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 المتخصص الماسترولوج مباراة 
(2022-2023) 

 في متخصص ماستر

 ستراتجييواال تنافسيال ذكاءال

 المملكة المغربجة
 السامجة للتخطجط ةالمندوبج

 

 

 تنافسيال ذكاءال في متخصصال ماسترالولوج لل التسجيل في مباراة افتتاح عنتعلن مدرسة علوم المعلومات 

 .0222/3202 برسم السنة الجامعية ستراتجييواال

 :مرحلتين على متخصصال ماسترلل القبول امتحان إجراء يتم

 الملفات؛ دراسةمن خالل  األولينتقاء اال 

 وشفوية كتابيةختبارات ا. 

 الولوج شروط
 مباراة الولوج إلى الماستر مفتوحة في وجه:

 شهادة معترف بمعادلتها  أوعالم سابقا  اإل علوم)مدرسة  المعلومات علوممدرسة  خريجيإعالمي  دبلوم حاملي

 .12/20 يساويالدراسة يفوق أو  لسنوات عامعدل م ولديهم له،

 ،علوم إدارة  الحاصلين على شهادة اإلجازة في مجاالت: علوم الرياضيات والمعلوميات، العلوم االقتصادية

 .12/20 يساوي أو يفوق الدراسة لسنوات عام معدل والحائزين على العلوم القانونية ،والتدبير األعمال

 

 الترشح ملف
 يمكن االطالع على مكونات ملف الترشيح عبر مواقع األنترنيت للمدرسة  

 عبر موقع األنترنيت للمدرسة  اإللكترونية الملفات وتقديم المسبق التسجيل يتم أن يجبwww.esi.ac.ma 

 االختبار يومخالل   ورقيةفي نسختها ال) ملفاتهم تقديم المرشحين على يتعين :ورقيةفي نسخة  الملفات تقديم 

 لدى مصلحة الشؤون البيداغوجية بالمدرسة. الكتابي،

 توارجخ
 عبر موقع األنترنيت للمدرسة . 2022جولجوز  20إلى  جولجوز 05 من: اإلنترنت عبرقبلي ال التسجيل( 

  ابتداء من الجتياز االختبار الكتابي بعد دراسة الملفات:  اختيارهم تم الذيننشر الئحة المرشحات والمرشحين

 )على موقع األنترنيت للمدرسة . 2022جولجوز  26

 2022 شتنبر 10: كتابياالختبار ال. 

  على موقع  2022 شتنبر 17ابتداء من : كتابياالختبار النشر الئحة المرشحات والمرشحين الناجحين في(

 األنترنيت للمدرسة .

 2022 شتنبر 24: شفويةال مقابلةال. 

  على موقع األنترنيت  2022 شتنبر 28ابتداء من لهم بالتسجيل:  المسموح الناجحيننشر الئحة المرشحين(

 .للمدرسة 

 2022 أكتوبر 05 إلى 03 من : الرئيسية ةالالئح) التسجيل. 
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 2022 أكتوبر 08 إلى 06 من : االنتظار ةالئح) التسجيل. 
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