
 

 

 

 مــــــــؤســـــــسات عــمــومـــية 

ي مهن الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية بمدن )         
فات ــــلــملاألولي  االنتقاء اتالولوج، بعد عملي مباراة  ( ورزازات،  طنجة،  وجدةتنظم معاهد التكوين ف 

شحي    ي ، المتر
ي الشعب الت  وذلك، إل مسلك التقن 

الية: ـــــــــف   

ــ ل بــالد (Technicien)ي ـــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــت  المستهدف  ومــــ

 : ة ـــب ـــعـــالش   ئيةو ــــهروضــــ ظمة الكــاألني تركيب ـــــــــنــــــــ تق

√ IFMEREE  وجدة 

√ IFMEREE طنجة 

√ IFMEREE ورزازات 

 www.ifmeree.ma  :على الرابط  الشعب، يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنتهذه المزيد عن  ولمعرفة

 :وجـــولــــروط الـــش
 : يخضع الولوج إلى مسلك التقني للشروط التالية

 حين بدء التكوينسنة   30أقل من   سن المترشحأن يكون  •

   :: في إحدى الشعب التالية (قنية أو مهنيةتلمية أو ع)بكالوريا مستوى السنة الثانية على   حاصالأن يكون المترشح  •

 

 مباراة الولوج بنجاح اجتياز •

   :اراةـــبــ م ــــخ الـــواريـــل وتــــــراحـــم

 

 .األولي االنتقاءعملية  او به معلومات غير صحيحة أثناء غير مكتملترشيح : سيتم حذف أي ملف مالحظة

ــ ام الـــــأرق ــ هــ ي ــــرونـــتــكــد اإللـــريـــبــال وانــنــــع ف ـــــاتـــ ــ هـــمعــال  د ــ  

 تـابــث: ـال 59 50 70 36 05
oujda@ifmeree.ac.ma-oncoursc وجدة 

 المحمول:  96 21 40 67 07

 الـتـابــث:  40 51 39 39 05
tanger@ifmeree.ac.ma-concours  طنجة 

 المحمول:  13 79 76 61 06

 الـتـابــث:  72 93 81 66 06
ouarzazate@ifmeree.ac.ma-concours   ورزازات 

 المحمول:  21 51 73 62 06

 //:ainscription.ifmeree.ac.mhttpترشيحكم، ومعرفة المزيد من المعلومات، يرجى باستمرار متابعة موقعنا االليكتروني لمتابعة طلب 

يائية والكيمياءا (SMA)  أ  -العلوم الرياضية  (STE)الكهربائية  العلوم و التقنيات (SA)العلوم الزراعية    (PC) لعلوم الفت  

ي 
 ( SVTعلوم الحياة واألرض )  (SMB) – ب -العلوم الرياضية  (STM)العلوم والتقنيات الميكانيكية  (PRO-INDU)صناعي  مهن 

ــ ال خ ــــــــــــواريـــــتـــــال  ل ـــــراحـــــــــــــــمــــــــال روطــــــــــــــشـــــــــــــــ

 : من يوم

 يونيو 07االثنين  

 :يوم إلى

 2021 يوليوز 26 االثنين 
 

    //:inscription.ifmeree.ac.mahttp التالي:ط بستمارة التسجيل من خالل الرااملء 

ي حساب التسجيل إرسالها عتر   مطلوبوثائق  أربــع
ون   حسب السلك المختار:  اإلليكتر

   CINبطاقة التعريف الوطنية نسخة من  .1
ي السنة الثانية من الباكالوريا الذي تأكد متابعة الدراسة   .2

نسخة من شهادة التسجيل ف 
 يونيو.  30ال غاية متم 

 السنة الثانية باكالوريا نسخة من بيان النقط  .3
  (قابلة لالستردادغير درهم( ) 100نسخة من ورقة أداء واجب ملف التسجيل وقدره ) .4

 :IFMEREEفي الحساب البنكي الخاص بمعاهد 
007 780 0006949000000381 65  : N° Attijariwafa banque 

 

ملف   إرسالوالتسجيل المسبق 

  استمارةعبر  اإللكتروني الترشيح

 عبر اإلنترنت التسجيل

 inscription.ifmeree.ac.ma://httpعلى نفس موقع التسجيل  اء األوليــــقــــتــائج اإلنـــتـــر نـــشــن 2021 شتنبر 01 الثالثاءيوم 

 2021 شتنبر 08 االربعاءيوم  إلى غاية

 23h00على الساعة 
  //:inscription.ifmeree.ac.mahttpنفس موقع التسجيل  المنتقين علىأكيد المشاركة في المباراة للمترشحين  ــــــت

 )سيتم نشر التواريخ في حينه(  المترشحين المنتقين من أجل اجتياز المقابالت الشفويةلوائح ر ـــشـــــن 2021 شتنبر 13 األربعاءيوم 

 شتنبر  20 االثنينمن يوم 

 2021 شتنبر 23 الخميسيوم  إلى
 .رشح ومهاراتهتمن أجل تقييم دوافع الموذلك  ،) شفوية( حضوريا أو عن بعدمقابلة 

 .الشفوي االختبارنقطة و بكالوريا سنة الثانية نقاط الالقبول النهائي سيتم على أساس 
 وج ـــــالول اراةــــبـــــم

ــ تــنـــر الـــشـــــن 2021شتنبر  25 السبتيوم   ( ظار ـــتـــقوائم االن+ ائمة الرئيسية ــــالق)ائية ــــــــائج النهـ

 بصفة نهائية المقبولين القائمة الرئيسية( ) مترشحيل ــــيـــجـــســـت 2021شتنبر  29 28،27أيام 

 بصفة نهائية المقبولين  لوائح اإلنتظار() مترشحيتـــســـجـــيــــل  2021 أكتوبر 08 الجمعةإلى يوم  اكتوبر 01الجمعة 

 2021/2022للموسم  دروســـة الــــدايـــــب 2021أكتوبر  11االثنين 

 

وج ـــــــــــــــــاراة ولــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــالن عــــــــــــــــــــإع   

جددة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــمـــــات الــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــط ــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــ تــــــــد الــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــم  
 (IFMEREEة )ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــطــــــــــــــال  ةــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــوال

ورزازات  -ة ــــــــــجـــــــــــنــــــــــط –دة ــــــــــــــــــــوج  

 

 

Référence : FO42-PSR442 ; Révision :00 

 : اـــنـــال بـــصـــلالت
    الجمعة: لىإ اإلثنينمن نستقبل مكالماتكم 

 مساء 18h00إلى   08h30من الساعة  

 ويوم السبت: 
 12h30إلى    08h30  ة من الساع 

http://www.ifmeree.ma/
mailto:concours-oujda@ifmeree.ac.ma
mailto:concours-tanger@ifmeree.ac.ma
mailto:concours-ouarzazate@ifmeree.ma

