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      ROYAUME DU MAROC 
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 المملكة المغربیة
المھنيوزارة التربیة الوطنیة والتكوین   

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

اسفي-مراكشجھة:   
الرحامنة مدیریة:  

 فتح باب الترشیح لولوج الجذع المشترك
  بثانویة التمیز التأھیلیة بابن جریر.

 
 علیم العاليوالت بین وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھنيالموقعة اتفاقیة الشراكة  في إطار
، 2014یونیو  13 بتاریخللفوسفاط المجمع الشریف  ومؤسسة -قطاع التربیة الوطنیة- والبحث العلمي

ى تنفیذ عل جریر، وعمالالمقبل بثانویة التمیز الخصوصیة بابن  إطار التحضیر للدخول المدرسي وفي
المقتضیات المتعلقة بشروط ومسطرة انتقاء التلمیذات والتالمیذ المتمیزین الذین سیتابعون دراستھم بھذه 

وي التأھیلي عدادي أنھا ستفتح سلك الثان، تعلن إدارة المؤسسة إلى كافة تلمیذات وتالمیذ السنة الثالثة إالثانویة
وفق المراحل  2017/2018في مطلع الموسم الدراسي  خیار فرنسیة -علمي وتكنولوجيجذع مشترك -

 والشروط التالیة.
 

 ة التربویة:یأوال: البن
والجذع  المشترك العلميستستقبل ھذه المؤسسة التلمیذات والتالمیذ المتمیزین الموجھین الى الجذع 

 ، وفق البنیة التربویة التالیة:المشترك التكنلوجي

 خیار فرنسیة المشترك العلمي الجذع
 المشترك التكنولوجي الجذعو

 عدد التالمیذ عدد االقسام
4 120 

 الترشیحثانیاً: شروط 

یسمح بالترشیح لمتابعة الدراسة بھذه الثانویة للتلمیذات والتالمیذ المتفوقین المسجلین بالسنة الثالثة  -
في مؤسسات التعلیم المدرسي  2016/2017من التعلیم الثانوي اإلعدادي برسم السنة الدراسیة 

ل عدالمكررین في أي مستوى دراسي بھذا السلك، الحاصلین على م غیرالعمومي والخصوصي 
 مسارھم الدراسي. والمتمیزین خاللفي االمتحان الموحد المحلي  20من  17یساوي أو یفوق 

 یجب على الراغبین في الترشیح لثانویة التمیز التأھیلیة الخصوصیة ابن جریر العمل على:  -
علیھ من طرف رئیس المؤسسة، وذلك بعد تحمیلھ عبر البوابة  ةمصادقالو تعبئة طلب الترشیح 

 إدارةأو بوابة مسار أو تسلمھ مباشرة من  lydexbenguerir.wix.com/2017http:اإللكترونیة 
 المؤسسة؛

 660تالي: بالعنوان الیة التمیز التأھیلیة الخصوصیة ثانومباشرة إلى الترشیح إرسال ملف طلب  
 یونیو15وذلك قبل ابن جریر  42150 المدینة الخضراء محمد السادس حي موالي رشید

 ؛2017
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      ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’Éducation Nationale 
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et l’enseignement supérieur et la recherche scientifique 
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 المملكة المغربیة
المھنيوزارة التربیة الوطنیة والتكوین   

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

اسفي-مراكشجھة:   
الرحامنة مدیریة:  

 معاییر االنتقاءثالثا: 
 یتم اعتماد المعاییر التالیة:

 التفوق الدراسي؛ 
 المجال الجغرافي لالستقطاب: جمیع جھات المملكة (حضري/قروي)؛ 
اقتصادي: تعطى األولویة وفق حصیص محدد للتلمیذات والتالمیذ -المجال السوسیو 

 اقتصادیة ھشة.-المتفوقین المنتمین ألوساط سوسیو

 مسطرة االنتقاء :رابعا

بعد إعالن النتائج النھائیة لالمتحان الجھوي سیتم إخبار التالمیذ الذین تم انتقائھم إلجراء روائز 
حث وسرعة التعلم وحب االستطالع والب على التواصلبالقدرة  خاصة لتقییم مؤشراتھم وكفایاتھم المرتبطة

 متطلبات النظام النوعي للدراسة الذي سیخضعون التمیز المتواصل وعلى تحملو في مجال االبداع واالبتكار
خیرة األنتائج ھذه  وبناء على وسیعتمد لتقییم ھذه المؤشرات والكفایات على روائز معدة لھذا الغرض لھ

 المقبولین.التالمیذ اإلعالن عن الئحة سیتم 
 الدراسة: خامسا: نظام 

الرسمیة المعتمدة من طرف وزارة التربیة یستند نظام الدراسة بالثانویة على المناھج الدراسیة  
 .لیم العالي والبحث العلميالوطنیة والتكوین المھني والتع

یة الخصوصیة بابن یز التأھیلسیستفید جمیع التلمیذات والتالمیذ الذین سیتابعون دراستھم بثانویة التم 
- ىستتول للفوسفاط ھذا وتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة المجمع الشریفمن النظام الداخلي،  جریر
من المصاریف  100 %تصل إلى قدمنحة دراسیة  تقدیم - الوضعیة المادیة لعائلة التلمیذ حسب

 المتعلقة بالدراسة والتغذیة واإلیواء.  

 
 

  


