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 معايير الولوج إلى املاستر الدولي 

 " الترابي االستشرافو "الذكاء االقتصادي 
 

 " في وجه: واالستشراف الترابييفتح املاستر الدولي "الذكاء االقتصادي 
 

 املتخرجين من املؤسسات التالية: . الطلبة 1
 

 املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG)  ،بالداخلة 

 املغربية،  الجامعات 

  في الشبكة الدولية للجامعة املفتوحة للداخلة، ومنتدى الجامعات واملدارس بالبلدان األعضاء

 لدور الفرنكوفونية. ا الجمعيات اإلفريقية للذكاء االقتصادي، وشبكة إفريقي
 

 بسلك اإلدارة الترابية. . املهنيين املنتمين لهينة املنتخبين أو العاملين 2
 

 شروط الولوج إلى املاستر 
 

 في العلوم االقتصادية أو علوم  شهادة مماثلةح حاصال على شهادة اإلجازة أو أن يكون املترش

تخصص آخر معترف به من قبل الوزارة أو العلوم السياسية أو أي املعلومات التسيير أو علوم 

 املكلفة بالتعليم العالي، 

  بالنسبة للطلبة،  سنة 35أال يقل عمر املترشح عن 

 واإلنجليزية أو اإلسبانية(، أوالفرنسية أقل )العربية إتقان لغتين على األ 

  املعلومات واالتصال،  تتكنولوجياالتمكن من 

 ال تقل عن سنتين.  بالنسبة للمهنيين، التوفر على تجربة مهنية 

 

 مسطرة تقديم الترشيحات 
 

 .2020داخل آجل ال يتعدى ......  ........عبر التطبيق  إلكترونيا ترشيحهمتقديم طلبات يتعين على املرشحين 
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 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 
 

  ،رسالة تحفيزية 

 ( سيرة ذاتيةCV ،تحمل صورة حديثة ) 

 بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمرشحين املغاربة أو جواز السفر  عليها منمصادق  ةنسخ

 من خارج املغرب، بالنسبة للمرشحين 

 مصادق عليها من الديبلومات املحصل عليها،  ةنسخ 

  للتزكية، رسالتين 

  ،شهادة تثبت التوفر على التجربة املشار إليها أعاله بالنسبة للمهنيين 

  ذات الصلة لدعم ملف الترشيح. أو شهادة  أية وثيقة أخرى 
 

 معايير االنتقاء 
 

 دراسة امللف، 

 بار الكتابيمقابلة للناجحين في االخت اجتياز . 
 

 تذكير بتواريخ هامة 
 

  18تاريخ الترشيح اإللكتروني،  :2021يناير  2020- 3 دجنبر 

  5امللفاتدراسة  :2021يناير 

  8-7االختبار واملقابلة زاجتيا : 2021يناير ، 

  إعالن النتائج )الئحة الناجحين والئحة االنتظار(،  :2021 يناير 

  18 الدراسة. انطالق  :2021يناير 
 

 للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال ب: 
 

 املسؤول املكلف باملاستر: 
 

  :بالنسبة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 
 

 معلومات االتصال: 
 

  :بالنسبة للجامعة املفتوحة للداخلة 

 معلومات االتصال: 
 

 األستاذ فهد عسيلة: 

 + 212661052456 الهاتف:

 assilafahd@yahoo.frالبريد اإللكتروني:

mailto:assilafahd@yahoo.fr

