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 المتخصص الماستر ولوج مباراة  
(2022-2023 ) 

 في  متخصص ماستر

  المعلوماتية للمنظمات اإلدارية  الهندسة

 الثرات وتثمين والثقافية

 المملكة المغربية 
 السامية للتخطيط ةالمندوبي 

 

 

  اإلدارية الهندسة  في متخصص ال ماستر التسجيل في مباراة الولوج لل افتتاح  عنتعلن مدرسة علوم المعلومات 

 . 3202/ 0222 برسم السنة الجامعية  الثرات  وتثمين والثقافية  المعلوماتية  للمنظمات

 :مرحلتين على  متخصص ال ماسترلل القبول امتحان  إجراء يتم

 ؛الملفات  دراسةمن خالل  األولينتقاء اال ▪

 . وشفوية   كتابية ختبارات ا ▪

 الولوج  شروط
 الولوج إلى الماستر مفتوحة في وجه: مباراة 

شهادة معترف بمعادلتها   أو عالم سابقا( ال  علوم )مدرسة   المعلومات  علوم مدرسة   خريجيإعالمي   دبلوم  حاملي ▪

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

 األقل، على  ، ميزات أربع  والحائزين على بمعادلتها لهاشهادة معترف  أو  األساسية  الحاصلين على شهادة الجازة ▪

 . شعبة ( تم الحصول عليها بعد ثالث سنوات من الدراسة المستمرة في نفس ال12/20=  ةيزم)

 الترشح  ملف
 ؛ www.esi.ac.ma  يمكن االطالع على مكونات ملف الترشيح عبر مواقع األنترنيت للمدرسة ▪

 للمدرسة؛عبر موقع األنترنيت  اللكترونية الملفات  وتقديم المسبق التسجيل  يتم  أن يجب  ▪

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

 الشؤون البيداغوجية بالمدرسة. لدى مصلحة  الكتابي، 

 تواريخ 
 ؛()عبر موقع األنترنيت للمدرسة 2022 شتنبر  62إلى  شتنبر  12 من:  النترنت  عبر قبلي ال  التسجيل ▪

ابتداء من  الجتياز االختبار الكتابي بعد دراسة الملفات:   اختيارهم  تم   الذين نشر الئحة المرشحات والمرشحين  ▪

 ؛()على موقع األنترنيت للمدرسة 2022 شتنبر  30

 ؛ 2022 رأكتوب  05: كتابياالختبار ال ▪

)على موقع   2022 أكتوبر 10ابتداء من : كتابينشر الئحة المرشحات والمرشحين الناجحين في االختبار ال ▪

 ؛(األنترنيت للمدرسة

 ؛ 2022 أكتوبر  15: شفوية ال مقابلةال ▪

)على موقع   2022  أكتوبر 18ابتداء من لهم بالتسجيل:   المسموح  الناجحين  المرشحات والمرشحين نشر الئحة  ▪

 ؛(األنترنيت للمدرسة

 ؛2022 أكتوبر 25 إلى  24 من (: الرئيسية ة الالئح)  التسجيل ▪

 . 2022 أكتوبر  28 إلى 27 من(:  االنتظار  ة الئح)  التسجيل ▪
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