


1 

 

 ولوج املدارس العليا للتكنولوجيا 

 2019-2020 برسم املوسم الجامعي
 

 التكوين أهداف. 1

 دون تغيير

 .مدة الدراسة والشهادة املمنوحة2

 دون تغيير

 .عدد املقاعد3

 دون تغيير

 شروط الترشيح .4

 دون تغيير

 وإلاعالن عن النتائج إلاجراءات الخاصة بالترشيح .5

القبول  منصةق عن طري أن يقدم ترشيحه لولوج السنة ألاولى للمدارس لعليا للتكنولوجيا كل مترشحيجب على 

: "توجيهي" الالكتروني املوحد لحملة البكالوريا في املؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب املحدود

www.tawjihi.maدليل الترشيح لولوج املدارس العليا 3 امللحق رقموفق الاجراءات املبينة في  ، وذلك :

 حسب الجدولة الزمنية التالية:و  ،للتكنولوجيا عبر البوابة الالكترونية الوطنية املوحدة

 ألاولى: ألاساسية املرحلة 1.5

املرحلة ألاساسية ألاولى، القيام يجب على املترشحين لولوج السنة ألاولى للمدارس العليا للتكنولوجيا، خالل 

 باإلجراءات التالية:

 :09 ثالثاءالما بين يوم خالل الفترة املمتدة  طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح 

 ؛2019يوليوز  21 ألاحديوم يوليوز و 

 :ألاحديوم يوليوز و  09 الثالثاءما بين يوم خالل الفترة املمتدة  التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح 

 ؛2019يوليوز  21

  وضع ملف الترشيح في أقرب مدرسة عليا للتكنولوجيا لسكنى املترشح )خاص بحاملي شهادة

 ؛  2019يوليوز  15 ثنينيوم إلافي أجل أقصاه  (:فقط البكالوريا ألاجنبية

 :يوليوز  23 الثالثاءما بين يوم خالل الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحات القبول املقدمة للمترشحين

 ؛2019يوليوز  26الجمعة يوم و 
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  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا

 .  2019يوليوز  26الجمعة بول(: في أجل أقصاه يوم بالقبول النهائي ملقترح الق
 

 الثانية: ألاساسية املرحلة 2.5

بمختلف الاجراءات املشار إليها في املرحلة ألاولى وأجابوا بقبول أو قاموا تمكن هذه املرحلة املترشحين الذين 

 من: ضلفرفض مقترح القبول مع الاحتفاظ بترشيحهم ملقترح أ

 :ويوم  2019شتنبر  02 إلاثنينيوم ما بين خالل الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحات جديدة للقبول

 ؛2019شتنبر  06الجمعة 

  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا

 . شتنبر 06الجمعة بالقبول النهائي ملقترح القبول(: في أجل أقصاه يوم 
 

 :مالحظات هامة

  املوحدة "توجيهي":املنصة الوطنية فضاءاتهم الخاصة ب يتعين على املترشحين زيارة www.tawjihi.ma 

ومقترحات الولوج املقدمة  بصفة منتظمة وذلك لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح

 .مراحل الترشيحوآلاجال املحددة لكل مرحلة من 

  على العنوان التالي املنصة الوطنية املوحدة "توجيهي"يمكن الولوج إلى: www.tawjihi.ma  من خالل  أو

لوزارة التربية املوقع إلالكتروني و  للمدارس العليا للتكنولوجياملواقع إلالكترونية الروابط املوجودة با

 )قطاع التعليم العالي والبحث العلمي(: الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

www.enssup.gov.ma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 في سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الئحة املسالك املعتمدة واملفتوحة: 1امللحق 

 2020-2019 برسم السنة الجامعية

 دون تغيير

 املترشحين طريقة احتساب املعدل النتقاء :2ملحق 

 دون تغيير

 املوحدة: دليل الترشيح لولوج املدارس العليا للتكنولوجيا عبر البوابة الالكترونية الوطنية 3امللحق رقم 

 "توجيهي"

 دون تغيير

 عناوين املدارس العليا للتكنولوجيا :4رقم ملحق 
 دون تغيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


