أهداف الدراسة
تهذف انذساسخ ثهزا انسهك
انتؼهًٍُ إنً إػذاد أطش راد
يؤهالد ػهًُخ و تكُىنىجُخ ،
تستجُت نهخصىصُبد انًهُُخ
انًالئًخ نحبجُبد انمطبػبد
الو َتجخ.

.

شروط الولوج
شهبدح انجكبنىسَب. أال يتجاوز العمر  23سنة عندمتم شهر شتنبر من سنة الترشيح.

نظام الولوج
يتم اعتماد نظام االنتقاء بناء على
المعدل العام المحصل عليه في
امتحانات البكالوريا.

ملف الترشيح
ػُذ انمجىل األونٍ نهًتششح
َجت تمذَى ثطبلخ تششُحه
يصبدق ػهُهب يٍ طشف
انسهطبد انًحهُخ يشفمخ
ثبنىثبئك انتبنُخ:
 َسخخ يٍ شهبدح انجكبنىسَبيصبدق ػهُهب.
 َسخخ يٍ ثطبلخ انتؼشَف.
انىطُُخ يصبدق ػهُهب
 ظشفبٌ يتُجشاٌ َحًالٌػُىاٌ انًتششح.
و ػُذ انمجىل انُهبئٍ تؼطً
يههخ نهًتششح َحذدهب انًشكض
إلَذاع شهبدح انجكبنىسَب األصهُخ
و استكًبل انًهف.

طريقة الترشيح
 تسجُم انتششُح ػجش انجىاثخاإلنكتشوَُخ
،www.e-bts.men.gov.ma
َحصم ثؼذهب انًتششح ػهً سيض
انذخىل َستؼًهه نتتجغ ػًهُخ
انتسجُم.
 فٍ حبنخ ػذو انتطبثك ثٍُيؼهىيبد انًتششح و انًؼهىيبد
انًتىفشح فٍ انًىلغ اإلنكتشوٍَ،
َتمذو انًتششح ثًهف نألكبدًَُخ
نتصحُح يؼهىيبته انخبطئخ .و َجت
أٌ َتضًٍ هزا انًهف يطجىع
انشكبَخ وَسخخ يٍ ثُبٌ انُمظ
انًحصم ػهُهب فٍ االيتحبٌ انجهىٌ
و َسخخ يٍ ثطبلخ انتؼشَف انىطُُخ
أو َسخخ يٍ سسى انىالدح.

مؤسسات التكوين
انتخصص
األَظًخ انكهشوثُخ
Systèmes Electroniques
انتذثُش انتجبسٌ
انًحبسجخ وانتسُُش
اثتكبس انًُتىج انصُبػٍ

انجكبنىسَب انًطهىثخ
انؼهىو وتكُىنىجُبد انكهشثبئُخ  -انؼهىو انشَبضُخ أ أو ة -انؼهىو انفُضَبئُخ
انؼهىو انشَبضُخ أ أو ة -انؼهىو انفُضَبئُخ  -ػهىو انحُبح واألسض  -انؼهىو
انضساػُخ -انؼهىو االلتصبدَخ -ػهىو انتذثُش انًحبسجبتٍ

انتذثُش انسُبحٍ
Management touristique
اإلَتبجُبتُخ

انؼهىو وتكُىنىجُبد انًُكبَُكُخ

انكهشوحُهُبد
–انُظى اِنُخ-
األَظًخ وانشجكبد انًؼهىيبتُخ
Système et Réseaux Informatiques

انثبَىَخ انتأهُهُخ يىالٌ َىسف
طُجخ

انؼهىو والتكُىنىجُبد انًُكبَُكُخ  -انؼهىو انشَبضُخ أ أو ة  -انؼهىو انفُضَبئُخ
انؼهىو انشَبضُخ أ أو ة  -انؼهىو الفُضَبئُخ  -ػهىو انحُبح واألسض  -انؼهىو
انضساػُخ-ا نؼهىو االلتصبدَخ  -ػهىو انتذثُش انًحبسجبتٍ -اِداة -انؼهىو اإلَسبَُخ

تذثُش انًمبوالد انصغشي وانًتىسطخ

يشكض االحتضبٌ

انثبَىَخ انتأهُهُخ انخىاسصيٍ
شفشبوٌ

انؼهىو انشَبضُخ أ أو ة  -انؼهىو فُضَبئُخ -ػهىو انحُبح واألسض  -انؼهىو
انضساػُخ -انؼهىو االلتصبدَخ -ػهىو انتذثُش انًحبسجبتٍ
انؼهىو والتكُىنىجُبد انكهشثبئُخ  -انؼهىو والتكُىنىجُبد انًُكبَُكُخ
انؼهىو والتكُىنىجُبد انكهشثبئُخ -انؼهىو والتكُىنىجُبد انًُكبَُكُخ  -انؼهىو
انشَبضُخ –أ -أو -ة  -انؼهىو الفُضَبئُخ.

انثبَىَخ انتأهُهُخ اإليبو انغضانٍ
تطىاٌ

