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 إعالن
2021-2020بشأن ولوج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان برسم السنة الجامعية   

 

 شروط الترشيح

 

أن يكون 2021-2020يشترط  في المترشح لولوج السنة األولى بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان برسم السنة الجامعية   

، في 2019-2018، أو حاصال على شهادة الباكالوريا برسم السنة 2020-2019مسجال بالسنة النهائية من سلك الباكالوريا لسنة    

إحدى الشعب التالية:    

 شعبة العلوم الرياضية  •

 شعبة العلوم التجريبية  •

 شعبة العلوم والتكنولوجيات  •

 شعب ومسالك البكالوريا المهنية:  •
 الطائرات مسلك صناعة  -
 مسلك التصنيع الميكانيكي -
 مسلك الصيانة الصناعية  -
 مسلك اإللكترونيك وأجهزة التواصل  -
 مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات  -
 مسلك النظم اإللكترونية والرقمية  -
 مسلك صيانة المركبات المتحركة ) خيار : السيارات (  -

 

 اإلجراءات الخاصة بالترشيح

 

أن يقدم 2021-2020السنة األولى بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان برسم السنة الجامعية يجب على المترشح لولوج   

 www.tawjihi.ma   : ترشيحه عن طريق بوابة القبول اإللكتروني الموحد " توجيهي " على العنوان التالي   

لية:وذلك وفق البرمجة الزمنية التا  

 

ات العملي  التواريخ  
يونيو إلى 25من    والتعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح  فتح المنصة  

2020يوليوز  28  
المرحلة 

 األولى 
2020غشت   04 إخبار المترشحين بمقترحات القبول من طرف المنصة عبر الفضاء الخاص بكل مترشح  

القبول المقدمة من طرف المنصة  إجابة المترشحين على مقترحات غشت  إلى  04من    

2020غشت  30  

غشت  إلى  02من  التسجيل النهائي للمترشحين المقبولين في المرحلة األولى   

2020غشت  04  

2020شتنبر  07 إخبار المترشحين بمقترحات القبول الجديدة المقدمة من طرف المنصة المرحلة  

المترشحين على مقترحات القبول الجديدة المقدمة من طرف المنصة إجابة  الثانية  شتنبر إلى 07من    

2020شتنبر  13  

شتنبر إلى 14من  التسجيل النهائي للمترشحين المقبولين في المرحلة الثانية  

2020شتنبر  61  

2020شتنبر  18 إخبار المترشحين بمقترحات القبول الجديدة المقدمة من طرف المنصة المرحلة  

شتنبر إلى 18من  إجابة المترشحين على مقترحات القبول الجديدة المقدمة من طرف المنصة  التكميلية   

2020شتنبر  27  

شتنبر إلى 28من  التسجيل النهائي للمترشحين المقبولين في المرحلة التكميلية  

2020شتنبر  30  

 

زيارة موقع المدرسة:  للمزيد من المعلومات المرجو  

www.ensa-tetouan.ac.ma  

http://www.tawjihi.ma/
http://www.ensa-tetouan.ac.ma/

