بالغ حصفي
انطالق معلية ايداع ترش يحات ا ألحرار
المتحان نيل شهادة التقين العايل )-(BTSدورة 3502
تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ،قطاع الرتبية الوطنية ،أأن معلية
ايداع ترش يحات ا ألحرار الجتياز امتحان نيل شهادة التقين العايل ) (BTSبرمس دورة  ،2019قد انطلقت عرب
البوابة االلكرتونية للوزارة ،اليوم ،االثنني  05دجنرب  3506وستس متر اىل غاية يوم امخليس  05يناير  ،3502كآخر
أأجل للرتش يح.
ويفتح ابب الرتش يح الجتياز هذا الامتحان بصفة مرتحشني أأحرار لذلين تتوفر فهيم الرشوط التالية:
 .0ا ألشخاص اذلين س بق هلم أأن اتبعوا تكويهنم بأأقسام حتضري شهادة التقين العايل اىل غاية الس نة الثانية
من التكوين؛
 .3ا ألشخاص اذلين س بق هلم أأن اتبعوا تكويهنم بسكل تعلميي عايل أآخر ملدة ال تقل عن س نتني بعد
الباكلوراي ،بعد دراسة وقبول ملفاهتم من دلن جلنة وطنية لالنتقاء ،وذكل بناء عىل املعايري التالية :
 أأن يكون املرتحش حاصال عىل شهادة الباكلوراي يف املسكل املطابق للتخصص املطلوب ؛
 أأن يكون املرتحش قد اتبع دراس ته اىل غاية الس نة الثانية من التعلمي العايل يف ختصص يوافق
التخصص املطلوب.
 .2التسجيل عرب البوابة االلكرتونية اخملصصة للرتش يحات داخل الآجال احملددة ذلكل ،مع تضمني البطاقة
االلكرتونية للرتش يح صورة حديثة للمرتحش ؛
 .4ايداع ملف الرتش يح الوريق مبركز حتضري شهادة التقين العايل حسب التخصصات املتوفرة بلك مركز،
مع وجوب تضمينه وصل الرتش يح املس تخرج من البوابة االلكرتونية وذكل يف أأجل أأقصاه  05يناير
3502؛
 .0تضمني ملف الرتش يح الزتاما مصادق عىل حصة توقيعه ،ميكن حتميهل من البوابة االلكرتونية للوزارة
 ،www.men.gov.maيقر فيه املرتحش ابطالعه عىل القوانني اخلاصة بزجر الغش يف الامتحاانت
املدرس ية والزتامه مبقتضياهتا ،خاصة القانون  02.13بتارخي  30غشت .3508
وس تعمل الوزارة عىل نرش اللواحئ املؤقتة للمرتحشني ا ألحرار املقبولني الجتياز امتحان نيل شهادة التقين
العايل يوم  36فرباير  ،3502عىل أأن ختصص الفرتة املمتدة من  50اىل  05مارس  3502لتقدمي الشاكايت اىل
مركز التكوين اذلي أأودع فيه املرتحش ملف ترش يحه ،وذكل ابلنس بة للرتش يحات اليت مل يمت قبولها وكذا طلبات
الغاء الرتش يح ابلنس بة للمرتحشني الراغبني يف ذكل.
وسيمت نرش اللواحئ الهنائية للمرتحشني ا ألحرار املقبولني الجتياز امتحان نيل شهادة التقين العايل برمس دورة
 3502يوم  00مارس .3502
وميكن للمرتحشني املسجلني تتبع مسار ووضعية طلبات ترش يحهم عرب البوابة االلكرتونية للوزارة:
. www.men.gov.ma
املديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل-مصلحة الصحافة
املقر املركزي للوزارة ـ ابب الرواح ـ الرابط ـ الهاتف  05 37 68 72 52 :الفاكس50.27.86.73.00 :

