ولوج كليات العلوم والتقنيات
برسم السنة الجامعية 2023-2022
 .1خصوصيات وأهداف التكوين في كليات العلوم والتقنيات
تعتبر كليات العلوم والتقنيات مؤسسات للتعليم العالي ذات صبغة علمية وتقنية في نفس الوقت .ويرتكز التكوين
فيها على نظام بيداغوجي قائم على أساس "وحدات دراسية " تنظم خالل فصول دراسية سداسية (نصف سنوية).
وتنظم الدراسات بكليات العلوم والتقنيات حسب الهندسة البيداغوجية إجازة-ماستر-دكتوراه ( .)L.M.Dكما
يمكن لهذه املؤسسات تنظيم تكوينات أخرى قصد منح دبلوم مهندس الدولة والدبلوم الجامعي للتكنولوجيا.
وتهدف كليات العلوم والتقنيات إلى:
 تمكين التالميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا العلمية أو التقنية أواملهنية من مواصلة دراستهم فيميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة.
 توفير تكوينات مسايرة لحاجيات القطاعات املنتجة على الصعيد الوطني والجهوي وذلك عن طريق فتحمسالك ذات صبغة مهنية بتعاون وثيق بين هذه الكليات والقطاعات املشغلة.
وتختص كليات العلوم والتقنيات بالتكوين في ميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة والسيما
املعلوميات ،االتصاالت السلكية والالسلكية والشبكات ،امليكانيك ،اإلليكترونيك ،الهندسة الكهربائية ،هندسة
الطرائق ،الهندسة الصناعية ،الهندسة املدنية ،الهندسة الغذائية ،الهندسة الكيميائية ،الهندسةاملعدنية،
الصيانة ومراقبة الجودة ،الطاقة ،املاء ،البيئة ،الخ.
 .2اإلجازة في العلوم والتقنيات
 .1.2مدة التكوين واملسالك املفتوحة
تستتتغرم مدة الدراستتة ستتلك اإلجازة ثالث سنننوات ( 6فصتتول) يزرز الطالب النا ب عدها على دبلوم اإلجازة في
العلوم والتقنيات .وتش ت ت ت تتتم ك إجازة في العلوم والتقنيات على جذأل مش ت ت ت تتترن يمتد ر عة فص ت ت ت تتول ويمكن من
الحص تتول على دبلوم الدراس تتات الجامعية في العلوم والتقنيات ،يتم عده توجي الطالب إلى إحدى التخص تص تتات
املفتوحة.
وتقتترح كلي تات العلوم والتقنيات أر عتة جذوأل مشتركة مفتوحة في وج حامل تي البكتالوريا العلمية أو التقنية أو
املهنية واملستوفين لشروط الولوج:
-

رياضيات – إعالميات – فيزياء (،)M.I.P
رياضيات – إعالميات – فيزياء – كيمياء (،)M.I.P.C
بيولوجيا – كيمياء – جيولوجيا (،)B.C.G
الهندسة الكهربائية – الهندسة امليكانيكية ()G.E - G.M

وتمنح كليات العلوم والتقنيات دبلوم اإلجازة في العلوم والتقنيات في املسالك املبينة في امللحق  1رفقته.
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 .2.2عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد املفتوحة للترشيح برسم السنة الجامعية  2023-2022كالتالي:
عدد املقاعد املفتوحة للسنة األولى

الجذوأل املشتركة
لإلجازة في العلوم والتقنيات
رياضيات – اعالميات – فيزياء
()M.I.P
رياضيات-اعالميات – فيزياء –
كيمياء

طنجة

بني مالل

سطات

فاس

250

565

750

640

460

-

-

-

مراكش الرشيدية املحمدية الحسيمة
-

800

750

-

680

-

175

-

املجموع
3810

1260

()M.I.P.C
بيولوجيا – كيمياء – جيولوجيا

510

787

525

640

650

750

600

175

4637

الهندسة الكهربائية – الهندسة
امليكيانيكية
()G.E - G.M

310

233

310

-

-

-

-

-

853

املجموع

1530

1585

1585

1280

1450

1500

1280

350

10560

()B.C.G

ملحوظة:
 تضاف نسبة  %5من عدد املقاعد املحددة للسنة ا ولى لك مؤسسة للطلبة ا جانب الذين تتوفر فيهمالشروط املطلوبة.
 .3.2الشروط واإلجراءات الخاصة بالترشيح للسنة األولى لإلجازة
 .1.3.2شروط الترشيح
يشترط في املترشب الجتياز مباراة ولوج السنة األولى من اإلجازة في العلوم والتقنيات أن يكون:


مسجال بالسنة النهائية من سلك البكالوريا لسنة  2022-2021شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم
التجريبية أو شعبة العلوم والتكنولوجيات أو إحدى شعب ومسالك البكالوريا املهنية املشار إليها في الجدول
أسفل .



أو حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها في شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو
شعبة العلوم والتكنولوجيات أوإحدى شعب ومسالك البكالوريا املهنية املشار إليها في الجدول أسفل برسم
السنة الدراسية .2021-2020



يتم ولوج السنة األولى لإلجازة في العلوم والتقنيات عد نجاح املترشحين في:

 امتزان البكالوريا.
 ومباراة الولوج لهذه الكليات على شك انتقاء ،حسب االستزقام ،مرتكز على نوأل البكالوريا والجذأل
املشترن املترشب ل وكذا على املعدل املحص علي في امتزانات البكالوريا .ويتم ترتيب املترشحين عد
احتساب معدلهم كما هو مبين في امللحق رقم .2
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وتجدر اإلشارة إلى أن نوأل البكالوريا املطلوبة تتوقف على الجذأل املشترن املترشب ل :
الجذع املشترك لإلجازة
في العلوم والتقنيات

نوع البكالوريا


رياضيات – إعالميات – فيزياء
()M.I.P





رياضيات – إعالميات – فيزياء – كيمياء
()M.I.P.C





بيولوجيا – كيمياء – جيولوجيا
()B.C.G







الهندسة الكهربائية – الهندسة امليكانيكية
()G.E - G.M



شعبة العلوم الرياضية:
 مسلك العلوم الرياضية (أ)
 مسلك العلوم الرياضية (ب)
شعبة العلوم التجريبية:
 مسلك العلوم الفيزيائية
 مسلك علوم الحياة وا رض
 مسلك العلوم الزراعية
شعبة العلوم الرياضية:
 مسلك العلوم الرياضية (أ)
 مسلك العلوم الرياضية (ب)
شعبة العلوم التجريبية:
 مسلك العلوم الفيزيائية
 مسلك علوم الحياة وا رض
 مسلك العلوم الزراعية
شعبة العلوم التجريبية:
 مسلك العلوم الفيزيائية
 مسلك علوم الحياة وا رض
 مسلك العلوم الزراعية
شعبة العلوم الرياضية:
 مسلك العلوم الرياضية (أ)
البكالوريا املهنية:
 مسلك تسيير ضيعة فالحية
شعبة العلوم والتكنولوجيات :
 مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
 مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية
شعبة العلوم الرياضية:
 مسلك العلوم الرياضية (أ)
 مسلك العلوم الرياضية (ب)
شعبة العلوم التجريبية:
 مسلك العلوم الفيزيائية
البكالوريا املهنية:
 مسلك صناعة الطائرات
 مسلك الصيانة الصناعية
 مسلك التصنيع امليكانيكي
 مسلك االلكتروتكنيك وأجهزة التواص
 مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات
 مسلك التبريد وتكييف الهواء
 مسلك النظم االلكترونية والرقمية
 مسلك صناعة املركبات املتزركة -خيار :سيارات
 مسلك أوراش البناء
 مسلك رسم البناء
 مسلك صناعة البنيات املعدنية
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 .2.3.2اإلجراءات الخاصة بالترشيح واإلعالن عن النتائج
يجب على ك مترشب لولوج السنة ا ولى لكليات العلوم والتقنيات أن يقدم ترشيز عن طريق بوابة القبول
االلكتروني املوحد لحملة البكالوريا في املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود "توجيهي" على العنوان التالي:
 ،www.tawjihi.maوذلك وفق اإلجراءات املبينة في امللحق رقم " 3دليل الترشيح عبر بوابة القبول االلكتروني
املوحد لحملة شهادة البكالوريا في املؤسسات الجامعية العمومية ذات االستقطاب املحدود" ،وحسب الجدولة
الزمنية التالية:
 .1.2.3.2املرحلة األساسية األولى:
يجب على املترشحين لولوج السنة ا ولى لكليات العلوم والتقنيات ،خالل املرحلة ا ولى ،القيام باإلجراءات التالية:
 بالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا الوطنية:
 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الخميس 14
يوليوزويوم الخميس  28يوليوز( 2022على الساعة الثانية عشرة ليال)؛
 التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الخميس  14يوليوز ويوم
الخميس  28يوليوز( 2022على الساعة الثانية عشرة ليال)؛
 اإلجابة عن مقترحات الولوج املقدمة للمترشحين :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الثالثاء  02غشت
ويوم الجمعة  05غشت  .2022وتضم ا جوبة املمكنة االختيارات التالية:
 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛
 أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل؛
 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادرنهائيا مسلسل الترشيح.
 إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها (بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بالقبول
النهائي على مقترح القبول املقدم) :يومي الخميس  01والجمعة  02شتنبر.2022
 بالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا األجنبية:
 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الخميس 14
يوليوزويوم الخميس  28يوليوز( 2022على الساعة الثانية عشرة ليال)؛
 التعبيرعن اختيارات ورغبات الترشيح :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الخميس  14يوليوزويوم الخميس
 28يوليوز( 2022على الساعة الثانية عشرة ليال)؛
 إرسال ملف الترشيح إلى مصالح الوزارة عبر البريد اإللكتروني على العنوان:
 bacetranger@tawjihi.maخالل الفترة املمتدة ما بين يوم الخميس  14يوليوز ويوم الجمعة 22
يوليوز( 2022على الساعة الثانية عشرة ليال)؛
 ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 نسخة مصادم عليها من شهادة البكالوريا؛
 نسخة مصادم عليها بيان نقط البكالوريا؛
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 نسخة مصادم عليها من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر؛
 نسخة من قرار معادلة الشهادة املحص عليها للبكالوريا الوطنية (بالنسبة للمترشحين الحاصلين
على شهادة البكالوريا ا جنبية بمؤسسة خارج تراب اململكة).
 اإلجابة عن مقترحات القبول املقدمة للمترشحين :خالل الفترة املمتدة بين يوم الثالثاء  02غشت ويوم
الجمعة  05غشت  .2022وتضم ا جوبة االختيارات التالية:
 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛
 أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل؛
 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادرنهائيا مسلسل الترشيح.
إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها (بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا ب

«أقب شك نهائي املقترح املقدم «): :يومي الخميس  01والجمعة  02شتنبر .2022
 2.2.3.2املرحلة الثانية:
تفتح هذه املرحلة ،بشكل حصري ،للمترشحين الذين قاموا بمختلف اإلجراءات املشار إليها في املرحلة ا ولى ولم
يتمكنوا من الحصول على مقعد أو أجابوا ب «أقب مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ي اقتراح أفض "
من أج :
 اإلجابة عن املقترحات الجديدة للقبول :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الثالثاء  06شتنبرويوم الخميس
 08شتنبر .2022وتقتصر أجوبة املترشحين على االختيارين التاليين:
 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛
 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادرنهائيا مسلسل الترشيح.
 إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها (بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا ب «أقبل
شك نهائي املقترح املقدم ") :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم اإلثنين  12شتنبر ويوم األربعاء  14شتنبر
.2022

مالحظات هامة:
 يتعين على املترشحين زيارة فضاءاتهم الخاصة باملنصة الوطنية املوحدة "توجيهي"www.tawjihi.ma :
بصفة منتظمة وذلك لالطالأل على معلومات أدم وأوفى حول إجراءات الترشيح ومقترحات الولوج املقدمة
واآلجال املحددة لك مرحلة من مراح الترشيح.
 يمكن الولوج إلى املنصة الوطنية املوحدة "توجيهي" على العنوان التالي www.tawjihi.ma :أو عبر الروابط
املتواجدة في املواقع اإللكترونية لكليات العلوم والتقنيات.
 يمكن اإلعالن ،الحقا ،عن مرحلة أو مراح إضافية في حالة شغور مقاعد في عض التكوينات واملؤسسات.
وسيتم اإلعالن عن التواريخ الخاصة بها عبر منصة "توجيهي".
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 .4.2الشروط واإلجراءات الخاصة بالترشيح للسنة الثالثة من اإلجازة
س ت تتيس ت تتتفيد الطلبة املس ت تتتوفون للمعارف املكتس ت تتبة – بناء على نظام الجس ت تتور – من إمكانية ولوج الس ت تتنة ال ال ة
لدبلوم اإلجازة في العلوم والتقنيات (الفص الخامس) الذي يفتح في وج :
 الطلبة الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات ) ،(DEUSTأو دبلوم الدراسات
الجامعية العامة ) ،(DEUGأو دبلوم الدراسات الجامعية املهنية ) ،(DEUPأو الدبلوم الجامعي
للتكنولوجيا ) ،(DUTأو شهادة التقني العالي ) (B.T.Sأو شهادة معترف بمعادلتها لهذه الدبلومات
مزص عليها في التخصصات املطلوبة.
 تالمذة ا قسام التزضيرية املقبولين في املباراة الوطنية املشتركة لاللتزام بمؤسسات تكوين
املهندسين والذين استوفوا االمتزانات الكتابية ).(Attestation d’admissibilité
وتزدد ك مؤسسة عدد املقاعد املفتوحة للترشيح وشروط الولوج واملعارف البيداغوجية الالزم اكتسابها مسبقا
واإلجراءات الخاصة بالترشيح وتنشرها بموقعها اإللكتروني.

 .3دبلوم مهندس الدولة
.1.3مدة التكوين واملسالك املفتوحة
تنظم كليات العلوم والتقنيات تكوينات في سلك املهندس تتوج بدبلوم مهندس الدولة .ويهم التكوين بهذا السلك
املجال العلمي والتقني ا ساس ي واملتخصص .كما تلقن ب مجموعة من املعارف والكفايات املتعلقة بتدبير املشاريع
وتدبير املقاوالت واللغات وتقنيات اإلعالم والتواص .
وتمنح كليات العلوم والتقنيات دبلوم مهندس الدولة في املسالك املبينة في امللحق  4رفقته.
وتستغرم الدراسة بهذا السلك  3سنوات (ستة فصول) ويفتح الترشيح لولوج هذا السلك في وج الطلبة
املستوفين لشروط الولوج املبينة في الفقرة أسفل .
 .2.3الشروط واإلجراءات الخاصة بالترشيح
 .1.2.3ولوج السنة األولى من سلك املهندس
يمكن الترشيح لولوج السنة ا ولى من سلك املهندس املنظم من طرف كليات العلوم والتقنيات ،وذلك في حدود
عدد املقاعد املمنوحة بك مؤسسة ،بالنسبة:
 لتالمذة ا قسام التزضيرية النا حين في املباراة الوطنية املشتركة لولوج مؤسسات تكوين املهندسين.
 أو حاملي إحدى الدبلومات أو الشهادات التالية أو ما يعادلها:
 دبلوم الدراسات الجامعية العامة )(DEUG
 دبلوم الدراسات الجامعية املهنية )(DEUP
 دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات)(DEUST
 الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا )(DUT
 دبلوم اإلجازة
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بالنسبة لتالمذة ا قسام التزضيرية ،تزدد اإلجراءات الخاصة بالترشيح لولوج السنة ا ولى من سلك املهندس
على املوقع اإللكتروني الخاص باملباراة الوطنية املشتركة لولوج مؤسسات تكوين املهندسين لسنة :2022
.https://www.ensmr-cnc2022.ma/
فيما يخص باقي املترش ت تتحين ،تزدد ك مؤست ت تس ت تتة ش ت تتروط الولوج واملعارف البيداغوجية الالزم اكتس ت تتابها مس ت تتبقا
واإلجراءات الخاصة بالترشيح للمباراة الخاصة بك تخصص وتنشرها بموقعها اإللكتروني.
 .2.2.3ولوج السنة الثانية من سلك املهندس
يمكن ولوج الس ت تتنة ال انية من س ت تتلك املهندس عن طريق مباراة مفتوحة في وج املترش ت تتحين الحاص ت تتلين على ا ق
على ش ت ت ت تتهادة بكالوريا( 3+دبلوم اإلجازة أو دبلوم معترف بمعادلت ل ) وذلك حس ت ت ت تتب املعارف البيداغوجية الالزم
اكتسابها مسبقا ،وفي حدود عدد املقاعد املتاحة.
 .3.3عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد سلك املهندس املفتوحة للترشيح برسم السنة الجامعية  2023-2022كالتالي:
كليات العلوم والتقنيات
مراكش
املحمدية
سطات
طنجة
فاس
بني مالل
الرشيدية
الحسيمة
املجموع

السنة األولى
180
150
130
120
120
80
20
26
826

السنة الثانية
20
20
10
20
16
26
112

املجموع
200
170
140
140
136
80
20
52
938

ملحوظة:
 يمكن للمؤسسة تجاوز عدد املقاعد املفتوحة بنسبة ال تتعدى  ،%10وذلك حسب طاقتها االستيعابيةوإمكانية التأطير املتوفرة.
 تضاف نسبة  %5من عدد املقاعد املحددة للسنة ا ولى من سلك املهندس لك مؤسسة للطلبة ا جانبالذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة.
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* 2023-2022  الئحة مسالك اإلجازة في العلوم والتقنيات املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية:1 امللحق رقم
الجذوع
املشتركة

مسالك اإلجازة في العلوم والتقنيات املفتوحة
Génie Civil

Génie Informatique

Energies Renouvelables

Génie des Procédés

MIPC

Géosciences Appliquées

Techniques d'Analyses
Chimiques

Biotechnologies

BCG

Génie Industriel

Design Industriel et
Productique

GE – GM

Mathématiques et Applications

Ingénierie Statistique

MIP
MIP

Génie Electrique

Ingénierie en Informatique,
Electronique et Automatique

Conception
et Fabrication Mécanique
Sciences Biologiques
Appliquées

طنجة

Géomatique et
Aménagement du Territoire

Informatique

Génie Mathématique

Ingénierie Electronique
et Télécommunication

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

MIP
GE/GM

Mécanique Energétique

Systèmes de Transmission
Electronique, Electrotechnique
Mathématiques et Informatique
et de Télécommunications
et Automatique
Techniques d’Analyse
et Contrôle de Qualité

Génie de l'Eau
et de l'Environnement

كليات العلوم
والتقنيات

Sciences Agroalimentaires
et Techniques de Commerce

بني مالل

MIP

الحسيمة
BCG

Physique des Matériaux

Biotechnologie des Plantes

Génie Mécanique

Électronique Electrotechnique
Automatique
Chimie Appliquée
et Environnement

Informatique, Electronique,
Physico-Chimie des Matériaux
Electrotechnique et Automatique

MIPC

Géologie Appliquée
aux Ressources Minières

Eau et Environnement

BCG

Mathématiques et Informatique
Appliquées aux Sciences
de l'Ingénieur

Systèmes Informatiques
Répartis

MIP

Mathématiques
Appliquées

Génie Electrique
et Informatique Industrielle

Génie
des Télécommunications

MIP

Bio-Analyses

Informatique, Réseaux
et Multimédia

Physique Appliquée

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

Génie Civil

Mathématiques Appliquées

Réseaux et Technologies
des Télécommunications

Génie Informatique

Mécatronique

MIP

Techniques d'Analyse
et Contrôle de Qualité

Protection
de l'Environnement

Sciences Biomédicales

Ressources Minérales
et Carrières

Biochimie-GénétiqueMicrobiologie

BCG

Génie Mécanique

Génie Electrique
et Systèmes Automatisés

GE - GM

Mathématiques
Appliquées

Génie Logiciel

Sciences de l'Ingénieur

MIP

Géosciences Appliquées

Physiologie et Santé

Ingénierie et Management
des Systèmes Industriels

Energies Renouvelables

Chimie Appliquée
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مراكش

املحمدية

سطات

الرشيدية
Biologie Végétale Appliquée

BCG

Génie Informatique
Bioprocédés, Hygiène
et Sécurité Alimentaire

Sciences Biologiques
Appliquées et Santé

Génie Industriel

Génie Chimique

Génie Electrique
Géoressources
et Environnement

Mathématiques et Applications
Biotechnologie et Valorisation
des Phyto-Ressources

Conception
et Analyse Mécanique

MIP

Techniques d’Analyses
et Contrôle de Qualité

BCG

فاس

:*ملحوظة هامة
.2022  يمكن لكليات العلوم والتقنيات فتح مسالك جديدة عد اعتمادها خالل دورة،باإلضافة إلى املسالك املفتوحة



. وكذا البيانات الخاصة بها في املواقع اإللكترونية لهذه املؤسسات2023-2022 سيتم اإلعالن النهائي عن املسالك املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية
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امللحق رقم  :2طريقة احتساب املعدل النتقاء املترشحين

طريقة احتساب املعدل

) %75معدل االمتحان الوطني للبكالوريا  %25 +معدل االمتحان الجهوي للبكالوريا)x
معامل الترجيح

معامل الترجيح حسب نوع البكالوريا و/أو الجدع املشترك
جذع

جذوع

جذع

"بيولوجيا -كيمياء -جيولوجيا"

"رياضيات -معلوميات -فيزياء -كيمياء" MIPC

"الهندسة الكهربائية -الهندسة امليكانيكية"

BCG

أو "رياضيات -معلوميات -فيزياء"MIP

GE_GM

علوم الحياة وا رض1,40 :
العلوم الزراعية1,40 :
العلوم الفيزيائية1,20 :
العلوم الرياضية1,00 :
تسيير ضيعة فالحية1,00 :

العلوم الرياضية1,40 :
العلوم الفيزيائية1,20 :
علوم الحياة وا رض1,00 :
العلوم الزراعية1,00 :

العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية1,60 :
العلوم والتكنولوجيات الكهربائية1,40 :
العلوم الرياضية1,40 :
العلوم الفيزيائية1,20 :
مسالك البكالوريا املهنية1,10 :

امللحق رقم  :3دليل الترشيح عبرمنصة القبول االلكتروني املوحد لحاملي شهادة البكالوريا في املؤسسات
الجامعية العمومية ذات االستقطاب املحدود "توجيهي"
تعتمد منصة القبول االلكتروني املوحد لحاملي شهادة البكالوريا في املؤسسات الجامعية العمومية ذات
االستقطاب املحدود "توجيهي" في تدبير الترشيزات لولوج السنة ا ولى للمؤسسات الجامعية ذات
االستقطاب املحدود التالية:
 املدارس العليا للتكنولوجيا ()EST؛ كليات العلوم والتقنيات ()FST؛ املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم (.)ENSADوللحصول على معلومات كاملة حول هذه املسطرة وقب الشروأل في الترشيح ،أنتم مدعوون لتصفح جميع
أركان املنصة ،ال سيما :تقديم ،املؤسسات وعرض التكوين ،كيفيات تسجي الدخول ،دلي املستخدم،
الجدولة الزمنية وا سئلة املتكررة ،وذلك على العنوان التالي.www.tawjihi.ma :
ومن أج الترشيح لولوج إحدى التكوينات املتاحة باملنصة يتوجب عليكم اتباأل الخطوات التالية مع االلتزام
بالتواريخ املحددة لك عملية:
 .1تسجيل الدخول باملنصة اإللكترونية :ما بين  14يوليوزو 28يوليوز2022
يجب على ك مترشب يرغب في ولوج السنة ا ولى للمؤسسات الجامعية العمومية ذات االستقطاب املحدود
املعنية بهذه املسطرة أن يقوم بتسجي الدخول بالركن املخصص لهذه العملية باملنصة اإللكترونية ،وذلك
حسب نوعية شهادة البكالوريا املحص عليها (وطنية أو أجنبية):
 تسجيل دخول املرشحين املتمدرسين أو األحراراملسجلين في السنة الثانية لشهادة البكالوريا املغربية
أو الحاصلين على هذه الشهادة:
إذا كنتم من هذه الفئة من املترشحين ،فيتعين عليكم القيام بما يلي:
 .1يجب عليكم ،في البداية ،طلب التسجي باملنصة من خالل الضغط على "إحداث حسابك" في
الفضاء الخاص بتسجي الدخول واختيار "بكالوريا مغربية" ضمن االختيارين املتاحين.
 .2عد ذلك ،أنتم مطالبون بتعبئة االستمارة التي تتضمن عض املعلومات الخاصة بكم (رمز مسار،
رقم البطاقة الوطنية للتعريف ،رقم الهاتف ،الخ ).والضغط على "تسجي ".
 .3تقوم اإلدارة بمعالجة طلب تسجيلكم باملنصة وتوافيكم ،عبر بريدكم االلكتروني ( )taalim.maأو
بريدكم اإللكتروني الشخص ي ،حسب اختياركم ،بإشعار يتضمن رمز تفعي الحساب .يجب عليكم
االحتفاظ بعناية باسم املستخدم وكلمة السر ألنكم مدعوون الستخدامهما للولوج لفضائكم
الشخص ي للترشيح طوال مسلسل الترشيح واالنتقاء.
 تسجيل دخول املرشحين املغاربة املسجلين في السنة الثانية لشهادة البكالوريا األجنبية أو الحاصلين
على هذه الشهادة:

إذا كنتم من هذه الفئة من املترشحين ،فيتعين عليكم القيام بما يلي:
 .1يجب عليكم ،في البداية ،طلب التسجي باملنصة من خالل الضغط على "إحداث حسابك" في
الفضاء الخاص بتسجي الدخول واختيار "بكالوريا أجنبية" ضمن االختيارين املتاحين.
 .2عد ذلك ،أنتم مطالبون بتعبئة االستمارة التي تتضمن عض املعلومات الخاصة بكم (الحالة
املدنية ،البريد االلكتروني ،بلد الحصول على شهادة البكالوريا ،املؤسسة ،الخ.).
 .3تقوم اإلدارة بمعالجة طلب تسجيلكم باملنصة وتوافيكم ،عبر البريد االلكتروني الذي تمت تعبئت
باالستمارة ،بإشعار يتضمن إسم املستخدم وكلمة السر لولوج املنصة أو إعالم برفض طلبكم في
حالة عدم قبول طلب التسجي  .يجب عليكم االحتفاظ بعناية باسم املستخدم وكلمة السرألنكم
مدعون الستخدامهما للولوج لفضائكم الشخص ي للترشيح طوال مسلسل الترشيح واالنتقاء.
مالحظة هامة:
ال يعتبر طلب تسجيلكم باملنصة نهائيا إال عد توص اإلدارة ،عبر البريد اإللكتروني
( )bacetranger@tawjihi.maبملف ترشيزكم متضمنا لجميع الوثائق املطلوبة في اآلجال املحددة لذلك.
ويجب أال يتعدى حجم الوثائق املرسلة بالبريد اإللكتروني .10 Mo
في حالة نسيان حسابكم االلكتروني:
في حالة قيامكم بتسجي الدخول وعدم تمكنكم من الولوج لحسابكم االلكتروني ،فيتعين عليكم:
 .1الضغط على "نسيان حساب" في الفضاء الخاص بتسجي الدخول.
 .2أنتم مطالبون بإدخال رمز مسار أو الرقم الوطني للطالب في االستمارة التي ستظهر على شاشتكم.
عد التأكد من تواجد املرشب في قاعدة املعطيات ،ستطلب املنصة منكم تعبئة بريدكم االلكتروني
الجديد والنقط املحص عليها في اللغتين العربية والفرنسية في االمتزان الوطني أو الجهوي.
 .3يتم قبول تغيير حسابكم االلكتروني وموافاتكم من جديد باسم املستخدم وكلمة السر لولوج
فضائكم الخاص باملنصة عد التأكد من صحة املعلومات املعبأة في االستمارة.
 .2ادخال الترشيحات (التعبيرعن رغبات الترشيح) :ما بين  14يوليوزو 28يوليوز2022
عد توصلكم باملعلومات الخاصة بتسجي دخولكم للمنصة ،املرجو إدخال إسم املستخدم وكلمة السر
الخاصة بكم بالفضاء املخصص لتسجي الدخول ثم الضغط على "تسجي الدخول" والشروأل في التعبير
عن رغبات الترشيح عبر املراح التالية:
 .1مباشرة عد أول عملية تسجي دخول للمنصة ،أنتم مطالبون بتأكيد اطالعكم وموافقتكم على
"ميثاق حقوق وواجبات املرشح"؛
 .2عد نجاح عملية تسجي الدخول ،ستلجون لفضائكم الخاص الذي يضم ا ركان التالية:
ترشيحاتي ،اقتراحات الولوج وإشعارات؛
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 .3اعتبارا من اليوم االول من تاريخ التعبير عن رغبات الترشيح ،يمكنكم البزث في ركن "ترشيزاتي" عن
التكوينات املتاحة لكم بناء على معايير القبول املتعلقة بك تكوين (حسب مسلك البكالوريا)،
باستخدام معايير البزث (نوأل املؤسسة ،املدينة ،الجامعة).....؛
 .4من خالل عمليات البزث ،يمكنكم اضافة رغبات الترشيح عن طريق انتقاء التكوينات التي تهمكم
في جدول البزث ،والضغط على "اضافة"؛
 .5في جدول "ترشيحاتي" يمكنكم تغيير ترتيب أو إلغاء التكوينات املختارة وذلك قب التاريخ املحدد
النتهاء التعبير عن رغبات الترشيح.
مالحظات هامة:
-

-

تسمح املنصة باختيار  10تكوينات على األكثر.
يمكن للمترشب اختيار وترتيب التكوينات من نفس نوعية املؤسسات أو املزج بين تكوينات من
مؤسسات مختلفة في نفس الالئزة.
يمكن للمترشب تغيير الئزة وترتيب االختيارات قب انقضاء آخر أج إلدخال االختيارات.
يكتس ي ترتيب اختيارات التكوين أهمية كبيرة .وفي هذا الصدد ،يجب التذكير بأن منصة "توجيهي"
تعتمد االختياراألول لكل مترشح في عملية ترتيب املترشحين بناء على االستحقاق .وفي حالة عدم
تمكن املترشح من الحصول على مقعد في اختياره األول ،يتم االنتقال إلى االختيار الثاني وهكذا
دواليك.
في حالة تمكن املترشح من الحصول على مقعد في أي اختيار من اختياراته ،يتم إلغاء جميع
الرغبات التي تلي هذا االختيارفي الترتيب بشكل اوتوماتيكي ونهائي.

 .3االجابة عن مقترحات الولوج :ابتداء من  02غشت ( 2022املرحلة األولى) و 6شتنبر(املرحلة الثانية)
تتم موافاة املترشب ،خالل ك مرحلة ،بمقترح واحد للولوج .ويتعلق االمر بأفض تعيين ممكن بمؤسسة او
تكوين وذلك بناء على االختيارات املعبر عنها في مرحلة التعبير عن رغبات الترشيح واملعدل املحتسب لالنتقاء
في ك تكوين.
اعتبارا من التاريخ املحدد لعرض مقترحات القبول ،يمكنكم االطالأل على التكوين الذي تم انتقاؤكم لولوج
من خالل ركن "اقتراح الولوج".
يتوجب عليكم االجابة ،عبر املنصة على "اقتراح الولوج" ،خالل املدة الزمنية املحددة لت بيت مقترحات
القبول ،باختيار جواب واحد من االجوبة التالية:
 )1أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم:
باختياركم هذا الجواب ،تؤكدون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة اإللكترونية ،ويتم حجز
مقعد لكم باملؤسسة واملسلك املقترحين ،مع اشتراط ايداأل شهادة الباكالوريا االصلية باملؤسسة
املقترحة قب انتهاء اآلجال املحددة إليداأل امللف .وبهذا تنتهي عملية ترشيزكم في هذه املرحلة دون
الحاجة للمرور الى املرحلة التالية.
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 )2أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل:
باختياركم هذا الجواب ،تقبلون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة اإللكترونية ،مع االحتفاظ
بالترشيح لعرض أفض في مرحلة االنتقاء التالية ،وبهذا تحجز لكم املنصة اإللكترونية مقعدا
باملؤسسة واملسلك املقترحين الى غاية اجابتكم على مقترح املرحلة املوالية.
 )3أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادرنهائيا مسلسل الترشيح:
باختياركم هذا الجواب ،ترفضون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة اإللكترونية ،وتؤكدون
التخلي النهائي عن جميع طلبات الترشيح املتعلقة عملية االنتقاء بمختلف مراحلها (ا ولى وال انية).
يتضمن فضاء "اختيارات في االنتظار" اختيارات املترشب املرتبة قب االختيار الذي تزص في على مقترح
للولوج في الئزة ترشيزات  .وتشم االختيارات الواردة في هذا الفضاء التكوينات التي يمكن للمترشب ،الذي
أجاب ب"أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل" على مقترح الولوج ،أن
يزص فيها على مقترحات للولوج في املراح املوالية ،بناء على االستزقام ،في حالة شغور مقاعد في هذه
التكوينات.

مالحظات هامة:
-

-

-

يمكن للمترشب تغيير الجواب عن اقتراح الولوج خالل الفترة املحددة لإلجابة عن مقترحات الولوج في
ك مرحلة .وتعتمد املنصة آخر جواب للمترشح قبل انقضاء هذه الفترة كجواب نهائي وال يمكن
قبول أي طلب لتغييرالجواب بعد ذلك.
املترشحون املطالبون بإيداأل شهادة البكالوريا ا صلية في املؤسسة التي تم قبولهم فيها هم فقط
املرشحون الذين أجابوا ب"أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم ".
يجب التذكير أن أجوبة املترشحين ملقترحات الولوج في املرحلة ال انية تقتصر على جوابين اثنين فقط:
"أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم" أو "أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل
الترشيح".
سيتم اعتبار عدم اإلجابة على مقترح الولوج في أي مرحلة من مراحل الترشيح ،داخل اآلجال
املحددة لذلك ،بمثابة رفض نهائي للمقترح املقدم ومغادرة مسلسل الترشيح بصفة نهائية.
يتم إيداأل شهادة البكالوريا ا صلية في املؤسسة املعنية في اآلجال املحددة لذلك في ك مرحلة.
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 .4إيداع ملف التسجيل :خالل الفترة املحددة لذلك في كل مرحلة
في حالة تأكيد مقترح القبول واختياركم لجواب " أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم" ،أنتم مدعوون إليداأل
الشهادة ا صلية للباكالوريا باملؤسسة املقترحة قب انتهاء اآلجال املحددة لذلك في إحدى املرحلتين.
 .5التسجيل اإلداري باملؤسسة الجامعية املعنية
في نهاية عملية االنتقاء ،أنتم مدعوون إلتمام اجراءات التسجي اإلداري النهائي باملؤسسة الجامعية التي تم
قبولكم للدراسة بها داخ اآلجال املحددة لذلك مع اإلدالء بجميع البيانات والوثائق التي تطلبها املؤسسة
املعنية.
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* 2023-2022  الئحة املسالك املعتمدة واملفتوحة بسلك املهندس برسم السنة الجامعية:4 امللحق رقم

املسالك املفتوحة

كليات العلوم
والتقنيات

Génie Industriel
Géoinformation

طنجة

Logiciels et Systèmes Intelligents
Génie Electrique et Management Industriel
Génie Physique : Matériaux et Energie

بني مالل

Productique-Mécatronique
Ingénierie en Finance et Actuariat
Génie Civil
Génie des Matériaux et Procédés

مراكش

Ingénierie en Réseaux et Systèmes d'Information
Industrie et Sécurité des Aliments
Énergies Renouvelables & Mobilité Électrique
Génie Electrique et Télécommunication
Génie des Procédés et d'Environnement

املحمدية

Génie Mathématique et Informatique
Ingénierie Logicielle et Intégration des Systèmes Informatiques
Génie-Energétique

سطات

Génie des Systèmes Industriels
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املسالك املفتوحة

كليات العلوم
والتقنيات

Génie Logistique et Transport
Génie Informatique
Sciences et Ingénierie de l'Environnement
Ingénierie des Systèmes Electriques et Systèmes Embarqués
Ingénierie en Mécatronique
Industries Agroalimentaires

فاس

Génie Mécanique : Conception Mécanique et Innovation
Systèmes Intelligents, Communicants et Mobiles
Génie de l'Eau et de l'Environnement

الرشيدية

Procédés Industriel et Environnement

الحسيمة

:*ملحوظة هامة
 يمكن لكليات العلوم والتقنيات فتح مسالك جديدة، باإلضافة إلى املسالك املفتوحة في سلك املهندس.2022 عد اعتمادها خالل دورة
 وكذا2023-2022  سيتم اإلعالن النهائي عن املسالك املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية.البيانات الخاصة بها في املواقع اإللكترونية لهذه املؤسسات
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امللحق رقم  :5الئحة بعناوين كليات العلوم والتقنيات
الجامعة

كلية العلوم
والتقنيات

العنوان البريدي

املوقع االلكتروني

الهاتف

جامعة عبد املالك
السعدي تطوان

طنجة

ص.ب 416
طنجة الرئيس ي

www.fstt.ac.ma

05 39 39 39 54
05 39 39 39 55

جامعة القاض ي عياض
مراكش

مراكش

ص.ب 549
محج عبد الكريم الخطا ي
مراكش –جيليز

www.fstg-marrakech.ac.ma

جامعة السلطان
موالي سليمان
بني مالل

بني مالل

ص.ب 523
بني مالل

www.fstbm.ac.ma

جامعة سيدي مزمد
بن عبد هللا فاس

فاس

جامعة الحسن ا ول
سطات

سطات

ص.ب 2202
طريق ايموزار
فاس – سايس
ص.ب 577
طريق الدار البيضاء
سطات

www.fst-usmba.ac.ma

05 24 43 34 04
05 23 48 51 12
05 23 48 51 22
05 23 48 51 82
05 35 60 29 53
05 35 60 80 14
05 35 60 96 35

www.fsts.ac.ma

05 23 40 07 36

جامعة موالي إسماعي
مكناس

الرشيدية

ص.ب 509
الرشيدية

www.fste-umi.ma

05 35 57 44 97
05 35 57 44 85

جامعة الحسن ال اني
الدارالبيضاء

املحمدية

ص.ب 146
املحمدية

www.fstm.ac.ma

05 23 31 47 05
05 23 31 47 08

جامعة عبد املالك
السعدي
تطوان

الحسيمة

ص.ب 34
أجدير 32003
الحسيمة

fsth.ma
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05 39 80 71 72

