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.I

املجموعة األولى

أ .شروط الترشح :
✓

متحصل على باكالوريا تونسية أو ما يعادلها للدورة الرئيسية ،2022

✓

معدل الباكالوريا ال يقل عن 15.30من 20بالنسبة لدورة ،2022

✓

ال يمكن الترشح إلى نفس االختصاص الذي تم الحصول عليه بالجامعات التونسية،

ب .طريقة فرز الترشحات :

يتم ترتيب ّ
ّ
املحددة والتي تستجيب للشروط املذكورة آنفا ،في ّ
كل شعبة
ملفات املترشحين الواردة في اآلجال
ّ
تفاضليا وذلك اعتمادا على املجموع الناتج عن احتساب الصيغة التالية:
وبحسب نوع الباكالوريا ،ترتيبا
صيغة احتساب املجموع الخاص بالشعب الخاصة باملجموعة األولى
املجموع=

.II

]معدل الباكالوريا×𝟐+

)رياضيات ×𝟏+علوم طبيعية×𝟐+فيزياء×𝟏(
𝟒

[

𝟑

املجموعة الثانية

ت .شروط الترشح :
✓

متحصل على باكالوريا تونسية أو ما يعادلها للدورة الرئيسية ، 2022

✓

معدل الباكالوريا ال يقلعن 14.00من  20بالنسبة للمجموعة الثانية،

ث .طريقة فرز الترشحات :

يتم ترتيب ّ
ّ
املحددة والتي تستجيب للشروط املذكورة آنفا ،في ّ
كل شعبة
ملفات املترشحين الواردة في اآلجال
ّ
تفاضليا وذلك اعتمادا على املجموع الناتج عن احتساب الصيغة التالية:
وبحسب نوع الباكالوريا ،ترتيبا
صيغة احتساب املجموع الخاصة باملجموعة الثانية
املجموع=

]معدل الباكالوريا×𝟐(  ) +رياضيات×𝟏 (
𝟑

على الراغبين في املشــار ة فــي برنــامج التبــادل البال ــت التوناــري املغر ــت لعنــوان الســنة الجامعيــة
 ،2023-2022تقــديم ترشــحا م،في أجــل أاصــام يــوم األحــد 14أوت  2022علــى الس ــاعة 23.59
بتوايت تونس ،اعتمادا على االستمارة اإللكترونية املوجود في الرابط التالي:
https://forms.gle/uQAmG9Fd7H8Rfaz56

2/6

 .IIIمالحظات:
 ال يمكن الترشح إال لشعبة واحدة فقط، تحدد قائمات املقبولين في كل نوع باكالوريا حسب نسبة عدد املترشحين في كل اختصاص. يخضع القبول الن ائت للبلبة إلى موافقة السلبات املغربية، يمكن تعديل أو إلغاء النتائج الن ائية الخاصة بالبلبة التونسيين املقبولين للدراسة بالجامعات املغربية حسبتبور األوضاع الوبائية بالبلدين،
 - -ال تتحمل الوزارة أية مصاريف التنقل الدولي ،التحاليل الببية ،أو الحجر الصحي عند االاتضاء.

 يتمتع البلبة املقبولون في جميع االختصاصات باملنحة الجامعية ،والسكن الجامعي في حدود ما توفرم السلطاملغربية.
 ال تتم دراسة أي ملف ال يتضمن جميع الوثائق املبلوبة في االستمارة اإللكترونية أو يرد لعد اآلجال املحددة ل ـ 14أوت  2022على الساعة .23.59

 .IVالنتائج :
-

يتم نشر اائمة املقبولين دون سواهم على املواع الرسمي للوزارة  www.orientation.tn ،www.mes.tnبداية
من يوم الجمعة  19أوت ،2022

-

يعتبر إعالن النتائج استدعاء رسميا للبلبة املقبولين لحضور االجتماع اإلخباري باإلدارة العامة للتعاون
الدولي البابق الخامس بالوزارة يوم اإلربعاء  24أوت  2022على الساعة العاشرة صباحا ) (10h00ويعتبر
متخليا

كل متغيب

عن

االجتماع

دون

سابق

إعالم

على

البريد

اإللكتروني

).(Iskander.Amiri@mesrs.state.tn
-

يتم تعويض املتخلين حسب الترتيب التفاضلي للمترشحين في كل نوع باكالوريا وفي االختصاص املطلوب.
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ملحق :املؤسسات الجامعية العمومية املغربية املعنية ببرنامج التبادل الطالبي التونس ي
املغربي بعنوان السنة الجامعية 2023-2022

 -1كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان
تستغرق ُم َّدة الدراسة ِفي كليات البب والصيدلة وكليتي طب األسنان:
✓ سبع ( )07سنوات تتوج بنيل دبلوم د تور ِفي الببِ ،بال ِن ْس َب ِة للتكوين ِفي البب؛
✓ ست ( )06سنوات تتوج بنيل دبلوم د تور ِفي الصيدلةِ ،بال ِن ْس َب ِة للتكوين ِفي الصيدلة؛
✓ ست ( )06سنوات تتوج بنيل دبلوم د تور ِفي طب األسنانِ ،بال ِن ْس َب ِة للتكوين ِفي طب األسنان.

 -2املدارس الوطنية للتجارة والتسيير(:(ENCG
املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  ENCGهي مجموعة من لعض كليات إدارة األعمال الجامعية األ ثر شهرة في املغرب .ومثلما هو الحال
مع  IAEفي فرنسا  ،فإن مهمة املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ( )ENCGهي تقديم تكوين جيد وعلى اعلى مستوى للكوادر املستقبلية
املغربية،
دف املدارس الوطنية للتجارة والتسيير إلى تكوين إطارات مؤهلة حاصلة على خبرات تقنية عالية تمكن ا من التكيف مع متبلبات التنمية
االاتصادية واالجتماعية ،ويعتمد التكوين ب ذم املدارس على نظام بيداغوجي حديث ي تم في ذات الوات بتلقين املعارف واملهارات وبتنمية
الشخصية.
تدوم مدة الدراسة باملدارس الوطنية للتجارة والتسيير عشرة فصول « خمس سنوات » يحرز البالب الناجح لعدها على "دبلوم املدرسة
الوطنية للتجارة والتسيير".
تشكل الفصول األر عة األولى جذعا مشتركا ،وهي بمثابة فصول تحضيرية للدراسات العليا في التجارة والتسيير .ويشكل الفصالن الخامس
والسادس جذعا مشتركا للتحديد واالختيار والفصول السالع والثامن والتاسع فصوال للتخصص ويخصص الفصل العاشر للتدريب
ومشروع ن اية الدراسة.

 -3معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  IAVبالرباط
يتخصص معهد الحسن الثانت للزراعة والبيبرة  IAVفي التكوين بمجال الزراعة والقباعات املتعلقة ب ذا املجال .ويعتبر املعهد من بين
مؤسسات التعليم العالي للهندسة الرائدة في املغرب.
تعتبر السنة األولى ،سنة تحضيرية للدراسات العليا في الهندسة الزراعية( ،) APESAوتؤهل البالب إلتمام دراسته في باملعهد الحسن الثانت
للزراعة والبيبرية ، IAVهذا يعني أنه عند اجتياز البالب لسنته األولى التحضيرية ) (APESAيلتحق بالسنة الثانية ،في حين يبرد البلبة
الراسبون من املعهد.
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لعد اجتياز السنة التحضيرية ) (APESAوالسنة الثانية التي تلي ا ،يقوم البالب باختيار إحدى التخصصات التالية للحصول على شهادة
التخرج فيه لعد إتمام دراسته التي تدوم  06سنوات (بما في ذلك السنة التحضيرية) ) APESAللحصول على ديبلوم:
•

مهندس دولة في االختصاصات التالية:
✓ شهادة مهندس زراعي متخصص
✓ شهادة مهندس طبوغرافي
✓ شهادة مهندس في الزراعة والصناعات الغذائية
✓ شهادة مهندس في الهندسة الريفية

•

طبيب بيطري

 -4شبكة املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية )(ENSA
هي مجموعة من املدارس العمومية املغربية ،تختص بالتكوين والبحث العلمي وتكوين مهندسين في ميدان العلوم والتكنولوجيا.
تستغرق الدراسة باملدارس الوطنية للعلوم التببيقية خمس سنوات ( 10فصول) تتوج بإحراز البالب على دبلوم مهندس الدولة في احد
االختصاصات :املعلوماتية  /املواصالت السلكية  /الشبك ات  /الصناعية  /اللوجستيكية  /النظم االلكترونية و األوتوماتيكية  /الكهربائية /
طرائق البااة و البيئة  /البناء و األشغال العمومية  /اإلنتاجية  /الصيانة  /النظم االلكترونية املحمولة  /التحكم الرامي  /امليكاترونيك )
وينظم التكوين في سلكين متتالين:
• السلك التحضيري املدمج  :تستغرق به الدراسة مدة سنتين ( 4فصول) لعد البكالوريا ويرتكز التكوين خاللها على املجال
العلمي األساسري وتقنيات التعبير والتواصل واإلعالميات.
• وسلك املهندسين :و تستغرق الدراسة به ثالث سنوات ( 6فصول) لعد السلك التحضيري املدمج ويرتكز التكوين باإلضافة إلى
املجال العلمي والتقني األساسري.

 -5املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
دف املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن إلى تكوين مهندسري الدولة في مجال الفنون واملهن الهندسية تكوينا نظريا وتببيقيا يؤهلهم للقيام
بدورهم على الوجه األفضل في مختلف اباعات اإلنتاج ،مع اعتبار عالاات التداخل بين التصميم والتصنيع ،والتر يب ،والجودة،
والصيانة.
تستغرق الدراسة باملدرسة الوطنية العليا للفنون و املهن  5سنوات (  10فصول ) تتوج بإحراز البالب على دبلوم مهندس الدولة للمدرسة
الوطنية العليا للفنون واملهن ،وينظم التكوين في سلكين متتالين:
 السلك التحضيري املدمج  Cycle préparatoire intégré:تستغرق به الدراسة مدة سنتين (  4فصول) لعد البكالوريا ويرتكز التكوينخاللها على املجال العلمي األساسري وتقنيات التعبير والتواصل واإلعالميات.
 سلك املهندسين  Cycle d’ingénieur:تستغرق الدراسة به  3سنوات (  6فصول ) لعد السلك التحضيري املدمج.وي م التكوين ب ذا السلك املجال العلمي والتقني األساسري واملتخصص .البلبة املهندسون خالل التكوين بتداريب ميدانية ومهنية للتعرف على
الشركات واملعامل واالستئناس ب ا ومشار ة مستخدمي ا وأطرها في معالجة اضاياها العملية والتقنية واالاتصادية.
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املوقع الرسمي االلكتروني

املؤسسة الجامعية املغربية
كلية الطب والصيدلة بالرباط
كليات الطب

كليات طب األسنان

كليات الصيدلة

املدارس الوطنية
للتجارة
والتسيير((ENCG
معهد الحسن الثاني
للزراعة والبيطرة ))IAV

http://fmp.um5.ac.ma/

كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

http://www.fmpc.ac.ma/

كلية الطب والصيدلة أغادير

http://fmpa.uiz.ac.ma/

كلية الطب والصيدلة طنجة

http://www.fmpt.ac.ma/
http://fmd.um5.ac.ma/

كلية طب األسنان الرباط

http://www.fmd-uh2c.ac.ma/

كلية طب األسنان الدار البيضاء

http://fmp.um5.ac.ma/

كلية الطب والصيدلة بالرباط
كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
املدرسة الوطنية للتجارة و التسييربالدار
البيضاء
املدرسة الوطنية للتجارة و التسيير القنيطرة
املدرسة الوطنية للتجارة و التسييرطنجة
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
بالرباط

http://www.fmpc.ac.ma/
https://encgcasa.ma/fr/about/presentation-de-lencgc/
https://encg.uit.ac.ma/formation-initial-2/
https://encgt.ma/formation-initiale/
https://iav.ac.ma/

املدارس الوطنية

املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تطوان

https://ensa-tetouan.ac.ma/

للعلوم

املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية الجديدة

http://www.ensaj.ucd.ac.ma/

التطبيقية()ENSA

املدارس الوطنية العليا
للفنون
واملهن()ENSAM

املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أغادير
املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن الدار
البيضاء
املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن
مكناس
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http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensam-casa.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/

