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 تكوينات جديدة بجامعة موالي إسماعيل

9102-9191 
تماشيا مع الغايات واألهداف املنوطة بمنظومة التربية والتكوين، وانفتاحا منها على محيطها 

توسيع خريطة التكوين كما وكيفا وتعميقها الجهوي والوطني، تعبأت جامعة موالي إسماعيل من أجل 

تكوينا جديدا يستجيب ملعايير   (20)والتخصصات، حيث تم اعتماد عشرين على مستوى االختيار 

الجودة من جهة، ويتالءم مع الحاجيات املعبر عنها أو املستشعرة للمحيط السوسيو اقتصادي املحلي 

والجهوي والوطني من جهة أخرى. ويوضح الجدول التالي مجمل التكوينات الجديدة املعتمدة برسم 

 : 9102دورة 

 المؤسسة الدبلوم عنوان المسلك

Spécialité Enseignement Secondaire-Langue Anglaise إجازة في التربية 
كلية اآلداب والعلوم 

 Histoire des Migrations et des Mouvements de اإلنسانية

Populations dans le Bassin Méditerranéen 
رماست  

Physique Appliquée & Ingénierie physique 

Option 1: Optique Avancée des Matériaux 

Option 2 : Physique et Nanomatériaux 

 ماستر

 كلية العلوم

Analyse Numérique des Equations aux Dérivées Partielles 

Mathématiques Pures-  Option: Théories Géométriques et 

Arithmétiques 

Sciences des Aliments et Bioproduits 

متخصصماستر   Bioactifs, Santé & Environnement 

Option 1: Produits Bioactifs et  Santé 

Option 2: Santé Environnement 
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Spécialité Enseignement Secondaire- Sciences 

Economiques et de Gestion 
 إجازة في التربية

كلية العلوم القانونية 

ةواالقتصادية واالجتماعي  

Spécialité Enseignement Primaire 

 إجازة في التربية
الكلية املتعددة 

الرشيدية -التخصصات  

Spécialité Enseignement Secondaire-  Langue Arabe 

Spécialité Enseignement Secondaire-Etudes Islamiques 

 ماستر الدراسات القرآنية والحديثية وقضايا االجتماع اإلنساني

Spécialité Enseignement Secondaire- Didactique de 

l'Anglais 
ةاملدرسة العليا لألساتذ إجازة في التربية  

Génie Industriel- Option: Intelligence Artificielle et Data 

Science 

 املدرسة الوطنية العليا سلك املهندس

 للفنون واملهن

Génie Mécanique et Ingénierie des Produits 

Génie Mécanique et Procédés de Fabrication Industrielle 

Génie Mécanique et Energétique 

Génie Electromécanique, Commande et Management 

Industriel 

Ingénierie et Maintenance des Systèmes 

Electromécaniques 

Audit et Contrôle de Gestion 
ة دبلوم املدرسة الوطني

 للتجارة والتسيير

رة املدرسة الوطنية للتجا

 والتسيير

 

احلقول املعرفية التالية:  مسلك تغطي 071اليت توفرها جامعتنا لطلبتها إىل  التكويناتلريتقي بذلك عدد  
واآلداب والفنون وعلوم املهندس(، )العلوم والتقنيات والعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية والعلوم اإلنسانية 

 اعي، املغرب األخضر، ـــــــــإلقالع الصنج الوطين لــــــج املفتوحة ببالدنا مثل: )الربنامــــــــخمتلف األوراش والربام تواكبو 
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نية املبادرة الوطالسياحية،  0202رؤية  ،ط  الطاقة، برنامج زوور، اللوجستيك والنقل، برنامج األوفووري خم
 بــــــ: ...(. أضف إىل ذلك أن الئحة التكوينات جبامعتنا تعزوت ومه  الرتبية للتنمية البورية

 ه ــــــــة التسيري"، حتتضنــــــق ومراقبــــ"التدقي :ارة والتسيريـــــــالتجتقنيـــــــــات ديد يف ـــــوي  جـــــــ  تكـــــتوطي
برسم املوسم  موالي إمساعيلجبامعة املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، اليت ستفتتح أبواهبا ألول مرة 

 ؛0202-0202اجلامعي 

 اليت تدخل يف إطار أجرأة االسرتاتيجية الوطنية لتكوي  األطر  ،( إجاوات يف الرتبية10ست )اعتماد
ملستقبلية املعرب عنها م  طرف قطاع الرتبية الوطنية م  الرتبوية، م  أجل االستجابة للحاجيات احلالية وا

 هذه األطر؛

  م  األطر املؤهلة يف جماالت  احمللية واجلهوية والوطنية مسالك تستجيب حلاجيات سوق الوغلاعتماد
 امليكانيكية اهلندسة واعدة كالذكاء االصطناعي، الصحة والبيئة، علوم األغذية واملنتجات البيولوجية،

ويف خمتلف قطاعات اإلنتاج،  والطاقية امليكانيكية اهلندسة ،املنتجات وهندسة الصناعي التصنيع وطرائق
 إضافة إىل تكوينات يف جمال تاريخ اهلجرات والعلوم احلقة كالرياضيات والفيزياء. 

 

 


