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  كليات العلوم والتقنياتفي  التكوين  أهدافو  خصوصيات .1

تعترب كليات العلوم والتقنيات مؤسسات للتعليم العالي ذات صبرة علمية وتقنية يف نف  الوقت. 

يداووجي قائم على أساس "وحدات دراسية " تنظم خالل فصول نظام ب علىالتكوين فيها  يرتكزو

 .دراسية سداسية )نصف سنوية(
 

-ماسرت - إجازة ندسة البيداووجيةكليات العلوم والتقنيات حسب اهلب وتنظم الدراسات

 سدبلوم مهندكما ميكن هلذه املؤسسات تنظيم تكوينات أخرى قصد منح  .(L.M.D) دكتوراه

 امعي للتكنولوجيا.الدبلوم اجلالدولة و
 

 وتهدف كليات العلوم والتقنيات إىل : 

العلمية أو التقنية من مواصلة دراستهم  الباكالورياكني التالميذ احلاصلني على شهادة مت -

 واهلندسة. تكنولوجياالو يف ميادين العلوم التطبيقية

وذلك هوي على الصعيد الوطين واجل قطاعات املنتجةالتوفري تكوينات مسايرة حلاجيات  -

والقطاعات  الكلياتهذه بتعاون وثيق بني  عن طريق فتح مسالك ذات صبرة مهنية

 املشرلة.
 

اهلندسة و التكنولوجياو العلوم التطبيقيةميادين كليات العلوم والتقنيات بالتكوين يف  وختتص

يك، اهلندسة ، امليكانيك، اإلليكرتونالسلكية والشبكاتلاالتصاالت السلكية وا ،املعلومياتالسيما 

اهلندسة  اهلندسة املدنية، اهلندسة الرذائية، هندسة الطرائق، اهلندسة الصناعية، ،الكهربائية

  ... البيئة، املاء، ،الطاقة، الصيانة ومراقبة اجلودةاملعدنية،  اهلندسة الكيميائية،
 

 

 اإلجازة في العلوم والتقنيات .2

 

 واملسالك املفتوحة مدة التكوين -2-1

( حيييرز الطالييب النيياجح بعييدها علييى  فصييول  6)  ثييالس سيينواتبسييلك اإلجييازة  ق مييدة الدراسييةتسييترر

ميتيد  عليى جيذع مشيرت      التقنييات وتشتمل كل إجازة يف العليوم و . يف العلوم والتقنياتاإلجازة دبلوم 

يييتم بعييده ،  وميّكيين ميين احلصييول علييى دبلييوم الدراسييات اجلامعييية يف العلييوم والتقنيييات   فصييولألربعيية 

 .املفتوحة التخصصاتتوجيه الطالب إىل إحدى 

 

 الباكالورياوجه حاملي مفتوحة يف جذوع مشرتكة  أربعةو تقرتح كليات العلوم والتقنيات 

 :ملستوفني لشروط الولوج او التقنيةالعلمية أو

 

 ،(M.I.P)فيزياء  –إعالميات  –رياضيات  -

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

 (،  B.C.G)ا  يجيولوج –كيمياء  – يولوجياب -

 .( G.E - G.M)اهلندسة امليكانيكية  –اهلندسة الكهربائية  -
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  .رفقته 1 امللحقيف املبينة  املسالكومتنح كليات العلوم والتقنيات دبلوم اإلجازة يف العلوم والتقنيات يف 
 

 عدد املقاعد -2-2

 كالتالي : 4102 -4102نة اجلامعية حدد عدد املقاعد املفتوحة للرتشيح برسم الس

 

 وع املشرتكةذاجل اعد املفتوحة للسنة األوىلقعدد امل
 طنجة بين مالل سطات فاس مراكش الرشيدية احملمدية احلسيمة لإلجازة يف العلوم والتقنيات 

90 450 450 180 430 500   
فيزياء  –إعالميات  –رياضيات 

(M.I.P) 

   280   380 450 
فيزياء  –إعالميات  –ت رياضيا

 كيمياء –
 (M.I.P.C ) 

90 450 450 440 430 300 500 350 
 –كيمياء  –بيولوجيا 

 ايجيولوج
(B.C.G) 

     200 120 200 
اهلندسة  –اهلندسة الكهربائية 
 امليكانيكية

(G.E - G.M ) 

 اجملموع 1000 1000 1000 860 900 900 900 180

 

 ملحوظة:

، وذلك حسب طاقتها 01%ال تتعدى  نسبةحة باملقاعد املفتو عدد ميكن للمؤسسة جتاوز

 وإمكانية التأطري املتوفرة. ةاالستيعابي

لكل مؤسسة للطلبة األجانب الذين تتوفر  للسنة األوىل من عدد املقاعد احملددة %5نسبة  تضاف

 .فيهم الشروط املطلوبة

 

 ىل لإلجازةلسنة األول ات اخلاصة بالرتشيحالشروط  واإلجراء -2-3

 شروط الرتشيح -2-3-1

 أن يكون :السنة األوىل من اإلجازة يف العلوم والتقنيات يشرتط يف املرتشح الجتياز مباراة ولوج 

  يف شعبة العلوم  2013-2014لسنة  الباكالوريامسجال بالسنة النهائية من سلك

 .الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو شعبة العلوم والتكنولوجيات

  يف شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم أو ما يعادهلا  الباكالورياحاصال على شهادة أو

يف  أو )النظام اجلديد لسلك الباكالوريا( التجريبية أو شعبة العلوم والتكنولوجيات

 .)نظام ماقبل إصالح سلك الباكالوريا( التقنية أو العلمية إحدى الشعب
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 :  وع الباكالوريا املطلوبة تتوقف على اجلذع املشرت  املرتشح لهوجتدر اإلشارة إىل أن ن

اجلذع املشرت  
لإلجازة يف العلوم 

 والتقنيات

 نوع الباكالوريا 
                 ) النظام السابق(

 نوع الباكالوريا
 ) النظام اجلديد(

 –إعالميات  –رياضيات 
 فيزياء

 (M.I.P) 

 : فرع العلوم 
  شعبتا العلوم

 ضيةالريا
  شعبة العلوم

 التجريبية

 :شعبة العلوم الرياضية 
 )مسلك العلوم الرياضية )أ 
 )مسلك العلوم الرياضية )ب 

 شعبة العلوم التجريبية: 
  الفيزيائيةمسلك العلوم 
 مسلك علوم احلياة واألرض 
 مسلك العلوم الزراعية 

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

 : فرع العلوم 
 العلوم  شعبتا

 الرياضية
  شعبة العلوم

 التجريبية

 :شعبة العلوم الرياضية 
 )مسلك العلوم الرياضية )أ 
 )مسلك العلوم الرياضية )ب 

 شعبة العلوم التجريبية: 
  الفيزيائيةمسلك العلوم 
 مسلك علوم احلياة واألرض 
 مسلك العلوم الزراعية 

 –كيمياء  – بيولوجيا
 ايجيولوج

(B.C.G) 

 : فرع العلوم 
 ة العلوم شعب

 التجريبية
 فرع العلوم الزراعية 

 :شعبة العلوم التجريبية 
  الفيزيائيةمسلك العلوم 
 مسلك علوم احلياة واألرض 
 مسلك العلوم الزراعية 

 :شعبة العلوم الرياضية 
 )مسلك العلوم الرياضية )أ 

 –اهلندسة الكهربائية 
 اهلندسة امليكانيكية

(G.M  -G.E ) 

 : فرع العلوم 
 م شعبتا العلو

 الرياضية
 فرع اهلندسة الكهربائية 
 فرع اهلندسة امليكانيكية 

 : شعبة العلوم والتكنولوجيات 
  مسلك العلوم والتكنولوجيات

 الكهربائية
  مسلك العلوم والتكنولوجيات

 امليكانيكية
 :شعبة العلوم الرياضية 

 )مسلك العلوم الرياضية )ب   
 

 ملف الرتشيح -2-3-2

يتسلمه املرتشح من الثانوية الس يتابع بها دراسته أو من نيابة  وعمطبويتكون ملف الرتشيح من 

وزارة الرتبية الوطنية الس يشمل نفوذها مركز االمتحان بالنسبة للمرتشحني وري املتمدرسني 

أوالذين يتابعون دراستهم الثانوية يف مؤسسة للتعليم اخلا . فعلى املؤسسات الثانوية استنساخ 

  هذا املطبوع ليكون يف متناول كافة التالمذة املعنيني. األعداد الكافية من

وميكن كذلك حتميل هذا املطبوع من املواقع االلكرتونية لكليات العلوم والتقنيات )الئحة باملواقع 

 ( .2امللحق يف االلكرتونية 

ىل منوذج املطبوع اخلا  بالرتشيح الجتياز مباراة ولوج السنة األو وجتدون رفقة هذه املذكرة

 .(3امللحق )أنظر   لإلجازة يف العلوم والتقنيات
 

ويتعني على كل مرتشح إيداع ملف الرتشيح لدى الكلية الس يروب يف االلتحاق بها، وذلك يف أجل 

 .4131يونيو  03 االثنني أقصاه



5 

 

 

كليات العلوم والتقنيات إمكانية إيداع الرتشيحات بها عرب األنرتنيت وذلك عرب هذا وتقدم بعض 

   .(2امللحق  )انظر مواقعها األلكرتونية

يراعى التوزيع اجلررايف يف الرتشيح لكلية من كليات العلوم  جتدر اإلشارة إىل أنه ال:  مالحظة

 والتقنيات.

 مباراة الولوج -2-3-3

 يتم ولوج السنة األوىل لإلجازة يف العلوم والتقنيات بعد جناح  املرتشحني يف :

 .امتحان الباكالوريا 

 من   "معدل حمتسب"مرتكز على  انتقاء متهيدي شكل على الكلياتمباراة الولوج هلذه و

الرياضيات، الفيزياء، جمموعة من معدالت بعض املواد امللقنة يف سلك الباكالوريا )

العلوم الطبيعية أو علوم احلياة واألرض، علوم املهندس، اللرة الفرنسية(. وترتبط طريقة 

 أنظر) ملواد املعنية بنوع الباكالوريا واجلذع املشرت  املرتشح لهاحتساب هذا املعدل وا

 . (4لحق رقم امل

 اإلعالن عن النتائج -2-3-4

بواسطة إعالن يعلق داخل الكليات  4131يوليوز  12 السبت يوم كليات العلوم والتقنيات خربتس

صفية نهائية وكذا وعن طريق موقع الكلية أواجلامعة على األنرتنيت املرتشحني املقبولني ب

األسبوع األول من خالل  املرتشحني املقبولنيوسيتم تسجيل  .املرتشحني املسجلني يف الئحة االنتظار

 .1314شتنرب  32إىل  31وذلك من شهر شتنرب 

وسيعوض كل مرتشح ناجح مل يؤكد تسجيله النهائي يف الوقت الذي حتدده له الكلية هذا 

 تظار وذلك حسب االستحقاق.مبرتشح ورد امسه يف الئحة االن

 

 إلجازةمن السنة الثالثة ل الشروط  واإلجراءات اخلاصة بالرتشيح -2-4
 

مين إمكانيية وليوج السينة      –بناء على نظام اجلسور  –وسيستفيد الطلبة املستوفون للمعارف املكتسبة 

 :  الثالثة لدبلوم اإلجازة يف العلوم والتقنيات )الفصل اخلام ( الذي يفتح يف وجه

  دبلوم الدراسات اجلامعية يف العلوم والتقنيات الطلبة احلاصلني على(DEUST)، أو 

أو دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية  ،(DEUG)دبلوم الدراسات اجلامعية العامة 

(DEUP)، أو الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا(DUT) شهادة التقين العالي  ، أو(B.T.S) ، أو

 حمصل عليها يف التخصصات املطلوبة.هلذه الدبلومات  شهادة معرتف مبعادلتها

 لاللتحاق مبؤسسات املشرتكة األقسام التحضريية املقبولني يف املباراة الوطنية  تالمذة

 .(attestation d’admissibilité) االمتحانات الكتابية استوفواوالذين  املهندسني  تكوين

شييروط الولييوج واملعييارف البيداووجييية الييالزم   و عييدد املقاعييد املفتوحيية للرتشيييح  وحتييدد كييل مؤسسيية  

 اكتسابها مسبقا واإلجراءات اخلاصة بالرتشيح وتنشرها مبوقعها اإللكرتوني.
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  دبلوم مهندس الدولة. 3

 واملسالك املفتوحة مدة التكوين -3-1

م وينات يف سلك املهندس تتوج بدبلوم مهندس الدولة. ويهم كليات العلوم والتقنيات تككما تنظ

التكوين بهذا السلك اجملال العلمي والتقين األساسي واملتخصص. كما تلقن به جمموعة من 

 املعارف والكفايات املتعلقة بتدبري املشاريع وتدبري املقاوالت واللرات وتقنيات اإلعالم والتواصل.  

 . رفقته 5امللحق املبينة يف  املسالكومتنح كليات العلوم والتقنيات دبلوم مهندس الدولة يف 

فصول( ويفتح الرتشيح لولوج هذ السلك يف وجه  ةسنوات )ست 3وتستررق الدراسة بهذا السلك 

  املبينة يف الفقرة أسفله. لشروط الولوج نيالطلبة املستوف

 الشروط واإلجراءات الخاصة بالترشيح -3-2

 ولوج السنة األولى من سلك المهندس -3-2-1

 ،ىل من سلك املهندس املنظم من طرف كليات العلوم والتقنياتالسنة األو ميكن الرتشيح لولوج

 :بالنسبة ،وذلك يف حدود عدد املقاعد املمنوحة بكل مؤسسة

 مؤسسات تكوين  لولوج املشرتكة ملباراة الوطنيةايف لناجحني ا لتالمذة األقسام التحضريية

 .املهندسني

  دهلاإحدى الدبلومات أو الشهادات التالية أوما يعاحاملي أو : 

  دبلوم الدراسات اجلامعية العامة(DEUG)  

  دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية(DEUP) 

  دبلوم الدراسات اجلامعية يف العلوم والتقنيات(DEUST) 

 الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا    (DUT) 

 اإلجازة. دبلوم 
 

السنة األوىل من ولوج ل اإلجراءات اخلاصة بالرتشيححتّدد  األقسام التحضريية، بالنسبة لتالمذة

مؤسسات تكوين  لولوجعلى املوقع اإللكرتوني اخلا  باملباراة الوطنية املشركة  سلك املهندس

 .(cnc2014.emi.ac.maأو   www.cncmaroc.ma)  2014لسنة  املهندسني

حتيييدد كيييل مؤسسييية شيييروط الوليييوج واملعيييارف البيداووجيييية اليييالزم       فيميييا بيييص بييياقي املرتشيييحني،  

 اكتسابها مسبقا واإلجراءات اخلاصة بالرتشيح لكل ختصص وتنشرها مبوقعها اإللكرتوني.

 ولوج السنة الثانية من سلك المهندس -3-2-1

اصيلني  سلك املهندس عن طريق مباراة مفتوحة يف وجه املرتشيحني احل ميكن ولوج السنة الثانية من 

املعيارف   وذليك حسيب  )دبلوم اإلجازة أو دبلوم معرتف مبعادلته ليه(    3على األقل على شهادة بكالوريا+

 اليييييييييييييالزم اكتسيييييييييييييابها مسيييييييييييييبقا، ويف حيييييييييييييدود عيييييييييييييدد املقاعيييييييييييييد املمنوحييييييييييييية.   البيداووجيييييييييييييية
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 عدد المقاعد -3-3

كالتالي  4102 -4103 حدد عدد املقاعد بسلك املهندس املفتوحة للرتشيح برسم السنة اجلامعية

: 
 اجملموع السنة الثانية السنة األوىل كليات العلوم والتقنيات

 160 41 021 سطات

 24 12  61 فاس

 441 20 411 احملمدية

 30 1 30 بين مالل

 260 40 220  مراكش

 180 40 140 طنجة

 34  32 1 الرشيدية

 * * * احلسيمة

  952  122 093 اجملموع

 

 ملحوظة:

، وذلك حسب طاقتها 01%ال تتعدى  نسبةحة باملقاعد املفتو ة جتاوز عددميكن للمؤسس

 االستيعابية وإمكانية التأطري املتوفرة.

لكل مؤسسة للطلبة  من سلك املهندس للسنة األوىل من عدد املقاعد احملددة %5نسبة  تضاف

 األجانب الذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة.
 

 الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا. 4
 
 تكوينات قصد منح الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيام يتنظ كليات العلوم و التقنياتلميكن كما 

(D.U.T).  فصول( بعد الباكالوريا.   2يف سنتني )املتعلقة بهذا الدبلوم وينظم التكوين يف املسالك 
 

النوع من التكوينات وكذا شروط الولوج ُوحتدد الئحة كليات العلوم والتقنيات املنظمة هلذا 

اللتحاق باملدارس العليا للتكنولوجيا وكذا باقي املؤسسات ا" مبذكرةواإلجراءات اخلاصة بالرتشيح 

 1315-1314       اجلامعية املعنية بتحضري الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا برسم السنة اجلامعية

". 
 



 

 

 

 1امللحق رقم 
  

 *   2013-2014 املفتوحة برسم السنة اجلامعية ة يف العلوم والتقنياتاإلجازالئحة مبسالك  

اجلذوع  مسالك اإلجازة يف العلوم والتقنيات املفتوحة 
 املشرتكة

كليات 
العلوم 
 والتقنيات

  
 الهندسة المدنية

Génie civil 
 الهندسة المعلوماتية

Génie Informatique 
 الهندسة الكيميائية

Génie Chimique 

 اضيات التطبيقية والمعلومياتالري

MIPC 

 طنجة

Mathématiques Appliquées et 

Informatique 

  
 البيولوجيا والصحة

Biologie et santé 

 علوم الجيولوجيا التطبيقية

Géosciences Appliquées 

à l’environnement 
 

 الهندسة الكيميائية

Génie Chimique 
 

 الهندسة البيولوجية

Génie Biologique BCG 
  

ماتيكاآلوتو –اإللكتروتكنيك  -اإللكترونيك       

Électronique 

Electrotechnique et 

Automatique 

 الهندسة الصناعية

Génie Industriel GE - GM 
    

الهندسة المعلوماتية، اإللكترونيك 

 واألوتوماتيك

Ingénierie 

informatique, 

Electronique et 

Automatique 

 الميكانيك

Mécanique 
 الرياضيات وتطبيقات

Mathématiques et Applications 

 الرياضية والمعلوماتية الهندسة

Ingénierie 

Mathématique et 

Informatique 

 الميكانيكية الهندسة

Génie Mécanique 
 اإللكترونيك

Electronique 

MIP 

 

 بني مالل

 

    

ماتيةلهندسة الرياضية والمعلو ا  
Génie Mathématique et 

Informatique 

ة والالسلكيو المواصالت السلكية  اإللكترونيك ندسة ه    
Ingénierie Electronique et 

Télécommunication 

   

 الموارد الجيولوجية
Géoressources 

 العلوم البيولوجية التطبيقية

 التكنولوجيات الغذائية

Technologies Alimentaires 

 جيوماتك وإعداد التراب

Géomatique et 

Aménagement du 

Territoire 
 

 مراقبة جودة المنتوجات  الزراعية والغذائية

Contrôle de la Qualité des 

Produits Agro-alimentaires 

 إعداد و تدبير البيئة

Aménagement et Gestion de 

l’Environnement 

BCG 

Sciences 

Biologiques 

Appliquées 

  
 كيمياء الصلب  والمواد

Chimie des solides et des 
matériaux 

 كيمياء وهندسة المواد
Chimie et génie des 

matériaux 

 اإلنتاج النباتي

Production Végétale 
المراقبة -التحليل  -الكيمياء  

Chimie Analyse Contrôle   
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اجلذوع  تقنيات املفتوحة مسالك اإلجازة يف العلوم و ال
 املشرتكة

كليات 
العلوم 
 والتقنيات

 النظم المعلوماتية والتطوير

سالعلوم الفيزيائية للمهند التوزيعي  

Sciences 

physiques pour 

l’ingénieur 

الرياضيات والمعلوميات المطبقة على علوم 

 المهندس

Mathématiques et 

Informatique appliqués aux 

Sciences de l’ingénieur 

 المكثفات والتغطية العضوية

Polym.ères et 

revêtements organiques 

 فيزيوكيمياء المواد

Physico-chimie des 

matériaux 

 المعلوميات , اإللكترونيك , اإللكتروتكنيك واآلوتوماتيك

Informatique, Électronique, 

Électrotechnique et Automatique 

MIPC 

 

 مراكش

Systèmes 

d'information et 

Développement 

répartis. 

    
 التحليالت الحيوية

Bio-Analyses 

 جيولوجيا الموارد المعدنية

Géologie appliquée aux 

ressources minières 

الماء و البيئة : اسكتشاف و استغالل الموارد 

 المائية

Eau et environnement : 

Exploration et exploitation 

des ressources en eau 

 واالقتصادية بيوتكنولوجيا النباتات ذات األهمية الزراعية

Biotechnologie des plantes 

d'Intérêt Agro-économique 
BCG     

 الهندسة الطاقية  

Génie Energétique 

 العلوم الفيزيائية للمهندس

Sciences Physiques pour 

l'Ingénieur 

ات والمعلومياتالرياضي  

Mathématiques et 

Informatique 

 اإللكترونيك والمعلوميات

Électronique et Informatique MIP 

 المحمدية
 هندسة الماء والبيئة 

Génie de l'Eau et 

de l'Environnement 

 هندسة الطب اإلحيائي

Génie Biomedical 
 التحليل اإلحيائي والجودة

Bio-analyse et Qualité 
ناعات الحبوبص  

Industries céréalières 

 تقنيات التحليل و مراقبة الجودة

Techniques d'Analyse 

et Contrôle de Qualité 
BCG 

 علوم المواد

Sciences des Matériaux 

 الهندسة الرياضية

Ingénierie 

Mathématique 

 الهندسة المعلوماتية

Génie Informatique 

سالعلوم الفيزيائية للمهند  

Sciences Physiques pour 

l'Ingénieur 

 الطاقة

Énergétique 

 اإللكترونيك, اإللكتروتكنيك واآلوتوماتيك

Électronique Electrotechnique et 

Automatique 

MIP 

 سطات

  

 الميكانيك اإللكترونيك الميكاترونيك

Mécanique Electronique 

Mécatronique 

 الهندسة المدنية و البناء

Génie civil et construction 

سلكية وتكنولوجيا المواصالت الالشبكات 
 والالسلكية

Réseaux et Technologies de 

télécommunications 

 المعلوميات والتدبير الصنلعي

Informatique et Gestion industrielle 

ة تقنيات التحليل ومراقب 

 الجودة

Techniques 
d'Analyse et 

Contrôle de Qualité 

 علوم الطب اإلحيائي

Sciences biomédicales 

 الموارد المعدنية والمقالع

Ressources minérales et 

carrières 

 حماية البيئة

Protection de l'environnement 
علوم الجراثيم -علوم الجينات  -الكيمياء اإلحيائية   

Biochimie-Génétique-Microbiologie BCG 

    

يكيةالهندسة الميكان  

Génie Mécanique 
 الهندسة الكهربائية

Génie Électrique GE - GM 

  
 اهلندسة امليكانيكية

Ingénierie mécanique 
 

بيقيةالرياضيات  التط  

Mathématiques 
Appliquées 

 املعلوميات

Informatique 

 علوم  املهندس

Sciences de l'Ingénieur 
MIP 

يديةشاالر  

 
 البيولوجيا والصحة

Biologie et santé 

طبيقيةعلوم اجليولوجيا الت  

Géosciences Appliquées 
ةاد املتقدملوجيات املوالكيمياء و تكنو  

Chimie et Technologies 
des Matériaux Avancées 

والتطبيقية الكيمياء األساسية  

Chimie Fondamentale et  
Appliquée 

لتطبيقيةالبيولوجيا النباتية ا  

Biologie Végétale Appliquée 
BCG 
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اجلذوع  ة العلوم و التقنيات املفتوح مسالك اإلجازة يف
 املشرتكة

كليات 
العلوم 
 والتقنيات

 

يكانيكيحليل املالتصور والت  

Conception et 
Analyse 

Mécanique 

 اهلندسة املعلوماتية

Génie Informatique 
ةاهلندسة الصناعي  

Génie Industriel 

اصالتاملو - اإللكرتونيك  

واملعلوميات ةوالالسلكيالسلكية    

Électronique 
Télécommunication & 

Informatique 

تاحلساب العلمي و تطبيقا  

Calcul Scientifique et Applications MIP 

 فاس
جلودةمراقبة ا  تقنيات التحليل  

Techniques d'Analyse 
et Contrôle de Qualité 

قيةطبيوجيا التعلوم اجليول  

Géosciences 
appliquées 

 اهلندسة الكيميائية

Génie Chimique 
الردائي لصحة واألمنبيوتكنولوجيا، ا  

Biotechnologie, Hygiène 
et Sécurité des Aliments 

 البيولوجيا و الصحة

Biologie et Santé 
 حتسني اإلنتاج النباتي

Amélioration de la production 
végétale 

BCG 

     

اء و البيئةامل  

Eau et Environnement. Option : 
Exploitation et exploration des 

Ressources en eau 

     
 الرياضيات واملعلوميات

Mathématiques et informatique 
MIP 

مةاحلسي  

    

لعلوم الغذائية وتقنيات التجارةا  

Sciences agroalimentaires et 
techniques de commerce 

 ندسة املاء والبيئةه

Génie de l’eau et de l’environnement 
BCG 

 
 

 : هامة ملحوظة* 

  و  4102برسم دورة لعملية التقييم اجلدول أعاله واملبينة يف  4102-4103املفتوحة برسم السنة اجلامعية ستخضع مجيع املسالك

 جديدةوالتقنيات فتح مسالك لكليات العلوم كذلك وحة، ميكن باإلضافة اىل املسالك املفت .جتديد اعتمادهاالبث يف من أجل ذلك 

 . وذلك حسب متطلبات قطاع اإلنتاج 2014خالل دورة  بعد اعتمادها

  ملواقع ايف البيانات اخلاصة بها كذا و 4102-4102املفتوحة برسم السنة اجلامعية املعتمدة و املسالك عنالنهائي سيتم اإلعالن

 . تهلذه املؤسسا اإللكرتونية
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 2امللحق رقم 

 
 الئحة بعناوين كليات العلوم والتقنيات

 

 اجلامعة

كلية 

العلوم 

 والتقنيات 

 اهلاتف املوقع االلكرتوني العنوان الربيدي

جامعة عبد املالك 
 تطوان-السعدي

 طنجة
طنجة  576 .ب : 

 الرئيسي
www.fstt.ac.ma    05 39 39 39 54 

05 39 39 39 55 

جامعة القاضي 
 -عياض

 مراكش
 مراكش

  552 .ب : 
حمج عبد الكريم 

 اخلطابي
 كيليز -مراكش 

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

جامعة السلطان 
 موالي سليمان

 www.fstbm.ac.ma بين مالل. 593 .ب :  بين مالل
05 23 48 51 12 
05 23 48 51 22 
05 23 45 51 82 

جامعة سيدي 
حممد بن عبد 

 فاس -اهلل
 فاس

 9919 .ب : 

 ايموزارطريق 

 ساي  -فاس   

www.fst-usmba.ac.ma 
 

05 35 60 29 53 
05 35 60 80 14 
05 35 60 96 35 

جامعة احلسن 
 سطات-األول

 سطات
  511 .ب : 

 طريق الدار البيضاء
 سطات 

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

جامعة موالي 
 –ل إمساعي
 مكناس

 www.fste-umi.ma الرشيدية 512 .ب :  الرشيدية
05 35 57 44 97 
05 35 57 44 85 

جامعة احلسن 
 احملمدية -الثاني

 www.fstm.ac.ma احملمدية 756 .ب :  احملمدية
05 23 31 47 05 
05 23 31 47 08 

 حممدجامعة 
 وجدة -ألول ا

 احلسيمة

 كلية العلوم والتقنيات
 احلسيمة -

 3  .ب

34113 

    أجدير احلسيمة

fsth.ump.ma 15 39 80 57 14 

 

 املدرسة الوطنيةمبقر  ستتواصلاحلسيمة -العلوم والتقنيات ةكليبأن الدراسة إىل جتدر اإلشارة 

 .ةكليالبانتظار استكمال بناء مقر   احلسيمة-للعلوم التطبيقية

http://www.fstt.ac.ma/
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 4 امللحق رقم
 

 تمهيديالنتقاء لالعدل طريقة احتساب امل

 شهادة الباكالوريا الباكالوريابة شع

 اإللتحاق جبذوع 

 – فيزياء - معلوميات - رياضيات

 كيمياء

 فيزياء - معلوميات - رياضيات أو 

 ذع جباإللتحاق 

 جيولوجيا – كيمياء  - بيولوجيا

 اإللتحاق جبذع

 اهلندسة امليكانيكية -اهلندسة الكهربائية

 العلوم التجريبية

  5 [(2 SVT + 1M + 1PC + 1F)/ 5] x 1.2 / (2M + 2PC + 1F) علوم احلياة واألرض

  x 1,1 (2 SVT + 1M + 1PC + 1F)/ 5 [5 / (2M + 2PC + 1F)] الفيزيائية العلوم

  5 [(2 SVT + 1M + 1PC + 1F)/ 5] x 1.2 / (2M + 2PC + 1F) العلوم الزراعية

 العلوم الرياضية

  x 1,3 (2 SVT + 1M + 1PC + 1F)/ 5 [5 / (2M + 2PC + 1F)] )أ(العلوم الرياضية 

 x 1,3  (2 Sc. Ing. + 1M + 1PC + 1F) /5 [5 / (2M + 2PC + 1F)] )ب(العلوم الرياضية 

العلوم 

 والتكنولوجيات

العلوم و التكنولوجيات 

 امليكانيكية
  

[(2 Sc. Ing. + 1M + 1PC + 1F) /5] x 1.2 

 

العلوم و التكنولوجيات 

 ةالكهربائي
  

[ (2 Sc. Ing. + 1M + 1PC + 1F) /5] x 1.2 

 

 

M: رياضيات PC  :فيزياء كيمياء SVT : علوم احلياة و األرض SC.Ing : علوم املهندس F :  فرنسية 
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  5امللحق رقم 

 

 الئحة باملسالك املفتوحة بسلك املهندس

 1314-1310برسم السنة اجلامعية   

 
 

كليات العلوم 
 والتقنيات

 املفتوحة املسالك

 طنجة

Génie Mécanique 

 اهلندسة امليكانيكية

Electronique Electrotechnique et Automatique 

ماتيكاإللكرتوتكنيك واآلوتو -اإللكرتونيك   

Géoinformation 

 املعلوميات اجلررافية

Logiciel et Système informatique 

 الربامج والنظم املعلوماتية

 بين مالل
Génie Electrique 

 اهلندسة الكهربائية

 الرشيدية
Génie industriel 

لصناعيةاهلندسة ا  

 مراكش

Ingénierie en Réseaux Informatiques et Systèmes d'Information  

 هندسة الشبكات والنظم املعلوماتية

 Génie des Matériaux 

 هندسة املواد

Systèmes Electriques et Télécommunications 

والالسلكية النظم الكهربائية واملواصالت السلكية  

Génie civil 

 اهلندسة املدنية

Industrie et Sécurité des Aliments 

وذيةصناعة وسالمة األ  

Ingénierie en Actuariat, Finance et Calcul Scientifique 

احلساب العلمياهلندسة يف رياضيات التأمني واملال و  
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 : هامة ظةملحو* 

  واملبينة يف اجلدول أعاله  4102-4103ستخضع مجيع املسالك املفتوحة برسم السنة اجلامعية

باإلضافة اىل املسالك و ذلك من أجل البث يف جتديد اعتمادها.  4102لعملية التقييم برسم دورة 

بعد  جديدةنيات فتح مسالك والتقلكليات العلوم كذلك ، ميكن يف سلك املهندس املفتوحة

 .وذلك حسب متطلبات قطاع اإلنتاج 2014خالل دورة  اعتمادها

   4102-4102املفتوحة برسم السنة اجلامعية املعتمدة و املسالك عنالنهائي سيتم اإلعالن 

 . هلذه املؤسسات ملواقع اإللكرتونيةايف البيانات اخلاصة بها كذا و

ت العلوم كليا
 والتقنيات

 املسالك املفتوحة

يةاحملمد  

Génie des Procédés et d'Environnement 

 هندسة الطرائق والبيئة

Ingénierie logicielle et intégration des systèmes 

 هندسة الربامج وتكامل النظم

Génie-Energétique 

 اهلندسة الطاقية

Ingénierie Mathématique et Informatique Appliquée à l'Economie 

ة على االقتصاداهلندسة الرياضية واملعلوميات املطبق  

Génie Electrique et Télécommunications 

ة والالسلكيةاهلندسة الكهربائية والواصالت السلكي  

 سطات

Procédés et Ingénierie Chimique 

 الطرائق و اهلندسة الكيميائية

Sciences et Ingénierie de l'environnement 

 علوم وهندسة البيئة

Génie informatique 

 هندسة املعلوميات

Génie industriel 

 اهلندسة الصناعية

Génie logistique et transport 

 هندسة اللوجستيك و النقل

 Réseaux et Télécommunications 

 الشبكات واملواصالت السلكية والالسلكية 

 

 فاس

Conception Mécanique et Innovation 

واالبتكار التصور امليكانيكي  

Systèmes Electroniques et Télécommunications 

ة والالسلكيةالنظم اإللكرتونية واملواصالت السلكي  

Industries Agricoles et Alimentaires 

 الصناعات الزراعية والرذائية

Ingénierie en mécatronique 

 مليكاترونيكهندسة ا

 



I - INFORMATIONS GENERALES

Sexe :                M F

Adresse personnelle (ou adresse à laquelle vous souhaitez recevoir le courrier)

E-mail……………………………………….

II - BACCALAUREAT :

III - Tronc Commun des Licences en Sciences et Techniques (LST)

MIP MIPC BCG GE/GM

Beni Mellal √ √ √

Errachidia √ √

Fès √ √

Marrakech √ √ √

Mohammedia √ √

Settat √ √ √

Tanger √ √ √

Al Hoceima √ √

Tronc commun choisi : …………………………………………………………………….

Adresse du lycée : …………………………..…………………………………………………………………………..……………………………….………..……………………………..….

Académie : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………….……..

Baccalauréat préparé : ……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………..…………………………………………………………………………….……………………...……………………..……..

Université : …………………………………………………...………………………………………………………………………………..……………………………….……...……..

N° Carte d'Identité Nationale (C.I.N) :

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………...……..

Adresse des parents : …………………………..…………………………………………………………………………….………………………………………..………………………………..

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………….…...……………………………..

Faculté des Sciences et Techniques de : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………….……………….

Code National de l'Etudiant (C.N.E) :

3 - Toute information incomplète ou imprécise entraîne automatiquement le rejet de la présente candidature,

4 - Retourner cette fiche dûment remplie au service de scolarité de la F. S.T choisie, impérativement avant le 30 juin 2014 

N° Tél : Domicile…………………………....…..….…………………GSM………………………………….

Nom : …………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….………………………..

FST
Troncs commun de la LST

Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………...………………………..

Année d'obtention du baccalauréat : …………………………………………...……………………………………………………………………………………..………………………………..……………….

Lycée d'origine : ………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………...…………………....

√ Tronc commun offert par la FST

Date et signature de l'étudiant :

FACULTES DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Formulaire de candidature à la 1ère année de la 

Licence en Sciences et Techniques

(à retourner à la FST choisie avant le 30 juin 2014)

5 - La liste des admis sera affichée après les résultats du Baccalauréat selon l'ordre de mérite et le nombre de places offertes.

1 - Le candidat exprime un seul et unique choix,

2 - Pour chaque FST, il faut se limiter aux troncs communs offerts par celle-ci

Errachidia Mohammadia Settat Tanger Marr akechG. M - - 24 24  -G . E 24 24 24 24 24G . CH - 24 -  -  -


