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المملكة المغربية
وزارة االدماج االقتصادي

والمق اولة الصغرى ،والتشغيل والكف اءات

إع ـالن ع ـن م ـ ـب ـ ـاراة ول ـ ـ ـ ـوج

معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية )(IFMEREE
وجـــدة ـ طــنــجــة ـ ورزازات
مـــــــعـــــــاهــــــد عـــــمــــــومــــــيـــــة
تنظم معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لمدن (وجدة ،طنجة و ورزازات) ،مباراة الولوج ،بعد عملية االنتقاء األولي لملفات المترشحين ،إلى مسلك
"التقني المتخصص" )الــبكالـوريا  +سنتي) و ذلك في الشعب التالية:
الدبــلوم المستهدف
تقني متخصص )(TS
الشـــعـــبـــة
أنظمة الطاقة الشمسية ()SES
النجاعة الطاقية )(EE
أنظمة الطاقة الريحية )(SEO
√
√
 IFMEREEوجدة
√
√
√
 IFMEREEطنجة
√
√
 IFMEREEورزازات
ولمعرفة المزيد عن هذه الشعب ،يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت على الرابطwww.ifmeree.ac.ma :

شـــروط الــــولـــوج:
يخضع الولوج إلى مسلك التقني المتخصص للشروط التالية:
• أال يتجاوز عمر المترشح(ة)  30سنة عند بداية التكوين.
• أن يكون المترشح حاصال على شهادة بكالوريا علمية ،تقنية أو مهنية في إحدى الشعب التالية:
العلوم الفيزيائية والكيمياء ()PC
العلوم والتقنيات الكهربائية )(STE
علوم الحياة واألرض ()SVT
العلوم الرياضية  -ب – )(SMB

العلوم الرياضية  -أ – )(SMA

صناع ()PRO-INDU
مهن
ي
ي

العلوم والتقنيات الميكانيكية ()STM

 oأو تقني في تخصص مرتبط بالشعبة ،وذلك في حـدود عدد المقاعد المسموح بها.
• اجتياز مباراة الولوج بنجاح.

مـــراحــــــل وتـــواريـــخ الــــمــبـــاراة:
الــــمــــراحــــل

.1
.2
.3
.4
التسجيل المسبق
وإرسال ملف الترشيح اإللكتروني عبر
استمارة التسجيل عبر اإلنترنت
.5
.6
.7
.8

الــــتـــــواريـــــــــخ

الــــــــــشـــــــــــــروط
ملء استمارة التسجيل من خالل الرابط التاليinscription.ifmeree.ac.ma :
يرجى ارسال الوثائق التالية إلكمال التسجيل ،و ذلك عبر منصة التسجيل
بالنسبة لمترشحي التقني المتخصص (الحاصلين على شهادة الباكالوريا)
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ( CINمن كال الجهتين)
نسخة من شهادة البكالوريا
نسخة من بيان النقط (النسخة النهائية)
نسخة من ورقة أداء قيمة  100درهم الخاصة بواجب التسجيل (غير قابلة لالسترداد)
البنك للمعاهد:
تحويل أو ايداع يف الحساب
ي
Attijariwafa banque N° : 007 780 0006949000000381 65
بالنسبة لمترشحين الحاصلين على ديبلوم تقني
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ( CINمن كال الجهتين)
نسخة من ديبلوم التقني.
نسخة من بيان النقط.
نسخة من ورقة أداء قيمة  100درهم الخاصة بواجب التسجيل (غير قابلة لالسترداد)
البنك للمعاهد:
تحويل أو ايداع يف الحساب
ي
Attijariwafa banque N° : 007 780 0006949000000381 65

 لخريجي الدورة العادية  2022وخريجي السنوات السابقة:من االثنين  30ماي إلى  09يوليوز 2022
 بالنسبة لخريجي الدورة االستدراكية :2022من االثنين  30ماي إلى  24يوليوز 2022

من االثنين  30ماي إلى  24يوليوز 2022

 لخريجي الدورة العادية  2022وخريجي السنوات السابقة: 18و 19يوليوز 2022

سيتم نشر لوائح المترشحين المقبولين ،والمختارين من اجل امتحان القبول
في نفس منصة التسجيلinscription.ifmeree.ac.ma:

مـــــبــــاراة الولـــــوج

 بالنسبة لخريجي الدورة االستدراكية  2022والحاصلينعلى ديبلوم التقني 25 :و 26يوليوز 2022

مقابلة شفوية (حضوريا أو عن بعد(  ،وذلك من أجل تقييم دوافع المترشح ومهاراته.
مالحظة :القبول النهائي سيتم على أساس نقاط االمتحان الوطني للبكالوريا ونقطة االختبار الشفوي.

نـــــشـــر الـــنــتـــائج النهــــــــائية (القــــائمة الرئيسية)
تـــســـجـــيــــل المترشحين المقبولين بصفة نهائية
نـــــشـــر نــتـــائج قوائم االنتظار
تـــســـجـــيــــل النهائي للناجحين من قوائم االنتظار
بـــــدايــــة الـــدروس للموسم 2023/2022

 لخريجي الدورة العادية  2022وخريجي السنوات السابقة:ما بين  25و  29يوليوز 2022
 بالنسبة لخريجي الدورة االستدراكية  2022والحاصلينعلى ديبلوم التقني 28 :و 29يوليوز 2022
ما بين  1و 2غشت 2022
ما بين  3و  5غشت 2022
ما بين  8و  9غشت 2022
ما بين  10و  12غشت 2022
سيتم نشره الحقا

مــــالحــــظــــة :سيتم حذف أي ملف ترشيح غير مكتمل الشروط ،أو به معلومات غير صحيحة أثناء عملية االنتقاء األولي.
المعهد

عـــنوان البريد اإللكتروني

معهد وجدة

concours-oujda@ifmeree.ac.ma

معهد طنجة

concours-tanger@ifmeree.ac.ma

معهد ورزازات

concours-ouarzazate@ifmeree.ac.ma

لالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـال
الهاتف الـــثابـت05 36 70 50 59:
الهاتف المحمول07 67 40 21 96:
الهاتف الـــثابـت05 39 39 51 40:
الهاتف المحمول06 61 76 79 13:
الهاتف المحمول06 66 81 93 72:
الهاتف المحمول06 62 73 51 21:

لالتـــصــــال بــــنـــا:
نستقبل مكالماتكم من اإلثنين إلى الجمعة:
من الساعة  09h00إلى 17h30مساء
ويوم السبت:
من الساعة  09h00إلى 12h00

لمتابعة طـلـب ترشيحكـم ،ومعرفة المزيد من المعلومات ،يرجى باستمرار متابعة موقعنا اإللـيكتـروني inscription.ifmeree.ac.ma
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