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ليات العلوم والتقنيات  ولوج 
امعيةبرسم السنة   2023-2022 ا

 
 

ليات العلوم والتقنيات1 ن   داف التكو  . خصوصيات وأ

ن  و رتكز الت ليات العلوم والتقنيات مؤسسات للتعليم العا ذات صبغة علمية وتقنية  نفس الوقت. و عت 
ا ع نظام بيداغو قائم ع أساس  ة).ف  "وحدات دراسية " تنظم خالل فصول دراسية سداسية (نصف سنو

كما  .)L.M.D(دكتوراه -ماس-ندسة البيداغوجية إجازةليات العلوم والتقنيات حسب الوتنظم الدراسات ب
ند نات أخرى قصد منح دبلوم م و ذه املؤسسات تنظيم ت ام للتكنولوجيا. سيمكن ل  الدولة والدبلوم ا

دف  :و  ليات العلوم والتقنيات إ

ادة  - ن ع ش اصل ن التالميذ ا اتمك الور نية العلمية أو التقنية الب م   أوامل من مواصلة دراس
ندسة.  ميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا وال

وي وذلك عن طرق فتح  - اجيات القطاعات املنتجة ع الصعيد الوط وا نات مسايرة  و توف ت
ن  نية بتعاون وثيق ب ليات والقطاعات املشغلة.ذه مسالك ذات صبغة م  ال

ندسة والسيما  ن  ميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا وال و ليات العلوم والتقنيات بالت وتختص 
اتاملع ندسة لوميات، االتصاالت السلكية والالسلكية والشب ائية،  ر ندسة الك ونيك، ال انيك، اإلليك ، املي

ندسةاملعدنية،  ندسة الكيميائية، ال ندسة الغذائية، ال ندسة املدنية، ال ندسة الصناعية، ال الطرائق، ال
. ئة، ا ودة، الطاقة، املاء، الب  الصيانة ومراقبة ا

 
 اإلجازة  العلوم والتقنيات. 2

ن واملسالك املفتوحة1.2  . مدة التكو

ســلك اإلجازة  ا ع  6( ثالث ســنواتســتغرق مدة الدراســة  عد دبلوم اإلجازة  فصــول) يحرز الطالب النا 
ُن العلوم والتقنيات َمّكِ عة فصـــــــــــــول وُ ك يمتد ألر ل إجازة  العلوم والتقنيات ع جذع مشـــــــــــــ شـــــــــــــتمل  من  . و

عده توجيھ الطالب إ إحدى التخصــــصــــات  امعية  العلوم والتقنيات، يتم  صــــول ع دبلوم الدراســــات ا ا
 املفتوحة.

ليـوتقت عــرح  كة مفتوحة  وجھ حاملـات العلوم والتقنيات أر اـالبكي ـــة جذوع مش أو  العلمية أو التقنية الور
نية ن لشروط الولوج: امل  واملستوف

اضيات  - ياء ( –إعالميات  –ر  )،M.I.Pف
اضيات  - ياء  –إعالميات  –ر  )،M.I.P.Cكيمياء ( –ف
 )،B.C.Gجيولوجيا ( –كيمياء  – بيولوجيا -
ائية  - ر ندسة الك انيكية  –ال ندسة املي  )G.E - G.M(ال

ليات العلوم والتقنيات  ن دبلوم اإلجازة  العلوم والتقنياتوتمنح  ق ة   املسالك املب  .رفقتھ 1امل
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 عدد املقاعد .2.2

امعية  شيح برسم السنة ا : 2023-2022حدد عدد املقاعد املفتوحة لل  التا

موع ا
كة عدد املقاعد املفتوحة للسنة األو ذوع املش  ا

سيمة لإلجازة  العلوم والتقنيات ا مدية ا الرشيدية  طنجة ب مالل سطات فاس مراكش

3810 175 680 750 - 640 750 565 250 
ياء –اعالميات  –راضيات   ف

)M.I.P( 

1260 - - - 800 - - - 460 
ياء  –اعالميات -راضيات  –ف

 كيمياء 

)M.I.P.C( 

3746 175 600 750 650 640 525 787 510 
 جيولوجيا –كيمياء  –بيولوجيا 

)B.C.G( 

853 - - - - - 310 233 310 
ائية  ر ندسة الك ندسة  –ال ال

 امليكيانيكية 
)G.E - G.M( 

موع 1530 1585 1585 1280 1450 1500 1280 350 10560  ا

 

وظة:  م

سبة  - م  %5تضاف  ل مؤسسة للطلبة األجانب الذين تتوفر ف ددة للسنة األو ل من عدد املقاعد ا
ة.  الشروط املطلو

 

شيح للسنة األو لإلجازة. الشروط واإلجراءات 3.2 اصة بال  ا
شيح. 1.3.2  شروط ال

ط  امل الجتياز مباراة ولوج  ون: السنة األو من اإلجازة  العلوم والتقنياتش  أن ي

ائية من سلك   ال بالسنة ال ام الور شعبة العلوم الراضية أو شعبة العلوم  2022-2021 لسنة الب
ية أو شعبة  نيةاشعب ومسالك  إحدىأو  العلوم والتكنولوجياتالتجر الورا امل دول  لب ا  ا املشار إل

 .أسفلھ

ادة   الور أو حاصال ع ش ية أو  االب ا  شعبة العلوم الراضية أو شعبة العلوم التجر عادل أو ما 
نية املشار أو  والتكنولوجياتشعبة العلوم  ا امل الور دول أسفلھإحدى شعب ومسالك الب ا  ا برسم  إل

 .2021-2020السنة الدراسية 

: السنة األو لإلجازة  العلوم والتقنياتيتم ولوج   ن   عد نجاح امل

ا.  الور  امتحان الب

ليات ع   ذه ال ل ومباراة الولوج ل ذع االستحقاق،  ، حسبانتقاءش ا وا الور مرتكز ع نوع الب
ك امل لھ ا ع وكذا املش الور صل عليھ  امتحانات الب عد  .املعدل ا ن  ب امل تم ترت و

ن   و مب م كما  ساب معدل ق اح  .2رقم امل
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اوتجدر اإلشارة إ أن نوع  الور ك امل لھ: الب ذع املش ة تتوقف ع ا  املطلو

ك لإلجازة ذع املش  ا
انوع   العلوم والتقنيات الور  الب

ياء –إعالميات  –راضيات   ف

)M.I.P( 

 شعبة العلوم الراضية: 
 مسلك العلوم الراضية (أ) 
 مسلك العلوم الراضية (ب) 

ية   :شعبة العلوم التجر
يائية   مسلك العلوم الف
ياة واألرض   مسلك علوم ا
 مسلك العلوم الزراعية 

ياء  –إعالميات  –راضيات   كيمياء –ف

)M.I.P.C( 

 شعبة العلوم الراضية: 
 مسلك العلوم الراضية (أ) 
 مسلك العلوم الراضية (ب) 

ية   :شعبة العلوم التجر
يائية   مسلك العلوم الف
ياة واألرض   مسلك علوم ا
 مسلك العلوم الزراعية 

 جيولوجيا –كيمياء  – بيولوجيا

)B.C.G( 

ية:   شعبة العلوم التجر
يائية   مسلك العلوم الف
ياة واألرض   مسلك علوم ا
 مسلك العلوم الزراعية 

 شعبة العلوم الراضية: 
 مسلك العلوم الراضية (أ) 

نية:  ا امل الور  الب
سي ضيعة فالحية   مسلك 

ائية  ر ندسة الك انيكية –ال ندسة املي  ال

)G.M -G.E ( 

 شعبة العلوم والتكنولوجيات : 
ائية  ر  مسلك العلوم والتكنولوجيات الك
انيكية   مسلك العلوم والتكنولوجيات املي

 شعبة العلوم الراضية: 
 )أمسلك العلوم الراضية ( 
 مسلك العلوم الراضية (ب) 

ية:   شعبة العلوم التجر
يائية   مسلك العلوم الف

نية:  ا امل الور  الب
 صناعة الطائراتمسلك  
 الصيانة الصناعية مسلك 
ي مسلك  اني يع املي  التص
زة التواصل مسلك  وتكنيك وأج  االلك
ات مسلك   الصيانة املعلوماتية والشب
واء مسلك  يد وتكييف ال  الت
ونية والرقمية مسلك   النظم االلك
 خيار: سيارات -صناعة املركبات املتحركة مسلك 
 أوراش البناء مسلك 
 رسم البناء مسلك 
يات املعدنية مسلك   صناعة الب
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اصة . 2.3.2 شيحاإلجراءات ا  واإلعالن عن النتائج بال
ل م ليات العلوم والتقنياتلولوج السنة األو  يجب ع  القبول بوابة ق أن يقدم ترشيحھ عن طر ل

دود امعية ذات االستقطاب ا ا  املؤسسات ا الور ملة الب ي املوحد  و :  االلك " ع العنوان التا "توجي
www.tawjihi.ma،   نة ق رقم وذلك وفق اإلجراءات املب شيح ع بوابة  3امل ي "دليل ال و القبول االلك

ملة  ادة املوحد  امعيةش ا  املؤسسات ا الور دود العمومية الب دولة ، "ذات االستقطاب ا وحسب ا
 الزمنية التالية:

: األساسية . املرحلة1.2.3.2  األو

ن لولوج السنة األو  ليات العلوم والتقنياتيجب ع امل ، القيام باإلجراءات التالية:ل  ، خالل املرحلة األو

ا الوطنية:  الور ادة الب ش وحام ش سبة مل  بال

 : اص بامل ة املمتدة  طلب إحداث حساب الولوج للفضاء ا ن يوم خالل الف ساما ب  14 م
وم  يوليوز  سو م  (ع الساعة الثانية عشرة ليال)؛ 2220يوليوز  28 ا

شيح:  ة املمتدة  التعب عن اختيارات ورغبات ال ن خالل الف س يومما ب م وم يوليوز  14  ا  و
س م  (ع الساعة الثانية عشرة ليال)؛ 2220 وليوز ي 28  ا

حات ال  ن: ولوجاإلجابة عن مق ة املمتدة  املقدمة للم ن يوم خالل الف  غشت 02الثالثاء ما ب
وم معة  و ة املمكنة االختيارات التالية:. 2022غشت  05ا  وتضم األجو

ح املقدم؛  ي املق ا ل  ش  أقبل 
حأقبل   اح أفضل؛ مق شي ألي اق  الولوج املقدم ولكن أحتفظ ب
ائيا مسلسل ال   ح الولوج املقدم وأغادر    شيح.أرفض مق

ا  شيح  ا باملؤسسة ال تم قبول ال الور ادة الب ن الذين أجابوا بالقبول  إيداع ش سبة للم (بال
ح القبول املقدم ي ع مق ا س   يومي: )ال م معة  01ا ن  02وا  .2022ش

 

ية:  ا األجن الور ادة الب ش وحام ش سبة مل  بال
اص باملطلب إحداث حساب الولوج للفضاء   ة املمتدة ا ن يوم : خالل الف ساما ب  14 م

وم  يوليوز  سو م  (ع الساعة الثانية عشرة ليال)؛ 2220يوليوز  28 ا
شيح  ة املمتدة التعب عن اختيارات ورغبات ال ن يوم : خالل الف س اما ب وم  يوليوز  14م سو م  ا

 (ع الساعة الثانية عشرة ليال)؛ 2220يوليوز  28
ي ع العنوان:  و يد اإللك شيح إ مصا الوزارة ع ال  إرسال ملف ال

bacetranger@tawjihi.ma  ة املمتدة ن ماخالل الف س يوم ب م وم  يوليوز  14 ا معةو  22 ا
 (ع الساعة الثانية عشرة ليال)؛ 2220يوليوز 

شيح من   ون ملف ال ت  الوثائق التالية:و
ا؛  الور ادة الب ا من ش  ة مصادق عل

ا؛  الور ا بيان نقط الب  ة مصادق عل
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ا من البطاقة الوطنية للتعرف أو جواز السفر   ؛ة مصادق عل

ن   اصل ن ا سبة للم ا الوطنية (بال الور ا للب صل عل ادة ا ة من قرار معادلة الش
ال ادة الب ية بمؤسسة خارج تراب اململكة).ع ش ا األجن  ور

ن:  حات القبول املقدمة للم ة املمتدة  اإلجابة عن مق ن يوم خالل الف وم غشت 02الثالثاء ب  و
معة  ة االختيارات التالية:  .2022غشت   05ا  وتضم األجو

ح املقدم؛  ي املق ا ل  ش  أقبل 
حأقبل   اح أفضل؛ مق شي ألي اق  الولوج املقدم ولكن أحتفظ ب
شيح.  ائيا مسلسل ال ح الولوج املقدم وأغادر    أرفض مق

ا باملؤسسة ال تم قبول   الور ادة الب اإيداع ش شيح  ن الذين أجابوا ب  ال سبة للم (بال
ح املقدم أقبل« ي املق ا ل  س   ييوم:: )»  ش م معة  01ا ن  02وا  .2022ش

 :املرحلة الثانية .22.2.3

ذه املرحلة، ل حصري،  تفتح  ا  املرحلة األو ولم ش ن الذين قاموا بمختلف اإلجراءات املشار إل للم
صول ع مقعد أو أجابوا ب  حأقبل «يتمكنوا من ا اح أفضل مق شي ألي اق "  الولوج املقدم ولكن أحتفظ ب

 من أجل:

حات املاإلجابة عن   ة املمتدة  ديدة للقبول:اق ن يوم الثالثاء خالل الف س  06ما ب م وم ا ن و ش
ن  08 ن. 2022ش ن ع االختيارن التالي ة امل  :وتقتصر أجو

ح املقدم؛  ي املق ا ل  ش  أقبل 
شيح.  ائيا مسلسل ال ح الولوج املقدم وأغادر    أرفض مق

ا  شيح  ا باملؤسسة ال تم قبول ال الور ادة الب ن الذين أجابوا ب  إيداع ش سبة للم  أقبل«(بال

ح املقدم ي املق ا ل  ة املمتدة " ش ن ): خالل الف ن يوم اإلثن ن  12ما ب عاء ش وم األر ن  14و ش

2220 . 

امة:  مالحظات 

ن زارة   ن ع امل اصة ب يتع م ا ": فضاءا  www.tawjihi.maاملنصة الوطنية املوحدة "توجي
حات الولوج املقدمة  شيح ومق بصفة منتظمة وذلك لالطالع ع معلومات أدق وأو حول إجراءات ال

شيح. ل مرحلة من مراحل ال ددة ل  واآلجال ا

"يمكن   الروابط  عأو  www.tawjihi.ma: ع العنوان التا الولوج إ املنصة الوطنية املوحدة "توجي
ونية  املتواجدة  ليات العلوم والتقنياتاملواقع اإللك  .ل

نات واملؤسسات  و عض الت . يمكن اإلعالن، الحقا، عن مرحلة أو مراحل إضافية  حالة شغور مقاعد  
." ا ع منصة "توجي اصة  تم اإلعالن عن التوارخ ا  وس
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شيح للسنة الثالثة من اإلجازة4.2 اصة بال  . الشروط واإلجراءات ا

ســــــبة  ســــــتفيد الطلبة املســــــتوفون للمعارف املك ســــــور  –ســــــ انية ولوج الســــــنة الثالثة –بناء ع نظام ا  من إم
امس) الذي يفتح  وجھ:لدبلوم اإلجازة  العلوم والتقنيات   (الفصل ا

امعية  العلوم والتقنيات   ن ع دبلوم الدراسات ا اصل ، أو دبلوم الدراسات (DEUST)الطلبة ا
امعية العامة  نية (DEUG)ا امعية امل ام (DEUP)، أو دبلوم الدراسات ا ، أو الدبلوم ا

ادة التق العا ، أو(DUT)للتكنولوجيا  ذه الدبلومات   (B.T.S)ش ا ل ف بمعادل ادة مع أو ش
ة. ا  التخصصات املطلو  محصل عل

ن   و كة لاللتحاق بمؤسسات ت ن  املباراة الوطنية املش ية املقبول تالمذة األقسام التحض
ن والذين استوفوا االمتحانات الكتابية  ندس  .(Attestation d’admissibilité)امل

ل مؤسسة  ا مسبقا وتحدد  سا شيح وشروط الولوج واملعارف البيداغوجية الالزم اك عدد املقاعد املفتوحة لل
ي. و ا اإللك ا بموقع شر شيح وت اصة بال  واإلجراءات ا

 

ندس الدولة 3  . دبلوم م
 

ن واملسالك املفتوحة1.3  .مدة التكو

ندس تتوج  نات  سلك امل و ليات العلوم والتقنيات ت ندس الدولةتنظم  ذا السلك بدبلوم م ن  و م الت . و
ع  ال العل والتق األسا واملتخصص. كما تلقن بھ مجموعة من املعارف والكفايات املتعلقة بتدب املشار ا

 وتدب املقاوالت واللغات وتقنيات اإلعالم والتواصل.

ليات العلوم والتقنيات  ندس الدولةوتمنح  نة   املسالك  دبلوم م ق املب  .رفقتھ 4امل

ذا السلك  ستغرق الدراسة  ذا السلك  سنوات 3و شيح لولوج  فتح ال وجھ الطلبة  (ستة فصول) و
نة  الفقرة أسفلھ. ن لشروط الولوج املب  املستوف

شيح2.3 اصة بال  . الشروط واإلجراءات ا

ندس. 1.2.3  ولوج السنة األو من سلك امل

ليات العلوم والتقنيات، وذلك  حدود  يمكن ندس املنظم من طرف  شيح لولوج السنة األو من سلك امل ال
سبة ل مؤسسة، بال  :عدد املقاعد املمنوحة ب

ن.  ندس ن امل و كة لولوج مؤسسات ت ن  املباراة الوطنية املش ية النا  لتالمذة األقسام التحض
ا:أو حام إحدى الدبلومات أو   عادل ادات التالية أو ما   الش

امعية العامة    (DEUG)دبلوم الدراسات ا
نية   امعية امل  (DEUP)دبلوم الدراسات ا
امعية  العلوم والتقنيات   (DEUST)دبلوم الدراسات ا
ام للتكنولوجيا    (DUT)الدبلوم ا
 دبلوم اإلجازة 
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سبة لتالمذة ية، بال شيح لتحّدد  األقسام التحض اصة بال ندس ولوج اإلجراءات ا السنة األو من سلك امل
كة ع  اص باملباراة الوطنية املش ي ا و ن  لولوجاملوقع اإللك و نمؤسسات ت ندس    :2022 لسنة امل

https://www.ensmr-cnc2022.ma/. 

ل مؤســـــــســـــــة شـــــــروط الولوج واملعارف  ن، تحدد  ـــــــ ا مســـــــبقا فيما يخص با امل ســـــــا البيداغوجية الالزم اك
شيح اصة بال اصة ب واإلجراءات ا ي. ل تخصصللمباراة ا و ا اإللك ا بموقع شر  وت

ندس2.2.3  . ولوج السنة الثانية من سلك امل

ن ع األقل  اصـــــــل ن ا ـــــــ ندس عن طرق مباراة مفتوحة  وجھ امل يمكن ولوج الســـــــنة الثانية من ســـــــلك امل
الور ع  ادة ب ف بمعادلتھ لھ) وذلك حســـــــــــــب املعارف البيداغوجية الالزم  3ا+شـــــــــــــ (دبلوم اإلجازة أو دبلوم مع

ا مسبقا، و حدود عدد املقاعد املتاحة. سا  اك

 . عدد املقاعد3.3
امعية  شيح برسم السنة ا ندس املفتوحة لل سلك امل : 2023-2022حدد عدد املقاعد   التا

 

موع  السنة الثانية  السنة األو  العلوم والتقنياتليات   ا
 200 20 180 مراكش
مدية  170 20 150 ا
 140 10 130 سطات
 140 20 120 طنجة
 136 16 120 فاس

 80 - 80 ب مالل
 20 - 20 الرشيدية
سيمة  52 26 26 ا
موع  938 112 826 ا

وظة:  م

سبة ال تتعدى يمكن للمؤسسة تجاوز عدد  - يعابية %10املقاعد املفتوحة ب ا االس ، وذلك حسب طاق
انية التأط املتوفرة. م  و

سبة  - ل مؤسسة للطلبة األجانب  %5تضاف  ندس ل ددة للسنة األو من سلك امل من عدد املقاعد ا
ة.ال م الشروط املطلو  ذين تتوفر ف



 
 

 
ق ر  امعية الئحة مسالك اإلجازة  العلوم والتقنيات املعتمدة واملفتوحة برسم السنة : 1 مقامل  * 2023-2022ا

 

ذوع  مسالك اإلجازة  العلوم والتقنيات املفتوحة  ا
كة  املش

ليات العلوم 
 والتقنيات

  Génie Civil Génie Informatique Energies Renouvelables Génie des Procédés MIPC 

 طنجة
   Géosciences Appliquées 

Techniques d'Analyses 

Chimiques 
Biotechnologies BCG 

   Génie Electrique Génie Industriel 
Design Industriel et 

Productique 
GE – GM 

    Mathématiques et Applications Ingénierie Statistique MIP 

Ingénierie en Informatique, 

Electronique et Automatique 

Conception 

et Fabrication Mécanique 

Géomatique et 

Aménagement du Territoire 
Informatique Génie Mathématique 

Ingénierie Electronique 
et Télécommunication 

MIP 

 ب مالل

 
 

Sciences Biologiques 

Appliquées 
Chimie Appliquée 

Protection 
de l’Environnement 

Technologie et Qualité 
des Produits Agroalimentaires 

Géomatique 
et Aménagement du Territoire 

BCG 

    
Ingénierie en Informatique, 

Electronique et Automatique 

Conception 
et Fabrication Mécanique 

GE/GM 

  Mécanique Energétique 
Systèmes de Transmission 

et de Télécommunications 
Mathématiques et Informatique 

Electronique, Electrotechnique 

et Automatique 
MIP 

سيمة  ا

   
Techniques d’Analyse 

et Contrôle de Qualité 
Génie de l'Eau 

et de l'Environnement 
Sciences Agroalimentaires 

et Techniques de Commerce 
BCG 
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   Physique des Matériaux 
Informatique, Electronique, 

Electrotechnique et Automatique 
Physico-Chimie des Matériaux MIPC 

   مراكش
  

  
  

Biotechnologie des Plantes Bio-Analyses 
Géologie Appliquée 

aux Ressources Minières 
Eau et Environnement BCG 

    

Mathématiques et Informatique 

Appliquées aux Sciences 
de l'Ingénieur 

Systèmes Informatiques 

Répartis 
MIP 

Génie Mécanique 
Informatique, Réseaux 

et Multimédia 
Physique Appliquée 

Mathématiques 

Appliquées 

Génie Electrique 
et Informatique Industrielle 

Génie 
des Télécommunications 

MIP 

مدية  ا

 
Techniques d'Analyses 
et Contrôle de Qualité 

Génie de l'Eau 
et de l'Environnement 

Technologies Biomédicales Chimie Appliquée 
Analyses Biologiques 

et Contrôle Qualité 
BCG 

Électronique Electrotechnique 

Automatique 
Génie Civil Mathématiques Appliquées 

Réseaux et Technologies 

des Télécommunications 
Génie Informatique Mécatronique MIP 

 Chimie Appliquée سطات

et Environnement  
Techniques d'Analyse 
et Contrôle de Qualité 

Protection 
de l'Environnement 

Sciences Biomédicales 
Ressources Minérales 

et Carrières 
Biochimie-Génétique-

Microbiologie 
BCG 

    Génie Mécanique 
Génie Electrique 

et Systèmes Automatisés 
GE - GM 

 
Ingénierie et Management 

des Systèmes Industriels 
Energies Renouvelables 

Mathématiques 

Appliquées 
Génie Logiciel Sciences de l'Ingénieur MIP 

 الرشيدية

  Chimie Appliquée Géosciences Appliquées Physiologie et Santé Biologie Végétale Appliquée BCG 
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امة* وظة   :م

ا خالل دورة   عد اعتماد ليات العلوم والتقنيات فتح مسالك جديدة   .2022باإلضافة إ املسالك املفتوحة، يمكن ل

امعية   ي عن املسالك املعتمدة واملفتوحة برسم السنة ا ا تم اإلعالن ال ا  املواقع اإللك 2023-2022س اصة  ذه املؤسسات.وكذا البيانات ا ونية ل

 Génie Informatique Génie Industriel Génie Electrique Mathématiques et Applications 
Conception 

et Analyse Mécanique 
MIP 

 فاس
Bioprocédés, Hygiène 
et Sécurité Alimentaire 

Sciences Biologiques 

Appliquées et Santé 
Génie Chimique 

Géoressources 
et Environnement 

Biotechnologie et Valorisation 

des Phyto-Ressources 

Techniques d’Analyses 
et Contrôle de Qualité 

BCG 



 
 

ق رقم  ساب املعدل النتقاء: 2امل ن طرقة اح  امل
 

 
ساب املعدل ك طرقة اح دع املش ا و/أو ا الور جيح حسب نوع الب  معامل ال

الورامعدل  75%( الورامعدل  %25 + االمتحان الوط للب وي للب  x)االمتحان ا

جيح  معامل ال

 جذع

 جيولوجيا" -كيمياء -"بيولوجيا

BCG 

 جذوع

ياء -معلوميات -"راضيات  MIPCكيمياء"  -ف

ياء" -معلوميات -"راضيات أو   MIPف

 جذع

ائية ر ندسة الك انيكية" -"ال ندسة املي  ال

GE_GM 

ياة واألرض:   1,40علوم ا

 1,40 العلوم الزراعية:

يائية:  1,20 العلوم الف

 1,00 العلوم الراضية:

 1,00سي ضيعة فالحية:  

 1,40 العلوم الراضية:

يائية: العلوم  1,20 الف

ياة واألرض:   1,00علوم ا

 1,00العلوم الزراعية: 

انيكية العلوم والتكنولوجيات  1,60 :املي

ائية العلوم والتكنولوجيات ر  1,40 :الك

 1,40العلوم الراضية: 

يائية: العلوم  1,20 الف

نية:  ا امل الور  1,10مسالك الب

 

 

 

 

 



 
 

ق رقم  شيح ع منصة 3امل ي املوحد : دليل ال و ادةالقبول االلك ا  املؤسسات  ام ش الور الب
امعية دود العمومية ا " ذات االستقطاب ا  "توجي

ي املوحد منصة عَتَمُد ُ  و ادةالقبول االلك امعية ام ش ا  املؤسسات ا الور ذات  العمومية الب
دود " االستقطاب ا امعية ذات  "توجي شيحات لولوج السنة األو للمؤسسات ا  تدب ال

دود التالية:  االستقطاب ا

 )؛ESTاملدارس العليا للتكنولوجيا ( -
 )؛FSTليات العلوم والتقنيات ( -
 ).ENSADللفن والتصميم ( املدرسة الوطنية العليا -

صول ع معلومات  شيح،  املةول ذه املسطرة وقبل الشروع  ال أنتم مدعوون لتصفح جميع حول 
ان املنصة يل الدخول، دليل املستخدم، أر ن، كيفيات  و ، ال سيما: تقديم، املؤسسات وعرض الت

دولة الزمنية :وذلك ع العنوان ال ،واألسئلة املتكررة ا  .www.tawjihi.ma تا

شيح لولوج  نات املتاحة ب إحدىومن أجل ال و طواتاملنصة الت ام  يتوجب عليكم اتباع ا التالية مع االل
ل  ددة ل  :عمليةبالتوارخ ا

ونية.  1 ن: يل الدخول باملنصة اإللك  2022 يوليوز  28و يوليوز  14 ما ب

دود امعية العمومية ذات االستقطاب ا ل م يرغب  ولوج السنة األو للمؤسسات ا  يجب ع 
ذه املسطرة ذه العملية ببأن يقوم  املعنية  صص ل ونية، وذلك يل الدخول بالركن ا املنصة اإللك

ية) ا (وطنية أو أجن صل عل ا ا الور ادة الب  :حسب نوعية ش

ا املغرية   الور ادة الب ن  السنة الثانية لش ل ن أو األحرار امل ن املتمدرس يل دخول املر
ادة:   ذه الش ن ع  اصل  أو ا

ن ذه الفئة من امل :إذا كنتم من  ن عليكم القيام بما ي  ، فيتع

يل باملنصة من خالل الضغط ع  .1 "إحداث حسابك"  يجب عليكم،  البداية، طلب ال
يل الدخول  اص ب ن الفضاء ا ا مغرية" ضمن االختيارن املتاح الور  .واختيار "ب

عض عد ذلك، أنتم مطالبون بتعبئة  .2 اصة بكم (االستمارة ال تتضمن  رمز مسار، املعلومات ا
اتف .) رقم البطاقة الوطنية للتعرف، رقم ال يل"، ا  .والضغط ع "

يلكم باملنصة وتوافيكم، ع تقوم اإل  .3 ة طلب  يدارة بمعا و ) أو taalim.ma( بردكم االلك
ي ال و ساب.  ،بردكم اإللك يجب عليكم حسب اختياركم، بإشعار يتضمن رمز تفعيل ا

ما للولوج لفضائكم  لمة السر ألنكم مدعوون الستخدام عناية باسم املستخدم و االحتفاظ 
شيح شيح واالنتقاء. ال لل  طوال مسلسل ال

ن   اصل ية أو ا ا األجن الور ادة الب ن  السنة الثانية لش ل ة امل ن املغار يل دخول املر
ادة:  ذه الش  ع 
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ن ذه الفئة من امل :إذا كنتم من  ن عليكم القيام بما ي  ، فيتع

يل باملنصة من  .1 خالل الضغط ع "إحداث حسابك"  يجب عليكم،  البداية، طلب ال
ن. ية" ضمن االختيارن املتاح ا أجن الور يل الدخول واختيار "ب اص ب  الفضاء ا

الة  .2 اصة بكم (ا عض املعلومات ا عد ذلك، أنتم مطالبون بتعبئة االستمارة ال تتضمن 
ا، امل الور ادة الب صول ع ش ي، بلد ا و يد االلك .). املدنية، ال  ؤسسة، ا

تھ  .3 عب ي الذي تمت  و يد االلك يلكم باملنصة وتوافيكم، ع ال ة طلب  تقوم اإلدارة بمعا
لمة السر لولوج املنصة أو إعالم برفض طلبكم   باالستمارة، بإشعار يتضمن إسم املستخدم و

يل.  عناية باسم املستخدم حالة عدم قبول طلب ال لمة السر ألنكم يجب عليكم االحتفاظ  و
شيح واالنتقاء. شيح طوال مسلسل ال ما للولوج لفضائكم ال لل  مدعون الستخدام

امة:  مالحظة 

ي  و يد اإللك عد توصل اإلدارة، ع ال ائيا إال  يلكم باملنصة  عت طلب  ال 
)bacetranger@tawjihi.ma(  .ددة لذلك ة  اآلجال ا ميع الوثائق املطلو بملف ترشيحكم متضمنا 
ي و  و يد اإللك م الوثائق املرسلة بال  .Mo 10جب أال يتعدى 

ي: و سيان حسابكم االلك   حالة 

ن عليكم: ي، فيتع و سابكم االلك يل الدخول وعدم تمكنكم من الولوج    حالة قيامكم ب

يل الدخول. الضغط ع .1 اص ب سيان حساب"  الفضاء ا " 

ر ع شاشتكم. بأنتم مطالبون  .2 إدخال رمز مسار أو الرقم الوط للطالب  االستمارة ال ستظ
ي املنصة طلب تمن تواجد املر  قاعدة املعطيات، س تأكدالعد  و عبئة بردكم االلك منكم 

ديد ا  اللغت ا صل عل وي  ن العرية والفرسية  االمتحان الوطوالنقط ا  .أو ا

ييتم  .3 و غي حسابكم االلك لمة السروموافاتكم من جديد  قبول  لولوج  باسم املستخدم و
عد  اص باملنصة  ة املعلومات املعبأةفضائكم ا  . االستمارة التأكد من 

شيح):  .2 شيحات (التعب عن رغبات ال نما ادخال ال  2022 يوليوز  28و يوليوز  14 ب

لمة السر  يل دخولكم للمنصة، املرجو إدخال إسم املستخدم و اصة ب عد توصلكم باملعلومات ا
يل الدخول" يل الدخول ثم الضغط ع " صص ل اصة بكم بالفضاء ا والشروع  التعب  ا

شيح ع املراحل التالية:  عن رغبات ال

عد أو  .1 يل دخول للمنصة، أنتم مطالبون بتأكيد اطالعكم وموافقتكم مباشرة  ع ل عملية 
"  ؛"ميثاق حقوق وواجبات املر

ان التالية: يل الدخول عد نجاح عملية  .2 اص الذي يضم األر ون لفضائكم ا ، ست
شعارات احات الولوج و ي، اق  ؛ترشيحا
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ي" عن  .3 شيح، يمكنكم البحث  ركن "ترشيحا اعتبارا من اليوم االول من تارخ التعب عن رغبات ال
نات  و ا)،  املتعلقة بناء ع معاي القبول  املتاحة لكمالت الور ن (حسب مسلك الب و ل ت ب

امعة.....)؛ املؤسسة،باستخدام معاي البحث (نوع   املدينة، ا

نات من خالل عمليات ا  .4 و شيح عن طرق انتقاء الت مكم لبحث، يمكنكم اضافة رغبات ال ال 
 "؛"اضافة جدول البحث، والضغط ع 

ي" جدول  .5 ب غي يمكنكم  "ترشيحا تارة وذلك  أوترت نات ا و دد  قبلإلغاء الت التارخ ا
شيح.ال  اء التعب عن رغبات ال  ن

 امة: اتمالحظ

نات ع األك 10 رباختياسمح املنصة  -  .تكو
نات من  - و ن ت نات من نفس نوعية املؤسسات أو املزج ب و ب الت يمكن للم اختيار وترت

 مؤسسات مختلفة  نفس الالئحة.

ب االختيارات قبل انقضاء آخر أجل إلدخال االختيارات.مي - غي الئحة وترت  كن للم 
ن  - و ب اختيارات الت ة. ويك ترت مية كب ذا الصدد، أ " بيجب التذك   أن منصة "توجي

ن بناء ع االستحقاق. و حالة عدم  ب امل ل م  عملية ترت عتمد االختيار األول ل
كذا  ي و صول ع مقعد  اختياره األول، يتم االنتقال إ االختيار الثا تمكن امل من ا

 دواليك.
صول ع مقعد  أي اختيار من اختياراتھ، يتم إلغاء جميع   حالة تمكن - امل من ا

ي. ا ي و ل اوتوماتي ش ب  ت ذا االختيار  ال  الرغبات ال ت 
 

حات الولوج: 3 ) و 2022غشت  02ابتداء من . االجابة عن مق ن (املرحلة الثانية) 6(املرحلة األو  ش

ل مرحلة ،تتم موافاة امل ن ممكن بمؤسسة او  ،خالل  عي تعلق االمر بأفضل  ح واحد للولوج. و بمق
ا  مرحلة  ن وذلك بناء ع االختيارات املع ع و شيحالتعب عن رغبات ت سب لالنتقاء  ال واملعدل ا

ن و ل ت  . 

دد لعرض حات  اعتبارا من التارخ ا ن الذي تم انتقاؤكم لولوجھ  عيمكنكم االطالع ، القبول مق و الت
اح الولوج".من خالل ركن   "اق

اح الولوج"، ددة ل يتوجب عليكم االجابة، ع املنصة ع "اق حات خالل املدة الزمنية ا يت مق تث
ة التالية:القبول   ، باختيار جواب واحد من االجو

ح املقدم: )1 ي املق ا ل  ش  أقبل 
واب، ذا ا ز  باختياركم  تم  ونية، و ح القبول املقدم من طرف املنصة اإللك تؤكدون مق

ا االصلية باملؤسسة  الور ادة البا اط ايداع ش ن، مع اش ح مقعد لكم باملؤسسة واملسلك املق
ذه املرحلة دون  ت عملية ترشيحكم   ذا ت ددة إليداع امللف. و اء اآلجال ا حة قبل ان  املق

اجة ل  لمرور ا املرحلة التالية.ا
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حأقبل  )2 اح أفضل: مق شي ألي اق  الولوج املقدم ولكن أحتفظ ب
ونية، مع االحتفاظ  ح القبول املقدم من طرف املنصة اإللك واب، تقبلون مق ذا ا باختياركم 

شيح لعرض  ونية التاليةفضل  مرحلة االنتقاء أبال ز لكم املنصة اإللك ذا ت مقعدا ، و
ن ا غاية اجا ح ح املرحلة املوالية.باملؤسسة واملسلك املق  بتكم ع مق

شيح: )3 ائيا مسلسل ال ح الولوج املقدم وأغادر   أرفض مق
ونية، وتؤكدون  ح القبول املقدم من طرف املنصة اإللك واب، ترفضون مق ذا ا باختياركم 

شيح  ي عن جميع طلبات ال ا االتخ ال عملية االنتقاء بمختلف مراحل  (األو والثانية). املتعلقة 
ح   املرتبة قبل االختيار الذي تحصل فيھاختيارات امل"اختيارات  االنتظار" يتضمن فضاء  ع مق

، الذي  نات ال يمكن للم و ذا الفضاء الت شمل االختيارات الواردة   للولوج  الئحة ترشيحاتھ. و
حأقبل أجاب ب" اح أفضل مق شي ألي اق ح الولوج، أن الولوج املقدم ولكن أحتفظ ب " ع مق

حات للولوج  املراحل املوالية، بناء ع ا ع مق ذه يحصل ف  االستحقاق،  حالة شغور مقاعد  
نات.  و  الت

امة:  مالحظات 

ددة لإلجابة عن  - ة ا اح الولوج خالل الف واب عن اق غي ا حات اليمكن للم  ولوج  مق
ي وال يمكن ل مرحلة.  ا ة كجواب  ذه الف عتمد املنصة آخر جواب للم قبل انقضاء  و

عد ذلك.قبول أي طلب  واب   لتغي ا
ون امل - ان بإيداع و طالبامل م ف ا األصلية  املؤسسة ال تم قبول الور ادة الب م فقط  ش

ون الذين أجابوا ح املقدم"أب املر ي املق ا ل  ش  ." قبل 

حات الولوج  املرحلة - ن ملق ة امل ن اثالثانية  يجب التذك أن أجو ن فقط: تقتصر ع جواب ن
ائيا مسلسل " ح الولوج املقدم وأغادر  ح املقدم" أو "أرفض مق ي املق ا ل  ش أقبل 

شيح  ".ال

شيح، داخل اآلجال  - ح الولوج  أي مرحلة من مراحل ال تم اعتبار عدم اإلجابة ع مق س
ح املقدم ي للمق ا ددة لذلك، بمثابة رفض  شيح بصفة  ا  .  ائيةومغادرة مسلسل ال

ل مرحلة.  - ددة لذلك   ا األصلية  املؤسسة املعنية  اآلجال ا الور ادة الب  يتم إيداع ش
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ل مرحلة4 ددة لذلك   ة ا يل: خالل الف  . إيداع ملف ال

واب  ح القبول واختياركم  ي  حالة تأكيد مق ا ل  ش ح املقدم"،" أقبل  أنتم مدعوون إليداع  املق

ادة ال ددة لذلكلصلية األ ش اء اآلجال ا حة قبل ان ا باملؤسسة املق الور ن لبا  . إحدى املرحلت

امعية املعنية .5 يل اإلداري باملؤسسة ا  ال

اية عملية االنتقاء، أنتم مدعوون إل يل تمام  ي باملؤسسة  اإلداري  اجراءات ال ا امعية ال تم ال ا
ا ددة لذلك قبولكم للدراسة  ا املؤسسة  داخل اآلجال ا مع اإلدالء بجميع البيانات والوثائق ال تطل

 .املعنية
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ق رقم  ندسالئحة : 4امل سلك امل امعية املسالك املعتمدة واملفتوحة   * 2023-2022 برسم السنة ا
 

ليات العلوم 
 املسالك املفتوحة والتقنيات

 طنجة

Génie Industriel

Géoinformation

Logiciels et Systèmes Intelligents

Génie Electrique et Management Industriel

 ب مالل
Génie Physique : Matériaux et Energie

Productique-Mécatronique

 مراكش

Ingénierie en Finance et Actuariat

Génie Civil

Génie des Matériaux et Procédés

Ingénierie en Réseaux et Systèmes d'Information

Industrie et Sécurité des Aliments

Énergies Renouvelables & Mobilité Électrique

مدية  ا

Génie Electrique et Télécommunication

Génie des Procédés et d'Environnement

Génie Mathématique et Informatique

Ingénierie Logicielle et Intégration des Systèmes Informatiques

Génie-Energétique

Génie des Systèmes Industriels سطات
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ليات العلوم 
 املسالك املفتوحة والتقنيات

Génie Logistique et Transport

Génie Informatique

Sciences et Ingénierie de l'Environnement

Ingénierie des Systèmes Electriques et Systèmes Embarqués

 فاس

Ingénierie en Mécatronique

Industries Agroalimentaires

Génie Mécanique : Conception Mécanique et Innovation

Systèmes Intelligents, Communicants et Mobiles

Génie de l'Eau et de l'Environnement الرشيدية

سيمة Procédés Industriel et Environnement ا

 

 

 

امة* وظة   :م

ليات العلوم والتقنيات فتح مسالك جديدة إ باإلضافة - ندس، يمكن ل  املسالك املفتوحة  سلك امل
ا خالل دورة   .2022عد اعتماد

ي عن  - ا تم اإلعالن ال امعيةس  وكذا 2023-2022 املسالك املعتمدة واملفتوحة برسم السنة ا
ذه املؤسسات. ونية ل ا  املواقع اإللك اصة   البيانات ا
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ق رقم  ليات العلوم والتقنيات :5امل ن  عناو  الئحة 

 
امعة  ا

لية العلوم 
 والتقنيات

يدي ي العنوان ال و اتف املوقع االلك  ال

عبد املالك  جامعة
 تطوان السعدي

 طنجة
 416ص.ب 

 طنجة الرئ
www.fstt.ac.ma 

05 39 39 39 54 

05 39 39 39 55 

 جامعة القا عياض
 مراكش

 مراكش
 549ص.ب 

ي طا  م عبد الكرم ا
 جيل–مراكش 

www.fstg-marrakech.ac.ma 05 24 43 34 04 

 السلطانجامعة 
 موالي سليمان
 ب مالل

 ب مالل
 523ص.ب 

 ب مالل
www.fstbm.ac.ma 

05 23 48 51 12 

05 23 48 51 22 

05 23 48 51 82 

 جامعة سيدي محمد
 بن عبد هللا فاس

 فاس
 2202ص.ب 

 طرق ايموزار
س –فاس    سا

www.fst-usmba.ac.ma 
05 35 60 29 53 

05 35 60 80 14 
05 35 60 96 35 

سن األول   جامعة ا
 سطات

 سطات
 577ص.ب 

 طرق الدار البيضاء
 سطات

www.fsts.ac.ma 05 23 40 07 36 

إسماعيل  جامعة موالي
 مكناس

 الرشيدية
 509ص.ب 

 الرشيدية
www.fste-umi.ma 

05 35 57 44 97 

05 35 57 44 85 

سن ي جامعة ا  الثا
 الدارالبيضاء

مدية  ا
 146ص.ب 

مدية  ا
www.fstm.ac.ma 

05 23 31 47 05 

05 23 31 47 08 

عبد املالك جامعة 
 السعدي 
 تطوان

سيمة  ا
 34ص.ب 

 32003أجدير 
سيمة   ا

fsth.ma 05 39 80 71 72 

 

 


