منصة الترشيح الموحدة
يتم الترشيح لكل من  FST, ESTو  ENSADعلى نفس الموقع

كليات العلوم والتقنيات )(8 FST
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حسب إرادة المترشح دون االلتزام بأي توزيع جغرافي

المدارس العليا للتكنولوجيا )(18 EST

يهدف التكوين بالمدارس العليا للتكنولوجيا إلى إعداد تقنيين عاليين مكونين نظريا وتطبيقيا ومتوفرين على

كلية العلوم والتقنيات هي مؤسسات للتعليم العالي تابعة للجامعات .يتميز التكوين بكليات العلوم
والتقنيات بتطبيق نظام بيداغوجي يحصل من خالله الطالب على:

مهارات تقنية تسمح لهم باالندماج في مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية والصناعية.
مدة التكوين والشهادة الممنوحة :تستغرق مدة الدراسة لتحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا  DUTسنتين
مكونة من  4أربعة فصول .

دبلوم الإجازة في العلوم والتقنيات :تستغرق مدة الدراسة فيه  3سنوات.
دبلوم مھندس الدولة  :بمباراة بعد سنتين في كلية  FSTفي شعب ( )MIP- MIPCأو الميكانيك او الكهرباء.

المدارس العليا للتكنولوجيا EST

دبلوم الماستر في العلوم والتقنيات :تستغرق مدة الدراسة فيه سنتين ،أي  4سداسيات.
دبلوم الدكتوراه.

المسالك المفتوحة بكليات العلوم والتقنيات :

الترشيح عبر الأنترنت فقط
رياضيات – إعالميات – فيزياء ()M.I.P

فاس

مكناس

وجدة

1070

1030

1056

آسفي

الصويرة

بني مالل

الدار البيضاء

910

كلميم

أكادير

سال

960

910

خنيفرة

العيون

على منصة "توجيهي"

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

قبل يوم الخميس 28

بيولوجيا – كيمياء – جيولوجيا ()B.C.G

يوليوز 2022

730

580

440

القنيطرة

سيدي بنور

الفقيه بن صالح

400

250

540

400

الناظور

480

400
قلعة السراغنة

الداخلة

130

160

الهندسة الكهربائية – الهندسة الميكانيكية ()G.E – G.M

عدد المقاعد المفتوحة هذه السنة

المجموع 10716 :

المجموع

المسلك
طنجة

بني مالل

سطات

فاس

مراكش

750

640

***

الرشيدية

المحمدية

الحسيمة

680

175

3810

***

***

1260

600

175

4637

270

شروط الترشيح :
M.I.P

250

M.I.P.C

460

***

B.C.G

510

787

525

G.E –G.M

310

233

310

1585

1585

565

***

750

800

***

640

***

750

650

يشترط في المترشح أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا لسنة  2021أو  2022في الشعب العلمية أو التقنية أو
االقتصادية حسب التخصص المطلوب
يجب االطالع على جميع المسالك
المتوفرة (أنظر المذكرة الوزارية)

طريقة الإنتقاء :

في كل مدرسة عليا للتكنولوجيا

المجموع

1530

***

***

1280

1450

***

1500

***

***

853

1280

350

10560

االنتقاء يرتكز على نوع البكالوريا والمعدل المحتسب كما يلي:

مع الأخد بعين الإعتبار معامل

  75%من معدل االمتحان الوطني للسنة الثانية لسلك البكالوريا.
  25%من معدل االمتحان الجهوي للسنة الأولى لسلك البكالوريا.

الترجيح قبل الشروع في عملية
التسجيل عبر الأنترنت

شروط الترشيح  :يشترط في المترشح ولوج السنة الأولى من الإجازة في العلوم والتقنيات أن يكون:
لالطالع على تفاصيل التخصصات المتوفرة في كل مدرسة عليا للتكنولوجيا ومعامالت الترجيح الخاصة بكل تخصص
حاصال على شهادة البكالوريا لسنة  2022أو  : 2021شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو شعبة العلوم

وبكل شعبة بكالوريا يرجى االطالع على الموقع  www.tawjihi.maأو زيارة حسابكم الشخصي على موقعنا.

والتكنولوجيات و بعض مسالك البكالوريا المهنية  .تجدر االشارة إلى أن نوع البكالوريا المطلوبة تتوقف على الجذع

المدرسة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻔﻦ و اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ENSAD

المشترك المترشح له (أنظر المذكرة الوزارية على حسابكم )Espace Abonné

تناط بالمدرسة الوطنية العليا للفن و التصميم  ENSADمهمة تكوين أطر متوسطة و أطر عليا في مهن الفنون و

طريقة الإنتقاء :
انتقاء حسب االستحقاق ،مرتكز على نوع البكالوريا والجذع المشترك المترشح له وكذا على المعدل المحصل
عليه في امتحانات البكالوريا .ويتم ترتيب المرشحين بعد احتساب معدلهم كما هو مبين في الجدول أسفله:

التصميم  ،من خالل تحضير وتسليم دبلوم في مهن الفنون والتصميم  ،كما انها تقوم بمهمة تلقين التعليم العالي
في شكل تكوين أساسي و تكوين مستمر و القيام بجميع أعمال البحث في ميدان التصميم و الميادين الفنية و
الإعالمية و الثقافية.
ويمتد مسار التكوين على مدى أربعة فصول دراسية (سنتين) ترتكز على تكوين أساسي وعلى تكوين معمق ذي

نوع البكالوريا  /الجدع المشترك

صلة بطبيعة الدبلوم في مهن الفنون والتصميم

BCG

( 75٪وطني

+
 25٪جهوي)

MIPC - MIP

GE - GM

علوم الحياة و الأرض

علوم الحياة و الأرض

العلوم و التكنولوجيات الميكانيكية

العلوم الزراعية

العلوم الزراعية

العلوم و التكنولوجيات الكهربائية

العلوم الفزيائية

العلوم الفزيائية

العلوم الفزيائية

العلوم

الرياضية أ

بكالوريا مهنية

العلوم

الرياضية 'أ' و 'ب'

شروط الترشيح :
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻟﺴﻨﺔ  ، 2022أو ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ
 2021ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺄدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

طريقة الإنتقاء :

العلوم الرياضية 'أ' و 'ب'

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد  %75ﻟﻤﻌﺪل

بكالوريا مهنية

اﻟﻮﻃﻨﻲ و  %25ﻟﻠﺠﻬﻮي مع الأخد بعين
الإعتبار معامل الترجيح ( .أنظر المذكرة

يمكنكم معاينة الئحة المسالك المفتوحة بالنسبة لكل كلية من خالل المذكرة الوزارية على حسابكم Espace Abonné

الوزارية على حسابكم )Espace Abonné

اﻟﻤﺴﻠﻚ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﺮاﻓﻴﻜﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻣﻬﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ

ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

30
20
20

منصة الترشيح الموحدة

دليل الترشيح عبر منصة القبول االلكتروني الموحد لحاملي شهادة البكالوريا

إجراءات الترشيح :
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في المؤسسات الجامعية العمومية ذات االستقطاب المحدود "توجيهي" :

أقبل مقترح الولوج ولكن أحتفظ بترشيحي لأي مقترح أفضل

تسجيل الدخول للمنصة  :ما بين  14يوليوز و  28يوليوز 2022

باختياركم هذا الجواب ،تقبلون مقترح القبول المقدم من طرف المنصة الإلكترونية ،مع االحتفاظ بالترشيح لعرض أفضل
في مرحلة االنتقاء التالية ،وبهذا تحجز لكم المنصة الإلكترونية مقعدا بالمؤسسة والمسلك المقترحين الى غاية اجابتكم

 - 1يجب عليكم ،في البداية ،طلب التسجيل بالمنصة وذلك على العنوان  www.tawjihi.maمن خالل الضغط على" إحداث

على مقترح المرحلة الموالية.

حساب جديد" في الفضاء الخاص بتسجيل الدخول واختيار "بكالوريا مغربية" ضمن االختيارين المتاحين.
أرفض مقترح الولوج المقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح :
 - 2بعد ذلك ،أنتم مطالبون بتعبئة االستمارة التي تتضمن بعض المعلومات الخاصة بكم ( رقم مسار  -رقم البطاقة
الوطنية -رقم الهاتف  ) .....والضغط على "تسجيل".

باختياركم هذا الجواب ،ترفضون مقترح القبول المقدم من طرف المنصة الإلكترونية ،وتؤكدون التخلي النهائي عن جميع
طلبات الترشيح المتعلقة بعملية االنتقاء بمختلف مراحلها.

 - 3تقوم الإدارة بمعالجة طلب تسجيلكم بالمنصة وتوافيكم ،عبر بريدكم الإلكتروني  taalim.maبإشعار يتضمن اسم

مالحظات هامة :

المستخدم وكلمة السر لولوج المنصة .يجب عليكم االحتفاظ بعناية باسم المستخدم وكلمة السر لأنكم مدعوون
الستخدامهما للولوج لفضائكم الشخصي للترشيح طوال مسلسل الترشيح واالنتقاء.

التعبير عن اختيارات و رغبات الترشيح  :ما بين  14يوليوز و  28يوليوز 2022

يمكن للمترشح تغيير الجواب عن اقتراح الولوج خالل الفترة المحددة للإجابة عن مقترحات الولوج في كل مرحلة.
تعتمد المنصة آخر جواب للمترشح كجواب نهائي وال يكمن قبول أي طلب لتغيير الجواب بعد ذلك.
المترشحون المطالبون بإيداع شهادة البكالوريا الأصلية في المؤسسة التي تم قبولهم فيها هم فقط المرشحون

بعد توصلكم بالمعلومات الخاصة بتسجيل دخولكم للمنصة ،المرجو إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكم بالفضاء
المخصص لتسجيل الدخول ثم الضغط على "تسجيل الدخول" والشروع في التعبير عن رغبات الترشيح عبر المراحل التالية :

الذين أجابوا ب "أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم ".
يجب التذكير أن أجوبة المترشحين لمقترحات الولوج في المرحلة الثانية تقتصر على جوابين اثنين فقط" :أقبل بشكل
نهائي المقترح المقدم" أو "أرفض مقترح الولوج المقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح".

 - 1مباشرة بعد أول عملية دخول للمنصة ،أنتم مطالبون بتأكيد اطالعكم وموافقتكم على" ميثاق حقوق وواجبات المرشح"
 - 2بعد نجاح عملية تسجيل الدخول ،ستلجون لفضائكم الخاص الذي يضم الأركان التالية :ترشيحاتي ،اقتراحات الولوج
وإشعارات.

سيتم اعتبار عدم الإجابة على مقترح الولوج في أي مرحلة من مراحل الترشيح ،داخل الآجال المحددة لذلك ،بمثابة رفض
نهائي للمقترح المقدم.
يتم إيداع شهادة البكالوريا الأصلية في المؤسسة المعنية في الآجال المحددة لذلك في كل مرحلة.

 - 3اعتبارا من اليوم االول من تاريخ التعبير عن رغبات الترشيح ،يمكنكم البحث في ركن "ترشيحاتي" عن التكوينات المتاحة
لكم بناء على معايير القبول المتعلقة بكل تكوين ( حسب مسلك البكالوريا) ،باستخدام معايير البحث (نوع المؤسسة ،

إيداع شهادة البكالوريا  :خالل الفترة المحددة لذلك في كل مرحلة

المدينة).....
 - 4يمكنكم اضافة رغبات الترشيح عن طريق انتقاء التكوينات التي تهمكم في جدول البحث ،والضغط على "اضافة"

في حالة تأكيد مقترح القبول واختياركم لجواب " أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم" ،أنتم مدعوون لإيداع شهادة

 - 5في جدول "ترشيحاتي" يمكنكم تغيير ترتيب أو إلغاء التكوينات المختارة وذلك قبل التاريخ المحدد لإنتهاء التعبير عن رغبات

الباكالوريا االصلية بالمؤسسة المقترحة قبل انتهاء الآجال المحددة لذلك في إحدى المرحلتين

الترشيح.

مالحظات هامة :

تسمح المنصة باختيار  10تكوينات على االكثر
يمكن للمترشح اختيار وترتيب التكوينات من نفس نوعية المؤسسات أو المزج بين مختلف التكوينات في نفس الالئحة.
يمكن للمترشح تغيير الئحة وترتيب االختيارات قبل انقضاء آخر أجل لإدخال االختيارات.

التسجيل الإداري بالمؤسسة الجامعية المعنية
في نهاية عملية االنتقاء ،أنتم مدعوون لإتمام اجراءات التسجيل الإداري النهائي بالمؤسسة الجامعية التي تم قبولكم
للدراسة بها داخل الآجال المحددة لذلك مع الإدالء بجميع البيانات والوثائق التي تطلبها المؤسسة المعنية

هام :

البرمجة الزمنية لعمليات الترشيح ،النتائج والتسجيل النهائي www.tawjihi.ma

يكتسي ترتيب اختيارات التكوين أهمية كبيرة .وفي هذا الصدد ،يجب التذكير بأن منصة توجيهي" تعتمد االختيار الأول
لكل مترشح في عملية ترتيب المترشحين بناء على االستحقاق .وحالة عدم تمكن المترشح من الحصول على مقعد في

المرحلة

العمليات

التواريخ

اختياره الأول ،يتم االنتقال إلى االختيار الثاني وهكذا دواليك.
من  14يوليوز إلى  28يوليوز 2022

في حالة تمكن المترشح من الحصول على مقعد في أي اختيار من اختياراته ،يتم إلغاء جميع الرغبات التي تلي هذا
االختيار في الترتيب بشكل اوتوماتيكي ونهائي.

المرحلة

من  02إلى  05غشت 2022

إجابة المترشحين على مقترحات القبول المقدمة من طرف المنصة

الأولى
من  01إلى  02شتنبر 2022

االجابة عن مقترحات الولوج :ابتداًء من  02إلى  05غشت (المرحلة  )1ومن  06شتنبر إلى  08شتنبر ( 2022المرحلة )2

فتح المنصة والتعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح

المرحلة
الثانية

من  06إلى  08شتنبر 2022

من  12إلى

 14شتنبر 2022

التسجيل النهائي للمترشحين المقبولين في المرحلة الأولى

إجابة المترشحين على مقترحات القبول الجديدة المقدمة من طرف المنصة

التسجيل النهائي للمترشحين المقبولين في المرحلة الثانية

يتوجب عليكم االجابة ،عبر المنصة على "اقتراح الولوج" ،باختيار جواب واحد من االجوبة التالية:
أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم :

كيفية الترشيح :

باختياركم هذا الجواب ،تؤكدون مقترح القبول المقدم من طرف المنصة الإلكترونية ،ويتم حجز مقعد لكم بالمؤسسة
والمسلك المقترحين ،مع اشتراط ايداع شهادة الباكالوريا االصلية بالمؤسسة المقترحة قبل انتهاء الآجال المحددة لإيداع الملف.
وبهذا تنتهي عملية ترشيحكم في هذه المرحلة دون المرور الى المرحلة التالية.

فيديو طريقة الترشيح على منصة توجيهي لكليات العلوم والتقنيات  , FSTالمدارس العليا للتكنولوجيا  ESTو المدرسة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻔﻦ و اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  ENSADمتوفر على حسابكم على موقعنا الرسمي www.aljisrtwjih.com :

