ولوج املدارس العليا للتكنولوجيا وكذا با ي املؤسسات الجامعية املعنية
بتحض ﺮ الدبلوم الجام ي للتكنولوجيا
برسم املوسم الجام ي2019-2018
 .1أهداف التكوين
دف التكوين باملدارس العليا للتكنولوجيا إ ى إعداد تقني ن عالي ن مكون ن نظريا وتطبيقيا متوفرين ع ى
مهارات تقنية تسمح لهم باالندماج ي مختلف املجاالت الاقتصادية والتجارية والصناعية.

.2مدة الدراسة والشهادة املمنوحة
تستغرق مدة الدراسة لتحض ﺮ الدبلوم الجام ي للتكنولوجيا سنت ن مكونة من ) (4أربعة فصول.

.3عدد املقاعد املحددة للمدارس العليا للتكنولوجيا
املدارس العليا للتكنولوجيا

فاس
مكناس
وجدة
الدار البيضاء
َ
أكادير
سال
ب مالل
آسفي
برشيد
الصويرة
كلميم
العيون
خنيفرة
القنيطرة
سيدي بنور

عدد املقاعد املحددة لكل مؤسسة
1040
1000
1000
880
880
870
320
525
550
350
375
300
240
360
180
8870

املجموع
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 .4شروط ال ﺮشيح
يش ﺮط ي امل ﺮشح أن يكون:
 مسجال بالسنة ال ائية من سلك البكالوريا لسنة .2018-2017 أو حاصال ع ى شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.ويجب ع ى امل ﺮشح أن يضع ملف ترشيحه طبقا ملا هو وارد ي الفقرة ) (5أسفله.
ويتم القبول باملدارس العليا للتكنولوجيا ،عن طريق الاستحقاق ،بناء ع ى انتقاء يرتكز ع ى نوع البكالوريا
واملعدل املحتسب كما ي ي:
  %75من املعدل العام للنقط املحصل عل ا ي الامتحان الوط للسنة الثانية لسلك البكالوريا.  %25من املعدل العام للنقط املحصل عل ا ي الامتحان الجهوي للسنة ٔالاو ى لسلك البكالوريا.وتقوم كل مؤسسة ،ع ﺮ بواب ا ٕالالك ﺮونية ،بنشر الئحة مسالك البكالوريا املطلوبة لل ﺮشيح لكل مسلك ع ى
حدة.

ٕ .5الاجراءات الخاصة بال ﺮشيح
يجب ع ى كل م ﺮشح أن يقدم ترشيحه عن طريق املوقع ٕالالك ﺮوني للمؤسسة ال يرغب ي ولوجها أو املوقع
ٕالالك ﺮوني للجامعة املعنية .كما يمكنه إرسال ملف ال ﺮشيح ع ﺮ ال ﺮيد أو وضعه لدى املؤسسة املعنية .هذا،
ويتضمن ملف ال ﺮشيح الوثائق التالية:
 مطبوع يتسلمه امل ﺮشح من: الثانوية ال يتابع ا دراسته.
 املديرية ٕالاقليمية لل ﺮبية الوطنية ال يشمل نفوذها مركز الامتحان بالنسبة للم ﺮشح ن غ ﺮ
املتمدرس ن أو الذين يتابعون دراس م الثانوية ي مؤسسة للتعليم الخاص.
 املوقع ٕالالك ﺮوني للمؤسسة أو الجامعة ال يرغب ي ولوجها.
 شهادة مدرسية ،تثبت تسجيل امل ﺮشح بالسنة الثانية من سلك البكالوريا ي إحدى املسالك املطلوبةوتحمل الرقم الوط ل ﺮنامج مسار أو الرقم الوط للطالب )،(C.N.Eأو نسخة مطابقة لألصل
لشهادة البكالوريا بالنسبة للحاصل ن عل ا.
وتمتد ف ﺮة ال ﺮشيح باملؤسسات املعنيـة ما ب ن يوم الاثن ن  11يونيو  2018ويوم الثالثاء  10يوليوز .2018
وتجدر ٕالاشارة ،إ ى أن املؤسسات املعنية مدعوة إ ى إيداع لوائح امل ﺮشح ن بالوزارة ي أجل أقصاﻩ يوم
الخميس 12يوليوز .2018
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ٕ .6الاعالن عن النتائج
تخ ﺮ كل مؤسسة امل ﺮشح ن املقبول ن بصفة ائية لولوج هذﻩ املدارس وكذا امل ﺮشح ن املسجل ن ي الئحة
الانتظار مباشرة بعد ٕالاعالن عن نتائج الانتقاء ،بواسطة النشر الداخ ي باملؤسسة وموقع املؤسسة ع ى
شبكة ٔالان ﺮنيت ،وذلك ي أجل أقصاﻩ يوم الجمعة  20يوليوز .2018
وستشرع املؤسسات املعنية ي تسجيل املرشح ن املرتب ن ي الالئحة ٔالاساسية والئحة الانتظار خالل الف ﺮات
املحددة من طرف كل مؤسسة.
وستنظم عملية التسجيل حسب الجدولة الخاصة بكل مؤسسة ،املعلن ع ا ي املوقع ٕالالك ﺮوني للمؤسسة،
وذلك ابتداء من يوم الاثن ن  03شتن ﺮ .2018
وكل م ﺮشح تم قبوله بصفة ائية ،ي الالئحة ٔالاساسية ،ولم يؤكد تسجيله ال ائي ي الوقت الذي تحددﻩ
املؤسسة ،سيعوض بم ﺮشح ورد اسمه ي الئحة الانتظار وذلك حسب الاستحقاق ،وخالل الف ﺮات املحددة
لذلك واملعلن ع ا باملؤسسة املعنية وع ى موقعها ٕالالك ﺮوني.
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الئحة املسالك املعتمدة واملفتوحة ي سلك الدبلوم الجام ي للتكنولوجيا1
2019-2018 برسم السنة الجامعية
املسالك املعتمدة

املدارس العليا للتكنولوجيا
الدار
البيضاء

فاس

Administrateur de systèmes et
Réseaux
Administration
des
Réseaux
Informatiques

سال

َ
آسفي مكناس أكادير

وجدة

الصويرة

برشيد

كلميم

ب
مالل

خنيفرة العيون

-

-

-

Agro-industrie

-

Bioanalyses et Contrôles

-

Biotechnologie Végétale
Commercialisation du Produit AgroAlimentaire
Construction et Energétique du
Bâtiment
Développement des Territoires
Ruraux
Développeur
d'Applications
Informatiques
Electronique Embarquée pour
l’Automobile
Electronique et Informatique
Industrielle

-

Energies Renouvelables

-

Energies Renouvelables et Efficacité
Energétique
Environnement et Techniques de
l'Eau

-

-

-

Finance, Banque et Assurance

-

Finance, Compatibilité et Fiscalité

-

Génie Agrobiologique

-

Génie Bio-Industriel

-

Génie Civil

-

-

Génie de l’Environnement
Génie des Procédés
Génie Electrique

-

-

Génie Électrique et Energies
Renouvelables
Génie Electrique et Informatique
Industrielle

-

-

-

-

-

Génie Logiciel
Génie Mécanique et Productique

-

Génie Industriel et Maintenance
Génie Informatique

-

-

-

-

-

Génie Thermique et Energétique

-

-

Gestion des Banques et Assurances
Gestion des Entreprises et des
Administrations
Gestion des Organisations et des
Destinations Touristiques

القنيطرة

-

Agroalimentaire et Génie Biologique

Finance Comptabilité

سيدي
بنور
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-

-

-

املسالك املعتمدة

املدارس العليا للتكنولوجيا
الدار
البيضاء

Gestion des Ressources Humaines

فاس

سال

َ
آسفي مكناس أكادير

-

Gestion Logistique et Transport

وجدة

الصويرة

-

ب
مالل

خنيفرة العيون

سيدي
بنور

القنيطرة

-

Management Logistique et Transport

-

Mécatronique Industrielle
Métiers du Social et de l'Animation
Socioculturelle
Publicité et Marketing Digital

-

Réseaux et Télécommunication
Statistique
et
Informatique
Décisionnelle
Techniques de Management

-

-

-

-

-

-

Technique du Son et de l'Image
Techniques de Commercialisation
Techniques de Commercialisation et
de Communication
Techniques de Commercialisation et
des Services
Techniques de Communication et de
Commercialisation
Techniques de Gestion Commerciale
Techniques de Vente et Service
Client
Techniques Instrumentales et
Management de la Qualité
Technologie et Diagnostique
Electrique Automobile
Technologies Agroalimentaires
Technologies Industrielles de
l'Automobile

كلميم

-

-

Informatique
Informatique et Gestion des
Entreprises
Informatique Industrielle et Systèmes
Automatisés
Logistique et Transport
Maintenance Industrielle des
Systèmes Electromécaniques
Management des Entreprises

برشيد

-

-

-

-

-

-

-

-

Valorisation des Produits du Terroir

-

Web Marketing

-
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املسالك املعتمدة

با ي املؤسسات الجامعية املعنية بتحض ﺮ الدبلوم الجام ي للتكنولوجيا
FMD - Casablanca

FMD – Rabat

ENS-Marrakech

ENS-Tétouan

Administration et
Organisation de l’Entreprise
Assistante Dentaire

ENSET- Mohammedia

ENSET-Rabat

-

-

Finance et Comptabilité

-

Génie Biologique

-

Génie Electrique

-

Génie Mécanique et
Productique

-

Génie Thermique et Energie

-

Ingénierie Informatique
Multimédia et Conception
Web
Sciences et Technologies du
Verre et de la Céramique
Technologie de Laboratoire
de Prothèse Dentaire

-

:ملحوظة
.2018  يمكن فتح مسالك جديدة بعد اعتمادها خالل دورة2019-2018  سيتم الحقا نشر اللوائح ال ائية للمسالك املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية.وكذا البيانات الخاصة ا ي املواقع ٕالالك ﺮونية للمؤسسات املعنية
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عناوين املدارس العليا للتكنولوجيا
الجامعة

املدرسة العليا
للتكنولوجيا

عنوان املؤسسة

املوقع ع ى ٔالان ﺮنيت

جامعة الحسن الثاني
الدار البيضاء

الدار البيضاء

طريق الجديدة ،كلم 7
ص.ب 8012 :الواحة
الدار البيضاء

www.est-uh2c.ac.ma

جامعة سيدي محمد
بن عبد ﷲ
فاس

فاس

طريق إيموزار ،ص.ب2427 :
فاس

www.est.usmba.ac.ma

جامعة محمد ٔالاول
وجدة

وجدة

املركب الجام ي ،ص.ب473 :
وجدة

wwwesto.ump.ma

أكادير

ص.ب :س 33/أكادير

www.esta.ac.ma

جامعة ابن زهر
أكادير

كلميم

العيون

آسفي
جامعة القا
مراكش

عياض
الصويرة

جامعة محمد الخامس
الرباط

سال
مكناس

جامعة موالي إسماعيل
مكناس
خنيفرة

ص.ب 1317 :
رمز ال ﺮيد81000 :
كلميم
ص.ب3007 :
تجزئة  25مارس
العيون
ص.ب،89 :
طريق دار الﺴ عيﺴ
آسفي
كلم  10طريق أكادير ،الغزوة،
الصويرة الجديدةص.ب383 :
الصويرة
شارع و ي العهد ص.ب227 :
سال املدينة
كلم  ،5طريق أكوراي
ص.ب 3103 :توالل
مكناس
الطريق الرئيسية رقم  8إ ى
مكناس ،ص.ب54000 ،170 .
خنيفرة
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www.estg.ac.ma

www.estl.ac.ma

www.ests.uca.ma

www.este.uca.ma
www.ests.um5.ac.ma
www.est-umi.ac.ma

www.estk.umi.ac.ma

الجامعة

املدرسة العليا
للتكنولوجيا

عنوان املؤسسة

املوقع ع ى ٔالان ﺮنيت

جامعة الحسن ٔالاول
سطات

برشيد

شارع الجامعة ،ص.ب218 :
برشيد

www.estb.ac.ma

جامعة
السلطان موالي سليمان
ب مالل

ب مالل

جامعة شعيب الدكا ي
الجديدة

سيدي بنور

جامعة ابن طفيل
القنيطرة

القنيطرة

رئاسة جامعة السلطان
موالي سليمان
ص.ب23000 - 591 :
ب مالل
رئاسة جامعة شعيب الدكا ي
شارع ج ﺮان خليل ج ﺮان،
ص.ب24000 ،299 :
الجديدة
رئاسة جامعة ابن طفيل
صندوق ال ﺮيد ،242
القنيطرة
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est.usms.ac.ma

www.ucd.ac.ma

www.uit.ac.ma

ملحق3

عناوين با ي املؤسسات ال تحضر بعض التكوينات
لنيل الدبلوم الجام ي للتكنولوجيا
الجامعة

املؤسسة

جامعة الحسن الثاني
الدار البيضاء

جامعة محمد الخامس
الرباط

كلية طب ٔالاسنان الدار
البيضاء

كلية طب ٔالاسنان
الرباط

جامعة عبد املالك السعدي

املدرسة العليا لألساتذة

تطوان

تطوان

جامعة القا
مراكش

زنقة أبو عالء زهر ص.ب9157 :
مرس السلطان

www.fmd-uh2c.ac.ma

الدار البيضاء

املدرسة العليا ألساتذة شارع الحسن الثاني ،ص.ب159 :
املحمدية
التعليم التق املحمدية

املدرسة العليا ألساتذة
التعليم التق الرباط

عياض

عنوان املؤسسة

املوقع ع ى ٔالان ﺮنيت

املدرسة العليا
لألساتذةمراكش

مدينة العرفان ص.ب6212 :
الرباط
شارع القوات املسلحة امللكية،
ص.ب6207 :
الرباط

www.enset-media.ac.ma

www.fmdrabat.ac.ma

enset.um5.ac.ma

شارع موالي الحسن،
ص.ب ،209 :مارتيل

www.ens.uae.ma

تطوان
ال ي الحس  ,ص.ب 2400
مراكش
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www.ensmarrakech.ac.ma

