انىنىج إنى انسُح األونى يٍ سهك اإلجازج تكهيح انعهىو وانتقُياخ فــاش
 اإلجراءاخ انخاصح تانترشيح نهسُح األونى نإلجازج:ٌرؼٍٓ ػٍى وً ِرششخ إٌذاع طٍة اٌرششٍخ ٌٍسٕح األٌٚى ٌإلجاصجػثش ِٛلغ األٔرشٍٔد:

http://www.fst.fst-usmba.ac.ma/preinscription/lst
ٚرٌه فً أجً ألصاٖ  30يىَيى . 2017
ذجذس اإلشاسج إٌى أْ ٔٛع اٌثاواٌٛسٌا اٌّطٍٛتح ذرٛلف ػٍى اٌجزع اٌّشرشن اٌّرششخ ٌٗ :
اٌجزع اٌّشرشن ٌإلجاصج
فً اٌؼٍٚ َٛاٌرمٍٕاخ

ٔٛع اٌثاواٌٛسٌا


سٌاضٍاخ – إػالٍِاخ – فٍضٌاء
()M.I.P





تٌٍٛٛجٍا – وٍٍّاء – جٌٍٛٛجٍا
()B.C.G




شعثح انعهىو انرياضيح :
ِ سٍه اٌؼٍ َٛاٌشٌاضٍح (أ)
ِ سٍه اٌؼٍ َٛاٌشٌاضٍح (ب)
شعثح انعهىو انتجريثيح:
ِ سٍه اٌؼٍ َٛاٌفٍضٌائٍح
ِ سٍه ػٍ َٛاٌذٍاج ٚاألسض
ِ سٍه اٌؼٍ َٛاٌضساػٍح
شعثح انعهىو انتجريثيح:
ِ سٍه اٌؼٍ َٛاٌفٍضٌائٍح
ِ سٍه ػٍ َٛاٌذٍاج ٚاألسض
ِ سٍه اٌؼٍ َٛاٌضساػٍح
شعثح انعهىو انرياضيح:
ِ سٍه اٌؼٍ َٛاٌشٌاضٍح (أ)
شعثح انفالحح (تكانىريا يهُيح) :
ِ سٍه ذسٍٍش ضٍؼح فالدٍح

 يثاراج انىنىجٌرُ ٌٛٚج اٌسٕح األٌٚى ٌإلجاصج فً اٌؼٍٚ َٛاٌرمٍٕاخ تؼذ ٔجاح اٌّرششذٍٓ فً:
 اِرذاْ اٌثاواٌٛسٌا.
ِٚ ثاساج اٌٌٛٛج يٌىٍٍح ػٍى شىً اَتقاء  ،دسة االسرذماق ِ ،شذىض ػٍى ٔٛع اٌثاواٌٛسٌا
ٚاٌجزع اٌّشرشن اٌّرششخ ٌٗ  ٚوزا ػٍى اٌّؼذي اٌّذصً ػٍٍٗ فً اِرذأاخ اٌثاواٌٛسٌا.

طريقح احتساب انًعدل الَتقاء انًترشحيٍ
يعايم انترجيح

جزع
تيىنىجيا -كيًياء– جيىنىجيا
BCG

طريقح احتساب انًعدل

(

دسة ٔٛع اٌثاواٌٛسٌا  /ٚا ٚاٌجزع اٌّشرشن

)

ِ % 75ؼذي اٌثىاٌٛسٌا انىطُيح ِ %25 +ؼذي اٌثىاٌٛسٌا انجهىيح ِ xؼاًِ انترجيح

جزع
رياضياخ -يعهىياخ-فيسياء
MIP

ػٍ َٛاٌذٍاج ٚاألسض 1.40 :

اٌؼٍ َٛاٌشٌاضٍح 1.40 :

اٌؼٍ َٛاٌضساػٍح 1.40 :

اٌؼٍ َٛاٌفٍضٌائٍح 1.20 :

اٌؼٍ َٛاٌفٍضٌائٍح 1.20 :

ػٍ َٛاٌذٍاج ٚاألسض 1.00 :

اٌؼٍ َٛاٌشٌاضٍح 1.00 :

اٌؼٍ َٛاٌضساػٍح 1.00 :

ذسٍٍش ضٍؼح فالدٍح 1.00 :

 اإلعالٌ عٍ انُتائجسرخثشاٌىٍٍح تٛاسطح إػالْ ٌؼٍك داخً اٌىٍٍح ٚػٓ طشٌك ِٛلغ األٔرشٍٔد اٌّرششذٍٓ اٌّمث ٌٍٓٛتصفـح ٔٙائٍح ٚوزا اٌّرششذٍٓ اٌّسجٍٍٓ فً
الئذح االٔرظاسٚ ،رٌه اترذاء ِٓ ٌ 28 َٛيىنيىز ,2017
ٚسٍرُ تسجيم انًترشحيٍ انًقثىنيٍ خالي األسثىع األول يٍ شتُثر  2017حسة انجدونح انتي سيتى َشرها يع انهىائح ,
٘زا ٚسٍؼٛض وً ِرششخ ٔاجخ ٌُ ٌؤوذ ذسجٍٍٗ إٌٙائً فً اٌٛلد اٌزي ذذذدٖ ٌٗ اٌىٍٍح تّرششخ ٚسد اسّٗ فً الئذح االٔرظاس ٚرٌه دسة
االسرذماق.

