ولوج املدارس العليا للتكنولوجيا
برسم املوسم الجامعي 2021-2020
 .1أهداف التكوين
يهدف التكوين باملدارس العليا للتكنولوجيا إلى إعداد تقنيين عاليين مكونين نظريا وتطبيقيا ومتوفرين
على مهارات تقنية تسمح لهم باالندماج في مختلف املجاالت الاقتصادية والتجارية والصناعية.

.2عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد املفتوحة للترشيح برسم السنة الجامعية  2021-2020كالتالي:
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.3مدة الدراسة والشهادة املمنوحة
تستغرق مدة الدراسة لتحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا سنتين مكونة من ( )4أربعة فصول.
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 .4شروط الترشيح
 .1.4ولوج السنة ألاولى لدبلوم املدارس العليا للتكنولوجيا:
يتم القبول لولوج السنة ألاولى للمدارس العليا للتكنولوجيا لحاملي بكالوريا التعليم الثانوي في إحدى
التخصصات املؤهلة لولوج هذه املدارس.
يشترط في املترشح لولوج املدارس العليا للتكنولوجيا أن يكون مسجال بالسنة النهائية من سلك البكالوريا
لسنة  ،2020-2019أو حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها برسم السنة الدراسية .2019-2018
يتم ولوج السنة ألاولى للمدارس العليا للتكنولوجيا بعد نجاح املترشحين في:
 امتحان البكالوريا. ومباراة الولوج لهذه املدارس ،على شكل انتقاء ،حسب الاستحقاق ،من خالل منصة القبولالالكتروني املوحد لحملة البكالوريا في املؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب املحدود "توجيهي".
ويتم احتساب معدل الانتقاء بناء على معدالت الامتحانين الوطني ( )%75والجهوي ()%25
ومعامل الترجيح الخاص بكل شعبة للبكالوريا .ويتم ترتيب املترشحين بعد احتساب معدلهم كما
هو مبين في امللحق رقم .2
 .2.4إلاجراءات الخاصة بالترشيح وإلاعالن عن النتائج:
يجب على كل مترشح لولوج السنة ألاولى للمدارس العليا للتكنولوجيا أن يقدم ترشيحه عن طريق بوابة
القبول الالكتروني املوحد لحملة البكالوريا في املؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب املحدود "توجيهي"
على العنوان التالي ،www.tawjihi.ma :وذلك وفق إلاجراءات املبينة في امللحق رقم " 3دليل الترشيح
عبر بوابة القبول الالكتروني املوحد لحملة شهادة البكالوريا في املؤسسات الجامعية العمومية ذات
الاستقطاب املحدود " ،وحسب الجدولة الزمنية التالية:
 .1.2.4املرحلة ألاساسية ألاولى :
يجب على املترشحين لولوج السنة ألاولى للمدارس العليا للتكنولوجيا ،خالل املرحلة ألاساسية ألاولى،
القيام باإلجراءات التالية:
 بالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا الوطنية:
 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم
الخميس  25يونيو ويوم الثالثاء  28يوليوز ( 2020على الساعة الثانية عشرة ليال)؛
 التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الخميس  25يونيو
 2020ويوم الثالثاء  28يوليوز ( 2020على الساعة الثانية عشرة ليال)؛
 إلاجابة عن مقترحات الولوج املقدمة للمترشحين :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الثالثاء 04
ويوم ألاحد  30غشت  .2020وتضم ألاجوبة املمكنة الاختيارات التالية:
 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛
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 أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل؛
 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح.
 إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها (بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا
بالقبول النهائي على مقترح القبول املقدم) :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم ألاربعاء  02ويوم
الجمعة  04شتنبر .2020
 بالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا ألاجنبية:
 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم
الخميس  25يونيو ويوم ألاحد  19يوليوز ( 2020على الساعة الثانية عشرة ليال)؛
 التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الخميس  25يونيو
ويوم ألاحد  19يوليوز ( 2020على الساعة الثانية عشرة ليال)؛
 إرسال ملف الترشيح إلى مصالح الوزارة عبر البريد إلالكتروني على العنوان
 :bac.tawjihi@enssup.gov.maخالل الفترة املمتدة ما بين يوم الاثنين  25يونيو ويوم
إلاثنين  20يوليوز 2020؛
ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛
 نسخة مصادق عليها بيان نقط البكالوريا؛
 نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر؛
 نسخة من قرار معادلة الشهادة املحصل عليها للبكالوريا الوطنية (بالنسبة للمترشحين
الحاصلين على شهادة البكالوريا ألاجنبية بمؤسسة خارج تراب اململكة).
 إلاجابة عن مقترحات القبول املقدمة للمترشحين :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الثالثاء 04
ويوم ألاحد  30غشت  .2020وتضم ألاجوبة الاختيارات التالية:
 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛
 أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل؛
 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح.
 إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها (بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا
ب" أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم ") :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم ألاربعاء  02ويوم الجمعة
 04شتنبر .2020
 .2.2 .4املرحلة ألاساسية الثانية:
تفتح هذه املرحلة ،بشكل حصري ،للمترشحين الذين قاموا بمختلف إلاجراءات املشار إليها في املرحلة
ألاولى ولم يتمكنوا من الحصول على مقعد أو أجابوا ب" أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي
ألي اقتراح أفضل " من أجل:
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 إلاجابة عن مقترحات جديدة للقبول :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم إلاثنين  07ويوم ألاحد
 13شتنبر  .2020وتضم ألاجوبة الاختيارات التالية:
 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛
 أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل؛
 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح.
 إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها (بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا
ب" أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم ") :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم إلاثنين  14وألاربعاء 16
شتنبر .2020
 .3.2.4املرحلة التكميلية :
تفتح هذه املرحلة ،بشكل حصري ،للمترشحين الذين قاموا بمختلف إلاجراءات املشار إليها في املرحلتين
ألاساسيتين ألاولى والثانية ولم يتمكنوا من الحصول على مقعد أو أجابوا في املرحلة ألاساسية الثانية ب"
أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل " من أجل:
 إلاجابة عن مقترحات جديدة للقبول :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم الجمعة  18ويوم ألاحد
 27شتنبر  .2020وتقتصر أجوبة املترشحين على الاختيارين التاليين:
 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛
 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح.
 إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها (بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا
ب" أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم ") :خالل الفترة املمتدة ما بين يوم إلاثنين  28وألاربعاء 30
شتنبر .2020
مالحظات هامة:
 يتعين على املترشحين زيارة فضاءاتهم الخاصة بمنصة "توجيهي" www.tawjihi.ma :بصفة
منتظمة وذلك لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح ومقترحات الولوج
املقدمة وآلاجال املحددة لكل مرحلة من مراحل الترشيح.
 يمكن الولوج إلى منصة القبول إلالكتروني املوحد "توجيهي" على العنوان التالي:
 www.tawjihi.maأو عبر الروابط املتواجدة في املواقع إلالكترونية للمدارس العليا للتكنولوجيا
واملوقع إلالكتروني لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع
التعليم العالي والبحث العلمي).www.enssup.gov.ma :
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 الئحة املسالك املعتمدة واملفتوحة في سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا:2 امللحق
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 طريقة احتساب املعدل النتقاء املترشحين:1 ملحق
طريقة احتساب املعدل
 معامل الترجيحX ) معدل البكالوريا الجهوية%25 +  معدل البكالوريا الوطنية%
(معامل الترجيح )حسب نوع البكالوريا
1.4 :باكالوريا علوم الاقتصاد
1.4 :باكالوريا علوم التدبير املحاسباتي
1.2 :باكالوريا العلوم الرياضية أ
1.2 :باكالوريا العلوم الرياضية ب
1.1 :باكالوريا العلوم الفزيائية
1.1 :باكالوريا علوم الحياة وألارض
1 :باكالوريا العلوم الزراعية
1 :باكالوريا مهنية – املحاسبة
1 :باكالوريا مهنية – التجارة
1 :باكالوريا مهنية –اللوجستيك
1 :باكالوريا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
1 :باكالوريا العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية
1.5 :باكالوريا العلوم الرياضية أ
1.5 :باكالوريا العلوم الرياضية ب
1.2 :باكالوريا العلوم الفزيائية
1 :باكالوريا علوم الحياة وألارض
1 :باكالوريا العلوم الزراعية
1 : الصيانة املعلوماتية والشبكات- باكالوريا مهنية
1 : ألانظمة إلالكترونية الرقمية- باكالوريا مهنية
1.5 :باكالوريا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
1.4 :باكالوريا العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية
1.4 :باكالوريا العلوم الرياضية أ
1.4 :باكالوريا العلوم الرياضية ب
1.3 :باكالوريا العلوم الفزيائية
1.2 :باكالوريا علوم الحياة وألارض
1 : الصيانة الصناعية- باكالوريا مهنية
1 :السيارات-  صيانة املركبات املتحركة- باكالوريا مهنية
1: باكالوريا مهنية – الالكترونيك ومعدات التواصل
1:  الصيانة املعلوماتية والشبكات- باكالوريا مهنية
1 :  ألانظمة إلالكترونية الرقمية- باكالوريا مهنية
1.5 :باكالوريا العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية
1.4 :باكالوريا العلوم الرياضية أ
1.4 :باكالوريا العلوم الرياضية ب
1.2: باكالوريا العلوم الفزيائية
1 : صناعة الطائرات- باكالوريا مهنية
1 : التصنيع امليكانيكي- باكالوريا مهنية
1 : صناعة البنيات املعدنية- باكالوريا مهنية
1.3 :باكالوريا العلوم الرياضية أ
1.3 :باكالوريا العلوم الرياضية ب
1.1 :باكالوريا العلوم الفزيائية
1.1 :باكالوريا علوم الحياة وألارض
1.1 :باكالوريا العلوم الزراعية

الشعبة
Commercialisation du produit agroalimentaire - Finance et comptabilité - Finance,
banque et assurance - Finance, comptabilité et fiscalité - Gestion des banques et
assurances - Gestion des entreprises et des administrations - Gestion des
organisations et des destinations touristiques - Gestion des ressources humaines Gestion logistique et transport - Informatique et gestion des entreprises - Logistique
et transport - Management des entreprises - Management logistique et transport Techniques de management - 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- Web marketing Métiers du social et de l’animation socioculturelle, Métiers de désert et de la merTechniques juridiques

Administrateur de systèmes et réseaux - Administration des réseaux informatiques Développeur des applications informatiques - Génie informatique - Génie logiciel –
Informatique - Réseaux et télécommunications - Statistique et informatique
décisionnelle - Techniques du son et de l’image- - Informatique de Gestion Administrateur de systèmes et réseaux - Génie informatique embarquée Informatique décisionnelle et science de données

Electronique embarquée pour l’automobile - Electronique et informatique industrielle
- Energies renouvelables - Energies renouvelables et efficacité énergétique - Génie
Electrique - Génie Electrique et Energies renouvelables - Génie Electrique et
informatique industrielle - Génie Industriel et Maintenance - Génie thermique et
énergétique - Informatique industrielle et Systèmes automatisés – Instrumentation et
systèmes- Maintenance industrielle des systèmes électromécaniques - Mécatronique
industrielle - Technologie et diagnostic électronique automobile - Technologies
industrielles de l’automobile - Système embarquées

Génie mécanique et productique

Environnement et techniques de l’eau - Génie de l’environnement - Génie des
procédés
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 Agroalimentaire et génie biologique - Agro-industrie – Bio analyses et contrôlesBiotechnologie végétale-Développement des territoires ruraux - Génie agrobiologique
- Génie bio industriel –Valorisation des produits du terroir- Gestion de l’irrigation et
environnement – Biotechnologie végétale – Industries agroalimentaires - Génie
Biologique – Agrochimie - Technologie agroalimentaire.

Construction et Energétique du bâtiment - Génie civil

Techniques instrumentales et management de qualité
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باكالوريا العلوم الرياضية أ1 :
باكالوريا العلوم الرياضية ب1 :
باكالوريا العلوم الفزيائية1 :
باكالوريا علوم الحياة وألارض1.2 :
باكالوريا العلوم الزراعية1.2 :
باكالوريا العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية1.3 :
باكالوريا العلوم الرياضية أ1.3 :
باكالوريا العلوم الرياضية ب1.3 :
باكالوريا العلوم الفزيائية1.2 :
باكالوريا علوم الحياة وألارض1 :
باكالوريا مهنية  -أوراش البناء1 :
باكالوريا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية1.1 :
باكالوريا العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية 1.1:
باكالوريا العلوم الرياضية أ 1.4:
باكالوريا العلوم الرياضية ب1.4 :
باكالوريا العلوم الفزيائية1.2 :
باكالوريا علوم الحياة وألارض1 :

امللحق رقم  :2دليل الترشيح عبر منصة القبول الالكتروني املوحد لحاملي شهادة البكالوريا في
املؤسسات الجامعية العمومية ذات الاستقطاب املحدود "توجيهي"
ت َ
عت َمد منصة القبول الالكتروني املوحد لحاملي شهادة البكالوريا في املؤسسات الجامعية العمومية ذات
الاستقطاب املحدود "توجيهي" في تدبير الترشيحات لولوج السنة ألاولى للمؤسسات الجامعية ذات
الاستقطاب املحدود التالية:
-

املدارس العليا للتكنولوجيا ()EST؛
كليات العلوم والتقنيات ()FST؛
املدارس الوطنية للتجارة والتسيير ()ENCG؛
املدراس الوطنية للعلوم التطبيقية ()ENSA؛
املدرستان الوطنية العليتان للفنون واملهن ()ENSAM؛
املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم (.)ENSAD

تتضمن مسطرة القبول عبر منصة "توجيهي" ،برسم الدخول الجامعي  ،2021-2020مرحلتين رئيسيتين
ومرحلة تكميلية.
وللحصول على معلومات كاملة حول هذه املسطرة وقبل الشروع في الترشيح ،أنتم مدعوون لتصفح
جميع أركان املنصة ،ال سيما :تقديم ،املؤسسات وعرض التكوين ،كيفيات تسجيل الدخول ،دليل
املستخدم ،الجدولة الزمنية وألاسئلة املتكررة ،وذلك على العنوان التالي.www.tawjihi.ma :
ومن أجل الترشيح لولوج إحدى التكوينات املتاحة باملنصة يتوجب عليكم اتباع املراحل التالية مع
الالتزام بالتواريخ املحددة لكل مرحلة:
 .1تسجيل الدخول باملنصة إلالكترونية :ما بين  25يونيو و 28يوليوز 2020
يج ب على كل مترشح يرغب في ولوج السنة ألاولى للمؤسسات الجامعية العمومية ذات الاستقطاب
املحدود املعنية بهذه املسطرة أن يقوم بتسجيل الدخول بالركن املخصص لهذه العملية باملنصة
إلالكترونية ،وذلك حسب نوعية شهادة البكالوريا املحصل عليها (وطنية أو أجنبية):
تسجيل دخول املرشحين املتمدرسين أو ألاحرار املسجلين 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 التسجيل باملنصة من خالل الضغط على "إحداث حسابك" في
الفضاء الخاص بتسجيل الدخول واختيار "بكالوريا مغربية" ضمن الاختيارين املتاحين.
 .2بعد ذلك ،أنتم مطالبون بتعبئة الاستمارة التي تتضمن بعض املعلومات الخاصة بكم (رمز
مسار ،رقم البطاقة الوطنية للتعريف ،رقم الهاتف ،الخ ).والضغط على "تسجيل".
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 .3تقوم إلادارة بمعالجة طلب تسجيلكم باملنصة وتوافيكم ،عبر بريدكم إلالكتروني (،)taalim.ma
بإشعار يتضمن إسم املستخدم وكلمة السر لولوج املنصة .يجب عليكم الاحتفاظ بعناية باسم
املستخدم وكلمة السر ألنكم مدعوون الستخدامهما للولوج لفضائكم الشخص ي للترشيح
طوال مسلسل الترشيح والانتقاء.
تسجيل دخول املرشحين املغاربة املسجلين في السنة الثانية لشهادة البكالوريا ألاجنبية أو الحاصلين
على هذه الشهادة:
إذا كنتم من هذه الفئة من املترشحين ،فيتعين عليكم القيام بما يلي:
 .1يجب عليكم ،في البداية ،طلب التسجيل باملنصة من خالل الضغط على "إحداث حسابك" في
الفضاء الخاص بتسجيل الدخول واختيار "بكالوريا أجنبية" ضمن الاختيارين املتاحين.
 .2بعد ذلك ،أنتم مطالبون بتعبئة الاستمارة التي تتضمن بعض املعلومات الخاصة بكم (الحالة
املدنية ،البريد الالكتروني ،بلد الحصول على شهادة البكالوريا ،املؤسسة ،الخ.).
 .3تقوم إلادارة بمعالجة طلب تسجيلكم باملنصة وتوافيكم ،عبر البريد الالكتروني الذي تمت
تعبئته باالستمارة ،بإشعار يتضمن إسم املستخدم وكلمة السر لولوج املنصة أو إعالم برفض
طلبكم في حالة عدم قبول طلب التسجيل .يجب عليكم الاحتفاظ بعناية باسم املستخدم
وكلمة السر ألنكم مدعون الستخدامهما للولوج لفضائكم الشخص ي للترشيح طوال مسلسل
الترشيح والانتقاء.
مالحظة هامة:
ال يعتبر طلب تسجيلكم باملنصة نهائيا إال بعد توصل إلادارة ،عبر البريد إلالكتروني
( )bac.tawjihi@enssup.gov.maبملف ترشيحكم متضمنا لجميع الوثائق املطلوبة في آلاجال املحددة
لذلك .ويجب أال يتعدى حجم الوثائق املرسلة بالبريد إلالكتروني .10 Mo
في حالة نسيان حسابكم الالكتروني:
في حالة قيامكم بتسجيل الدخول وعدم تمكنكم من الولوج لحسابكم الالكتروني ،فيتعين عليكم:
 .1الضغط على "نسيان حساب" في الفضاء الخاص بتسجيل الدخول.
 .2أنتم مطالبون إدخال رمز مسار أو الرقم الوطني للطالب في الاستمارة التي ستظهر على شاشتكم.
بعد التأكد من تواجد املرشح في قاعدة املعطيات ،سيطلب النظام املعلوماتي منكم تعبئة
بريدكم الالكتروني الجديد والنقط املحصل عليها في اللغتين العربية والفرنسية في الامتحان
الوطني أو الجهوي.
 .3يتم قبول تغيير حسابكم الالكتروني وموافاتكم من جديد باسم املستخدم وكلمة السر لولوج
فضائكم الخاص باملنصة بعد التأكد من صحة املعلومات املعبأة في الاستمارة.
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املرحلة الثانية :ادخال الترشيحات ( التعبير عن رغبات الترشيح) :ما بين  25يونيو و 28يوليوز 2020
بعد توصلكم باملعلومات الخاصة بتسجيل دخولكم للمنصة ،املرجو إدخال إسم املستخدم وكلمة السر
الخاصة بكم بالفضاء املخصص لتسجيل الدخول ثم الضغط على "تسجيل الدخول" والشروع في
التعبير عن رغبات الترشيح عبر املراحل التالية:
.1
.2
.3

.4
.5

مباشرة بعد أول عملية تسجيل دخول للمنصة ،أنتم مطالبون بتأكيد اطالعكم وموافقتكم على
"ميثاق حقوق وواجبات املرشح"؛
بعد نجاح عملية تسجيل الدخول ،ستلجون لفضائكم الخاص الذي يضم ألاركان التالية:
ترشيحاتي ،اقتراحات الولوج وإشعارات؛
اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ التعبير عن رغبات الترشيح ،يمكنكم البحث في ركن
"ترشيحاتي" عن التكوينات املتاحة لكم بناء على معايير القبول املتعلقة بكل تكوين (حسب
مسلك البكالوريا) ،باستخدام معايير البحث (نوع املؤسسة  ،املدينة ،الجامعة).....؛
من خالل عمليات البحث ،يمكنكم اضافة رغبات الترشيح عن طريق انتقاء التكوينات التي
تهمكم في جدول البحث ،والضغط على "اضافة"؛
في جدول "ترشيحاتي" يمكنكم تغيير ترتيب أو إلغاء التكوينات املختارة وذلك قبل التاريخ املحدد
النتهاء التعبير عن رغبات الترشيح.

مالحظات هامة:
-

-

تسمح املنصة باختيار  20تكوينا على ألاقل و 40على أكثر.
يمكن للمترشح اختيار وترتيب التكوينات من نفس نوعية املؤسسات أو املزج بين تكوينات من
مؤسسات مختلفة في نفس الالئحة.
يمكن للمترشح تغيير الئحة وترتيب الاختيارات قبل انقضاء آخر أجل إلدخال الاختيارات.
يكتس ي ترتيب اختيارات التكوين أهمية كبيرة .وفي هذا الصدد ،يجب التذكير بأن منصة
"توجيهي" تعتمد الاختيار ألاول لكل مترشح في عملية ترتيب املترشحين بناء على الاستحقاق .وفي
حالة عدم تمكن املترشح من الحصول على مقعد في اختياره ألاول ،يتم الانتقال إلى الاختيار
الثاني وهكذا دواليك.
في حالة تمكن املترشح من الحصول على مقعد في أي اختيار من اختياراته ،يتم إلغاء جميع
الرغبات التي تلي هذا الاختيار في الترتيب بشكل اوتوماتيكي ونهائي.

املرحلة الثالثة :الاجابة عن مقترحات الولوج :ابتداء من  04غشت 2020
خالل كل مرحلة (املرحلتان ألاساسيتان ألاولى أو الثانية أو املرحلة التكميلية) ،تتم موافاة املترشح بمقترح
واحد للولوج .ويتعلق الامر بأفضل تعيين ممكن بمؤسسة او تكوين وذلك بناء على الاختيارات املعبر عنها
في مرحلة التعبير عن رغبات الترشيح واملعدل املحتسب لالنتقاء في كل تكوين.
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اعتبارا من التاريخ املحدد لعرض مقترحات القبول ،يمكنكم الاطالع على التكوين الذي تم انتقاؤكم
لولوجه من خالل ركن "اقتراح الولوج".
يتوجب عليكم الاجابة ،عبر املنصة على "اقتراح الولوج" ،خالل املدة الزمنية املحددة لتثبيت مقترحات
القبول ،باختيار جواب واحد من الاجوبة التالية:
 )1أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم:
باختياركم هذا الجواب ،تؤكدون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة إلالكترونية ،ويتم حجز
مقعد لكم باملؤسسة واملسلك املقترحين ،مع اشتراط ايداع شهادة الباكالوريا الاصلية باملؤسسة
املقترحة قبل انتهاء آلاجال املحددة إليداع امللف .وبهذا تنتهي عملية ترشيحكم في هذه املرحلة
دون املرور الى املرحلة التالية.
 )2أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل:
باختياركم هذا الجواب ،تقبلون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة إلالكترونية ،مع
الاحتفاظ بالترشيح لعرض أفضل في مرحلة الانتقاء التالية ،وبهذا تحجز لكم املنصة إلالكترونية
مقعدا باملؤسسة واملسلك املقترحين الى غاية اجابتكم على مقترح املرحلة املوالية.
 )3أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح:
باختياركم هذا الجواب ،ترفضون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة إلالكترونية ،وتؤكدون
التخلي النهائي عن جميع طلبات الترشيح املتعلقة بعملية الانتقاء بمختلف مراحلها (ألاساسية
والتكميلية).
يتضمن فضاء "اختيارات في الانتظار" اختيارات املترشح املرتبة قبل الاختيار الذي تحصل فيه على
مقترح للولوج في الئحة ترشيحاته .وتشمل الاختيارات الواردة في هذا الفضاء التكوينات التي يمكن
للمترشح ،الذي أجاب ب"أقبل مقترح الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل" على
مقترح الولوج ،أن يحصل فيها على مقترحات للولوج في املراحل املوالية ،بناء على الاستحقاق ،في حالة
شغور مقاعد في هذه التكوينات.
مالحظات هامة:
 يمكن للمترشح تغيير الجواب عن اقتراح الولوج خالل الفترة املحددة لإلجابة عن مقترحاتالولوج في كل مرحلة .وتعتمد املنصة آخر جواب للمترشح قبل انقضاء هذه الفترة كجواب نهائي
وال يكمن قبول أي طلب لتغيير الجواب بعد ذلك.
 املترشحون املطالبون بإيداع شهادة البكالوريا ألاصلية في املؤسسة التي تم قبولهم فيها هم فقطاملرشحون الذين أجابوا ب"أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم ".
 يجب التذكير أن أجوبة املترشحين ملقترحات الولوج في املرحلة التكميلية تقتصر على جوابيناثنين فقط" :أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم" أو "أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا
مسلسل الترشيح".
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 سيتم اعتبار عدم إلاجابة على مقترح الولوج في أي مرحلة من مراحل الترشيح ،داخل آلاجالاملحددة لذلك ،بمثابة رفض نهائي للمقترح املقدم.
 يتم إيداع شهادة البكالوريا ألاصلية في املؤسسة املعنية في آلاجال املحددة لذلك في كل مرحلة.املرحلة الرابعة :إيداع ملف التسجيل :خالل الفترة املحددة لذلك في كل مرحلة
في حالة تأكيد مقترح القبول واختياركم لجواب " أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم" ،أنتم مدعوون إليداع
شهادة الباكالوريا الاصلية باملؤسسة املقترحة قبل انتهاء آلاجال املحددة لذلك في إحدى املرحلتين
ألاساسيتين أو في املرحلة التكميلية.
املرحلة الخامسة :التسجيل إلاداري باملؤسسة الجامعية املعنية
في نهاية عملية الانتقاء ،أنتم مدعوون إلتمام اجراءات التسجيل إلاداري النهائي باملؤسسة الجامعية التي
تم قبولكم للدراسة بها داخل آلاجال املحددة لذلك مع إلادالء بجميع البيانات والوثائق التي تطلبها
املؤسسة املعنية.
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ملحق رقم  :4عناوين املدارس العليا للتكنولوجيا
الجامعة

املدرسة العليا
للتكنولوجيا

عنوان املؤسسة

املوقع على ألانترنيت

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 هللا
فاس

فاس

طريق إيموزار ،ص.ب2427 :
فاس

www.est.usmba.ac.ma

جامعة محمد ألاول
وجدة

وجدة

املركب الجامعي ،ص.ب473 :
وجدة

wwwesto.ump.ma

أكادير

ص.ب :س 33/أكادير

www.esta.ac.ma

جامعة ابن زهر
أكادير

كلميم

العيون

آسفي
جامعة القاض ي عياض
مراكش
الصويرة
جامعة محمد الخامس
الرباط

سال
مكناس

جامعة موالي إسماعيل
مكناس
خنيفرة

ص.ب 1317 :
رمز البريد81000 :
كلميم
ص.ب3007 :
تجزئة  25مارس
العيون
ص.ب،89 :
طريق دار الس ي عيس ى
آسفي
كلم  10طريق أكادير ،الغزوة،
الصويرة الجديدة ص.ب383 :
الصويرة
شارع ولي العهد ص.ب227 :
سال املدينة
كلم  ،5طريق أكوراي
ص.ب 3103 :توالل
مكناس
الطريق الرئيسية رقم  8إلى
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 على ألانترنيت

جامعة الحسن ألاول
سطات

برشيد
(املدرسة الوطنية
للعلوم التطبيقية)

شارع الجامعة ،ص.ب218 :
برشيد

www.estb.ac.ma

الفقيه بن صالج

جامعة شعيب الدكالي
الجديدة

سيدي بنور

رئاسة جامعة السلطان
موالي سليمان
ص.ب23000 - 591 :
بني مالل
رئاسة جامعة السلطان
موالي سليمان
ص.ب23000 - 591 :
بني مالل
رئاسة جامعة شعيب الدكالي
شارع جبران خليل جبران،
ص.ب24000 ،299 :
الجديدة

جامعة ابن طفيل
القنيطرة

القنيطرة

رئاسة جامعة ابن طفيل
صندوق البريد ،242
القنيطرة

بني مالل
جامعة
السلطان موالي سليمان
بني مالل
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est.usms.ac.ma

est.usms.ac.ma

www.ucd.ac.ma

www.uit.ac.ma

