ،قد انطلقت   ،2022دورة ز امتحاانت البكالوراي برسم الأحرار الجتيا

لكترونية للوزارة،  لى غاية. www.men.gov.maاال    .كآ خر أأجل للترش يح ،2020دجنبر 04الجمعة يوم  وستس تمر ا 

 مترشح حر" يخضع للشروط التالية:"بصفة  2022ويجدر التذكير أأن الترش يح الجتياز امتحاانت البكالوراي برسم دورة 

نهاء الدراسة ابلسلك الثانوي اال عدادي، منذ ما ال يقل عن س نتين في بداية س نة الترش يح ابلنس بة لغير الحاصلين  - ا 

 البكالوراي في دورات سابقة؛على 

حدى الدورات  مسلكالترشح في  - لم يس بق الحصول فيه على شهادة البكالوراي ابلنس بة للحاصلين على هذه الشهادة في ا 

 السابقة؛

أأال يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز االختبارات الخاصة بهذه االمتحاانت خالل دورة من دورات الس نوات  -

ال بعد انصرام س نتين عن أ خر دورة تغيب فيها المترشح؛الماضية بدون مب  رر مقبول، وفي هذه الحالة ال يقبل الترش يح ا 

أأال يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثالث دورات متتالية، وفي حالة استنفادها ال يمكن الترش يح مجددًا     -

ال بعد انصرام س نتين عن أ خر دورة اجتازها المترشح؛  ا 

لكترونية التس  - لكترونية المخصصة للترش يحات داخل ال جال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة اال  جيل عبر البوابة اال 

 للترش يح صورة حديثة العهد للمترشح)ة(؛

قليمية التابع لها محل سكن المترشح، - يداع ملف الترش يح الورقي ابلمديرية اال   2020دجنبر  06أأقصاه وذلك في أأجل  ا 

لكترونية؛  على أأن يرفق هذا الملف بوصل الترش يح المس تخرج من البوابة اال 

تضمين ملف الترش يح التزامًا مصادقًا على صحة توقيعه يقر فيه المترشح ابطالعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في  -

 .2021غشت  22بتاريخ  02.20رقم االمتحاانت المدرس ية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون 

جراءات تكييف مواضيع االختبارات  عاقة، والراغبين في االس تفادة من ا  هذا، ويتعين على المترشحين الأحرار في وضعية ا 

عاقة رفاق ملفات ترش يحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت اال  جراء والتصحيح، ا   .وظروف اال 

دجنبر  24قبل  ،ر المقبولين الجتياز امتحاانت البكالورايوس تعمل الوزارة، على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرا

ا لى المديرايت اال قليمية ابلنس بة  الطعون لتقديم 2022يناير  00ا لى  2020دجنبر  21الفترة الممتدة من ، على أأن تخصص 2020

  للترش يحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات ا لغاء الترش يح ابلنس بة للمترشحين الراغبين في ذلك.

 .2022يناير 31يوم  2022وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين الجتياز امتحاانت البكالوراي برسم دورة 

لكترونية للوزارة   .www.men.gov.maويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترش يحهم عبر البوابة اال 
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