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 خصىصياث وأهداف التنىين في ملياث العلىم والتقىياث. 1

سجىص . حعخبر ولُاث العلىم والخلىُاث مؤطظاث للخعلُم العالي ذاث ؿبغت علمُت وجلىُت في هفع الىكذ ٍو
ً فيها على هظام بُداغىجي كائم على أطاض  جىظم دالٌ فـٌى دزاطُت طداطُت " وحداث دزاطُت "الخيٍى

ت) . (هـف طىٍى

 هما .(L.M.D)دهخىزاه -ماطتر-هىدطت البُداغىجُت إجاشةولُاث العلىم والخلىُاث حظب اٌوجىظم الدزاطاث ب
ىاث أدسي كـد مىح دبلىم مهىد  . الدولت والدبلىم الجامعي للخىىىلىجُاضًمىً لهره املؤطظاث جىظُم جيٍى

: وتهدف ولُاث العلىم والخلىُاث إلى

 مً مىاؿلت دزاطتهم في  أو املهىُتجمىين الخالمُر الحاؿلين على ػهادة البيالىزٍا العلمُت أو الخلىُت -
 .مُادًً العلىم الخطبُلُت والخىىىلىجُا والهىدطت

م  - ىاث مظاًسة لحاجُاث اللطاعاث املىخجت على الـعُد الىطني والجهىي وذلً عً طٍس جىفير جيٍى

. اليلُاث واللطاعاث املؼغلتهره فخح مظالً ذاث ؿبغت مهىُت بخعاون وثُم بين 

ً في مُادًً العلىم الخطبُلُت والخىىىلىجُا والهىدطت والطُما  وجذخف ولُاث العلىم والخلىُاث بالخيٍى

، املُياهًُ، إلالُىتروهًُ، الهىدطت الىهسبائُت، هىدطت املعلىمُاث، الاجـاالث الظلىُت والالطلىُت والؼبياث

الطسائم، الهىدطت الـىاعُت، الهىدطت املدهُت، الهىدطت الغرائُت، الهىدطت الىُمُائُت، الهىدطتاملعدهُت، 
. الـُاهت ومساكبت الجىدة، الطاكت، املاء، البِئت، الخ

 

 

إلاجاسة في العلىم والتقىياث . 2
 

مدة التنىين واملسالو املفتىحت . 1.2

ٌ 6 )جالث سىىاثحظخغسق مدة الدزاطت بظلً إلاجاشة  دبلىم إلاجاسة في ًحسش الطالب الىاجح بعدها على  ( فـى

ًُ مً . العلىم والتقىياث ِ
ّ
َمى وحؼخمل ول إجاشة في العلىم والخلىُاث على جرع مؼترن ًمخد ألزبعت فـٌى وٍُ

الحـٌى على دبلىم الدزاطاث الجامعُت في العلىم والخلىُاث، ًخم بعده جىجُه الطالب إلى إحدي الخذــاث 

. املفخىحت

 أو الىزٍا العلمُت أو الخلىُتـي البًـــة جروع مؼترهت مفخىحت في وجه حاملـاث العلىم والخلىُاث أزبعــزح هليـوجلذ
 : واملظخىفين لؼسوط الىلىجاملهىُت

اكُاث  - اء – إعالمُاث – ٍز  ،(M.I.P)فيًز

اكُاث  - اء – إعالمُاث – ٍز  ،(M.I.P.C)هُمُاء – فيًز

 ،(B.C.G)جُىلىجُا – هُمُاء  – بُىلىجُا -

 (G.E - G.M)الهىدطت املُياهُىُت – الهىدطت الىهسبائُت  -

.  رفقته1امللحق  في املظالً املبِىت في دبلىم إلاجاسة في العلىم والتقىياثوجمىح ولُاث العلىم والخلىُاث 
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عدد املقاعد . 2.2

:  والخالي2019-2018حدد عدد امللاعد املفخىحت للترػُح بسطم الظىت الجامعُت 

 

 املجمىع
الجروع املؼترهت  عدد املقاعد املفتىحت للسىت ألاولى

الحسيمت  لإلجاشة في العلىم والخلىُاث  طىجت بني مالى سطاث فاس مزالش الزشيدًت املحمدًت

اكُاث  250 - 700 602 200 630 680 126 2465 اء – إعالمُاث – ٍز فيًز
(M.I.P) 

1000 - - - 300 - - 500 400 

اكُاث  اء – إعالمُاث – ٍز – فيًز
هُمُاء 

( M.I.P.C) 

3165 126 580 630 440 602 420 700 450 
جُىلىجُا – هُمُاء – بُىلىجُا 

(B.C.G) 

830 - - - - - 280 200 350 
الهىدطت – الهىدطت الىهسبائُت 

املُياهُىُت 
(G.E - G.M) 

املجمىع  1450 1400 1400 1204 1260 1260 1260 252 9486

 

 :ملحىظت

، وذلً حظب طاكتها الاطدُعابُت %10ًمىً للمؤطظت ججاوش عدد امللاعد املفخىحت بيظبت ال جخعدي  -
. وإمياهُت الخأطير املخىفسة

 مً عدد امللاعد املحددة للظىت ألاولى ليل مؤطظت للطلبت ألاجاهب الرًً جخىفس فيهم %5جلاف وظبت  -
. الؼسوط املطلىبت

 

 الشزوط وإلاجزاءاث الخاصت بالترشيح للسىت ألاولى لإلجاسة. 3.2

 شزوط الترشيح. 1.3.2

 : أن ًيىن السىت ألاولى من إلاجاسة في العلىم والتقىياثٌؼترط في املترشح الجخُاش مبازاة ولىج 

 اكُت أو ػعبت  2018-2017 مسجال بالظىت النهائُت مً طلً البيالىزٍا لظىت في ػعبت العلىم الٍس
بُت أو ػعبت العلىم والخىىىلىجُاث أو إحدي ػعب ومظالً البيالىزٍا املهىُت املؼاز إليها  العلىم الخجٍس

 .في الجدٌو أطفله

  بُت أو يأو حاؿال على ػهادة البيالىز اكُت أو ػعبت العلىم الخجٍس ا أو ما ٌعادلها في ػعبت العلىم الٍس
 .إحدي ػعب ومظالً البيالىزٍا املهىُت املؼاز إليها في الجدٌو أطفله ػعبت العلىم والخىىىلىجُاث
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: وججدز إلاػازة إلى أن هىع البيالىزٍا املطلىبت جخىكف على الجرع املؼترن املترشح له

الجذع املشترك لإلجاسة 
في العلىم والتقىياث 

 هىع البهالىريا

اكُاث  اء – إعالمُاث – ٍز فيًز

(M.I.P) 

 اكُت  :ػعبت العلىم الٍس
  اكُت  (أ)مظلً العلىم الٍس
  اكُت  (ب)مظلً العلىم الٍس

 بُت  :ػعبت العلىم الخجٍس
  ائُت مظلً العلىم الفيًز
  مظلً علىم الحُاة وألازق
 مظلً العلىم الصزاعُت 

 البيالىزٍا املهىُت: 
 الالىتروجىىًُ وأجهصة الخىاؿل 
 الـُاهت املعلىماجُت والؼبياث 
 د وجىُُف الهىاء  الخبًر
 الىظم الالىتروهُت والسكمُت 
 طُازاث: دُاز- ؿىاعت املسهباث املخحسهت 
 أوزاغ البىاء 
 زطم البىاء 
 ؿىاعت البيُاث املعدهُت 

 

اكُاث  اء – إعالمُاث – ٍز هُمُاء – فيًز

(M.I.P.C) 

 اكُت  :ػعبت العلىم الٍس
  اكُت  (أ)مظلً العلىم الٍس
  اكُت  (ب)مظلً العلىم الٍس

 بُت  :ػعبت العلىم الخجٍس
  ائُت مظلً العلىم الفيًز
  مظلً علىم الحُاة وألازق
  مظلً العلىم الصزاعُت

جُىلىجُا – هُمُاء  – بُىلىجُا

(B.C.G) 

 بُت  :ػعبت العلىم الخجٍس
  ائُت مظلً العلىم الفيًز
  مظلً علىم الحُاة وألازق
 مظلً العلىم الصزاعُت 

 اكُت  :ػعبت العلىم الٍس
  اكُت  (أ)مظلً العلىم الٍس

  (بيالىزٍا مهىُت)ػعبت الفالحت: 
 مظلً حظُير كُعت فالحُت 

الهىدطت املُياهُىُت – الهىدطت الىهسبائُت 

(G.E - G.M) 

  ػعبت العلىم والخىىىلىجُاث: 
 مظلً العلىم والخىىىلىجُاث الىهسبائُت 
 مظلً العلىم والخىىىلىجُاث املُياهُىُت 

 اكُت  :ػعبت العلىم الٍس
  اكُت  (أ)مظلً العلىم الٍس
  اكُت  (ب)مظلً العلىم الٍس

 بُت  :ػعبت العلىم الخجٍس
 ائُت  مظلً العلىم الفيًز

 البيالىزٍا املهىُت: 
 ؿىاعت الطائساث 
 الـُاهت الـىاعُت 
 الخـيُع املُياهُيي 
 الالىتروجىىًُ وأجهصة الخىاؿل 
 الـُاهت املعلىماجُت والؼبياث 
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الجذع املشترك لإلجاسة 
 هىع البهالىريافي العلىم والتقىياث 

 د وجىُُف الهىاء  الخبًر
 الىظم الالىتروهُت والسكمُت 
 طُازاث: دُاز- ؿىاعت املسهباث املخحسهت 
 أوزاغ البىاء 
 زطم البىاء 
 ؿىاعت البيُاث املعدهُت 

 

 

 ملف الترشيح. 2.3.2

ت التي ًخابع بها دزاطخه أو مً مطبىعًخيىن ملف الترػُح مً  ت إلاكلُمُت  ًدظلمه املترشح مً الثاهٍى املدًٍس

لتربُت الىطىُت التي ٌؼمل هفىذها مسهص الامخحان باليظبت للمترشحين غير املخمدزطين أو الرًً ًخابعىن ٌ
ت في مؤطظت للخعلُم الخاؾ ت اطخيظاخ ألاعداد اليافُت مً هرا . دزاطتهم الثاهٍى فعلى املؤطظاث الثاهٍى

 .املطبىع لُيىن في مخىاٌو وافت الخالمرة املعىُين

مىً هرلً جحمُل هرا املطبىع مً املىاكع الالىتروهُت ليلُاث العلىم والخلىُاث  الئحت املىاكع الالىتروهُت في )ٍو
(. 2امللحق 

وججدون، زفلت هره املرهسة، همىذج املطبىع الخاؾ بالترػُح الجخُاش مبازاة ولىج الظىت ألاولى لإلجاشة في العلىم 

 (.3امللحق أهظس )والخلىُاث 

 وجلدم ولُاث العلىم والخلىُاث إمياهُت إًداع الترػُحاث بها عبر ألاهترهِذ وذلً مً دالٌ مىاكعها ،هرا

 (.2امللحق هظسأ)إلالىتروهُت 

خعين على ول مترشح إًداع ملف الترػُح لدي اليلُت التي ًسغب في الالخحاق بها، وذلً   فترة الترػُح دالٌٍو

 .2018ليىس ًى10جالجاء  ويىم اى2018 ًىهيى 11جىين الا ًىم ما بيناملمخدة 

. ججدز إلاػازة إلى أهه ال ًساعى الخىشَع الجغسافي في الترػُح ليلُت مً ولُاث العلىم والخلىُاث: مالحظت

 مباراة الىلىج. 2.3.2

:  بعد هجاح املترشحين فيالسىت ألاولى لإلجاسة في العلىم والتقىياثًخم ولىج 

 امخحان البيالىزٍا. 

  مسجىص على هىع البيالىزٍا والجرع ، حظب الاطخحلاق، اهتقاءومبازاة الىلىج لهره اليلُاث على ػيل

خم جسجِب املترشحين .املعدٌ املحـل علُه في امخحاهاث البيالىزٍا  على وهرااملؼترن املترشح له ٍو

 .4رقم امللحق بعد احدظاب معدلهم هما هى مبين في 

 إلاعالن عن الىتائج. 4.3.2

م  2018 ًىليىس 20لجمعت ا طخذبر ولُاث العلىم والخلىُاث ًىم بىاططت إعالن ٌعلم دادل اليلُاث وعً طٍس
مىكع اليلُت أو الجامعت على ألاهترهِذ املترشحين امللبىلين بـفـت نهائُت وهرا املترشحين املسجلين في الئحت 

. الاهخظاز
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 وطُعىق ول مترشح هاجح لم ًؤهد حسجُله النهائي في الىكذ الري جحدده له اليلُت بمترشح وزد اطمه في ،هرا
. الئحت الاهخظاز وذلً حظب الاطخحلاق

 03جىين  ًىم ااربين ما وطدىظم عملُت الدسجُل، حظب الجدولت الخاؿت بيل مؤطظت، دالٌ الفترة املمخدة 

 .2018 شتىبر 08السبت  ويىم شتىبر

الشزوط وإلاجزاءاث الخاصت بالترشيح للسىت الثالثت من إلاجاسة . 4.2

 مً إمياهُت ولىج الظىت الثالثت– بىاء على هظام الجظىز – طِظخفُد الطلبت املظخىفىن للمعازف املىدظبت 

: الري ًفخح في وجه (الفـل الخامع)لدبلىم إلاجاشة في العلىم والخلىُاث 

  الطلبت الحاؿلين على دبلىم الدزاطاث الجامعُت في العلىم والخلىُاث(DEUST) أو دبلىم الدزاطاث ،

، أو الدبلىم الجامعي (DEUP)، أو دبلىم الدزاطاث الجامعُت املهىُت (DEUG)الجامعُت العامت 

، أو ػهادة معترف بمعادلتها لهره الدبلىماث (B.T.S) ، أوػهادة الخلني العالي(DUT)للخىىىلىجُا 
 .محـل عليها في الخذــاث املطلىبت

  ً ت امللبىلين في املبازاة الىطىُت املؼترهت لاللخحاق بمؤطظاث جيٍى جالمرة ألاكظام الخحليًر

 .(Attestation d’admissibilité)املهىدطين والرًً اطخىفىا الامخحاهاث الىخابُت 

وجحدد ول مؤطظت عدد امللاعد املفخىحت للترػُح وػسوط الىلىج واملعازف البُداغىجُت الالشم اهدظابها مظبلا 

. وإلاجساءاث الخاؿت بالترػُح وجيؼسها بمىكعها إلالىترووي

 

 دبلىم مهىدس الدولت . 3
 

مدة التنىين واملسالو املفتىحت .1.3

ىاث في طلً املهىدض جخىج  ً بهرا الظلً . بدبلىم مهىدس الدولتجىظم ولُاث العلىم والخلىُاث جيٍى ويهم الخيٍى
هما جللً به مجمىعت مً املعازف والىفاًاث املخعللت بخدبير . املجاٌ العلمي والخلني ألاطاس ي واملخذـف

ع وجدبير امللاوالث واللغاث وجلىُاث إلاعالم والخىاؿل . املؼاَز

.  رفقته5امللحق  املبِىت في املظالً في دبلىم مهىدس الدولتوجمىح ولُاث العلىم والخلىُاث 

ٌ )  سىىاث3وحظخغسق الدزاطت بهرا الظلً  فخح الترػُح لىلىج هرا الظلً ف (طخت فـى  وجه الطلبت يٍو
. املظخىفين لؼسوط الىلىج املبِىت في الفلسة أطفله

الشزوط وإلاجزاءاث الخاصت بالترشيح . 2.3

 ولىج السىت ألاولى من سلو املهىدس. 1.2.3

ًمىً الترػُح لىلىج الظىت ألاولى مً طلً املهىدض املىظم مً طسف ولُاث العلىم والخلىُاث، وذلً في حدود 

: عدد امللاعد املمىىحت بيل مؤطظت، باليظبت

 املهىدطين ً ت الىاجحين في املبازاة الىطىُت املؼترهت لىلىج مؤطظاث جيٍى  .لخالمرة ألاكظام الخحليًر
 أو حاملي إحدي الدبلىماث أو الؼهاداث الخالُت أو ما ٌعادلها :
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  دبلىم الدزاطاث الجامعُت العامت(DEUG) 
  دبلىم الدزاطاث الجامعُت املهىُت(DEUP) 

  دبلىم الدزاطاث الجامعُت في العلىم والخلىُاث(DEUST) 

  الدبلىم الجامعي للخىىىلىجُا(DUT) 
 دبلىم إلاجاشة 

ت،باليظبت لخالمرة الظىت ألاولى مً طلً املهىدض ولىج إلاجساءاث الخاؿت بالترػُح ٌ جحّدد  ألاكظام الخحليًر

ً لىلىجاملىكع إلالىترووي الخاؾ باملبازاة الىطىُت املؼترهت على  : 2018 لظىت املهىدطين مؤطظاث جيٍى
www.esith-cnc2018.maأو www.cncmaroc.ma. 

فُما ًذف باقي املترشحين، جحدد ول مؤطظت ػسوط الىلىج واملعازف البُداغىجُت الالشم اهدظابها مظبلا 

. وجيؼسها بمىكعها إلالىترووي ول جذـف للمبازاة الخاؿت بوإلاجساءاث الخاؿت بالترػُح

ولىج السىت الثاهيت من سلو املهىدس . 2.2.3

م مبازاة مفخىحت في وجه املترشحين الحاؿلين على ألاكل  ًمىً ولىج الظىت الثاهُت مً طلً املهىدض عً طٍس

وذلً حظب املعازف البُداغىجُت الالشم  (دبلىم إلاجاشة أو دبلىم معترف بمعادلخه له) 3+ايعلى ػهادة بيالىز 
. اهدظابها مظبلا، وفي حدود عدد امللاعد املخاحت

عدد املقاعد . 3.3

:  والخالي2019-2018حدد عدد امللاعد بظلً املهىدض املفخىحت للترػُح بسطم الظىت الجامعُت 
 

املجمىع السىت الثاهيت السىت ألاولى كليات العلوم والتقنيات 

 220 40 180 مراكش

 200 20 180المحمدية 

 180 30 150سطات 

 140 20 120طنجة 

 72 12 60فاس 

 72 * 72بني مالل 

 20 * 20الرشيدية 

 * * *الحسيمة 

 904 122 782المجموع 

 :ملحىظت

، وذلً حظب طاكتها الاطدُعابُت %10ًمىً للمؤطظت ججاوش عدد امللاعد املفخىحت بيظبت ال جخعدي  -
. وإمياهُت الخأطير املخىفسة

 مً عدد امللاعد املحددة للظىت ألاولى مً طلً املهىدض ليل مؤطظت للطلبت ألاجاهب %5جلاف وظبت  -
. الرًً جخىفس فيهم الؼسوط املطلىبت



 

 

 

 1امللحق رقم 
 

 *2018/2019 الئحت مسالو إلاجاسة في العلىم والتقىياث املعتمدة واملفتىحت بزسم السىت الجامعيت

الجذوع  مسالو إلاجاسة في العلىم والتقىياث املفتىحت 
 املشترلت

ملياث العلىم 
 والتقىياث

  Génie Civil Génie Informatique Energies Renouvelables Génie des Procédés MIPC 

 طىجت

   Géosciences Appliquées 
Techniques d'Analyses 

Chimiques 
Biotechnologies BCG 

  Génie Electrique Génie Industriel Design Industriel et Productique 
Electronique Electrotechnique 

Automatique 
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 
MIPC 

 بني مالى

 
 

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 
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الجذوع  مسالو إلاجاسة في العلىم والتقىياث املفتىحت 
 املشترلت

ملياث العلىم 
 والتقىياث

  Mécanique Energétique 
Systèmes de Transmission 

et de Télécommunications 
Mathématiques et Informatique 

Electronique, Electrotechnique 

et Automatique 
MIP 

الحسيمت 

   
Techniques d’Analyse 

et Contrôle de Qualité 

Génie de l'Eau 

et de l'Environnement 

Sciences Agroalimentaires 

et Techniques de Commerce 
BCG 

   Physique des Matériaux 
Informatique, Electronique, 

Electrotechnique et Automatique 
Physico-Chimie des Matériaux MIPC 

  مزالش 

  

  

  
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 

 املحمدًت

 
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 سطاث

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 
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الجذوع  مسالو إلاجاسة في العلىم والتقىياث املفتىحت 
 املشترلت

ملياث العلىم 
 والتقىياث

Ingénierie et Management des 

Systèmes Industriels 
Ingénierie Mécanique Energies Renouvelables 

Mathématiques 

Appliquées 
Génie Logiciel Sciences de l'Ingénieur MIP 

 الزشيدًت

  Chimie Appliquée Géosciences Appliquées Physiologie et Santé Biologie Végétale Appliquée BCG 

 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 

 

: ملحىظت هامت*

  2018باإلكافت إلى املظالً املفخىحت، ًمىً ليلُاث العلىم والخلىُاث فخح مظالً جدًدة بعد اعخمادها دالٌ دوزة. 

  وهرا البُاهاث الخاؿت بها في املىاكع إلالىتروهُت لهره املؤطظاث2019-2018طِخم إلاعالن النهائي عً املظالً املعخمدة واملفخىحت بسطم الظىت الجامعُت .
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 2امللحق رقم 
 

 الئحت بعىاوين ملياث العلىم والتقىياث

 

الجامعت 
مليت العلىم 

والتقىياث 
دي   الهاجفاملىقع الالنترووي العىىان البًر

جامعت عبد املالً 

الظعدًخطىان 
طىجت 

 416ب .ؾ

طىجت السئِس ي 
www.fstt.ac.ma 

05 39 39 39 54 

05 39 39 39 55 

جامعت اللاض ي 

عُاكمساهؽ 
مساهؽ 

 549ب .ؾ

م الخطابي  محج عبد الىٍس

جُليز –مساهؽ 

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

جامعت الظلطان 

مىالي طلُمان 

بني مالٌ 

بني مالٌ 
 523ب .ؾ

 بني مالٌ
www.fstbm.ac.ma 

05 23 48 51 12 

05 23 48 51 22 

05 23 48 51 82 

جامعت طُدي دمحم 

بً عبد هللا فاض 
 فاض

 2202ب .ؾ

م اًمىشاز  طٍس

طاٌع –  فاض 

www.fst-usmba.ac.ma 

05 35 60 29 53 

05 35 60 80 14 

05 35 60 96 35 

جامعت الحظً 

ألاولظطاث 
ططاث 

 577ب .ؾ

م الداز البُلاء  طٍس

 ططاث

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

جامعت مىالًئطماعُل 

مىىاض 
السػُدًت 

 509ب .ؾ

 السػُدًت
www.fste-umi.ma 

05 35 57 44 97 

05 35 57 44 85 

جامعت 

الحظىالثاهُالدازالبُلاء 
املحمدًت 

 146ب .ؾ

 املحمدًت
www.fstm.ac.ma 

05 23 31 47 05 

05 23 31 47 08 

الحظُمت جامعت دمحم ألاٌو وجدة 

 34ب .ؾ

 32003أجدًس 

الحظُمت  

fsth.ma 05 39 80 71 72 

 

 

http://www.fstt.ac.ma/
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  املترشحينطزيقت احتساب املعدى الهتقاء

أو الجدع املشترك /معامل الترجيح حسب هىع البهالىريا وطزيقت احتساب املعدى 

  معامل الترجيحx( معدى البهالىريا الجهىيت%25 + معدى البهالىريا الىطىيت 75%(

 جذع

" جيىلىجيا- ليمياء- بيىلىجيا"

BCG 

جذوع 

اء- معلىمياث- رياضياث"  MIPC" ليمياء- فيًز

اء- معلىمياث- رياضياث "أو   MIP"فيًز

جذع 

" الهىدست امليهاهينيت- الهىدست النهزبائيت"

GE_GM 

 1,40: علىم الحُاة وألازق

 1,40:العلىم الصزاعُت

ائُت  1,20:العلىم الفيًز

اكُت  1,00:العلىم الٍس

 1,00:  حظُير كُعت فالحُت

اكُت  1,40:العلىم الٍس

ائُتالعلىم  1,20: الفيًز

 1,00: علىم الحُاة وألازق

 1,00:      العلىم الصزاعُت

 1,00: مسالو البهالىريا املهىيت

 1,60: املُياهُىُتالعلىم والخىىىلىجُاث

 1,40: الىهسبائُتالعلىم والخىىىلىجُاث

اكُت  1,40: العلىم الٍس

ائُتالعلىم  1,20: الفيًز

 1,10: مسالو البهالىريا املهىيت
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 5امللحق رقم 

 

الئحت باملسالو املعتمدة واملفتىحت بسلو املهىدس 

 *2019-2018بزسم السىت الجامعيت 
 

كليات العلوم 
 والتقنيات

 المسالك المفتوحة

 طنجة

Electronique Electrotechnique et Automatique 

Logiciel et Systèmes Informatiques 

Génie Industriel 

Géoinformation 

Logiciels et Systèmes Intelligents 

Génie Electrique et Management Industriel 

 بني مالل

Génie Physique : Matériaux et Energie 

Productique-Mécatronique 

Génie Electrique 

 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 
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: ملحىظت هامت*

لى املظالً املفخىحت في طلً املهىدض، ًمىً ليلُاث العلىم والخلىُاث فخح مظالً جدًدة إ باإلكافت -
 .2018بعد اعخمادها دالٌ دوزة 

 وهرا البُاهاث 2019-2018طِخم إلاعالن النهائي عً املظالً املعخمدة واملفخىحت بسطم الظىت الجامعُت  -
 .الخاؿت بها في املىاكع إلالىتروهُت لهره املؤطظاث

كليات العلوم 
 والتقنيات

 المسالك المفتوحة

 المحمدية

Génie Electrique et Télécommunication 

Génie des Procédés et d'Environnement 

Génie Mathématique et Informatique 

Ingénierie Logicielle et Intégration des Systèmes Informatiques 

Génie-Energétique 

 سطات

Génie des Systèmes Industriels 

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


