
  
 
 
 
 
 

 (IFMEREE) انطاقيت نُجاعتنطاقاث انًخجذدة واايهٍ  في انىنىج إنى يعاهذ انخكىيٍ يباراة عٍ ٌالإع

 وجذة ـ طُجت ـ ورزازاث

2020/2021 انخكىيُيتسُت ان  

  (STE) انعهىو وانرقُُاخ انكهشتائُح-
  (STM) انعهىو وانرقُُاخ انًُكاَُكُح-
  (SA) انعهىو انضساعُح-
  (PRO-INDU) يهٍُ طُاعٍ-

 "ًرخظضان انرقٍُ" يغهك، إنً األونٍ إلَرقاء، تعذ اىنىجان يثاساج ،وسصاصاخ طُجح و ذج،وج نًذٌ  انطاقُح ُجاعحوانانطاقاخ انًرجذدج  يهٍ فٍ انركىٍَذُظى يعاهذ 

 :انرانُح انشعةفٍ ( 2+ انثكانىسَا (

 انًسخهذف انذبهىو حقُي يخخصص

 انشعثح    (SEO) يتانريحانطاقت أَظًت   (EE) انطاقيت انُجاعت (SESانطاقت انشًسيت ) أَظًت

√ √  IFMEREE وجذة 

√ √ √ IFMEREE طُجت 

√ √ √ IFMEREE ورزازاث 

  www.ifmeree.ma :، َشجً صَاسج يىقعُا عهً اإلَرشَدانشعةنًعشفح انًضَذ عٍ 
 

 :جىىنشروط ان
 :ششوط انرانُحهانًرخظض ن رقٍُان يغهك إنً انىنىجَخضع 

 داطم عهً دتهىو:  

o انرانُح انشعةُح أو انًهُُح فٍ إدذي رقُانثكانىسَا انعهًُح أو ان: 

 (PC)انعهىو انفُضَائُح وانكًُُاء  -
 (SMA) –أ  -انعهىو انشَاضُح  -
 (SMB) –ب  -انعهىو انشَاضُح  -
 (SVT)عهىو انذُاج واألسع  -

o انًغًىح تها فٍ دذود عذد انًقاعذنك ر و ،تانشعثحيشذثظ فٍ ذخظض ذقٍُ  أو 

 انىنىج تُجاح يثاساججرُاص إ 

  :باراةانً حىاريخو يراحم

 .اإلَرقاء األونٍ يكرًم أثُاء غُشذششُخ يالدظح: عُرى دزف أٌ يهف 

 : انبريذ اإلنكخروَي عبر  انقبهيانخسجيم   حىصيمإرسال  و حصال بُاالن
 يساء   6انساعت  غايت نىإوانُصف صباحا  8يٍ انساعت   : نى األحذإ اإلثُيٍيٍ َسخقبم يكانًاحكى 

 انًؤسست عُاويٍ انبريذ اإلنكخروَي أرقاو انهاحف

 وجذة concours-oujda@ifmeree.ac.ma IFMEREE  05 78 22 78 06 - : 59 50 70 0536 انهاذف

 طُجت concours-tanger@ifmeree.ac.ma IFMEREE 13 79 76 61 06 - : 40 51 39-0539 انهاذف

 ورزازاث concours-ouarzazate@ifmeree.ac.ma  IFMEREE 52 81 30 01 06  - :21 51 73 62 06  الهاتف

 
  ،انخرشيح نًخابعت طهب

 www.ifmeree.ma :يىقعُا اإلنكخروَي حصفحيًكٍ 

 انًراحم انشروط انخىاريخ

عهً انغاعح  2626 غشد 60إنً ياٌ  22يٍ 

 يغاء   4

 inscription.ifmeree.ac.ma: ظ انرانٍ تعرًاسج انرغجُم يٍ خالل انشاايمء 

 :انًطهىبت انىثائق

  ٍَغخح يCIN (ٍيٍ انجهخي) 
  َغخح يٍ شهادج انثكانىسَا وتُاٌ انُقظ نهغُح األونً و انثاَُح يٍ عهك انثكانىسَا

 نحايهي شهادة انبكانىريا تانُغثح 
 ٍنهخقُييٍتانُغثح  نًغرىي انرقٍُ دتهىو انرقٍُ وتُاٌ انُقظ َغخح ي 

 و انخسجيم انًسبق عبر اإلَخرَج
عبر  اإلنكخروَي انخرشيحإرسال يهف 

 إسخًارة انخسجيم

االخرُاس )عثش انثشَذ اإلنكرشوٍَ انخاص تانًعهذ  انرغجُم انقثهٍ ذىطُمإسعال َجة 

 .و دلك عند إكمال التسجيل و التأكد من صحة المعلومات المسجلة (األول

 عبر  انقبهي  انخسجيم حىصيمإرسال 

 اإلنكخروَيانبريذ 

 األوني َشر َخائج اإلَخقاء 2626غشد  31انخًُظ 

         عهً انغاعح  2626غشد  24 إنً غاَح

 يغاء   4
 حأكيذ انًشاركت في انًباراة نهًخرشحيٍ انًُخقيٍ

 2626شرُثش  31 إنً 62يٍ 
 .يٍ أجم ذقُُى دوافع انًششخ ويهاساذهنك ر و ،دضىسَا أو عٍ تعذيقاتهح شفىَح 

 .نهثكانىسَا و االخرثاس انشفىٌانقثىل انُهائٍ عُرى عهً أعاط َقاط االيرذاٌ انىطٍُ 
 انىنىج يباراة

 (قىائى االَخظار+ انقائًت انرئيسيت )َشر انُخائج انُهائيت  2626شرُثش  31انثالثاء 

 انًقبىنيٍ َهائيا انًخرشحيٍحسجيم  2626شرُثش  31و 31 ،32أَاو 

 بذايت انذروس 2626أكرىتش  63انخًُظ 
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